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REDACTIONEEL

De dagen worden 
korter en de nach-
ten worden langer, 
het is volop herfst 
en de Goedhei-
ligman is weer in 
aantocht. Maar wat 
een gedoe rondom 
deze Sinterklaas is 
er nu toch weer, de 

pieten zijn momenteel het meest om-
streden onderwerp aan alle koffi eap-
paraten op het werk. Een jarenlange 
traditie met louter goede bedoelingen 
krijgt opeens een zware en zelfs ra-
cistische lading. Totaal onbegrijpelijk 
en zwaar overtrokken of is er toch 
een kern van waarheid in te herken-
nen, u mag het zeggen…
In elk geval, de Sint komt onze club 
samen met zijn pieten toch bezoeken 
op zaterdag 23 november. Het wordt 
dan weer een gezellige en spannen-
de bedoening in onze kantine. Op de 
website en verderop in ons clubblad 
kunt u hier meer over lezen.
Op 30 november wordt er dan weer 
eens een oriëntatieloop gehouden en 
de verwachtingen daarvoor zijn veel-
belovend. Na de Sinterklaasperiode 
en de kersttijd is het alweer zo 2014 
en dan hebben we weer allemaal een 
mooi excuus om onder het genot van 
een hapje en een drankje het nieuwe 
jaar gezamenlijk in te luiden in onze 
kantine tijdens de nieuwjaarsreceptie 
op 5 januari.
Voor nu veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Kantine
De leeftijd  van alcoholgebruik gaat volgend jaar (2014) naar 18 jaar. 
Aan personen onder deze leeftijd mag geen alcohol meer worden 
geschonken. De accijns op alcohol wordt per 1 januari verhoogd met 
maar liefst 5,75%. Reden dus om onze verkoopprijzen van alcoholische 
dranken per 1 januari aan te passen. De nieuwe prijzen worden in de 
kantine zichtbaar opgehangen.

Training
Vanaf  23-12-2013 is onze kantine gesloten tot 5 januari 2014. Op die 
datum vindt de nieuwjaarsreceptie plaats, waar ook onze jubilarissen 
zullen worden gehuldigd.
De trainingen zijn voor iedereen afgelast in deze periode, zodat u van 
een welkome Kerstvakantie kan genieten. Aanvang trainingen op 7 ja-
nuari 2014, indien we op de velden mogen, natuurlijk.

Het bestuur wenst iedereen alvast een zalig Kerstmis en een gelukkig 
en gezond nieuw jaar.

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand november
 1 Ilhan Yigit veteranen
  Peer Rennenberg veldbelijning/onderhoud kantine &  
   kleedkamers/
   medewerker kantine
  Gijs Smulders 2e

 3 Martien Dielissen veteranen
  Kevin van Och selectie
 6 Robin van der Putten selectie
 8 Patrick Looymans 2e

 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders wedstrijdsecretaris/elftalbegeleider  
   vets/ webmedewerker/clubscheids 
   rechter
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  John de Goey verenigingslid
 15 Joey Buenen selectie
 20 Mike Bekelaar 2e

 23 Freddy Meulensteen 2e

  Eefje van Oorschot dames
 25 Gianluca Petrella selectie
 26 Djah Monteiro E1
 27 Leny Sanders secretaris/medewerker kantine/kle 
   dingbeheer

★ ★ ★



4

MEDEDELINGEN VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS

Programma/clubblad
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, kun je dat nog eens 
‘n keer doen.

Facebook
Op Facebook zijn we ook al te vinden, dus wordt vriend met VOETBAL 
SV TIVOLI.

★ ★ ★

LEDENMUTATIES
(bijgewerkt t/m 11 november)

Bedankt
Cem Eren   3e

Max de Kruijf   E1
Emre Turkmen  3e

Jori Schlangen    F1

Nieuw
Taha Aksakal   E1
Furkan Aksakal  D1
Emre Aydin   E1
Gianluca Petrella  selectie
Kim Reintjes   dames 
Robin van der Putten  selectie
Leo Zhan   F1
Ibat Güven   clubscheidsrechter jeugd
Marcel Visser   reservelid

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 - 2014
(restant)

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

December
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

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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TIVOLI 1 – WACHTEN OP 1E OVERWINNING

We blijven in deze competitie 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 aangeleverd.

