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REDACTIONEEL

Welkom in 2013, 
het jaar dat er niet 
had horen zijn. On-
danks alles hebben 
we het doemjaar 
2012 overleefd en 
zijn we dus hard op 
weg naar de vol-
gende Apocalyps 
om te overleven. 

Overleven dat woord is nauw verbon-
den is met onze club, al jaren weten 
we te overleven en nu zijn we weer 
bezig aan de opbouw. Er is weer vers 
bloed in onze gelederen te ontwaren, 
op het bestuurlijke vlak krijgen we 
hulp van oud-leden en dat is hoop-
gevend. Onze rijke historie wordt dus 
nog wel even verlengd maar dat bete-
kent niet dat onze toekomst gebeiteld 
is, nee, er is werk aan de winkel en 
veel ook. 

De veranderende maatschappij en 
de social media hebben zo ook hun 
invloed binnen onze club. Iedereen is 
bereikbaar maar slechts weinigen zijn 
beschikbaar. Maar als we allemaal 
bereikbaar zijn dan is die beschik-
baarheid toch slechts een kleine stap 
verder. Want tussen bereikbaarheid 
en berijdbaarheid zit toch niet zo heel 
veel hè…
Denk daar maar eens over na, voor 
nu veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Selectie
Na overleg met Gijs en Frans, zullen zij 
voor de rest van het seizoen het 1ste 
blijven trainen. We gaan op zoek naar 
een nieuwe trainer voor het volgende 
seizoen, maar de mogelijkheid bestaat 
dat Gijs zijn UEFA-C diploma gaat halen 

en hij zal dan hoofdtrainer worden bij Tivoli.

Kleedkamers
In de kleedkamers van de dames zijn ze bezig een nieuw toilet te bou-
wen. Het kan wat overlast geven, maar na de winterstop zou het klaar 
moeten zijn.

Nieuwe indeling
De jeugd en de dames zijn opnieuw ingedeeld  in de voorjaarsreeks 
van de competitie. De nieuwe klasse-indeling ligt in de bestuurskamer.

Voorzitter
Dre stopt eind van het seizoen als voorzitter bij Tivoli. Gegadigden voor 
de functie, kunnen zich opgeven bij Leny of Stefan van het bestuur.

DWF
In het weekend van 3 maart zal ook voor de lagere elftallen het digi-
taal wedstrijdformulier van kracht worden. De betreffende leiders en 
scheidsrechters zullen op tijd worden geinstrueerd op een info-avond 
bij Tivoli. Willem en Rudi zullen deze info-avond geven en hopen dat 
iedereen, die het betreft, dan aanwezig zal zijn.

BLV
Op 11 april 2013 zal een bijzondere ledenvergadering worden gehou-
den om de nieuwe Statuten, de Normen en Waarden en het Huishou-
delijk Reglement, door de leden te laten goedkeuren. Hopelijk bent u er 
dan allemaal.

Namens het bestuur,
Leny Sanders
secretaris

★ ★ ★
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COMPETITIE INDELING DAMES VOORJAAR 2013

5e klasse P11
De Valk 
DEES 
Hapert 
Valkenswaard 2 
Terlo 
Tivoli 

★ ★ ★

COMPETITIE INDELING JEUGD VOORJAAR 2013

3e klasse E346
DVS E4
Nuenen E6
Oirschot V. E4
Tivoli E1G
Unitas’59 E6
Wilhelmina Boys E4

3e klasse F345
DBS F5
DVS F2
Eindhoven AV F2
LEW F1
Tivoli F1
Unitas ‘59 F6

4e klasse F563
Brabantie F6
DBS F9
RKVVO F7
RPC F8
Tivoli F2 
Unitas ‘59 F12

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari
 1 Tarirai Moyo verzorger selectie
 9 Stein Arts 2e

 11 Willem Scheenjes webbeheerder/hoofd adm. zaken/ 
   programma & ledenbestand
  Mahsum Yuce kiddy’s
 15 Rob van Bussel algemeen
  Stefs Godschalk 2e

  Alex van Stiphout selectie
 17 Furkan Cengiz 4e

 18 Joe van den Hooff F2
 21 Jaffa Dinmohamed 3e

  Sahan Ugur selectie
 22 Quinn Rennenberg F2
 25 Ronald de Goey algemeen
  Youri Wolf 2e

