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Wat kan de Ark-groep voor u betekenen?

Het verzorgen van uw totale administratie
Het samenstellen van de jaarstukken
Salarisadministratie voor elke bedrijfstak
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Bijstand in fiscale procedures
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REDACTIONEEL

Ga er maar weer 
eens voor zitten, 
want hier zijn we 
weer met een 
nieuw clubblad. Er 
is best wat gebeurd 
in de afgelopen 
tijd. Voorafgaand 
aan de Algemene 
Ledenvergadering 

van 12 september jl. verraste Eind-
hovens burgemeester Rob van Gijzel 
ons en reikte aan onze vicevoorzitter 
en hoofdredacteur Jack Engelen een 
Koninklijke onderscheiding uit voor 
zijn vele verdiensten voor onze club. 
Wij zijn bijzonder trots op hem.
Tijdens diezelfde ledenvergadering 
trad onze voorzitter Dre Rennenberg 
af en er is geen opvolger opgestaan. 
Voorlopig moeten we het dus zonder 
voorzitter (en dus ook vicevoorzitter) 
doen en dat zal niet meevallen. Mocht 
u kandidaten weten, laat het dan aan 
het bestuur weten, zodat deze wat 
mindere situatie zo snel mogelijk ver-
holpen kan worden.
De resultaten van de diverse elftallen 
zijn enigszins ondermaats, daar valt 
dus nog wat verbetering te halen. We 
zullen zien.

O ja, veel scroll- en leesplezier!

★ ★ ★  
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Contributie
De helft van de contributie moet door 
iedereen betaald zijn vanaf heden.
Heeft u nog niet betaald, maak dan als-
nog over op bankrek. Nr. 508320283 
t.n.v. s.v. Tivoli. Ook de boetes voor gele 
en rode kaarten dienen binnen 14 dagen 

betaald te worden, dit kan ook naar hetzelfde rek. nr. Kosten gele kaart 
€ 14,10 en voor de rode kaart € 22,30

Kantine
Door invoering van de nieuwe Gemeenteverordening komt er binnen-
kort een schenktijdenlijst in onze kantine te hangen. Ook het rookbeleid 
wordt aangescherpt.
Er mag niet meer gerookt worden in onze kantine. De richtlijnen van de 
gemeente en KNVB zijn hierin eenduidig.
Om misverstanden en ergenis te voorkomen, zullen de briefjes (op de 
pof) voor hetgeen u consumeert in de kantine, voortaan “boter bij de 
vis”. dezelfde dag moeten worden afgerekend.
Ook mogen er geen honden meer in de kantine. De Warenwet kijkt hier 
streng naar.
De afgelopen weken zijn er diverse plasjes gevonden in de kantine en 
i.v.m. hygiene kunnen we dit niet toleren, zeker niet naar onze andere 
klanten toe.

Inschrijven
Het inschrijven van nieuwe leden gebeurt pas als degene ook zijn 
contributie heeft voldaan. Met de penningmeester kunt u evt. een beta-
lingsregeling treffen.

Diefstal
Uit de kleedkamers worden weer regelmatig spullen ontvreemd. MEN-
SEN LET OP UW WAARDEVOLLE SPULLEN! Geef ze af in de kan-
tine, als u gaat voetballen.
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Ook zijn tijdens de ALV rond de 20 loten ontvreemd van de Grote Club-
actie. De lotnummers zijn bij ons bekend. Met deze actie kan Tivoli veel 
geld genereren, maar niet op deze manier. 
Diegene (clublid) gunt de extra inkomsten waarschijnlijk niet aan Tivoli.

Namens het bestuur

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★

MEDEDELINGEN

Van de wedstrijdsecretaris
Een verzoek aan iedereen, die het programma en clubblad digitaal wil 
ontvangen, om even ‘n mailtje te sturen naar de wedstrijdsecretaris:  
p.smulders16@upcmail.nl
En als je dat al gedaan hebt, maar niets ontvangt  om dat nog maar 
eens ‘n keer te doen.

Van de jeugdafdeling
Ouderavond jeugd
Op woensdag 23 oktober a.s. wordt er om 18.45 uur een ouderavond 
gehouden voor de ouders van de jeugdspelers in de kantine.

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober
 2 Robert Dekkers 2e/trainer dames
  Farid Ouâmi selectie
 5 Melvin Heijmans D1
 6 Anna Welten dames
 7 Frans Joosten verenigingslid
 11 Gökhan Naldemir 3e

  Arianne Muskens medewerkster kantine
 12 Max Dijkstra D1
  Jeffrey de Rijk selectie
 13 Rick van de Laar selectie
 14 Emre Turkmen 3e

 18 Judith Tekstra lid jeugdzaken
 20 Ties Moerkerk reservelid selectie
  Hamza Özgür D1
 23 Addie Dijkstra clubscheidsrechter D1
 30 Luciano van Esch E1

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES

Bedankt
Tarirai Mo  verzorger selectie
Marco Gabriels F1
Burak Calis E1

Nieuw
Nicky Gielen selectie (in het vorige clubblad abusievelijk bij be 
 dankt)
Michelle vd Putten dames (in het vorige clubblad abusievelijk bij   
 bedankt)
Addie Dijkstra clubscheidsrechter D1
Arianne Muskens medewerker kantine
Joe van den Hooff reservelid jeugd
Judith Tekstra lid jeugdzaken
TaHa Aksakal D1
Furkan Aksakal E1

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN (senioren en dames)

Ook dit seizoen plaatsen we deze lijst weer. Nu maar hopen, dat alle 
leiders de doelpuntenmakers tijdig blijven doorgeven aan onze wed-
strijdsecretaris Peter Smulders.

 1 Mike Hovens V 5x
 2 Frans Veldpaus V 4x
  Rob van Hout  2e 4x
  Robert Dekkers  2e / V 4x
  Guillaume Stubbs 2e / V 4x
  Furkan Cengiz 3e 4x
 7 Jaffa Dinmohamed 2e / V 3x
 8 Orcun Saka 3e 2x
  Ferry Klein Kiskamp V 2x
  Hakan Arici V  2x
  Farid Ouami 1e / V 2x
   

★ ★ ★
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AANSCHERPING ROOKVERBOD
In dit kader kregen wij het verzoek om onderstaande mededeling 
te plaatsen, waarvan akte.

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – HOOP ONDANKS WISSELVALLIG BEGIN

Ook in deze nieuwe competitie gaan we over ons 1e berichten in het 
clubblad. Voorlopig blijven we het doen met de verslagjes, zoals die in 
het ED verschijnen of zoals die aan het ED of anderszins zijn aangele-
verd.

De start was, zoals aangegeven, wat wisselvallig, maar desondanks 
mogen we hopen op meer. In de afgelopen tijd kwam ons 1e zes maal 
in actie. Helaas werd er drie keer verloren, maar ook drie keer gelijk 
gespeeld. In sommige wedstrijden had er echt meer in gezeten.

Tivoli - Casteren 1-3 9 september 2013
Tivoli begon goed aan de wedstrijd, maar het was Casteren dat ging 
rusten met een 0-2 voorsprong. Pim Smolders en Daan Jacobs zorg-
den voor de doelpunten. Na rust kwam Tivoli terug in de wedstrijd. 
Jeffrey de Rijk maakte van afstand de 1-2. De thuisploeg deed er alles 
aan om een gelijkspel te realiseren, maar door de tweede goal van Pim 
Smolders ging Casteren met de drie punten aan de haal: 1-3.

Sterksel – Tivoli 1-1 15 september 2013
In een gelijkopgaande wedstrijd verdienden beide ploegen een punt.
In de achtste minuut kopte Sander Polman uit een hoekschop de 1-0 
binnen. Hierna kwam Tivoli onder aanvoering van speler-trainer Peter 
Treffers opzetten, maar Tijmen Brouwer hield zijn doel schoon. In de 
52e minuut schoot Nicky Gielen de gelijkmaker binnen voor Tivoli. In 
de resterende tijd overheersten de verdedigers en namen Sterksel en 
Tivoli genoegen met een gelijkspel.

Terlo – Tivoli 0-0 22 september 2013
Aanvankelijk drong de thuisploeg het meest aan. Langzaamaan kwam 
Tivoli beter in de wedstrijd zonder echt gevaarlijk te worden. Ook na de 
pauze was er op sportpark Terlo nauwelijks iets te beleven. De begin-
stand werd uiteindelijk ook de eindstand.
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Tivoli –de Weebosch 0-0 29 september 2013
Tivoli had de overhand in de eerste helft, maar dat leidde slechts tot 
wat kleine kansjes. Na rust kwam de Weebosch sterk opzetten maar de 
bezoekers konden het overwicht niet verzilveren. Vlak voor het einde 
brak Roy Gielen nog door, maar zijn tocht naar het doel werd onderbro-
ken door het eindsignaal, waardoor de stand op 0-0 bleef staan.

DBS – Tivoli 5-0 6 oktober 2013
Voor de rust ging het voor de thuisploeg van een leien dakje. De eind-
stand was al bij rust bereikt. De doelpunten kwamen op naam van Wil-
lem van der Geest, (2), Timothy Delissen (2) en Stan Casamento. Na 
de pauze speelde DBS het duel plichtmatig uit.

Tivoli – ETS 2-3 13 oktober 2013
Vandaag trad Tivoli aan in een gloednieuw tenue (zie bijgaande foto), 
dat geschonken was door onze sponsors Gebroeders vd Laar en ARK, 
waarvoor natuurlijk onze dank.

Tivoli moest al na twintig minuten met tien man verder na een rode 
kaart voor Jesse Spijker. ETS kreeg door die overtreding ook een pe-
nalty, maar die werd gemist. Toch kwam ETS voor rust nog op voor-
sprong door een goal van Yassin.
In de tweede helft verdubbelden de bezoekers de score. Een kleine 
10 minuten voor tijd maakte Arafat de 0-2. Coach Peter Treffers had 
zichzelf laten invallen en maakte de aansluitingstreffer, Luc Verbeek 
scoorde daarna de 2-2. De comeback van Tivoli werd daarna echter 
teniet gedaan door Yusuf, die net voor het laatste fl uitsignaal ETS aan 
de 2-3 overwinning hielp.

