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REDACTIONEEL

Na een langere 
tussenpose zijn 
we nu weer bij u 
terug. Door de zeer 
geringe activiteit 
op voetbalgebied 
en de daaraan 
verbonden weinige 
inbreng voor dit 
clubblad, moesten 

wij 2 weken geleden besluiten om 
deze editie met 2 weken uit te stellen. 
Ook nu kampen wij nog met weinig 
kopij voor dit blad en daarom zijn wij 
zelf maar weer fl ink in de pen geklom-
men. Ja, verhalen schrijvend of al 
schrijvend verhalen, dat is ons wel 
toevertrouwd. Ondanks deze kunst, 
zien wij natuurlijk veel liever meer 
inbreng van u om dit blad te vullen. 
Of gewone inbreng op voetbalgebied 
zoals uitslagen en nieuwe standen 
of verslagen van diverse activiteiten. 
Zonder dit alles zullen wij dus extra 
ons best moeten doen.
Zo terugkijkend op dit redactioneel 
lijkt het erop dat we over voldoende 
schrijf- en vooral zeverkwaliteiten be-
schikken om toch voor enig blad vul-
ling te zorgen.

Wij wensen u dan ook ontzettend veel 
leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Voorzitter
Dre stopt eind van het seizoen als 
voorzitter bij Tivoli. Gegadigden voor 
de functie, kunnen zich schriftelijk of 
per mail aanmelden bij Leny of Ste-
fan van het bestuur. De aanmelding 
dient voorzien te zijn van een CV.

DWF
In het weekend van 3 maart zal voor de lagere elftallen het digitaal 
wedstrijdformulier nog niet van kracht worden. De betreffende leiders 
en scheidsrechters zullen toch 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. De betreffenden 
worden op de hoogte gesteld en krijgen een uitnodiging.

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. Aanvang 20.00 
uur op De Heihoef. Hopelijk bent u, als lid van de vereniging, er dan 
allemaal.

Namens het bestuur
Leny Sanders
secretaris

★ ★ ★
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VAN DE VOORZITTER

Tussen Droom en Daad

Het was zondag 2 maart een drukte van jewelste in 
onze kantine. De bezoekers uit Netersel waren in gro-
ten getale naar de Heihoef gekomen om ons de oren 
te wassen. Dat is geen schande, want we hebben 
ons best gedaan en naast het voetballen toch weer eens geleerd dat 
het verenigingsleven een bindmiddel is om mensen in gezelligheid bij 
elkaar te brengen. Vaak kunnen mensen uit de grote steden veel leren 
van de mensen uit de dorpen, hoe die met elkaar omgaan. De verbon-
denheid, het verenigingsgevoel, straalt daar soms van af en daarvan 
kunnen wij, stadse lieden, nog wel het een en ander opsteken. Toen ik 
in onze overvolle kantine het allemaal aanzag: de gemoedelijkheid, hoe 
de mensen uit Netersel met elkaar omgingen, hoe zij genoten van hun 
kopje koffi e of het biertje wat ze nuttigden en hoe zij zichtbaar genoten 
van het mooie voetbalspel, zag ik daar een brok verenigingsleven en 
wandelde ik tussen droom en daad. Een droom, omdat ik het bij Tivoli 
ook zou willen, het in groten getale voor de wedstrijd, tijdens de rust 
en na de wedstrijd gezellig bijeen zijn, met elkaar buurten en lachen, 
het resultaat van een fi jne zondag. Daarnaast de daad. Hoe krijgen wij 
bij Tivoli het voor elkaar om voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de 
wedstrijd in groten getale gezellig bijeen te blijven. Om dat te realiseren 
is natuurlijk geen eenvoudige zaak en het hangt veel af van de resul-
taten van het vaandelelftal. Daar zullen we aan moeten bouwen! Niet 
de enkeling, zoals dit nu het geval is, maar met velen, vanaf de jeugd 
tot de senioren. Jong en oud zullen moeten bouwen aan een nieuw 
soort Tivoli, een Tivoli op moderne leest geschoeid en met de oude be-
ginselen steeds hoog in het vaandel, dat er voor zorgt dat wij nog lang 
blijven meedoen en vooral blijven meetellen in het Eindhovense vereni-
gingsleven.
Een droom is een droom, maar de daad kan worden uitgevoerd als ie-
dereen daaraan mee zou willen doen. Zullen we eens afspreken dat dit 
gaat gebeuren?
 