 27 Maria van Poppel lid jeugdzaken/toernooien & vriend 
   schappelijke wedstrijden

★ ★ ★



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

Wij leveren ook
• accordeons
• mondharmonica’s
• gitaren
• geluid
• diverse accessoires

Al jaren dé specialist in: 
     Digitale Piano’s & 
          Keyboards  

De beste service en voorlichting
Eigen technische dienst
Na aankoop GRATIS hulp bij al uw vragen

7 777 

enenene

bekroond met
YAMAHA BEST DEALER AWARD

benoemd tot
YAMAHA CLAVINOVA 
LIFESTYLE CENTER

Ook voor al uw bladmuziek!
Ook voor al uw bladmuziek!

Technology
  Center

Bloemen bestellen
Rebel bellen

040 - 211 15 15

"Corona" D. Rebel en Zn.

Winkelstraat 7-9  –  Eindhoven

maar ook voor al uw tuin- en dierbenodigdheden is uw adres:



Hastelweg 129, 5652 CJ Eindhoven

Telefoon: 040 - 2122153, Fax: 040 - 2124765

Emailadres: info@ark-advies.nl
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ACTIVITEITENKALENDER JEUGD EN SENIOREN

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
Vrijdag 18 januari
Dartavond 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

★ ★ ★

LEDENMUTATIES 

Bedankt
Kevin Raaijmakers  Tivoli F2

Nieuw
Geen

★ ★ ★
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NIEUWJAARSRECEPTIE
(door onze redacteur Pascal Janssen)

Net zoals alle andere jaren, tenminste voor zover wij ons kunnen herin-
neren, was er ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie aan het begin van het 
nieuwe jaar. Op 6 januari waren alle leden, genodigden en SV Tivoli-
aanhangers van harte welkom in onze kantine. Zo rond de klok van 
14.00 uur was de aftrap en met dan al zo’n 40 aanwezigen was het al 
gezellig druk. Misschien was het wat dat 
betreft wel een meesterzet om vooraf-
gaand aan deze nieuwjaarsreceptie een 
oefenwedstrijd (1e tegen het 4e) te regelen. 
Vanaf dat moment druppelden de belang-
stellenden binnen, dat ging zo door tot 
aan het offi ciële gedeelte van deze bijeen-
komst.

Onder het genot van een hapje en een drankje konden we gezellig bij-
buurten met elkaar en natuurlijk vlogen de ‘beste wensen’ en ‘gelukkig 
nieuwjaren’ ons om de oren. Het werd een drukke bedoening in onze 
kantine, zelfs een groot deel van ons vaandelteam liet zich zien en dat 
is natuurlijk een ongekende luxe maar daarom zeker een echte verbe-
tering. Op het drukste moment zullen er ongeveer wel zo’n 80 mensen 
aanwezig zijn geweest. 

Iets na drieën nam onze voorzitter Dré Rennenberg de microfoon ter 
hand, het offi ciële gedeelte 
van deze middag ving aan. 
In zijn traditionele speech 
voorafgaand aan de huldi-
ging van onze jubilarissen, 
sprak hij, zoals wij hem 
kennen, over hoop en een 
lange, goede toekomst voor 
onze club. Dré refereerde 
aan het rapport, dat juist die 
week bekend was gemaakt, 

waarin de slechtste voetbalclubs van Nederland stonden. Ondanks 
de aanwezigheid van Eindhovense clubs in dat rapport, werd er niet 
gerept over onze SV. We zijn dus een goede weg ingeslagen. Ook de 
uitbreiding van ons kader met oud-leden ervaart Dré als positief, 
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er zijn natuurlijk nog heel wat hobbels te nemen maar daar deinzen wij 
niet voor terug.
Na zijn inleiding gaf Dré de microfoon, zoals te doen gebruikelijk, aan 
vicevoorzitter Jack Engelen, die de jubilarissen mocht toespreken alvo-
rens zij gehuldigd werden. Zoals wij al jaren gewend zijn, wist Jack de 
drie jubilarissen in het zonnetje te zetten met voor ieder een persoonlijk 
verhaal. Hans Verbaal beet, als 40-jarig jubilaris, het spits af. Na Hans 
volgden de twee 50-jarig jubilarissen. De jarige Henk(ie) Leuverman 
werd al toe bezongen toen hij naar voren liep en als laatste mocht 
Henk Iedema sr. zijn speldje ophalen. Alle drie kregen zij hun versier-
selen, cadeaus, bloemen en applaus. Aan het eind van dit offi ciële 
stuk moesten ze natuurlijk ook nog even op de gevoelige plaat worden 
vastgelegd, het resultaat ziet u hieronder. De huldiging werd spontaan 
afgesloten met ons clublied, want Tivolianen, dat zijn wij allen… Elders 
in dit clubblad kunt u een gedetailleerde beschrijving van onze jubilaris-
sen terugvinden.

