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REDACTIONEEL

Af en toe is de 
KNVB echt onna-
volgbaar. Door het 
slechte weer zijn 
er heel wat wed-
strijden afgelast 
en die wedstrijden 
moeten we inhalen, 
dat is logisch. Wat 
minder logisch is, is 

dat we die wedstrijden nu ook al door-
deweeks in moeten gaan halen. Zou 
het niet veel prettiger zijn als het sei-
zoen wat langer werd gemaakt zodat 
we gewoon op zondagen met lekker 
weer kunnen voetballen? Niet dat ge-
haast op donderdagavonden om na je 
werk zonder te eten nog net op tijd in 
de wei te kunnen staan. Wat is er op 
tegen om de speeldagenkalender wat 
fl exibeler te maken? Ach ja, we moe-
ten ons maar voegen naar de wensen 
van onze voetbalbond.
Eerst kunnen we ons beter richten op 
de bijzondere ledenvergadering van 
volgende week. U bent er natuurlijk 
ook bij die dag. De gewijzigde Sta-
tuten, Huishoudelijk Regelement en 
Normen en Waarden worden dan ter 
goedkeuring aan u voorgelegd.  
Er is ons weer een lid ontvallen, nog 
geen jaar nadat hij zijn vrouw had 
verloren, is Gerard (Gradje) Janssen 
op 28 maart na een kort ziekbed over-
leden. Hierover kunt u lezen in het In 
Memoriam op de volgende pagina’s in 
dit blad.
Voor nu: veel leesplezier!

★ ★ ★
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IN MEMORIAM – GERARD JANSSEN

Ons bereikte het trieste bericht van het plotselinge overlijden 
van ons gewaardeerd lid

Gerard Janssen

Op 28 maart jl. is hij na een kortstondig ziekbed, zo’n 8 
maanden na het overlijden van zijn vrouw Annie, op 75-jarige 

leeftijd gestorven.

Gradje, zoals hij natuurlijk beter bekend was, werd in 1947 op 
10-jarige leeftijd lid van onze vereniging en was nu dus in zijn 

66ste jaar van lidmaatschap.

Hij was een rustige, nauwelijks op de voorgrond tredende man 
en wellicht om die reden hebben we weinig over hem terug 

kunnen vinden. Wel weten we, dat hij in het seizoen 1953-1954 
kampioen werd met de A1 van leiders Harrie vd Veen, Hein 

Huizing, Hein Fredriks en Klaas Groeneveld. 

Verder vinden we hem nog terug in het 3e elftal, dat in het 
seizoen 1959-1960 kampioen werd in de 3e klasse afd. Brabant.

Later maakte hij ook nog een tijdje deel uit van het 
inmiddels legendarische veteranenteam van leider Jac van 

Heesewijk. 
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Op organisatorisch gebied kennen we hem vooral als de 
wedstrijdcoördinator bij ons 1e, die in veelal 

voorzitterloze tijdperken in de negentiger jaren van de 
vorige eeuw namens het bestuur de gasten ontving in de 

bestuurskamer. 

De laatste jaren was hij ook nog een trouwe bezoeker van de 
nieuwjaarsrecepties en, samen met zijn vrouw Annie, van de 

maandelijkse kaartavonden.

Wij wensen de familie Janssen veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

BLV
Op 11 april as is er een BLV i.v.m. het 
goedkeuren van de Statuten, Normen 
en Waarden en Huishoudelijk Regle-
ment. Ben op tijd aanwezig! Aanvang 
20.00 uur.
Tivoli is toe aan een nieuwe versie van 
de Statuten, de oude dateert van 1983.

U hebt allen een exemplaar ontvangen via de mail, dus lees het goed 
door, dan komt u goed beslagen ten ijs en hoeft de vergadering niet al 
te lang te duren.

Overlijden
Afgelopen donderdagmiddag 28 maart is Gradje Janssen ploseling 
overleden na een kortstondig ziekbed. We wensen zijn familie veel 
sterkte met dit verlies.

Vacature
Voor de functie van voorzitter zoeken we een integere gegadigde. Hij of 
zij kan zich aanmelden bij Stefan of Leny. Dre stopt nl aan het eind van 
dit seizoen.
Ook zijn we op zoek naar een gediplomeerde hoofdtrainer  voor het 
seizoen 2013-2014. Aanmelden kan bij Henk Tholen of andere be-
stuursleden (zie boven)

Namens bestuur
Leny Sanders
Secretaris

★ ★ ★
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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

Bijzondere algemene ledenvergadering
Belangrijk, noteer in uw agenda 11 april, 20.00 uur.
Op deze avond worden de nieuwe Statuten en het Huishoudelijke Re-
glement aan de vergadering voorgelegd. Ongeveer 14 dagen van te 
voren zijn deze aan alle leden per email ter inzage toegestuurd.

Dartavond
Ergens in april (precieze datum is nog niet bekend) is er weer een dart-
avond 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 26 april om 
20:00 uur in onze kantine.
U bent weer van harte welkom.

Beachvolleybal
Op zaterdag 11 mei is er op de Heihoef een 5 tegen 5 
“Beachvolleybal”-toernooi van 13.00 uur tot 16.00 uur. Onze 
seniorenleden, partners, ouders van jeugdspelers, supporters en 
sympathisanten kunnen zich inschrijven tot 4 mei a.s. Inschrijving 
geschiedt per team en kan aan de bar in de kantine of bij Hans 
Verbaal, Henk Rennenberg en Ronny Kox.
Tapasbuffet
Aansluitend vindt om 17.00 uur de prijsuitreiking plaats, gevolgd 
door een tapasbuffet. Wie aan dit buffet mee wil doen, moet dat 
wel van tevoren opgeven bij de hierboven genoemde instanties. 
De prijzen worden via de sociale media, waaronder onze eigen 
website, bekendgemaakt.

Tropical Beachparty
“Net of ge in Aruba zit”. In een sfeervol ingerichte kantine wordt 
vanaf 19.30 uur een spetterende beachparty gehouden. DJ Hansi 
Coconut neemt u mee op de golven van de Caribische klanken. 
Een leuke prijs voor de leukst verklede bezoeker wordt uitgereikt. 



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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Ook hiervoor geldt: van tevoren opgeven bij dezelfde instanties 
als hierboven vermeld en de all-in prijs wordt op dezelfde wijze 
bekendgemaakt.

