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REDACTIONEEL

De Sint is nog maar 
Pas het land uit of 
de volgende man 
in het rood staat 
alweer klaar om 
ons te verblijden. 
Binnen de kortste 
keren is zelfs dit 
mooie 2012 ten 
einde en start het 

14e jaar van dit millennium. Al met al 
kunnen we concluderen dat de tijd 
dus vliegt, en niet zo zuinig ook.
Binnen onze club vliegt die tijd ook en 
met de tijd vliegen de veranderingen 
mee. Ons vaandelteam staat onder 
grote druk met alle gevolgen van 
dien, hierover heeft u vast al gehoord 
en kunt u nu lezen in dit clubblad.
Terugkomend op het begin van deze 
redactioneel, willen wij u een puik ver-
slag van de Sinterklaasviering aan-
bieden. De oude baas wist naast de 
vele kinderen ook de oudsten binnen 
onze club te verrassen, bij de vetera-
nen verzorgde hij namelijk de aftrap 
onder luid gejoel van alle kinderen en 
ouders.
En vervolgend op het 2e gedeelte kunt 
u een verslag van het kerstbomen-
steken terugvinden, dat op dezelfde 
dag plaatsvond als het bezoek van de 
Goedheiligman. Natuurlijk worden de 
gestoken bomen weer verkocht ten 
gunste van onze club door de familie 
Tholen.
Voor nu veel plezier met dit blad!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Kantine gesloten
Tussen 24 december en 5 januari is 
onze kantine gesloten, er zijn dan ook 
geen trainingen. Vanaf 8 januari be-
ginnen we weer met trainen.

Nieuwjaarsreceptie
Deze vindt plaats op zondag 6 januari vanaf 14.00 uur. Ook worden 
dan de jubilarissen gehuldigd.

Geruchtencircuit
Er doen allerlei geruchten de ronde aangaande het vertrekken van de 
hoofdtrainer en de elftalleider. Voor alle duidelijkheid nog 1 keer: Zij 
zijn door het bestuur uitgenodigd voor een gesprek, niks meer en niks 
minder. Zij gaven tijdens de uitnodiging meteen aan per direct te stop-
pen met hun functie. Zeven personen van het bestuur waren aanwezig, 
toen deze uitnodiging is gedaan aan de betreffenden, dus: einde oefe-
ning! 
Om de verdere trainingen en wedstrijden te begeleiden, hebben we in 
een kort tijdsbestek Frans Veldpaus en Gijs Visser bereid gevonden 
deze taak op zich te nemen.

Bedankt
Voor alle medeleven en attenties, tijdens mijn onderzoeken in het zie-
kenhuis, wil ik iedereen van harte bedanken.

Prettige dagen
We wensen iedereen fi jne feestdagen en een gelukkig en sportief 
nieuw jaar.

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 1 Prince Quainoo E1
 2 Jim Hoeijmans 2e

 4 Rayno van Breemen F1
 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 8 Frits van Duijnhoven wedstrijdcoördinator 2 en dames
 9 Thijs Boon 2e

 15 Anton vd Laarschot algemeen
 16 Kevin Raaijmakers F2
 17 Arno van Happen veteranen
 18 Ronny Kox medewerker activiteitencommissie/ 
   veteranen
 22 Stef Verdonschot veteranen
  Frans Veldpaus veteranen/trainer selectie
 23 Kubilay Basci trainer/elftalbegeleider 4e

 24 Jack Engelen hoofdredacteur clubblad/elftalbege 
   leider vets/ vicevoorzitter/webme 
   dewerker/lid van verdienste
 27 Hans Verbaal veteranen/medewerker activiteiten 
   commissie
 28 Nico Jansen veteranen
  Nick Andriessen 2e/begeleider-trainer dames
 31 Pateh Jalloh F1
  Denise Janssen dames

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES 

Bedankt
Kai van den Bruggen kiddy’s

Nieuw
Miko Bekelaar 3e

Ryan Wouters skiddy’s
Hassan Akpinar selectie
Uger Yondem selectie
Anis Bucan selectie
Coen Vaessen algemeen

★ ★ ★

RDW -Erkend - LPG - inbouw station
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ACTIVITEITENKALENDER JEUGD EN SENIOREN

December 2012
Vrijdag 21 december
Kaartavond in de kantine

Januari 2013
Zaterdag 5 januari
Zaalvoetbal voor de jeugd in sporthal Tivoli van 12.00 tot 13.00 uur
Zaalvoetbal voor de veteranen in sporthal Tivoli van 16.00 tot 17.00 uur
Zondag 6 januari
Nieuwjaarsreceptie in de kantine
Zaterdag 12 januari
Zaalvoetbal voor de jeugd in sporthal Tivoli van 10.00 tot 11.00 uur
Mossel-/gourmetavond voor de veteranen in de kantine
Zaterdag 19 januari
Oriëntatieloop jeugd
Vrijdag 25 januari
Kaartavond in de kantine

Februari 2013
Vrijdag 22 februari
Kaartavond in de kantine

Maart 2013
Dinsdag 5 en woensdag 6 maart
Vriendjestrainingen jeugd
Vrijdag 29 maart
Kaartavond in de kantine

April 2013
Vrijdag 26 april
Kaartavond in de kantine

Mei 2013
Zaterdag 11 mei
Toernooi jeugd bij WODAN
Zaterdag 25 mei
Tivoli-toernooi voor E en F op de Heihoef
Vrijdag 31 mei
Kaartavond in de kantine
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Juni 2013
Zaterdag 1 juni
Toernooi jeugd bij Nuenen
Dinsdag 4 en woensdag 5 juni
Vriendjestrainingen jeugd
Zaterdag 15 juni
Voetbalkamp voor de jeugd

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – IN DE PROBLEMEN??

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.

Helaas is er in de afgelopen weken nogal wat gebeurd. Onze trainer 
Fadil Belhaj en zijn rechterhand Piet Brunenberg zijn inmiddels niet 
meer in functie. In tegenstelling tot wat het geruchtencircuit jullie wil 
doen geloven, zijn zij niet door het bestuur uit hun functie gezet, maar 
werden op het matje geroepen om zich te verantwoorden voor onregle-
mentair gedrag. Daarop besloten zij de eer aan zichzelf te houden (wei-
nig eer wat ons betreft, maar zo is de uitdrukking nu eenmaal) en ga-
ven de pijp aan Maarten (weer zo’n uitdrukking). Het is erg jammer, dat 
in hun kielzog ook een aantal spelers zijn opgestapt, zodat de spoeling 
in de selectie nu erg dun is, maar als je niet graag bij onze club wil spe-
len, dan maar niet. Gelukkig zijn Frans Veldpaus en Gijs Visser bereid 
gevonden om voorlopig de honneurs waar te nemen, waarvoor onze 
dank. In de tussentijd worden in samenspraak met Frans en Gijs naar 
defi nitieve oplossingen gezocht. 