Dre Rennenberg
Voorzitter

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart
 1 Dion Bell 3e

  Tom de Haas selectie
 3 Wesley Bulthuis algemeen
  Kirill Pijnenburg kiddy’s
 8 Jorn Creemers 3e

 9 Jason Buckby jeugdleider/trainer F2
 12 Charles  Kuys algemeen
 13 René Bulthuis terreinchef/onderh. materiaal/wed 
   strijdcoördinator E/F/trainer kiddy‘s
 14 Mandy de Kort dames
 16 Leendert Bakker algemeen
 19 Richard van Dun 2e

  Tuncay  Kaynas 4e

 20 Jordy van de Venne selectie
 23 Fred van der Horst veteranen/clubscheids-grensrechter
  L. van Rooij algemeen
  Jos de Waal algemeen
 27 Jeffrey de Haas veteranen
 29 Bas van Hoof veteranen
  Recep Tutal 4e

 30 Henk vd Boomen veteranen
  Django Baten 2e

 31 Franklin Klumpkens 3e /clubbladredactie

★ ★ ★



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:
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WIJ FELICITEREN

in de maand april
 1 Peter van den Berg elftalbegeleider E1
 6 Gerard Geurds lid commissie van beroep
 8 Michel Mohamlal scheidsrechter 3e

 10 Teun van de Sluijs kiddy’s
 12 Richard Antoni veteranen
 13 Tonnie Kerkhof selectie
 14 Rob van Hout 3e

 15 Caspar Zoetmulder selectie
 18 Berry van Gompel lid veteranen
  Hans Sanders reservelid
 21 Elijah de Bruin selectie
 25 Ilona van Dun dames
  Dominik Pirron 4e

 29 Jori Schlangen F2
 

★ ★ ★
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DIVERSE MEDEDELINGEN

Dartavond
Op vrijdag 15 maart is er weer een dartavond in de 
kantine. De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend 
voor een gezellig avondje darten.
Heb je zin, kom gerust, want iedereen is welkom.

Kaartavond
De eerstvolgende kaartavond is op 
vrijdag 29 maart om 20:00 uur in onze 
kantine.
U bent weer van harte welkom.

Rommelmarkt
Dit jaar is er wederom een rommelmarkt bij Tivoli op 1e Pinksterdag, 
zondag 19 mei.

Frans Mink Bokaal
Op 02 juni 2013 houden wij voor de 2e maal een 6x6 veldvoetbaltoer-
nooi met als inzet de “Frans Mink Bokaal”. Frans Mink is een markant 
Tivoliaan en als eerbetoon aan het vele werk wat hij voor SV Tivoli 
heeft verricht, is dit toernooi naar hem genoemd. Dit toernooi wordt ge-
houden op de velden van SV Tivoli gelegen op het sportpark “De Hei-
hoef” aan de Roostenlaan in Eindhoven. Er kunnen maximaal 12 teams 
meedoen, dus wees er op tijd bij. Je kunt zelf je team samenstellen 
uit Tivolianen, of b.v de ouders van jeugdspelers, teams van buiten de 
vereniging, alles kan in principe. Leeftijd van 16 tot 80 jaar, dus ieder-
een die er plezier in heeft om (weer) eens een balletje te trappen. De 
kosten voor het deelnemen aan dit toernooi bedraagt € 30,- per team 
en dient gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan. U kunt zich 
inschrijven tot 19 mei. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in de kantine 
of u kunt het pdf-bestand op de website zelf downloaden en invullen.
Voor info Henk Tholen (06-13430350). Wij zien u graag verschijnen op 
het 2e Frans Mink-toernooi.

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

Soms kun je met enkele woorden meer zeggen dan met ellenlange zin-
nen. Daarom probeer ik vaak kort en bondig te zijn in mijn gedichten, 
alhoewel ik zeker niet kort en bondig ben in gedachten.

Workshop

Learn
And turn

Write
And burn

 
Take

And observe
Make

And deserve

Listen
And create

Read
And rebate

Pasje 4-3-2013

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER JEUGD EN SENIOREN

Maart 2013
Dinsdag 5 en woensdag 6 maart
Vriendjestrainingen jeugd
Vrijdag 15 maart
Dartavond in de kantine
Vrijdag 29 maart
Kaartavond in de kantine

April 2013
Donderdag 11 april
Bijzondere Algemene Ledenvergadering in de kantine
Vrijdag 26 april
Kaartavond in de kantine

Mei 2013
Zaterdag 11 mei
Toernooi jeugd bij WODAN
Zondag 19 mei (1e pinksterdag)
Rommelmarkt op de Heihoef
Vrijdag 24 mei
Laatste kaartavond in de kantine
Zaterdag 25 mei
Tivoli-toernooi voor E en F op de Heihoef

Juni 2013
Zaterdag 1 juni
Toernooi jeugd bij Nuenen
Zondag 2 juni
Frans Mink-toernooi op de Heihoef
Dinsdag 4 en woensdag 5 juni
Vriendjestrainingen jeugd
Zaterdag 15 juni
Voetbalkamp voor de jeugd