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

Frans Mink Bokaal
Op 2 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 gehouden op de velden van SV Tivoli gelegen op het 
sportpark “De Heihoef” 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 iedereen 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.

★ ★ ★

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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TIVOLI 1 – EINDELIJK WEER EENS WINST
Nog altijd berichten we ook over ons 1e in het clubblad. Eigenlijk 
zijn we daarvoor nog steeds op zoek naar een correspondent, die 
voor ons korte wedstrijdverslagjes 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.

Frans en Gijs zijn nog steeds volop bezig met de begeleiding 
van onze selectie. Mede dankzij deze twee mannen en de 
overgebleven selectiespelers weten we toch elke zondag een 
vaandelteam op de been te brengen. Ook al zijn de resultaten 
wat minder, toch mogen wij trots zijn op de inzet van deze 
mannen en de begeleiding om hen heen. Natuurlijk blijven we 
in samenspraak met Frans en Gijs naar defi nitieve oplossingen 
zoeken.

In de afgelopen tijd kwam ons 1e vier maal in actie. Drie keer 
werd er ruim verloren, maar in de thuiswedstrijd tegen rode 
lantaarn-concurrent Sterksel werd na een klein half jaar weer 
eens een overwinning binnen gehaald.

ETS - Tivoli 5-0 10 maart 2013
ETS won ruim van Tivoli. Na negentig minuten stond het 
scorebord op 5-0 voor de thuisploeg. ETS kwam op voorsprong 
door een benutte penalty van Cemgiz Gulel. De voorsprong werd 
vergroot door twee goals van Matheusz Plecnef en twee treffers 
van Miklos: 5-0.

DBS – Tivoli 7-0 17 maart 2013
Willem van der Geest was de grote man aan de zijde van DBS. 
Met vier goals en twee assist had hij een levensgroot aandeel in 
de 7-0 overwinning van DBS op Tivoli. Al na zes minuten maakte 
Van der Geest de 1-0, wat ook de ruststand was.



9

Meteen na rust sloeg Willem van der Geest weer toe, drie 
minuten later gevolgd door de 3-0 van Jesse Borgers. Daarna 
was Van der Geest weer aan de beurt voor de 4-0 en 5-0, 
voordat Timothy Delissen en Andoni Riestra de 7-0 eindstand op 
het scorebord zetten.

Tivoli – Sterksel 2-1 24 maart 2013
Na bijna een half jaar heeft Tivoli eindelijk weer eens het zoet van 
de overwinning kunnen proeven.
Met bij vlagen mooi voetbal werd Sterksel onder druk gezet. In de 
25ste minuut haalde Casper Zoetmulder, na goed voorbereidend 
werk van Yasser Kadhem, hard uit en Tivoli stond op voorsprong, 
1-0. Na rust was Sterksel gedurende langere tijd de sterkste 
partij. Echter door goed handelend optreden van Tivoli-doelman 
Tim Legius bleef de stand ongewijzigd. 
Vlak voor het einde was het de sterk spelende Yasser Kadhem 
die Tivoli op 2-0 bracht. Het werd echter nog even spannend toen 
Kevin Zwennicker met een tegendoelpunt Sterksel terug in de 
wedstrijd bracht, 2-1. Toen vlak daarna het eindsignaal klonk, had 
Tivoli na vele maanden de volle buit weer binnen. Hekkensluiter 
Tivoli is in de kelder van de vijfde klasse Sterksel nu tot een punt 
genaderd.

De Raven – Tivoli 4-0 1 april 2013
De Raven kwam al in de eerste minuut via een strafschop van 
Rob Loomans op 1-0. Kort voor rust verhoogde Ludo Verhoeven 
de voorsprong naar 2-0. Een kopbal in de tweede helft van Arno 
Winters zorgde voor de 3-0, waarna John van Herk in de laatste 
minuut de 4-0 eindstand op het scorebord bracht.

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

Wilt u graag kaarten, of kent u iemand 
die graag een kaartje legt? U kunt daar-
voor gemiddeld 1x per maand terecht in 
onze gezellige kantine. De kaartavonden 
zijn meestal op de laatste vrijdag van 
de maand en beginnen om 20.00 uur. 
De data kunt hieronder vinden. Op deze 
avonden kunt u Rikken en/of Amerikaans 
Jokeren.

Wij vragen € 2,00 inschrijfgeld per avond, dit voor de prijsjes. Ook krijgt 
u een kopje koffi e of thee en in de pauze een snackgarnituur gratis 
aangeboden door SV Tivoli. Uiteraard hebben we voor de eerste en 
de tweede plaats in beide groepen een prijsje. Als u interesse hebt om 
te komen kaarten, kunt u contact opnemen met Henk Tholen (040-
2121182 of 06-13430350).

De kaartavonden voor de rest van dit seizoen zijn gepland op:

Vrijdag 26 april 2013
Vrijdag 24 mei 2013

U bent van harte welkom.
★ ★ ★

LEDENMUTATIES

Bedankt
Geen

Nieuw
Nuhyasar Karaca  4e

Meggie van Leeuwen  dames

★ ★ ★





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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HET DERDE
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Pusphaira 2 - Tivoli 3    1-3
Ja ja mensen, ons derde heeft de laatste plaats verlaten dankzij de 3e 
overwinning van dit seizoen. Die overwinning was tevens de 3e winst in 
2013.

Op een ijzig koude zondag met gevoelstemperaturen van ver beneden 
nul mochten wij aantreden tegen de studenten van Pusphaira. Met enig 
gepuzzel wisten we 11 spelers en een (geblesseerde) reservespeler, 
die tevens vlagger was, te benutten. Door blessures van Robert, Vin-
nie en Jacky en de afwezigheid van Robke, Diego en Stijn, moest onze 
masterchief wat met de posities schuiven. Gelukkig werd Tom bereid 
gevonden om ondanks zijn blessure de plaats onder de lat in te nemen. 
Hij wist Jacky met verve te vervangen, mede dankzij zijn puike kee-
perswerk en enkele fenomenale reddingen, kwam onze tegenstander 
tot slechts 1 goal.