Vooralsnog wil het nog niet echt lukken en blijft het wachten op de 1e 
overwinning, alhoewel we er enkele malen dichtbij waren. In de afge-
lopen tijd kwam ons 1e slechts twee maal in actie met een onnodige 
nederlaag en een gelijkspel als resultaten.

Pusphaira – Tivoli 4-2 27 oktober 2013
Al in de vijfde minuut was het spits Peter Crooijmans die Pusphaira op 
het goede spoor zette en een individuele actie beloonde met een tref-
fer, 1-0. Philip Klees maakte er in de 28e minuut 2-0 van, voordat Kai 
Schroder de studenten zelfs op 3-0 zette. De ruststand was 3-1 om-
dat Jeffrey de Rijk namens Tivoli een strafschop benutte. Toen Peter 
Crooijmans in de tweede helft van afstand de 4-1 maakte was de wed-
strijd gespeeld.
Jesse Spijker maakte nog de 4-2 voor Tivoli.

Tivoli – Knegselse Boys 1-1 3 november 2013
De thuisploeg nam een 1-0 voorsprong door een treffer van Jordy 
van der Venne. Nog voor de pauze kwam Knegselse Boys op gelijke 
hoogte door een doelpunt van Paul Verstijnen, 1-1. In de tweede helft 
kregen de bezoekers enkele kansen. Dat het uiteindelijk 1-1 bleef, daar 
klaagde niemand over.

★ ★ ★



7

AANSCHERPING ROOKVERBOD
In dit kader voldoen wij nogmaals aan het verzoek om 
onderstaande mededeling te plaatsen.

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

Onze redacteur Pascal Janssen stuurt ons periodiek wedstrijdversla-
gen van het 2e, die ook op de website verschijnen. Onderstaand de 
selectie van deze maand.

DVS 3 - Tivoli 2 6-2
We hebben vandaag terecht verloren. Vooral de eerste helft werden we 
volledig weggespeeld door de Aalstenaren. We gingen thee drinken in 
de wetenschap, dat we al met 4-0 achterstonden.
Gelukkig kwamen we wat feller uit de kleedlokalen, met een geïmpro-
viseerde opstelling zetten we meteen veel voorwaartse druk. We kwa-
men via Vinnie terug tot 4-2 en hadden nog heel wat kansen op meer. 
Helaas benutten wij die niet en wist DVS er nog 2 in te leggen.
Positief is wel, dat we niet op elkaar begonnen te mekkeren en de 2e 
helft in elk geval hard gewerkt hebben.

★ ★ ★



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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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, zoals gebruikelijk, inge-
kort. 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.

Tivoli vets – Braakhuizen A vets 6-2 12 oktober 2013
Vergeleken met de ontmoeting zes weken eerder stonden er vandaag 
weinig bekende gezichten in bij Braakhuizen A, wat de wedstrijd moest 
worden waarin de Tivolianen voor het eerst zonder goal van Mike zou-
den moeten gaan winnen . 
De wedstrijd begon spectaculair, na zeven minuten was het al 1-1. In 
de vierde minuut vond Hakan in de rebound het net, nadat Ferry eerder 
de doelman op zijn weg vond. Drie minuten later ging Ilhan in de fout bij 
het eigen strafschopgebied en dit werd dan ook direct afgestraft. De Ti-
volianen voetbalden beter en kwamen na een half uur via twee kopbal-
len verdiend op voorsprong, Richard kopte een corner van Hakan bin-
nen: 2-1. En de 3-1 was een lucky: een veldspeler schoot een doeltrap 
tegen het hoofd van Robert, die daarmee direct de verraste doelman 
passeerde. Iedereen was nog aan het feesten of de marge was alweer 
verkleind. Een aanval over links eindigde uiteindelijk met een voorzet 
die knap binnengetikt werd: 3-2. Er was de tweede helft dus nog werk 
aan de winkel. 
Na de rust maakten Diego en Guillaume hun rentree in het oudste elftal 
van de SV, waarbij vooral de rentree van Guillaume niet vergeten zou 
worden. Hij liet na 42 minuten de doelman kansloos met een verwoes-
tend schot van zeker twintig meter en vijf minuten later besliste Jaffa op 
aangeven van wederom Hakan de wedstrijd defi nitief: 5-2. Bij het laat-
ste doelpunt van de dag werd nogmaals duidelijk wie de meest geluk-
kige speler was op het veld. Een schot van Robert werd dusdanig van 
richting veranderd dat het met een boog over de doelman tegen de tou-
wen belandde: 6-2. Nu was de marge groot genoeg om Bas nog even 
te laten invallen en hij speelde een foutloze laatste anderhalve minuut. 
De eerste overwinning zonder een doelpunt van Mike en vierde over-
winning op rij was vandaag een feit. 
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De Tivolianen spelen dus nog mee om de bovenste plaatsen en dit 
moet volgende week tegen het (naar verluid) vergrijsde Nieuw-Woensel 
bevestigd worden. 