★ ★ ★





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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TUSSENSTAND DAMES VOORJAARSREEKS 2013

5e Klasse P11
De Valk 2 6 13- 3
Hapert 2 3 6- 8
Terlo 2 3 6- 8
DEES 3 3 7- 10
Tivoli 0 0 0- 0
Valkenswaard 2 1 0 1- 4

★ ★ ★

LEDENMUTATIES

Bedankt
Mahsum Yuce kiddy’s 
Anis Bucan selectie
K. Ramdan selectie
E. Belhaj selectie
Emre Kaya F1
Miro Mooi kiddy’s
Dunja Ernest F2
Jim Reijnders F2

Nieuw
Brandon Pratjay F2

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

In het vorige clubblad hebben we bericht over het feit, dat onze vetera-
nen onder de bezielende leiding van Thuur en Jim Mollet ons clublied 
nieuw leven hebben ingeblazen en dat er inmiddels een gezongen ver-
sie van dat lied op onze website te bewonderen is. Omdat wij dat nog 
steeds een bijzonder initiatief vinden, kunnen wij het niet nalaten om 
het verhaal van de vorige keer nog maar een keer te publiceren. On-
derstaand treft U dus nogmaals dat verhaal aan.

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.



☞
11

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 
professionele producer à la Afrojack, Dr. Dre of John Ewbank met als 
gevolg een resultaat, dat er wezen mag. Dat vinden wij althans en 
natuurlijk niet alleen vanwege het feit, dat uw verslaggever zelf mee-
gezongen 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. 
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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 “Veteranen; 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/vets%20-%20clublied.html
Zoals gezegd een mooi resultaat, waarvan u verderop de “snapshots” 
van de fi lm kunt bewonderen en waarvoor wij onze hartelijke dank uit-
spreken naar Thuur en Jim Mollet en aan alle veteranen, die al zingend 
hun muzikale steentje hebben bijgedragen.

★ ★ ★

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



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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TIVOLI – IN DE HOEK WAAR DE KLAPPEN VALLEN

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 wed-
strijdverslagjes 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.

Sinds het gedwongen vertrek van de trianer en zijn rechterhand en de 
daarmee samenhangende uitdunning van de selectie zit ons 1e in de 
spreekwoordelijke hoek, waar de klappen vallen. Het is jammer, dat 
ondanks de niet afl atende inzet van Frans Veldpaus en Gijs Visser, die 
gelukkig bereid gevonden zijn om voorlopig de honneurs waar te ne-
men, en de inzet van anderen, er blijkbaar op dit moment niet meer in 
zit. We blijven in samenspraak met Frans en Gijs naar defi nitieve op-
lossingen zoeken.

In de afgelopen tijd kwam ons 1e slechts 2 maal in actie. In de opnieuw 
gespeelde thuiswedstrijd tegen Knegselse Boys had meer in gezeten, 
maar die werd toch ietwat onnodig verloren. De wedstrijd thuis tegen 
koploper Netersel waren we kansloos en werden op een dikke neder-
laag getrakteerd.

Tivoli – Knegselse Boys 1-4 17 februari 2013
De opnieuw vastgestelde wedstrijd thuis tegen Knegselse Boys was 
pas 2 minuten oud, toen de gasten uit Knegsel al op voorsprong door 
Rob Teunissen, die met een bekeken bal Tivoli-keeper Tim Legius het 
nakijken gaf.
Dit plezier duurde echter maar kort, want in de vierde minuut was het 
Casper Zoetmulder, die ongenadig hard uithaalde waardoor de stand 
weer in evenwicht
werd gebracht. Hierna bleek echter dat Tivoli niet bij machte was om 
verdere kansen te benutten. Dat deed Knegselse Boys wel door doel-
punten van Daan Willems in de vijfendertigste en veertigste minuut. 
Toen in de vijfenveertigste minuut Hennie Rijkers de stand op 1-4 
bracht, konden beide elftallen bij die stand gaan rusten.
Het werd een lange rust, want in de tweede helft sukkelden beide par-
tijen zonder noemenswaardige feiten naar het einde van de wedstrijd. 
Het pleit bleek dus al bij de rust beslecht.
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Tivoli – Netersel 1-8 4 maart 2013
Twee weken later kwam koploper Netersel op bezoek. Ondanks de 
grote nederlaag tegen Netersel was het Tivoli, dat het eerste wist te 
scoren. Het was Ivo van der Bruggen die met een bekeken goal de 
doelman van Netersel het nakijken gaf. Jammer was het natuurlijk dat 
Ivo van der Bruggen, die mascotte van de week was,  zijn doelpunt niet 
in de telling zag worden meegenomen. Voor Ivo en Tivoli is het nog wel 
enkele jaartjes wachten voordat zijn doelpunten als echt in het resultaat 
van een wedstrijd worden meegenomen.
Op bezoek bij hekkensluiter gaf lijstaanvoerder Netersel Tivoli geen 
schijn van kans en zette een monsterscore neer. Met spelers als top-
schutter Anel Selimovic in het team kom je nogal vlug aan het scoren, 
want de eerste vijf doelpunten kwam van zijn voet, de een nog mooier 
dan de ander. Het  talrijke publiek dat meegekomen was uit Netersel 
kon dan ook met volle teugen van zijn spel genieten. Bij rust was het 
0-2 door treffers van genoemde Selimovic. Na de thee maakte Selimo-
vic er nog drie en ondanks deze achterstand bleef Tivoli voetballen 
maar de talrijke kansen, soms voor open doel, konden voorlopig de eer 
niet redden. Het toont werkelijk karakter, als je tegen een grote ach-
terstand aan hikt en je toch als team, vaak met verzorgd spel, het de 
tegenstander toch moeilijk maakt. Ondanks dat Luuk van de Sande met 
2 doelpunten en een eigen doelpunt van Richard van Dun vlak voor het 
einde de stand op 0-8 wisten te brengen, bleven wij voetballen en in de 
86e minuut wist Tom de Haas uit een strafschop de eer voor Tivoli te 
redden.