In de afgelopen 4 weken kwam Tivoli 3 maal in actie. De thuiswedstrijd 
tegen Knegselse Boys werd nog gewonnen, maar de inhaalwedstrijd 
uit bij ZSC werd met een zwaar gehavend team dik verloren. De daar-
opvolgende thuiswedstrijd tegen Casteren ging het al veel beter, maar 
werd niet geheel verdiend en mede als gevolg van een domme rode 
kaart van een Tivoliaan toch verloren. 



☞
8

Tivoli – Knegselse Boys 4-2 18 november 2012
Beide ploegen hadden in de eerste helft legio kansen, maar verzuim-
den die te benutten, waardoor de ruststand 0-0 was.
Na de rust veranderde het spelbeeld niet, maar de effectiviteit ging 
wel aanzienlijk omhoog, met name bij de thuisploeg. Na nauwelijks 3 
minuten bracht Ugur Sahan Tivoli aan de leiding. In de 65 minuut was 
het Jeroen van de Velden, die de zaak voor Knegselse Boys weer recht 
trok, 1-1. In de laatste tien minuten ging het snel, toen Tom de Haas in 
de 80e minuut de stand op 2-1 bracht en het 3-1 werd via een doelpunt 
van Ugur Sahan. 
Een tegengoal van Jeroen van de Velden maakte het nog even span-
nend, maar Dominik Pirron maakte namens de thuisploeg aan alle on-
zekerheid een eind en bracht de eindstand op 4-2.

ZSC – Tivoli 12-0 25 november 2012
Na de perikelen voorafgaand aan deze wedstrijd moest Tivoli met een 
zwaar gehavend elftal naar Westerhoven voor de inhaalwedstrijd tegen 
ZSC.
De thuisploeg legde de bezoekers uit Eindhoven op de pijnbank. In 
de eerste helft had ZSC al een half dozijn treffers gescoord. Olav Kuij-
laars deed met drie doelpunten de grootste duit in het zakje. De eerste 
2 kansen van de wedstrijd waren nog voor Tivoli, maar na zeventien 
minuten opende Pim Burgmans met een frommelgoal de score. Na 
een half uur verdubbelde diezelfde Pim Burgmans de Westerhovense 
marge, wederom een onnodig frommeldoelpunt. Het verzet van de gas-
ten was daarmee gebroken en even later tekende Dirk Hoeks voor 3-0. 
Door twee treffers van Olav Kuijlaars en opnieuw een doelpunt van Dirk 
Hoeks ging ZSC met een comfortabele voorsprong rusten.
Na de onderbreking voerde ZSC de score op tot dubbele cijfers. Ralf 
van de Ven tekende voor 7-0. Vervolgens trof Joost Thijssens twee 
keer doel, benutte Henk Verhoeven een strafschop, zag Stef Claes 
zijn naam op het scorebord verschijnen en bepaalde Olav Kuijlaars de 
eindstand op 12-0.
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Tivoli – Casteren 1-3 2 december 2012
Met de welkome en zeer gewaardeerde aanvulling van ons 2e elftal 
en het eveneens zeer gewaardeerde optreden van “good-old” Robert 
Dekkers uit ons 3e elftal en ons reservelid Rick vd Laar moesten we, 
toch enigszins, verzwakt aantreden tegen Casteren. Het ging lange tijd 
boven verwachting goed en na een half uur spelen bracht Casper Zoet-
mulder Tivoli aan de leiding door vanaf 25 meter keihard in te schieten. 
Daarna bleef Tivoli nog even de bovenliggende partij, maar daarin 
kwam verandering omdat door een te harde charge, Jordi van der 
Venne met rood naar de kleedkamer werd verwezen en Tivoli daardoor 
fysiek in de minderheid kwam. Vlak voor rust wist Daan Jacobs voor 
Casteren gelijk te maken.
In de tweede helft scoorde eerst Diel Pasmans voor Casteren de 1-2. 
In de slotfase wist daarna Daan Jacobs met zijn tweede doelpunt het 
moegestreden Tivoli te vellen en de eindstand op 1-3 te bepalen. 
Een niet geheel verdiende en ongelukkige nederlaag, die wel enig toe-
komstperspectief biedt, was daarmee een feit

★ ★ ★
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VETERANEN

Onze webryder en vaste correspondent Marc van Hout verzorgt nog 
steeds de wedstrijdverslagen van onze veteranen. Onderstaand 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 – Brabantia vets 5-0 17 november 2012
Vandaag was Brabantia slechts een negental, waardoor zij de beschik-
king kregen over Ilhan en een 13-jarige jongen zodat het toch elf tegen 
elf was. Ondanks onze vier wissels, had Ferry vorige week een basis-
plaats afgedwongen, dus hij stond in de spits. Henk stond wederom op 
een voor hem nieuwe positie: mid-mid. De eerste kans na twaalf minu-
ten was meteen raak. Aanvoerder Frank krulde een corner in een keer 
knap binnen: 1-0, wederom had Henk het doelpunt kunnen claimen 
maar hij verklaarde de bal niet geraakt te hebben. Twee minuten later 
leek het duel al beslist. Jaffa reageerde attent op een korte terugspeel-
bal van Brabantia. Hij was eerder dan de keeper bij de bal, omspeelde 
hem en tekende vanaf de achterlijn voor de 2-0. Ook de derde goal 
leek enkele minuten later te gaan vallen, maar Richard wachtte na een 
knappe steekpass te lang oog in oog met de doelman. Onze verdedi-
ging had een rustige middag, maar dat kon je van de aanvallers niet 
zeggen. Na een goeie aanval tussen Richard en Jaffa wist de keeper 
het schot van Jaffa na 19 minuten te pareren. Robert speelde vandaag 
zijn tweede wedstrijd en probeerde in de 23e minuut zijn 1-op-1-status 
te behouden, maar de keeper pakte zijn pegel klemvast. Het laatste 
wapenfeit van de eerste helft was op slag van rust. Bas wist na een 
goeie voorzet van ‘joker’ Henk het net tot twee keer toe niet te vinden. 
Net als in de eerste helft was de eerste kans van de tweede helft ook 
meteen raak na twaalf minuten. Na een één-tweetje tussen Mike en 
Bas dwars door het centrum, kon Mike de 3-0 al binnenschieten. Dat 
Bas zijn dag vandaag niet had, al vond hij zelf van wel, werd na 53 mi-
nuten nog eens onderstreept. Oog in oog met de doelman wist hij het 
net niet te vinden en zelfs zijn voorzetten werden nu onderschept. Dat 
Henk wel gemakkelijk scoort, bewees hij ook vandaag, ware het niet 
dat hij (terecht?) werd teruggevlagd wegens buitenspel. 





