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REDACTIONEEL

Voor u ligt het voor-
laatste clubblad 
van deze jaargang. 
Het is haast niet 
voor mogelijk te 
houden, maar wij 
zullen ook in de 
voetbalstille peri-
ode nog een editie 
uitbrengen.

Deze week vinden de laatste trai-
ningen plaats en daarna is het sei-
zoen toch echt ten einde. We zullen 
afscheid moeten nemen van onze 
voorzitter Dre en vice-voorzitter Jack, 
die beiden na jarenlange trouwe 
bestuursdienst het moeilijke besluit 
hebben genomen om die taak neer te 
leggen. Naar opvolgers voor hen zijn 
we nog steeds zoekende.
De afgelopen periode werd de com-
petitie beëindigd, de eindstanden kun 
t u dan ook in dit blad vinden. Naast 
deze eindstanden zijn er verslagen 
te lezen van de jeugdtoernooien die 
op ons sportpark plaats hadden en 
waar onze F en E als winnaars uit de 
bus kwamen. Ook een verslag van 
de vlooienmarkt kunt u verderop in dit 
blad lezen. Foto’s van het Frans Mink 
toernooi plaatsen we ook alvast maar 
het verslag hiervan volgt in ons laat-
ste blad van deze jaargang. De Bij-
zondere Algemene Ledenvergadering 
wordt wel nog belicht, zodat u op de 
hoogte blijft van de uitkomst daarvan.
Genoeg te lezen dus. Veel plezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Op zoek naar:

Voor volgend seizoen:
Voorzitter
Vice voorzitter
Verzorg(st)er dames
Voorzitter activiteitencommissie

F1
Het bestuur feliciteert onze F1, dat afgelopen seizoen winnaar is ge-
worden van het bekertoernooi.

Trainer selectie
De trainer voor de selectie is bekend: Peter Treffers.
Peter traint nu nog het 2de van Gestel.
Hij lijkt ons de geschikste kandidaat, die ook bij de sfeer van Tivoli past.
Op 16 juni wordt hij voorgesteld aan de spelers.

Training
Tot 16 juni mag je nog op de velden 1 en 2. Niet meer op het training-
veld. De velden worden weer vrijgegeven op: 19 augustus. Het trai-
ningsveld mag weer betreden worden vanaf 12 augustus.

Overschrijvingen
Je moet voor 15 juni je overschrijving geregeld hebben bij de KNVB. 
Zorg dan in ieder geval dat je contributie en boetes zijn voldaan, anders 
gaat de overschrijving niet door.

Het bestuur wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie.

Namens het bestuur
Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand juni
 1 Hakan Sogutoglu 4e

 2 Orcun Saka 4e

  Tom van Duijnhoven 3e

 9 Milan Meulensteen kiddy’s
  Eddy Hendrikx 3e

 10 Hein Groeneveld lid van verdienste/ lid commissie  
   van beroep
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Istvan Posta kiddy’s
 13 Chris vd Elzen algemeen
  Anja Vaessen kantinemedewerker
 16 Winter Reolpe-Morcillo 2e

  Jonathan Verhees F2
 18 Kevin Caster F2
 20 Hakan Arici trainer F1
 21 Djero Tholen kiddy’s
 22 Stijn de Werk 3e

  Danny van den Brand elftalbegeleider F1/kledingbeheer  
   jeugd
 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
  Jordy Girigori selectie
 27 Jody Overman selectie
  Niels van Rooij F2
 28 Marco Dekkers elftalbegeleider E1

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand juli
 2 Pascal Janssen 3e/clubbladredactie
  Henny van Daal veteranen
  Daniel van Uum eftalbegeleider dames
  Daniëlle Rombouts dames
 4 Jim Mollet veteranen
  Ryan Hobbelen F2
  Kerlos Elias kiddy’s
 7 Willem Huugen algemeen
  Evy Jacobs dames
 8 Luke van den Hooff E1
  Br. Harry ten Holder algemeen
  Tinus Legius algemeen
 9 Jan Dieks algemeen
  Noer Sahebali selectie
 10 Uger Yondem selectie
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
  Robbie Dielis F2
 16 Wim Vermeulen trainer E1/elftalbegeleider selectie/ 
   scheidsrechter 4e