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

2013 lijkt een beter jaar te worden voor ons derde. Na enkele ver-
liespartijen in de eerste helft van dit lopende seizoen, werd de eerste 
wedstrijd van dit jaar glorieus gewonnen. Uit tegen het 2e (en dus se-
lectie) team van Woenselse Boys was de verdiende einduitslag maar 
liefst 2-5. Vanaf het begin waren wij de bovenliggende partij en legden 
we de tegenstander onze wil op. Eindelijk kwam er nu eens uit wat we 
al het hele seizoen tegen elkaar zeiden. Ons goede spel werd beloond 
en na afl oop werd er zelfs gedanst om de cornervlag. Meerdere punten 
zullen zeker nog volgen in de tweede seizoenshelft.

Helaas was de tweede wedstrijd van dit jaar minder succesvol. Uit bij 
mededegradatiekandidaat Boxtel werd onterecht verloren. Maar ja, als 
je de kansen niet maakt, dan moet je er ooit aan geloven. In een wed-
strijd die wij volledig domineerden, maakte Boxtel 2 goals door fouten 
in onze verdediging. Zeker 6 keer stond er iemand alleen voor de uit-
stekende keeper van Boxtel. Los van deze levensgrote kansen, kregen 
we ook nog zeker een tiental andere grote kansen. 
Ondanks het verlies zijn er toch een paar pluspunten te noemen, hier 
komen ze:

- we hadden maar liefst 16 spelers tot onze beschikking, alleen 
Tommy en Robert deden niet mee

- we creëerden legio kansen
- we gaven weinig weg
- en last but not least, Hans was weer van de 

partij na een langslepende kruisbandbles-
sure

Genoeg om op voort te borduren de komende wedstrijden.

★ ★ ★
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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 (met uitzondering van 
deze keer) ingekort. De volledige verslagen inclusief wedstrijdbeelden 
zijn nog steeds te vinden op de website, zoals gebruikelijk bij de teams 
onder het kopje ‘Verslagen & activiteiten’ bij de veteranen.

