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REDACTIONEEL

Een nieuw seizoen, 
nieuwe gezichten 
en oude bekenden. 
Op 12 september 
tijdens de leden-
vergadering zal 
dit allemaal wel 
weer de revue pas-
seren. Ondanks 
het vertrek van 

vele spelers weten we namelijk toch 
maar weer een mooi vaandelteam te 
presenteren. Onder aanvoering van, 
onze nieuwbakken hoofdtrainer, Peter 
Treffers moeten de jongens van ons 
eerste weer plezier vinden in het spel-
letje met elkaar. Verderop in dit blad 
vindt u onze visie op Peter en daar-
mee ook zijn visie op onze club.
Maar wellicht zijn er nog andere za-
ken die onze aandacht vragen en die 
nog meer relevant zijn tijdens de aan-
staande ledenvergadering. We ver-
liezen tenslotte onze langstzittende 
voorzitter allertijden. Gaat Dré Ren-
nenberg het nu toch echt rustiger aan 
doen? En in zijn kielzog, pakt ook ons 
langstzittend hoofdbestuurslid Jack 
Engelen zijn zogenaamde biezen? 
Als er tijdens die Algemene Ledenver-
gadering geen vervangers te melden 
zijn, zijn we ineens een club zonder 
voorzitter en/of vice-voorzitter?
De toekomst van onze toch al uitdun-
nende club staat maar weer eens op 
het spel. Wij rekenen op uw komst en 
actieve bijdrage nu en in onze toe-
komst als club. 

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Het bestuur wenst iedereen een gezellig en 
sportief seizoen 2013-2014.

Contributie
De contributie wordt half augustus en eind december per automatische 
incasso geïnd. Van degene, die nog niets betaald heeft voor aanvang 
van deze competitie, 7 september 2013, wordt de spelerspas ingeno-
men. Dit geldt ook voor openstaande boetes van vorig seizoen. Rege-
lingen zijn persoonlijk te treffen met de penningmeester. Contributie is 
verplicht voor ieder spelend lid binnen de vereniging. 

Kantine
Inmiddels heeft u een kijkje kunnen nemen in onze opgeknapte kanti-
ne. Er is hard gewerkt door verschillende vrijwilligers om dit voor elkaar 
te krijgen de afgelopen vakantieweken.
Deze mensen worden hartelijk bedankt voor hun inzet en tijd.

AUB
Wilt u ook de sigarettenpeuken niet op het terras uitmaken, maar in de 
daarvoor bestemde asbakken. Het is anders een rotzooitje en ik mag 
aannemen dat u dit thuis ook niet doet.

Functies
U heeft kortgeleden een overzicht gehad met de functies , die iemand 
bekleedt binnen Tivoli.
Hierop kunt u zien bij wie u moet zijn, als u iemand nodig hebt. Ga naar 
de juiste persoon, zodat uw probleem of vraag meteen behandeld kan 
worden.

Sportpark
Bij de kantine zal een aanpassing worden gedaan door De Karpen, 
zodat we minder last hebben van de rondvliegende ballen, tijdens de 
cricketwedstrijden.

Namens het bestuur
Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand september
 4 Joey van de Laar F1
 5 Marc van Hout web- en clubbladcorrespondent
 6 René Hoeijmans verenigingslid
  Marcel Dieks verenigingslid
 7 P. de Bont verenigingslid
 8 Ivo Moesman selectie
 9 Dré Rennenberg (ex-)voorzitter/bestuursadviseur
 10 Guillaume Stubbs 2e/elftalbegeleider 2e

 15 Thuur Mollet veteranen
 17 Henri Vaessen medewerker kantine
  Henk Rennenberg vice penningmeester/vr.club vets/
   activiteiten- + sponsorcommissie
 18 John Mathijsen veteranen
  Ronald Rennenberg hoofd jeugdzaken
 21 Mevlut Yildirim F1
 26 John vd Hurk verenigingslid
  Coen Vaessen seniorlid
 27 Marc Carapiet 2e

 29 Rob Vincken lid van verdienste/vr.club vets
  Ynca Boon - van Luijn D1

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES

Bedankt
Joppe Killaars  F2
Ryan Hobbelen  F2
Jesse Harks  E1
Devin Geukes  E1
Antonio van Gemert  F1
Robbie Dielis  F2
Rayno van Breemen F1
Jimmy Jansen  F1
Addie Dijkstra         lid jeugdzaken
Gurkan Dulger        4e

Kevin Caster  E1
Fred Meulensteen sr.       begeleider 3e

Jalloh Pateh   E1
Nicky Gielen         selectie
Michelle van der Putten   dames

Nieuw
Michel Tjonfo  D1
Sontje Cloteda  D1
Marijke Smulders         elftalbegeleidster dames
Corina Braet         dames
Ilkay Aydin  D1
Emre Kaya  D1
Hamza Özgür  D1
Yavuz Özmen  3e

Mehdi Cetinkaya  F1
M. Dickhaut  F1
Rick de Goeij         algemeen reserve lid
Mevlut Yildirim  F1
Samed Yildirim  F1
E. Türkeli  E1

★ ★ ★
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INDELINGEN 2013 - 2014
Tivoli 1  5e Klasse E  14.30 uur
Tivoli 2  5e Klasse 24  11.00 uur
Tivoli 3  5e Klasse 23  11.00 uur 
Tivoli dames 5e Klasse 863 10.00 uur
Tivoli D1 7TAL 3e Klasse D482 11.30 uur
Tivoli E1  3e Klasse E344 11.00 uur
Tivoli F1  3e Klasse F345 10.00 uur

Senioren

Competitie indeling Tivoli 1 5e klasse E
Pusphaira   14:30
Casteren   14:30
Terlo    14:30
Knegselse Boys  14:30
De Weebosch  14:30
Vessem   14:30
ETS    14:30
DOSL    14:30
Tivoli    14:30
De Bocht ‘80   14:30
DEES    14:30
Sterksel   14:30
DBS    14:30
LSV    14:30
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Competitie indeling Tivoli 2 5e klasse 24 
Heeze 6   10:00
Nuenen 9   10:00
WODAN 7   12:15
Oirschot Vooruit 5  12:00
Spoordonkse Boys 5  12:00
EMK 5    11:30
Geldrop 7   12:30
Wilhelmina Boys 5  10:00
DVS 3    12:00
Tivoli 2   11:00
Best Vooruit 7   10:00
Beerse Boys 6   13:00

Competitie indeling Tivoli 3 5e klasse 23
Gestel 4   12:00
DBS 3    10:30
PSV 3    11:00
Nuenen 8   12:00
WODAN 6   12:15
Woenselse Boys 3  10:00
Eindhoven AV 3  10:00
Unitas ‘59 6   12:00
Tivoli 3   11:00
Nieuw Woensel 5  11:00
Brabantia 5   14:00
Braakhuizen 3   12:00