★ ★ ★
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DARTEN

Darttoernooi 5 oktober 2013

Het darttoernooi was een groot succes! Bij de jeugd deden 16 kinderen 
mee die volop hebben genoten.
De oud-voorzitter (‘de oude baas’, zoals de kinderen hem noemen) 
heeft het toernooi geopend met een denderende score!

We hopen dat iedereen volgend jaar weer mee doet!

Op de avond waren er 16 deelnemers. Er is een 501 wedstrijd ge-
speeld. 
Hans Janssen en Tim Legius hebben de fi nale gehaald. 
En de winnaar was ..... TIM LEGIUS! Gefeliciteerd!
Tivolianen, oefenen voor volgend jaar zodat een Tivoli-lid kampioen 
wordt!
Met dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben.

De activiteitencommissie

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

Tivoli 2 - Best Vooruit 7 2-4
We hebben terecht onze 1e wedstrijd in de lagere 5e klasse verloren. 
Ondanks een zeer goede en geïnspireerde voorbereiding van onze El 
Grande wisten we ons trainingsniveau niet te evenaren in deze wed-
strijd.
Voorafgaand aan deze pot hadden we eerst een bespreking waarin alle 
zinvolle afspraken gezamenlijk en democratisch werden bekrachtigd. 
Clubfi lmman Jim Mollet was ook aanwezig voor het vastleggen van de 
bewegende beelden, waarvoor onze dank. 

Met het maximale aantal van 16 ingeschreven spelers begonnen we 
aan de wedstrijd. Het fotomoment vooraf werd uitgesteld omdat niet 
iedereen tijdig in tenue gehesen was. 
Al vroeg in de wedstrijd kwamen we met 1-0 achter door gebrek aan 
communicatie achterin. Vanaf de 16 werd de bal mooi in de verre hoek 
geschoten. Net als de eerste tegentreffer, kwam ook de 2e door het 
midden. Via een gelukje voor de Bestse spits rolde de bal binnenkant 
paal binnen. Voor rust vielen nog 2 doelpunten. Stubbs maakte die van 
ons na een geweldige steekbal van Beekie. De goal zelf was trouwens 
ook een beauty. Recht in het kruis. De 1-3 viel doordat er niet werd 
overgenomen, wederom door het midden. Mike kwam nog wel goed uit 
om zijn doel kleiner te maken maar de bal werd beheerst langs hem in 
de hoek gepasst.



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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In de rust werden er bij ons 5 gewisseld en of het daaraan lag, weet 
ik niet maar we speelden wat beter. De gewisselde en weer ingeval-
len Beekie maakte uit een vrije trap de 2-4 nadat even tevoren Best 
Vooruit naar 3 goals marge was gecounterd. Randje buitenspel of mis-
schien wel over het randje maar de scheids keurde het doelpunt goed 
en negeerde mijn vlagsignaal. Behalve die schitterende vrije trap in de 
verre hoek kregen wij nog wat kansen. Over de hele wedstrijd waren 
wij de mindere, dus verloren we terecht. Volgende week beter, uit tegen 
Spoordonk.

Geldrop 7 - Tivoli 2 2-3
We hebben de volle winst in uitwedstrijden weten te behouden. Uit bij 
Geldrop wonnen we vandaag terecht met 2-3. Door hard voor elkaar te 
werken en niet op te geven, werden we beloond met drie punten.
In de eerste helft kwamen we op achterstand. Een aanval door het 
midden werd resoluut en scherp in de hoek geschoten achter Tommy. 
Verder speelden we niet slecht maar we creëerden weinig echte kan-
sen. Een uitstekende aanval door het midden werd door Jaffa knap af-
gerond. Robke kreeg een mooie pass van Petje en gaf hem knap door 
aan Jaffa. Als een volleerde veteraan kapte hij zich vrij en rondde goed 
af.

Na de thee waren wij de betere en we kregen heel wat kansen. We 
kwamen op voorsprong via een kopgoal van Dekkers. Robke maakte 
een mooie actie, haalde de achterlijn en gaf goed voor op de goed in-
gelopen Dekkers.
Lang konden we niet genieten van de voorsprong. Een aanval over 
onze linkse kant werd verlegd naar het midden. Eén man werd uitge-
speeld en de bal verdween in de lange hoek. Tommy zat er nog aan, 
maar het was net niet genoeg. Ongeveer 5 minuten later kwam de 
eindstand op het bord. Petje gaf een mooie pass op Robke, Vinnie liep 
zich goed vrij en creëerde zo ruimte voor Robke, die knap afrondde. In 
de tumultueuze slotfase wilde de scheids zich nog even manifesteren. 
Een hoofdblessure van Dekkers werd door hem genegeerd, dit leidde 
tot heel wat discussies. Maar de punten waren binnen. Knappe over-
winning mannen.

★ ★ ★
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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 de rest van dit seizoen zijn gepland op:

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 verzorgt ook dit 
jaar weer de wedstrijdverslagen van onze veteranen. Onderstaand zijn 
bijdrage van deze maand.

Speciaal voor het clubblad zijn de verslagen ingekort. De volledige 
verslagen inclusief wedstrijdbeelden zijn nog steeds te vinden op de 
website, zoals gebruikelijk bij de teams onder het kopje ‘Verslagen & 
activiteiten’ bij de veteranen.

Oefening baart kunst

Tivoli vets – Braakhuizen A vets 5-2 31 augustus 2013
(oefenwedstrijd)

Na de welverdiende zomerstop zijn onze veteranen weer uitgerust voor 
een nieuw seizoen, een seizoen als titelhouder. In de zomer is Hakan 
als versterking bij het team gevoegd en hij zat vandaag ook direct bij 
de selectie. De eerste oefenwedstrijd, wat volgens Peter S. naar het 
schijnt een traditie wordt, was de herhaling van de kampioenswedstrijd 
tegen Braakhuizen.
De eerste helft was niet bijzonder spectaculair, maar dankzij de eer-
ste kopgoal (!) van Mike en een grabbelende keeper na een schot 
van Frans Veldpaus stond er toch een verdiende 2-0 ruststand op het 
scorebord. Vlak voor rust had Hakan zijn debuut gemaakt en dit bleek 
slechts een opwarmertje voor de one-man-show de tweede helft. Zo-
wel de 3-0, 4-0 als de 5-2 kwamen van zijn voet, dus met drie goals in 
veertig minuten speeltijd kun je wel spreken van een droomdebuut. Dat 
Braakhuizen in de tussentijd nog twee keer het net vond, was louter 
voor de statistieken. 
In de zomer zijn Fenerbahçe en Besiktas afgetroefd in de strijd om Ha-
kan, maar iedereen speelt natuurlijk liever voor een elftal dat kampioen 
is geworden. Met het oog op de loodzware competitieopening tegen 
Waalre heeft het zelfvertrouwen in ieder geval geen deuk opgelopen. 

Ook dit seizoen weer langs de lijn,
Marc van Hout
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Tivoli vets – Waalre vets 1-3 7 september 2013
Op 7 september was de competitie-ouverture tegen oude bekende 
Waalre. Het beloofde meteen een loodzware beproeving te worden, 
maar de technische staf had ook vandaag weer de beschikking over 
hattrick-hero Hakan. 
Hoewel Waalre dankzij een constant wisselend positiespel de betere 
ploeg was, kreeg Mike in de beginfase de grootste kans waarbij alleen 
de voet van de doelman een treffer in de weg stond. In het kwartier wat 
volgde, toonde captain Frank dat hij zijn spelinzicht de zomermaanden 
niet verloren had, want hij stond drie keer op de juiste plek om de bal 
van de doellijn weg te werken. De laatste keer leidde hij daarmee 
de gevaarlijkste counter in. Twee Tivolianen stormden richting de 
Waalrese doelman, maar op het moment suprême speelde Jaffa de 
bal te ver voor zich uit waardoor de keeper redding bracht. Een slechte 
doeltrap van René, die hij overigens zelf herstelde, leidde het slot in 
waarin bleek dat Waalre de Tivolianen aardig kapot had gespeeld. 
Gevaar voor beide doelen was er echter niet.
De eerste kans na rust vloog tegen de touwen. De bal viel na een 
voorzet gelukkig voor een aanvaller van Waalre, die op zijn beurt dit 
buitenkansje goed afmaakte: 0-1. Ook de 0-2 kwam uit een voorzet, 
waarbij de spits tussen Gijs en Henk raak kopte. De SV kwam in 
deze helft niet veel verder dan tegenhouden, maar de eerste keer dat 
Tivoli echt gevaarlijk werd na rust was het ook direct raak. Na een uur 
verschalkte Jaffa voor het eerst de Waalrese doelman, nadat Mike Jaffa 
dankzij een luchtduel in stelling had gebracht: 1-2. Twee minuten later 
werd deze goal alweer teniet gedaan. Na een snelle aanval kon de 
Waalrese spits de bal in het lege doel binnen glijden: 1-3. Dit was ook 
direct het laatste wapenfeit van de wedstrijd, waardoor de Tivolianen nu 
al de eerste nederlaag leden.
Deze nederlaag was gezien de laatste onderlinge ontmoetingen niet 
echt verrassend voor de regerend kampioen. Het werd vandaag 
duidelijk dat Waalre nog altijd een ploeg heeft om rekening mee te 
houden. Voor de Tivolianen is het nu zaak om tegen angstgegner 
Woenselse Boys een valse competitiestart te voorkomen, maar met dit 
niveau heb ik daar wel vertrouwen in. 