Ook na de huldiging bleef het nog lang gezellig in onze kantine. Menig 
drankje werd genuttigd en de hapjes gingen rond. De aftrap is geweest, 
nu kunnen we verder bouwen aan onze toekomst.

★ ★ ★





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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JUBILARISSEN NIEUWJAARSRECEPTIE 2013
(van onze redacteur Jack Engelen)

Eerder heeft u in dit clubblad kunnen lezen over de nieuwjaarsreceptie. 
Onderstaand vindt u een gedetailleerde beschrijving van de toen gehul-
digde jubilarissen.

HANS VERBAAL  – 40 JAAR LID
In 1972 werd Hans lid van onze 
vereniging op 6-jarige leeftijd. 
Enige tijd is er onduidelijkheid 
geweest of hij ooit weg is ge-
weest, maar sinds ons laatste 
onderzoek in 2007 (Klopt uw lid 
sinds?) is gebleken, dat hij nooit 
echt weg is geweest. Hij is nu 
dus (ruim) 40 jaar onafgebro-
ken lid. Hij heeft de pupillen- en 
jeugdafdeling in zo’n 12 jaar 

doorlopen en bij de seniorenafdeling heeft hij ook van diverse teams 
deel uit gemaakt, waaronder ook diverse jaren in de selectie (1 en 2). 

Enige tijd geleden is hij de veteranen komen versterken, maar raakte 
helaas al gauw voor langere tijd geblesseerd.
Op ander gebied kennen we Hans vooral als een van de drijvende 
krachten achter de nevenactiviteiten van onze club. Jarenlang maakte 
hij (en eigenlijk nu nog steeds) deel uit van de activiteitencommissie. 

Wie kan zich de zeskampen, fi etstochten, oriëntatielopen, dartavonden, 
quizavonden en noem verder maar op, voorstellen zonder de inbreng 
van hem? En natuurlijk is hij zo’n beetje onze eigen DJ. De vele feest-
avonden waren toch een heel stuk leuker met “DJ Hansi” aan het roer.
Last but not least kunnen we hier nog vermelden, dat hij met John vd 
Hurk, Martien Dielissen en Henk Rennenberg de jubileumcommissie bij 
ons 75-jarig bestaan vormde.
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HENK LEUVERMAN  – 50 JAAR LID
Henk Leuverman, bij insiders 
beter bekend als Henkie, was 
op 6 januar (de dag van de 
nieuwjaarsreceptie) jarig werd 
toen 70 jaar. Toen hij in 1962 lid 
werd van onze vereniging was 
hij dus 19 jaar. Henkie was op 
voetbalgebied geen hoogvlieger 
en heeft meestentijds in lagere 
seniorenelftallen zijn kunsten 
vertoond.

Zo was hij tot begin negentiger jaren van de vorige eeuw ook een zeer 
gewaardeerd teamlid van het inmiddels legendarische veteranenelftal 
van leider Jack van Heesewijk. In die hoedanigheid was hij een van de 
grote drijfveren achter de vele nevenactiviteiten, die dat team toentertijd 
organiseerde. Zo uit het hoofd noemen wij vlooienmarkten, kien-/bal-
avonden, oud papier ophalen, kerstbomenacties, en nog veel meer.
Ergens in die tijd is hij vanwege zijn bijzondere prestaties op met name 
dit gebied benoemd tot lid van verdienste.