Nieuw Woensel – Tivoli vets 2-2 19 oktober 2013
De uitwedstrijd tegen Nieuw Woensel stond vandaag op het program-
ma en dit zegt genoeg. Het elftal had nog steeds veel spelers die de 
veteraangerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt, waardoor ik toch 
mijn vraagtekens zet bij het bestaansrecht van dit elftal.
Op het slechte veld, waarop voetballen haast onmogelijk was, was er 
echter weinig te merken van dit leeftijdsverschil. Beide ploegen cre-
eerden kansen, maar de beste kansen waren voor de Tivolianen. De 
Woenselse verdediging ging regelmatig over de schreef om de aanval-
lers af te stoppen, maar dit werd door de man in het zwart vanuit de 
middencirkel steevast weggewuifd.  Precies tweemaal is hij de eerste 
helft uit die cirkel geweest. De eerste keer om de Tivoliaanse muur op 
afstand te zetten bij een vrije trap op de rand van het strafschopgebied 
en de tweede keer om de bar op te zoeken in de rust. Toen Jaffa hal-
verwege de eerste helft gevaarlijk dreigde te worden, werd hij met een 
judoworp tegen het gras gewerkt. Ook dit werd, hoe kan het ook an-
ders, niet bestraft. Ondanks het tegenwerken van de leidsman werden 
er kansen genoeg gecreëerd, maar toen het rustsignaal klonk, was de 
stand verrassend genoeg nog hetzelfde als toen de wedstrijd begon.

De tweede helft begon met een domper voor de Tivolianen. Waar zij 
voorin faalden, deed Nieuw Woensel dat niet.  In de veertigste minuut 
knikte een kopsterke Woenselnaar een (terechte) vrije trap tegen de 
touwen: 1-0. Vijf minuten later was de achterstand alweer ongedaan 
gemaakt. Met een inworp bereikte joker Henk Mike, die op zijn beurt 
naar binnen trok en uithaalde. De keeper bracht redding, waarna 
Robert attent reageerde bij de rebound: 1-1. De Tivolianen roken de 
overwinning en drukten door. Een kwartier voor tijd zorgde Jaffa, hoe-
wel er eigenlijk geen ruimte voor was, voor de voorsprong dankzij een 
schot in de bovenhoek: 1-2. Het vizier van de aanvallers stond vandaag 
duidelijk niet op scherp, want ook in de slotfase werden veel kansen 
gemist. Dit gold ook voor Mike een minuut voor tijd. In de tegenaanval 
gebeurde het onvermijdelijke. Hennie vergat te verdedigen bij een voor-
zet vanaf rechts waardoor de spits de 2-2 kon binnen koppen. Hennie 
verklaarde voor de wedstrijd nog weinig balverlies te hebben, maar als 
je de bal niet hebt, kan je hem ook niet verliezen… 
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Toen Jaffa bij het ultieme slotoffensief opnieuw op onreglementaire wij-
ze werd afgestopt zonder fl uitsignaal, sloeg de vlam in de pan en was 
de wedstrijd meteen ten einde.
Dat de Tivolianen hier slechts met een punt weggaan, was niet volledig 
aan de scheidsrechter te wijten, want als de kansen gemaakt werden, 
was de overwinning geen moment in gevaar gekomen. De scheids-
rechter zelf probeerde na de wedstrijd tevergeefs zijn fouten te herstel-
len. Om dit verslag toch positief af te sluiten: Frank vd Ven is dankzij dit 
resultaat namelijk nog altijd ongeslagen.

