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REDACTIONEEL

De feestmaand 
staat weer voor 
de deur. Allereerst 
komt de Sint langs, 
die Goedheilig-
man zal onze club 
bezoeken op 24 
november, wees 
dan welkom in 
onze kantine. Na 

dit kinderfeest volgt al snel genoeg de 
kersttijd. Daarna is 2012 ten einde. 
Het volgend jaar wordt een jaar vol 
veranderingen, tenminste daar lijkt 
het op als we zo de kabinetsformatie 
volgen. Aangezien we een echte po-
liticus in ons midden hebben, willen 
wij ons niet op dat pad wagen. Veran-
deringen volgen natuurlijk niet alleen 
vanuit de politiek, veranderingen daar 
zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Om 
die verantwoordelijkheid te tonen en 
te nemen, kunnen we hier natuurlijk 
wat voorbeeldjes aanhalen maar veel 
liever zien we dat die verantwoorde-
lijkheid door ons allemaal genomen 
wordt. Het Nieuwjaar is aanstaande, 
dus reden genoeg tot goede voorne-
mens. Tot slot een mededeling van 
redactieadres-huishoudelijke aard. 
Het kan zijn dat deze editie op u an-
ders overkomt dan alle voorgaande 
uitgaven van de laatste 19 jaar. Dat 
komt doordat wij noodgedwongen 
van werkplek moesten verhuizen, ons 
uitzicht is drastisch veranderd en we 
zitten niet meer op een lijn.
Ondanks dit alles: Veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Sinterklaas
Op 24 november zal de Sint 
weer onze club met een bezoek 
vereren. De kinderen, die zich 
hiervoor hebben opgegeven, wor-
den om 14.00 uur in de kantine 
verwacht. 

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

Diefstal
De laatste 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,

Jack Engelen
vicevoorzitter

★ ★ ★

LEDENMUTATIES (bijwerkt t/m 09 nov)

Bedankt
T. Schuitema  5e

Zarek Avajian  kiddy’s
Gino van Esch  F1

Nieuw
Niels van Rooij F2
Jesse Harks  E1
Jonathan Verhees F2
Bo Nagel  dames

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

 2 Gina Baten dames
 3 Liam Buckby F2
 4 Frans Verbeek veteranen
 5 Aloysius Visser algemeen
 6 Maria Tholen beheerder kantine
 7 Peter vd Laar veteranen
  Andre de Kruijf jeugdleider/trainer F2
 8 H. van Ekkendonk  algemeen
 9 Peter Scheepers algemeen
 11 Orhan Vysal 2e

 12 Henk Tholen hoofd seniorenzaken/begeleider 2e  
   wedstrijdcoördinator 1e/ 
   medewerker kantine/
   sponsorcommissie
 12 Simon Kaczmarek 2e

 15 Emre Kaya E1
 19 René van Eyck 3e

 20 Guus de Waal veteranen
 21 Diëgo Guzman-Hernando 3e

  Peter vd Wiel algemeen
  Bert Koolen veteranen
 24 Jimmy Jansen F2
 27 Stefan Bell 3e/penningmeester
 30 Jan Elands algemeen lid

★ ★ ★
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OVERLIJDEN

Vorige week ontvingen we het droevige bericht van het overlijden 
van ons lid

JAN van der VEEN

Op 1 november 2012 is hij op 81-jarige leeftijd gestorven.

Jan was dit jaar 65 jaar lid van onze vereniging en dat op zich 
is al uniek te noemen. Hij was een onopvallende Tivoliaan, 

waarover we in de geschiedenisboeken van onze club weinig of 
niets hebben kunnen terugvinden en dat typeert hem wel 

het meest, denken wij. In het seizoen 1959 – 1960 werd hij met 
het toenmalige 3e elftal kampioen in de 3e klasse afdeling 

Brabant en bijgaande foto dateert uit dat seizoen. Hij maakte 
ook. deel uit van het veteranenteam van Jack van Heesewijk, 

dat tussen de 70-er jaren en begin jaren 90 van de vorige eeuw 
furore maakte bij onze vereniging.

Wij wensen de familie van der Veen sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.
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TIVOLI 1 – BLIJVEND WISSELVALLIG??

Zoals u nu inmiddels gewend bent, berichten we met ingang van deze 
jaargang ook over ons 1e in het clubblad. Eigenlijk zijn we daarvoor nog 
steeds op zoek naar een correspondent, die voor ons korte wedstrijd-
verslagjes zou willen en kunnen maken. Voorlopig blijven we het doen 
met de verslagjes, zoals die in het ED verschijnen of zoals die aan het 
ED of anderszins zijn aangeleverd.

In de afgelopen 4 weken kwam Tivoli maar 2 maal in actie. Op 21 
oktober waren ze vrij vanwege inhaal- en bekerprogramma en de uit-
wedstrijd tegen ZSC op 4 november werd afgelast, omdat (stom, stom, 
stom) de spelerspasjes niet tijdig ter plaatse waren. In de andere 2 
wedstrijden wisten de onzen een verdiende thuisoverwinning tegen de 
Weebosch en een nipte nederlaag uit bij Riethoven bij te schrijven.