De webryder,
Marc van Hout
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Woenselse Boys A vets – Tivoli vets 3-3 14 september 2013
Vandaag moesten de veteranen tegen de altijd lastige Woenselse Boys 
de nederlaag van vorige week zien te verwerken. Dit moest echter 
zonder de voorhoede gebeuren maar mét veteranendebutant. 
De discussie was nog gaande of de debutant nu Fakir of Farid 
heette, maar ondertussen had hij wel al voor de 0-1 getekend met 
een geweldige pegel strak in het kruis. Hennie had hierdoor denk ik 
medelijden gekregen met de Boys, want hij zette luttele minuten later 
de WB-spits vrij voor René. Dankzij adequaat ingrijpen wist hij een 
snelle gelijkmaker te voorkomen. Hierna werd de druk op het Boyse 
doel gedurende de hele eerste helft steeds hoger. Een schot van Frans 
dat op de kruising uiteenspatte, bleek slechts een waarschuwing, 
want na 27 minuten verdubbelde Hans de voorsprong. Hoewel hij 
eerder een makkelijkere kans om zeep had geholpen, schatte hij een 
pass van Hakan nu wel op waarde: 0-2, met als gevolg een verdiende 
voorsprong bij rust.  
In de beginfase zakte het goede spel weg, maar de voorsprong werd 
wel uitgebouwd. Na een klein kwartier gaf Hakan, na een counter, 
wederom een assist met ditmaal Farid die voor zijn tweede tekende: 
0-3. Hiermee leken de Boys wakker geschoten, want terwijl er nog 
nagenoten werd van het doelpunt stond het alweer 2-3. Bij de eerste 
treffer hielp Bert de Boys een handje en ook bij de tweede, een 
volley, werd René kansloos gelaten. Zo was het opeens weer een 
wedstrijd. De organisatie was weg en het was eigenlijk wachten op 
nog meer schade. En dat kwam er door een dubieuze gelijkmaker. De 
scheidsrechter wuifde een vlagsignaal voor buitenspel weg, waardoor 
de spits vrij baan kreeg: 3-3. Dat een nederlaag de laatste tien minuten 
werd voorkomen, was vooral te danken aan René en de onkunde van 
de Boyse spitsen. 
Deze wedstrijd met twee gezichten kreeg uiteindelijk een terechte 
uitslag. Nadat de Tivolianen in de  eerste helft kansen genoeg hebben 
gehad om de score verder uit te bouwen, gold dit na rust voor de Boys 
precies hetzelfde. Vandaag was wederom de debutant de grote man, 
maar Farid heeft ondanks zijn twee treffers puntverlies niet weten 
te voorkomen. De naderende derby is de ideale gelegenheid om de 
mindere start weg te poetsen.

De webryder,
Marc van Hout
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RPC vets – Tivoli vets 0-6 21 september 2013
Met slechts een punt uit de eerste twee wedstrijden is de 
competitiestart een regerend kampioen onwaardig, dus het was tegen 
onze buren hoog tijd om dit te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen, 
werd er voor de eerste keer dit seizoen een beroep gedaan op Robert, 
want wederom was de personele bezetting aan de lage kant.
Zoals het de laatste jaren gebruikelijk is bij deze derby begon ook deze 
wedstrijd later dan gepland. Te laat of niet, er werd uitgekeken naar 
de strijd tussen de gebroeders Van Daal. Dat Frans het vandaag weer 
op zijn heupen had, bewees hij al na vijf minuten, door een vrije trap 
van 25 meter bij de tweede paal binnen te schieten: 0-1. Met nog twee 
goals van zijn schoen, in de 25e en 27e minuut, was de hattrick al een 
feit. Vooral de tweede goal was een pareltje, want Frans stuurde met 
een “simpele” schijnbeweging zowel de verdedigers als de doelman 
het bos in. RPC bood vandaag wel erg weinig tegenstand, het was 
namelijk niet alleen bij de drie goals van Frans gebleven. In de 21e 
minuut had Mike met de 0-2 ook zijn eerste competitiegoal te pakken, 
nadat heel de verdediging al gepasseerd werd, besloot de keeper ook 
maar niet in te grijpen. De 0-4 ruststand was een magere afspiegeling 
van de krachtsverhoudingen.
De tweede helft werden de eigen krachten en RPC duidelijk gespaard. 
Hakan liep echter wel een hamstringblessure op, dus moest ook 
Richard weer opdraven. Dit draven nam hij iets te letterlijk, want zelfs 
de kleine goaltjes achter het veld werden niet gespaard. Nadat Richard 
zich uit het net bevrijd had, wist Henk wel het juiste net te vinden. Hij 
“schoot” een voorzet vanaf vijf meter binnen na 54 minuten spelen. 
Zoals hierboven vermeld had Frans het vandaag op zijn heupen, dus 
besloot hij hoogstpersoonlijk de eindstand op 0-6 te brengen. Na een 
1-2’tje met Robert schoot hij onberispelijk binnen. Of onze goalie René 
inmiddels al in slaap gevallen was, weet ik niet, maar hij hoefde zijn 
tenue na deze wedstrijd in ieder geval niet te wassen. 
Eindelijk lijkt de weg naar boven ingezet, dankzij de eerste overwinning 
van het oudste team van de SV. De uitslag had vandaag nog hoger 
uit moeten vallen, maar de drie punten zitten in de zak. Om deze 
overwinning te vieren, werd zelfs onze eigen kantine tot in de late 
uurtjes aangedaan. Gelukkig hoefde ik nu niet weer lopend naar huis…

De webryder,
Marc van Hout
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Tivoli vets – Eindhoven vets 4-1 28 september 2013
Vandaag moest er tegen FC Eindhoven een vervolg worden gegeven 
aan de klinkende overwinning van vorige week. Dit moest gebeuren 
zonder Hakan en de in de warming-up geblesseerd geraakte Richard, 
die vorig seizoen in deze wedstrijd nog zijn veteranendebuut had 
gemaakt.
Het andere Oranje, en dan met name Mike, ging furieus van start, want 
binnen zeven minuten stond er al 2-0 op het scorebord. Bij de 1-0 werd 
Mike nauwelijks aangepakt en kon rustig afronden en bij de 2-0 werd 
hij door Robert in stelling gebracht, nadat de laatstgenoemde zich eerst 
met een goede beweging ruimte had verschaft. Stand-in grensrechter 
Willie wist het zeker: “wij komen tegen hun niet in de problemen.” De 
woorden echode nog na of de 2-1 was binnen het kwartier een feit. 
De bal werd voorgezet vanaf de achterlijn en een communicatiefout 
leidde er toe dat de Eindhovense spits makkelijk kon binnentikken. 
De Tivolianen leken van slag, maar herpakten zich de laatste tien 
minuten. Robert liet, op aangeven van Frans, de doelman met een 
lobje kansloos en vond voor het eerst dit seizoen een ander net dan 
het vangnet. En vlak voor rust wist ook Ferry de doelman te passeren 
na wederom een lange bal, ook nu werd het lege doel gevonden: 4-1. 
Hiermee was de wedstrijd ook meteen gespeeld.
In de tweede helft gebeurde er vervolgens weinig, heel weinig. 
De Tivolianen hoefden niet meer en FC Eindhoven kon niet beter. 
Een domper op deze wedstrijd was dat de Pelé (of Pellè) van het 
veteranenvoetbal en tevens clubtopscorer Frans na 41 minuten 
geblesseerd raakte en jawel ook aan zijn hamstring. Zouden de 
Spartaanse trainingsmethoden nu al zo vroeg in het seizoen hun tol 
beginnen te eisen, Frans was immers al de derde veteraan in twee 
weken met deze blessure? In de 55e minuut kreeg Robert dé kans om 
zijn seizoensproductie tot dusverre te verdubbelen, maar hij schoot de 
penalty die Mike geforceerd had in… het vangnet. Bas was er heilig 
van overtuigd dat hij deze buitenkans wel zou hebben verzilverd, 
maar wat de andere veteranen daarvan denken, laat zich raden… In 
het vervolg raakte Ferry nog twee maal het aluminium, maar verder 
bloedde de wedstrijd eigenlijk langzaam dood.
Met zeven punten uit vier wedstrijden, kunnen we na een moeizaam 
begin met een keer onnodig puntverlies toch stellen dat we weer 
mee doen. Inmiddels zitten drie spelers en daarmee ook acht van 
de negentien doelpunten in de ziekenboeg. De als enige(?) nog 
ongeslagen Frank V. zit echter niet in de ziekenboeg, dus als hij 
komende week weer meedoet, is de overwinning haast een feit.
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Braakuizen B vets – Tivoli vets 1-4 5 oktober 2013
Vorige week berichtte ik nog dat de ziekenboeg aardig vol was, maar 
de Webryder zag bij aankomst op het sportpark Richard en Hakan al 
op het hoofdveld staan om het op te nemen tegen Braakhuizen B. De 
eerste ontmoeting van het Braakhuizense tweeluik. 
Richard wilde zijn rentree blijkbaar niet opfl euren met een treffer, want 
hij raakte binnen twee minuten de paal nadat de keeper al omspeeld 
was. De Geldroppenaren gingen echter zuiniger om met hun kansen. 
Na een kwartier maakte iedereen ruim baan voor de middenvelder, hij 
stoomde op en bracht de spits in stelling, vrij voor René: 1-0. Met Frans 
als toeschouwer in plaats van speler leken de Tivolianen inspiratieloos, 
ook de overtuiging en zelfs de inzet waren ver te zoeken. Er mocht van 
geluk gesproken worden dat Braakhuizen zich ook feilloos aan dit “ni-
veau” aanpaste, zodoende kon Ferry nog voor rust voor de gelijkmaker 
tekenen. Robert onderschepte een doeltrap en bood Ferry een niet te 
missen kans: 1-1. Dit was de ruststand, hoewel er in de kleedkamer 
waarschijnlijk weinig sprake was van rust. 
In de rust gonsde de geruchten langs de zijlijn: Zou het echt waar zijn?! 
Zelfs Wim wist er nog niets van, totdat daar de bevestiging was. Vorige 
week werd er gevreesd voor een langdurige hamstringblessure, maar 
in de 38e minuut stapte Frans in voetbaltenue(!) uit de kleedkamer. De 
Geldroppenaren leken bevangen door de schrik en hier profi teerde Ha-
kan, nadat een pass van Hennie van richting veranderd was, optimaal 
van: 1-2. Dit was het sein om joker Henk te wisselen voor Frans. De in 
shock verkerende tegenstanders kregen direct de genadeklap toege-
diend, want nog voordat Frans een minuut op het veld stond, had Mike 
op aangeven van Ferry voor de 1-3 getekend. En Mike liet het hier niet 
bij zitten. Nadat eerst het houtwerk was getroffen, vond hij vijf minuten 
voor tijd wel het net met zijn rechter(!): 1-4. Hiermee kwam de wedstrijd 
ook tot een einde. 
Het spel vandaag was vooral in de eerste helft apathisch te noemen, 
maar Braakhuizen strafte dit niet af. Mede hierdoor en dankzij de in-
valbeurt van Frans was de overwinning een feit. Ook volgende week 
tegen Braakhuizen A mag er gezien de onderlinge resultaten een over-
winning worden geëist. Helaas zal dit zonder Hans zijn, die vandaag 
geblesseerd uitviel.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 - 2014
Oktober
Zaterdag 05 Darten voor jeugd en senioren
Vrijdag 25 Kaartavond