Tivoli vets – Gestel vets 5-5 26 oktober 2013
Na vier overwinningen op rij werden de veteranen vorige week weer 
eens gestopt. Het goede spel zou vandaag ook behaald moeten wor-
den, alleen het vizier diende wat scherper gesteld te worden voor de 
altijd beladen ontmoeting met Gestel.
Nog voordat de uitstekende Gestelse doelman zijn eerste redding ver-
richtte, viel clubtopscorer Mike al uit. De goals zouden vandaag dus 
van andere spelers moeten komen. Na twaalf minuten werd een schot 
van Arno knap onderuit de hoek gedoken, de daaropvolgende indraai-
ende corner van Hakan was de doelman echter te machtig: 1-0. Tivoli 
had de overhand en breidde na 22 minuten de score dan ook verder 
uit. Richard werd na een lange sprint neergelegd door de doelman. 
Hennie miste vanaf elf meter, maar Hakan schoot snel te hulp: 2-0.  
Hierna leunden de Tivolianen achterover en kregen snel de deksel op 
de welbekende neus. René redde na een half uur met moeite een voor-
zet, maar hij kon niet voorkomen dat de spits simpel kon binnentikken: 
2-1. De rust brak aan en hoewel er in de kantine niets van te horen 
was, denk ik toch dat er een donderspeech is gehouden.
Deze speech had de spelers blijkbaar even wakker geschud, want de 
tweede helft werd geopend met een treffer. Ferry rondde een pass van 
Hakan af met een mooie stift: 3-1. De overwinning was binnen, zo werd 
er gedacht op het veld, want weer zakte het spel naar een zeer beden-
kelijk niveau. Maar door twee verdedigingsfouten was het na 54 minu-
ten weer gelijk. De eerste keer stond de verdediging volledig uit positie 
en kort daarna greep niemand adequaat in: 3-3. Ferry wierp zich daar-
na op tot “Das Phantom,” heel de wedstrijd was hij onzichtbaar maar 
hij wist na een uur wel zijn tweede van de middag te maken, wederom 
op aangeven van Hakan: 4-3. Drie minuten later zorgde hij ook voor de 
discutabele 5-3. Het buitenspel werd omzeild op de Romario-manier, 
waarna Ferry een terugkopbal onderschepte en afrondde: 5-3.  
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Niet iedereen was het hiermee eens, dit leidde er toe dat een Gestelse 
speler wegens commentaar op de leiding even moest afkoelen. Toch 
kwam Gestel, dankzij een cadeau van de Tivoliaanse defensie, we-
derom terug in de wedstrijd doordat de spits de 5-4 binnen tikte. Je zou 
zeggen dat de Tivolianen vorige week geleerd hebben dat de wedstrijd 
pas na het laatste fl uitsignaal is afgelopen. Niets bleek minder waar… 
In de laatste minuut werd een Tivoliaanse corner weggewerkt en er 
volgde een opportunistische lange bal, een communicatiefout achterin 
waarbij René zich ook vergiste in de snelheid van de Gestelse spits 
leidde uiteindelijk tot de 5-5 eindstand. 
Een wedstrijd is pas gespeeld nadat het laatste fl uitsignaal heeft ge-
klonken, dus dat een overwinning twee weken op rij in de laatste se-
conde wordt weggegeven, zou een wijze les moeten zijn. De Gestelse 
doelman heeft vandaag met een paar prima reddingen weten te voor-
komen dat de Tivolianen meer treffers maakten, maar een wedstrijd 
waarin vijf keer wordt gescoord moet normaliter gewoon over de streep 
getrokken worden. Een week rust lijkt de ideale manier om hier een 
oplossing voor te bedenken.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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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 hierbij 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 heb-
ben, 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 & ..] [cent.archief...] [Fotoal-
bums] [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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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 contact 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 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