Woenselse Boys A vets – Tivoli vets 2-4 2 maart 2013
Na 91 dagen voorbereiding begon 2013 meteen met een kraker van de 
bovenste plank: de nummer 2 ontving de koploper. Onderweg naar De 
Hondsheuvels vroeg de webryder zich af wat de Boys vandaag uit hun 
hoed zouden toveren. Zouden ze betaald voetballers opstellen, zouden 
ze met een jeugdelftal starten of zouden ze 15 man opstellen? Maar bij 
de aftrap leek het een normaal elftal te zijn.
In de beginfase was het vooral elkaar aftasten en wennen aan het zwa-
re veld. De eerste mogelijkheid was in de vijfde minuut, Frans Veldpaus 
schoot na een counter in het zijnet. De eerste kans voor de Boys was 
echter wel meteen raak. Gijs werkte een hoge bal niet helemaal goed 
weg, waardoor de Woenselse spits oog in oog met René beheerst 
afrondde: 1-0 na acht minuten. Hoewel nog niet alle Tivolianen door 
hadden dat de winterstop toch echt afgelopen was, gold dit niet voor 
Frans. Hij was in de tiende minuut dicht bij een treffer, maar zijn zwab-
berbal strandde uiteindelijk op het houtwerk. De 2-0 leek zich in de 
twintigste minuut aan te dienen: Frank vd Ven zat mis bij een lange bal, 
waarna de Woenselse spits na een goeie voorzet de buitenkant van 
de paal trof. Het was een wedstrijd met kansen over en weer, tussen 
twee gelijkwaardige ploegen. Mike was in de 26e minuut dicht bij de 
gelijkmaker. Oog in oog met de doelman tilde hij de bal over het doel. 
Net als voor de winterstop leek het er op dat Mike moeite had om de 
makkelijkere kansen te benutten. Na een half uur werd voor de derde 
maal deze middag het aluminium getest: Frans schoot vanaf de ach-
terlijn zowat de paal kapot. De laatste goeie aanval voor de rust was in 
de 35e minuut voor de Boys, de spits raakte in kansrijke positie de bal 
totaal verkeerd. De achterstand bij rust was gezien het spelbeeld niet 
geheel terecht. Het had zomaar 4-4 kunnen zijn, maar een 2-0 of 1-3 
behoorde ook tot de mogelijkheden. 
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In de 37e minuut zag de scheids een handsbal van een Boy binnen het 
strafschopgebied over het hoofd, waarna de daaropvolgende counter 
bijna de 2-0 opleverde. De eerste grote kans van de Tivolianen in de 
tweede helft betekende direct de gelijkmaker. Frank vd Ven knikte een 
corner van Frans snoeihard tegen de touwen: 1-1 en maakte zo na 48 
minuten zijn eerste goal sinds drie jaar. Woenselse Boys keek voordat 
zij tijd hadden de gelijkmaker te verwerken, al meteen tegen een ach-
terstand aan. Frans onderschepte in de 51e minuut een pass op het 
middenveld en liet de Woenselse keeper kansloos: 1-2. Echt lang kon-
den de Tivolianen niet van de voorsprong genieten, want binnen twee 
minuten was het alweer gelijk. Een Boyse middenvelder schoot van 
zeker 30 meter onberispelijk in de kruising: 2-2. Op dat moment was de 
gelijkmaker alles behalve terecht, er was in de tweede helft nog maar 
een ploeg die wilde voetballen. Dat Arno elf minuten voor tijd voor de 
voorsprong tekende, was dan ook niet meer dan terecht. Na een ge-
weldige steekpass van Robert was het voor Arno nog een koud kunstje: 
2-3. Robert bekroonde in de 63e minuut zijn goeie wedstrijd door de 
wedstrijd defi nitief op slot te gooien. Een puntgave voorzet van Mike 
werd rustig tegen de touwen geknikt: 2-4. Hoewel de meeste vetera-
nen, mede dankzij de 100% inzet, speelde vandaag een veteraan echt 
foutloos. John mocht vlak voor tijd invallen. Hoewel hij niet echt wakker 
leek, het duurde zo’n kwartier voordat hij door had dat hij in mocht val-
len, was daar op het veld niets meer van terug te zien. Zo mocht ook 
John meedelen in de feestvreugde na een dik verdiende overwinning.
Zeker op basis van een uitstekende tweede helft, waarin Tivoli als 
enige ploeg nog wilde voetballen, werd de directe concurrent een halt 
toegeroepen. Na tien opeenvolgende overwinningen en een gat van 
minimaal vijf punten op deze Boys lijkt de titel eraan te komen. On-
derschatting ligt dan echter op de loer, zeker volgende week tegen 
laagvlieger Dommelen. Maar als de teamprestatie, mede op basis van 
de voortreffelijke inzet, weer net zo goed is als vandaag zullen de drie 
punten op de Heihoef blijven. En als zelfs Frank gaat scoren...

De tevreden webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(senioren en dames)

Ondanks dat nog niet alle leiders regelmatig meedoen, plaatsen we 
nog steeds deze lijst.

 1 Mike Hovens V 14x
 2 Frans Veldpaus V 11x
 3 Jaffa Dinmohamed V/3e  10x
 4 Gurkan Dulger 4e    9x
 5 Fikret Kilic 4e    7x
 6 Ferry Klein Kiskamp V   6x
 7 Casper Zoetmulder 2e   5x
  Anna Welten D   5x
  Tuncay Kaynas 4e    5x
 10 Marc Carapiet 3e   4x
  Recep Tutal 4e    4x
  Robert Dekkers  3e /V   4x

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2012 - 2013

5e Klasse H
Netersel 14 40 54- 11
Riethoven 14 27 32- 24
DBS 13 26 36- 12
De Raven 14 25 44- 21
ZSC 14 25 38- 18
ETS 14 18 27- 25
Terlo 12 15 22- 35
Knegselse Boys 13 15 18- 26
De Weebosch 13 14 12- 22
Casteren 14 14 11- 26
Sterksel 14 7 10- 52
Tivoli 13 3 18- 50