Competitie indeling Tivoli veteranen
Braakhuizen A
Braakhuizen B
Eindhoven AV
Gestel
Nieuw Woensel
RPC
Tivoli
Waalre
Woenselse Boys A
Woenselse Boys B
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Dames

Competitie indeling Tivoli dames 5e Klasse 863
Eindhoven AV 4  10:00
Unitas ‘59 1   13:00
Tivoli 1   10:00
Nederwetten 2  10:00
WODAN 3   10:00
Nieuw Woensel 1  14:30
Pusphaira 2   12:00
Gestel 1   10:00
Brabantia 2   10:00
Braakhuizen 1  11:00
RKGSV 1   10:00

Jeugd

Competitie indeling Tivoli D1 3e Klasse D482
RKVVO D6   11:45
Braakhuizen D3  11:30
RPC D5   11:45
Geldrop D7   11:30
WODAN D9   11:15
Tivoli D1G   11:30

Competitie indeling Tivoli E1 3e Klasse E344
Beerse Boys E3  10:30
Marvilde E2   11:00
Tivoli E1G   11:00
Unitas’59 E5   10:15
Woenselse Boys E2  10:15
Braakhuizen E4  10:15



8

Competitie indeling Tivoli F1 3e Klasse F345
Rood Wit V F3  09:15
DBS F7   09:00
Tivoli F1   10:00
Unitas’59 F6   09:00
Woenselse Boys F2  09:15
WODAN F5   09:00

★ ★ ★



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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WEDSTRIJDPROGRAMMA VETERANEN 2013 - 2014
datum wedstrijd    aanvang
07-sept. Tivoli - Waalre   16.00 uur
14-sept. Woenselse Boys A - Tivoli  15.30 uur
21-sept. RPC - Tivoli    16.15 uur
28-sept. Tivoli - Eindhoven   16.00 uur
05-okt. Braakhuizen B - Tivoli  15.30 uur
12-okt. Tivoli - Braakhuizen A  16.00 uur
19-okt. Nieuw-Woensel - Tivoli  15.30 uur
26-okt. Tivoli - Gestel   16.00 uur
02-nov. Tivoli vrij
09-nov. Tivoli - Woenselse Boys B  15.30 uur
16-nov. Tivoli vrij
23-nov. Waalre - Tivoli   16.30 uur
30-nov. Tivoli - Woenselse Boys  A  15.30 uur
08-mrt. Tivoli - RPC    15.30 uur
15-mrt. Eindhoven - Tivoli   15.00 uur
22-mrt. Tivoli - Braakhuizen B  15.30 uur
29-mrt. Braakhuizen A - Tivoli  15.00 uur
05-apr. Tivoli - Nieuw-Woensel  16.00 uur
12-apr. Gestel - Tivoli   15.45 uur
19-apr. Tivoli vrij
26-apr. Woenselse Boys B – Tivoli  15.30 uur
03-mei. Tivoli vrij

★ ★ ★
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IN GESPREK MET… DE NIEUWE HOOFDTRAINER

(van onze redacteuren Marc van Hout en Pascal Janssen)

Op een mooie zomeravond, 
donderdag 29 augustus 
2013, spraken wij met onze 
nieuwe hoofdtrainer Peter 
Treffers. Rond de klok van 
half 7 hadden we afgespro-
ken op ons sportpark de 
Heihoef, zo zouden we ze-
ker ruim de tijd hebben voor 
ons interview.
Middels enkele vragen en 
de zeer uitgebreide ant-
woorden van Peter zijn we 
een hoop te weten geko-
men over onze nieuwbak-
ken hoofdtrainer. Hieronder 
vindt u onze visie op hem.

Peter praat honderduit en is zeer open als je hem spreekt, hij is erg en-
thousiast en direct al betrokken bij onze club. Echte doelstellingen heeft 
hij zich nog niet gesteld voordat hij bij onze club kwam. Eerst maar 
eens kijken wat er allemaal rondloopt en mogelijk is, zo zal hij gedacht 
hebben. Thuis had hij zijn vrouw en kinderen er al op voorbereid dat 
hij dit seizoen misschien geen clubtrainer zou zijn. Bij VV Gestel zag 
hij geen toekomst meer en daarom besloot hij daar te stoppen aan het 
eind van het afgelopen seizoen. Gelukkig kwamen wij als club nog bij 
hem terecht via Frans Verbeek. De link was snel gelegd en beide par-
tijen wilden wel met elkaar in zee.

De Voetballer
Hij zag 47 jaar geleden op 3 mei het levenslicht in Waalwijk, daar trapte 
Peter ook voor het eerst tegen een bal. RWB (Rood Wit Blauw) uit 
datzelfde Waalwijk stond aan de wieg van de carrière van de huidige 
kraanmachinist bij BMV Veldhoven. Zijn eerste contact met het prof-
voetbal was pas op betrekkelijk late leeftijd. Nadat Peter van zijn zesde 
tot zijn zeventiende bij RWB had vertoefd, informeerde de FC uit onze 
provinciehoofdstad naar zijn diensten. 
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Peter besloot het gemoedelijke RWB te verruilen voor het tweede van 
FC Den Bosch. Hoewel hij uiteindelijk, na ook een jaar in dienst te heb-
ben gezeten, teruggekeerd was naar RWB lonkte het profvoetbal nog 
steeds. In het volgende jaar stond RKC op de stoep. Na een jaar in het 
tweede te hebben gespeeld, maakte Peter zijn profdebuut in de Ere-
divisie. Hij speelde in die wedstrijd tegen Feyenoord (1-1) tegen een 
groot talent (Tom Krommendijk, vermoeden wij), die enkele weken later 
verongelukt is. 
Dat is iets wat Peter, uiteraard, tot op de dag van vandaag nog is bij-
gebleven. Na 3,5 jaar verruilde hij RKC voor FC Eindhoven, om hier 
vervolgens ook 3,5 jaar te vertoeven en zijn profcarrière te beëindigen. 
Zijn voetbalcarrière ging hierna zelfs internationaal met een transfer 
naar Wuustwezel in België. Hoewel Peter drie keer in de week 150 
km moest rijden, heeft hij hier zijn “mooiste tijd als voetballer beleefd.” 
Wuustwezel kwam uit in de Eerste Provinciale, qua niveau vergelijk-
baar met de eerste klasse in Nederland. Hier stond de gezelligheid 
hoog in het vaandel. Nadat om 18 uur de uitslagen werden voorgelezen 
in de kantine gingen de meeste spelers uit eten, om vervolgens geza-
menlijk de avond af te sluiten in de stamkroeg.