Tivoli – de Weebosch 2-1 28 oktober 2012
Na het verlies tegen hekkensluiter Sterksel had Tivoli deze zondag 
tegen de Weebosch uit Bergeijk iets goed te maken. Opmerkelijk feit 
vooraf was, dat trainer Fahdil Belhaj zijn keepershandschoenen weer 
eens aantrok en Tim Legius verving.
In een gelijk opgaande wedstrijd was het Tivoli, dat uiteindelijk met de 
volle winst ging strijken. Dit was vooral te danken aan goed keepers-
werk van Fahdil, die door zijn handelend optreden de Weebosch van 
doelpunten wist af te houden en halverwege de 1e helft een penalty 
wist te keren. Bij de daaropvolgende hoekschop moest hij echter zwich-
ten, toen Jochen Janssen van dichtbij keihard inschoot.
Na rust nam Tivoli het heft in handen. Met snelle aanvallen werd de 
Weebosch onder druk gezet, hetgeen in de 49 minuut resulteerde in 
een bekeken doelpunt van Mohamed Lalouchi. Vlak daarop was het 
weer raak. Yassar Kadhem kwam vanuit de verdediging van Tivoli op-
zetten, omspeelde een aantal spelers van de Weebosch, en schoot 
keihard van ongeveer twintig meter in: 2-1. Alles wat de Weebosch 
was, zette keer op keer de aanval in, maar doelman Belhaj liet zich niet 
meer verschalken en hield met gevaar voor eigen leven het doel van 
Tivoli verder schoon.
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Riethoven – Tivoli 4-3 11 november 2012
Onder een prettig herfstzonnetje en een aangename temperatuur 
startte Tivoli zonder vaste doelman Tim Legius en voor de gelegenheid 
nam Alex van Stiphout die plaats in. De eerste kansen van de wedstrijd 
waren voor Riethoven. Jeroen Aarts combineerde aan de rechterkant 
van het veld met Willem Tops, die met een listige steekpass Aarts voor 
de keeper zetten, zijn poging eindigde echter hard op de lat. Even la-
ter kwam de bal via een carambole bij Jeroen Aarts, echter een goede 
refl ex van doelman van Stiphout voorkwam de 1-0. Het was echter 
Tivoli, dat als 1e het doel trof. Een diepe bal kon door captain van Bree 
onvoldoende weggewerkt worden, Mohamed Lalouchi wist met dit bui-
tenkansje wel raad en tekende voor de 0-1. Riethoven had het in deze 
fase lastig en leed een aantal malen ongelukkig balverlies. Bijna kwam 
Tivoli op een 0-2 voorsprong, echter Lalouchi had het vizier deze keer 
niet op scherp staan. Riethoven kon voor rust nog orde op zaken stel-
len, want via een snelle omschakeling kwam de bal bij Willem Tops die 
hem afgaf aan Tim de Graaf, die de trekker overhaalde 1-1. Twee mi-
nuten later maakte Riethoven de 2-1. Glenn van Otten werd door Je-
roen Aarts alleen voor de keeper gezet en rondde koel af; 2-1. Dit was 
tevens de ruststand.
In de tweede helft was het Riethoven dat een licht veldoverwicht had. 
Na een kwartier was het Jeroen Aarts, die zijn 11e treffer van het sei-
zoen maakte. De 3-1 voorsprong verdween echter als sneeuw voor de 
zon. De trainer van Tivoli Fadil Belhaj viel vervolgens als doelman in en 
liet Alex van Stiphout zijn stek in de goal omwisselen met een plaats in 
de spits. Deze wissel pakte wonderwel uit, want diens eerste balcon-
tact was goed voor de 3-2. Twee minuten later was het wederom raak. 
Riethoven kreeg de bal achterin niet goed weg, de bal kwam terecht 
bij Jody Overman, die van afstand de 3-3 binnenschoot. Riethoven 
probeerde de laatste tien minuten de overwinning nog uit het vuur te 
slepen. Een goede voorzet kon door Tim de Graaf net niet doeltreffend 
afgerond worden, zijn inzet eindigde op de paal. Jeroen Aarts was ook 
nog dicht bij een treffer maar de doelman van Tivoli wist de bal van 
de voet af te plukken. Uiteindelijk viel de bevrijdende 4-3 toch nog. Na 
een prachtige steekpass van Tim de Graaf stond Guido van Dingenen 
schuin alleen voor de goal. Van Dingenen twijfelde niet en schoot hard 
binnen; 4-3. Een ietwat ongelukkige nederlaag voor Tivoli, met een 
beetje geluk had er meer ingezeten.

★ ★ ★
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HET DERDE; MAAR DE SFEER IS GOED
(door onze redacteur Pascal Janssen)

Het derde wacht nog steeds op de eerste punten, al 6 wedstrijden op rij 
is er verloren en afgelopen zondag was toch wel een dieptepunt.
De wedstrijd uit bij Wodan 4 werd maar liefst met 10-1 verloren. Nog 
niet eerder verloren wij een wedstrijd zo dik.
 
Ondanks de resultaten heerst er nog steeds een goede sfeer, dat is 
natuurlijk positief.
Na een lange blessure vond afgelopen weekend de rentree van Jack 
Reijnders plaats, eindelijk hadden we weer 1 van onze 2 keepers be-
schikbaar.
Gebrek aan sprong- en loopkracht speelde hem helaas parten maar ja, 
wat wil je na zo’n lange blessure en als je dan nog niet eens helemaal 
hersteld bent.
Onze selectie begint zo langzaamaan compleet te raken, al liggen 
nieuwe blessuregevallen ook op de loer. Vinnie viel de week hiervoor al 
geblesseerd uit (scheurtje in de lies) en Stubbs ondervindt enige hinder 
van een bovenbeenblessure. 
Ook onze lange (Jorn, Jordi, wat dan ook) ligt er even uit, die heeft vori-
ge week zijn vinger gebroken. Zijn taakstraf werd zodoende een heuse 
lijfstraf. Jorn moest keepen om zijn onaangekondigde afwezigheid van 
een paar weken terug goed te maken. Nog voor de wedstrijd begon 
was er al iets mis gegaan en nu zit ie in het gips. Sterkte lange!
Ook buiten het team is er een blessuregeval te melden: Sterkte aan 
Piet Dekkers die zijn bovenbeen heeft gebroken.
 