★ ★ ★



VOOR GEZELLIGHEID EN PLEZIER

MOET JE BIJ MARIAN EN KO ZIJN

BILJARD EN DART AANWEZIG



v e r k o o p r e p a r a t i e o n d e r d e l e n
Pioenroosstraat 11   5644 CA EINDHOVEN   tel. 040-2113776  mob. 0621486737  
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TUSSENSTANDEN 2013 - 2014

Senioren

Tivoli 1 5e klasse E
DBS 8 22 33- 2
Vessem 8 22 16- 5
De Weebosch 9 17 30- 15
DOSL 8 14 17- 16
DEES 8 13 23- 14
De Bocht‘80 8 12 15- 15
Terlo 8 9 11- 10
Knegselse Boys 8 8 15- 19
Sterksel 9 8 13- 27
Casteren 7 7 11- 15
Pusphaira 8 7 19- 27
LSV 8 6 9- 23
ETS 9 6 12- 26
Tivoli 8 4 7- 17

Tivoli 2 5e klasse 24 
WODAN 7 7 21 25- 10
DVS 3 7 18 40- 15
Best Vooruit 7 7 16 24- 13
Wilhelmina Boys 5 7 15 22- 14
Oirschot Vooruit 5 8 14 23- 14
EMK 5 7 13 22- 16
Heeze 6 9 13 30- 36
Beerse Boys 6 8 10 19- 17
Nuenen 9 8 6 18- 30
Tivoli 2 8 6 18- 31
Geldrop 7 6 0 6- 28
Spoord. Boys 5 8 0 12- 35
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Tivoli 3 5e klasse 23
PSV 3 8 20 32- 11
Woenselse Boys 3 6 15 15- 7
Brabantia 5 7 13 31- 9
Nuenen 8 8 13 25- 31
Unitas’59 6 7 12 25- 19
Braakhuizen 3 8 11 25- 15
DBS 3  6 10 17- 11
WODAN 6 6 10 21- 18
Tivoli 3 8 5 13- 27
Eindhoven AV 3 7 4 15- 31
Gestel 4 6 3 12- 37
Nieuw Woensel 5 7 2 9- 24

Dames

Tivoli dames 5e Klasse 863
Gestel  5 15 19- 4
Unitas’59  6 15 25- 7
WODAN 3 4 12 14- 4
Nieuw Woensel  5 9 13- 7
RKGSV  6 9 11- 10
Tivoli  6 7 7- 7
Nederwetten 2 7 7 7- 17
Pusphaira 2 4 0 0- 12
Braakhuizen  7 0 3- 31
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Jeugd

Tivoli D1 3e Klasse D208
Braakhuizen D3 7 18 33- 17
RPC D5 6 13 21- 8
Tivoli D1G 7 9 19- 28
WODAN D9 7 8 17- 25
Geldrop D7 5 6 20- 12
RKVVO D6 6 1 14- 34

Tivoli E1 3e Klasse E559
Nieuw Woensel E3 6 18 40- 13
UNA E7G 5 12 28- 9
Rood Wit V E6 5 6 15- 13
Gestel E3 5 3 8- 23
Tivoli E1G 5 0 11- 44

Tivoli F1 4e Klasse F521
UNA F4 6 15 24- 11
RPC F4 6 12 38- 10
Tivoli F1 6 12 19- 19
WODAN F6 7 9 17- 14
Bergeijk F7M 4 3 4- 34
DBS F8G 5 0 9- 23

★ ★ ★
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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 10x
 2 Vincent Prudon 2e   6x
  Hakan Arici V    6x
 4 Frans Veldpaus V   5x
  Ferry Klein Kiskamp V   5x
  Furkan Cengiz 3e    5x
  Robert Dekkers  2e / V   5x
 8 Rob van Hout  2e    4x
  Guillaume Stubbs 2e / V   4x
  Jaffa Dinmohamed 2e / V   4x
  

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

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

Effe lachen
Vroeger had ik een hekel aan trouwfeesten met familie.
Elke keer weer kwamen er ooms en tantes op mij af, die mij een por in 
mijn zij gaven en dan zeiden: “ En nu jij hè ? “
Ze zijn daarmee opgehouden, toen ik bij hen hetzelfde begon te doen 
op begrafenissen.