De trainer
Na zijn Belgisch avontuur speelde Peter nog vier jaar bij DBS, hier 
werd ook de basis voor zijn trainerschap gelegd. Zijn eerste functie 
naast het veld was assistent-trainer van DBS. Na dit 1,5 jaar volgehou-
den te hebben, vertrok de “voetbalnomade” naar Sterksel om daar de 
functie trainer / speler te vervullen. Hoewel het zijn intentie was na vier 
jaar te vertrekken, heeft hij destijds besloten er nog een jaar aan vast te 
plakken omdat hij bang was dat de club in elkaar zou storten. Dat ene 
jaar werden er uiteindelijk twee, voordat Peter voor het eerst in Eindho-
ven aan de slag ging.   
Als trainer heeft Peter nu ook al een lange carrière achter de boeg, 
hoewel hij pas 47 jaar is, heeft ie al heel wat teams onder zijn hoede 
gehad. Zoals je wel vaker ziet bij profvoetballers, kon ook Peter al vrij 
snel een cursus tot trainer gaan doen. Na DBS en Sterksel  ging hij aan 
de slag bij het 2e van VV Gestel en nu is hij dan bij onze club beland.
Een man van de praktijk, normen en waarden, gezelligheid en een 
grote prater. Zo zou je de nieuwe hoofdtrainer van het vaandelteam wel 
kunnen omschrijven in een aantal woorden. Met een lange voetbalcar-
rière die hem onder meer langs de profclubs RKC, FC Den Bosch en 
FC Eindhoven voerde, gevolgd door een trainerscarrière van twaalf 
jaar, neemt hij een schat aan ervaring mee. 
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Hoewel je door zijn imposante carrière misschien zou verwachten dat 
het puur om de prestatie gaat, vertelt hij dat hij de beruchte derde helft 
misschien wel net zo belangrijk vindt voor het goede groepsgevoel. 
Dus mede daardoor is hij hier bij onze SV Tivoli aan het juiste adres. 
Peter Treffers, hartelijk welkom op De Heihoef!

De man van de praktijk
Zijn 2 dochters spelen bij Eindhoven en daar is Peter dan ook vaak op 
zaterdagen te vinden. Heel het voetballen zit dus in zijn leven inge-
bouwd. Hij heeft zich ook als lid van onze vereniging ingeschreven en 
zelfs al heel wat speelminuten gemaakt. Met zijn ervaring kan hij nog 
steeds gemakkelijk meespelen in de 5e klasse. Vooral de sfeer vindt hij 
een belangrijk aspect binnen een spelersgroep, want met een goede 
sfeer hebben de jongens wat voor elkaar over en kun je gaan verbete-
ren en bouwen. Het mooie bij Tivoli is, dat er weinig verwachtingen zijn. 
Dit komt natuurlijk door de niet zo geweldige resultaten in de afgelopen 
seizoenen. Op dit moment is het vooral belangrijk om de oude en de 
nieuwe garde met elkaar te vermengen en ervoor te zorgen dat het 
weer een geheel wordt. Vorig seizoen hebben sommige jongens de 
kastanjes uit het vuur gehaald en Tivoli echt uit de brand geholpen, dit 
seizoen zijn er veel nieuwe (en oude bekenden) spelers bijgekomen. 
Via duidelijke regels en richtlijnen wil Peter een mooie groep vormen. 
Ook het samenzijn in de kantine en dus de gezelligheid vindt hij erg 
belangrijk.

Uw razende reporters vonden het een prettig gesprek met een zeer 
open en enthousiaste nieuwe hoofdtrainer. Iemand die echt past bij een 
clubje als het onze. Hij lijkt nu al een Tivoliaan.
Peter, welkom en veel succes!

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

Wilt u graag kaarten, of kent u iemand die graag een kaartje legt? U 
kunt daarvoor gemiddeld 1x per maand terecht in onze gezellige kan-
tine. 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 groe-
pen een prijsje. Als u interesse hebt om te komen kaarten, kunt u con-
tact opnemen met Henk Tholen (040-2121182 of 06-13430350).

U bent van harte welkom.

De kaartavonden voor dit seizoen zijn gepland op:

vrijdag 27-09-2013
vrijdag 25-10-2013
vrijdag 29-11-2013
vrijdag 20-12-2013
vrijdag 31-01-2014
vrijdag 28-02-2014
vrijdag 28-03-2014
vrijdag 28-04-2014
vrijdag 23-05-2014

★ ★ ★
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VETERANEN

Onze webryder en vaste correspondent Marc van Hout heeft ons al aan 
het eind van het vorig seizoen een seizoensterugblik over de veteranen 
gestuurd. Om ons moverende redenen plaatsen wij dat in dit clubblad.

De titel van Het andere Oranje
Een terugblik op het memorabele seizoen

 “Volgend jaar verlaten de belangrijkste concurrenten de competitie 
en er komen nieuwe onbekende ploegen bij, maar ik denk dat de 
veteranen nog een keer een gooi naar de titel kunnen doen mits er 
niet te veel personele problemen optreden.” Zo heb ik vorig jaar mijn 
seizoensterugblik afgesloten. Op 13 april jongst leden, exact 41 weken 
na mijn seizoensterugblik, waren op De Heihoef ruim veertig Tivolianen 
aanwezig om de titel van de veteranen te vieren. 

De transfers
Tegenwoordig is het in het voetbal gebruikelijk dat de meeste elftallen 
in de zomermaanden een nieuw gezicht krijgen, sommige spelers 
vertrekken en andere worden aangetrokken. Ook de veteranen 
ontkwamen hier niet aan, alleen waren het hier niet de andere clubs 
die aan de spelers trokken. Het aantal vaste leden ten opzichte van 
het vorig seizoen was redelijk afgenomen en Jeffrey de Rijk vertrok 
naar Eindhoven AV, dus hier moesten vervangers voor gevonden 
worden. De leiders waren dan ook blij dat oudgediende Willem zich 
weer meldde op het trainingsveld, hij haalde zijn handschoenen na 
twintig jaar weer uit de wilgen om in de derde wedstrijd tegen Nieuw 
Woensel onder de lat te staan. In de wedstrijd tegen Eindhoven maakte 
ook Richard zijn veteranendebuut, dus de personele problemen leken 
redelijk opgelost te zijn.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen?
De opening van het seizoen was veelbelovend. De eerste wedstrijd, 
uitgerekend tegen angstgegner Gestel, werd weliswaar niet gewonnen, 
maar met het creëren van kansen zat het duidelijk wel goed. Het vizier 
van de spitsen moest alleen nog wat scherper gesteld worden in de 
komende wedstrijden. Na de zakelijke overwinning tegen Beerse 
Boys kwamen de veteranen echter voor een verrassing te staan. Het 
nieuwe veteranenteam van Nieuw Woensel bleek helemaal geen 
veteranenteam te zijn. 
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De Tivolianen, die dag met een defensie van gemiddeld 57 jaar, hielden 
tegen de 25-jarige “veteranen” keurig stand met een zwaarbevochten 
3-3 gelijkspel. Maar als dit de normale samenstelling was van Nieuw 
Woensel, dan was er weer een directe concurrent bij. 