Masterchief Fred is ook weer terug van vakantie en mocht meteen aan 
de bak.
Helaas waren we allemaal niet bij de les en lieten we ons de oren was-
sen door een jong team. Elke aanval leek wel een goal te worden, ge-
lukkig wist Jack nog een paar ballen tegen te houden. Volgende week 
moet het echt beter mannen en deze week nog even een straftraining 
volgens Diego.

★ ★ ★
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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 – Woenselse Boys B vets 2-1 20 oktober 2012
 Vandaag moesten we de slechte pot van vorige week doen vergeten 
en wel op de Heihoef tegen Woenselse Boys B. Hier werd vorig jaar 
nog van verloren, maar de les die geleerd was: voorkom de fysieke du-
els.
Nadat de Boys er twee keer gevaarlijk snel uitkwamen, waarbij een 
keer zelfs een redding op de lijn nodig was, kwam Tivoli na zes minu-
ten tegen de verhouding in wel op 1-0. Frans Veldpaus trok vanaf de 
zijkant naar binnen en ondanks een aantal overtredingen bleef hij p de 
been en schoot knap raak. In de tiende minuut ondernam Frans op-
nieuw een poging, maar dit keer bracht de kleine keeper wel redding. In 
de negentiende minuut ontstond door balverlies op het middenveld een 
3-tegen-2-situatie, maar omdat de Boys het slecht uitspeelden, resteer-
de er slechts een corner. Deze werd uiteindelijk voorlangs gekopt. In de 
26e minuut ontweek Jaffa een aantal tackles en bood Ferry een niet te 
missen kans, maar hij schoot de bal desondanks op de kruising. Omdat 
er veel (te) harde duels waren, volgde het rustsignaal iets eerder voor-
dat de wedstrijd echt uit de hand zou lopen.
In de 41e minuut werd Ferry tijdens een sprint neergelegd, vervolgens 
schoot Frans de vrije trap van 25 meter laag in de uiterste hoek: 2-0. 
Hiermee was de wedstrijd, die steeds vervelender werd, zeker nog niet 
gespeeld. In de 49e minuut knikte een volledig vrijstaande Boy een 
vrije trap net naast. In de 55e minuut werd het toch 2-1, een midden-
velder had vrije doortocht en schoot de bal geweldig in de kruising. Op 
dit schot zou zelfs Van der Sar geen antwoord hebben gehad. Twee 
minuten later moest Woenselse Boys gelijk maken, de rechtsbuiten 
liep Hennie eruit maar schoot de bal in het zijnet terwijl een spits de bal 
voor het intikken had. In de 62e minuut kreeg Tivoli de laatste kans van 
de wedstrijd: 





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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Nadat Bas een vrije trap verdiend had, kon de keeper het schot van 
Frank Gielen uit de lucht plukken. Buiten deze ‘kans’ kwamen de Tivo-
lianen in het laatste kwartier niet meer aan voetballen toe en was het, 
zonder dat de Boys echt gevaarlijk werden, vooral tegenhouden.
Mede dankzij de vechtlust van de veteranen, Frans Veldpaus als archi-
tect op het middenveld en Gijs en Henk in het centrum van de verdedi-
ging zijn de Tivolianen ook vandaag ongeslagen gebleven, maar vraag 
niet hoe. Bas, die sinds kort eindelijk aan het werk was, kreeg hiervoor 
van Fred een presentje. Een boekje met de titel “Basje gaat werken” 
was hier dus duidelijk op zijn plaats. Om ongeslagen te blijven, zal het 
spel wel  moeten verbeteren.

