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REDACTIONEEL

“De ledenvergade-
ring was een suc-
ces en de toekomst 
ziet er veelbelo-
vend uit.” 

Dat is een mooie 
openingszin voor 
dit clubblad, vindt 
u ook niet? Jaze-

ker, een mooie en ware openingszin, 
echter… zonder een vervolg hierop is 
zo’n openingszin niets waard. Zonder 
acties die de grote opkomst van die 
vergadering overtreffen, verandert er 
niets. Zonder inzet van alle Tivolianen 
is een verandering niet mogelijk. Zon-
der verandering is de toekomst min-
der veelbelovend. Zonder een veel-
belovende toekomst gaan we door op 
de oude voet.

De vraag is nu: “Wat willen wij, de 
Tivolianen in hart en nieren?”
Hoe gaan wij de toekomst zeker stel-
len? Hoe gaan wij onze club verder 
opbouwen?
Hoe gaan wij de club (bege)leiden?

Vele vragen en geen directe antwoor-
den. Het woord is aan de Tivoliaan, 
het woord is aan u. Sta op! Werk 
mee! Denk mee! Zet uw beste been-
tje voor! Sla de handen ineen en SV 
Tivoli kan nog jaren voort…

Voor nu veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Dartavond
Begin november zal een dart-
avond plaatsvinden in onze 
kantine. U kunt zich hiervoor 
inschrijven. Naar aanleiding 
van het aantal inschrijvingen 
zal gekeken worden om ook  
maandelijks, net als de kaart-
avond, een dartavond te orga-
niseren, als daar bij de leden 
interesse voor is.

Contributie
De contributie moet vanaf heden voor de helft zijn betaald. Uw spelers-
pas wordt ingenomen indien dit niet is gebeurd. 

Velden
Er worden 6 nieuwe goals geplaatst op onze velden. Dat kan enig on-
gemak veroorzaken tijdens trainingen. Houdt daar rekening mee.

Diefstal
De laatste 2 maanden zijn er weer verschillende diefstallen gepleegd 
op onze accomodatie.
LET OP UW SPULLEN!!
Lever kostbaarheden af in de kantine en laat niets van waarde overal 
slingeren, ook niet voor eventjes.

Namens bestuur,

Leny Sanders
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Ilhan Yigit veteranen
  Peer Rennenberg veldbelijning/medewerker kantine/
   onderhoud kleedkamers/kantine
  Joppe Killaas F2
 3 Martien Dielissen veteranen
 10 Cor de Waal algemeen
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders wedstrijdsecretaris/scheidsrechter  
   & elftalbegeleider veteranen/web 
   medewerker
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  John de Goey algemeen
 17 Justyna Irzykowska dames
 18 Jacky Reynders 3e

 20 Andy Brunenberg selectie
 23 Freddy Meulensteen 3e/elftalbegeleider 3e

  Eefje van Oorschot dames
 26 Djah Monteiro F1
 27 Leny Sanders secretaris/kledingbeheer jgd/
   wedstrijdsecretaris & toernooien  
   jgd/medewerker kantine

★ ★ ★
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VERZOEK VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS

Omdat nog niet alle leiders voldoen aan het verzoek van onze wed-
strijdsecretaris herhalen we onderstaand die oproep nog maar een 
keer.

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

★ ★ ★

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 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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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 13 september 2012 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
plaats. Dit verslag zal voor u anders aanvoelen dan voorgaande ver-
slagen van onze ledenvergaderingen. Dit is het gevolg van de afwezig-
heid van een van onze redacteuren en de dubbele pet die de andere 
redacteur tijdens deze vergadering droeg. Gelukkig hebben wij Willem 
Scheenjes bereid gevonden om zijn notulen met ons te delen. Aan de 
hand van die notulen hebben we geprobeerd een waarheidsgetrouw 
verslag voor u te maken.

Opening
Dré Rennenberg opent, na het gebruikelijke Brabantse kwartiertje, om 
20:12 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De op-
komst 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 goede opkomst en be-
moedigend dat o.a. ook leden van de selectie van de partij zijn en hij 
ziet hierin een teken dat de club weer begint te leven onder de leden. 
Wellicht kunnen we hier toch een kanttekening bij plaatsen; een aantal 
van de aanwezigen op deze vergadering was naar ons sportpark ge-
komen om te trainen, zij waren zich er dus niet van bewust dat deze 
vergadering plaats zou vinden. Onze secretaris Leny heeft wat meer 
lucht gekregen, omdat Maria Tholen het beheer van de kantine van 
haar heeft overgenomen en daarnaast is er ook de functie hoofd admi-
nistratiezaken in het leven geroepen. Deze wordt ingevuld door Willem 
Scheenjes, die begonnen is met de Statuten en Huishoudelijk Regle-
ment onder de loep te nemen, Hierdoor heeft Leny ook op dat vlak wat 
minder taken te voltooien. Eind november willen we weer een BLV hou-
den om die nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement te bekrachti-
gen. 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 
Iedema (50 jaar lid), worden gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie in 
2013. Natuurlijk bent u allen van harte welkom om deze receptie aan-
wezig te zijn.
Dré vraagt de vergadering om staande 1 minuut stilte te houden voor 
de leden die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen, te weten: Jan 
Kemper, Cees Scheffers, Wim van Hout, Lauw vd Brand en Jan Ron-
nen. 
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Ook de verwanten van onze leden worden tijdens die minuut herdacht: 
Joke van Hout, Annie Janssen, Annie Bauw en de moeder van Willem 
Scheenjes.

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

Jaarverslag secretaris:
Leny leest haar verslag voor en geeft zelf aan dat het jeugdbestuur 
inmiddels van 3 naar 5 leden is uitgebreid. Elders in dit blad vindt u het 
integrale verslag van onze secretaris. Er zijn verder geen op- of aan-
merkingen geplaatst door de aanwezigen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Ook het verslag van onze penningmeester kunt u in deze editie terug-
vinden. Hieronder volgt een korte samenvatting van Willem.
Stefan reikt 20 exemplaren uit van het jaarverslag aan de aanwezige 
leden ter inzage en legt in grote lijnen en aan de hand van die genum-
merde en dus traceerbare exemplaren onder andere uit dat:
Totaal gezien Tivoli een behoorlijk positief resultaat heeft behaald. 
De contributiebegroting is niet gehaald door o.a. het terugtrekken van  
het 2e team.
Er extra inkomsten sponsorgelden zijn gegenereerd. Deze inkomsten 
stegen met €1200,-
Geen inkomsten grote clubactie en overige activiteiten. Wel inkomsten 
vanuit de vlooienmarkt; dit is dus voor herhaling vatbaar.
Belangrijke toename van kantine-inkomsten; deze zijn gestegen van 
31.000,- naar €35.000,- plus daarbij extra bonussen van leveranciers.
Als meevaller zijn de lagere lasten huisvesting/energie te noemen maar 
ook de clubblad/bureaukosten vielen mee, doordat de drukker failliet 
ging.
Canal digitaal verhoogt de licentiekosten van Eredivisie Life; totaal € 
800,- op jaarbasis.
De huurkosten van de gemeente gaan met 5% per jaar omhoog.
Nieuwe onkosten zijn vergoeding voor scheidsrechters bij de senioren 
en de waskosten (400) is een extra post.
Andere kostenposten zijn materiaal, kleding, medische kosten (tbv ver-
zorger)
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Het antwoord van Stefan, op de vraag van Stef Verdonschot “Hoeveel 
de inzameling oude kleding opbrengt”, is €200,- Verdere vragen von-
den niet plaats.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie Henk vd Boomen en Pascal Janssen (die 
zich helaas voor deze avond had afgemeld), leest Henk het verslag 
voor. Hij vraagt de leden decharge te verlenen aan het bestuur. De-
charge wordt verleend.
De kascommissie adviseert het bestuur voorts om de contributie te ver-
hogen. 
Dré bedankt de kascommissie en meldt dat hun advies toevallig in het 
volgende punt van de vergadering is opgenomen.

Vaststellen begroting en contributie 2012 - 2013
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 eens 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 vd 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 nog steeds een probleem is, dan is dit individueel bespreekbaar. 
Een voorstel om de contributie leeftijdsgebonden te maken wordt te 
omslachtig gevonden. Dre geeft aan dat als iemand het echt niet kan 
betalen er mogelijk regelingen zijn zoals bijv. subsidies en anders is het 
bespreekbaar.
Wim vd 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. 
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Stefan antwoordt dat we t.o.v. andere met deze verhoging nog een van 
de verenigingen met de laagste contributies zijn. Het is voor jeugdleden 
nog geen €10 per maand.
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 onthoudingen.
Omdat geen meerderheid wordt behaald, wordt na een toelichting van 
Maria van Poppel, dat de ouders gepolst zijn hoe ze tegenover een 
contributieverhoging staan en de meesten van hen daar geen bezwaar 
tegen hadden, aan de leden gevraagd die niet voor hebben gestemd 
om na deze toelichting te overwegen hun stem te herzien bij de her-
stemming. Herstemming voor de jeugd 30 voor, 12 tegen, 12 onthou-
dingen waardoor het voorstel wordt aangenomen.
Voor de kiddy’s en reserveleden stemmen 44 voor, 2 tegen, 8 onthou-
dingen 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. Na 
een korte stilte meldt Rudi Sanders zich aan en Fred vd Horst meldt 
zich als reserve. 
Dre dankt de 3 leden.