HENK IEDEMA  – 50 JAAR LID
Ook deze Henk werd in 1962 lid 
van onze club en hij was toen 
bijna 20 jaar. Hij wist al snel een 
vaste plaats in het toenmalige 1e 
elftal te verkrijgen. Als jong man-
neke ging ik (JE dus) toen vaak 
naar het 1e kijken en wat ik me 
vooral herinner van hem is, dat 
hij zo’n beetje de “sliding-“koning 
van die tijd was (op de voet 

gevolgd door “de Purs”). Henk maakte ook deel uit van het 1e elftal, dat 
in 1966-1967 glansrijk kampioen werd en als een van de beste teams 
ooit in de boeken staat. Twee jaar daarvoor was nog een hele zwarte 
pagina in de historie, toen zijn teammaat Wim Pijpenseel tijdens de 
wedstrijd tegen Mifano overleed.
In zijn latere voetballeven maakte ook deze Henk deel uit van hetzelfde 
veteranenteam als eerder bij Henk Leuverman vermeld en nog wat 
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later heeft hij samen met zijn zoon Henk jr. nog een tijd in een ander 
lager elftal gespeeld. Op kadergebied heeft Henk zich met name ge-
manifesteerd als clubbladman. Zo was hij in 1966 de bedenker van 
de naam (56-18) en ontwerper van het logo van het nieuwe clubblad, 
dat de voorganger was van ons huidige clubblad en nu dus al zo’n 45 
seizoenen verschijnt. Begin zeventiger jaren is hij dan een tijdje weg, 
maar hij keert later voor kortere periodes weer terug. Bij het 40-jarig ju-
bileum in 1971 wordt een begin gemaakt met de geschiedschrijving van 
Tivoli en 10 jaar later wordt dat herhaald en bij beide is hij betrokken 
geweest. De laatste jaren is Henk slechts nog op een afstand (hij woont 
al jaren in Poederoijen in de Betuwe, meen ik) betrokken bij onze club. 
Hij maakt nog wel deel uit van de in 2005 benoemde commissie van 
beroep, die gelukkig nog maar 1 keer in actie is hoeven komen.
O ja, ik weet niet precies wanneer, maar Henk is in het (grijze) verleden 
ook nog benoemd tot lid van verdienste. 

★ ★ ★
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KERSTBOMENSTEKEN

Eigenlijk hadden wij in het vorig clubblad in “Redactioneel” beloofd om 
verslag te doen van het kerstbomensteken. We zijn dat toen vergeten, 
maar maken dat nu goed. Onderstaand treft U een klein verslag met 
bijbehorende foto’s aan.

Kerstbomen steken 24 november 2012
Op zaterdagochtend 24 november vertrok de kerstbomensteekploeg 
vanaf de Jaguarstraat met een aantal auto’s en de vaste vrachtau-
tochauffeur Stef richting België om daar, zoals ieder jaar weer, de 
kerstbomen uit de grond te steken. De organisatie hiervan was weer in 
handen van Henk en Maria Tholen en deze bomen worden (werden) 
dan ook geheel vrijblijvend verkocht door tuinderij “Johan’s Hof”. De 
opbrengst is weer t.b.v. SV Tivoli, die er weer diverse activiteiten mee 
kan bekostigen.
De steekploeg bestond, zoals de laatste jaren gebruikelijk, uit een 
aantal veteranen of daaraan gerelateerde personen. Dit jaar waren in 
willekeurige volgorde Henk vd Boomen, Wim vd Wiel, Frank vd Ven, 
Bas van Hoof, Bart Rombouts, Coen Vaessen en Stef Verdonschot van 
de partij. De vaste fi lmploeg “JM” (Jim Mollet) van de veteranen was er 
ook weer en die heeft deze “steekpartij” digitaal vastgelegd, zowel op 
fi lm als op foto. Enkele foto’s kunt u 
hieronder bewonderen. Een complete 
foto- en fi lm show kunt u bekijken op 
onze website door naar http://www.sv-
tivolivoetbal.nl te gaan, vervolgens gaat 
u naar Teams, veteranen, verslagen & 
activiteiten en bij activiteiten klikt u op 
kerstbomensteken 2012. 