In de eerste helft kwamen we wij via 2 fantastische doelpunten op een 
2-0 voorsprong. De eerste aanval liep over rechts en Guillaume gaf de 
bal keurig op maat aan de in de 16 vrijstaande Dion. Ondanks een duw 
van zijn tegenstander in zijn rug kon Dion de bal toch perfect in de hoek 
plaatsen. Niet veel later kwamen wij via een fantastische aanval over 
links in een nog betere positie terecht. Jaffa gaf een steekpass met 
buitenkant rechts op de diepgaande Marc. Na de wedstrijd was er heel 
wat discussie over deze steekpass, maar ik weet zeker dat het met bui-
tenkant rechts was. Marc liep perfect door op deze bal en schoot in-
eens en eveneens met buitenkant rechts de bal in de korte hoek voorbij 
de verbouwereerde keeper. Helaas kwam er nog voor rust een tegen-
doelpunt. Tot 2 keer toe hadden wij de kans om de bal weg te werken 
maar door het niet kordate ingrijpen, kon de spits van Pusphaira  toch 
Tom onder vuur nemen. Het eerste schot wist hij nog te keren maar de 
rebound was hem te machtig. De ruststand was bereikt.
Na de thee stonden we zeker 20 minuten fl ink onder druk. Tom wist 
echter alles te keren, hij kwam een paar keer goed uit en bokste de bal 
meerdere malen, zelfs buiten het 5-meter gebied, vakkundig weg. Zijn 
mooiste redding echter moest nog komen. Met een katachtige refl ex 
keerde hij een schot van dichtbij dat ontstond na de zoveelste corner 
tegen. 
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Na de ware stormloop aan het begin van de 2e helft kregen wij lang-
zaamaan ook wat kansjes. Bij een van onze tegenstoten werd er door 
de studenten slecht uitverdedigd, de bal werd hard tegen de voet van 
Hans geschoten en via deze klutsbal vloog de bal zomaar erin. Het zat 
ons eindelijk eens mee.
Op naar de volgende 3 punten en op naar DBS, die staan nu ook nog 
maar 3 punten boven ons. Boxtel is al ingehaald namelijk.

★ ★ ★
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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 ingekort (in dit clubblad 
zijn ze evenals de vorige keer onverkort, red.). De volledige verslagen 
inclusief wedstrijdbeelden zijn nog steeds te vinden op de website, zo-
als gebruikelijk bij de teams onder het kopje ‘Verslagen & activiteiten’ 
bij de veteranen.

Tivoli vets – Dommelen vets 3-2 9 maart 2013
Als je tijdens de wedstrijd naar boven keek, kon je zien dat de lente nog 
ver weg was, net als tijdens de heenwedstrijd was het ook vandaag 
troosteloos weer. De heenwedstrijd werd met de nodige moeite nipt 
gewonnen, dus het kwam goed uit dat we vandaag de beschikking had-
den over een goed elftal. Dit was ook wel nodig om de reeks overwin-
ningen een passend vervolg te geven.
Op papier zou het een makkelijke wedstrijd moeten worden en dat 
deed de beginfase ook vermoeden. Binnen drie minuten stormde Ferry 
op aan de rechterkant, waarna hij met een goede pass Mike uitstekend 
in stelling bracht. Die wist in tegenstelling tot vorige week nu wel raad 
met deze kans: 1-0. Vier minuten later werd de voorsprong zelfs ver-
dubbeld. Bas zette in de zevende minuut een combinatie op met Mike 
en rondde uiteindelijk zelf af. Iedereen moest nog wel een keer in zijn 
ogen wrijven, maar het was toch echt Bas die voor zijn tweede van het 
seizoen tekende. Na een kwartier was het zelfs bijna 3-0. Jaffa raakte 
na een snelle aanval, waarin hij al dan niet buitenspel stond, de paal. 
Dommelen klaagde wel over buitenspel, maar zonder een grensrechter 
valt dit natuurlijk moeilijk waar te nemen. Dit bewijst maar weer eens 
hoe belangrijk een assistent-scheidsrechter is. In de achttiende minuut 
werd een goal van Jaffa wel afgekeurd wegens buitenspel. Terecht of 
niet, Dommelen maalde er niet om en tekende uit de tegenaanval voor 
de aansluitingstreffer. Na een aanval over de Tivoliaanse linkerkant kon 
de spits vrij intikken. Het goede niveau van vorige week was inmiddels 
ver te zoeken en dit leidde zoals altijd tot het nodige commentaar in en 
langs het veld. Dommelen kwam ook steeds beter in de wedstrijd, maar 
tot echte kansen kwamen zij niet meer in het vervolg van de eerste 
helft.
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De beginfase van de tweede helft was nog steeds zeer rommelig van 
onze zijde, hoewel de meeste goede spelers wel aanwezig waren, was 
het goede spel er zeker niet. De eerste echte mogelijkheid liet liefst tien 
minuten op zich wachten. Hennie onderschepte een Dommelse aanval 
en leverde de bal in bij Frans Verbeek. Hij zag na een goede actie in 
de as van het veld de keeper iets te ver voor zijn doel staan en schoot 
knap raak: 3-1. Dit zou wel eens de bevrijdende treffer kunnen zijn. 
Mike was na 49 minuten dicht bij zijn tweede van de middag, maar de 
doelman wist tot twee keer toe zijn schot te keren. Hoewel er zowel in 
het weer als op het veld weinig verbetering zichtbaar was, werd Dom-
melen nog niet echt gevaarlijk. Ondertussen leidde een combinatie tus-
sen Frans en Frans bijna tot een doelpunt. Frans Veldpaus bediende 
Frans Verbeek, maar het schot eindigde aan de verkeerde kant van de 
paal. De opgelegde kans om de wedstrijd te beslissen, was voor Jaffa. 
Twaalf minuten voor tijd ontving hij een steekbal van Frans. Hij wist de 
keeper te passeren, maar was niet meer bij machte om de bal tegen de 
touwen te krijgen en raakte de paal. Vijf minuten voor het eindsignaal 
nam Dommelen voor het eerst in de tweede helft het doel van René 
onder vuur. En met succes, want het schot net onder de lat was René 
te machtig: 3-2. Dus het beloofde nog een paar benauwde laatste mi-
nuten te worden. Dit had Jaffa echter kunnen voorkomen, maar dat 
hij niet heel vaak kopt, was duidelijk te zien. Een voorzet op maat van 
Ferry werd door de vrijstaande Jaffa net over gekopt. In de laatste se-
conde van de wedstrijd was de gelijkmaker alsnog bijna een feit, maar 
René wist met moeite te redden waardoor de Tivolianen een elfde over-
winning op rij boekten.
De uitstekende tweede helft van vorige week hebben we vandaag 
duidelijk geen vervolg kunnen geven. Het gevolg was wederom een 
moeizame wedstrijd tegen Dommelen, maar wederom trokken de Tivo-
liaanse veteranen aan het langste eind. En zoals een oud voetbalge-
zegde luidt: als je slechte wedstrijden ook wint... Mochten de veteranen 
komende zaterdag niet verliezen, dan zijn de vets op een dag na exact 
een jaar ongeslagen. Dit moet echter wel gebeuren op het sportpark, 
waar de laatste nederlaag werd geleden, maar tegen een andere te-
genstander: Woenselse Boys B.