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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Iedereen was stand-in doelman René alweer vergeten tot hij zes mi-
nuten voor tijd voor het eerst moest ingrijpen. Brabantia kreeg na een 
hoge vrije trap een vrije kopkans, maar René plukte de bal uit de lucht. 
In de snelle tegenstoot die volgde, deed Jaffa alles goed, behalve het 
breed leggen want er was niemand meegelopen. Een minuut later 
moest René weer aan de bak, maar ook dit keer had hij de bal klem-
vast. Toch stond Bas aan de basis van de 4-0 in de 67e minuut. Jaffa 
krulde vanaf de rand zestien zijn voorzet in de bovenhoek. Vlak voor 
tijd bekroonde Robert zijn uitstekende wedstrijd door een bal van Jaffa 
van dichtbij binnen te rammen: 5-0. 
De ongeslagen status en de daarbij behorende koppositie zijn geen 
moment in gevaar geweest. Ilhan maakte indruk bij Brabantia, dus mis-
schien volgt in de winterstop een transfer? Dat iedereen vorige week 
dezelfde truien had gekocht om het teamgevoel te benadrukken, wilde 
niet zeggen dat iedereen dit ook begreep. Hennie had immers zijn trui 
thuis gelaten, omdat anders iedereen hetzelfde aan zou hebben... Vol-
gende week weer een poging Hennie, thuis tegen Gestel.

Tivoli vets – Gestel vets 5-2 24 november 2012
De ongeslagen Herbstmeister stond vandaag voor de tweede kracht-
meting met Gestel. Waar het in de eerste wedstrijd van het seizoen nog 
aan scherpte voor de goal ontbrak, hadden de veteranen met 42 goals 
door twaalf verschillende doelpuntenmakers het vizier aardig op scherp 
staan. De aftrap vandaag werd verzorgd door de Goedheiligman.
De veteranen waren duidelijk onder de indruk van de man in het rood, 
want Gestel werd meteen gevaarlijk. Na een te korte pass van Frank 
vd Ven kon de Gestelse spits Bert omspelen, maar zijn schot miste 
richting. In de vijfde minuut nam echter Tivoli de voorsprong. Nadat de 
keeper een vrije trap van Frans Veldpaus tot corner verwerkte, werd hij 
met een snoeiharde kopbal van een eigen speler verschalkt: 1-0. De 
wedstrijd leek kort hierna alweer afgelopen. Een Gestelse middenvel-
der werd wegens commentaar voor vijf minuten van het veld gestuurd, 
waarop een aantal spelers het net als twee jaar geleden voor gezien 
wilden houden. Zij waren hier duidelijk weer niet om te voetballen. On-
danks dat Gestel een man minder had, was dit op het veld niet te zien. 
Na twaalf minuten werd nog een voorzet net naast getikt, maar in de 
21e minuut was het toch gelijk. Frank vd Ven werd simpel opzij gezet 
en de spits rondde af: 1-1. Het was eens een echte test vandaag, dus 
werd het tempo wat opgevoerd. In de 26e minuut nam Frans een vrije 
trap op de punt van de zestien, deze werd door Richard zodanig van 
richting veranderd dat de bal in het mandje ging. 
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Richards eerste veteranengoal was meteen een belangrijke: 2-1. Na 
een half uur kreeg Gestel weer een mogelijkheid. René schoot tegen 
een spits aan, maar geschrokken van dit cadeautje tilde hij de bal over 
het doel. Vlak voor rust kreeg Jaffa een lange bal van Henk voor de 
voeten van Frans. Hij schoot de bal onberispelijk in de verre hoek, hier-
door was Frans bij alle 3 de goals betrokken: 3-1.
De Tivolianen hadden na de thee maar een doel: het duel snel beslis-
sen. In de zesde minuut wist de keeper een poging van Jaffa te keren, 
iets later eindigde een spetter van Mike in het vangnet. Ook een combi-
natie tussen Jaffa en Mike werd door de keeper al glijdend onschadelijk 
gemaakt. Nog steeds 3-1 op het scorebord, dus Gestel zat nog in de 
wedstrijd. Zij werden na 47 minuten bijna in het zadel geholpen. Een 
Tivoliaan probeerde van 55 meter René aan te spelen, de spits onder-
schepte maar René wist erger te voorkomen. Toch was het nog voor de 
50e minuut 3-2. Richard was geblesseerd achter gebleven, geen Tivoli-
aan merkte dit op, dus de spits kon niet buitenspel staan en rondde be-
heerst af: 3-2. Binnen de minuut stelde Tivoli weer orde op zaken. Mike 
schoot een strafschop, toegekend na hands bij een voorzet van Bas, 
koelbloedig binnen: 4-2.  In de 54e minuut wist Henk vanuit de muur 
een vrije trap onschadelijk te maken. Voor Mike binnen het uur de wed-
strijd defi nitief besliste, raakte eerst Frans de paal. Maar nadat Ferry in 
de volgende aanval het overzicht wist te behouden, werd Mike clubtop-
scorer: 5-2. Het duel werd  na 63 minuten beëindigd wegens invallende 
duisternis. 
Nu zijn er dit seizoen nog slechts twee clubs waar de Tivolianen niet 
van hebben gewonnen. In deze zware wedstrijd wist Bert als laatste 
man de afwezigheid van Gijs, die vast zat in zijn tuinhuisje, uitstekend 
op te vangen.