 17 Gurkan Dulger 4e

 18 Roos Heerkens E1
 20 Willie van Hout veteranen
 21 Bo Nagel dames
 24 Frans Mink lid TS
  Jos van Kraaij algemeen
  Kyra Mooi E1
 24 Danielle Janssen dames
 25 Maikel Niël veteranen
  Bert van Dun clubscheidsrechter 2-3-dames
 26 Ingwer de Vries 2e

 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 31 Chrissy Smulders dames

★ ★ ★



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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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
(senioren en dames)

Ondanks dat niet alle leiders regelmatig hebben meegedaan, plaatsen 
we nu voor het laatst dit seizoen deze lijst. Met de nodige vraagtekens 
is deze lijst als eindstand van het seizoen 2012 -2013 te beschouwen.

 1 Mike Hovens V 19x
 2 Jaffa Dinmohamed V/3e  14x
 3 Frans Veldpaus V 12x
 4 Ferry Klein Kiskamp V   9x 
  Gurkan Dulger 4e    9x
 6 Fikret Kilic 4e    8x
  Recep Tutal 4e    8x
 8 Marc Carapiet 3e   6x
 9 Casper Zoetmulder 2e   5x
  Anna Welten D   5x
  Tuncay Kaynas 4e    5x
  Robbert Dekkers  3e /V   5x
  Rob van Hout  3e   5x

★ ★ ★

LEDENMUTATIES

Bedankt
Joe van den Hooff F2
Mart Meijers  E1
Liam Buckby  F2
Jason Buckby  F2

Nieuw
Djayden Dielissen E1

★ ★ ★
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BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING
(een coproductie van Willem Scheenjes en Jack Engelen)

Op donderdag 16 mei jl. vond er opnieuw een bijzondere algemene le-
denvergadering plaats in onze kantine op de Heihoef. In navolging van 
van die van 11 april, toen er door de te geringe opkomst helaas geen 
stemming kon plaatsvinden, was deze 2e vergadering uitgeschreven 
om de vernieuwde Statuten, Huishoudelijk Reglement en Normen en 
Waarden Reglement ter goedkeuring aan de leden nu hoe dan ook ter 
stemming werden voorgelegd.
Nu was uw redactie wel aanwezig en met gebruikmaking van de no-
tulen, zoals die namens onze secretaris Leny Sanders door Willem 
Scheenjes zijn opgesteld, hebben we dit kunnen reconstrueren.

1. Opening (20.05)
Dré Rennenberg opent de 2e Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen algemeen
Aanwezige leden: 15, waarvan 8 bestuursleden
Afzeggingen: 0.

3. Agenda
Goedkeuren door de leden van:
• Nieuwe Statuten      
• Nieuwe Huishoudelijk Reglement
• Nieuwe Gedragsreglement Normen & Waarden

4. Stemmen
Dre legt uit dat in de vorige BALV de Statuten en de Reglementen niet 
in stemming konden worden gebracht daar het quorum niet werd ge-
haald. Volgens de statuten moest daarom opnieuw een BALV worden 
uitgeschreven, waarbij het quorum niet van toepassing is maar uitslui-
tend de meerderheid van stemmen.

Volmacht
Diegenen, die op de 1e BALV zijn verschenen, hebben een volmacht 
getekend zodat ze deze keer niet weer hoeven op te draven. Ze mis-
sen zodoende wel hun gratis consumptie. 
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Op de ondertekende volmacht hebben ze aangegeven of ze voor of 
tegen de 3 agendapunten zijn. 
Dre vraagt aan de aanwezigen of er iemand tegen dan wel voor is. Van 
de aanwezigen stemde iedereen voor en niemand tegen. Op de gete-
kende volmachten stemde ook iedereen voor. 
Totaal aantal stemmen 31 Voor en 0 Tegen, waardoor de 3 genoemde 
documenten met algemene stemmen zijn aangenomen.