November
Zaterdag 23 Sint Nicolaasviering jeugd, aanvang 15:00 uur
Vrijdag 29 Kaartavond
Zaterdag 30 Oriëntatieloop (senioren)
Zaterdag ?? Kerstbomen steken ????

December
Zaterdag ?? Start kerstboomverkoop t.b.v. SVTivoli ?? Bij 

“Kwekerij Johanshof” aan de Jaguarstraat 1. Ingang 
Kangoeroestraat.

Vrijdag 20 Kaartavond

Januari
Zondag 05 Nieuwjaarsreceptie om 14:00 uur
Zaterdag 25 Spookpuzzeltocht (jeugd)
Vrijdag 31 Kaartavond

Februari
Zaterdag 15 Apres-ski (senioren)
Vrijdag 28 Kaartavond
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Maart
Zaterdag 01 Carnaval
Vrijdag 28 Kaartavond

April
Maandag 21 Activiteit (jeugd)
Vrijdag 28 Kaartavond

Mei
Vrijdag 23 Laatste kaartavond
Zaterdag 24 Tivoli-jeugdtoernooi
Zaterdag 31 Damestoernooi

Juni
Zondag 01 Frans Mink-Toernooi( 6x6)
Zaterdag 07 Slotdag (jeugd en senioren)
Zondag 08 Rommelmarkt

★ ★ ★
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Jack Engelen: Lid in Orde van Oranje Nassau

Op donderdag 12 september jl. vond bij de SV Tivoli de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering plaats, maar deze avond zou anders lopen 
dan bij een normale ALV. Vandaag was het niet alleen een belangrijke 
dag voor de vereniging maar ook een bijzonder feestelijke dag. Het 
was namelijk een avond waarop onze vicevoorzitter Jack Engelen een 
Koninklijke onderscheiding kreeg! Met de volgende woorden speldde 
de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel rond 20.20u hoogstper-
soonlijk het lintje bij Jack op: “Vanwege bijzondere verdiensten heeft 
Zijne Majesteit de Koning aan Jack Engelen de onderscheiding Lid in 
Orde van Oranje Nassau toegekend.”

Onze Jack was deze avond vanwege ziekte niet aanwezig geweest, 
ware het niet dat zijn vrouw Ine hem toch overtuigd had te gaan. Na 
28 jaar moest je als aftredend vicevoorzitter, waarin Jack ook een tijdje 
interim-voorzitter is geweest, toch ook bij de laatste ALV zijn geweest, 
niet waar? Dus zodoende belandde Jack vandaag toch in de kantine. 
Vergeleken met voorgaande jaren waren er vrij veel leden van de SV 
op de vergadering afgekomen. Misschien ook omdat naast Jack ook 
de langstzittende voorzitter allertijden, Dré Rennenberg, vandaag zou 
aftreden. Toen iedereen gereed was om met de vergadering te begin-
nen stapte burgemeester Van Gijzel de kantine binnen, gevolgd door 
familie, vrienden en overige bekenden van Jack. “Krijg ik een sportpen-
ning van de stad Eindhoven of willen ze mij als nieuwe burgemeester?” 
hoorde je Jack denken, dus het was nog even wachten op het ant-
woord. 
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Van Gijzel begon zijn verhaal met een kijkje in zijn eigen verleden. Zo 
vertelde hij dat hij geboren was in Stratum en dat hij vroeger lid was 
van de korfbalvereniging (EKV dus) die destijds gehuisvest was in onze 
huidige kantine. Over de strijd om dit gebouw was hij niet helemaal 
meer op de hoogte, want een aantal oer-Tivolianen corrigeerden hem. 
Maar hoe het ook zij, het draaide vanavond natuurlijk allemaal om 
Jack. 

Dat Jack naar eigen zeggen, “soms dagen van veertien uur te maken 
bij Philips/NXP”, op een vraag van de burgemeester antwoordde, was 
vandaag bijzaak, want het lintje heeft hij verdiend door zijn reeds veer-
tig jaar durende inzet voor onze vereniging. 

De burgervader van onze stad roemde Jack toch ook om zijn trouw aan 
het werk en vooral ook om de manier waarop hij werk en privé weet te 
combineren in al die tijd. 
Naast speler is Jack ook betrokken geweest bij tal van andere functies 
binnen de club. Zo begon hij als jeugdleider en redactielid en werd niet 
veel later zelfs voorzitter van de jeugdafdeling. Dit ging hem blijkbaar 
zo goed af dat hij later “promotie” maakte en zo Jack werd vicevoorzit-
ter van de SV. Hoewel deze taak al redelijk wat tijd vergt, heeft Jack in 
de tussentijd ook voor de informatievoorziening naar de leden gezorgd. 
Als redactielid is hij nu al meer dan 30 jaar medeverantwoordelijk voor 
ons clubblad. Onze hoofdredacteur houdt hij zich onder meer bezig met 
het in elkaar zetten van het blad en de nodige censuur en accuratesse. 
Ook zorgt hij, samen met de sponsorcommissie, voor voldoende ad-
verteerders, zodat het maken van een dergelijk blad nog te betalen is. 
De laatste jaren is ons digitale clubblad ook nog eens ontstaan en ook 
daarin gaat hij dus met de tijd mee. Jack schuwt het ook niet om af en 
toe zelf de pen ter hand te nemen, dus menig pen en toetsenbord (en 
misschien zelfs typemachine) heeft hier aan moeten geloven. 

Niet voor niets werd hij in 2001 tijdens de festiviteiten vanwege het 
70-jarig bestaan van onze club, samen met Rob Vincken en Peter van 
Heesewijk, al benoemd tot Lid van Verdienste. In tijden van clubcrisis 
heeft Jack zelfs de taak van waarnemend voorzitter op zich genomen 
en zo jarenlang samen met Peter en Rob de club op de been gehou-
den.
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De lijst hierboven is (waarschijnlijk) nog lang niet compleet, maar zijn 
inzet en verdiensten voor onze club zijn uiteraard reden genoeg om 
Jack te ridderen. Jack is tenslotte al de helft van de tijd dat de SV Tivoli 
bestaat, betrokken bij de club. Nu hij aftreedt als vicevoorzitter was het 
een mooie gelegenheid om al deze activiteiten nogmaals te belichten 
en onder luid applaus nam hij dan ook vol trots het lintje in ontvangst.

Jack, profi ciat met dit dik verdiende lintje,

Jouw redactie en correspondenten!

UIT DE MEDIA!

Op de volgende pagina’s vindt u wat wij hierover in de media hebben 
gelezen.
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OVERGENOMEN VAN DE WEBSITE E-GO.NL

Vicevoorzitter SV Tivoli krijgt lintje
12 september 2013 21:01 - Martina Roovers, redacteur

EINDHOVEN – De vicevoorzitter 
van voetbalclub SV Tivoli uit Eind-
hoven is vanavond verrast met een 
koninklijke onderscheiding.

Nietsvermoedend zat Jack Engelen 
vanavond bij de algemene ledenver-
gadering van ‘zijn’ voetbalclub SV 

Tivoli uit Eindhoven, totdat óók de Eindhovense burgemeester aan-
schoof. Rob van Gijzel kwam niet naar sportpark De Heihoef voor de 
vergadering. Met de woorden: ‘Vanwege bijzondere verdiensten heeft 
Zijne Majesteit de Koning aan Jack Engelen de onderscheiding Lid in 
de Orde van Oranje Nassau toegekend’ spelde burgemeester Van Gij-
zel bij Engelen het lintje op.

Veel vrije tijd
Engelen (58) zet zich al 40 jaar in voor SV Tivoli. Hij stak veel vrije tijd 
in de toeloop van jeugdleden als voorzitter van de jeugdafdeling. In 
1985 accepteerde hij het vicevoorzitterschap van het hoofdbestuur. 
Tegelijkertijd steekt hij veel tijd in de redactie van het maandblad van 
de voetbalclub, dat van een stencil een professioneel blad is geworden. 
Hij zorgt onder andere voor voldoende adverteerders en heeft onlangs 
een online versie gelanceerd. En al dat werk doet hij naast zijn baan bij 
Philips/NXP, waar hij in soms óók dagen maakt van 14 uur. Redenen 
genoeg om hem te onderscheiden, zo vindt ook SV Tivoli.
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OVERGENOMEN UIT HET EINDHOVENS DAGBLAD

★ ★ ★
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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].

Sinds 9/9 zijn nieuwe foto’s geplaatst vanaf dia.nr.116. Voor sommige 
foto’s zullen we het geheugen van zeer oude Tivoliaanse knarren moe-
ten raadplegen en misschien ook wel een Archeoloog.
Dank aan Leo van den Belt die ons 3 namen voor dia nr.5 mailde.