Beerse Boys vets – Tivoli vets 2-3 1 december 2012
Dat de winterstop aanstaande was, was ook voor de Herbstmeister 
voelbaar. In de eerste minuut kreeg Mike al een van zijn vele kansen, 
na een pass van Ferry tikte hij de bal naast. De tweede kans na vijf 
minuten was moeilijker om zeep te helpen dan te maken. Na een schot 
van Frans Veldpaus raakte Mike in de rebound het aluminium. Het ge-
zegde drie keer is scheepsrecht ging ook vandaag op. Na goed werk 
van Robert krulde Mike de bal buiten bereik van de keeper: 0-1, na der-
tien minuten. Hoewel Beers nog niet aan voetballen toegekomen was, 
was het binnen een minuut weer 1-1. Een middenvelder onderschepte 
een pass van Frans en schoot de bal vanaf zestien meter knap in de 
bovenhoek. 
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Dat Mike qua afronding zijn middag niet had, bleek even later toen 
wederom de paal een treffer voorkwam. Nadat René de bal in de acht-
tiende minuut snel in het spel bracht, kon Frans Mike richting de kee-
per sturen. Vanaf dichtbij schoof hij dit keer de bal wel laag voorbij de 
sluitpost: 1-2. In de 23e minuut deed Robert een poging van afstand. 
Dit was echter een simpele prooi voor de keeper, in tegenstelling tot 
een afstandsschot van Beers twee minuten later waarbij René de bal 
ternauwernood over wist te tikken. De counter die via Ferry bij Mike be-
landde, ging huizenhoog over. In de laatste seconde vergat Mike, voor 
open doel, een voorzet van Bas binnen te tikken. Hierdoor was het bij 
rust slechts 1-2 en was Mike nog niet defi nitief clubtopscorer.
Ook de tweede helft begon met eenrichtingsverkeer. In de eerste mi-
nuut moest de Beerse doelman redding brengen op een vrije trap van 
Frans, de rebound was niet aan Bas besteed. In de vierde minuut 
ontving Mike de bal na een knappe pass van Frans, nadat hij een ver-
dediger uitkapte, maakte hij zijn hattrick eindelijk compleet: 1-3. Twee 
minuten daarna trof Mike voor de zoveelste keer vanmiddag de keeper, 
waarna Robert de rebound van dichtbij bijna Middelbeers uit schoot. 
Henk, die verzocht had voortaan met de “J” van joker te mogen spelen, 
stond (uiteraard) weer op een nieuwe positie: linksback. Ondertussen 
raakten Beers gefrustreerd, wat leidde tot onnodig gevaarlijk en lomp 
spel. Iedere Tivoliaan die iemand dreigde te passeren, werd zonder 
pardon onderuit gegleden. In plaats van dat de scheids ingreep, werd 
nota bene Bert in de 20e minuut voor vijf minuten naar de kant ge-
stuurd. In diezelfde minuut creëerde Mike wederom een kans, maar 
ook nu zonder resultaat. In de 23e minuut profi teerde Beers optimaal 
van de man-meer-situatie. Een gestrekt been van de Beerse spits bij 
Gijs werd niet afgefl oten waarna hij René gemakkelijk kon passeren: 
2-3. Echte kansen deden zich niet meer voor in de slotfase van de 
tweede helft. Na een paar nerveuze minuten was het winterstop. 
De Tivolianen hebben in 2012 maar liefst vijftig punten gehaald in ne-
gentien wedstrijden! Er werden zestien overwinningen geboekt, twee 
wedstrijden gelijk gespeeld en alleen uit tegen het ‘veteranenelftal’ van 
Woenselse Boys A werd met 5-3 verloren. De wintertitel werd na de 
wedstrijd uitgebreid gevierd in de kantine tijdens Ajax - PSV. 
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Ook hebben de veteranen inmiddels bijna 
allemaal hun steentje bijgedragen aan het 
clublied, onder toeziende ogen van Quincy 
Jones en Jan de Bont. Een kerstalbum en 
een carnavalshit lijken slechts een kwestie 
van tijd.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★

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 Mike Hovens V 14x
 2 Frans Veldpaus V 10x
  Jaffa Dinmohamed V/3e 10x
 4 Fikret Kilic 4e   7x
  Gurkan Dulger 4e   7x
 6 Ferry Klein Kiskamp V   6x
 7 Casper Zoetmulder 2e   5x
  Anna Welten D   5x
 9 Tuncay Kaynas 4e   4x
  Marc Carapiet 3e   4x

★ ★ ★



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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Danny’s
attooT Place
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2012 - 2013

5e Klasse H
Netersel 12 34 41- 9
DBS 11 22 32- 12
De Raven 12 22 37- 17
Riethoven 11 21 25- 22
ZSC 12 21 33- 18
ETS 12 17 25- 16
De Weebosch 11 13 12- 17
Casteren 12 13 10- 21
Knegselse Boys 11 11 14- 25
Terlo 10 9 18- 33
Tivoli 12 9 20- 40
Sterksel 12 7 9- 46

Reserve 4e klasse 417
SBC 4 10 28 43- 17
Nuenen 4 12 23 34- 18
LEW 2 10 17 38- 20
DBS 2   9 15 29- 16
Eindhoven AV 2 12 15 35- 39
EMK 2   9 14 28- 17
RKGSV 2 10 14 24- 26
WODAN 3   9 13 30- 29
Boxtel 4 11 13 31- 38
Braakhuizen 3   9 11 22- 25
Tivoli 2 10 8 19- 48
Nederwetten 2 11 1 11- 51
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Reserve 4e klasse 418
Nieuw Woensel 2 10 27 39- 14
RPC 3   9 21 22- 12
Brabantia 3 10 19 35- 20
Unitas’59 4 10 19 29- 22
WODAN 4 10 18 34- 18
LEW 3   9 15 19- 21
Woenselse Boys 2 11 12 18- 35
Pusphaira 2   7 11 14- 11
DBS 3   9 11 18- 27
Acht 4 10 10 19- 20
Boxtel 5   9 3 21- 38
Tivoli 3 10 0 15- 45

Reserve 5e klasse 523
EMK 4 10 28 53- 15
WODAN 7 11 28 52- 17
Woenselse Boys 3 10 20 43- 29
DBS 5   9 19 48- 30
Geldrop 7   8 14 37- 30
Tongelre 2 10 12 30- 32
Gestel 5 11 12 44- 54
Brabantia 5   9 11 21- 32
Eindhoven AV 4 11 11 17- 30
Best Vooruit 7 10 10 23- 46
Tivoli 4 11 10 28- 42
Nieuw Woensel 4 12 1 22- 61

Veteranen
Tivoli 11 29 47- 17
Woenselse Boys A   7 18 39- 14
Brabantia 10 16 19- 28
Gestel   8 14 22- 23
Nieuw Woensel   7 13 30- 19
Eindhoven AV 10 13 19- 23
Woenselse Boys B   8 9 18- 27
RPC   5 8 13- 11
Beerse Boys 10 7 20- 27
Braakhuizen A 10 6 21- 32
Dommelen 10 6 22- 44
LEW   2 3 3- 8
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Hieronder volgen enkele aangepaste fragmenten in dichtvorm uit onze 
gezamenlijke Tivoli 3 whatsapp.