LEW vets – Tivoli vets 0-6 27 oktober 2012
Dat men bij LEW niet altijd de zaakjes op orde heeft, is ook vandaag 
weer gebleken. Er werd pas laat duidelijk dat de wedstrijd door zou 
gaan, ook had LEW geen scheids- of grensrechter, laat staan suppor-
ters. Vandaag maakte Fred zijn rentree onder de lat.
In de beginfase was al te zien dat Tivoli weinig tegenstand zou krijgen. 
Vooral Jaffa was gevaarlijk, maar de doelman voorkwam tot drie keer 
toe een treffer. Richard kreeg uit een rebound nog de grootste kans op 
een treffer, maar hij schoot naast. Na 22 minuten was Frank Gielen, na 
een steekbal van Jaffa, het eindstation van de eerste goede aanval, 
maar zijn bekeken schot ging naast. De kansen bleven zich opstape-
len. In de 24e minuut werd Jaffa neergelegd, de scheids gaf een straf-
schop maar Jaffa bekende dat het buiten de 16-meter gebeurde. Frank 
schoot vervolgens de vrije trap op de lat. Twee minuten voor rust door-
brak Bas eindelijk de ban. De keeper beging een vreselijke blunder na 
een lange bal van Frank, hierdoor was het doel voor Bas leeg: 0-1, zijn 
eerste goal in zeker een jaar. Dit was veruit de slechtste tegenstander 
tot nu toe, maar wonderwel was het slechts 0-1 bij rust. 
Na 38 minuten schoot invaller Frans Veldpaus een vrije trap net naast, 
maar de opgelegde kans om de voorsprong te verdubbelen, was in 
de 41e minuut. Ferry en Jaffa gingen richting de doelman maar Ferry 
legde de bal verkeerd af: kans verkeken. Vier minuten later was het 
eindelijk raak voor Jaffa, hij passeerde de keeper waarna het een koud 
kunstje was: 0-2. Om LEW toch in het verslag te vermelden: de eerste 
‘poging, in de 47e minuut, was een afzwaaier 10 meter naast het doel. 
In de 51e minuut verschalkte Jaffa de keeper met een stift, maar Ferry 
schoot de bal die voor het inschieten lag toch nog voorlangs. 
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Het gevaarlijkste moment van LEW was na 55 minuten, een terug-
kopbal van Arno werd door Fred net naast getikt. De doelpuntenregen 
begon eindelijk na 57 minuten. Jaffa bood Ferry wederom een niet te 
missen kans die nu echt niet te missen was: 0-3. Een LEW’er werd 
hierop zo boos, dat hij vijf minuten kon afkoelen aan de zijlijn. Twee 
minuten later creëerde Jaffa zijn eigen kans en schoot met scherp: 0-4. 
Twee minuten later was ook de 0-5 een feit: Ferry werd weggestuurd 
door Frans en maakte zijn tweede. De aftrap was nog niet genomen 
of Frans meldde zichzelf ook op het scorebord. Na een goeie bal van 
Ilhan tekende hij voor de 0-6. De gebruikelijke kanonskogel van Frans 
spatte in de 65e minuut uiteen op de kruising. Ilhan kreeg vlak voor 
tijd een geweldige kans, maar hij faalde op twee meter van de doellijn. 
Hierna was de lijdensweg voor LEW voorbij. 
Ondanks dat de uitslag anders doet vermoeden, was het vandaag van 
onze zijde zeker niet best, er stond uiteindelijk wel 0-6 op het score-
bord maar de kansenverhouding was 0-20 ongeveer. Helaas heeft de 
altijd betrouwbare doelman Willem zijn voetbalschoenen (tijdelijk) aan 
de wilgen gehangen vanwege blessures. De eerste ‘clean sheet’ van 
het seizoen kwam dus op naam van Fred. Nog een noemenswaardig 
puntje: John maakte na een jaar blessureleed ook weer zijn rentree op 
het veld.

Tivoli vets – RPC vets 4-3 3 november 2012
Voor de wedstrijd waren er wat opmerkelijke feiten: de RPC’se spits 
verklaarde dat zij twee 19-jarigen opstelden vanwege spelerstekort, 
maar dat waren geen stervoetballers. Ook waren zij de derde tegen-
stander op rij zonder grensrechter. 
Het begin van beide kanten was niet om aan te zien: veel balverlies 
en weinig doelpogingen. Alleen Mike en Frans waagden een poging. 
De eerste keer dat de Tivolianen echt gevaarlijk werden, was het gelijk 
raak. In de veertiende minuut verdiende Ferry een corner na het afl eg-
gen van Frank Gielen. De kort genomen corner werd door Frans Veld-
paus in de verre hoek gekruld: 1-0. Omdat RPC nog slechter speelde 
dan Tivoli leek Mike twee minuten later de wedstrijd al te beslissen, 
middels een beheerst schot onder de doelman: 2-0. Ik had de woor-
den: “RPC scoort niet al voetballen ze tot 20.00 uur door,” nog niet 
uitgesproken of de 2-1 stond op het bord. Een goeie aanval over rechts 
werd hard laag voorgezet, waarna de spits goed voor zijn man kwam 
en Stef na achttien minuten passeerde: 2-1. Kort hierna strandde een 
schot uit de draai van  Frans in het vangnet. 
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Doordat het spel van onze zijde zwak bleef, kreeg RPC in de 26e 
minuut een opgelegde kans op de 2-2. In een counter ontstond een 
3-tegen-2-situatie, maar de RPC’se aanvaller schoot zelf waarna Stef 
makkelijk kon redden. Dat het ingaan van de wintertijd een laagstaande 
zon betekende, wist John subtiel uit te drukken: “Ik zie geen k..!” Maar 
gelukkig werd er na rust gedraaid. 
RPC had blijkbaar geen last van de zon, want in de 40e minuut was het 
gelijk. Ook nu via een lage voorzet van de zijkant, alleen dit keer was 
Frank vd Ven (met een spits in zijn rug) het ongelukkige eindstation: 
2-2. Hoewel Bas een minuut later de hoek voor het uitzoeken had, kon 
de keeper de 3-2 voorkomen. Na 46 minuten stelde een goeie steekbal 
van Frans de ‘joker’ van het elftal Henk in staat om te scoren. Henk 
die dit seizoen bijna elke positie al heeft bekleed, schoot hard raak: 
3-2. Maar drie minuten later was de euforie alweer over. Een spits kon 
richting Stef nadat Gijs een lange bal verkeerd inschatte en hij wist 
wel raad met dit buitenkansje: 3-3. Hierop opende Tivoli de jacht op de 
overwinning. Een kopbal van Henk werd door de doelman gered. En 
dat later Bert z’n poging geen doel trof, mag een wonder heten. Maar 
na een uur zorgde Frans wel voor de voorsprong door een vrije trap 
(van richting veranderd) tegen de touwen te schieten: 4-3. Henk zou de 
treffer op zijn naam gekregen hebben, ware het niet dat hier geen blad 
bier tegenover stond. Een volley van Mike die geen doel trof, was het 
laatste wapenfeit van de middag.
We wisten ons weer feilloos aan te passen aan het niveau van de te-
genstander, wat resulteerde in een bar slechte wedstrijd. Desondanks 
wonnen we ook dit seizoen de Straatemmer. Volgens het aloude voet-
balgezegde: “Als je de slechte wedstrijden ook wint...” is er dus nog 
hoop. Dat Hennie na de wedstrijd met 10-9 verloor met tafelvoetbal van 
een dame was toch een puike prestatie, hij had immers al een wedstrijd 
in de benen.