Veel plezier!

★ ★ ★
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GROTE CLUBACTIE

De grote clubactie is nog in volle 
gang en tot nu valt de lotenverkoop 
enigszins tegen. Kom op mensen, 
laat ons niet met die loten zitten en 
koop spontaan nog enkele loten. 
U geeft daarmee onze club een 
broodnodig fi nancieel steuntje in 
de rug. Zoals de vorige keer reeds 

vermeld, wordt de verkoop van de loten dit jaar gecoördineerd door de 
jeugdafdeling in de persoon van Angelique Janssen en 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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ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 12-9-2013
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Alvorens de ledenvergadering van start ging, was er en grote verras-
sing voor onze vicevoorzitter en hoofdredacteur Jack Engelen.
Hij werd zowaar geridderd door burgemeester Rob van Gijzel. Elders 
in dit blad en op onze website kunt u hierover lezen of de foto’s en fi lm 
bewonderen.

Na alle consternatie en drukte voorafgaand aan de vergadering, kon-
den we dan toch om 20:35 uur beginnen aan de ledenvergadering. Dre 
hield er fl ink de vaart in tijdens de laatste vergadering waarin hij voorzit-
ter van onze club was.
Hieronder volgen de hoofdpunten per agendapunt.

Opening
Dre refereert aan de bijzondere start van deze vergadering. Dit soort 
positieve gebeurtenissen zijn ook positief voor de club. Om het een 
en ander kracht bij te zetten, zegt Dre alle aanwezigen één extra con-
sumptie toe namens de club. Jack doet ook nog een duit in het zakje 
en wil ook in de pauze een rondje weggeven.
Ook ons clubhuis wordt door de voorzitter nog besproken, hij noemt 
het “een prachtig paleis” dat binding geeft. In de krant werd dit ook al 
zo benoemd. Na een minuut stilte voor alle ons ontvallen dierbaren, en 
met name Jan van Veen, Gradje Janssen en Frans Veldpaus sr., gaan 
we door naar het volgende agendapunt.
Het quorum is overigens net niet gehaald. Er zijn 48 stemgerechtigde 
leden aanwezig. De offi ciële sluiting en heropening blijft achterwege.

Goedkeuring notulen ALV 13 september 2013
Deze notulen zijn voorafgaand aan deze vergadering te lezen geweest 
op onze website en ook aan vele leden per email gestuurd. Aangezien 
er niemand op- of aanmerkingen plaatst, worden de notulen goedge-
keurd en vastgesteld. Wel blijkt nog dat Dre er een dubbele agenda op 
nahoudt, hij heeft namelijk ook de oude versie nog voor zich liggen.

Goedkeuring notulen BALV 11-4 en 16-5 2013
Ook deze notulen waren vooraf digitaal te lezen voor alle aanwezigen. 
Wederom zijn er geen op- of aanmerkingen en de notulen worden dan 
ook goedgekeurd en vastgesteld.
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Jaarverslag secretaris
Leny leest aan de vergadering haar visie op het afgelopen seizoen 
voor. Elders in dit blad kunt u haar gehele verhaal nalezen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan deelt met de vergadering een verkorte versie van de balans en 
resultatenrekening. Na enkele vragen volgt een applausje voor Henk 
en Stefan.
Het fi nanciële jaarverslag is ook elders in dit blad te lezen.

Verslag kascommissie
Pascal Janssen en Rudi Sanders hebben de kascontrole uitgevoerd.
Pascal leest aan de vergadering hun bevindingen voor en stelt voor om 
aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De-
charge wordt verleend.

Vaststellen begroting en contributie 2013-2014
Dre duidt nogmaals op het belang van het betalen van de contributie. 
De contributies en kantineprijzen blijven gelijk omdat wij een laagdrem-
pelige club willen blijven. Om toch voldoende kantine-inkomsten te ge-
nereren, wil Dre wel een frikadelletje extra nuttigen.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Na enig aandringen meldden zich de volgende mensen aan: Pascal 
Janssen, Frank vd Ven en Danielle Verdonschot.

Bestuursverkiezing
Zowel onze voorzitter als vicevoorzitter leggen hun functie neer. Het 
aftreden van Dre roept heel wat vragen en discussies op maar volgens 
Dre zijn er nieuwe mensen nodig en is verandering nodig. De handte-
keningenactie met als doel dat Dre nog een jaartje eraan zou plakken, 
heeft Dre zeer geroerd. Ondanks dit alles besluit hij toch te stoppen als 
voorzitter, natuurlijk blijft Dre wel nauw verbonden met onze club vooral 
als boegbeeld en PR-man, ook wil hij graag als bestuursadviseur ge-
vraagd en ongevraagd adviezen blijven geven. Verder zullen veel van 
zijn familieleden onze club blijven ondersteunen op allerlei vlakken. 
Ronald is jeugdvoorzitter, Henk is zeer actief in allerlei organen en ook 
nog eens vicepenningmeester en Peer staat zijn mannetje in onze kan-
tine. Voor Dre is het na 12 jaar niet meer te combineren met zijn poli-
tieke taken, er is nu eenmaal een tijd van komen en een tijd van gaan. 
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Zoals eerder al gezegd volgt er nog een gigantische discussie waaraan 
heel veel aanwezigen deelnemen. Men is niet overtuigd dat Dre echt 
zijn taak wil neerleggen en bovendien moet onze club een voorzitter 
hebben. 
Dre besluit de discussie en geeft aan dat hij wel bestuurder blijft maar 
geen voorzitter, hij zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan het 
bestuur en voelt samen met Jack de plicht om een nieuwe voorzitter te 
vinden. Dre zegt: “Ik ben er voor Tivoli en daar is het onderwerp mee 
gesloten.”
De samen stelling van ons hoofdbestuur en alle commissies kunt u el-
ders in dit blad lezen.

Rondvraag en antwoord
Dion Bell: Bij de jeugd moeten we alles zelf regelen. Kan er misschien 
een clubscheidsrechter geregeld worden want het fl uiten kun je niet 
combineren met het coachen en alle andere taken als (bege)leider.
Antwoord: Wie meldt zich hiervoor aan? Wellicht kan het jeugdbestuur 
zich met deze opdracht gaan bezig houden.
Judith komt met het idee om een oproep rond te mailen en op het sten-
cil te zetten.
Fred vd Horst: Ik heb begrepen dat er een feestje heeft plaatsgevonden 
in de kantine. Leden betalen daar normaal meer voor dan dat dit niet-lid 
heeft gedaan.
Antwoord: Dit antwoord is ook voor Stef bedoeld. Het feestje vond hier 
plaats omdat het onmogelijk was in d’n Tref. Feestjes voor niet Tivo-
lianen zijn niet de bedoeling. Dit was er tussendoor geglipt en dat zal 
niet meer gebeuren. Prijsafspraken worden met Maria Tholen gemaakt. 
Hans Verbaal licht nog toe dat er voor dit feest al een prijsafspraak 
vaststond.
Fred vd Horst: Ik wil wel voorzitter van de activiteitencommissie wor-
den.
Antwoord: Er is al een voorzitter, nl. Angelique Arici-Janssen. Leny was 
hier niet van op de hoogte. Wil je nu toch als lid deelnemen in de activi-
teitencommissie.
Fred stemt toe.
Peter Treffers: Ik wil me alleen maar even voorstellen als nieuwe hoofd-
trainer. Ik kijk uit naar een succesvol en sportief seizoen. Er zijn hier in 
elk geval meer leden op de vergadering als bij mijn vorige clubs. Verder 
is het wellicht mogelijk om een vergoeding bij de gemeente te vragen 
als er vanwege weersomstandigheden niet getraind kan worden.
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Antwoord: Dat is op zich een goed idee, maar volgens Dre is dit niet 
haalbaar vanwege alle gemeentelijke bezuinigingen.
Hans Verbaal: Kunnen de dames misschien nieuwe ballen krijgen?
Antwoord: Nee, de ballen zijn pas een jaar oud.
Hans Verbaal: Er gaat een vaag bericht rond over het damesteam dat 
in het zwart had gespeeld. Dit is puur voor de sponsor (Peter vd Laar) 
gedaan, Tivoli mag wel wat meer aandacht aan zijn sponsoren beste-
den. Bovendien willen de dames graag een eigen kledinglijn en niet het 
standaard masita-tenue.
Antwoord: Het bestuur heeft als doel gesteld dat er door heel de club 
hetzelfde tenue gedragen wordt om zo eenheid uit te stralen naar bui-
ten. Het gebruik van het ‘zwarte’  tenue wordt door het bestuur als een-
malig gezien.
Hierop volgt een hele discussie over de tenues van alle teams. De aan-
wezige leden zijn van mening dat Tivoli blij moet zijn als een team zijn 
eigen tenue regelt omdat dit weer veel kosten scheelt. De clubkleuren 
staan vast maar welk merk en wat voor shirts, dat is elk teams eigen 
keuze. Anders zou een sponsor er ook voor kunnen kiezen om alleen 
de bedrukking te sponsoren en niet de shirts zelf, aangezien hij toch 
niet de shirts zelf mag uitkiezen. Het bestuur hoort alles aan en besluit 
dit als agendapunt op de volgende bestuursvergadering te plaatsen. 
Judith Tekstra: Misschien is het verstandig om de vacatures minder 
prominent op onze website te plaatsen. Binnen een paar klikjes kunnen 
buitenstaanders zien, welke functies niet ingevuld zijn en dit geeft hen 
misschien een slecht beeld van de club.
Antwoord: Het staat niet direct op de voorpagina vermeld. Wellicht kun-
nen we het weglaten. Er staat in elk geval wel op de site dat we een 
jeugdvoorzitter hebben.
Henk vd Boomen: Hoe kunnen wij, de leden dus, gebruik maken van 
de korting bij Rono Sport?
Antwoord: Via Maria Tholen kun je een pasje regelen voor die korting. 
Zie het als een soort van ouderwetse contributiekaart.