Woenselse Boys B vets – Tivoli vets 0-0 16 maart 2013
De veteranen van ‘het andere Oranje’ moesten vandaag voor de twee-
de keer in veertien dagen aantreden op het sportpark van de angstgeg-
ner, maar dit keer niet tegen dé angstgegner. 



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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Hoewel de veteranen het ook weleens tegen de B-boys moeilijk heb-
ben gehad, was het voor de vets vandaag zaak om de 82e verjaardag 
van de SV op te fl euren door een jaar ongeslagen te blijven. Dit zou 
dan moeten gebeuren met een minder elftal dan vorige week.
Een minder elftal of niet, de veteranen begonnen fl itsend aan de wed-
strijd. Al in de eerste minuut had joker Henk, vandaag op ‘nummer 10’ 
spelend, de 0-1 al op zijn schoen. Na een goeie aanval over verschil-
lende schijven ontving hij de bal van Mike, maar de bal werd iets te 
gehaast over geschoten. De tweede grote kans van de wedstrijd was 
na vier minuten. Een afgeslagen corner werd opnieuw voor het doel ge-
slingerd, waarna Richard vlak voor de doelman op dook. Maar de man 
met de handschoenen wist ook nu een doelpunt te voorkomen. 

De Boys kregen in de zevende minuut ook hun eerste kans. Maar de 
spits kon niet profi teren van een foutje van John en werkte het projec-
tiel naast het doel. De tegenaanval die volgde, was een solo van Mike. 
Eindelijk ging de bal wel tegen het net, maar helaas tegen het vang-
net. Het eerste doelpunt viel uiteindelijk vlak voor het kwartier. Of het 
een voorzet was of niet, Hennie schoot vanaf 30 meter in de handen 
van de doelman die achter de doellijn stond. Iedereen zag dat het een 
doelpunt was, zelfs de keeper gaf dit toe aan de Tivolianen. Maar de 
scheidsrechter besliste anders, waardoor het nog steeds 0-0 was en 
Hennie bestolen was van zijn eerste treffer van het seizoen. Dit was 
ook gelijk de laatste echt grote kans van de eerste helft voor de Tivo-
lianen. Woenselse Boys werd beter en drong steeds meer aan, maar 
tot enorme mogelijkheden leidde dit niet. Je kon echter wel zien dat 
de boys over iets meer conditie beschikten dan onze veteranen, maar 
door achteruit te spelen, werd toch zonder problemen de rust bereikt.
Ook in het begin van de tweede helft kwam de SV niet echt aan voet-
ballen toe, waardoor grote kansen uit bleven. Het spel speelde zich 
vooral af op de helft van de Tivolianen, maar stand-in doelman Stef 
werd niet echt getest. Het eerste echte gevaar liet zelfs een kwartier op 
zich wachten. Een hoekschop van de Boys werd bijna tot treffer gepro-
moveerd. 

Hierna nam Tivoli geleidelijk aan de wedstrijd weer in handen, waar-
door de wedstrijd kantelde. Dit tot onvrede van de Boys, want de wed-
strijd van hun zijde werd steeds harder. In de 53e minuut voorkwam de 
Boyse doelman opnieuw een treffer van Mike, uit een kans die hij als 
eenmans-aanval zelf gecreëerd had. 
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Dit gebeurde terwijl Mike kort daarvoor nog een doodschop te verwer-
ken had gekregen, de vrije trap die volgde werd door Frank G. in de 
muur geschoten. Elf minuten voor tijd maakte de Boys de zoveelste 
overtreding, dit keer was Ferry het slachtoffer. Voor de scheidsrechter 
leek de maat ook vol, want hij besloot opeens een gele kaart te trek-
ken. Maar als hij consequent was geweest, had hij twee minuten later 
de laatste man van de Boys eraf moeten sturen. Mike werd op de rand 
van de zestien-meter, oog in oog met de doelman, voor de zoveelste 
keer aangepakt. Nu nam Hennie voor de tweede keer plaats achter de 
bal, waarschijnlijk omdat de eerste poging een groot succes was. De 
school achter het doel had opnieuw de telefoon voor de ramenzetter al 
bij de hand, maar dit keer ging het schot wel richting het doel. Maar de 
keeper stond wederom een treffer in de weg. De Boys werden steeds 
gemener, waardoor het voetbal de Tivolianen haast onmogelijk werd 
gemaakt. Als je bijna een helft lang bij elke bal moet opspringen om je 
enkels te beschermen, komt van het voetbal logischerwijs nog weinig. 

In de slotfase werd geen van beide ploegen nog gevaarlijk waardoor de 
wedstrijd voor het eerst dit jaar eindigde zoals het begon: 0-0.
Door het redelijke resultaat van vandaag, zeker gezien het elftal, zijn 
de Tivolianen inmiddels een jaar ongeslagen. Om dit nog wat kracht 
bij te zetten: De veteranen zijn met minimaal 371 dagen, of 8.904 uren 
of zelfs 534.240 minuten, het langst ongeslagen veteranenelftal uit 
Eindhoven en omgeving. Dit hebben zij bereikt door zeventien overwin-
ningen en drie puntendelingen met een doelsaldo van 80-27. Berry als 
trouwe ‘supporter’ is hierbij ongetwijfeld de koploper qua kantine-uren. 
Nu volgende week nog een wedstrijd, voordat het trainingskamp naar 
Duitsland op het programma staat.