5. Rondvraag
Geen vragen.

6. Sluiting (20.15)
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en biedt de aan-
wezigen een consumptie aan van Tivoli, omdat ze toch nog de moeite 
hebben genomen om te komen.

★ ★ ★

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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ROMMELMARKT
(van onze redacteur Jack Engelen, met speciale dank aan Leny San-
ders)

Op zondag 19 mei, 1e Pinksterdag, vond in navolging van de succes-
volle happening van vorig jaar opnieuw een rommelmarkt plaats. Op 
initiatief van Henk Tholen stond ons sportpark de Heihoef de hele dag 
in het teken van deze gebeurtenis. In het verslag van vorig jaar hadden 
we al vermeld, dat dit toen voor het eerst sinds mensenheugenis was, 
want de vorige keer dat er bij SV Tivoli een dergelijke markt was, moet 
ergens mid jaren ‘80 van de vorige eeuw geweest zijn. Gelukkig lijkt 
het erop, dat dit nu weer een traditie gaat worden. Wat het weer betreft, 
hadden we het geluk, dat uitgerekend deze 1e pinksterdag de mooiste 
van het lange weekend bleek te zijn. Het was een lekkere droge dag 
met over het geheel genomen een aangenaam warme temperatuur. 
Bezoekers mochten het park betreden tegen een geringe entreeprijs, 
waarvan de helft ten goede kwam aan onze vereniging. Over de hele 
dag werden zo’n 1100 betalende bezoekers geteld en daarmee overtrof 
dit de toch al onverwacht grote opkomst van vorig jaar. Dit grote bezoe-
kersaantal zorgde voor een meestentijds gezellige sfeer, waarbij geen 
enkele calamiteit te melden is. Ook onze kantine en de bijbehorende 
omzet profi teerde hier natuurlijk van. 





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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De kraamverhuur en –opbouw was wederom verzorgd door de fi rma 
Timmermans. Vermeldenswaard is nog, dat de EHBO-ers bij het verla-
ten van het sportpark nog een iets te enthousiaste vader hebben moe-
ten verzorgen aan een zweepslag. Natuurlijk is het op z’n plaats om in 
dit verslag de initiatiefnemers en de vrijwilligers, die deze dag mede tot 
een succes maakten, te bedanken. We willen daarbij niemand verge-
ten, daarom een woord van dank aan eenieder die zich heeft ingezet 
tijdens of in aanloop naar deze dag. Allemaal hartstikke bedankt voor 
jullie inzet, het was een geweldige dag!

Het succes van dit evenement, bewijst dat een soortgelijke markt zeker 
weer voor herhaling vatbaar is. Niet alleen de opbrengst maar ook de 
gunstige bijwerking op onze naamsbekendheid is het gevolg van deze 
geweldige actie. Dus wellicht zien we jullie weer bij de volgende rom-
melmarkt in het volgende seizoen.

★ ★ ★
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EINDSTAND DAMES VOORJAARSREEKS 2013

5e Klasse P11
Terlo 10 25 57- 13
De Valk 10 24 72- 13
Hapert 10 22 38- 21
DEES 10 12 24- 41
Tivoli 10 3 4- 51
Valkenswaard 2 10 3 4- 60

★ ★ ★
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FRANS MINK BOKAAL
(van onze redacteur Jack Engelen)