Reserve 4e klasse 418
Nieuw Woensel 2 12 31 47- 18
RPC 3 11 27 31- 14
WODAN 4 11 21 39- 19
Brabantia 3 12 20 37- 27
Unitas’59 4 11 19 30- 24
Acht 4 13 17 27- 26
LEW 3 10 16 20- 22
Pusphaira 2 10 14 22- 19
Woenselse Boys 2 13 13 22- 42
DBS 3 11 11 21- 38
Boxtel 5 12 6 26- 44
Tivoli 3 12 3 20- 49
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Reserve 5e klasse 523
EMK 4 12 34 65- 15
WODAN 7 12 31 60- 17
Woenselse Boys 3 13 26 53- 36
DBS 5 10 20 49- 31
Geldrop 7 10 20 47- 33
Gestel 5 13 18 64- 55
Tongelre 2 13 18 50- 43
Eindhoven AV 4 14 15 26- 35
Tivoli 4 13 13 32- 49
Brabantia 5 13 11 24- 66
Best Vooruit 7 13 10 25- 61
Nieuw Woensel 4 14 1 25- 79

Veteranen
Tivoli 13 35 54- 21
Woenselse Boys A   8 18 41- 18
Brabantia 11 17 19- 28
Eindhoven AV 11 14 21- 25
Gestel   8 14 22- 23
Nieuw Woensel   7 13 30- 19
Beerse Boys 13 10 29- 37
Woenselse Boys B   8 9 18- 27
RPC   5 8 13- 11
Braakhuizen A 11 7 21- 32
Dommelen 12 7 25- 48
LEW   3 6 9- 13

★ ★ ★



Emek interservice
witgoed reparatie

in- en verkoop

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905  gsm: 0655803813  

Gabriël Metsulaan 54b

5611 SR Eindhoven

Tel. +31 (0)40 211 40 14

Mobile +31 (0)6 53 46 77 56

Home+31 (0)40 244 64 62

Fax +31 (0)40 212 69 67

e-mail pce@iaehv.nl

P E R R Y ’ S  C A R  E N G I N E E R I N G

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905 gsm: 06-55803318

 
 

Fysiotherapie  Manuele Therapie  Fysiofitness 
Bekkenfysiotherapie  Oedeemtherapie  
Ontspanningsfysiotherapie 
Arbeidsfysiotherapie  

Piuslaan 93A Eindhoven 
T 040 2115246 
www.fysiotherapievaneijk.nl 

Bel voor een afspraak (geen 
verwijzing nodig!) of een 
gratis proefles fysiofitness. 
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DE VERFKAMPIOEN

Grote partijen verf en latex van bekende merken

50% - 60% KORTING !!

NU IN DE AANBIEDING

GRONDVERF wit 0,75 L.

LATEX wit 5 L.

HISTOR lakverf 0,75 L.

TUINHOUTBEITS 2,5 L.

BEHANG 10 M. div. kleuren

SIGMA latex wit 2,5 L.

SIGMA S2U 1 L.

SIGMA schakelverf 1 L.

SIKKENS Rubbol EPS 1 L. 

Topmerk beitsen 0,75 L.

MENGMASCHINE AANWEZIG, DUS ALLE KLEUREN LEVERBAAR !!

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

GEOPEND: MA. T/M VRIJ.: 9.30 - 18.00 UUR - ZATERDAG: 9.30 - 17.00 UUR
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NIET TE FILMEN

Er loopt bij onze club een bijzondere en gedreven man rond. Deze 
pensionado trapt graag een balletje en maakt zich verdienstelijk met 
een camera in de hand. Met raad en daad staat hij een ander bij, je ziet 
hem genieten tijdens de trainingen en met elke bal in zijn buurt weet hij 
wel wat te doen. Op zaterdagen, zondagen en feestelijke gebeurtenis-
sen zie je hem met zijn befaamde camera verschijnen om mooie repor-
tages te maken voor op onze website en voor de liefhebbers.

Eigenlijk is het gewoon niet te fi lmen…
En omdat het niet te fi lmen is, heb ik besloten om het maar via deze 
weg te doen.
Hij fi lmt en wordt nooit gefi lmd. Zijn kunsten zijn dan ook niet te evena-
ren op dat gebied. De website wordt gevuld door zijn fi lmpjes van de 
veteranen, de feesten en partijen en andere activiteiten.
Tijdens het trainen staat hij zeker zijn mannetje en je ziet hem enorm 
genieten, hij geeft adviezen waar nodig, gevraagd en ongevraagd, en is 
een echte inspirator. 
Niet op fi lm of op andere recorder vastgelegd, maar gewoon hier in ons 
clubblad.