De diesel is op gang!
Na vijf punten uit de eerste drie wedstrijden waren de Tivolianen tegen 
Eindhoven AV eindelijk pas echt op schot. Deze 5-1 overwinning was 
het begin van een mogelijk unieke reeks. Tussen 29 september en 
16 maart (!) werd er namelijk geen punt meer verloren. Weer of geen 
weer, uit of thuis, wel of geen personele problemen, de elf wedstrijden 
in deze periode werden allemaal met een overwinning afgesloten. 
In dit seizoen hebben buiten Richard en Willem nog een viertal 
spelers hun veteranendebuut mogen maken. Zij werden binnen de SV 
gevonden en wel in het derde elftal. Naast “vaste kracht” Jaffa, hebben 
de veteranen dit seizoen ook een beroep mogen doen op: Pascal, 
Diego, Vincent, Fred, Robert en Guillaume. Zij hebben ook allemaal 
hun steentje bijgedragen dit seizoen, dus zij mogen zeker niet vergeten 
worden in dit verslag. 
Er werden enkele bijzondere resultaten geboekt in de reeks 
overwinningen. Zo bleek ook dit jaar uit (en thuis) tegen Braakhuizen 
de grootste uitslag behaald te zijn: 9-2 overwinning. Beide keren had 
Ferry hier een groot aandeel in en beide keren gebeurde dit pas na de 
rust als invaller. Ook werd er dit seizoen afgerekend met een andere 
angstgegner, Woenselse Boys A werd op eigen veld dankzij een goede 
teamprestatie eindelijk eens met 2-4 opzij gezet. Zouden de veteranen 
nu nog wel van de titel afgehouden kunnen worden? Ze hadden 
immers al 38 punten uit veertien wedstrijden.

Titelkoorts
Bij de vaste volgers van de veteranen is het inmiddels al duidelijk dat 
de twee elftallen van Woenselse Boys geen favoriete tegenstanders 
zijn van de Tivolianen. Elke ontmoeting moet er hard gevochten worden 
voor de punten, dus dat zou in de uitwedstrijd tegen Woenselse Boys 
B niet anders zijn. In een wedstrijd die voor het eerst dit seizoen 
eindigde zoals het begonnen was, was de titelkoorts voor het eerst echt 
voelbaar. Maar hoewel we die dag niet het allerbeste elftal tot onze 
beschikking hadden, zorgde de 0-0 er wel voor dat de Tivolianen een 
jaar ongeslagen waren en de titel nog in eigen hand hadden. 
In de wedstrijden tegen LEW en RPC waren nog slechts vier punten 
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nodig om de laatste thuiswedstrijd van het seizoen om te dopen tot de 
kampioenswedstrijd. Waar alles tegen LEW nog van een leien dakje 
ging, maakten de veteranen het zichzelf in de strijd om de Straatemmer 
onnodig moeilijk. Of een mogelijk kampioenschap hier de reden van 
was, weet ik niet, maar het leek die wedstrijd wel alsof de veteranen 
verstijfd op het veld stonden. Desondanks werd er met 1-1 gelijk 
gespeeld, dus dat betekende dat bij een overwinning op Braakhuizen 
de titel een feit was.

Tivolianen, dat zijn wij allen...
De eerste zin van het clublied werd in de kampioenswedstrijd 
nogmaals bevestigd. In een mooie ambiance, met ruim veertig 
Tivolianen langs de lijn, zorgden de elf veteranen op het veld ook voor 
een spektakelstuk. De vets leken in de opening nog bevangen door 
de zenuwen, maar toen de machine echt op stoom was gekomen, 
was zij ook niet meer te stoppen. Dankzij wederom een 9-2 zege op 
Braakhuizen waren de veteranen niet meer te achterhalen door de 
concurrentie. Dus er kon tijdens het clublied terecht de nadruk worden 
gelegd op: En daarom zijn wij zo trots! Nadat de veteranen heel het 
seizoen voor hun clubje het beste hebben gegeven, zijn zij uiteindelijk 
kampioen.
De eerste wedstrijd van de kersverse kampioen was verre van een 
feestje. Maar omdat iedereen die bij de veteranen betrokken was, weet 
waar dit over gaat, zal ik hier verder niet meer op ingaan.
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Het seizoen
Na een seizoen waarin de veteranen niet af te stoppen bleken, kan je 
wel spreken van een terechte kampioen. Ook de uiteindelijke cijfers, 
met veertien overwinningen en een doelsaldo van 73-31 in negentien 
wedstrijden spreken voor zich.
Vorig jaar bleken mijn voorspellingen dus te kloppen, desondanks ga 
ik mij dit jaar niet aan een echte prognose wagen. Volgend jaar komen 
er weer wat nieuwe teams bij. Een van die teams is bijvoorbeeld 
Waalre, waartegen de veteranen een aantal jaar terug niet opgewassen 
bleken. Dus om de titel te prolongeren, zal lastig worden. Maar met 
een transfercarrousel die inmiddels alweer op volle toeren draait, is het 
afwachten hoe het elftal er aan het begin van het nieuwe seizoen voor 
staat. Een titelhouder moet altijd voor het hoogst haalbare gaan in het 
seizoen erna, dus daar ga ik op dit moment ook van uit. Om maar met 
een cliché af te sluiten: de bal is rond.

Tot volgend seizoen!

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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BEKLADDEN VAN ANDERMANS EIGENDOM IS NIET 

NORMAAL
Wij zijn erop gewezen, dat vorige week onze mooie nieuwe 
picknicktafel/bank, die aan de zijingang bij onze kantine staat, 
door zogenaamde kunstenaars is beklad (zie bijgaande foto).
Blijkbaar wordt dat normaal gevonden, maar dat is het niet. Je 
schrijft niet op tafels, dat doe je thuis toch ook niet, nemen we 
aan. Ben zuinig op onze spullen en laat dit niet weer gebeuren, 
want……

Dit is echt niet normaal!!!!

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ronnie Kox en deze keer vooral Tonnie Janssen hebben ons in de 
afgelopen periode via de mail zoveel gein en ongein gestuurd, dat we 
daarmee voorlopig vooruit kunnen. Onderstaand treffen jullie onze se-
lectie voor deze maand aan.