In navolging van vorig jaar was er op zondag 2 juni jl. het 2e 6 
tegen 6 toernooi om de “Frans Mink Bokaal” op ons sportpart de 
Heihoef.
In ons volgende en tevens laatste clubblad van deze jaargang 
doet onze correspondent Marc van Hout daar verslag van.
In dit clubblad volstaan we met het alvast plaatsen van wat 
foto’s (de complete fotoserie staat al op onze website) en met 
het vermelden van het winnende gele team, Cock & Bulls, dat 
bestond uit keeper Remi Hendrikx, onze selectiespelers Richard 
van Dun, Jimmy Hoeymans en Tommie de Haas en Tommie’s 
broers Niels en Bas de Haas. En die hadden natuurlijk nooit 
gewonnen, als zij niet versterking hadden gekregen van een 
drietal lieftallige meisjes uit ons damesteam, te weten Nina Evers, 
Anna Welten en Meggie van Leeuwen.

Jongens, maar vooral meisjes, profi ciat.

En natuurlijk niet te vergeten een pluim en een woord van dank 
aan de organisatie o.l.v. Henk Tholen.
O ja, op 2 juni vierden onze veteranen Gijs Visser en Hennie van 
Daal hun respectievelijke 58e en 53e verjaardag.
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★ ★ ★



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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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Deze keer moeten we het in deze rubriek doen met wat bijdrages van 
onze neef Kevin Engelen. Onderstaand treffen jullie onze selectie daar-
van aan.

Gemiste kansen
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Grappen aan de wand

Nuchter of toch maar dronken?
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Gedronken schat?

Suarez

★ ★ ★
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STUDIEREIS NAAR GAMBIA
(door onze redacteur Pascal Janssen)

Zoals we in het verleden wel vaker gedaan hebben, hebben we ook nu 
weer een van onze redactieleden op studiereis gestuurd naar een on-
bekend oord. Gelukkig heeft hij ook nog de tijd kunnen vinden om daar 
een welverdiende vakantie aan vast te plakken en er een mooi verslag 
van te maken. Onderstaand treft u dat verslag van onze redacteur Pas-
cal Janssen aan.

Afgelopen maand ben ik samen met Kim, dat is mijn vrouw, 8 dagen in 
Gambia geweest. Het was een heerlijke vakantie waarvan we ontzet-
tend hebben genoten. Zowel het lekker luieren op het strand als het 
goede eten en de mooie uitzichten hebben daar heel veel aan bijgedra-
gen. Echter, het allermooiste van Gambia zijn voor ons de mensen.
Wat een ontzettend hartelijke, oprechte en lieve mensen heb je daar. 
Ondanks alle armoede, het blijft een derdewereldland, zijn de mensen 
heel blij en tevreden. Ze zijn goudeerlijk en proberen alleen met hun 
charme om jou voor zich te winnen en zo wat geld te verdienen. 

Vooraf dachten wij alleen maar lekker op het strand te gaan liggen 
met een biertje of andere versnapering binnen handbereik. Uiteinde-
lijk hebben we ook nog wat excursies gedaan en veel gesproken met 
de “locals”. We leerden een gids kennen buiten op straat, Shabba. Hij 
sprak heel behoorlijk Nederlands en zag er eigenlijk maar eng uit, toch 
wist hij ons vertrouwen te winnen. Dat kwam met name omdat hij ons in 
onze waarde liet en zich niet opdrong, bovendien hoorden wij heel erg 
positieve verhalen van andere reizigers over hem.