Bestuursverkiezing
Stefan Bell is aftredend en herkiesbaar 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.
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Samenstelling hoofdbestuur
Leny leest de functielijst voor. De volledige functielijst kunt u ook in 
dit clubblad terugvinden. Leny merkt er nog even bij op dat de schuin 
gedrukte functies bij het dagelijks bestuur “niet gekozen functies” zijn. 
Leny begreep dat bij jeugdzaken Addie Dijkstra het hoofd is geworden. 
Mocht dit niet kloppen, en dat geldt ook voor de overige functies, graag 
even een seintje. Natuurlijk doet zij ook nu weer een oproep aan de 
leden om de vacante functies in te vullen.

Raad van Advies 
Peter Kemper, lid van de Raad van Advies, geeft een toelichting op 
het eindrapport wat onlangs aan het bestuur is voorgelegd. De RVA 
is een jaar geleden begonnen om de club door te lichten en is in ge-
sprek gegaan met het bestuur over het reilen en zeilen van SV Tivoli. 
In maart zijn de leden erbij betrokken geraakt in een discussieavond 
waarin een fi lmpje werd getoond, “Back to Basics”. Daarna moesten de 
aanwezigen in groepen een aantal vragen beantwoorden met daaraan 
gekoppeld een discussie over de antwoorden. De bal ligt nu bij het be-
stuur 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 volgens Dre op de goede weg. Er begint weer iets te bloeien 
binnen de vereniging, een club waarin iedereen mee kan doen waarin 
de onderlinge saamhorigheid weer een grote rol moet gaan spelen. 
Dank aan de RVA. Natuurlijk is jullie advies welkom. Hoe we dat gaan 
invullen, daarover moeten de RVA en het bestuur binnenkort maar eens 
om de tafel gaan zitten.

Rondvraag
Traditiegetrouw hebben we ook deze keer ervoor gekozen om de 
vragen en antwoorden direct na elkaar te plaatsen. Ook al was er in 
de werkelijke chronologie natuurlijk een pauzemoment tussen deze 2 
agendapunten.
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Stef Verdonschot: “Waarom is er dit jaar geen eindejaarsfeest georga-
niseerd zoals was toegezegd?” Antwoord: “De activiteitencommissie 
was afgelopen seizoen onvoldoende bezet.
John Hanraths geeft aan het wel weer te willen organiseren met vol-
doende mensen. Stef stelt zich direct 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. Hij was afgelopen zondag nog aanwezig bij de eerste thuiswed-
strijd van het 1e. Frans zit nog bij TS en met zijn ervaring hoort hij er 
gewoon bij en voelt zich er ook nog steeds bij betrokken.”
Fred vd 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 
meter, dus wie wat weet?
Broeder Harry: “Als de parkeerplaats vol is, kan er geen ziekenauto 
meer door, dat zou catastrofaal kunnen zijn! Daarnaast is het voor 
mij moeilijk om met m’n rolstoel 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: “Ik vind het catastrofaal dat 3 ploegen tegelijkertijd op 
het veld trainen. Ik vind dat het 1e een heel veld tot de beschikking 
moet hebben.” Antwoord: “Dit is met Fadil besproken en er is geen pro-
bleem. 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 Mohanlal wel dat hij op de lijst staat 
van clubscheidsrechters?” Antwoord door Leny: “Bert van Dun fl uit nu 
bij het 3e maar wat doet Michel dan?” Fred: “Die kunnen we in nood-
gevallen voor het 3e oproepen.” Leny: “Dan voeren we hem af bij de 
vaste clubscheidsrechters”. Fred vd Horst meldt zich spontaan ook aan 
als clubscheidsrechter.
Tinus Legius: “Staan er nog activiteiten op de agenda?” Antwoord: “Op 
dit moment geen. Probleem is dat de activiteitencommissie incompleet 
is.”
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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 nodig is.”

Pauze
Met het traditionele drankje van de SV. Een groot deel van de aanwe-
zige vergaderaars gebruikt dit moment om de vergadering te verlaten.

Beantwoorden rondvraag
Zie Rondvraag.

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.

★ ★ ★



☞
12

JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2011-2012

We zijn gestart met een nieuwe overkapping aan onze kantine, deze is 
door Henk Tholen i.s.m. Rudi Sanders en Henk Rennenberg gereali-
seerd.
De voetbalteams werden samengesteld en bij de senioren kregen we 
7 teams. Tevens kwam er 1 damesteam, dat bij gebrek aan de nodige 
voetbalcapaciteiten eerst nog een jaar ging trainen.
Bij de jeugd werden 4 teams ingeschreven.
Een A was geen optie, omdat hiervoor maar 5 spelers beschikbaar wa-
ren.
Van al deze teams moesten we het 2de en de C1 in de loop van het sei-
zoen terugtrekken, wegens het afhaken van diverse spelers.

De eindstanden van de teams luidt alsvolgt: het 1ste op de 11de plaats, 
het 3de op de 10de plaats, het 4de op de 7de plaats, het 5de op de 11de 
plaats, het 6de op de 11de plaats en de veteranen op de 2de plaats. Bij 
de jeugd is de F1 op de 3de, de F2 op de 2de en de E1 op de 3de plaats 
geeindigd.

De nazit, de z.g. derde helft, heeft vorig seizoen geen zoden aan de 
dijk gezet, wat zijn weerslag had op de inkomsten van de kantine. Wel 
hebben de volgende activiteiten dat zeker goed gemaakt: de rommel-
markt op 1ste Pinksterdag was een daverend succes en voor herhaling 
vatbaar. Ook het nieuw opgezette 6x6 toernooi, om de Frans Mink Bo-
kaal, was een welkome bijdrage aan de kantine-inkomsten.

In het jeugdbestuur zitten nu 3 leden, die het jeugdbeleid al aardig op 
poten weten te zetten.
Voor de allerkleinsten was er een spelletjesmorgen, de E en F hadden 
een eigen toernooi bij Tivoli  en ook 2 voetbaldagen op de Heihoef met 
overnachting in een blokhut.
Voor alle jeugdteams waren er uit-toernooien bij Gestel en Eindhoven.
Ook is er een activiteiten/promotiecommissie in het leven geroepen, die 
bestaat uit diverse ouders.

In de loop van het seizoen heeft Maria Tholen zich beschikbaar gesteld 
als beheerder van de kantine en Willem Scheenjes is aangeschoven 
om administratieve zaken te gaan doen. Allebei om de secretaris te 
ontlasten, zodat Leny nog niet zal afhaken.
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Frits Driessen is gestopt als lid van onze vereniging. Hij heeft de functie 
van voorzitter van RKGSV aanvaard. We willen Frits nog hartelijk be-
danken voor zijn inzet al die jaren bij Tivoli.
Met goedkeuring van de leden is een Raad van Advies in het leven ge-
roepen om onze vereniging eens goed door te lichten met het oog op 
de toekomst.
Het bestuur wist dat er het nodige moest gebeuren, maar kreeg daar 
in het verleden niet altijd de tijd voor, door allerlei omstandigheden. In-
middels wordt alles op poten gezet om van Tivoli weer een bloeiende 
vereniging te maken. We hebben daar wel de steun van alle leden voor 
nodig. De Statuten en het Huishoudelijk reglement worden onder de 
loep genomen en alle functies binnen Tivoli krijgen een handleiding, 
zodat eenieder weet: hoe te handelen.

De drukker van ons clubblad is helaas failliet gegaan en zo moesten 
we ons clubblad digitaal gaan opzetten en versturen. Tivoli is nog zoe-
kende: het clubblad per mail versturen en een hardcopy van zo’n 40 
stuks in de kantine aanbieden of een drukker vinden, die tegen een re-
delijke prijs een boekje kan uitbrengen. Het versturen per post is echter 
veel te duur.
De oplossing van de laatste maanden biedt wel perspectief, zeker in dit 
digitale tijdperk. En voor leden die aangeven wel een boekje te willen, 
die kunnen dat dan afhalen in onze kantine.