Tivoli vets – LEW vets 5-1 23 maart 2013
De wedstrijd begon drie kwartier later dan gepland, LEW had namelijk 
besloten om pas rond vier uur De Heihoef te betreden. Op papier zou 
dit een gemakkelijke wedstrijd moeten worden, de heenwedstrijd was 
immers geëindigd in een 0-6 overwinning. Ook hadden we een beter 
elftal tot onze beschikking ten opzichte van de afgelopen wedstrijd, dus 
buiten de enorme kou stond niets een zege in de weg.
De wedstrijd kende een slordig begin. De bal kon nog geen drie pas-
ses in de ploeg gehouden worden, dus kansen werden niet gecreëerd. 
Desondanks viel in de zevende minuut wel de 1-0 uit de eerste moge-
lijkheid. Een voorzet van Arno werd door de mee opgekomen Ilhan bin-
nengeschoten. 
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Hij had vast een droomdoelpunt in gedachte want Ilhan probeerde de 
bal ineens op zijn slof te nemen, maar hij raakte de bal totaal verkeerd. 
De keeper schrok hier zelf waarschijnlijk ook van: 1-0. In de elfde mi-
nuut onderschepte LEW een slechte opbouw van de Tivolianen. De 
LEW’se spits dook op vlak voor Stef, die de bal ternauwernood uit het 
doel wist te stompen. Aan de andere kant viel het op dat de doelman 
waarschijnlijk voor het eerst op een voetbalveld stond, want van de 
spelregels had hij weinig kaas gegeten. Zo wilde hij tot drie keer toe 
een doeltrap gooien in plaats van schieten. In de negentiende minuut 
wist de keeper een voorzet van Ferry, gedragen door de wind, met 
moeite op de lat te tikken. Twee minuten later was Frans Veldpaus met 
een kopbal dicht bij de 2-0, maar de bal bleef te ver verwijderd van een 
hoek. Wat de Tivolianen vandaag vertoonden, was de slechtste eerste 
helft sinds lange tijd. Iedereen liep uit positie, om over het voetbal maar 
te zwijgen. We zullen het er maar op houden dat zij bevangen waren 
door de gevoelstemperatuur van -10 graden. 

In de 24e minuut wisten de Tivolianen tegen een nog slechter LEW 
wel de voorsprong te verdubbelen. Hennie onderschepte een LEW’se 
aanval. De bal kwam bij Arno terecht, die met zijn tweede assist van de 
middag Jaffa dankzij een steekbal vrij voor de keeper zette. Jaffa bleef 
rustig en tekende voor de 2-0. Het niveau werd ondertussen met de 
minuut slechter, dus de rust kwam als geroepen.
Ik denk dat er een donderspeech is geweest in de rust, want de tweede 
helft begon in ieder geval stukken beter. De eerste kans was in de vijf-
de minuut voor invaller Mike. Hij ontweek maar net een grove aanslag, 
oog in oog met de doelman bleef Mike echter iets te rustig waardoor dit 
geen doelpunt opleverde. De LEW’er die de aanslag deed, werd zeer 
terecht vijf minuten naar de kant gestuurd. Hij was het hier zelf niet 
mee eens omdat hij Mike niet raakte, maar ik wil niet weten wat er dan 
gebeurd was als hij hem wel geraakt zou hebben. Twee minuten later 
profi teerde Jaffa optimaal van het numerieke overwicht. Na doorjagen 
van Frans en Mike raakte de verdediger zo in paniek dat hij een te 
korte terugspeelbal richting zijn doelman gaf. Met Jaffa in de buurt was 
dit niet zo verstandig. Hij onderschepte de pass en ging de doelman 
voorbij: 3-0. Nog voordat LEW weer compleet was, stond ook de 4-0 in 
de boeken. Jaffa en Mike gingen na negen minuten samen richting de 
doelman. Ze gunden elkaar de goal, maar het was Mike die uiteindelijk 
de trekker over haalde. Via de lat was de 4-0 een feit. 
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In de twaalfde minuut gaf Frank vd Ven bijna een assist aan de LEW’se 
spits, maar deze kans werd onbenut gelaten. Na een kwartier spelen 
liet Stef wel zien hoe je een assist moet geven. Zijn uittrap viel over 
de laatste lijn van LEW, waar Mike de bal na de stuit knap ineens over 
de keeper schoot: 5-0. Het enige echte hoogtepunt van vandaag. Een 
gouden wissel dus van Wim, waarschijnlijk geïnspireerd door de cursus 
JDSL van een aantal jaar geleden. Maar wat die cursus nou precies in 
hield... Op het veld werd het steeds onvriendelijker, dit was vooral te 
danken aan LEW waar de sportiviteit langzaam verdween. In de 55e 
minuut kreeg Jaffa de kans om zijn hattrick compleet te maken. Met 
zeeën van tijd ging hij richting de doelman. Hij had ondertussen nog 
de krant kunnen lezen, wat eten maken en daarna pas een hoek uit-
zoeken. Ik had de treffer bijna genoteerd, ware het niet dat Jaffa de bal 
totaal verkeerd raakte. Na een uur spelen wist LEW zowaar te scoren. 
Een slechte trap van Stef kwam niet verder dan de spits, die wel raad 
wist met dit cadeautje: 5-1. In de minuut hierna deed deze situatie zich 
nog tweemaal voor, maar nu zonder treffer. Kort hierna deed Fred er 
goed aan de wedstrijd te beëindigen, omdat het uit de hand dreigde te 
lopen. 

De kou, het veld, het naderende weekendje Duitsland, ik weet niet 
waar het aan lag, maar het normale niveau werd vandaag zelden be-
haald. Desondanks hielden de Tivolianen voor de dertiende opeenvol-
gende keer de drie punten in eigen huis. Een wedstrijd om snel te ver-
geten, gelukkig kan het weekend bij onze oosterburen daar bij helpen.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ronny Kox en consorten zijn wat betreft internetgein blijkbaar opge-
droogd. Daarom is deze rubriek in deze jaargang nog maar weinig ver-
schenen. Deze maand hebben we echter wel weer wat leuke gein voor-
bij zien fl itsen, die we in het kader van deze rubriek graag met u delen.

Einde abonnement
Hierbij een voorbeeldbrief als je het abonnement op wilt zeggen.
Ik heb het ook gedaan, ze vinden het wel jammer maar hebben er be-
grip voor.