Braakhuizen A vets – Tivoli vets 2-9 10 november 2012
Op papier zouden de veteranen een makkelijke middag moeten krijgen: 
zes verloren tegen geen verloren. Maar Braakhuizen trad aan met een 
mix van A en B, hierdoor ontmoette we ook oud-Tivoliaan Patrick. 
In het eerste kwartier waarin vooral werd afgetast, zonder hoogtepun-
ten, was te zien dat Braakhuizen vooral op het middenveld en voorin 
veel voetballend vermogen had, maar achterin lagen zeker kansen. De 
eerste goede Tivoliaanse aanval na zestien minuten was wel meteen 
raak. 
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Mike was een aantal verdedigers te slim af, maar de inlopende Richard 
schoot tegen de keeper. Henk ramde de rebound echter in het dak van 
het doel: 0-1. Hierdoor staat spits Henk toch mooi op twee uit twee. Na 
een rustig vervolg kwam John na 22 minuten op de rand van zijn zes-
tien in botsing met een Braakhuizense speler. Om een hoop gedoe te 
voorkomen, besloot Braakhuizen de vrije trap achteruit te spelen. Maar 
hier hadden ze waarschijnlijk een minuut later alweer spijt van: na een 
snelle uitbraak kon Mike het vervolgens uitermate koel afronden: 0-2.  
Hierna zakte Tivoli wat in wat leidde tot de 1-2. Nota bene Patrick deed 
in de 26e minuut na een knappe solo zijn oude ploeg pijn door van 
dichtbij af te ronden. Er was met de thee dus nog niets beslist...
In de vierde minuut van de tweede helft jaagde invaller Ferry, die een 
van zijn beste helften bij de veteranen speelde, goed door op de doel-
man, die schrok hiervan en de ingeleverde bal kwam uiteindelijk bij 
Frans Veldpaus terecht. Hij plaatste de bal na een weergaloze schijn-
beweging in de kruising: 1-3. 

Na zes minuten werd Ferry bij een passeerbeweging in de zestien 
meter neergelegd, waarna Stef (als doelman) de terechte penalty ui-
teraard verzilverde: 1-4. De mooiste goal van de wedstrijd volgde in 
de tiende minuut. Frans gaf een geweldige pass over vijftig meter, die 
deed denken aan die van De Boer in ‘98, richting Ferry. Hij twijfelde 
geen moment en met een knap schot in de verre hoek was de 1-5 een 
feit. Zeven minuten later leverde een verdediger de bal bij Mike in, 
die draaide weg en schoot vanuit een moeilijke hoek raak: 1-6. Na 22 
minuten verspeelde Bert de bal op het middenveld, de Braakhuizense 
counter eindigde echter rakelings naast. Tivoli raakte niet in paniek en 
kreeg via Bas, op aangeven van Henk en Ferry, twee enorme kansen, 
maar deze waren niet aan hem besteed. Ondertussen had Braakhuizen 
in de 27e minuut nog een voorzet van Ferry in eigen doel gewerkt: 1-7, 
zo droegen zij ook bij aan de monsterzege. In de 38e minuut wist Pa-
trick alsnog de eer voor ‘zijn’ Braakhuizen te redden, met wat hulp van 
Stef was de 2-7 een feit. 



v e r k o o p r e p a r a t i e o n d e r d e l e n
Pioenroosstraat 11   5644 CA EINDHOVEN   tel. 040-2113776  mob. 0621486737  
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Dankzij een goeie actie van Bas die uiteindelijk besloot af te spelen, 
kon Ferry nog eens de trekker overhalen: 2-8 na 41 minuten. En nog 
steeds was de eindstand niet bereikt. Want dankzij het jagen van Ferry 
pikte Bert in de 44e minuut ook zijn doelpuntje mee: 2-9. Uiteindelijk 
fl oot de scheids na 48 minuten af.

Ik denk dat ik een van de beste helften van het seizoen heb gezien, zo 
niet van de laatste seizoenen. Wat hieraan bijdroeg, was dat elke kans 
een doelpunt opleverde, waarvan de ene zelfs nog mooier was dan de 
andere. Met name Ferry leverde een grote bijdrage, door bij maar liefst 
vijf goals betrokken te zijn met als mooiste de 1-5. De generale repetitie 
voor de topper tegen d’n Brab was duidelijk geslaagd.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2012 - 2013

5e Klasse H
Netersel 10 28 37- 8
DBS   9 19 27- 10
Riethoven 10 18 24- 22
De Raven 10 16 27- 16
ZSC   9 15 18- 14
ETS 10 14 20- 13
De Weebosch 10 13 12- 15
Knegselse Boys 10 11 12- 21
Casteren   9 10 7- 14
Tivoli   9 9 15- 23
Terlo 10 9 18- 33
Sterksel 10 7 8- 36

Reserve 4e klasse 417
SBC 4 7 19 27- 9
LEW 2 7 16 31- 11
Nuenen 4 9 16 31- 18
DBS 2 7 15 26- 10
Boxtel 4 9 13 29- 27
Eindhoven AV 2 9 12 22- 23
WODAN 3 8 10 28- 28
RKGSV 2 7 9 17- 23
EMK 2 6 8 12- 10
Braakhuizen 3 8 8 19- 23
Tivoli 2 8 5 13- 38
Nederwetten 2 9 1 8- 43
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Reserve 4e klasse 418
Nieuw Woensel 2 8 24 36- 10
Brabantia 3 8 16 31- 16
Unitas’59 4 8 16 25- 18
RPC 3 7 15 20- 12
WODAN 4 7 12 26- 14
Acht 4 7 10 15- 11
LEW 3 6 9 12- 14
DBS 3 6 8 13- 21
Woenselse Boys 2 8 5 10- 31
Pusphaira 2 4 4 9- 9
Boxtel 5 7 3 18- 31
Tivoli 3 8 0 10- 38