De hemel en de hel
Er waren eens... twee broers. De ene broer was een stouterik, die 
kreeg altijd last met iedereen. De andere broer daarentegen, gedroeg 
zich perfect. Hij was altijd vriendelijk, hielp de buren, en leefde een 
voorbeeldig leven.
Terwijl de tijd vorderde, bleven de twee broers in contact met mekaar 
maar waren niet echt vrienden. De stoute broer werd een stevige drin-
ker en vrouwenloper. De andere broer was een brave huisvader die 
verschillende goede werken steunde.
Op een dag overleed de stoute broer. En dan, enkele jaren later, stierf 
ook de andere broer. Hij ging naar de hemel en werd beloond met een 
gelukkig leven in het hiernamaals. Na enige tijd ging hij naar God en 
vroeg hem : “Waar is mijn broer? Hij stierf vroeger dan ik maar heb 
hem nog niet gezien”.
God antwoordde, “Zoals je weet, leidde je broer een losbandig leven, 
dus kan hij de eeuwigheid niet in de hemel doorbrengen. Hij is naar de 
Hel gestuurd.”
“Spijtig dat te moeten horen,” antwoordde de goede broer. “Maar ik mis 
hem en zou hem graag nog eens zien.”
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“Gezien je altijd braaf geleefd hebt, zal ik aan je wens voldoen” zei 
God, “Ik geef je de toelating om even in de Hel rond te kijken”. En zo 
gebeurde, de goede broer werd even naar de hel gebracht. Na een 
tijdje vond hij zijn broer die op een barkruk zat. In zijn ene hand hield 
hij een dikke pint vast en aan zijn andere arm hing een jonge, prachtige 
blonde vrouw. De goede broer keerde terug naar God en zei: “Dit kan 
toch niet zijn? Ik heb mijn broer gevonden, met een grote pint in de ene 
hand en een bloedmooie blonde vrouw aan de andere kant! De hel is 
dan toch zo slecht niet!”
God legde geduldig alles uit. “Niet alles is daar wat het lijkt. Daarom 
noemen we het ook de hel !!! Het bierglas heeft onderaan een gat. En 
de blonde niet !!! “

Paus Johannes Paulus II in de Albert Heijn
Paus Johannes Paulus II was op privé bezoek in ons land en hij had 
graag eens gewoon, zoals iedereen, geshopt in een groot warenhuis 
zonder lastig gevallen te worden door de media enz...
Albert Heijn zag dit wel zitten en ja hoor ....op de bewuste dag komt de 
Paus (in burgerkleren) met zijn winkelkarretje de winkel binnengereden. 
Niemand spreekt hem aan en rustig kuiert hij door de vakken en vult 
ondertussen zijn karretje. Wat later schuift hij rustig aan in de fi le en 
legt alles mooi op de band, steekt daarna alles glimlachend in zakken 
van Albert Heijn, betaalt daarna de caissière en rijdt vervolgens naar 
buiten.
Niemand herkent hem tot hij buiten op de parkeerplaats komt. Daar ligt 
een rode loper die naar zijn wagen leidt en begint plots een fanfare een 
deuntje te spelen. Bij zijn auto gekomen staat de chef van Albert Heijn 
met een grote bos bloemen... 
Paus Johannes Paulus II zegt verbaasd en ontgoocheld tegen de chef: 
‘Ik had dit helemaal niet verwacht want ik wilde niet herkend worden, 
en nu lapt U me dit ; waarom toch?’
‘Wel’ zegt de chef ‘We wilden U alleen maar feliciteren want U bent de 
eerste Pool die onze winkel verlaat zonder iets te jatten!!!’
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Hoe kan ik mijn vrouw beter begrijpen?
Eindelijk is het er!
Het boek, “Hoe kan ik mijn vrouw beter begrijpen?” is nu uitgegeven en 
verkrijgbaar..

Psychiatrische inrichting
Er komt een journalist naar een instelling voor gestoorde mensen. Zijn 
eerste vraag luidt hoe ze het onderscheid maken, tussen wie wel gek 
zijn en zij die niet gek zijn. “Wel”, zegt de dokter, “wij geven iedereen 
die binnenkomt één theelepel, één pollepel en één emmer, dan gaan 
ze naar een badkamer waar een bad staat gevuld met water. De be-
doeling is om het bad zo snel mogelijk leeg te maken.”
“Zo”, zegt de journalist, het is dus een normaal mens als hij de emmer 
pakt...”
“Nee”, zegt de dokter, “normale mensen halen gewoon de stop eruit. 
Wilt U een bed bij het raam of in het midden?”

Midlife crisis? Zo simpel is het!
Hij: “Schatje, 25 jaar geleden hadden we een klein appartementje, een 
derdehands wagentje en we sliepen op een versleten matras op de 
grond. Maar ik had wel een heel aantrekkelijk sexy jong vrouwtje. Nu 
bezitten we een dure villa, een dure BMW, een plasma-TV met groot 
scherm en slapen we in een reuze waterbed. Maar ik slaap nu wel met 
een vrouw van bijna 50 jaar.”
Zij: “Het enige wat je hoeft te doen, is te zoeken naar een jonge sexy 
blondine. En dan zal ik er wel voor zorgen, dat je binnen de kortste 
keren opnieuw in een klein appartementje zit, een oude auto hebt en 
weer op de grond mag slapen.” 
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Ben ik geen heer?
Een man ligt bloot te zonnen, ergens aan een naaktstrand. Maar omdat 
zijn “edele delen” in de loop der jaren niet al te veel zon hebben gezien, 
legt hij er uit veiligheidsoverwegingen toch maar een strooien hoed 
over.
Komt er een dame voorbij, uiteraard ook naakt en zij zegt spottend 
tegen hem: “Als jij een heer zou zijn, dan deed je je hoed af voor een 
dame.”
Waarop hij antwoordt: “Als jij niet zo lelijk was, ging die hoed vanzelf 
wel af.”

Sigaar
Jan zit in de trein en wil een sigaar opsteken, maar vraagt eerst beleefd 
aan de dame
tegenover hem: “Staat u mij toe dat ik rook?”
“Doe alsof u thuis bent,” antwoordt de dame.
Waarop Jan de sigaar voorzichtig weer in de doos stopt en bromt:
“Nou dan maar niet!”

Begrafenis hartchirurg

Verontwaardigd!?
Verontwaardigd roept mevrouw Van Dam tegen de loodgieter: “Hoe 
heeft u dat ooit gedurfd, mijn dochter te kussen in die donkere kelder?”
Antwoordt de loodgieter: “Dat vroeg ik me ook af, toen ik haar later in 
het licht zag.”

★ ★ ★
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HEROPENING OPGEKNAPTE KANTINE

(van een onzer redacteuren met hulp van onze secretaris)

Zoals inmiddels bekend hebben 
enige vrijwilligers in de afgelopen 
vakantieperiode nogal wat tijd 
gestoken in het opknappen van onze 
kantine. Zij zijn daarin uitstekend 
geslaagd en het is een lust om 
te zien hoe mooi alles geworden 
is. Natuurlijk worden alle helpers 
daarvoor van harte bedankt, wij zijn 
trots op jullie.

Op vrijdag 30 augustus jl. hadden al onze leden de gelegenheid 
om op uitnodiging van het bestuur de opgeknapte kantine te 
komen bekijken. Een soortement heropening dus, waarvan zo’n 
40 mensen hebben gebruik gemaakt.
Zij kregen allen een welkomstdrankje en een consumptiebon en 
volgens ingewijden hing er een gezellige sfeer. Iedereen was vol 
lof over het bereikte eindresultaat, dat er natuurlijk ook wezen 
mag.
Het was een leuke avond, die pas rond 01.00 uur besloten werd.
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Onderstaand vinden jullie nog enkele gerelateerde foto’s, die 
we van Leny Sanders en Maria Tholen toegestuurd hebben 
gekregen.