Op de Heihoef heeft zich de laatste maanden een cricketvereniging ge-
nesteld. Het vangnet dat geplaatst is, blijkt echter niet voldoende en De 
Karpen is verzocht dit z.s.m. aan te passen, zodat er geen gevaarlijke 
situaties ontstaan.
Ook de kleedkamers zijn zodanig aangepast dat voor de dames hun 
privacy wordt gegarandeerd. De dames zullen vanaf seizoen 2012-
2013 in de competitie mee gaan draaien, ze zijn al op een behoorlijk 
niveau.

Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun tijd en inzet die zij af-
gelopen seizoen aan Tivoli hebben besteed.
Ook de sponsoren, die via reclameborden, advertenties of shirtsponso-
ring een bijdrage leveren aan onze verenging, wil ik hartelijk bedanken. 
Zonder al deze mensen zouden we niet kunnen bestaan als vereniging.
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De hoofdtrainer, Fadil Belhaj, zal ook voor het seizoen 2012-2013 aan-
blijven en heeft zich omringd met een TS bestaande uit: Piet Brunen-
berg, Tinus Legius en Frans Mink. We wensen hen veel succes voor 
het komende seizoen. Veel spelers zijn vertrokken. Nieuwe spelers zijn 
aangetrokken en dat geeft weer hoop voor de toekomst.

Tenslotte: Om de vereniging fi nancieel in goed vaarwater te houden, 
zullen de inkomsten van kantine en sponsoring fl ink moeten stijgen, ze-
ker daar de kosten van de huur en energie met 5% omhoog gaan ieder 
volgend seizoen.
We hopen dat ieder lid van Tivoli daaraan zijn steentje zal bijdragen

Namens het bestuur dank ik de leden voor het in ons gestelde vertrou-
wen

Eindhoven, 13 september 2012
Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★
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FINANCIEEL JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

De penningmeester Stefan Bell deelt 20 exemplaren van het jaarrap-
port seizoen 2011/2012 uit aan de aanwezigen. Vervolgens begeleidt 
Stefan alle aanwezigen door het rapport. Hij begint te vertellen, dat we 
het afgelopen seizoen zijn afgesloten met een positief eindresultaat van 
bijna € 5.500,- ! Dit is erg positief!
Direct geeft Stefan wel aan, dat het zeker geen vanzelfsprekendheid 
is dat onze vereniging ook het huidige seizoen winst zal draaien. Een 
aantal kostenstijgingen zijn bekend en deze zijn fl ink.
De Balans van de vereniging vertoont een heel stabiel en gezond 
beeld: de kortlopende schulden zijn lager dan de vorderingen en het 
Eigen Vermogen is het afgelopen seizoen vergroot.
De Winst- en Verliesrekening wordt uitgebreid toegelicht. Vergeleken 
met het vorige seizoen zien we met name een fl inke stijging van de 
kantine-inkomsten; deze was ook noodzakelijk.
Deze extra inkomsten (versterkt door de overstap naar het biermerk 
Jupiler) en de stijging van het aantal reclameborden waren positieve 
meevallers in het afgelopen seizoen.

Bij de kosten zien we met name een toename in de personeelskosten 
(in het verleden werd een deel van deze kosten door een sponsor be-
taald) en de licentiekosten voor Eredivisie Live. Tegenover deze kos-
tenstijgingen staan de “meevallers” van de energiekosten (helaas een-
malig); het faillissement van de drukker van het Clubblad en de kosten 
KNVB (minder teams en boetes!).
De begroting voor het huidige seizoen 2012-2013 wordt ook aan de 
aanwezigen toegelicht.
In deze begroting zien we de reeds bekende kostenstijgingen (huur 
sportparken, gas/water/licht) en de investeringen in spelmaterialen en 
kleding terug. Deze extra kosten zullen in het huidige seizoen gecom-
penseerd dienen te worden door een algehele verhoging van de contri-
butie en door extra kantine-inkomsten.
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De begroting voor het huidige seizoen is sluitend met een licht positief 
saldo van € 880,-.

Tot slot geeft de Penningmeester mee, dat we de komende jaren nog 
meer op de uitgaven moeten letten en dat met name een verdere toe-
name van de kantine-inkomsten “van levensbelang” is voor de kleine, 
fi nancieel gezonde vereniging SV Tivoli !

★ ★ ★

FUNCTIES BINNEN SV TIVOLI 2012– 2013

HOOFDBESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:    Dré Rennenberg

Vicevoorzitter:    Jack Engelen
Secretaris:    Leny Sanders
Administratieve zaken:  Willem Scheenjes
Penningmeester:   Stefan Bell
Vicepenningmeester:    Henk Rennenberg

Afgevaardigden:
Senioren- en Algemene Zaken: Henk Tholen
Jeugdzaken:    Maria van Poppel/Addie   
     Dijkstra/Jos vd Hooff
Kantinecommissie:   Maria Tholen
Redactiecommissie:   Jack Engelen
Activiteitencommissie:  vacant

Algemene functies
Terreinchef: René Bulthuis.
Wedstrijdcoördinator op zaterdag: René Bulthuis E en F.  
Wedstrijdcoördinator op zondag: Henk Tholen voor 1ste, Rudi Sanders 
en/of Frits van Duijnhoven voor 2, 3, 4 en  dames.
Website beheerders: Willem Scheenjes, Peter Smulders en Jack Enge-
len.
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Veldbelijning: Peer Rennenberg, Jan Dielissen en Rudi Sanders. 
Up to date houden materiaal voetballers: René Bulthuis, Danny vd 
Brand i.s.m. Leny Sanders.
Kleedkamers/Kantine poetsen: Peer Rennenberg, Jan Dielissen en 
Leny Sanders.  

Indeling afdelingen en commissies
Seniorenzaken:
Voorzitter: Henk Tholen;
Wedstrijdsecretaris: Peter Smulders;
Coördinator 1ste: Tinus Legius;
Coördinator 2-3-4 en dames: Henk Tholen;
Trainer selectie: Fadil Belhaj; 
Technische staf: Tinus Legius , Frans Mink en Piet Brunenberg
Leider 1e: Piet Brunenberg; Vlagger: Wim Vermeulen; Verzorger: Tarirai 
Moyo  
Leider 2e: Henk Tholen a.i.
Leiders 3e: Fred Meulensteen sr. en Fred Meulensteen jr.;
Leider 4e: Kubilay Basci;
Leiders Dames: Nick Andriessen en Daniel van Uum;
Leiders veteranen: Peter Smulders, Wim vd Wiel en Jack Engelen.
Clubscheidsrechters:  Bert van Dun, Rudi Sanders, Fred vd Horst en 
Wim Vermeulen.
Clubgrensrechters:  Rudi Sanders, Wim Vermeulen

Jeugdzaken:
Voorzitter: Addie Dijkstra;
Toernooien en vriendschappelijke wedstrijden: Maria van Poppel en 
Leny Sanders;
Wedstrijdsecretaris: Leny Sanders;
Leden jeugdbestuur: Jos van den Hooff, Maria van Poppel, Herman 
Mooi en Michel Meijers;
Trainer/Leiders E: Wim Vermeulen, Maikel vd Heuvel, Peter vd Berg, 
Marco Dekkers; Trainer/Leiders F1: Hakan Arici en Danny vd Brand;
Trainers/Leiders F2: Jason Buckby en Edward Killaars;
Kiddies trainers: Rudi Sanders, René Bulthuis, Martin Tholen;
Kledingbeheer jeugd: Danny vd Brand i.s.m. Leny Sanders.
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Kantinecommissie:
Voorzitter: Maria Tholen;
Inkoopbeleid: Henk Rennenberg;
Medewerkers: Henri Vaessen, Anja Vaessen, Leny Sanders, Peer Ren-
nenberg, Henk Tholen, Henk Rennenberg, nog 3x vacatures open.

Redactiecommissie:
Voorzitter: Jack Engelen;
Leden: Pascal Janssen, Franklin Klumpkens;
(Web)-correspondent: Marc van Hout.
   
Activiteitencommissie:
Afgevaardigde bestuur: vacant;
Medewerkers: Henk Rennenberg, Hans Verbaal en Ronny Kox;
Promotie en activiteiten jeugd: Tina Baker en Wendy Strijk i.s.m. Henk 
Rennenberg.

Commissie van beroep:
Ronnie Verbeek, Juul van Hout, Hein Groeneveld, Gerard Geurds, 
Henk Iedema en 
Simon Groeneveld.(secretaris)

Sponsorcommissie:
Henk Rennenberg, Henk Tholen en Tinus Legius

Raad Van Advies:
Maria van Poppel, Peter Kemper, John Hanraths, Cor Sprengers en 
Rudy vd Broek.