Geachte Heer/Mevrouw,

Hierbij wil ik U laten weten dat ik mijn abonnement op uw “Belasting-
dienst’’ wil opzeggen. Na een  jarenlang lidmaatschap is mij gebleken, 
dat de voordelen duidelijk niet opwegen tegen de nadelen. De kosten 
van het lidmaatschap zijn doorgaans erg onvoorspelbaar en eerlijk 
gezegd heb ik het meestal ook te druk om de door u  toegestuurde lec-
tuur, die veelal niet echt duidelijk is en bijzonder veel tijd en energie 
van de abonnee vergt, te lezen. Mede hierdoor lijkt een continuatie van 
een dergelijk abonnement in deze toch al dure tijden voor mij eigenlijk 
ook niet langer zinnig. Hierbij verzoek ik U dan ook vriendelijk mijn ge-
gevens per direct uit uw bestanden te verwijderen en mij niet langer te 
vervelen met uw duidelijk herkenbare enveloppen.
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Eventueel  toch nog toegestuurde facturen voor de periode na 01-
01-2013 zullen dan ook niet meer worden voldaan. Abonneenummer 
123.45.678 (door U ook wel BSN genoemd).

Met vriendelijke groeten
uw ex-abonnee @dieu

Nieuw schandaal

★ ★ ★
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TUSSENSTAND DAMES VOORJAARSREEKS 2013

5e Klasse P11
Terlo 6 15 35- 10
De Valk 5 12 31- 7
DEES 5 9 17- 11
Hapert 5 9 16- 17
Tivoli 5 3 1- 24
Valkenswaard 2 6 0 2- 33

★ ★ ★

TUSSENSTANDEN SENIOREN 2012 - 2013

5e Klasse H
Netersel 18 46 67- 19
Riethoven 18 37 37- 26
DBS 18 36 55- 15
ZSC 17 31 44- 21
De Raven 17 28 50- 25
De Weebosch 17 24 20- 25
Knegselse Boys 18 24 24- 30
ETS 18 21 37- 40
Casteren 18 21 18- 31
Terlo 16 16 24- 45
Sterksel 18 7 15- 67
Tivoli 17 6 20- 67

Reserve 4e klasse 418
RPC 3 16 42 51- 16
Nieuw Woensel 2 14 37 60- 20
Brabantia 3 16 26 48- 40
WODAN 4 14 25 50- 25
Unitas’59 4 15 24 40- 38
LEW 3 13 21 24- 25
Acht 4 17 18 32- 42
Woenselse Boys 2 17 18 34- 50
Pusphaira 2 11 15 22- 19
DBS 3 15 12 30- 57
Boxtel 5 15 9 30- 56
Tivoli 3 15 6 22- 55
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Reserve 5e klasse 523
EMK 4 15 41 78- 18
WODAN 7 12 29 50- 16
Woenselse Boys 3 14 28 55- 38
Gestel 5 13 24 70- 44
Geldrop 7 11 20 54- 35
Eindhoven AV 4 14 17 29- 38
Brabantia 5 14 11 28- 61
Tivoli 4 13 10 30- 55
Best Vooruit 7 13 10 23- 63
Nieuw Woensel 4 13 1 22- 71

Veteranen
Tivoli 16 42 62- 24
Woenselse Boys A   9 21 48- 20
Brabantia 12 18 21 30
Nieuw Woensel   8 16 33- 21
Eindhoven AV 13 16 26- 30
Gestel   9 15 25- 26
Braakhuizen A 14 11 32- 38
Beerse Boys 15 11 31- 45
Woenselse Boys B   9 10 18- 27
RPC   6 9 15- 13
LEW   5 7 13- 21
Dommelen 14 7 29- 58

★ ★ ★



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



23

ACTIVITEITENKALENDER JEUGD EN SENIOREN

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

Mei 2013
Zaterdag 11 mei
Uittoernooi F2-, F1- en E1-jeugd bij VV WODAN
Beachvolleybal 5 tegen 5 op de Heihoef, aansluitend tapasbuffet en 
tropical beachparty. Alle leden, ouders, supporters en sympathisanten 
zijn welkom.
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 (onder voorbehoud of vol-
doende teams zich nog inschrijven)

Juni 2013
Zaterdag 1 juni
Uittoernooi F2-, F1- en E1-jeugd bij RKSV Nuenen
Zondag 2 juni
Frans Mink-toernooi (6 tegen 6) op de Heihoef
Dinsdag 4 en woensdag 5 juni
Vriendjestrainingen jeugd
Zaterdag 15 juni en zondag 16 juni
Voetbalkamp voor de jeugd (zeskamp IRT en open dag)

★ ★ ★
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DE VETS OP REIS

In het paasweekend gingen onze veteranen weer eens op reis. Zij 
bezochten weer een wedstrijd uit de Duitse Bundesliga en koppelden 
daar meteen een uitstapje aan. Onderstaand vindt u een verslag daar-
van van onze speciale verslaggever Fred vander Horst.

De Veteranen opnieuw bij onze Oosterburen, nu in Dusseldorp
WAARSCHUWING: “Niet bestemd voor spelersvrouwen.”

Op de dag dat Bas van Hoof 50 werd, zijn we naar Jurmanie gegaan, 
met 21 mannen. Op deze vrijdag was het nog steeds koud en lag er 
sneeuw in Dusseldorp.
Wij, P vd Laar, Nico, Henny en Fred, gingen later dan de rest naar het 
ibis hotel, omdat we nog andere verplichtingen hadden. In Duitsland 
aangekomen bij het hotel, rees er enige twijfel bij mij over het hotel. 
Was dit wel het goede hotel? Want in een stad met 800 duizend inwo-
ners had je wel meer ibis hotels. Frank vd Ven had geboekt voor ons, 
dus hem maar even gebeld. Hij vertelde dat ie eraan kwam, om ons 
uit de brand te helpen. Schijnbaar was de rest zo blij dat we er waren, 
want ze kwamen allemaal naar het bewuste hotel,we zaten dus goed.

We hebben in de lobby met z’n allen nog wat afgedronken tot Henk 
vd Boomen jarig was, ook 50 geloof ik. De bediening liet wat op zich 
wachten, de ober kon maar 1 arm gebruiken. Zo kreeg hij snel al de 
bijnaam eenarmige bandiet. 
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Het was in ieder geval weer verrekkes ge-
zellig. Je zal het niet geloven,maar ik (Fred) 
ging als laatste naar bed. En wat schetste 
mijn verbazing, een wel hele kleine zimmer, 
en het bed moest ik weer delen met Henny 
Ronk,oftewel snurk. We hadden ook nog 
eens een 2-persoons bed, zonder tussen-
schot. Henny had tussen ons in, een kussen 
geplaatst, als scheidingsmuur. Hij vertelde me 

dat hij dit moest van zijn nieuwe vriendin,die nogal jaloers was. Ik heb 
die nacht geen oog dicht gedaan, had het koud en tevens engtevrees. 
De kamers waren overigens wel netjes en schoon.