Vuiligheid
En smeerpijperij,

Ranzigheid,
Ja, zo zijn wij

Stoppen met dit overdrevene,
En vlug ook, zo zeg ik hier en nu tegen Tivoli 3,

Anders lijken we af te stevenen,
Gelijk onze resultaten op een trieste evenknie

Over the limit,
This has to end,

Nothing but timid,
Words well spend

The third starts to build,
Fire starts with a fl ame,

We all live in guilt,
I’m also to blame

Pasje 4-12-2012

★ ★ ★
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TIVOLI DAMES

In onze mail kregen we een professionele foto van onze Dames opge-
stuurd en natuurlijk plaatsen we die hier in het clubblad. Uiteraard doen 
we dat onder bronvermelding van de fotograaf: Johan Plateijn van Jo-
han Plateijn Fotografi e uit Eindhoven. Onderstaand dus die foto.

Staand van links naar rechts:
Nick Andriessen, Nina Evers, Rebecca Bakker, Danielle Janssen, Ilona 
Andriessen, Marleen Boerenkamp, Chrissy Smulders, Eefje van Oor-
schot, Justyna Irzykowska, Wendy Janssen, Daniël van Uum.

Zittend van links naar rechts:
Gina Baten, Isabelle Evers, Amanda van Dun, Evy Jacobs, Danielle 
Rombouts, Bo Nagel, Mandy de Kort, Anna Welten, Denise Janssen.

Om onze dames nog beter in de schijnwerpers te zetten, hebben we 
bovendien onze correspondent en webryder Marc van Hout gevraagd 
een terugblik van de eerste seizoenshelft te schrijven en uiteraard heeft 
hij daar gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank. Onderstaand tref-
fen jullie zijn verslag aan.
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De Dames van ‘onze’ SV: een stabiele middenmoter
De winterstop komt te vroeg...

Kort geleden is de voetbalwereld opgeschrikt door de dood van grens-
rechter Richard Nieuwenhuizen, die na een amateurwedstrijd dusdanig 
mishandeld is, dat hij aan zijn verwondingen is overleden. In de media 
is hier al uitgebreid aandacht aan besteed, dus daar wilde ik hier niet 
verder op in gaan. Veel mensen spraken schande van de voetbalsport, 
er waren alleen nog negatieve geluiden te horen. Maar ‘onze’ sport is 
niet groot geworden door negativiteit, maar omdat veel mensen plezier 
beleefden en beleven aan het spelletje. Het is op dit moment dus niet 
louter negatief wat er in het voetbal speelt, er zijn ook positieve punten 
te benoemen. 
Zo zijn er ook bij Vrouwen zondag in de 5e klasse 863 Zuid I positieve 
punten te vinden. En dan doel ik niet op het feit dat de vrouwen van 
Bladella en Wodan als gedeelde koplopers aan 2013 gaan beginnen, 
maar ik heb het over de ploeg die als zesde de winterstop is ingegaan. 
Er is mij verzocht of ik een stukje over de dames van Het andere Oran-
je wilde schrijven en daar geef ik bij deze dus gehoor aan. 

Nadat de dames vorig seizoen hard getraind hadden, ging de eerste 
(en enige?) oefenwedstrijd verloren, dat was in april tegen een ervaren 
Eindhoven AV. De dames hebben zich niet laten ontmoedigen door dit 
verlies en pakten na de zomerstop de draad weer op, want nu zouden 
zij deelnemen aan een echte competitie. Wat een verrassing moest het 
dan ook zijn, dat zij op 16 september de eerste wedstrijd bij De Wee-
bosch maar liefst met 0-6 wisten te winnen! Was het beginnersgeluk of 
hadden Nick en Daniël de dames echt klaar gestoomd voor het grote 
werk? Nieuwsgierig als ik was (en misschien ook wel verbaasd door 
de uitslag), ben ik afgereisd naar Nederwetten om de tweede wedstrijd 
te bekijken. De troosteloze 0-0 was een terechte uitslag. Een lijn in het 
spel was net als de doelpogingen vooralsnog ver te zoeken. Maar des-
ondanks waren de dames al twee uitwedstrijden ongeslagen en stond 
de teller van het aantal tegendoelpunten nog steeds op nul. 

De maand oktober brak aan. Dit was een maand waarin de dames óf 
verrassend bovenin mee zouden blijven doen óf weer met beide benen 
op de grond zouden belanden. Op de dag dat de marathon Eindhoven 
in zijn greep hield, stond alweer de derde opeenvolgende uitwedstrijd 
op het programma en wel op het kunstgras van Wodan. 
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Vanaf de eerste minuut was al zichtbaar dat de dames van Wodan 
langer (bij elkaar) voetbalden. Het tempo van de wedstrijd en de indivi-
duele klasse bij Wodan eisten vooral na de rust zijn tol bij de Tivoliaan-
sen. Hoewel Tivoli wel een aantal keer gevaarlijk werd, besliste Wodan 
de wedstrijd duidelijk in haar voordeel: 4-0. Een week later moesten 
de Tivoli-dames weer een uitwedstrijd spelen. Nu werd er in Valkens-
waard nipt van de directe concurrent verloren: 2-0. Hoewel ik bij deze 
wedstrijd niet aanwezig was, begon ik wel te twijfelen of de dames nog 
wel wisten hoe zij moesten scoren. De tegenstanders wisten immers de 
afgelopen drie wedstrijden hun doel leeg te houden.

De herfst was inmiddels al aangebroken voordat de dames voor het 
eerst op eigen terrein hun kunsten mochten vertonen. Helaas was het 
makkelijk scorende Heeze, een van de drie topploegen van deze com-
petitie, de opponent. Vergeleken met de Tivoliaansen droop de klasse 
er bij Heeze vanaf. Hoewel de schade bij het rustsignaal nog enigszins 
beperkt was gehouden, scoorde Heeze er vooral in het eerste gedeelte 
van de tweede helft lustig op los. Voor het eerst zag je dat een aantal 
dames hun kop lieten hangen. De eerste thuiswedstrijd was er een om 
snel te vergeten: 0-11. 