★ ★ ★
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door ‘n vrind van Tonnie’s zoon)

Zie hieronder een mooi tweeluik, eerst een gedicht van een nieuwko-
mer en daarna een waardering daarvoor…

Nieuw seizoen

We zijn weer begonnen
Ach, als we toch allemaal is konnen

De meesten willen wel maar kunnen niet
Andere kunnen wel maar niemand die het ziet

Zie hier nu dit gedicht
Geschreven door een ander gezicht

Wel even wennen maar ’t komt vast goed
Anders wordt deze jongen beboet

Dan mag hij het nooit meer doen
Ondanks het geven van wat poen
Want omkoperij is uit den bozen
Dus gaan ze deze jonge lozen

Dan wordt het weer gedaan door de oude bekende
Die ons voorheen ook al met gedichte verwende

Dan is het weer zoals voorheen
En leest het er geen één

nieuwkomer september 2012

Respect

Onverwacht en mooi
Vol van ironie

Zeker geen geklooi
Beter wordt het nie

Pasje 9-10-12
★ ★ ★
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LEDENMUTATIES (bijwerkt t/m 08 okt)

Bedankt
Edwin Habraken  4e

Len Dekkers   E1
Sow Amadou   3e

Amis Bucan   1e

Shakira Abozad  E1

Nieuw
Kai van der Bruggen  kiddy’s
Kerlos Elias   kiddy’s
Kirill Pijnenburg  kiddy’s
Teun van de Sluijs  kiddy’s
Jason Buckby   elftalbegeleider F
Jimmy Reijnders  F2
Rayno van Breemen  F1
Tuncay Kaynas  4e

Istvan Posta   kiddy’s
Mohamed Lalouchi  1e

Kimberley Wouters  kiddy’s
Richard Antoni   veteranen
Sahan Ugur   1e

Furkan Cengiz   4e

★ ★ ★



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



☞
21

TIVOLI 1 – NOG STEEDS WISSELVALLIG

De vorige keer hebben we u gemeld, dat uw redactie heeft besloten om 
met ingang van deze jaargang ook over ons 1e in het clubblad te gaan 
berichten. Eigenlijk zijn we daarvoor nog steeds op zoek naar een cor-
respondent, die voor ons korte wedstrijdverslagjes zou willen en kun-
nen maken. Voorlopig blijven we het doen met de verslagjes, zoals die 
in het ED verschijnen of zoals die aan het ED zijn aangeleverd.

In de afgelopen 4 weken heeft ons 1e wisselvallig gepresteerd. Na de 
2 kleine en ongelukkige nederlagen in de eerste 2 wedstrijden van de 
competitie, waarover wij de vorige keer verslag deden, wist Tivoli 1 
in de daaropvolgende 5 wedstrijden 6 punten te behalen. Twee groot 
uitgevallen nederlagen tegen de Raven en Netersel werden enigszins 
weggepoetst door 2 fraaie overwinningen tegen Terlo en ETS. Besloten 
werd met een toch wel teleurstellende nederlaag uit bij hekkensluiter 
Sterksel.

Terlo – Tivoli 0-3 16 september 2012
Eindelijk viel voor Tivoli het dubbeltje de goede kant op en wisten ze 
de uitwedstrijd tegen Terlo in Bergeijk in fraaie winst om te zetten. Aan-
voerder Tonnie Kerkhof was de gevierde man, want hij bezorgde Tivoli 
de overwinning door drie keer te scoren. Tot twee keer toe stond een 
aanvaller van Terlo in de eerste helft alleen voor keeper Tim Legius en 
evenzovele keren was de Tivoli-goalie overwinnaar. Aan de andere zij-
de wist Tonnie Kerkhof wel te scoren, wat een 0-2 ruststand tot gevolg 
had.
In de tweede helft ging de strijd wederom gelijk op. Alleen Tonnie Kerk-
hof wist voor Tivoli nog te scoren, eindstand 0-3.

Tivoli – de Raven 1-5 23 september 2012
De vreugde na de overwinning van vorige week werd wreed verstoord 
door het bezoekende de Raven uit Luyksgestel, dat Tivoli een vrij zwa-
re nederlaag toebracht. In de eerste 25 minuten waren beide ploegen 
nog aan elkaar gewaagd, maar daarna ging het mis. In de 26e minuut 
maakte Rob van Schijndel de 0-1 voor de Raven. John van Herk ver-
dubbelde in de 34e minuut de score, 0-2. Tonnie Kerkhof zorgde voor 
rust voor de aansluitingstreffer.
Na rust ging het snel. Jasper Sint en Joerdi Coppens (2x) tilden de 
score naar 1-5.
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Netersel – Tivoli 6-2 30 september 2012
De uitwedstrijd tegen Netersel is op een behoorlijke deceptie voor Ti-
voli uitgelopen. Netersel pakte met een klinkende zege de koppositie 
in de 5e klasse H. Voor rustin de 5e klasse H. Voor rust was het duel 
al gespeeld (3-1) en na de pauze drukte de thuisploeg nog eens goed 
door. Anel Selimovic (2), Martijn Michiels, Luuk van de Sande en Jaap 
Waalen (2) maakten de goals namens Netersel. Tonnie Kerkhof (alweer 
hij) scoorde twee keer voor Tivoli. 

Tivoli – ETS 2-1 7 oktober 2012
Tivoli greep de thuiswedstrijd tegen het hooggeplaatste ETS aan om 
eerherstel te bewerkstelligen. En ja, dat lukte, want Tivoli liet stadge-
noot ETS vrijwel kansloos. Met de snelheid van Tonnie Kerkhof en 
Dominik Pirron wist ETS zich geen raad, maar Tivoli hielp de ene na de 
andere kans om zeep. In de 35e minuut wist de gevaarlijke ETS-spits 
Matheusz wel raad met een kans en liet de goed keepende Tim Legius 
kansloos, 0-1.
Na rust ontregelde Tivoli regelmatig de ETS-defensie. In de 55e minuut 
liet Tonnie Kerkhof de keeper van ETS kansloos door van grote afstand 
hard in te schieten, 1-1. Nog harder was het schot van Andy Brunen-
berg, die nadat hij enkele tegenstanders had gepasseerd, de stand op 
2-1 bracht en daarmee de 2e overwinning voor Tivoli veilig stelde.

Sterksel – Tivoli 2-0 14 oktober 2012
Na de fraaie overwinning van vorige week liep Tivoli uit bij hekkenslui-
ter tegen een zeperd op. Sterksel boekte zijn eerste overwinning van 
het seizoen. In de eerste helft waren er kansen voor beide teams, maar 
de achterhoedes hielden stand tot aan de rust.
In het tweede bedrijf werd de Sterksel steeds sterker en de thuisploeg 
kreeg loon naar werken, toen Peter van Hoof in de 70e minuut de ope-
ningstreffer maakte. Tyrone Pelzers maakte in de 88e minuut de 2-0 en 
stelde daarmee de overwinning veilig voor de gastheren.

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

Aangezien wij met ons derde team een dramatische seizoensstart 
meemaken, 4 verloren wedstrijden op rij, wil ik nu de positieve punten 
benoemen. 

Het seizoen 2012-2013 zijn we begonnen met een uitgebreide groep 
spelers, naast de 2 nieuwkomers, Tommy en Eddy, hebben we ook 
weer de beschikking over ‘good old’ Guillaume Stubbs en is Jack Reijn-
ders ook terug op het oude nest. Franklin is weer van de (trainings)par-
tij en Hans is hard bezig aan zijn herstel. 

Ondanks het uitvallen van onze 2 keepers, René en Jacky, weten we 
toch elke wedstrijd een keeper op te stellen. Met name Fred heeft een 
puike prestatie geleverd, onze tegenstanders hadden niet in de gaten 
dat Fred (alias Jeroen Verhoeven) geen echte keeper is.

De bereidheid om voor elkaar te werken en zelfs binnen de club andere 
teams te helpen, is wat mij betreft ook een groot goed voor ons team. 
De veteranen worden regelmatig ondersteund en zelfs het vaandel-
team kan op enige hulp rekenen wanneer dat nodig wordt geacht. Tivoli 
3 is socialer dan ooit!

Het allerbelangrijkste en mooiste in ons team is toch wel het volgende:
Ondanks de verliespartijen, heerst er nog steeds een goede sfeer in de 
groep en vallen we elkaar niet af. Onze jarenlange ervaring heeft ons 
waarschijnlijk geleerd dat het plezier het belangrijkste is en dat de pun-
ten dan vanzelf wel zullen komen.

★ ★ ★
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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.

Speciaal voor het clubblad zijn de verslagen hieronder ingekort. De vol-
ledige verslagen inclusief wedstrijdbeelden zijn nog steeds te vinden op 
de website, zoals gebruikelijk bij de teams onder het kopje ‘Verslagen & 
activiteiten’ bij de veteranen.