Reserve 5e klasse 523
EMK 4 8 24 44- 13
WODAN 7 8 21 39- 14
Woenselse Boys 3 8 16 36- 24
DBS 5 7 15 39- 24
Geldrop 7 7 11 30- 26
Eindhoven AV 4 9 11 14- 23
Best Vooruit 7 8 10 21- 35
Tongelre 2 7 9 23- 21
Gestel 5 9 9 38- 44
Brabantia 5 7  8 14- 26
Tivoli 4 9 4 18- 38
Nieuw Woensel 4 9 1 14- 42
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Veteranen
Tivoli 8 20 28- 13
Woenselse Boys A 7 15 30- 23
Brabantia 7 13 17- 20
Gestel 6 11 17- 17
Nieuw Woensel 6 10 26- 17
Eindhoven AV 7 10 15- 17
Woenselse Boys B 7 9 25- 17
Beerse Boys 8 7 16- 20
RPC 4 5 8- 8
LEW 2 3 3- 8
Braakhuizen A 7 3 12- 20
Dommelen 7 3 15- 32

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(senioren en dames)

We gaan gewoon nog even door met deze rubriek. Jammer is het, dat 
de leiders nog niet allemaal regelmatig gegevens over de doelpunten-
makers aan onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders hebben door-
gegeven. Vanaf deze plaats een dringend verzoek aan de leiders om 
(liefst elke week) de doelpuntenmakers aan onze wedstrijdsecretaris 
door te geven.

 1 Frans Veldpaus V 9x
 2 Mike Hovens V 8x
 3 Fikret Kilic 4e 6x
  Ferry Klein Kiskamp V 6x
 5 C. Zoetmulder 2e 5x
  Gurkan Dulger 4e 5x
  Jaffa Dinmohamed V/3e 5x
 8 Anna Welten D 4x
 9 S. Kaczmarek 2e 3x
 10 Many de Kort D 2x
  Orcun Saka 4e 2x
  Tuncay Kaynas 4e 2x
  Marc Carapiet 3e 2x
  Henk vd Boomen V 2x

★ ★ ★
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TUSSENSTAND DAMES 2012 - 2013

5e Klasse 863
Bladella  7 21 63- 7
WODAN 3 7 18 50- 10
Heeze  7 15 43- 11
Bergeijk  6 13 20- 5
Valkenswaard 2 7 12 12- 15
Terlo 2 7 9 18- 25
Nederwetten 2 8 7 11- 40
Tivoli  7 5 8- 23
Pusphaira 2 6 3 10- 20
De Weebosch  8 0 2- 81

★ ★ ★
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Het is alweer even geleden, dat Ronny Kox en consorten ons internet-
gein gestuurd hebben. Daarom was deze rubriek in deze jaargang nog 
niet verschenen. We hebben deze maand echter wel een leuke voorbij 
zien fl itsen, die we in het kader van deze rubriek met u delen.

Mooi stofke
Een kantoormedewerker vraagt aan zijn vrouwelijke collega:
“Goh, leuk truitje. Van kamelenstof gemaakt misschien?”
Zij: “Hoezo?”
“Nou, ik dacht vanwege die ..... twee bulten...”
Het is effen stil .....
Zij: “Mmmm, en die leren jas van jou dan, die is zeker van varkens-
leer...”
Hij: “Hoezo ?”
”De kop zit d’r nog aan!”

★ ★ ★
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TIVOLI E1

Van Wim Vermeulen ontvingen wij ook in de afgelopen periode weer 
diverse mails over het elftal E1. In chronologische volgorde vinden jullie 
die onderstaand terug.

Hoi, hoi, hoi allemaal,
Hier ben ik weer met een verslag van de jongens en meisjes van Tivoli 
E1.
Ik was weer present op sportpark de Heihoef in Stratum. Het was koud 
deze ochtend, maar de jongens en meisjes van Tivoli moesten weer 
aan de bak met de wedstrijd Tivoli tegn EMK. Om 11 uur was de aftrap 
en het was druk langs de lijn, veel supporters om de kinderen aan te 
moedigen. De scheidsrechter kon de score niet meer bij houden, dat 
wil dus zeggen dat de wedstrijd spannend was tot de laatste minuut.
In de eerste helft ging het spel op en neer en Prince maakte in die eer-
ste helft 2 prachtige goals. De eerste was een afstandsschot boven in 
de kruising en de 2e goal was een rush van achter naar voren, prachtig 
hoe hij dat deed, de tegenstander had het nakijken. Ook Melvin maakte 
in de eerste helft een mooie goal, na een goed uitgespeelde kans had 
de keeper het nakijken. Maar ook de tegenstander kon er iets van. Die 
maakten doordat Tivoli niet oplette 4 goals in eerste helft. Dus Tivoli 
begon de 2e helft aan een achterstand.
In de 2e helft kwam Tivoli terug door Lisa, zij maakte een zeer mooie 
goal, 4-4. Luciano maakte er ook een, dus wij kwamen voor te staan 
met 5-4, ook een prima goal. Maar de tegenstander EMK deed er nog 
een schepje bovenop met 3 goals, EMK was iets beter in de afwerking, 
5-7. Ik dacht, dat is de eindstand, maar nee, Prince deed er nog een 
schepje er bovenop en hij maakte nog een prima goal. Dat was ook de 
eindstand, 6-7.
Zoveel goals heb ik nog nooit gezien, 13 stuks dat kan alleen bij Tivoli 
E1. De supporters waren ook tevreden en ook de trainers en leider Pe-
ter.
Tot het volgende verslag van Tivoli E1.