Of het een mentale kwestie was weet ik niet, maar nadat oktober was 
afgesloten met drie nederlagen en 0-17 als doelcijfers, kwamen ‘onze’ 
dames in november voor het eerst op De Heihoef tot scoren. De dames 
van Bergeijk waren het slachtoffer. Hoewel zij tot deze wedstrijd alleen 
maar tegen Heeze punten hadden laten liggen, werden zij knap op 1-1 
gehouden. Beide ploegen hadden de wedstrijd in hun voordeel kunnen 
beslissen (Tivoli miste zelfs een strafschop), maar al met al denk ik dat 
het gelijkspel een terechte uitslag was. Ook de trainingen begonnen 
steeds vaker hun vruchten af te werpen, want het spel en de dames 
zelf werden zichtbaar beter. 
Met de tweede puntendeling van het seizoen in het achterhoofd moes-
ten de dames het opnemen tegen de sterkste ploeg uit de competitie. 
In Bladel werd slechts met 5-1 verloren van Bladella dat nog geen punt 
had laten liggen. Bij deze wedstrijd ben ik niet aanwezig geweest, maar 
ik had ondertussen wel vernomen dat ook nu het spel van Tivoli vrij 
aardig was. Dit bood dus perspectief voor de laatste twee (thuis)wed-
strijden van 2012. 
Op 18 november stond oranje-zwart tegenover rood-groen, oftewel SV 
Tivoli - Terlo. 
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Terlo stond op het moment van de wedstrijd weliswaar hoger geklas-
seerd, maar op basis van de afgelopen weken zouden ze te verslaan 
moeten zijn. Tot nu toe was het mij opgevallen dat de Dames van Het 
andere Oranje vooral moeite hadden met het laatste half uur van de 
wedstrijd. Hoewel ook dit keer het niveau, wat al veel hoger was dan de 
eerste weken, weer wat weggezakt was na rust had Tivoli genoeg ener-
gie om de punten in eigen huis te houden: 3-1. Dit resultaat gaf weer 
vertrouwen voor de laatste ontmoeting voor de winterstop, wederom op 
eigen veld tegen de studentes van Pusphaira. De studentes hadden dit 
seizoen pas een keer gewonnen, dus ook hier lagen kansen. Nick en 
Daniël wisten de dames nog een laatste keer goed te motiveren, want 
binnen een uur stond er al 3-0 op het scorebord. Hoewel ik Pusphaira 
geen onaardig elftal vond, was het dus een betrekkelijk makkelijke 
wedstrijd voor de Tivoliaansen. De late tegentreffer weerhield Tivoli er 
niet van om de tweede overwinning op rij te boeken.

Over de wedstrijd tegen De Weebosch kan ik geen oordeel vellen, 
maar de wedstrijd tegen Nederwetten was niet echt om over naar huis 
te schrijven. Hoewel Tivoli uit de volgende vijf wedstrijden slechts een 
punt wist te behalen was het wel duidelijk te zien dat het iedere week 
beter ging (met uitzondering van de wedstrijd tegen Heeze). Dit heeft 
zich de laatste twee wedstrijden uitbetaald in twee solide overwinnin-
gen. 
Na zes van de negen wedstrijden gezien te hebben (De Weebosch, 
Valkenswaard en Bladella uit gemist), was het duidelijk te zien dat de 
speelsters steeds meer door kregen wat ze met een bal moesten doen. 
Waar het zeker tegen Nederwetten niet langer dan drie passes lukte 
om de bal in de ploeg te houden, was dit zeker tegen Pusphaira wel het 
geval. 
De afgelopen wedstrijden heb ik gezien dat zeker de dames die nog 
nooit gevoetbald hadden sterk gegroeid zijn op het veld. Belangrijk 
hierbij zijn, naast de trainers, ook de meer ervaren speelsters in het 
veld. Zonder hierbij dames tekort te doen, zal ik er toch een paar opval-
lende namen uitpikken. Achterin beschikt het elftal bijvoorbeeld over 
Daniëlle, voor wie het niet vreemd is tussen de palen te staan. Samen 
met Chrissy, waarvan je ook kan zien dat ze al langer voetbalt, weten 
zij de verdediging goed aan te sturen. Een welkome hulp daarbij is het 
middenveld, waar het voor de tegenstandsters geen pretje is om tegen 
te spelen. Voordat zij de voorhoede weten te bereiken, komen zij op het 
middenveld eerst speelsters als Mandy en Denise drie keer tegen. 
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Dat Anna het net de laatste weken ook weer makkelijk weet te vinden, 
is al een positief punt, dus als ze na de winterstop nog net zo koel blijft 
voor de goal kunnen meerdere overwinningen niet uitblijven. De meest 
balvaardige speelster is denk ik Rebecca, die wegens verschillende 
omstandigheden helaas nog maar weinig in actie is kunnen komen. 
Als zij na de winterstop defi nitief haar stempel op de wedstrijden weet 
te drukken en de individuele groei van de speelster zich voortzet, kan 
de weg naar boven worden ingeslagen. Belangrijk is hierbij het positief 
denken en het groepsgevoel, dat zowel in het veld als daar buiten nog 
steeds aanwezig is. Ik ben er van overtuigd dat de (soms iets te) fana-
tieke trainers daar hun steentje voldoende aan kunnen bijdragen.

De webryder,
Marc van Hout

Tot slot nog even de uitslagen van de eerste competitiehelft op een rij:

16 september  De Weebosch - Tivoli  0 - 6
30 september  Nederwetten - Tivoli  0 - 0
14 oktober  Wodan – Tivoli  4 - 0
21 oktober  Valkenswaard - Tivoli  2 - 0
28 oktober  Tivoli – Heeze   0 - 11
  4 november  Tivoli – Bergeijk  1 - 1
11 november  Bladella – Tivoli  5 - 1
18 november  Tivoli – Terlo   3 - 1
25 november  Tivoli - Pusphaira  3 - 1
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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 DAMES 25 JAAR GELEDEN

Omdat het inmiddels zo’n 25 jaar geleden is, dat ons vorige dames-
team ermee stopte en tevens in datzelfde seizoen (1986-1987) kampi-
oen werd, willen wij in deze rubriek die dames ook nog even in het zon-
netje zetten. Onderstaand plaatsen wij van dat team de kampioensfoto, 
die naar ons is opgestuurd door Peter Smulders.