v e r k o o p r e p a r a t i e o n d e r d e l e n
Pioenroosstraat 11   5644 CA EINDHOVEN   tel. 040-2113776  mob. 0621486737  



van Os
Klussenbedrijf & Metselwerken

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

Danny’s
attooT Place

LEENDERWEG 315  5643 AK  EINDHOVEN
www.dannystattooplace.nl

TEL: 06-41397679
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U kunt ook direct de volgende link aanklikken of intypen: http://www.sv-
tivolivoetbal.nl/verslagen%20vets/veteranen%20-%20act%20-%20kerstbomen%20
2012.html. Linksonder is de foto show en rechtsonder de fi lm show. De 
videobewerking op de website is door “Studio Willem”, wij vermoeden 
dat onze eigen webbeheerder Willem Scheenjes daar iets mee te ma-
ken heeft.
Rest ons om diegenen, die het steken op hun vrije zaterdag maar weer 
hebben opgebracht, te bedanken voor hun inzet. Stef, Frank, Bas, 
Henk, Wim, Coen en Bart, hartstikke bedankt. Jim Mollet, die als de 
cameraploeg fungeerde, en Willem Scheenjes worden natuurlijk ook 
bedankt. Maar een dankwoord is er zeker ook voor diegenen, die het 
maar weer hebben georganiseerd. Henk en Maria bedankt.

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

In het vorige clubblad zijn we deze rubriek eigenlijk een beetje verge-
ten. Dat maken we nu goed. Jullie hebben nog 2 mascottes van de 
week van ons tegoed. Die 2 geluksvogels waren Lisa van den Berg 
van de E1, die op zondag 18 november de gelukkige was bij de wed-
strijd Tivoli – Knegselse Boys en op zondag 2 december was Melvin 
Heijmans van de E1 bij de wedstrijd Tivoli – Casteren de gelukkige. 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.

LISA VAN DEN BERG 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 18-11-2012
TIVOLI 1 – KNEGSELSE BOYS 1

Wat is je naam?
Lisa van den Berg
Wat is je geboortedatum en –plaats?
28-05-2003 in Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
6A, Floralaan
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Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Zo goed mogelijk worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Dierendokter
In welk elftal speel je?
E1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar, vanaf 2009
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?
Verdedigen, schieten
Heb je ook zwakke punten, zo ja welke?
Koppen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Wilhelmina Boys
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Sliding maken
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja
Wie vind je de beste speler bij TIVOLI of van je favoriete club?
Bij Tivoli iedereen
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby´s naast voetballen?
Nee
Hoe heet je leider? En trainer?
Wim en Maikel
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Lasagne, pizza en friet – spruiten niet
Naar welke TV-programma’s kijk je het liefst?
VI / Wedstrijden
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Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Super leuk, op dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of mis je iets bij Tivoli?
Niets
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

MELVIN HEIJMANS 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 2-12-2012
TIVOLI 1 – CASTEREN 1

Helaas is de vragenlijst van Melvin Heijmans uit de E1 zoek geraakt en 
kunnen we die hier dus niet plaatsen. Wel plaatsen wij de bijbehorende 
foto.

★ ★ ★
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CLUBLIED EN WEBSITE
(door onze redacteur Jack Engelen)

Onze vaste website bezoekers zijn er inmiddels aan gewend, dat er 
bij het opstarten van die website steevast automatisch een melodietje 
begint te spelen. De melodie, die je dan hoort, is de pianoversie van de 
beroemde Britse 1e wereldoorlog hymne “It’s a long way to Tipperary”, 
dat in 1914 voor het eerst werd opgenomen door John McCormack en 
in 1912 geschreven was door Jack Judge en Harry Williams.
Op de wijze van dat lied heeft iemand, die bij Tivoli betrokken was eind 
dertiger jaren van de vorige eeuw een tekst gedicht en vanaf dat mo-
ment is dat dus het clublied van onze vereniging, dus al bijna heel ons 
bestaan.

Voor degenen, die de tekst nog niet kennen en ter opfrissing voor de 
rest, plaatsen we hier die tekst nog maar weer eens een keer.