Tivoli vets – Beerse Boys vets 3-1 15 september 2012
Nadat Pascal vorige week zijn veteranendebuut had gemaakt, stonden 
ook vandaag twee debutanten aan de aftrap: Fred M. en Robert (waar-
voor dank). Een aantal vaste leden ontbraken en zelfs Peter en Wim 
als leiders waren afwezig. Om een scenario als vorige week te voorko-
men, zullen we vandaag zuiniger met de kansen om moeten springen. 
In de beginfase kreeg Tivoli twee kansen. Eerst wist de grote doelman 
een schot van Jaffa, die buitenspel omzeild had, te redden. Vervolgens 
tikte hij in de 11e minuut een schot buitenkans rechts van Fred net 
over. Hierna probeerde Beers het tweemaal van afstand. De eerste po-
ging van de topschutter verdween naast het doel, maar met de tweede 
poging van 30 meter had Stef duidelijk meer moeite en bokste de bal 
over. In de 21e minuut kreeg Tivoli wederom een kans: Vinnie draaide 
zich knap vrij op de rand van de zestien, maar wederom wist de doel-
man met een hand redding te brengen. De hieropvolgende rebound 
van Jaffa werd geblokt. Een minuut later waagde Vinnie opnieuw een 
poging, maar dit keer had de Beerse doelman de bal klemvast. Na 24 
minuten zorgde Fred met zijn eerste veteranengoal voor de terechte 
1-0. Hij wist de corner van Frank G. te verzilveren. Nog geen vijf minu-
ten later stond Frank G. wederom aan de basis van het verdubbelen 
van de voorsprong: dankzij zijn puntgave voorzet kon Robert ook zijn 
eerste tegen de touwen knikken: 2-0. Vlak nadat Fred, na een com-
binatie met Vinnie, voorlangs had geschoten, was Beers vier minuten 
voor rust dichtbij de aansluitingstreffer. Maar Frank V. wist het doelpunt 
met een uiterste krachtsinspanning met behulp van een sliding te voor-
komen. 
De tweede helft was nauwelijks begonnen toen een Beerse midden-
velder helemaal vrij opdook voor Stef, maar zijn kopbal miste richting. 
Hoewel Beers dus ook wat kansen kreeg, gooide Vinnie in de 40e mi-
nuut het duel op slot. 
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Na een perfecte lange bal van Robert passeerde hij de laatste verdedi-
ger en knalde de 3-0 tegen de touwen. Na drie kwartier voetballen leek 
het wel een schiettent achterin bij Beers. Binnen de minuut kreeg Jaffa 
drie schietkansen en Vinnie een, maar geen van allen werden ze benut. 
In de 47e minuut werd Stef bijna gepasseerd, maar hij plukte het schot 
uit de kruising: Jawel, klemvast! Vinnie’s schot uit de daaropvolgende 
tegenstoot eindigde over het doel. Fred was in de 52e minuut dichtbij 
zijn tweede van de middag, maar hij kopte een voorzet van Jaffa over. 
Nadat Beers elf minuten voor tijd had aangezet, zonder succes, werd 
Stef in de 65e minuut toch nog gepasseerd. De Beerse topschutter 
dook alleen op voor Stef en rondde dit buitenkansje beheerst af: 3-1. 
Bij de laatste goeie aanval, twee minuten voor tijd, was Jaffa het eind-
station maar ook deze keer wist hij geen doel te treffen. 
Dankzij de hulp van de debutanten en reserveleden hebben we van-
daag, zonder 2 van de 3 de leiders, een vrij simpele en verdiende eer-
ste overwinning geboekt. Verder heb ik in de wandelgangen vernomen 
dat de rentree van een oud-Tivoliaanse doelman mogelijk aanstaande 
is. 

Nieuw Woensel vets (??) – Tivoli vets 3-3 22 september 2012
Zoals vorige week al aangekondigd, maakte vandaag oud-Tivoliaan 
Willem na ruim twintig jaar zijn rentree onder de lat. De achterhoede 
had hierdoor een gemiddelde leeftijd van 57 jaar en dat tegen nieuw 
‘veteranenelftal’: Nieuw Woensel, die tegen de regels in met een half 
elftal aantraden, dat de dertig jaar nog niet gepasseerd was. 
Niet verrassend dat de eerste pogingen van Nieuw Woensel waren. 
Willem keek de bal na twee minuten professioneel op de lat en zes mi-
nuten later wist hij een afstandsschot goed te pareren. Na tien minuten 
schoot stand-in verdediger Stef een vrije trap (dat een beter lot verdien-
de) vanaf de zijlijn op de kruising, waarna Bas’ rebound naast het doel 
verdween. In de elfde minuut maakte een Nieuw Woenselse jeugd-
speler (-30) dan toch de 1-0. Lang konden zij niet van de voorsprong 
genieten, want Mike tekende in de veertiende minuut na een knappe 
solo met een lage schuiver voor de 1-1 en tevens als eerste Tivoliaan 
voor zijn tweede van het seizoen. Dankzij een geweldige teamprestatie, 
waarbij bijna iedereen wat stappen extra deed, kwam Nieuw Woensel 
in de eerste helft niet verder dan afstandsschoten. In de 21e minuut 
spatte een afstandsschot boven Willem op de lat uiteen, maar verder 
waren er in de eerste 27 minuten weinig kansen. Helaas was er ook 
een minpunt in de eerste helft: Pascal die ons wederom uit de brand 
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hielp, viel geblesseerd uit waardoor Peter, als leider, ook nog aan de 
bak moest, wat hij overigens niet onverdienstelijk deed. 
Nadat Willem eerder een bal onderuit de hoek had gedoken, kon hij 
iets later de achterstand niet voorkomen. Een slecht weggewerkte cor-
ner zorgde voor de 2-1. Ondanks dat de conditie van sommige vetera-
nen hun tol begon te eisen, werd Nieuw Woensel niet echt gevaarlijk. 
In de 18e minuut stuurde Mike Ferry richting de doelman, die wist met 
een eenvoudige redding de gelijkmaker te voorkomen. Een minuut la-
ter maakte Mike, die heel de wedstrijd op een eiland leek te staan toch 
gelijk, nadat Bas hem diep stuurde, zorgde een droge knal binnenkant 
paal voor de 2-2. Dit leidde een offensief van Nieuw Woensel in, eerst 
redde Willem in de 26e minuut nog. Maar twee minuten later was de 
rebound uit een vrije trap van 25 meter wel raak: 3-2. Dankzij de goede 
inzet toonde Tivoli twee minuten later alweer veerkracht. Nadat Mike 
twee verdedigers het bos in stuurde en de bal op de vrijstaande Frank 
G. afl egde, kon de aanvoerder de bal in de verre hoek krullen: 3-3.  Dit 
was tevens het laatste wapenfeit van de wedstrijd. 

Door het afgedwongen punt door de inzet en werklust, zijn wij vandaag 
de morele winnaars. Vandaag hebben we op basis van inzet en werk-
lust een punt afgedwongen, dit voelde dus aan als een morele overwin-
ning. Wim kon er wederom niet bij zijn, maar kon zeker tevreden zijn 
over het vertoonde spel. Ondanks dat iedereen vandaag man of the 
match was, vermeld ik nog twee personen in het bijzonder: Mike, het 
merendeel van de wedstrijd een eenmansaanval, wist toch nog twee 
goals te maken. En Willem, die na ruim twintig jaar zijn rentree maakte 
om ‘ons’ uit de brand te helpen was het keepen duidelijk niet verleerd, 
waarvoor dank. 

Tivoli vets – Eindhoven vets 5-1 29 september 2012
Op de Heihoef namen de nummers drie en twee het vandaag tegen 
elkaar op, een heuse topper dus. Voor het eerste dit seizoen konden de 
Tivolianen aantreden met een volledig ‘eigen’ elftal, mede dankzij een 
nieuwe veteraan: Richard. Ook Willem was weer hersteld na zijn eerste 
wedstrijd en stond weer onder de lat. 
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In de beginfase waren beide elftallen gelijkwaardig, dus er waren wei-
nig gevaarlijke momenten. De eerste poging, na een kwartier van Frans 
Veldpaus, verdween in het vangnet. In de 19e minuut deed Eindhoven 
ook een poging, maar deze kopbal ging over. In de 25e minuut werd de 
ban eindelijk gebroken: topscorer Mike passeert vier verdedigers waar-
na Frans mocht afronden: 1-0. In de 32e minuut was Eindhoven dichtbij 
de gelijkmaker, na een counter wist de spits om Ilhan dol te draaien 
maar Willem kon de bal met een katachtige redding nog op de paal tik-
ken. De gelijkmaker was twee minuten later alsnog een feit. Door “klote 
balverlies op het middenveld”, aldus Stef, kon de Eindhovense aanval-
ler richting Willem snellen en rondde af: 1-1. Kort hierna was de eerste 
helft alweer voorbij. 