Staand van links naar rechts:
Jo van Woensel, Anja Scheffers, Franca vd Boomen, Els Oosterbosch, 
Ann Usherwood, Lian van Bussel, Conny Langeweg, Ella Doomernik, 
Karin Boom, Beppie Vugts, Kees Scheffers, Truus van Woensel.

Zittend van links naar rechts:
Gonnie vd Nieuwenhuyzen, Cora Scheffers, Nelly Jacobs, Ester Nihot 
,Erica van Zantvoort, Miranda vd Poel, Marijke Smulders en Jos vd 
Nieuwenhuyzen.

★ ★ ★
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TUSSENSTAND DAMES 2012 - 2013

5e Klasse 863
Bladella  8 24 69- 7
WODAN 3 9 24 64- 12
Heeze  9 21 63- 11
Bergeijk  8 16 25- 17
Valkenswaard 2 9 12 12- 30
Tivoli  9 11 14- 25
Terlo 2 9 9 19- 31
Nederwetten 2 8 7 11- 40
Pusphaira 2 8 3 11- 25
De Weebosch  9 0 2- 92

★ ★ ★
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DE SINT WAS ER WEER
(van onze correspondent Marc van Hout, met medewerking van onze 
redacteur en fotograaf Jack Engelen en wat hulp van de Sint “himself”)

Op 24 november was het weer zover en kwam de Sint met zijn twee 
Pieten onze club vereren met een inmiddels traditioneel bezoek. Pas is 
dus de Sint voor menig kind, bij Tivoli op visite geweest. Onze jeugd-
spelertjes en andere aan Tivoli gerelateerde kinderen in de E-, F- en 
kiddy-leeftijd mochten zich van tevoren aanmelden voor deze grandi-
oze happening en maar liefst 55 kinderen hadden dat ook gedaan. Het 
was jammer, dat er 3 om uiteenlopende redenen verstek moesten laten 
gaan, maar omdat er 2 extra onaangemelde kindjes waren gekomen, 
zijn er uiteindelijk toch 54 bofkonten bij de Sint geweest en met snoep, 
een cadeautje en een tevreden gevoel weer naar huis gegaan. Met in-
begrip van ouders en andere aanwezigen zijn er net iets meer dan 100 
mensen op dit geslaagde feest afgekomen. Onderstaand treffen jullie 
het verslag van onze webryder en correspondent Marc van Hout, hier 
en daar aangevuld met aantekeningen van onze redacteur Jack Enge-
len en “last but not least” wat input van de Goedheiligman zelf.
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Het heerlijk middagje is gekomen...
Het bezoek van Sinterklaas aan De Heihoef

Als de dagen korter worden, worden de kinderen al wat nerveus en 
beginnen hun hartjes sneller te kloppen. Want dit kan maar een ding 
betekenen: Sinterklaas komt binnenkort naar ons land. Dit jaar heeft hij 
op 17 november voet gezet op Roermondse bodem.

Een week nadat hij gearriveerd was in Nederland had de Goedheilig-
man al een gaatje gevonden om naar De Heihoef af te reizen. Dus op 
24 november verzamelden ongeveer veertig kinderen zich met hun ou-
ders rond 14.00 uur in de kantine. Dit aantal zou later nog uitgroeien tot 
54, zoals jullie in de inleiding al hebben kunnen lezen. De hartjes van 
de kinderen en misschien ook wel die van onze voorzitter Dré klopten 
vol verwachting voor wat komen zou gaan. Zou Dre ook dit jaar weer 
zijn fameuze familieconcert mogen aanvoeren, helaas bleek dit later 
niet haalbaar in de korte tijd dat de Sint bij ons was.

Rond 14.35 uur was er bij de ingang van de 
kantine iemand te zien in een rode tabberd. 
Het was een vreemdeling zeker, die verdwaald 
was zeker... Maar het was geen vreemdeling, 
het was de Sint met zijn twee zwarte pieten! 
De deur ging open en het strooigoed vloog 
door de lucht. Alle kinderen waren hier natuur-
lijk als de kippen bij. Toen iedereen wat strooi-

goed bemachtigd had, namen zij allemaal rustig plaats voor de troon 
van Sinterklaas. Ondertussen had een vrijwilliger een van de zwarte 
pieten al geholpen met het opbergen van de staf van de Sint. Hierna 
kon de Sint zijn verhaal beginnen voor de negentig tot honderd aanwe-
zigen in de overvolle kantine. 

Na een korte introductie mochten Lisa en Sebas 
als eerste naar voren komen. Toen de Sint ge-
controleerd had of zij braaf geweest waren en of 
zijn Grote Boek nog klopte, kregen zij nog een 
handje strooigoed en mochten weer gaan zitten. 
Hierna mochten alle kinderen een voor een of in 
groepjes van twee of drie naar voren komen. 
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EN VERSE SNACKS
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In chronologische volgorde hebben we de volgen-
de namen genoteerd: Kevin, Jalino en Gina, Gino 
en Luciano, Mervan en Mennan, Benthe, Jona-
than, Max, Marco, Ivo, Indy, Ustvar en Antonia 
en Benjamin, Quinn en Alissa, Noah en Jantje, 
Jayden en Kayley, Luuk en Joe, Djayden, Dani en 
Enrique, Jero en Jady, Milan en Kensi, en zo nog 
veel meer kinderen. O ja, en 
als laatste verrassing mocht 
ook nog Daniëlle, de keep-

ster van ons damesteam, bij de Sint op schoot.

Uiteraard werd er ook uitbundig getest of iedereen 
de Sinterklaasliedjes beheerste. De eerste test 
was het bekende ‘Sinterklaas kapoentje,’ deze test 
werd door de kinderen en stiekem ook door som-
mige ouders uit volle borst meegezongen. Dus 
deze test was zeker geslaagd, maar dit was natuurlijk niet het enige 
liedje wat er gezongen werd.

Zo’n 45 minuten, een aantal liedjes en wat ver-
haaltjes later waren alle kinderen even bij de 
Goedheiligman geweest. Maar nu kwam het mo-
ment waar alle kinderen eigenlijk voor gekomen 
waren: de cadeautjes. Ongeduldig mochten zij 
allemaal een laatste keer naar voren komen om 
het geschenk van de Sint te ontvangen. Niemand 
was blijkbaar stout geweest het afgelopen jaar 
want iedereen kreeg een cadeautje, gelukkig 
kreeg geen van de kinderen de roe en moest nie-

mand mee in de zak naar Spanje. 