Onze eerste excursie met Shabba was gratis en de 2e was “all inclu-
sive”. De eerste trip was met 2 andere vakantiegangers uit Hilvaren-
beek, zij waren al eerder met Shabba op pad geweest en vandaag gin-
gen we met z’n 4-en met hem mee. Eerst konden we naar het voeren 
van de gieren gaan kijken in een nabijgelegen hotel. Een indrukwek-
kend schouwspel waarbij de gieren ons letterlijk om de oren vlogen. 
Dichtbij dit hotel was het zogenaamde “Monkeypark”, een stukje bos 
waar wilde apen leven. Voor 25 Dalasi (ongeveer 60 cent) per persoon 
mochten we het park betreden. Shabba had wat ongepelde pinda’s 
meegenomen en die mochten we de apen voeren. De aapjes klommen 
zo op onze schouders en aten zo uit onze handen.
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Na al dit dierenspektakel gingen we naar de grootste markt van heel 
Gambia. In het stadje Serrekunda zijn al zijwegen van een doorgaande 
weg over een lengte van 6 kilometer helemaal in gebruik als markt. 
Niet bepaald een toeristenmarkt maar meer een handelsplaats voor de 
Gambianen. Een drukte van jewelste waarin heel veel mogelijkheden 
tot interactie waren. Bovendien waren de aankopen die we daar deden 
erg goedkoop. Al met al een geslaagde excursie!

Na deze excursie konden we twee dagen relaxen aan het strand bij ons 
favoriete strandtentje, Domino’s. Daar hadden we al enkele vrienden 
gemaakt en elke dag met plezier aan zee gelegen. Lekker liggen op 
een bedje onder een rieten afdakje met een biertje in de buurt en de 
zee om in af te koelen. De eigenaar van Domino’s is een Gambiaan 
die met een Nederlandse vrouw is getrouwd. Er waren dan ook enkele 
Nederlanders bij het strandtentje te vinden maar daar hebben we maar 
weinig mee gesproken. Limbo en Kaba waren degenen waarmee wij 
het meeste op hadden. Limbo regelde de bedjes en Kaba was ober. De 
dagen vlogen voorbij daar op het strand en voordat we het wisten, was 
het tijd voor de 2e excursie…

Shabba kwam ons, 4 andere Nederlanders en 2 Zweden ophalen in 
een open jeep.
Voor deze excursie hadden we 50 euro neergeteld per persoon maar 
daar kregen we ook heel wat voor terug.
Als eerste gingen we naar een Museum over de cultuur en folklore van 
Gambia, aansluitend liepen we via een pad met lianen en gigantische 
bomen naar de heilige krokodillenpoel. In deze poel met een diameter 
van zo’n 20 meter lagen maar liefst honderd volwassen krokodillen. Er 
zat geen hek omheen en de prehistorische beesten liepen dan ook vrij 
rond. Gelukkig worden die dieren elke morgen gevoerd en zijn ze dus 
zeker niet hongerig. Een krokodil is zelfs zo rustig dat je hem kunt aai-
en, dat hebben we natuurlijk ook gedaan. De buik voelt heerlijk zacht 
aan terwijl de schubben bovenop stroef en stevig zijn. Wel spannend 
om een krokodil van zo dichtbij mee te maken zonder enige vorm van 
bescherming.
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Nadat we wat snoep op de kop hadden getikt, ging ons gezelschap bij 
een schooltje op bezoek. Erg armoedig en zeer aandoenlijk was dat. 
Nadat de kinderen voor ons gezongen hadden, werden er lollies uit-
gedeeld en konden we nog iets doneren zodat de school een nieuwe 
muur kon krijgen. De reis ging verder naar een batik-fabriek. Daar 
mochten we na een korte uitleg zelf ook een stuk kleed met hete was 
beschilderen. Natuurlijk probeerde men ook hier om ons iets te verko-
pen. Na een korte wandeling over de al eerder genoemde markt van 
Serrekunda, bezochten we een (klein)veemarkt. 