Na de rust maakte Richard zijn debuut voor ‘het andere Oranje.’ De 
eerste doelpoging van de tweede helft was voor Eindhoven, maar Tivoli 
nam in de 43e minuut wederom de leiding. Met een ouderwets strakke 
uithaal in de kruising liet Frans de Eindhovense keeper kansloos: 2-1. 
Hoewel er verder weinig gevaarlijke momenten waren in de beginfase 
verdubbelde Tivoli in de 55e minuut wel de voorsprong. Na een lange 
bal zette Mike goed door tussen twee verdedigers en schoof de bal 
rustig binnen: 3-1. Hierna stapelde de kansen zich op. Zowel Bas als 
Mike lieten een kans onbenut, maar ondertussen tekende Frans, in zijn 
eerste wedstrijd van het seizoen, meteen voor een hattrick. Nadat hij 
twee verdedigers had gepasseerd, werd de sluitpost met een bekeken 
tikje kansloos gelaten: 4-1. Vijf minuten voor tijd kreeg ook Ferry nog 
een kans. Maar zijn schot belandde, na het uitkappen van een verdedi-
ger, op de kruising. Vlak voor tijd kregen de toeschouwers een déjà-vu, 
weer kapte Frans een aantal verdedigers uit maar dit keer was de kee-
per eerder bij de bal. Het slotakkoord van de wedstrijd was voor Mike. 
Een haarfi jne voorzet van Frank G., die voor de vierde wedstrijd op rij 
aan de basis van een goal stond, werd door Mike in een keer uit de 
lucht genomen: 5-1. 

Hoewel de doelpuntenregen lang op zich liet wachten, is de machine 
uiteindelijk toch op gang gekomen. Na twee wedstrijden te hebben ge-
keept, blijkt Willem nog altijd een zeer betrouwbare sluitpost. Ondanks 
Richard en Willem als nieuwelingen zijn we Thuur voorlopig kwijt met 
een zware blessure. Dus ook langs deze weg: beterschap.
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Dommelen vets – Tivoli vets 2-3 13 oktober 2012
De nummer laatst ontving vandaag de nummer een, ofwel alles ver-
loren tegen geen verloren. Dus er werd een eenvoudige overwinning 
verwacht. In de stromende regen, op een onbespeelbaar veld, stond 
alweer de zesde debutant van het seizoen aan de aftrap: Guillaume.
Moeilijke omstandigheden of niet: Dommelen kwam in de vijfde minuut 
verrassend op voorsprong. Mede omdat Willem uitgleed (de zoveelste) 
kon de linkshalf de zittende doelverdediger passeren: 1-0. Maar de 
voorsprong was van korte duur. In de achtste minuut viel de bal stil in 
het strafschopgebied. Mede door Mike’s aanwezigheid raakte de kee-
per in paniek en bood Ferry een niet te missen kans: 1-1. 
De Dommelse keeper wilde hierdoor stoppen, maar hij kwam bij de 
kleedkamer terug op dit besluit. Beide goals kwamen door het slechte 
veld tot stand, dus ook wat dat betreft was de stand weer gelijk. Rond 
het kwartier kregen beide ploegen een goede kans. Mike schoot eerst 
over, daarna wist Willem een stift knap weg te tikken nadat Ferry zijn 
man had laten lopen. In de 21e minuut was het wel raak: Guillaume 
bood dankzij een perfecte steekbal Mike een enorme kans, maar hij liet 
de eer aan Jaffa: 1-2. In het modderballet was de laatste kans voor de 
Dommelen maar Willem wist met zijn voeten te redden.
De tweede helft werd uitgeweken naar het hoofdveld (kunstgras). Na 
zeven minuten redde de doelman een vrije trap van 25 meter van 
Frans Veldpaus, waarna de rebound van Diego werd voorkomen. 
Twee minuten later knikte Jaffa een vrije trap van Frans net over. Na 
een kwartier werd Dommelen pas gevaarlijk: een schot van 30 meter 
belandde mede door het natte veld op de paal. In de 53e minuut leek 
Frans het duel te beslissen, maar zijn goal werd door een onbekende 
reden afgekeurd. Hoewel Dommelen weinig grote kansen kreeg, was 
het een van onze slechtste wedstrijden en was het wachten op de 
gelijkmaker. Ik had dit nog niet genoteerd of het was al 1-3. Jaffa wist 
in de 55e minuut een counter optimaal te verzilveren: 1-3. Na een uur 
bracht Dommelen de marge weer op een goal: Ferry liet zijn man lopen 
en die passeerde Willem: 2-3. De angst op puntverlies bekroop de ve-
teranen steeds meer. In de slotfase leverde Mike’s solo en de rebound 
van Frans geen doelpunt op. Anderhalve minuut voor tijd was het bijna 
gelijk, maar een afstandsschot ging rakelings naast. Vlak voor het eind-
signaal belandde nog een schot van Bas, na een goeie actie van Jaffa, 
net naast het doel.
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Het slechte spel zou je in de eerste helft kunnen wijten aan het veld, 
maar in de tweede helft werd het spel zelfs nog slechter. Dus ik denk 
dat onderschatting de boosdoener was. De enige die vandaag zijn ni-
veau haalde, was Ronnie, ondanks dat hij tot zijn onderbroek nat gere-
gend was, bleef hij onverstoorbaar verder vlaggen. Gijs had in de eer-
ste helft ook wat gevonden om niet tot zijn onderbroek nat te worden, 
maar die details zal ik jullie besparen.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★

BEDANKT

SV Tivoli bedankt!!

Met trots hebben wij het mooie in memoriam gelezen van onze opa 
en vader, Lauw van den Brand. Samen met zijn vrouw, onze oma en 
moeder, heeft hij heel veel voor Tivoli gedaan. Tivoli heeft voor hen veel 
betekend en zij hebben heel veel betekend voor Tivoli. De waardering 
die in deze in memoriam doorklonk, doet ons heel goed.

Nogmaals heel veel dank,

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

★ ★ ★
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FLUISTERVINKEN

Het is alweer lang geleden, dat wij deze rubriek in ons clubblad hebben 
geplaatst. Dat vinden wij jammer, maar goed om hier iets moois van te 
maken, moet je ook munitie hebben. Toevallig kwam ons kort en ook 
wat langer geleden een en ander ter ore, dat uitermate geschikt is voor 
deze (roddel-)rubriek.

Hier is een erg recente:
Aan de bar na de laatste algemene ledenvergadering vingen wij het 
volgende gesprek op:
Wim vd Wiel zegt tegen Stef Verdonschot: “Jullie Sjan laat toch altijd de 
hond uit ’s avonds”. Henk Rennenberg zegt: “Ja, die zie ik altijd bij mij 
in het Klein Huisven langskomen”. “Natuurlijk”, zegt Stef, “die gaat dan 
altijd naar die vijvers”. Waarop Henk vd Boomen zegt: “Ik wist niet, dat 
jullie een zeehond hadden”.

Nog een van wat langer geleden:
Tijdens de vorige winter, toen het korte tijd guur winterweer was, hoor-
den wij tijdens een redactiebijeenkomst de volgende conversatie:
Pascal zegt: “Jongens, wat heeft het gisteren gesneeuwd, hè”. Jack 
zegt: “Ja, dat heb ik gehoord”. Waarop Franklin droog reageert met de 
woorden: “Kun je dat tegenwoordig horen dan”?



31

Naschrift redactie:
Wij vinden een rubriek als deze erg leuk en bijzonder. Wij hopen en 
gaan er eigenlijk vanuit, dat u dat ook vindt. Zoals in de aanhef al op-
gemerkt, hebben we om van deze rubriek een maandelijks terugke-
rend gebeuren te kunnen maken, munitie nodig. Daarom doen we een 
oproep aan iedereen, die soortgelijke gesprekken of andere “(roddel)
verhalen” ter ore komt, die voor ons op papier te zetten en naar ons te 
mailen (svtivoliclubblad@zonnet.nl) of in de kopijbus te deponeren.

Bij voorbaat dank!