DAG 2, samstag geloof ik, de stad in en later naar de wedstrijd van 
Dusseldorp - Leverkusen. We gingen te voet weg, richting de Uboot of 
zoiets. Nu moet ik even vermelden dat je goed kunt stappen in Dus-
seldorp, en dat de Duitsers gezelliger zijn dan pakweg 50 jaar geleden. 
Toen ik vertelde dat ik een stukje ging schrijven voor ons clubblad, had 
niemand in de gaten dat ik alles zou vermelden. Dit jaar hadden we er 
2 nieuwe bij, Robert en Bart. Er werd me verteld dat Bart nogal ziek 
was en heimwee had. Dat was wel heel snel, na een nachtje en wat 
potten Duits bier. Wij dachten dat ie Danielle miste, maar waren ver-
rast, want hij miste zijn (hoe kon het ook anders) Duitse herder. Zijn 
zorgzame zwiegervathie bekommerde zich goed over Bart en stuurde 
hem terug naar het hotel. Nou dachten wij dat dat wat Stef betrof een 
reden had (vrijspel) maar dat was niet zo. Het was Bart die alles in 
scene had gezet om naar de Repelbaan te kunnen gaan.

Afi jn, in de disco was het goed toeven en wij waren de enige klanten. 
De meeste van ons dronken bier wat dan ook rijkelijk vloeide en goed 
smaakte. Ik dronk Altes bier(bruin bier) dat wel heel bitter smaakte 
gadverdellekes vies zelfs, maar ja wat moet je. Nu geloof ik ook dat ik 
Altheimer heb,nee geen S erbij. We waren tot op een bepaald moment 
gezellig aan het buurten totdat F. Gielen zijn lippen liet bewegen. Waar 
ging het over, ja over onze scheids, hij kon er geen reet van, is te laat 
met zijn beslissingen enzovoort. Dat raakte me zo diep, zodat ik geen 
meter meer fl uit. Tussendoor werd er natuurlijk gewoon doorgedronken, 
dat snapt u wel. Overigens op vrijdag was de heer Gielen ook al bezig 
over mijn fl uitkunsten. Terwijl wij hem al 3 maanden niet meer gezien 
hadden en toch met deze onzin rondliep. 
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Er werd trouwens goed Duits gesproken, zoals: zwiegerzoon, kurry-
bradwurst, hanzaplast, der oemweltschutz en misjien und viele andere 
onzien. 
De wedstrijd Dusseldorp - Leverkusen, aftap half vier.
We kwamen daar aan en miste 2 kaartjes(Stef) u raad het al, ik zei de 

gek en Henny. Was 
er sabotage of was ie 
ze echt kwijt? Na een 
grote paniekaanval 
van Stef, werden we 
stil.
Gvd hoe kon dit nou 
gebeuren, alles op z’n 
kop gezet, tien keer 
geteld. Nou weet ik 
dat je niet moet gaan 

lopen fucken met Stef maar plots zaten de bewuste kaartjes weer in 
zijn binnenzak. Nadat iedereen was gefouilleerd ,mochten we binnen. 
Er zaten 52.345 mensen in dat mooie stadion, totdat wij binnenkwa-
men. Nu waren er dus 52.366 mensen binnen.

De scheids deze middag was Herr Zwayer, klopt; hij strooide met kaar-
ten alsof het een lieve lust was. Persoonlijk vond ik er weinig aan, (ben 
Ajax gewend) maar de 5 goals maakte veel goed. Ook hier werd weer 
bier gehaald want we dreigden uit te drogen. Zelfs hier ging het weer 
mis, Stef(wie anders) had zich weer vertelt,zodoende had ie zelf niks.
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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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Ook vermeldenswaard is het 
feit, dat Duitsers wel een goed 
organiseervermogen bezitten, 
want het voetbalkaartje was te-
vens het kaartje voor vrij reizen 
met der Uboot.

Na de wedstrijd gingen we eten 
en wat drinken in het centrum. 
Wat me opviel was dat R. Dek-
kers geen drup alcohol tot 

zich nam, de reden weten we niet. Ook werd Ferry Kleinkiskamp node 
gemist, die spreekt tenminste goed Duits en is ook goed voor de etens-
resten. Voordat we gingen eten moesten we nog een half uur buiten 
wachten, Stef had gereserveerd om half 8, en wij waren er al om 7 uur. 
Foutje, kan hè Stef,niet fucken met Stef. Het eten was raar, ik bestelde 
jagersnitzel en kreeg ribkarbonade. Nog voordat we gingen eten wa-
ren Basje en loverboy Johnny Hanraths gearriveerd. Nu ben ik blij dat 
dit stukje door mij wordt geschreven want ik ga natuurlijk niet vertellen 
dat ik dezelfde disco deze keer niet binnen mocht. Er stond een Griz-
zlybeer aan de deur, 
die vroeg me: “Alles 
klaar?” Ik zei: “Ja”, 
en mocht er niet in. 
Binnen werd verno-
men dat ik buiten 
stond, dus kwamen 
er van ons pols-
hoogte nemen. Deze 
man, kon of niet pra-
ten, of had een hekel 
aan Hollanders, ik 
kwam er niet in. 
Wat hadden ze nu gedaan binnen? Besteld maar niet betaald geloof ik. 
De eigenaar kwam verhaal halen en toen was het opgelost, ik mocht er 
nu wel in. 
Het was heel druk en veel jongelui. De muziek was aardig, van alles 
wat. Er werd ook gedanst(alleen Johnny) om een paal en met jonge 
medels (ook Johnny). Al met al weer een fi jne avond en veel bier, de 
omzet was verdubbeld daaro. En Sjef de Haas is ook aan zijn trekken 
gekomen.
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Ga nu afsluiten met de nodige dank je wels:
Als eerste Stef en Marc, voor weer eens een goed 
geregeld weekend.
En Frank vd Ven voor de boeking en lapgeld bij-
houder.
Ook de chauffeurs, anders waren we er niet geko-
men natuurlijk.
Frank Gielen voor zijn gezever over mijn fl uiten.
En in het bijzonder Peter vd Laar en Henny van Daal, zij weten wel 
waarvoor.

Ik kreeg van Willie van Hout te horen, dat degene die volgend jaar 60 
worden, niet meer mee mogen. Of zij moeten het weekend organise-
ren, bij deze, ik ga met Willie van Hout de zorg op me nemen.