Groetjes, uw verslaggever ter plaatse
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Hallo, hallo, fi jne supporters van Tivoli E1,
Hier weer een verslag van de wedstrijd Wilhelminaboys - Tivoli E1.
Wat een slecht weer was het in Best, wel een fraaie accommodatie en 
een kantine met loungebanken en –stoelen, zeer modern.
Maar nu terug naar de wedstrijd. Ondanks dat het slecht weer was, wa-
ren de supporters net als vorige wedstrijd met grote getalen aanwezig. 
Tivoli zocht de kleedkamers op om zich voor te bereiden op de wed-
strijd van die ochtend. Ieder was in beste stemming, alleen Maikel was 
wat later. Hij was goed verkouden en zag er niet zo fris uit, maar nam 
toch de moeite om vanuit Turnhout te komen, klasse.
De spelers en speelster waren omgekleed om aan de wedstrijd te 
beginnen en om half 11 begon Tivoli aan de eerste helft. In de eerste 
helft kwamen we na 5 minuten op achterstand, 1-0. Tien minuten later 
maakte Prince 1-1 met een prachtig doelpunt. Wilhelmina Boys maakte 
5 minuten later de 2-1 en ja hoor, Prince maakte 2-2, weer een prach-
tige goal van afstand in de kruising. We gingen met een achterstand 
de rust in, want Wilhelmina Boys maakte net voor de rust nog vlug 3-2, 
wat een domper.
In de 2e helft kwamen we met goede moed uit de kleedkamer en be-
gonnen meteen goed. Prince maakte in de 2e helft weer een mooie 
goal, weer van afstand. Een hatrick van Prince, onze topscoorder van 
Tivoli E1, hij maakte 3-3 en we gingen voorop in de strijd. Een van 
onze meiden, met name ROOS, normaal keeper, voetbalde ook mee 
en maakte een mooie goal. Zij zorgde, dat Tivoli E1 met de winst naar 
Eindhoven ging. Geweldig Roos, gefeliciteerd met je eerste goal, mis-
schien volgen er meer. Kyra is een geweldige keepster, zij heeft veel 
ballen uit de goal gehouden. En Ivo stond ook geweldig te voetballen 
achterin, hij had alle ballen achterin, wat een back. Ga zo door, Ivo.
Tot het volgende verslag en de volgende wedstrijd.

Groeten, verslaggever ter plaatse

★ ★ ★
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DE VERFKAMPIOEN

Grote partijen verf en latex van bekende merken

50% - 60% KORTING !!

NU IN DE AANBIEDING

GRONDVERF wit 0,75 L.

LATEX wit 5 L.

HISTOR lakverf 0,75 L.

TUINHOUTBEITS 2,5 L.

BEHANG 10 M. div. kleuren

SIGMA latex wit 2,5 L.

SIGMA S2U 1 L.

SIGMA schakelverf 1 L.

SIKKENS Rubbol EPS 1 L. 

Topmerk beitsen 0,75 L.

MENGMASCHINE AANWEZIG, DUS ALLE KLEUREN LEVERBAAR !!

DE VERFKAMPIOEN - LEENDERWEG 277 - EINDHOVEN - TEL. 040 - 2125511

GEOPEND: MA. T/M VRIJ.: 9.30 - 18.00 UUR - ZATERDAG: 9.30 - 17.00 UUR
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TIVOLI 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, al is het jammer, dat ook zij sinds de vorige 
keer geen nieuwe gegevens meer hebben gestuurd. Vanaf deze plaats 
een dringend verzoek aan de jeugdleiders om (liefst elke week) de 
doelpuntenmakers aan onze wedstrijdsecretaris door te geven.
Voor nu herhalen we de topscorerslijst van E1 van de vorige keer.

1 Prince Quainoo E1 3x
Len Dekkers  E1 3x

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

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD NAJAARSREEKS 

E1 3e klasse E344
Rood Wit V E3 7 16 37- 17
RPC E3 7 16 36- 22
Tivoli E1 7 12 33- 31
EMK E2 7 12 26- 27
Unitas’59 E6 7 6 30- 39
Wilh. Boys E5 7 0 9- 35

F1 3e klasse F344
LEW F1 5 12 43- 11
Tivoli F1 5 12 30- 17
Unitas’59 F5 5 7 20- 18
DBS F4 5 7 15- 24
Oirschot V.  F4 6 0 12- 50

F2 4e klasse F531
Unitas’59 F14 5 15 56- 6
DBS F12 5 9 19- 13
Woens.Boys F3 5 9 17- 19
Tivoli F2 6 6 24- 26
Acht F6 5 0 7- 59

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

Vele bedrijven, verenigingen en instellingen houden volgende maand 
een traditionele kerstborrel. Zo ook bij mij op het werk, zoals altijd zul-
len de meeste collega’s ‘gewoon’ met de auto die dag naar het werk 
komen. Vandaar dat er dit jaar voor een andere invulling van de kerst-
borrel wordt gekozen.