Jimmy bedankt!

★ ★ ★
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Ronny Kox en consorten zijn wat betreft internetgein blijkbaar opge-
droogd. Daarom is deze rubriek in deze jaargang pas 1 keer versche-
nen. Deze maand hebben we echter wel weer wat leuke gein voorbij 
zien fl itsen, die we in het kader van deze rubriek graag met u delen.

Kleine training in klantvriendelijkheid
Een drukke KLM vlucht is geannuleerd vanwege de winterse omstan-
digheden.
Er is een assertieve hostess, die echt niet op haar mondje gevallen is,
druk bezig met het overboeken van een lange rij wachtende passa-
giers.
Plotseling duwt en wringt een boze passagier zich zijn weg naar haar 
desk.
Boos kletst hij zijn ticket op de desk en zegt:
“Ik MOET op deze vlucht zitten en het MOET eerste klasse zijn!”
De hostess antwoordt: “Sorry mijnheer, ik zal u met veel plezier helpen, 
maar eerst moet ik de mensen die voor u waren verder helpen, dus als 
u achteraan wil aanschuiven dan zal ik u straks met veel plezier hel-
pen.”
De passagier was niet onder de indruk.
Hij vroeg zéér luid, zodat de anderen in de rij achter hem, het konden 
horen:
“HEBT U ER ENIG IDEE VAN WIE IK BEN?”
Zonder aarzelen nam de hostess glimlachend haar intercom microfoon:
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“Mag ik even uw aandacht alstublieft”, weergalmde haar stem door 
de volle vertrekhal, “we hebben hier een passagier aan Gate 14,  DIE 
NIET WEET WIE HIJ IS. ALS IEMAND HEM KAN HELPEN OM ZIJN 
IDENTITEIT TERUG TE VINDEN, GELIEVE NAAR GATE 14 TE 
KOMEN!”
Terwijl de mensen in de rij voluit begonnen te lachen, liep de man 
hoogrood op, staarde naar de hostess en riep luidkeels: “FUCK YOU !”
Zonder blikken of blozen lachte de hostess en zei:
“Het spijt me, meneer, maar daarvoor moet u OOK achteraan aanslui-
ten.”

De clowns van Nederland waar niemand om lacht

Mijn salaris

★ ★ ★
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ALLERHANDE REBUSSEN

Veilig verkeer

Voorjaar



VOOR AL UW VERSE FRITES
EN VERSE SNACKS

HOEK HEEZERWEG/FLORALAAN OOST

FRITUURHAL



Handelsonderneming Handelsonderneming  MEBA  AUTO’SMEBA  AUTO’S

Handelsonderneming  J. SchuurHandelsonderneming  J. Schuur
In- en verkoop van goedkope gebruikteIn- en verkoop van goedkope gebruikte

auto’s in de prijsklasse vanauto’s in de prijsklasse van
E 500,- tot E 2000,- EuroE 500,- tot E 2000,- Euro

Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64

In- en verkoop van gebruikte auto’sIn- en verkoop van gebruikte auto’s

Altijd ca. Altijd ca. 5050 auto’s op voorraad. auto’s op voorraad.

den Binnen 10
5674 TW Nuenen
T 040 283 60 09
M 06 57 57 01 96
www.mebaautos.nl
MEBAautos@hotmail.com

WIERINGA TWEEWIELERSERVICE

Roostenlaan 59 • 5644 GB Eindhoven • erik@zwartwit.net
040 293 00 22   www.gazelle.nl

• Verkoop - reparatie - onderhoud
  van 
  diverse merken fi etsen
• Accessoires
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Spreekwoorden

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Ook in dit clubblad hebben we weer een mascotte van de week. Op 17 
februari jl. was Kyra Mooi van de E1 de gelukkige tijdens de wedstrijd 
Tivoli – Knegselse Boys. Zij mocht mee op de foto, kreeg een leren bal 
geschonken en werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken ge-
trakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto aan.