Pauze
Tijdens de rondvraag en de beantwoording daarvan vond een wat lan-
gere pauze dan normaal plaats. In deze pauze kregen wij maar liefst 
2 rondjes aangeboden. 1 rondje van de club en 1 rondje van Jack the 
Ridder.
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Sluiting
Dre sluit de vergadering af en bedankt alle aanwezigen, ook al is hij 
nu de ex-voorzitter.”Ik draag de hamer niet over maar laat hem hier op 
tafel liggen. Ik ben trots op onze club en op de mensen daarvan.” Zo 
besluit onze langstzittende voorzitter allertijden.

★ ★ ★

JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2012-2013

De kleedkamers voor de dames waren o ptijd klaar, zodat ze met volle 
moed aan de competitie konden beginnen. Totaal zijn we met 6 senio-
ren- en 3 jeugdteams de competitie ingegaan.
Helaas weer het 2de terug moeten trekken. Reden hiervan was: We-
gens onregelmatigheden bij de selectie heeft het bestuur de trainer 
en leider op het matje moeten roepen, maar deze 2 gaven daar geen 
gehoor aan en zijn opgestapt, zonder enig overleg. Voor het bestuur 
was er nu veel werk aan de winkel, om op korte termijn alles in goede 
banen te leiden. Er moest een nieuwe trainer worden gevonden en alle 
spelers van het 2de maakten de overstap naar het 1ste. Verschillende 
spelers van het 1ste waren nl. met de trainer vertrokken. 
Gijs Visser en Frans Veldpaus hebben we bereid gevonden om het 1ste 
te gaan trainen en coachen, waarvoor onze hartelijke dank.
Martien Dielissen bedanken we voor zijn beschikbaarheid op de achter-
grond.
De eindstanden van alle teams is als volgt: 1ste: 12de 22-6, 3de: 12de 22-
9, 4de: 7de 18-20, dames: 5de 10-3,  veteranen: 1ste 19-46, F1: 4de 10-13 
en winnaar van de beker in hun poule, F2: 6de 10-1, E1: 6de 10-9.

Ook is er een nieuwe kledinglijn “Massita” gestart bij Tivoli met de be-
doeling alle teams in een zelfde tenue te laten spelen. Dat geeft een 
goede uitstraling naar buiten toe. Dit gaat i.s.m. Rono Sport, waar te-
vens elk lid van Tivoli zijn sportartikelen met korting kan kopen, op ver-
toon van een lidmaatschapsbewijs.

Wegens het evt. moeten verlaten van hun sportpark is er contact ge-
zocht met het bestuur van DVS om te praten over een samenwerking. 
De gesprekken zijn goed verlopen, maar bij nader inzien mochten ze 
toch op hun sportpark blijven. Een samenwerkingsverband met de 
jeugd is wellicht nog een optie in de toekomst.
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Door de verouderde versie van de statuten en huishoudelijk reglement 
heeft het bestuur gemeend een nieuwe opzet te starten, waar de leden 
over hebben kunnen stemmen op 2 BALV’s. De nieuwe statuten en 
huishoudelijk reglement zijn aangenomen  en zullen door de notaris 
worden bekrachtigd. De Raad van Advies was in deze en blijft een 
klankbord in al onze beleidszaken. Voor hun inzet willen we ze hartelijk 
danken.

Ondanks de afgesloten ballenkasten zijn er afgelopen seizoen zo’n 18 
ballen kwijt-, zoek- of weggehaald. Jongens, ik vraag jullie beter met 
het materiaal om te gaan, want het kost Tivoli handen vol geld op deze 
manier. Tevens is er een ladder ontvreemd uit het opslaghok.

De “mascotte van de week” is een groot succes bij de jeugd en ook de 
lotverkoop op zondag, door een jeugdspeler, gaat de goede kant op. 
Danny vd Brand en zijn zoon wil ik voor hun inzet hierbij hartelijk be-
danken. Het jeugdbestuur heeft 5 stagiaires van het Fontys aangetrok-
ken om stage te lopen bij de trainingen. Jos vd Hooff heeft hier de co-
ordinatie gedaan, waarvoor dank. Op ons eigen jeugdtoernooi hebben 
zowel de F als de E de 1ste prijs behaald. Binnen het jeugdbestuur heb-
ben veranderingen plaatsgevonden. Er zijn 2 nieuwe leden aangescho-
ven. Maria van Poppel en Addie Dijkstra hebben afgehaakt ivm drukke 
werkzaamheden elders. We bedanken hen voor hun inzet.
Het jeugdbestuur zal zich in gaan zetten voor werving van nieuwe le-
den, want de aantallen zijn de laatste maanden wat teruggelopen.
De slotdag voor de jeugd was een enorm succes.
De rommelmarkt en het 6x6 toernooi heeft ook dit seizoen aan extra 
inkomsten voor de kantine bijgedragen. Over het algemeen lopen alle 
inkomsten wat terug, Ook zijn niet alle contributies en boetes betaald. 
Je bent pas lid van een vereniging als je lidmaatschapsgeld betaalt, 
zodoende zullen de spelerspassen worden ingenomen van diegenen 
die nog niet betaald hebben. Pas voetballen als men betaald heeft.

De kantine is inmiddels opgefrist door verschillende vrijwilligers en ziet 
er als nieuw uit. Dank aan: Fam Tholen, Fam Sanders, Henk Rennen-
berg, Hans Verbaal, Gijs Visser, Wim Vermeulen, Meggie van Leeu-
wen, Hakan en Angelique Arici, Peter Smulders en Guus de Waal.Ze 
zijn weken bezig geweest om alles op tijd klaar te hebben.
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Verder wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en tijd, die ze bij 
Tivoli besteden.
Ook de sponsoren , die via reclameborden, advertenties en shirtspon-
soring een bijdrage leveren aan onze vereniging, hartelijk dank. Zonder 
al deze mensen zouden we niet kunnen bestaan als vereniging.

Dre Rennenberg , onze voorzitter, gaat ons verlaten. Wel blijft hij als 
PR-man zijn steentje bijdragen om de wedstrijdverslagen  van het 1ste 
aan het ED door te geven. Dre hartelijk bedankt voor de ruim 10 jaar 
van inzet en tijd, die je aan onze vereniging hebt besteed.

Inmiddels is Peter Treffers aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Gijs en 
Frans zullen hem zo nodig ondersteunen bij de trainingen. We wensen 
hen veel succes in het volgende seizoen.

Voor volgende ALVergaderingen zullen alle betreffende stukken worden 
gemaild aan alle leden. Ze kunnen ze thuis doorlezen, zodat ze niet 
meer behoeven worden voorgelezen op de vergadering.

Namens het bestuur dank ik de leden voor het in ons gestelde vertrou-
wen.

Eindhoven, 12 september 2013

Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★
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FUNCTIES BINNEN SV TIVOLI 2013– 2014

HOOFDBESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:     vacant
Vicevoorzitter:     vacant
Secretaris:     Leny Sanders
Administratieve zaken:   Willem Scheenjes
Penningmeester:    Stefan Bell
Vicepenningmeester:     Henk Rennenberg

Afgevaardigden:
Senioren- en Algemene Zaken:  Henk Tholen
Jeugdzaken:     Ronald Rennenberg
Kantinecommissie:    Maria Tholen
Redactiecommissie:    Jack Engelen
Activiteitencommissie:   vacant
Hoofd gebouwen en accomodatie:  Gijs Visser
Bestuursadviseur/PR    Dre Rennenberg

Algemene functies
Terreinchef: René Bulthuis; Wedstrijdcoördinator op zaterdag:   Rene 
Bulthuis E - F en D 

Wedstrijdcoördinator op zondag: Henk Tholen voor 1ste, Rudi Sanders 
en/of Frits van Duijnhoven voor 2, 3 en dames

Website beheerders: Willem Scheenjes, Peter Smulders en Jack Enge-
len.

Veldbelijning: Peer Rennenberg en Rudi Sanders. 

Up to date houden materiaal sr.voetballers: Rene Bulthuis, Henk 
Tholen i.s.m. Leny Sanders

Materiaal jeugd: Rene Bulthuis, Danny vd Brand i.s.m. Leny Sanders

Kleedkamers/Kantine poetsen: Peer Rennenberg en Jan Dielissen  
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Indeling afdelingen en commissies

Seniorenzaken:
Voorzitter: Henk Tholen Wedstrijdsecretaris: Peter Smulders; Coördina-
tor 1ste: Gijs Visser en Frans Veldpaus
Coördinator 2-3 en dames: Henk Tholen
Trainer selectie:  Peter Treffers  
Technische staf:  Gijs Visser en Frans Veldpaus 
Leider 1e: Peter Treffers Vlagger: Wim Vermeulen Verzorger: Tarirai 
Moyo  
Leider 2e: Guillaume Stubs.; Leider 3e: Kubilay Basci ;
Leiders Dames: Robert Dekkers, Hans Verbaal/ Marij Smulders
Leiders veteranen: Peter Smulders, Wim vd Wiel en Jack Engelen.
Clubscheidsrechters:  Bert van Dun, Rudi Sanders, Fred vd Horst en 
Wim Vermeulen.
Clubgrensrechters:  Rudi Sanders, Wim Vermeulen
Kledingbeheer: Maria en Henk Tholen i.s.m. Leny Sanders

Jeugdzaken:
Voorzitter: Ronald Rennenberg; Toernooien en vriendschappelijke
wedstrijden: Jos vd Hooff Wedstrijdsecretaris: Leny Sanders.
Leden jeugdbestuur:  Angelique Janssen, Wim Vermeulen
Coordinator jeugd: Wim Vermeulen
Trainer/Leiders D : Wim Vermeulen en Peter vd Berg
Trainer/Leiders E: Hakan Arici  
Trainers/LeidersF1: Dion Bell 
Kiddies trainers: Rudi Sanders en Rene Bulthuis
Kledingbeheer jeugd: Angelique Janssen i.s.m. Leny Sanders en Maria 
Tholen