Maar het grote moment om het presentje uit te pak-
ken, liet nog even op zich wachten, want eerst had 
de Sint nog een andere verplichting. Hij ging met 
zijn zwarte pieten en de dolenthousiaste kinderen 
naar buiten om de wedstrijd van onze veteranen af 
te trappen. Nu waren de veteranen voor een keer 
niet de oudsten die op het veld stonden, deze titel 
was nu voor de Sint weggelegd.
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Hierna kon het sein tot het uitpakken van de 
cadeautjes gegeven worden, maar na bijna 
anderhalf uur was het feest dan toch echt 
ten einde en verliet Sinterklaas om 15.50 uur 
onder luid gezang van het afscheidslied “Dag 
Sinterklaasje” de kantine. Ook de kinderen 
vertrokken voldaan weer naar huis. Of de 
Goedheiligman elf dagen later de huisjes van 
de kinderen stilletjes voorbij zou rijden, weet ik 
niet, maar De Heihoef heeft hij wel gevonden. 
Omdat iedereen braaf was geweest, verwacht 

ik dat zij ook nog wel wat meer cadeautjes zullen krijgen van de Sint. 
Maar om daar achter te komen, zullen we nog elf dagen vol spanning 
moeten afwachten.

Ook bij deze bijzondere gebeurtenis aan-
wezig:

De webryder,
Marc van Hout

Rest ons om de Sint, zijn Pieten en alle mensen, die dit festijn mede 
hebben mogelijk gemaakt, ontzettend te bedanken. Op het gevaar af, 
dat we iemand vergeten, noemen we in willekeurige volgorde: Jim Mol-
let, Angelique en Rebecca, Henk Rennenberg, Koos van Balon, Chan-
tal Bozuwa, de kantinedames en -heren, Rob van Dommelen, Pascal 
Janssen, Marc van Hout en Jack Engelen.

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD NAJAARSREEKS 

E1 3e klasse E344
Rood Wit V E3 9 22 55- 20
RPC E3 9 22 51- 29
EMK E2 9 18 41- 32
Tivoli E1 9 12 42- 48
Unitas’59 E6 9 6 34- 55
Wilh. Boys E5 9 0 11- 50

F1 3e klasse F344
LEW F1 8 19 55- 20
Tivoli F1 7 14 36- 23
DBS F4 7 10 23- 30
Unitas’59 F5 7 8 29- 29
Oirschot V  F4 7 0 13- 54

F2 4e klasse F531
Unitas’59 F14 7 21 69- 9
Woens. Boys F3 8 15 33- 26
DBS F12 7 12 26- 21
Tivoli F2 7 6 25- 31
Acht F6 7 0 8- 74

★ ★ ★
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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.
Omdat de E1-topscorerslijst sinds de vorige keer dus niet veranderd is, 
stoppen we nu (voorlopig) met publicatie.

★ ★ ★

VAN DE REDACTIE

We gaan het nog een keer proberen. Gezien het bemoedigend aantal 
reacties op onze “noodkreet” van de vorige keer (het percentage res-
pondenten is ten opzichte van de vorige keer met meer dan 6 procent-
punten gestegen) doen we nog een keer een beroep op al degenen, 
die nog niet hebben gereageerd op onze enquête, die wij in het begin 
van dit seizoen gestart zijn. Dit is dus een laatste herkansing en wij vra-
gen u slechts het onderstaande goed te lezen en niet te vergeten om 
te reageren. In het begin van het nieuwe jaar (2013) gaan we de stand 
van de enquête opmaken en op basis daarvan defi nitieve conclusies 
trekken. Laat uw stem dus niet verloren gaan en reageer massaal. Wel-
licht ten overvloede wordt vermeld, dat zij die al gereageerd hebben, 
dat dus niet meer hoeven te doen.  
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In de vorige 3 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.

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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FOTOGALERIJ SINTERKLAAS
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★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf Gebroeders van de Laar De Frituurhal
Shoarma- en broodjeszaak Döner Point Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s EMEK Interservice
Bloemboetiek “Annil” v.o.f. Restaurant Oriëntal Green House
Hespa Interieur Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Wierenga Tweewielerservice Danny’s Tattoo Place
De Verfkampioen Partycentrum Musis Sacrum
Van Eijk Fysiotherapie Mathijssen Autoschade v.o.f.
Café Torenzicht Handelsonderneming J. Schuur
Keyboardcentrum Kwekerij Johan’s Hof
Corona “D. Rebel en Zn.” Van Os Klussenbedrijf en Metselwerken
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven Reprofair Autogas

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:

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

★ ★ ★
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- de Goedheiligman met 2 van zijn knech 
 ten onze club op 24 november jl. met een  
 bezoek heeft vereerd
- hij niet alleen de kinderen maar ook de  
 veel oudere veteranen wist te verrassen
- hij zelfs de boeken in kan gaan als oudste  
 Tivoliveteraan ooit
- zijn kruid(noten) echter al verschoten 

was/waren na de aftrap
- de Sinterklaasviering erg druk bezocht werd
- er maar liefst 54 kinderen Sint Nicolaas van dichtbij kwamen bewon-

deren
- de ouders en andere aanwezige ervoor zorgden dat het een drukte 

van jewelste was in onze kantine
- de Sint Pas tevreden was toen alle kinderen blij gemaakt waren met 

snoepgoed en een cadeautje
- er deze keer zelfs beeldmateriaal is gemaakt van zijn bezoek
- clubcameraman Jimmy Mollet hiervoor verantwoordelijk is
- diezelfde Jim geschiedenis schreef tijdens een training kort geleden
- de pensionado namelijk al vallend een bal geweldig mooi in een 

goed bewaakt goaltje wist te koppen
- deze goal zelfs zijn team de overwinning van die avond bracht
- er helaas een cameraman ontbrak om dit alles vast te leggen
- u het derhalve met dit geschreven verslag zult moeten doen
- de veteranen zich in willen schrijven voor de “voice”
- zij met z’n 25-en een hernieuwde versie van ons fameuze clublied 

hebben gemaakt
- de gebroeders Mollet ook hierbij een aardige duit in het zakje hebben 

gedaan
- de resultante van die zangkunsten binnenkort terug te vinden zal zijn 

op onze website
- de uitkomst van ons clublied helaas niet door ons vaandelteam kan 

worden ingewilligd
- een aantal problemen echter inmiddels lijken te zijn opgelost
- wij u een fi jne kersttijd en geweldig 2013 toewensen

★ ★ ★
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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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