Tivolianen, dat zijn wij allen
En daarom zijn wij zo trots
Voor ons clubje het beste geven
Dat zo vast staat als een rots
Zet hem voor, zet hem voor, laat hem rollen
Niemand kan dat beter doen
Voor ons clubje steeds het beste geven
Tivoli 1 wordt kampioen

Ergens begin dit seizoen hebben Thuur Mollet en zijn broer Jim het 
plan opgevat om die muzikale pianoversie wat meer cachet te geven 
en op de een of andere manier de tekst er aan toe te voegen. Het was 
het niet echt verrassend, dat hun keuze daarvoor op de veteranen-
groep viel.
In afwisselende groepjes van 2 of 3 man zijn vanaf het najaar meer dan 
20 veteranen bij Thuur thuis langs geweest en op zijn muzikale zolder 
heeft hij de vocalisten stuk voor stuk op band gezet. En natuurlijk werd 
dit ook op video vastgelegd door de vaste veteranen cameraploeg, die 
we beter kennen als Jim Mollet.
Vervolgens heeft Thuur zitten mixen en remixen als een volleerde DJ 
Tiesto of Armin van Buuren, corrigeren en samenvoegen als een pro-
fessionele producer à la Afrojack, Dr. Dre of John Ewbank met als ge-
volg een resultaat, dat er wezen mag. 
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Dat vinden wij althans en natuurlijk niet alleen vanwege het feit, dat 
uw verslaggever zelf meegezongen heeft. Echt waar, fantastisch om te 
zien dat zo’n ongeregeld zootje tot een toch wel harmonieus geheel is 
te smeden. Natuurlijk bent u nu behoorlijk nieuwsgierig geworden en 
wilt u dit mooie resultaat zelf aanschouwen. U kunt deze fantastische 
show bekijken door naar onze website te gaan; www.svtivolivoetbal.nl 
(als het goed is, hoort u dan al meteen de bovengenoemde pianoversie 
van ons clublied). Vervolgens gaat u naar: “Teams” en dan naar “Vete-
ranen; verslagen & activiteiten”. Ga dan naar de knop “Info algemeen” 
en klik op “clublied gezongen door vets”. Links vind u de snapshots van 
de fi lm en rechtsonder de door Jim gemaakte video, en uiteraard hoort 
u de gezongen versie van ons clublied. U kunt ook meteen de volgende 
link aanklikken:  http://www.svtivolivoetbal.nl/verslagen%20vets/vetera-
nen%20-%20clublied.html. Zoals gezegd een mooi resultaat, waarvan u 
verderop een “snapshot” van de site kunt bewonderen en waarvoor wij 
onze hartelijke dank uitspreken naar Thuur en Jim Mollet en aan alle 
veteranen, die al zingend hun muzikale steentje hebben bijgedragen.

★ ★ ★



19

GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Wie heeft het niet gehoord of gezien… de schaamteloze aanval van 8 
jongemannen op een eenzame burger die hen aansprak op hun ver-
nielzucht. Te belachelijk voor woorden en werkelijk niet te geloven wat 
daar op de Vestdijk gebeurde.
Hieronder mijn relaas erover..

Losers

How can we defi ne?
How can we explain?

What’s yours and what’s mine
And how can we reclaim?

Bunch of losers
Shameless attacking

Causing bruises
All respect lacking

Hurray social media
Hurray for police
Exposing criteria

Punish them please!

Pasje 23-1-2013

★ ★ ★
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WINTERSE TRADITIES VAN DE VETERANEN

Als je in het woordenboek zoekt naar de defi nitie van het woord traditie 
kom je betekenissen als “oude gewoonte,” “overlevering” en “gebruik 
dat door mensen wordt doorgegeven” tegen. De veteranen hebben in 
de winterstop een aantal van die jaarlijks terugkerende tradities, name-
lijk het zaalvoetballen en de mosselavond. Hieronder zijn de korte ver-
slagen van de desbetreffende middag en avond te vinden.