Kantinecommissie:
Voorzitter: Maria Tholen
Inkoopbeleid: Maria Tholen
Medewerkers: Henri Vaessen, Anja Vaessen, Leny Sanders, Peer Ren-
nenberg, Henk Tholen, Henk Rennenberg, Angelique Janssen en Ari-
anne (nog 1x vacature open)

Redactiecommissie:
Voorzitter: Jack Engelen.
Medewerkers: Pascal Janssen, Franklin Klumpkens 
(Web-)correspondent: Marc van Hout



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



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

        

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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Activiteitencommissie:
Afgevaardigde bestuur: vacant
Medewerkers: Henk Rennenberg, Hans Verbaal en Ronny Kox
Promotie en aktiviteiten jeugd:  Judith en Angelique

Commissie van beroep:
Ronnie Verbeek, Juul van Hout, Hein Groeneveld, Gerard Geurds, 
Henk Iedema en 
Simon Groeneveld.(secretaris)

Sponsorcommissie:
Henk Rennenberg 
Henk Tholen

Raad Van Advies:
Peter Kemper
John Hanraths
Cor Sprengers
Rudy vd Broek

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ronnie Kox, Tonnie Janssen en inmiddels ook Willem Scheenjes heb-
ben ons via de mail zoveel gein en ongein gestuurd, dat we daarmee 
voorlopig vooruit kunnen. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor 
deze maand aan.

Wie maakt wie gelukkig?
Mark Rutte en Diederik Samsom vliegen over Nederland in een pri-
véjet. Rutte wendt zich tot Samsom en zegt: “Weet je dat ik een biljet 
van 500 euro door het venster zou kunnen werpen en iemand gelukkig 
kan maken?”. Waarop Samsom antwoordt: “Da’s goed, maar ik zou 10 
biljetten van 50 euro door het venster werpen en 10 personen gelukkig 
maken”. Na zéér lang nadenken zegt Mark: “Ik zou 100 biljetten van 
5 euro door het venster kunnen werpen en 100 mensen gelukkig ma-
ken!”. 
De piloot zucht en zegt tegen zijn copiloot: “Hoor die arrogante kerels 
eens bezig zijn. Zij realiseren zich niet, dat wij die twee klootzakken uit 
het vliegtuig kunnen gooien en miljoenen mensen gelukkig maken”!

Vader
Een jongetje stapte in de bus en ging naast een man zitten die een 
boek aan het lezen was. Hij zag dat de man z’n kraag achterstevoren 
droeg. Het jongetje vroeg waarom zijn kraag zo vreemd zat. De man, 
die priester was, vertelde hem: “Ik ben een Vader”. Het jongetje ant-
woordde: “Mijn vader draagt zijn kraag niet zo”. De priester keek op van 
zijn boek en antwoordde: “Ik ben de vader van velen”. 
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Het jongetje zei: “Mijn vader heeft 4 zoons, 4 dochters en 2 kleinkin-
deren en hij draagt zijn kraag niet zo”. De priester, die nu ongeduldig 
werd, zei: “Ik ben de vader van honderden” en las verder in zijn boek.
Het jongetje peinsde na over dat laatste antwoord, leunde toen naar de 
priester en zei: “Misschien toch beter om in het vervolg een condoom 
te gaan gebruiken en je broek achterstevoren te dragen in plaats van je 
kraag”.

Bijgelovig
Klaartje en Jantje zijn net de liefde aan het bedrijven, als ze de voor-
deur open horen gaan. “Daar is mijn man,” fl uistert Klaartje geschrok-
ken. “Vlug spring uit het raam!”
“Zeg, ik ben niet gek,” antwoordt Jantje. “We zitten op de dertiende ver-
dieping!”
“Toe Jantje, schiet op,” dringt ze aan. “Dit is niet het moment om bijge-
lovig te zijn!”

Ontrouw?!
Het zijn altijd de kinderen, die er het slachtoffer van zijn!!

Kinderverhaaltjes
Twee kindjes zijn juist geboren in het moederhuis. Vraagt het ene aan 
het ander: “Ben jij een jongen of een meisje?” Waarop de ander ant-
woordt: “Ik ben een meisje. En jij” “Eerlijk, ik weet het echt niet”, zegt de 
ander. “Kom,” zegt het meisje, “laat je pamper zakken, ik zal eens kij-
ken.” Het kind laat het broekje zakken. “Nog dieper laten zakken”, zegt 
het meisje, “ik zie het nog niet”. Zo gezegd, zo gedaan. En plots roept 
het meisje: “Ik zie het, je bent een jongen, want je hebt blauwe sokjes 
aan”.
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Waar kom ik vandaan?
Jantje komt de kamer binnen en vraagt papa: “Waar kom ik vandaan?” 
Zijn vader krijgt een rode kleur en begint te stotteren. De vader begrijpt 
dat hij er niet omheen kan draaien. “Ga zitten Jantje.” Dan volgt een 
lang verhaal over bijtjes en bloemetjes,
maar uiteindelijk komt de vader dan toch uit bij de seksuele relaties van 
de mens. Eindelijk is de man uitgesproken. Hij haalt een zakdoek te-
voorschijn en veegt het zweet van zijn voorhoofd. ”Heb je het begrepen 
Jantje?”
Jantje krabt zich op het hoofd en antwoordt: “Eigenlijk niet pap. Pietje 
heeft me verteld, dat hij uit Groningen komt. Maar ik begrijp nog steeds 
niet waar ik vandaan kom!”

Ongelofelijk
Een boer rijdt op zijn tractor al slingerend door een West-Vlaams 
dorpje. Hij zit in zijn cabine en zo te zien vermaakt hij zich prima. Achter 
hem rijdende agenten vinden het welletjes en besluiten om de man aan 
te houden. Luid zingend opent de boer zijn cabine en roept: “Wat een 
techniek he?, in Brussel draaien ze muziek en ik kan het hier helemaal 
horen!”
“Ja, ongelofelijk,” zegt de ene politieman,” en in Hasselt maken ze jene-
ver en ik kan het hier ruiken!”

Zijn het mijn nieren?
Komt een stewardess bij de dokter. “Dokter ik heb zo’n pijn. Ik denk dat 
ik
wat heb aan mijn nieren.”
“Kleedt u zich maar even uit.” zegt de dokter en hij onderzoekt haar. 
Zegt de dokter: “Wat die nieren betreft, kan ik u het volgende medede-
len: Het is niet uw linkernier. Het is niet uw rechternier. Maar het is een 
souvenier van een maand of vier... en misschien wel van een vliege-
nier.”

Kerkhof
Muren rond een kerkhof zijn echt nutteloos. Zij die er binnen zijn, kun-
nen er niet uit, en zij die er buiten zijn, willen er niet in.

★ ★ ★
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TIVOLI F1

Van de leider van F1, Dion Bell, kregen we onderstaande verslagen.

Tivoli F1 – Wodan F5 14 september 2013
(Uitslag 0-7)

Wodan speelde sterk en we hadden moeite om de aanvallen tegen te 
houden.
Met wat meer geluk hadden we ook een paar keer kunnen scoren, vol-
gende keer beter.
De 1e helft stond Quin in de goal en de 2e helft heeft Jori gekeept, ze 
hebben het allebei goed gedaan.
De penaltyies hebben we goed genomen en Jori heeft er een aantal 
tegen gehouden, goed gedaan.
De volgende wedstrijd tegen Woenselse Boys, we proberen dan te sco-
ren.

Tivoli F1 – Woenselse Boys F2 18 september 2013
(Uitslag 1-18)

Woenselse Boys F2, een heel goed team, ze speelden al een paar jaar 
samen, hierdoor gebruiken ze het veld beter.
We konden toch goed de aanvallen stoppen en hebben zelfs een paar 
goede aanvallen gehad, scoren lukte een lange tijd niet.
In de 2e helft begonnen we wat moe te worden en Quin kreeg last van 
zijn enkel, maar toch lukte het Jonathan om na een goede aanval te 
scoren.
Deze waren wel heel erg goed, maar toch hebben we gescoord.
En weer hebben we de penaltyies gewonnen, Kimberly heeft de win-
nende penalty er ingeschoten, gefeliciteerd.
Op naar de volgende wedstrijd tegen Rood-wit Veldhoven, kijken of we 
nu 2 keer kunnen scoren.

★ ★ ★
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TIVOLI D1

Van Wim Vermeulen kregen we diverse mailtjes over D1. Hieronder zijn 
bijdrage voor deze maand.

Mail 1 van 10 oktober
Hallo supporters van D1,
Het was een fi jne dag om weer te voetballen. Wij moesten uit naar RK-
VVO. De spelers(sters) waren tot op het bot gemotiveerd. Na de over-
winning tegen Braakhuizen wilden we meer.
Na een week hard trainen begon de wedstrijd om 11.45 uur. In het 
begin ging het een beetje stroef. Tivoli kwam achter met 2-0, jammer 
we hadden wel steeds het beste van het spel in de eerste helft. De 2e 
helft kwam Tivoli goed terug. Door Luciano, die 3 keer scoorde, was het 
gauw 2-3, mooie goals. De supporters langs de lijn waren niet te hou-
den. Na een overtreding nam Embre Kaya een vrije trap van buiten de 
16 meter gebied en schoot de bal mooi binnen, 2-4. Furkan schoot de 
laatste bal binnen.
Tivoli D1 heeft weer verdiend gewonnen. Als het zo door gaat, gaan 
we nog voor het kampioenschap. Jongens en meisjes, ga zo door, blijf 
hard trainen, dan komt alles goed.
Tot de volgende keer!