★ ★ ★
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ARCHIEF TEAMFOTO’S

Onze webmaster Willem Scheenjes is in samenwerking met onze re-
dacteur Jack Engelen bezig een mooi archief met teamfoto’s op te zet-
ten voor de website. Het eerste resultaat is nu al op de website te vin-
den, maar u zult begrijpen, dat de feiten nog lang niet volledig zijn. Wij 
doen daarom een beroep op u om de nog vele vraagtekens en onvol-
ledigheden te verbeteren. Ook zijn er beslist nog meer foto’s onder de 
mensen, die wij nog niet hebben. Als u ervoor zorgt, dat wij die in het 
bezit krijgen, dan zijn dat weer mooie aanwinsten voor dat archief. Wij 
rekenen op uw aller medewerking, waarvoor bij voorbaat onze dank. 
Wij streven ernaar om aan het eind van dit seizoen een fantastisch en 
volledig mogelijk archief op onze website te hebben. Voor de volledig-
heid vindt u hieronder de mededeling over dit onderwerp, zoals die op 
de website staat.

Archief Teamfoto’s
Er is een begin gemaakt om teamfoto’s van heden en verleden op onze 
website te zetten. Er zijn nog voldoende teamfoto’s in omloop om hier-
bij te zetten, maar dat kost even tijd. Mocht u iets vinden bij de foto’s, 
wat volgens u niet klopt of u heeft een foto die we nog niet hebben, 
graag even een seintje naar de webbeheerder of clubbladredactie. Op 
dit moment ontbreken er nog veel namen van spelers, maar ook het 
team en in welk seizoen de foto is genomen. Staat er een vraagteken 
of een achter z’n hoofd krabbende smiley, dan is het niet geheel zeker 
of deze gegevens juist zijn. Mocht u het wel weten, dan zijn we u zeer 
erkentelijk als u die aan ons wilt mailen.  Willemweb@svtivolivoetbal.nl  
of  svtivoliclubblad@zonnet.nl 

U kunt de teamfoto’s vinden onder [Media & Archief] [centraal archief 
voor Foto-Film-Clubblad] [Fotoalbums] [Teamfoto’s].

Veel plezier!

★ ★ ★
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GROTE CLUBACTIE
De grote clubactie is weer van 
start gegaan en binnenkort zult 
u benaderd worden om loten te 
kopen.
Wij gaan ervan uit, dat we met 
z’n allen loten gaan kopen en 

daarmee onze club een broodnodig fi nancieel steuntje in de rug 
geven.

De verkoop van de loten wordt dit jaar gecoördineerd door de 
jeugdafdeling in de persoon van Angelique Janssen en u laat 
haar en ons natuurlijk niet die loten zitten. Loten zijn ook te koop 
aan de bar van de kantine.
Op donderdag 28 november vindt de trekking plaats.

Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking.

★ ★ ★
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ONSNET

Steun onze club
Misschien bent u van plan om 
een glasvezelabonnement 
af te sluiten bij  een 
glasvezelprovider en u woont in Stratum. denk dan even aan 
onze club. U kunt ons dan nl. steunen door uw stem op SV 
Tivoli uit te brengen. Het is een kleine moeite. Hoe?  Ga naar 
onze website en klik op het logo van Onsnet. U kunt ook op 
onderstaande link in onderstaande mededeling klikken of die 
intypen.

Een nieuwtje:
SV Tivoli staat op de site van Onsnet als donatiemogelijkheid voor 
mensen die een glasvezelabonnement afsluiten. Per donatie levert dat 
SV Tivoli 5 Euro op.
Ga naar de volgende link:

 http://www.onsneteindhoven.nl/Ik+wil+glasvezel/In+Stratum/Vereni-
gingsactie

Laten we met zoveel mogelijk mensen meedoen, zodat de donaties 
lekker kunnen oplopen.

★ ★ ★
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DE JEUGD

De sport- en speldag van de Kortonjo

Op zaterdag 31 augustus 2013 werd door de scouting en de 
plaatselijke buurtvereniging een sport- en speldag georganiseerd. 
Daarbij werd aan de voetbalclub Tivoli gevraagd of er enige 
belangstelling was om hier aan mee te doen.
Wij, en hiermee bedoel ik het jeugdbestuur, bestaande uit 
Wim Vermeulen, Angelique Janssen , Jos van den Hooff en 
ondergetekende, met de ondersteuning van Judith Tekstra, zijn 
hierop ingesprongen en hebben gebrainstormd over wat we die 
dag zouden kunnen doen voor de kinderen. In eerste instantie 
ging het om de promotie van de voetbalclub en het verkrijgen 
van naamsbekendheid in de buurt. Je staat er versteld van hoe 
weinig mensen in Stratum van de voetbalclub Tivoli hebben 
gehoord.

Uiteindelijk hebben we besloten om met een voetbalplaat met 
gaten te gaan staan waarop de aanwezige kinderen dan zouden 
kunnen schieten met een bal. Als extraatje wilden we een kleine 
beloning geven en hadden we de keycords met medaille van de 
KNVB voor diegene die door een van de drie gaten kon schieten.
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Het duurde van 13.00 uur tot 17.00 uur en was qua animo van 
de kinderen een groot succes. Vooral het feit dat je een medaille 
kon winnen was een aansporing om hard te schieten op de 
plaat. Gelukkig was het weer ons goed gezind, behoudens een 
stevige bui, en zijn alle medailles weggegeven, alsmede enkele 
kalenders van het 75-jarig bestaan, allemaal ter promotie van 
Tivoli. Of er hieruit nog aanmeldingen voor de jeugd zullen 
komen, moeten we maar afwachten, maar het plezier was groot.
Mochten er in de toekomst nog andere activiteiten worden 
georganiseerd, dan zullen we dit in het clubblad vermelden, 
misschien wel middels een lijst.
Ik zou zeggen tot de volgende keer.

Ronald Rennenberg,
voorzitter jeugdbestuur

★ ★ ★
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F1 OP TOERNOOI

Onze F1 is afgelopen dinsdag 20 augustus op 
een zeer speciaal toernooi geweest. Onderstaand 
verslag mochten wij van hun trainer Dion Bell ont-
vangen.

PSV Phoxy Jeugdtoernooi F-jeugd 20 augustus 2013.

Tegenstanders poulefase:
ETS F1 – Tivoli F1  1-0
Tivoli F1 - Nuenen F1  0-3

Kwartfi nale:
Wodan F1 – Tivoli F1  0-5

De F1 heeft op uitnodiging van PSV i.v.m. het 100-jarig bestaand dit 
jaar  mee gestreden in het Phoxy toernooi.
Na slechts 1 training, voor een aantal een 1e offi ciële wedstrijd met de 
F-jeugd, voor de trainer in ieder geval, mochten we aantreden tegen 
ETS F1 en Nuenen F1.
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De verwachting bij de spelers was hoog gespannen, want als we alles 
zouden winnen, mogen we de fi nale in het PSV-stadion spelen, dat was 
veel gehoord die avond. De tegenstanders waren toch net even iets 
beter dan ons, waardoor het niet lukte een wedstrijd te winnen.