Kerstfris

Met de fi ets naar je werk
Dat lijkt me toch wel sterk

Veel liever gaan we autorijden
Dat lijkt van alle tijden

Ook al drinken we een glaasje
En vullen zo ons blaasje
Het sturen gaat nog wel
Het lijkt haast kinderspel

Strijdend tegen deze zaken
Wou men bij ons ervoor waken
Geen borrels maar alcoholvrij

Ja, zo keert wellicht het tij

Een kerstborrel zonder bier of wijn
Het gaat slechts om het samenzijn
Mijn collega weet wat verrassend is

Ze noemt het zowaar: “Een kerstfris!”

Pasje 14-11-2012

★ ★ ★
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TIVOLI 3 EN DE SFEER EROMHEEN

Om maar met de deur in huis te vallen, het derde doet het qua resulta-
ten niet goed, zelfs belabberd. Afgelopen zondag werd er van de kop-
loper verloren, die verliespartij was eigenlijk nog een van onze betere 
wedstrijden. Nadat we vorige week voor het eerst op voorsprong waren 
gekomen, konden we nu goed tegenstand bieden aan de jongens van 
Nieuw Woensel 2, die nog geen punt hebben laten liggen.

Uit bij Unitas kwamen we na een 1-0 achterstand (die overigens mijn 
schuld was) terug in de wedstrijd door 2 goals van Jaffa. Nog voor rust 
kwam Unitas via een ingewaaide voorzet vanaf de achterlijn en een 
foutje van Jacky toch nog op voorsprong. Na de thee zat het allemaal 
erg tegen en verloren we uiteindelijk terecht en dik.

Afgelopen zondag dus, verloren we terecht van de koploper. Het werd 
2-5 maar kans op een punt heeft er nooit ingezeten. We stonden con-
tinu onder druk en kwamen maar zelden in kansrijke positie. Onder het 
toeziend oog van oud-Tivoliaan Ad Visser, bleken de jonge jongens die 
door hem gesponsord worden gewoon beter te kunnen voetballen dan 
wij met ons “oude” team.

Terugkomend op de titel en dus ook op Guillaume (Ocho) Stubbs: Maar 
de sfeer blijft goed! Dat is en blijft onze leus voor dit seizoen. Ook al zit 
het allemaal niet zo mee, Tivoli 3 redt zich wel en blijft voetballen. Toch 
heb ik wel een vermoeden waar onze mindere prestaties mee te maken 
kunnen hebben. We missen namelijk de bezielende leiding van onze 
coach en vriend, Fred sr. Hopelijk knapt hij snel weer op en kan hij dan 
weer eens de lange reis vanuit zijn woonplaats in België aangaan om 
zijn jongens vooral mentaal te ondersteunen.

Fred: “Sterkte en beterschap maar vooral, we missen je!”
Als straks onze patroon er weer is, dan komen de punten vanzelf.
Tot die tijd houden wij de sfeer op peil. 

★ ★ ★
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VAN DE REDACTIE

Het is ronduit teleurstellend om te moeten constateren, dat slechts iets 
meer dan 10% van onze leden de moeite hebben genomen om te rea-
geren op onze enquête over het clubblad. We zouden hier zomaar de 
conclusie kunnen trekken, dat het u geen ene moer interesseert of er 
wel of geen clubblad verschijnt. U loopt dus het gevaar, dat de redactie 
gaat overwegen om “de pijp aan Maarten te geven”. Echter, zo snel ge-
ven wij het niet op en U krijgt dus een herkansing. Wij vragen u alleen 
het onderstaande goed te lezen en niet te vergeten om te reageren. 

In de vorige 2 clubbladen 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.
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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 beantwoorden:

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.”

★ ★ ★

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 30 november 2012
Vrijdag 21 december 2012

Aanvang 20.00 uur in onze kantine op sportpark de Heihoef.

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

U bent van harte welkom.

★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf Gebroeders van de Laar 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 Sint binnenkort weer in het land is
- zijn eigen journaal ook al weer op de buis  
 te zien is
- onze provincieburen zich daardoor 
 beledigd voelen
- er door de acteurs gepoogd werd Lim- 
 burgs te praten
- de kinderen uit het zuiden zich duidelijk 

voor het Blok gezet voelden
- we hiermee niet op Diewertje doelen
- we wel andere doelen hebben
- dit niet inhoudt dat onze goals vervangen zijn
- goals wel een doel op zich zijn
- er namelijk nog niet veel van winst te genieten valt bij onze club
- het al met al een magere bedoeling is
- we ons daar niet te dik over moeten maken
- we het namelijk allemaal nog eens dunnetjes over kunnen doen
- een opmerkelijke prestatie van Robert Dekkers geëvenaard is
- Fred vd Horst ook binnen 24 uur actief was in 3 volledige wedstrijden
- hij op zaterdagmiddag keepte bij de veteranen, op zondagochtend 

een wedstrijd van ons 2e fl oot om daarna bij het vaandelteam te fun-
geren als grensrechter

- hij bovendien op zaterdag de nul wist te houden
- de prestatie nog opmerkelijker is vanwege de leeftijd van diezelfde 

Fred
- de keepersrol voor hem was weggelegd omdat oudgediende Willem 

Scheenjes voorlopig zijn handschoenen weer heeft opgeborgen
- pijn aan zijn hele lijf hier de reden van is
- de veteranen daardoor weer hun vaste keeper missen
- er verder niet veel gemist wordt bij de veteranen
- er namelijk genoeg gescoord wordt
- ook Frans Veldpaus niet meer gemist wordt
- het 3e juist wel veel mist
- vooral de bezielende leiding van Fred Meulensteen sr. wordt gemist
- de sfeer toch goed blijft

★ ★ ★
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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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