Zaterdag 5 januari 2013: Het zaalvoetballen
Net als vorig seizoen vond het zaalvoetballen in 2013 plaats in de 
Tivoli-sporthal. De 22 veteranen kwamen dan ook vanaf 15.30 uur 
binnendruppelen in de kantine van Piet. Na het gebruikelijke handen 
schudden als voorloper op de Nieuwjaarsreceptie van de dag er na, 
maakten drie teams zich op voor de onderlinge duels van twintig minu-
ten. Na de fotosessie stonden de volgende duels achtereenvolgens op 
het programma: Team Oranje – Team Rood, Team Rood – Team Blauw 
en Team Blauw – Team Oranje.
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Nog voor aanvang van het eerste duel probeerde Team Rood het an-
dere team uit de wedstrijd te halen, door aan te treden in witte in plaats 
van rode shirts. Echt van slag was het oranje team niet, want de wed-
strijd was koud begonnen of er stond al 2-0 op het scorebord dankzij 
treffers van Marc en Mike. Nadat de storm was gaan liggen, bepaalde 
captain Frank G. de eindstand op 3-0.
Veel tijd om dit verlies te verwerken, had het rode team in witte shirts 
echter niet, want zij moesten op het ‘veld’ blijven staan voor de volgen-
de wedstrijd. Ferry was vandaag ingedeeld bij Team Rood. Hoewel hij 
er tot halverwege de eerste wedstrijd vanuit ging, net als vorig jaar, bij 
Frans Veldpaus te staan, besliste het lot anders en moesten zij het nu 
tegen elkaar opnemen. Kort nadat Richard voor de ‘blauwe’ voorsprong 
had gezorgd, deed Frans iets terug. In deze gelijkopgaande strijd was 
het rode team het gelukkigste. Hennie veranderde een schot van Jaffa 
dusdanig van richting dat hij zijn eigen doelman Willie wist te passeren. 
Zo kon Team Rood toch nog met een 2-1 zege van het veld stappen.
Wederom moest het verliezende elftal blijven staan, want nu was Team 
Oranje de opponent. Of het blauwe team nog moe was of niet, Frans 
opende vroeg in de wedstrijd wel de score: 1-0. Hoewel het oranje 
team daarna wel bleef aandringen, was de eindstand al bereikt. De ver-
schillende kansen aan beide zijden werden door goed keeperswerk van 
Fred en Willie om zeep geholpen.
Hoewel er vooraf twijfels waren over de teamsamenstellingen, bleek op 
het veld dat het lot gelijkwaardige teams bij elkaar had gebracht. Ieder 
team verliet de sporthal met een zege (en dus ook een nederlaag) op 
zak. Als er al een beslissing genomen diende te worden, was dit op 
doelsaldi. Daaruit zou de volgende eindstand blijken: 1. Team Oranje 
(3-1), 2. Team Blauw (2-2) en 3. Team Rood (2-4). Maar het doel van 
vandaag was vooral om weer conditie op te bouwen richting de tweede 
seizoenshelft, zodat woorden als “koploper,” “titelkandidaat,” “ongesla-
gen,” “eerste” en ga zo nog maar even door nog vaak voorbij zullen 
komen.
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Zaterdag 12 en zondag 13 januari 2013: De mosselavond
Precies een week na de eerste “offi ciële” ontmoeting van de veteranen 
in 2013 stond het jaarlijks terugkerend fenomeen, de mosselavond, op 
het programma. De mosselavond kreeg dit jaar liefst 42 aanmeldingen. 
Helaas kon niet iedereen, vanwege verschillende oorzaken, daadwer-
kelijk aanwezig zijn maar er waren uiteindelijk 39 aanwezigen (inclusief 
de puike organisatie).
Het eten, als voorprogramma (de meeste kwamen uiteindelijk toch voor 
het feest), was net als de vorige jaren weer uitstekend verzorgd. Er was 
ruim voldoende en dat zegt nogal wat als je zoveel veteranen moet vul-
len.

Over de catering was niets te klagen en zelfs de verwarming deed het 
na het eten, in tegenstelling tot de vorige mosselavond, gewoon. Na-
dat iedereen voldoende gegeten had, maar ook nog voldoende ruimte 
over had voor de drank, werd alles opgeruimd en startte Duo Twice 
hun optreden. De veteranen hebben tijdens het zingen van het clublied 
een kijkje mogen nemen in de studio van Duo Twice, dus nu wisten zij 
ook waar deze goede muziek vandaan kwam. Wat dit jaar wel opviel, 
was dat de diversiteit in liedjes fl ink was toegenomen. Hoewel er dus 
voor ieder wat wils was, vond Martien dat er blijkbaar nog niet genoeg 
entertainment was, dus hij liep rich-
ting de zangers. Nadat Martien een 
microfoon had weten te bemach-
tigen, startte hij zijn act. Niet meer 
wetende dat het carnaval nog even 
op zich liet wachten, liet hij met zijn 
‘tonproaten’ wel een onuitwisbare 
indruk achter.