Tot ziens op 8 juni, de feestavond, dan helaas wel met dames,want dan 
zijn de meeste mannen anders.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★

ONZE KAMPIOEN VAN WELEER IS NIET MEER

Zoals u al eerder in dit blad heeft kunnen lezen, is ons een lid ontval-
len. Gradje Janssen liet het leven op 75-jarige leeftijd. Ter nagedachte-
nis aan hem hebben wij al een In Memoriam geplaatst, toch willen wij u 
de onderstaande kampioensfoto’s van hem met ons toenmalige A1 en 
3e elftal niet onthouden. De A1 werd in jaargang 1953-1954 kampioen 
en met het 3e wist Grad in het seizoen 1959-1960 de competitie win-
nend af te sluiten. Deze foto’s werden al eens voor u gepubliceerd in 
ons 50-jarige en 75-jarige jubileumboek.
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TIVOLI A1 SEIZOEN 1953 - 1954

TIVOLI 3 SEIZOEN 1959 - 1960

★ ★ ★

Tivoli A1 seizoen 1953-1954: Kampioen A4 klasse.
Staand (vlnr): Harrie vd Veen, Hein Huizing, Hein Fredriks, Broer Heymans, 
Wim Bor, Gerard Janssen, Frans vd Heyden, Frans Janssen, Klaas Groene-

veld.
Zittend (vlnr): Theo Rooijakkers, Piet Jacobs, Henk Nijenhuis, Henk Boon, 

Janus Elands, Frans Manders, Toon Veulings. 

Tivoli 3 seizoen 1959-1960: Kampioen 3e klasse afd. Brabant.
Staand (vlnr): Jan van Gompel, Harrie Verbakel, Jan vd Veen, Bep Langeweg, 

Gerard Janssen, Jo van Gompel, Willy Philipsen, Roel van Gompel.
Zittend (vlnr): Jan Scheepers, Peter vd Linden, Willie vd Broek, Toon Veulings, 

Huub Hendriks.
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Op 3 maart jl. was er tijdens de thuiswedstrijd van ons 1e tegen Neter-
sel weer een mascotte van de week. Ivo van der Bruggen van de E1  
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werd boven-
dien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto aan.

IVO VAN DER BRUGGEN 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 3-3-2013
TIVOLI 1 – NETERSEL 1

Wat is je naam?
Ivo van der Bruggen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
22-08-03 in Zwolle
In welke klas zit je en op welke school?
6-7b, De Ontmoeting
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Verdediger
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Spits
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?
Super
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
De bal afpakken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Nee
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen RPC 10-2
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
De tegenstander tackelde en ik sprong nog er overheen
Word jouw ploegje kampioen?
Jazeker
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Mark van Bommel bij PSV
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Computeren en zwemmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Wim en Maikel
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet speciaal / spruiten
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Inazuma eleven

Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super leuk
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
Wilh. Boys E4 7 13 36- 22
RPC E3 7 13 27- 23
Unitas’59 E6 6 12 26- 22
DVS E4 7 10 28- 27
Oirschot V.  E4 6 7 21- 26
Tivoli E1 7 3 28- 46

F1 3e klasse F345
DVS F2 6 12 23- 16
DBS F5 6 11 25- 26
LEW F1 5 9 23- 15
Eindhoven AV F2 4 7 13- 12
Tivoli F1 7 7 29- 34
Unitas’59 F6 4 0 5- 15

F2 4e klasse F563
Unitas’59 F12 6 15 26- 9
RPC F8 5 12 24- 12
Brabantia F6 5 10 26- 10
DBS F9 6 9 19- 12
RKVVO F7 7 7 18- 25
Tivoli F2 7 0 4- 49

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Sterksel op 24 maart jl. was Roos Heerkens 
van de E1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Ook zij 
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werd boven-
dien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

ROOS HEERKENS 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 24-3-2013
TIVOLI 1 – STERKSEL 1

Wat is je naam?
Roos
Wat is je geboortedatum en -plaats?
18 juli 2002
In welke klas zit je en op welke school?
7RL, de Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Om bij het meisjesteam van PSV te voetballen
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Dierenarts
In welk elftal speel je?
E1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Uittrappen en duiken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Ik ben een beetje klein
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen RPC
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Ik had uitgetrapt, speelde de bal vooruit en scoorde
Word jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Tom van Tivoli 1
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Paardrijden
Hoe heet je leider? En Trainer?
Wim en Maikel
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet is lekker, bonen zijn vies
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Voetbal
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
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?
Meer teams
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

★ ★ ★
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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 veteranen een nieuwe mijlpaal  
 op hun conto kunnen schrijven
- zij namelijk het langst ongeslagen  
 veteranenteam uit Eindhoven en  
 omgeving zijn
- zij dit bereikten door het doelpunt 
 loze gelijkspel tegen Woenselse  
 Boys op de verjaardag van onze  
 club

- er sindsdien ook geen verliespartij bij zat voor hen
- het record daardoor steeds scherper gesteld wordt
- er nu al zeker 33.523.200 seconden zonder verlies voor hen zijn ge-

passeerd
- dit neerkomt op een jaar en ruim 2 weken
- zij dit gezamenlijk gevierd hebben in Duitsland tijdens hun weekendje 

weg afgelopen Pasen
- er op Pasen nog heel wat gepasst werd
- sommige teams liever hadden gepast daarvoor
- het 3e na enkele goede wedstrijden terecht verloor van RPC
- met name inzet en beleving gemist werd
- we volgende week een bijzondere ledenvergadering op de agenda 

hebben staan
- deze vergadering bijzonder is omdat hij juist voor alle leden bedoeld 

is
- we onze leden dus eigenlijk wel bijzonder kunnen noemen
- dat weer iets is waar we allemaal bijzonder trots op kunnen zijn
- bent u er dan ook bij, zonder u kunnen we niet vergaderen
- ons eerste weer eens het zoet van een overwinning heeft geproefd
- het vaandelteam terecht de 3 punten behield tegen directe concur-

rent Sterksel
- er op een overwinning haast een half jaar werd gewacht
- wij onze jongens van harte feliciteren met dit resultaat
- er ons een Tivoliaan is ontvallen
- we hiermee doelen op Grad Janssen
- u meer hierover kunt lezen in het In Memoriam voorin dit blad

★ ★ ★
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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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