Wij, de toeschouwers en ik (trainer Dion) zijn wel zeer trots op het re-
sultaat en het goede spel wat jullie hebben laten zien.

We hebben een leuke avond gehad en zijn op de foto geweest met de 
“echte” Phoxy, en hebben een mooie PSV herinnering gekregen.

Goed gevoetbald jongens, ik ben trots op jullie (trainer Dion)

★ ★ ★

OVERLIJDEN

Wij ontvingen het trieste bericht, dat op 8 juli 2013 
geheel onverwacht

Frans Veldpaus sr.

is overleden. Net voor zijn 66e verjaardag is hij naar 
menselijke maatstaven te vroeg van ons heengegaan.

Frans was oud-keeperstrainer van onze vereniging en 
de vader van ons zeer gewaardeerd lid Frans jr. 

Wij wensen Frans, Celesty, Jaimie en de rest van de 
familie Veldpaus alle sterkte toe bij het verwerken van 

dit verlies.
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OVERGENOMEN UIT HET EINDHOVENS DAGBLAD
Afgelopen zaterdag, 7 september 2013, stond er de 
amateurbijlage van het Eindhovens Dagblad een groot artikel 
over onze SV Tivoli. Natuurlijk delen we dat met jullie en vind je 
onderstaand het betreffende verhaal.

Ontmoetingsplek van het oude Stratum
De Eindhovense vijfdeklasser SV Tivoli wil een andere weg 
inslaan: meer Stratumse jongens en een strakkere discipline.

door Michiel Philippart

EINDHOVEN – Tijdens een onaangekondigd bezoek aan 
de kantine op een donderdagse trainingsavond wordt bij 
binnenkomst direct gevraagd of Tivoli een nieuwe speler mag 
verwelkomen. Na een beleefde afwijzing krijgt bestuurslid 
Henk Rennenberg de tegenvraag of voetbalvereniging Tivoli 
nog wel bestaansrecht heeft. Zijn goedlachse gezicht betrekt. 
Kantinebeheerster Maria Tholen en bestuurslid Henk Tholen 
kijken eveneens ietwat geagiteerd op. Maar voordat een van hen 
antwoord kan geven, decimeert een man met luide stem aan de 
bar naast Rennenberg de vraag tot naïeve belangstelling. „Ik zit 
al vijftig jaar op mijn plek aan het uiteinde van deze bar”, zegt 
Charles Kuijs, dit jaar een halve eeuw lid van Tivoli. „Dat zegt 
genoeg, lijkt me”, waarna hij zijn glas bier achterover gooit en zijn 
betoog staakt.
Rennenberg, wiens vader Dré net is gestopt als voorzitter, 
vult aan: „Wat Charles bedoelt, is dat SV Tivoli meer is dan 
alleen voetbal of het vaandelteam. Het is ook nog altijd 
de ontmoetingsplek van het oude Stratum. Het Stratumse 
dorpsgevoel komt hier samen.”
Een nader onderzoek in de ledenlijst bevestigt dat beeld. Ruim 
de helft van de driehonderd leden van Tivoli is rustend. Althans, 
op het voetbalveld, niet binnen de vereniging. Gedurende het 
seizoen is er om de week wel een activiteit buiten het  voetbal 
om. 
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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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Rennenberg zet zijn punt kracht bij. „Deze zomer hebben we 
samen de hele kantine gerenoveerd, de activiteitenkalender loopt 
vol en er staat ook weer een aardig eerste elftal op het veld.”
Een half jaar geleden zag het er bij Tivoli een stuk minder 
rooskleurig uit. Maar aan de periode rond het ontslag van 
trainer Fadil Belhaj, een selectie die niet kwam opdagen en de 
wekelijkse vele tegendoelpunten, worden in de kantine liever 
geen woorden meer vuilgemaakt.
Het vertrek van voorzitter Dré Rennenberg (75) komt voort uit 
zijn drukke werkzaamheden bij de Ouderenpartij en de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Hij blijft wel als adviseur aan de 
voetbalclub verbonden. „Tivoli is dit jaar op voetballend gebied 
een andere weg ingeslagen”, benadrukt Rennenberg jr. „Daar 
focussen we ons op.”
Op dat moment voegt de nieuwe keeper Joey Buenen, zojuist 
klaar met trainen, zich bij het gezelschap. „Henk Tholen heeft mij 
de afgelopen drie jaar gevraagd terug te komen”, aldus Buenen, 
die dit seizoen pas zijn ja-woord gaf. „Ik had geen vertrouwen 
in de vorige trainer en daarbij wilde ik niet de enige autochtoon 
zijn in een verder onbekend Tivoli-elftal. Nu zijn er veel oud-
Tivolianen terug en met de nieuwe trainer Peter Treffers merk 
je aan alles dat er iets is veranderd. Daarom ben ik nu wel 
teruggekomen, want het is en blijft een schitterend Stratums 
clubje.”
Een van de teruggekeerde Tivolianen is speler Fikret Kiliç. Hij 
komt met de nieuwe trainer Treffers ook de kantine binnen 
wandelen. Kiliç is geboren en getogen in Stratum en is na een 
jaar voetbal in Turkije bij zijn club teruggekeerd. Ook hij bevestigt 
dat de nieuwe trainer een strakke discipline eist van zijn spelers. 
„En dat is maar goed ook, want in het verleden was het altijd 
maar afwachten of we genoeg spelers hadden.”
Oud-profvoetballer Peter Treffers geeft aan eerder zichzelf op te 
stellen dan een speler die niet is komen trainen. „Qua niveau van 
de selectie zullen we het dit jaar zwaar krijgen. Eerst gaan we 
aan de mentaliteit werken, want daar schortte het de afgelopen 
jaar nogal aan. 



34

En dan is het te hopen dat zich nog wat aardige spelers 
aandienen”, aldus Treffers, wiens team het vorige week 
onverwacht goed deed tegen vierdeklasser Nederwetten. 
„Slechts 2-0 verloren, dus wat dat betreft gloort er ook op 
voetballend gebied hoop. En vandaag op de training was er ook 
een nieuwe voetballer. Ik weet zijn naam niet meer, maar hij liet 
een heel aardige indruk achter.”
Bij Tivoli is het dus nog afwachten hoe de selectie gaat presteren. 
Hetzelfde geldt voor de vraag of alle contributies op tijd worden 
betaald. Maar dat sprake zou zijn van een overlevingsstrijd, wordt 
allerminst gevoeld. Daar is volgens de ingewijden de Stratumse 
biotoop nog altijd veel te robuust voor.