Zakenreis
Een man komt een dag vroeger dan voorzien terug van zakenreis. Hij 
neemt een taxi om naar huis te rijden. Dicht bij zijn huis vraagt hij aan 
de chauffeur van de taxi om getuige te zijn omdat de man denkt dat zijn 
vrouw hem bedriegt. De taxichauffeur neemt het aanbod aan tegen be-
taling van 150 euro. Zij komen stil het huis binnen, openen voorzichtig 
de deur van de slaapkamer en hij trekt de deken van het bed.
Hij betrapt aldus zijn vrouw met haar minnaar. Rood van woede trekt 
de man zijn pistool en houdt het tegen het hoofd van de minnaar. Zijn 
vrouw huilt: “schiet niet, schiet niet! ik heb je belogen, ik heb niet geërfd 
van mijn tante... het is hij die de Ferrari gekocht heeft en onze boot aan 
zee, en alle tickets van de grote voetbalwedstrijden waar je naar ging 
kijken! Hij betaalt zelfs onze belastingen!”
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De man, volledig van de kaart, trekt het pistool weg en richt zich tot de 
taxichauffeur: “Wat zou jij in mijn plaats doen?”
“Ik? Ik zou de deken over hem leggen zodat hij geen kou vat!”

De medische wetenschap kent geen grenzen
Op een conferentie van dokters in Brussel:
Een Engelse dokter zegt: “De geneeskunde in Engeland is zo geavan-
ceerd, dat wanneer we de testikels van iemand bij iemand anders in-
planten, die al na 6 weken werk kan gaan zoeken.”
Een Duitse dokter daarop: “Das nog niks! Bij ons transplanteren we 
een stuk hersens van iemand bij een ander en die kan na 4 weken al 
werk gaan zoeken.”
De Russische dokter zegt: “Voï, voï, das nog niks vergeleken met ons. 
In Rusland is de geneeskunde zodanig ontwikkeld dat, wanneer we 
een stuk hart van de ene naar de andere transplanteren, op het eind 
van de 2de week, ze beiden werk kunnen gaan zoeken.
Dit allemaal horende, zegt de Nederlandse dokter: “Dat zijn allemaal 
onbenulligheden in vergelijking met onze geneeskunde! Wij, in Neder-
land, wij hebben iemand genomen zónder hersenen, zónder hart en 
zónder kloten aan z’n lijf, we hebben hem benoemd tot minister-presi-
dent!
en nu is HEEL HET LAND op zoek naar werk...”

Dwing kinderen niet te bidden

Tijdens het avondeten werd een kleine jongen gedwongen om met een 
gebed het gezamenlijk maal met de familie in te luiden. De jongen zei: 
“Maar ik heb nog nooit gebeden, ik weet niet hoe het moet.” 
Zijn vader zei: “Dank gewoon onze Lieve Heer voor alles en iedereen 
en vraag om vergiffenis voor hun zonden.” 
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De jongen begon toen maar. “Lieve Heer, dank u voor onze bezoekers 
en hun kinderen, die al mijn koekjes en ice cream hebben opgegeten. 
Zegen hen zodat ze nooit meer terug zullen komen. Vergeef de zoon 
van onze buren die de kleren van mijn zuster uitdeed en daarna met 
haar worstelde op haar bed. Wilt u met Kerstfeest kleren schenken 
aan al de arme naakte dames op mijn vaders BlackBerry en wilt u ook 
onderdak geven aan al die dakloze mannen die bij mama op de kamer 
moeten slapen wanneer papa aan het werk is?
Amen.” 
Moeder en vader hebben die avond niet gegeten.

Kinderverhaaltjes
Een jongetje tot zijn moeder: “Ik heb besloten om niet meer naar school 
te gaan!”
“En voor welke redenen dan wel?”, vraagt mama.
“Wel, ze hebben daar juist op TV getoond, dat ze in Italië iemand ver-
moord hebben, omdat hij te veel wist”.