KYRA MOOI 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 17-2-2013
TIVOLI 1 – KNEGSELSE BOYS 1

Wat is je naam?
Kyra Mooi
Wat is je geboortedatum en -plaats?
24 juli 2002 in Den Haag
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 7 Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Goeie keeper
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Met dieren werken
In welk elftal speel je?
E1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2 jaar, vanaf 2011
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk, maar soms vermoeiend
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Verdedigen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Nee
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Mijn eerste wedstrijd keepen
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Mijn doelpunt
Word jouw ploegje kampioen?
Waarschijnlijk niet
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Luciano
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Dansen en zwemmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Wim en Maikel
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet en bruine bonen
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Zapp en Nickelodeon
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Niks
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD VOORJAARSSREEKS

E1 3e klasse E346
Unitas’59 E6 2 6 12- 9
Wilh. Boys E4 3 6 15- 10
DVS E4 3 4 10- 10
RPC E3 3 4 8- 8
Oirschot V.  E4 2 3 11- 8
Tivoli E1 3 0 11- 22

F1 3e klasse F345
DVS F2 2 6 11- 4
Eindhoven AV F2 1 3 6- 4
DBS F5 2 3 3- 8
Tivoli F1 3 3 11- 13
LEW F1 1 0 4- 5
Unitas’59 F6 1 0 0- 1

F2 4e klasse F563
Unitas’59 F12 3 9 14- 3
RPC F8 1 3 6- 3
Brabantia F6 2 3 13- 4
DBS F9 2 3 4- 5
RKVVO F7 3 3 7- 14
Tivoli F2 3 0 3- 18

★ ★ ★
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TIPJE VAN DE SLUIER

Een kijkje vooruit, een blik in de toekomst, dat wil ik hier en nu geven. 
We gaan een weekendje weg met het derde. Maar waarheen, wanneer 
en waarom? Dat zijn nog eens goede vragen lijkt mij zo. Een aantal 
dingen zijn gemakkelijk te beantwoorden, zeker voor de organisatoren, 
maar dat houdt nog niet in dat u hier en nu die antwoorden zult ontvan-
gen.

Samen met de masterchief weet ik wel waarheen we wanneer gaan en 
waarom we dat zo doen. Als je zo samen die dingen aan het regelen 
bent, dan is het vanzelfsprekend dat je er ook meer van af weet. Wat 
gaan we dan eigenlijk doen in dat weekend? Nou, in elk geval bier drin-
ken en gezellig doen. Samen dingen ondernemen en ervoor zorgen dat 
alles goed verloopt. We zullen voor voldoende eten en drinken zorgen 
en wellicht iets actiefs ondernemen. Nou vooruit dan maar, om een tipje 
van de sluier op te lichten…
We gaan in het weekend van 31 mei en 1 en 2 juni 2013.

★ ★ ★
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VAN DE REDACTIE

Vanaf nu stoppen we met onze enquête over het clubblad, die wij aan 
het begin van deze jaargang gestart zijn. Uiteindelijk is uw respons wel 
erg tegengevallen. De defi nitieve uitslag van die enquête zullen we, na 
een zorgvuldige analyse, in een van de volgende clubbladen en via de 
mail bekend maken. Op basis van onze voorlopige conclusies kunnen 
we u meedelen, dat we (voorlopig) doorgaan op de aan het begin van 
dit seizoen ingeslagen weg en u via de mail het clubblad digitaal blijven 
sturen. Tevens leggen we een beperkt aantal gedrukte exemplaren in 
de kantine, die u naar believen kunt inzien en/of meenemen. En na-
tuurlijk blijven we onze digitale versie van het clubblad op onze website 
(www.svtivolivoetbal.nl) publiceren.

U hoort nog van ons!

★ ★ ★
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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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- de winter zowat ten einde is
- er na een lange winterstop dus eindelijk  
 weer gebald kan worden
- de eerste wedstrijden alleen op kunstgras  
 plaatsvonden
- er nu ook al op (gras)matten gespeeld is
- sommige teams waarschijnlijk wedstrijden  
 moeten inhalen op doordeweekse dagen

- de winter ook alweer in aantocht is
- wij gelukkig gewoon in Eindhoven zijn
- wij iedereen in Aantocht sterkte wensen met de kou
- Tivoli drie eindelijk van de nul af is
- zij uit bij Woenselse Boys terecht met de winst aan de haal gingen
- hierdoor wel bewezen is dat de punten vanzelf komen als je het 

goede spel weet vol te houden
- er uiteraard ook vaak terecht verloren werd
- met name het niet benutten van kansen hen vaak is opgebroken
- er op 15 maart weer gedart kan worden
- een dag later wij ons 82-jarig jubileum vieren
- u op de 15e van harte welkom bent om dit alvast mee te vieren
- er ook een bijzondere ledenvergadering op onze clubagenda staat
- u op 11 april verwacht wordt in onze kantine
- de nieuwe statuten dan worden besproken en vastgelegd
- er ook in de maand juni iets te beleven is
- het fameuze toernooi om de Frans Mink bokaal namelijk op 2 juni 

wordt gehouden
- deze nieuwe traditie natuurlijk goed voortgezet moet worden
- wij daarom hopen op een grote groep deelnemers
- toeschouwers uiteraard ook van harte welkom 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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