Hierna moesten we een lange reis in de jeep maken. Onderweg re-
gelde Shabba weer wat lekkers te eten en drinken had hij sowieso 
voldoende meegenomen. De volgende stop was een oesterfarm. Na 
een korte rondleiding door deze farm gingen we in een bootje door 
de mangrovebossen varen. Om na al deze belevingen wat te kunnen 
bijkomen, was onze volgende halte Paradise Beach. Op dit idyllische 
strand konden we even liggen, een duik in de zee nemen en een heer-
lijke lunch nuttigen. Nog steeds was alles “All Inclusive” en hoefden we 
niets voor dit alles te betalen, Shabba regelde echt alles.
Ons laatste bezoek van deze lange dag was aan de vissersplaats Tanji. 
Op een klein strand staan daar zo’n 10.000 mannen, vrouwen en kin-
deren de vissen naar binnen te hengelen. In emmers en kruiwagens 
wordt de verse vis vervoerd naar de aanwezige rokerijen of direct ver-
handeld. Die lucht daar was gewoonweg niet te harden. Verse vis in de 
brandende zon bij dertig graden, je kunt je er wel iets bij voorstellen. 
Met de Jeep reden we terug naar het hotel en ’s avonds zijn we met de 
hele groep uit eten geweest.
 

Zondagavond was” partynight”. Op het strand bij Domino’s was een 
optreden van DJ Saul te horen. Hij verzorgde heerlijke reggaebeats en 
het stond er bomvol met “locals”, die onder het genot van een drankje 
en een jointje stonde te dansen in het zand. Een super relaxte avond 
die helaas om een uur al eindigde. De volgende dag moesten we na-
melijk alweer vroeg uit de veren. Op de dag van ons vertrek hadden we 
namelijk nog een bezoekje aan een dovenschool ingepland samen met 
twee oudere mensen die ook me ons op jeepsafari waren geweest.
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Leek het eerste bezoek aan een school al indrukwekkend, dit keer 
was het helemaal heftig. Sommige van de dove kinderen kwamen uit 
het binnenland en hadden nog nooit iemand met een blanke huid ge-
zien, die verbaasde gezichten zal ik nooit meer vergeten, net zoals de 
dankbaarheid en hartelijkheid die ze uitstraalden. Met zeer beperkte 
fi nanciële middelen moet deze school het voor elkaar krijgen om dove 
kinderen uit het hele land op te halen, les te geven en thuis te brengen. 
Dit heeft echt diepe indruk op ons 4-en en op mij persoonlijk gemaakt. 
De twee ouderen mensen hadden ook nog wat schriften, pennen en 
kleding meegenomen voor de school en de leerlingen. Deze spullen 
werden in dankbaarheid aanvaard. Na een laatste onderhoud met de 
directeur nam de belangeloos meegereisde Shabba ons weer mee 
naar het hotel. De vakantie was nu echt ten einde…

Gambia: Een fantastisch land met ontzettende lieve, betrouwbare en 
gelukkige mensen. Ondanks hun armoede blijven de Gambianen har-
telijk en eerlijk. Niemand hoeft er honger te leiden, want men zorgt voor 
elkaar en als toerist word je op handen gedragen. Een aanrader voor 
iedereen dingen, die van een heerlijk klimaat en geweldige mensen wil 
genieten.
Wel moet je het sekstoerisme op de koop toe nemen. Want menige 
rijke Europese man, maar vooral vrouw reist alleen naar het land om 
aan zulks gerief te komen.

Een selectie van de foto’s
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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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Fysiotherapie  Manuele Therapie  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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EINDSTANDEN SENIOREN 2012 - 2013

5e Klasse H
Netersel 22 58 83- 24
ZSC 22 44 64- 25
Riethoven 22 44 48- 30
DBS 22 43 64- 23
De Raven 22 38 67- 32
De Weebosch 22 37 33- 30
Knegselse Boys 22 28 29- 35
ETS 22 22 44- 54
Casteren 22 22 20- 39
Terlo 22 19 29- 59
Sterksel 22 8 17- 87
Tivoli 22 6 23- 83

Reserve 4e klasse 418
Nieuw Woensel 2 22 58 86- 31
RPC 3 22 48 66- 34
Brabantia 3 22 40 74- 51
WODAN 4 22 39 76- 40
Unitas’59 4 22 33 61- 57
Woenselse Boys 2 22 33 47- 55
LEW 3 22 32 43- 49
Pusphaira 2 22 27 54- 41
Acht 4 22 25 44- 54
DBS 3 22 19 45- 81
Boxtel 5 22 13 45- 82
Tivoli 3 22 9 30- 96
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Reserve 5e klasse 523