Engels in Canada
Ergens in Quebec (Canada):
Een jong meisje komt al schreiend bij haar moeder en zegt haar: “Mam, 
ik ben in verwachting” Moeder schrikt en antwoordt: “Ik had je nochtans 
gezegd: als een jongen aan je borsten komt, zeg dan DON’T.  En als 
hij lager komt, zeg dan STOP.
Tussen twee super huilbuien in, antwoordt het meisje: “Dat is het hem 
juist, mam. Hij was op de twee plaatsen tegelijk bezig, en dus heb ik 
geroepen:
DON’T STOP - DON’T STOP!

Mobieltje
Na een lange, vermoeiende werkdag zat een vrouw in de trein op weg 
naar huis, en sloot haar ogen. Toen de trein het station uit reed, haalde 
een jongeman die naast haar zat, zijn mobieltje uit zijn zak en begon op 
luide toon te spreken. 
“Hoi liefje, hier Erik, ik zit in de trein. Ja, ik weet dat het de trein van half 
7 is en niet die van half 5, maar de vergadering liep uit. Nee, schatje, 
niet met dat blondje van de afdeling betalingen, maar met de baas. 
Nee, honnepon, jij bent de enige in mijn leven. Ja, echt, ik zweer het.”
Een kwartier later was hij nog op luide toon aan het praten, toen de 
vrouw die naast hem zat er genoeg van had. 



24

Ze leunde naar hem over en zei dicht bij de telefoon: “Erik, hang de 
telefoon op en kom terug in bed.”
Erik gebruikt zijn mobieltje sindsdien niet meer in het openbaar.

Spinazie
Koos zit lusteloos voor zijn bordje spinazie. Zegt zijn moeder: “Eet 
maar lekker op. Andere kinderen zouden willen dat ze er de helft van 
hadden!”
Zegt Koos: “Ik ook moeder!”

Belastingdienst
Er komt een man bij de balie van de belastingdienst. “Ik zou graag Ali 
willen spreken.”
De medewerker van de balie zegt: “Ali? Welke Ali?”
Waarop de man zegt: “Ali Baba wil ik spreken en snel!”
De medewerker  van de belastingdienst antwoordt korzelig: “Er werkt 
hier geen Ali Baba!“
Waarop de man antwoordt: “Dan wil ik graag één van die andere veer-
tig rovers spreken!”

Een dochter
Da’s nou typisch een dochter: Tot haar 16e blijft ze zeuren ... of ze een 
paard mag hebben ... En op haar 17e komt ze thuis... met een ezel!

★ ★ ★
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TIVOLI F1

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

WODAN F6 – Tivoli F1 28 september 2013
(Uitslag 4-0)

Na enkele wedstrijden in een te hoge klasse zijn we ingedeeld in de 4e 
klasse F521. Tijdens de 1e wedstrijd uit tegen Wodan werd al duidelijk, 
dat we meer weerstand konden bieden, zonder Jonathan hadden we 
moeite met aanvallen richting het doel. Deze wedstrijd hadden we wel 
pech, bij de corners kregen we de bal 3 keer tegen het lichaam en viel 
de bal het doel in, zo stonden we 3-0 achter. Het 4e doelpunt had niet 
geteld mogen worden, Jori die een goede wedstrijd keepte, had de bal 
klemvast, maar de bal werd in het doel geschoten.
De penaltyserie laat toch zien, dat er potentie in zit, deze hebben we 
gewonnen. 
Deze wedstrijd gaf hoop voor de komende wedstrijden.

Tivoli F1 – RPC F4 5 oktober 2013
(Uitslag 2-7)

De 1e thuiswedstrijd in deze klasse tegen de koploper. De 1e helft was 
er een veldoverwicht van ons, we kwamen via Jonathan zelfs op 1-0 
voorsprong. In de 2e helft kon RPC wel meer druk op het doel zetten, 
de vermoeidheid bij ons begon mee te spelen. Jori wist nog een doel-
punt te maken, waardoor de eindstand 2-7 werd. Gezien de 1e helft is 
de groei zichtbaar, tijdens training toch meer conditioneel werken, kij-
ken of dat vruchten afwerpt. Ook hier weer een gewonnen penaltyserie, 
waarbij Kimberly haar 1e doelpunt maakte.
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Tivoli F1 – HMVV F1 12 oktober 2013
(Uitslag 0-11)

Tussendoor hebben we als oefenwedstrijd nog een bekerwedstrijd ge-
had, Jonathan mocht keepen en deed dat verdienstelijk.
Ook hier weer een gewonnen penaltyserie, waarbij Kimberly haar 2e 
doelpunt maakte.