Verknocht aan voetbalvereniging Tivoli (vlnr):
Peter Treffers, Henk Rennenberg, Henk Tholen, Jack 
Engelen, Charles Kuijs, Leny Sanders en Maria Tholen

Foto: René Manders
★ ★ ★



35

DE BALLEN VAN D1

Nu we komend seizoen weer een D1-elftal hebben, kregen we te ma-
ken met het feit, dat we niet meer beschikten over de juiste ballen voor 
die leeftijdsgroep. Omdat we fi nancieel niet al te ruim in ons jasje zitten, 
was goede raad duur. Enkele enthousiastelingen hebben onder aan-
voering van Henk Rennenberg daarvoor een oplossing gevonden en 
hiervoor de nodige sponsors weten binnen te slepen.
Natuurlijk wordt iedereen daarvoor bedankt.

De ballen van D1 zijn mede mogelijk gemaakt door:

3BE Backpackers Bed&Breakfast

VCN Verzekeringen

Perry’s Car Engineering

ARK

★ ★ ★

car  engeneering
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
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DE COLUMN VAN……. FRENK

Nooit ijzeren noppen

Zaterdag 31 augustus 2013

De meeste voorbereiding moest ik helaas missen en aan me voorbij 
laten gaan vanwege m’n werk maar op deze zaterdag was het dan 
eindelijk zover! Lekker even trainen op de Heihoef onder begeleiding 
van “El Grande”. Zoals verwacht een zware training omdat ik al lang 
niet meer had getraind. Opdrukken, lopen en gewoon, zoals het hoort, 
scherp! Eerst zag ik er een beetje tegenop. Phoe daar gaan we dan. 
Kan ik ‘t nog wel? Hou ik het vol? Kennen (of willen ze me nog) kennen 
daar bij Tivoli?
Maar zoals altijd, eenmaal daar gaat alles vanzelf! Lekker fanatiek 
maar toch relaxed trainen. Tijdens het trainen merk je direct de mooie 
voetbalhumor op die je stiekem toch wel een beetje mist. Het doet je 
goed om weer ‘s zo te zweten op een andere manier dan die je de laat-
ste tijd meer gewend was. En om zeker niet te vergeten, de geur van 
het gras!
En zoals traditioneel de training fi jn (lees lekker) af te sluiten met een 
fi jne douche. 

Natuurlijk bleef het hier niet bij. De humor gaat uiteraard verder in het 
kleedlokaal en de biertjes staan te wachten in de kantine. Buiten de 
verfrissende biertjes staat nog een andere verrassing te wachten! Het 
lijkt wel of “the east coast” op de Heihoef is geweest... Wat is het thuis-
honk van de SV netjes opgeknapt zeg! Mijn complimenten. 
Gelukkig gaat het zoals vertrouwd ouderwets met het gezever in de 
kantine nog steeds prima en de biertjes gaan er gemakkelijk in. Bij het 
laatste rondje komt de vraag of we nog wat gaan eten. Tuurlijk, zo’n 
avond behoort te eindigen met vette hap! We bestellen de echte “leste” 
en bespreken de locatie waar we nog ff wat zullen gaan eten. Een half 
uurtje later zitten we aan de tafel met fl auwe maar hilarische grappen te 
wachten op onze vette hap. 
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Ik had traditiegetrouw een shoarmaschotel die er met wederom over-
tollig veel saus zeer goed in ging. Afrekenen en gauw naar huis want 
morgen(vroeg) weer een dag. Dat gold voor de meeste. Tijdens het 
eten kreeg ik nog een what’s-appje. Of ik nog even langs wilde ko-
men? Maar al te graag wilde ik dat, hoe kon een mooie avond als deze 
nog mooier eindigen? Na afscheid te hebben genomen van de beste 
voetballers die ik ken ;-) wat overigens altijd langer duurt dan je denkt, 
was ik op weg naar ‘n vriendin. Daar in de straat aangekomen waar ze 
woont, zag ik dat het licht uit was maar dat er kaarsjes voor in de plaats 
waren aangestoken. Prima dacht ik, dit komt wel goed. Bij de voordeur 
aangekomen bleek deze op een kiertje te staan. “Ja loop maar verder”, 
klonk een verleidelijke stem vanuit de woonkamer. Om daar aan ge-
hoor te geven, deed ik dat maar en deed de deur achter me dicht en 
liep verder. Daar lag ze dan op haar best, op een uitdagende wijze op 
de zo aantrekkelijke bank. Het enige wat ze aan had, was de radio en 
de kaarsjes uiteraard. Ik liep op haar af met mijn adem die rook naar de 
knofl ook. Ik zet me neer op de bank om haar met een kus te begroe-
ten...... Gaat godverdomme m’n wekker en mag ik weer naar de hostel 
om gasten te gaan voorzien van een lekker ontbijtje, ok mooi!

Binnenkort toch maar echt weer eens gaan trainen, het zal niet lang 
meer duren. Tot gauw jongens!

★ ★ ★
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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 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
Mathijssen Autoschade v.o.f.  Reprofair Autogas
Café Torenzicht Handelsonderneming J. Schuur
Keyboardcentrum Tommy Cars
Corona “D. Rebel en Zn.” Van Os Klussenbedrijf en Metselwerken
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven Wok-inn Veghel

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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- het seizoen weer begonnen is
- de bal dus weer rolt
- ons vaandelteam nieuwe impulsen heeft  
 gekregen
- er namelijk een nieuwe hooftrainer is
- deze Peter Treffers is genaamd
- wij hem eerder in dit blad al aan u hebben  
 voorgesteld
- er ook vele nieuwe spelers zijn

- zich hier ook enkele oude bekenden onder bevinden
- de algemene ledenvergadering deze week nog plaats zal vinden
- dit namelijk op donderdag 12 september zal zijn
- u allemaal, zonder tegenbericht uwerzijds, verwacht wordt
- er genoeg te bespreken zal zijn tijdens die ledenvergadering
- onze voorzitter en vice-voorzitter hun taken zullen neerleggen
- vervangers voor hen zeer welkom en nodig zijn
- er al een han(s)dtekeningenlijst rondwaart in onze club
- men hiermee Dré voor nog een jaar wil laten verlengen
- ook Jack alles nog eens wil heroverwegen
- dit nog steeds geen constructieve oplossingen kunnen zijn
- de toekomst van onze SV ook weer in het geding kan komen
- wij samen de club zullen moeten dragen
- dit soort verhalen verre van nieuw zijn in onze vereniging
- andere verhalen weer naar voren komen in dit blad
- de oude bekende “nooit ijzeren noppen” column weer eens te lezen 

was
- wij hopen dat we hiervan in de toekomst ook meer kunnen lezen
- wij met name de bijdrages van onze oud-redacteur missen in ons 

clubblad
- Frenk hem toch wel weer goed weet te vervangen
- de kantine onlangs feestelijk heropend is
- een aantal vrijwilligers deze zomer hard gewerkt heeft aan ons club-

huis
- het werk een oogstrelend resultaat heeft opgeleverd
- wij trots zijn op de uitstraling van ons thuishonk

★ ★ ★
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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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