★ ★ ★
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TUSSENSTAND DAMES 2012 - 2013

5e Klasse 863
Bladella  3 9 42- 0
Terlo 2 3 9 16- 1
Heeze  4 9 33- 7
WODAN 3 2 6 17- 5
Valkenswaard 2 4 6 7- 11
Bergeijk  4 6 8- 14
Tivoli  2 4 6- 0
LEW  2 3 10- 16
Pusphaira 2 5 3 10- 17
Nederwetten 2 4 1 0- 32
De Weebosch  5 0 2- 48

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN SENIOREN

5e Klasse H
Netersel 6 18 30- 5
DBS 6 13 15- 7
De Raven 7 13 21- 10
ZSC 7 12 16- 10
ETS 7 11 15- 7
De Weebosch 7 10 8- 11
Riethoven 7 9 15- 16
Terlo 7 9 14- 19
Knegselse Boys 7 7 7- 18
Tivoli 7 6 10- 18
Casteren 5 4 4- 11
Sterksel 7 4 6- 29

Reserve 4e klasse 417
Nuenen 4 5 12 22- 8
SBC 4 4 10 14- 7
Boxtel 4 5 9 18- 17
LEW 2 4 7 21- 10
DBS 2 3 6 10- 6
Braakhuizen 3 4 6 14- 13
Eindhoven AV 2 5 5 11- 14
EMK 2 3 4 7- 7
EMK 2 3 4 7- 7
RKGSV 2 3 4 9- 10
WODAN 3 4 3 13- 21
Nederwetten 2 4 1 4- 16
Tivoli 2 4 1 8- 22
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Reserve 4e klasse 418
Nieuw Woensel 2 4 12 24- 4
Unitas’59 4 4 7 12- 12
Acht 4 3 6 9- 5
WODAN 4 3 6 8- 5
Brabantia 3 4 6 12- 7
RPC 3 4 6 9- 7
Woenselse Boys 2 4 4 6- 17
Pusphaira 2 1 3 4- 2
Boxtel 5 3 3 8- 9
LEW 3 3 3 3- 7
DBS 3 3 3 6- 15
Tivoli 3 4 0 2- 13

Reserve 5e klasse 523
EMK 4 3 9 16- 6
Geldrop 7 4 9 25- 17
WODAN 7 4 9 18- 12
DBS 5 5 9 24- 16
Tongelre 2 5 9 21- 13
Woenselse Boys 3 4 7 17- 13
Best Vooruit 7 4 7 12- 11
Gestel 5 5 6 23- 28
Brabantia 5 4 5 11- 13
Eindhoven AV 4 5 4 7- 18
Nieuw Woensel 4 4 1 8- 16
Tivoli 4 5 0 11- 30



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
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Veteranen
Tivoli 4 8 13- 7
Nieuw Woensel 4 7 19- 8
Brabantia 3 7 8- 6
Woenselse Boys B 3 6 10- 5
Woenselse Boys A 3 6 9- 8
EVV Eindhoven 4 6 9- 12
Gestel 2 4 5- 4
LEW 1 3 3- 2
Beerse Boys 4 3 9- 13
RPC 1 1 2- 2
Braakhuizen A 3 0 5- 9
Dommelen 4 0 5- 21

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
(senioren en dames)

We gaan gewoon van start met deze rubriek. Jammer is het, dat de 
leiders van het 1e en het 3e nog geen gegevens over de doelpuntenma-
kers aan onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders hebben doorgege-
ven. Vanaf deze plaats een dringend verzoek aan de leiders om (liefst 
elke week) de doelpuntenmakers aan onze wedstrijdsecretaris door te 
geven.

 1 Mike hovens  V 5x
 2 C. Zoetmulder  2e 4x
 3 Anna Welten  D 3x
  S. Kaczmarek  2e 3x
  Frans Veldpaus V 3x
  Jaffa Dinmohamed V/3e 3x
 7 Many de Kort  D 2x
  Orcun Saka  4e 2x
  Gurkan Dulger  4e 2x
  Fikret Kilic  4e 2x
  Tincay Kaynas  4e 2x

★ ★ ★
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TIVOLI E1

Van Wim Vermeulen ontvingen wij diverse mails over het elftal E1. In 
chronologische volgorde vinden jullie die onderstaand terug.

Hallo, beste supporters van Tivoli E1,
Het was weer prachtig weer en de zon scheen volop op de velden bij 
Unitas ’59. Ik dacht als verslaggever, laat ik eens bij de wedstrijd Unitas 
- Tivoli E1 gaan kijken, want ik hoorde dat ze hun eerste wedstrijd had-
den gewonnen, dus werd ik wel nieuwsgierig.
De wedstrijd begon om 11 uur precies en stond onder leiding van een 
goed fl uitende scheidsrechter. De eerste helft was heel goed, zo’n wed-
strijd heb ik nog nooit gezien. Prince maakte de 0-1. Door goed samen-
spel kon hij deze prachtige goal maken. Melvin maakte 0-2, ook door 
een prachtige bal die Melvin kreeg, maakte hij dat doelpunt. Prince 
maakte 0-3 met een afstandsschot, dat je alleen maar ziet bij Tivoli E1. 
Unitas maakte1-3 voor de rust,omdat Tivoli E1 achterin stond te slapen. 
Daardoor viel de goal, kan gebeuren.
In de 2e helft begon E1 voortvarend. Len maakte 1-4 met ook een 
prachtige Tivoli E1 goal. Weer prince maakte een mooie goal, 1-5 en hij 
maakte ook een paar minuten later de 1-6. Weer een mooie Tivoli E1 
goal, de supporters waren in alle staten. Onze jongens en meisjes van 
Tivoli E1 waren niet meer te houden. Unitas maakte er nog 2-6 van en 
weer stonden de jongens te kijken, hoe de tegenstander  de bal de goal 
in liep. We waren weer wakker en Len maakte 2-7. Tivoli E1 stond op 
zijn kop en ook de meegereisde supporters hadden het niet meer. De 
leiders en de trainers waren blij verrast. Ook ik als verslaggever stond  
mee te springen, wat een wedstrijd. Ga zo door en jullie worden kampi-
oen.
Tot het volgende verslag.

Groetjes, uw verslaggever van Tivoli E1

Hallo supporters van Tivoli E1,
Hier weer een verslag van onze jongens en meisjes van Tivoli E1.
Het was mij als verslaggever zo goed bevallen bij Tivoli E1, dat ik terug 
ben gekomen en tijd voor Tivoli E1 vrij heb gemaakt.
De zon scheen de afgelopen zaterdag bij RPC uitbundig, het was fi jn 
voetbalweer voor een grote overwinning. Dit tevens de laatste wedstrijd 
van Len voor Tivoli E1. 
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Via deze weg willen de Tivoli spelers en bestuur en trainers en ik als 
verslaggever hem bedanken voor een vrolijke noot op de training en 
voor de vele goals, die hij voor Tivoli maakte. Len, het gaat je goed en 
succes bij je nieuwe club RPC.
Maar nu terug naar de wedstrijd. De wedstrijd begon om half 11 en een 
goed fl uitende scheidsrechter leidde de wedstrijd. in de eerste helft 
was Tivoli sterk aan de bal en in een samenspel maakte Prince vanaf 
de middenlijn met afstandsschot een prachtige goal. RPC had daar 
geen antwoord op, 0-1. Tivoli ging door, Prince maakte ook 0-2 met een 
prachtig schot op doel. alle supporters waren niet meer stil te krijgen, 
het was net of je bij PSV was. Tivoli dacht, wij zijn er al, maar RPC 
maakte in de eerste helft 1-1, omdat Tivoli niet oplette. Nog geen 10 
minuten later was het 2-2. Ik dacht, o daar gaat de winst, maar in de 2e 
helft gingen we door, waar Tivoli gestopt was met scoren. Len maakte 
een prachtige Tivoli goal, 2-3 en even later maakte hij ook de 2-4. Deze 
goals waren een afscheidscadeau voor Tivoli e1 van Len. Luciano 
maakte ook een prachtige goal, 2-5, maar RPC kwam ook nog terug tot 
4-5. Maar de punten zijn binnen .

De wedstrijd was spannend tot de laatste minuut. Ook de trainers en de 
meegereisde supporters waren in alle staten, geweldig. Trouwens ook 
onze dames Mart, Cyra en onze geweldige keeper Roos hebben ook 
bijgedragen, dat Tivoli E1 blijft winnen, geweldig dames, ga zo door.
Dit was weer een verslag van uw vliegende verslaggever. Tot de vol-
gende wedstrijd, waar ik u natuurlijk ook weer zie.
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Hoi hoi hoi, supporters van Tivoli E1,
Hier weer een verslag van uw reporter ter plaatse en dat is op sport-
park de Heihoef te Eindhoven. Het was weer zover, ons sterrenelftal 
moest weer de wei in tegen Rood Wit Veldhoven. Ik was daar ook weer 
bij deze wedstrijd aanwezig. Het was regenachtig deze zaterdagoch-
tend, maar dat mocht de pret niet drukken. Tivoli E1 moest nu ook weer 
winnen, dat was de bedoeling. Ondanks de regen waren ze er, de sup-
porters van E1 waren zoals elke zaterdag volop aanwezig. Precies om 
11 uur fl oot de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd. De 
wedstrijd ging de eerste helft bijna gelijk op. Rood Wit was een klein 
beetje beter dan Tivoli  In de eerste helft scoorde Rood Wit Veldhoven 
3 keer, maar wij kwamen terug. In de eerste helft maakte Luciano een 
mooie goal op een voorzet van prince,1-3. In de 2e helft maakte Prince 
2-3 met een mooi schot, maar Rood Wit Veldhoven kwam terug en ze 
scoorden nog 2 keer. Er moet wel bij vermeld worden, dat Roos weer 
voortreffelijk heeft staan te keepen. 
Ga zo door, Roos, geweldig. Ook Luuk en Lisa speelden goed samen, 
dat was mij ook opgevallen. De trainers Maikel en Wim waren weer dik 
tevreden. Ondanks het verlies hadden we ze toch goed gespeeld.
Dit was weer een verslag van deze wedstrijd, ik zie al uit naar de vol-
gende pot. Tot dan .