Groeten van Wim Vermeulen en Peter van den Berg

Mail 2 van 10 oktober
Hallo allemaal,
Ik wilde de meisjes van D1 niet vergeten. Ten eerste Kyra, mooi die is 
gestopt met keepen en zij is gaan voetballen om mee achterin te gaan 
spelen. Zij doet dat met overtuiging en doet het goed, Ze wordt hier 
steeds beter in. Goed zo, Kyra, wij zijn dik tevreden.
Dan Roos, die is tot nu toe onze vaste keepster. Zij staat haar mannetje 
in de goal en zij is als de donder niet bang voor de jongens, hoe groot 
ze ook zijn. Zij keept heel goed en wordt ook steeds beter. Als zij goed 
blijft luisteren naar Jaco, onze keeperstrainer, komt alles goed. Roos, 
geweldig ga zo door.
Dan hebben we ook nog Lisa, die staat ook met Kyra achterin. Lisa 
vormt met Kyra een goed duo. Lisa is snel en heeft ook een neus voor 
een doelpunt mee te pikken, maar kan nog moeilijk op haar plaats blij-
ven, maar dat komt ook wel goed. 
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Ze is snel en behendig en we zullen nog veel plezier aan haar beleven.
Dan nog Inca, zij is er pas bij gekomen. Het was eerst nog wennen, 
maar ze begint er steeds beter in te komen. Als Inca blijft trainen, zal zij 
ook nog wel haar doelpunt mee pikken. Zij is ook niet bang voor de jon-
gens, hoe groot ze ook zijn en luistert goed op de training. Dat is ook 
belangrijk, ga zo door Inca. 

Groeten van Wim Vermeulen

Mail 3 van 10 oktober

Topscoorders van Tivoli D1
1 Luciano 8 doelpunten
2 Lisa  2 doelpunten
3 Emre  2 doelpunten
4 Hamza  1 doelpunt

Tot de volgende ronde, Wim

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Hapert op 1 september  jl. was Djayden Die-
lissen van de F1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij 
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.

DJAYDEN DIELISSEN 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 1-9-2013
TIVOLI 1 – Hapert 1

Wat is je naam?
Djayden Dielissen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
6 maart 2005
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
De beste
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Soldaat of paleontoloog
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1e jaar vanaf 2013
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel erg leuk
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Aanvallen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
-
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Nog geen wedstrijd gespeeld
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Nog geen wedstrijd gespeeld
Word jouw ploegje kampioen?
Ik hoop het
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?
Buiten spelen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion Bell
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Bami, ik lust geen broccoli
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Spongebob
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super vet!
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?
-
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
-

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Casteren op 8 september  jl. was Joey Bell van 
de F1 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’s aan.

JOEY BELL 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 8-9-2013
TIVOLI 1 – Casteren 1

Wat is je naam?
Joey Bell
Wat is je geboortedatum en -plaats?
29 april 2005, Hoensbroek (Heerlen)
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5 op de Klimboom
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Politieagent
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Dit seizoen
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?
Aanvallen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Verdedigen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Bekerwedstrijd tegen ZSC
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Tegen de paal
Word jouw ploegje kampioen?
Hoop ik wel
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Johnatan (bij Tivoli), Sneyder
Wat is je favoriete club?
Nederlands elftal
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Knutselen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Papa (Dion Bell)
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet en lasagne, ik lust geen spruitjes
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Spongebob, Geronimo, Stilton
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Kei leuk! (met twinkeling in de ogen)
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?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee. Ja, toch. Bedankt voor de bal, frietjes, enz.

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – de Weebosch op 29 september  jl. was Djah 
Monteiro 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 boven-
dien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

DJAH MONTEIRO 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 29-9-2013
TIVOLI 1 – de Weebosch 1

Wat is je naam?
Djah Monteiro
Wat is je geboortedatum en -plaats?
26 november 2004, Veldhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5, Floralaan
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Brandweerman
In welk elftal speel je?
E1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar, 2010
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk



49

Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Aanvallen en verdedigen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Stlstaan, kijken
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Allemaal
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Mooie voorzet
Word jouw ploegje kampioen?
Ja natuurlijk
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Afellay 
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen en computeren
Hoe heet je leider? En Trainer?
Hakan
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Spareribs
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Starwars 501
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Cool!
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?
Voetbalkamp
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Fijn, dat we ranja krijgen na een wedstrijd!

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – ETS op 13 oktober  jl. was  Joey vd Laar van 
de F1 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’s aan.

JOEY VD LAAR 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 29-9-2013
TIVOLI 1 – de Weebosch 1

Wat is je naam?
Joey vd Laar
Wat is je geboortedatum en -plaats?
4 september 2006, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 3, Floralaan
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Veel plezier maken
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Automonteur
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Vanaf de 5 jaar, dus 2 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?
Verdedigen en slidings maken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Ja, kan niet tegen mijn verlies
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Vorige week Wodan thuis
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Een pass op Johnatan, waar een goal uit kwam
Word jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Johnatan bij Tivoli, Messi bij Barcelona 
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Fietsen en kickboksen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion, de vader van Joey Bell
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Bloemkool, ik lust geen spruitjes
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Sponge Bob, voetbal
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heel 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?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Ik vond het leuk om uitgenodigd te worden als mascotte

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN 2013 - 2014

Senioren

Tivoli 1 5e klasse E
Vessem  6 16 13-   5
De Weebosch  6 13 21-   5
DBS  4 10 14-   1
DOSL  5 10 11- 12
Casteren  5 7 8-   8
DEES  6 7 13- 10
Sterksel  6 7 10- 11
ETS  6 6 8- 12
LSV  4 5 6- 13
De Bocht’80  5 5 5- 11
Pusphaira  4 3 12- 15
Knegselse Boys  4 3 8- 12
Tivoli  6 3 4- 12
Terlo  5 2 2-   8

Tivoli 2 5e klasse 24 
Wilhelmina Boys 5  5 12 18- 10
Best Vooruit 7  5 12 16- 12
WODAN 7  3 9 12-   5
DVS 3  4 9 24- 10
EMK 5  4 9 14-   9
Oirschot Vooruit 5  4 7 12-   5
Tivoli 2  4 6 12- 13
Heeze 6  5 6 15- 25
Beerse Boys 6  5 4 11- 11
Nuenen 9  5 3 10- 19
Geldrop 7  3 0 4- 13
Spoordonkse Boys 5 5 0 7- 23
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Tivoli 3 5e klasse 23
Brabantia 5  5 11 27-   5
PSV 3  5 11 16-   7
Unitas’59 6  4 9 21-   9
WODAN 6  4 9 18- 13
Braakhuizen 3  5 7 16- 10
DBS 3  5 7 12- 10
Woenselse Boys 3  3 6 7-   5
Nuenen 8  4 6 12- 16
Tivoli 3  4 4 8- 12
Nieuw Woensel 5  4 1 4- 13
Gestel 4  3 0 5- 27
Eindhoven AV 3  4 0 6- 25

Dames

Tivoli dames 5e Klasse 863
Unitas’59 VR1  3 9 16-   1
Gestel VR1  2 6 6-   1
Nieuw Woensel VR1 3 6 8-   4
Nederwetten VR2  3 4 3-   5
WODAN VR3  1 3 7-   1
RKGSV VR1  2 3 2-   5
Tivoli VR1  3 1 1-   6
Pusphaira VR2  2 0 0- 10
Braakhuizen VR1  3 0 1- 11
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Jeugd

Tivoli D1 3e Klasse D208
Braakhuizen D3 4 9 19- 13
RPC D5 4 7 11- 7
WODAN D9 4 7 12- 13
Geldrop D7 4 6 18- 7
Tivoli D1G 4 6 14- 18
RKVVO D6 4 0 9- 25

Tivoli E1 3e Klasse E559
UNA E7G 3 9 21- 3
Nieuw Woensel E3 2 6 9- 4
Gestel E3 3 3 6- 13
Tivoli E1G 1 0 1- 12
Rood Wit V E6 3 0 6- 11

Tivoli F1 3e Klasse F521
RPC F4 3 9 17- 4
UNA F4 2 6 7- 3
WODAN F6 4 6 11- 8
Bergeijk F7M 0 0 0- 0
Tivoli F1 2 0 2- 11
DBS F8G 3 0 5- 16

★ ★ ★
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- we hoog bezoek hebben gehad
- de burgervader van Eindhoven onze club  
 bezocht heeft
- hij met een speciaal doel was gekomen
- dit doel zelfs Koninklijk was
- er namelijk een lintje werd uitgereikt
- onze vicevoorzitter en hoofdredacteur  
 door Rob van Gijzel met dit lintje is ve 
 reerd

- wij nu kunnen zeggen dat we een Jack the Ridder in onze gelederen 
hebben

- u hierover al meermalen in dit blad heeft kunnen lezen
- wij bijzonder trots zijn op ons Lid in de Orde van Oranje Nassau
- het wel een hele verrassing bleek voor Jack
- hij wel dacht dat er iets te gebeuren stond
- een sportpenning of iets dergelijks door hem werd verwacht
- dit lintje hem bijzonder verraste en van trots vervuld
- we aanvullend op deze bijzondere gebeurtenis verder gingen met 

onze jaarvergadering
- tijdens die vergadering onze voorzitter is afgetreden
- de vicevoorzitter ook zijn functie heeft neergelegd
- beide heren nog wel zeer actief blijven voor onze club
- Jack in het hoofdbestuur blijft als afgevaardigde van
- Dre als bestuursadviseur en PR/man gevraagd en ongevraagd ad-

viezen zal blijven geven aan ons bestuur
- we in Dre de langstzittende voorzitter uit onze clubhistorie verliezen
- we in Jack onze langstshittende vicevoorzitter kwijtraken
- u elders in dit blad een uitgebreid verslag van de ledenvergadering 

kunt lezen
- het seizoen weer goed op dreef is
- ons eerste al wat punten heeft gepakt
- er vast nog meer zullen volgen
- de voorzittershamer letterlijk is neergelegd door Dre
- degenen die zich geroepen voelen, die hamer op zouden kunnen 

rapen
- we er toch nog maar eens op wilden hameren

★ ★ ★
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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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