23

Nadat Duo Twice de avond met muziek gevuld had, iedereen voldoen-
de gefeest had en nadat de klok ruimschoots middernacht was gepas-
seerd, was deze mosselavond ten einde. Het was mede dankzij de 
organisatie wederom een groot succes. Alleen moet er misschien voor 
het komende jaar een andere naam worden verzonnen… De helft van 
de aanwezigen deed zich maar ten goede aan de mosselen, terwijl de 
andere helft aan het gourmetten was.

Bij beide tradities aanwezig:

De webryder,
Marc van Hout 

★ ★ ★
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VAN DE REDACTIE

Omdat we nog niet echt tevreden zijn met uw respons op onze enquê-
te, die wij in het begin van dit seizoen gestart zijn, gaan we, nu hopelijk 
voor de laatste keer, vragen aan al diegenen die nog niet op onze en-
quête gereageerd hebben om dit alsnog te doen. Nu kunt u dit echt be-
schouwen als de allerlaatste herkansing en wij vragen u nog maar een 
keer om het onderstaande goed te lezen en natuurlijk niet te vergeten 
om te reageren. Binnenkort gaan we dan de stand van de enquête de-
fi nitief opmaken en op basis daarvan conclusies trekken. Laat uw stem 
dus niet verloren gaan en reageer massaal. Wellicht ten overvloede 
wordt vermeld, dat zij die al gereageerd hebben, dat dus niet meer hoe-
ven te doen.  

In de vorige 4 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. 



VOOR AL UW VERSE FRITES
EN VERSE SNACKS

HOEK HEEZERWEG/FLORALAAN OOST

FRITUURHAL
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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.”

★ ★ ★

Bovenstaande foto toont 50-jarig jubilaris Henk Iedema. Wij vin-
den het gepast om die hier te plaatsen, gezien Henk’s redactiever-
leden. Hij was in 1966 de bedenker van de naam (56-18) en de ont-
werper van het logo van het clubblad, dat de voorganger van ons 
huidige is. In de ranglijst `meeste jaren redactielid` neemt hij met 

10 jaar een gedeelde en verdienstelijke 4e plaats in.
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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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STAND DAMES 2012 

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

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

Ruysdaelbaan 35, 5613 DX Eindhoven

REPROFAIR
autogas
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:

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

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:

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

★ ★ ★
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- we het nieuwe jaar goed zijn begonnen
- de nieuwjaarsreceptie namelijk goed be 
 zocht werd
- er vele belangstellenden waren
- zelfs onze vaandeldragers zich lieten  
 gelden
- zij voor het eerst in jaren in groten getale  
 aanwezig waren

- de goed geplande oefenwedstrijd hier natuurlijk ook bij hielp
- op een andere training wederom geschiedenis is geschreven
- Jim Mollet het jaar namelijk is begonnen zoals hij het vorige afsloot
- hij namelijk de eerste goal van 2013 maakte op de training
- hij daarmee zijn prestatie van eind 2012 nog bijzonderder maakte
- dit record waarschijnlijk niet snel verbroken zal worden
- de recordhouder zijn kennis en ervaring echter graag deelt met de 

jeugdigen
- diezelfde jeugdigen daardoor wellicht ooit in zijn voetsporen zullen 

treden
- er de afgelopen tijd meer dan genoeg voetsporen te zien waren
- deze voetsporen echter niet op de besneeuwde velden van de Hei-

hoef staan
- de fl inke kou en sneeuw het helaas onmogelijk maken om te trainen
- we daarom nog steeds niet afgetraind zijn
- afgelastingen wel aan de orde van de zater- en zondag zijn
- de winterstop zo wel lang gaat duren
- de velden het anders ook te zwaar te verduren zouden hebben
- de jubilarissen echter wel afgetraind zijn
- zij namelijk al lang niet meer komen trainen
- zij toch op de nieuwjaarsreceptie gehuldigd werden
- deze drie mannen samen goed waren voor 140 jaar lidmaatschap
- Hans en de Henken er Iede(r)ma(ar) Verbaal aan moesten (ge)

Leuve(rma)n
- zij zich echter niets op de mouw lieten spelden
- ze wel met de borst vooruit hun huldiging ondergingen
- het aanwezige publiek ook met de borst vooruit te bewonderen was
- ons clublied door hen op die wijze werd gezongen
- wij allen Tivolianen zijn 

★ ★ ★
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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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