Groeten van uw vliegende verslaggever

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN (E1)

Graag hadden we hier de “Tivoli Topscorers Top Tien” van de jeugd 
geplaatst. Helaas hebben tot nu toe alleen de leiders van de E1 ge-
gevens over de doelpuntenmakers aan onze wedstrijdsecretaris Peter 
Smulders doorgegeven. Vanaf deze plaats een dringend verzoek aan 
de andere jeugdleiders om (liefst elke week) de doelpuntenmakers aan 
onze wedstrijdsecretaris door te geven.

1 Prince Quainoo E1 3x
Len Dekkers  E1 3x

3 Melvin Heijmans E1 1x
Luciano van Esch E1 1x

★ ★ ★
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TOERNOOI F1, F2 EN KIDDIES

Van Maria van Poppel kregen we via de mail het verzoek om onder-
staande tekst te plaatsen, waarvan akte.

Op 2e Pinksterdag, 20 mei 2013, nemen onze F1, F2 en kiddies deel 
aan het jaarlijkse Pinkstertoernooi in Asten.

★ ★ ★

VAN WIM VERMEULEN

Van Wim Vermeulen ontvingen wij ook nog een mail over hele andere 
onderwerpen. Onderstaand vinden jullie die terug.

Hallo selectiespelers,

Via deze weg wilde ik vragen of jullie eens een keer tijd vrij zouden wil-
len maken om ‘s zaterdags is een wedstrijdje te komen fl uiten bij de 
jeugd. Het is voor de club en ouders van Tivoli ook leuk om te weten 
wie er in de selectie spelen en dat jullie ook interesse hebben in de 
jeugdafdeling binnen de club.
Het zou jullie sieren om toch eens te komen kijken of een wedstrijd te 
fl uiten.
Tot kijk bij de jeugd!

Groetjes,
Wim Vermeulen

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD NAJAARSREEKS 

E1 3e klasse E344
Rood Wit V E3 4 10 19- 9
Tivoli E1 4 9 18- 14
RPC E3 4 7 17- 12
EMK E2 4 6 13- 12
Unitas’59 E6 4 3 17- 21
Wilh. Boys E5 4 0 4- 20

F1 3e klasse F344
LEW F1 3 9 31- 7
Tivoli F1 3 6 14- 11
Unitas’59 F5 4 6 18- 16
DBS F4 3 3 7- 21
Oirschot V. F4 3 0 7- 22

F2 4e klasse F531
Unitas’59 F14 3 9 34- 6
DBS F12 3 6 13- 7
Woens. Boys F3 3 6 12- 12
Tivoli F2 4 3 17- 19
Acht F6 3 0 4- 36

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

In navolging van vorig seizoen is het geweldig leuke idee van de bege-
leiding van de selectie geprolongeerd om bij iedere thuiswedstrijd van 
het 1e een jeugdspeler aan te wijzen als “mascotte van de week”. In dit 
clubblad hebben kunnen we jullie met 2 van deze geluksvogels kennis 
laten maken. Op zondag 23 september  was Kevin Caster van de F1 
de gelukkige bij de wedstrijd Tivoli – de Raven en op zondag 7 oktober 
was Quinn Rennenberg van de F2 bij de wedstrijd Tivoli – ETS de ge-
lukkige. Zij mochten mee op de foto, kregen een leren bal geschonken 
en werden bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijsten 
en de bijbehorende foto’s aan.

KEVIN CASTER 
MASCOTTE VAN DE WEEK 
DATUM: 23-9-2012
TIVOLI 1 – DE RAVEN 1

Wat is je naam?
Kevin Caster
Wat is je geboortedatum en –plaats?
18-06-2006 in Veldhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 3, De Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalge-
bied?
Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer 

niet gaat lukken?
Politie
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2 jaar, vanaf 2011
Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
Heel erg leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja welke?
Nee



☞
42

Wat zijn je sterke punten als speler?
Doelpunten maken
Heb je ook zwakke punten, zo ja welke?
Bal afpakken
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Unitas
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Schot in de kruising
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja, natuurlijk
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?
Nee
Hoe heet je leider? En trainer?
Hakan en Danny
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Frietjes - Ik lust alles
Naar welke TV-programma’s kijk je het liefst?
Phineas and Ferb
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Kei gaaf
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op woensdag
Zou je iets willen verbeteren of mis je iets bij Tivoli?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee
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QUINN RENNENBERG 
MASCOTTE VAN DE WEEK 
DATUM: 7-10-2012
TIVOLI 1 – ETS 1

Wat is je naam?
Quinn Rennenberg
Wat is je geboortedatum en –plaats?
22-02-2005 in Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 4, De Schakel
Wat hoop je te bereiken op voetbalge-
bied?
Prof worden
Wat wil je later worden als profvoetballer 

niet gaat lukken?
Bij papa op kantoor werken
In welk elftal speel je?
Tivoli F2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1e jaar
Hoe vind je het bij SV TIVOLI?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Tackelen (op de bal)
Heb je ook zwakke punten, zo ja welke?
Moet nog veel leren
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Brabantia F6
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Als keeper ballen tegenhouden
Wordt jouw ploegje kampioen?
Dit jaar nog niet
Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
Kevin (F2)
Wat is je favoriete club?
Ajax
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Heb je nog andere hobby´s naast voetballen?
(spelletjes) computer
Hoe heet je leider? En trainer?
Jos / Andre
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Frietjes / Chili con carne
Naar welke TV-programma’s kijk je het liefst?
Disney XD Channel
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Spannend en leerzaam
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op woensdag
Zou je iets willen verbeteren of mis je iets bij Tivoli?
Overdekt trainen
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

★ ★ ★
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MEDEDELING VAN DE REDACTIE

In het vorige clubblad schreven we onderstaande “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 wed-
strijdsecretaris. 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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Gebleken is, dat slechts een klein aantal mensen de moeite heeft 
genomen om aan onze oproep om de vragen uit bovenstaande 
“Mededeling van de redactie” te beantwoorden, gehoor heeft ge-
geven.

Wij doen een dringend beroep op jullie om alsnog massaal te rea-
geren op onze vragen, zodat wij een beeld kunnen krijgen waar we 
aan toe zijn.

★ ★ ★
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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

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
René vd Moosdijk Hak- en sleufwerk S.D.A.
Eethuis Ottoman

★ ★ ★
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- de ledenvergadering succesvol was
- met name de opkomst erg hoopgevend is
- deze dit keer namelijk zelfs toch boven  
 het quorum reikte
- de plannen van de Raad van Advies   
 hierdoor een groot bereik kunnen hebben
- dit wel afhankelijk is van de mate waarin  
 de aanwezigen op de ledenvergadering 

hieraan hun steentje bij gaan dragen
- zij nu de vertegenwoordigers van onze club mogen zijn
- er dus nog heel wat doorverteld mag worden
- positief zijn hierin zeker een goede rol kan spelen
- er nog meer reden is om positief te zijn
- ons eerste namelijk mooi een evenwichtig team begint te worden
- alle neuzen steeds meer in dezelfde richting komen te staan
- er al twee keer werd gewonnen en meer punten in ´t verschiet liggen
- het damesteam ook een succesnummer lijkt te zijn
- de eerste punten direct behaald werden en er zeker meer volgen
- ons 3e nog op de eerste punten wacht
- de veteranen redelijk goed presteren
- zij echter met een spelerstekort kampen
- er genoeg reserveleden zijn, maar die spelen te weinig
- er daarom een soort van alliantie met het 3e is aangegaan
- verschillende “jongelingen” uit Tivoli 3 al veteraan zijn geweest
- de tegenprestatie nog op zich laat wachten
- het 3e 4 maal terecht verloor, maar er toch pluspunten te zien zijn
- u hierover kunt lezen in dit clubblad en op onze site
- Robert Dekkers van het 3e een klinkend voorbeeld is
- hij in het weekend van 25 en 26 september historie schreef
- hij binnen 24 uur maar liefst 3 volledige wedstrijden afwerkte
- hij op zaterdag begon als “veteraan”, tussendoor in zijn eigen 3e 

speelde en afsloot als “redder in nood” bij het 1e 
- een echte veteraan is teruggekeerd op de velden
- na 15 jaar Willem Scheenjes zijn handschoenen weer heeft opgepakt
- hij zeer verdienstelijk keept bij die veteranen
- de Sint binnenkort weer in ons land zal zijn
- de Goedheiligman ook dit jaar onze club met een bezoek zal vereren
- hij op 24 november de kinderen komt bezoeken in onze kantine
- inschrijfformulieren hiervoor nog zullen volgen

★ ★ ★
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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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