EMK 4 18 46 89- 25
WODAN 7 18 39 71- 32
Woenselse Boys 3 18 34 67- 46
Gestel 5 18 32 96- 63
Geldrop 7 18 32 92- 62
Eindhoven AV 4 18 23 36- 47
Tivoli 4 18 20 48- 69
Best Vooruit 7 18 15 39- 85
Brabantia 5 18 14 40- 84
Nieuw Woensel 4 18 2 28- 93

Veteranen

Tivoli 19 46 73- 31
Brabantia 15 24 29- 43
Woenselse Boys A   9 21 48- 20
Nieuw Woensel   9 19 45- 22
Braakhuizen A 17 17 43- 49
Eindhoven AV 15 16 27- 37
Gestel   9 15 25- 26
Beerse Boys 15 11 31- 45
RPC   7 10 16- 14
LEW   6 10 16- 22
Woenselse Boys B   9 10 18- 27
Dommelen 16 7 31- 66

★ ★ ★
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TIVOLI JEUGDTOERNOOI
(door onze redacteur Jack Engelen, met speciale dank aan Leny San-
ders en onze fotoleveranciers)

Op zaterdag 25 mei jl. vond voor het 3e jaar in successie een heus 
jeugdtoernooi plaats op ons sportpark de Heihoef. Na de geslaagde 
evenementen van vorige jaren kon ook dit jaar een F- en E-toernooi 
niet achterwege blijven.

Helaas konden we als redactie niet aanwezig zijn die dag, daarom 
moeten we het doen met de gegevens, zoals die ons door Leny San-
ders aan is gereikt.

In tegenstelling tot de verwachtingen was het ook op deze dag weer 
lekker weer, waarschijnlijk hebben we dat wel verdiend.
Het was jammer, dat er uiteindelijk maar 6 teams deelnamen, maar 
daar stond tegenover dat het wel gezellig druk was.

Bij het F1-roernooi namen de ploegen van Gestel, Nuenen en Tivoli 
het tegen elkaar op in een hele competitie. Na 4 wedstrijden bleek ons 
eigen Tivoli de sterkste en haalden daarmee de 1e prijs en wonnen een 
beker.



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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Bij he E1-toernooi speelde zich eenzelfde scenario af. Ook hier waren 
onze eigen meisjes en jongens van Tivoli de beste en wisten na 4 wed-
strijden ook Nuenen en Gestel achter zich te laten. Ook voor hen dus 
de 1e prijs en een beker.

Bovendien kregen alle deelnemers een medaille en werden tijdens het 
toernooi ook nog op chips en ranja getrakteerd.

Ondanks de ietwat tegenvallende bezetting was het wederom een ge-
slaagd toernooi. Chapeau aan de organisatie en een woord van dank 
aan alle vrijwilligers. Natuurlijk ook een compliment aan de kinderen die 
er gezamenlijk zo’n leuke dag van wisten te maken.

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Terlo op 21 april jl. was Djalino Geeven van de 
F2 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht mee op de 
foto, kreeg een leren bal geschonken en werd bovendien na de wed-
strijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto aan.

DJALINO GEEVEN 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 21-4-2013
TIVOLI 1 – Terlo 1

Wat is je naam?
Djalino Geeven
Wat is je geboortedatum en -plaats?
14 oktober 2005 Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
3a
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Spits worden bij PSV
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Plastisch chirurg (ha, ha tieten maken, zegt hij)
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In welk elftal speel je?
F2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar vanaf 2010
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?
Pingelen en balletjes afwachten
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Kan niet goed koppen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen DBS
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Goal maken
Word jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?

Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Dansen, spelen, fi etsen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Jos van den Hooff
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Spaghetti en frikandel speciaal, lust geen ?????
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Boemerang en Nickelodeon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super Leuk!
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op woensdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Betere training
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?

★ ★ ★
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EINDSTANDEN JEUGD VOORJAARSSREEKS 2013

E1 3e klasse E346
Unitas’59 E6 10 18 38- 32
DVS E4 10 17 37- 33
Wilhelmina Boys E4 10 16 44- 30
RPC E3 10 16 37- 38
Oirschot V.  E4 10 11 35- 42
Tivoli E1 10 9 44- 60

F1 3e klasse F345
DBS F5 10 21  42- 37
LEW F1 10 19 48- 31
DVS F2 10 19 36- 27
Tivoli F1 10 13 50- 47
Eindhoven AV F2 10 8 37- 51
Unitas’59 F6 10 5 20- 40

F2 4e klasse F563
Unitas’59 F12 10 24 39- 16
DBS F9  10 19 36- 20
Brabantia F6 10 18 38- 18
RPC F8 10 14 38- 37
RKVVO F7 10 9 23- 32
Tivoli F2 10 1 6- 57

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Riethoven op 28 april jl. was Luuk van den 
Hoof Geeven van de E1 aan de beurt om mascotte van de week te 
zijn. Hij mocht mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en 
werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto aan.

LUUK VAN DEN HOOFF 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 28-4-2013
TIVOLI 1 – Riethoven 1

Wat is je naam?
Luuk van den Hooff
Wat is je geboortedatum en -plaats?
8 juli 2003 Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
OBS Ekenrooi groep 5
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Prof verdediger
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
?
In welk elftal speel je?
E1
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Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3  en een half jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel leuk, super
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?
RPC
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
RPC, eerste goal van het seizoen gescoord
Word jouw ploegje kampioen?
Nee, helaas niet
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Toivonen bij PSV
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Computerspelletjes
Hoe heet je leider? En Trainer?
Wim en Maikel
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Jeugdjournaal en Klokhuis
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heel leuk!
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Heel leuk, 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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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
Kleinkiskamp Tegelwerken

★ ★ ★
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- dit het voorlaatste clubblad van deze jaar 
 gang is
- onze laatste editie al spoedig zal volgen
- we meer dan genoeg te melden hebben  
 in dit blad
- er verslagen van ons thuis-jeugdtoernooi  
 te vinden zijn
- onze F1 winnaar werd van dat toernooi

- hetzelfde geldt voor onze E1
- wij hen beiden van harte feliciteren met die overwinningen
- de vlooienmarkt ook middels een verslagje aan bod is gekomen
- het evenement uitermate geslaagd was
- onze handen jeukten om u hierover te vertellen
- de Bijzondere Algemene Ledenvergadering ook aan bod kwam
- alle voorstellen hierin met algemene stemmen zijn aangenomen
- dit haast onvoorstelbaar is
- het Frans Mink toernooi een geslaagde 2e editie kende
- het weer dan ook behoorlijk meezat
- de winnaars er als een Haas vandoor gingen
- ook onze dames zich wisten te Haasten
- het derde grote afwezige was op deze dag
- zij hun weekendje weg hadden ingepland in hetzelfde weekend
- de reis dit jaar naar Duitsland ging
- het verslag in het volgende clubblad zal volgen
- zij zich in elk geval er goed doorheen wisten te slaan
- onze redactie maar niet weet wat te doen met het geld
- er nu alweer een studiereis heeft plaatsgevonden
- die reis naar Gambia pas door Pas is gemaakt
- hij hiervan uiteraard een verslag heeft gemaakt
- alle eindstanden bekend zijn
- u deze heeft kunnen lezen in de voorgaande pagina’s
- wij er nu een eind aan breien
- we daar nog wel even op willen inhaken
- we het gepunnik nu wel zat 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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