UNA F4 – Tivoli F1 19 oktober 2013
(Uitslag 2-4)

Na een trainingssessie van Martien (vader Djayden), waarbij fl ink ge-
oefend op positiespel, zag je tijdens de wedstrijd dat bij een aanval 
vrijgelopen werd voor het doel. Hierdoor moest de keeper iedere keer 
kiezen en kon Jonathan eenvoudig scoren. Ook onze verdediging met 
Joey van de Laar als libero staat als een huis. Een hele goede wed-
strijd waarbij we met z’n allen hard gewerkt hebben voor deze 1e over-
winning. De smaak zit er nu goed in, want na deze wedstrijd kregen ze 
allemaal een zakje chips.

DBS F8 – Tivoli F1 26 oktober 2013
(Uitslag 2-3)

Ook tijdens deze wedstrijd zag je de oefeningen van de training terug-
komen, soms een beetje te goed waardoor teveel gezocht werd naar 
de vrije man voor het doel, dat bijna vergeten werd te scoren. Gelukkig 
kwam dit goed, na de openingstreffer van DBS werd gerichter gezocht 
naar een doelpunt, Jonathan scoorde voor rust nog tweemaal. Na rust 
was het nog steeds een spannende wedstrijd, het ging op en neer. 
DBS wist toch nog te scoren. We bleven goed voetballen, Quinn hield 
het doel goed schoon en Djayden zorgde na een pass van achteruit 
van Joey Bell met een mooi doelpunt voor de verdiende winst.
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Bergeijk F7 – Tivoli F1 2 november 2013
(Uitslag 2-7)

Met 2 interim leiders Ronald en Jos moesten we helemaal naar Berge-
ijk, tegen een meisjesteam. Met een nieuwe speler Leo gingen we vol 
overgave van start, Jonathan profi teerde van zijn snelheid en al vlug 
stonden we op 0-2, het tegendoelpunt bracht ons niet van de wijs. Ook 
Joey en Djayden pikten hun doelpunt mee en de wedstrijd werd ver-
diend gewonnen.

Door de 3 gewonnen wedstrijden en enkele verrassingen van de koplo-
per RPC is het spannend, laten we proberen deze trend vast te houden 
en hard onze best te doen, dan zien we wat het seizoen brengt.
Kom ons steunen de komende wedstrijden, dat hebben ze nodig.
Alvast bedankt voor jullie sportieve steun.

★ ★ ★
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TIVOLI D1

Van Wim Vermeulen kregen we weer diverse mailtjes over D1. Hieron-
der zijn bijdrage voor deze maand.

Mail 1 van 3 november
Hallo beste supporters van Tivoli D1,
Hier weer een verslag van ons D1-team van Tivoli. Op zaterdag 2-11-
2013 11:30 stonden we weer op het voetbalveld van Tivoli voor de 
thuiswedstrijd Tivoli D1 -Wodan  D9. Het weer werkte niet echt mee, 
het was stormachtig en nat. Maar onze sterren gingen met volle moed 
weer het veld op om Wodan eens te leren wat voetballen is.
Na een week hard trainen, gingen we eerst een warming-up doen, want 
je kan niet zonder warming-up aan een wedstrijd beginnen. Klokslag 
11:30 begon Tivoli aan de wedstrijd. De eerste helft was gewoon voor 
Tivoli, de spelers(sters) zetten Wodan meteen onder druk en Wodan 
had weinig kans om door te drukken. Onze achterhoede stond als een 
huis met Luuk, Kyra, Roos, Lisa en MIlton, er was voor Wodan geen 
doorkomen aan. Onze middenvelders stonden hun mannetje ook. En 
dan onze voorhoede met Luciano en Embryan, die hadden geen kluif 
aan de achterhoede van Wodan. In de eerste helft maakte Lisa van de 
berg een mooie goal, door een goede aanval door het midden schoot 
ze de bal in het netje, 1-0. Nog geen kwartier later schoot Melvin de 2-0 
binnen, zijn eerste goal van dit seizoen, daar ging ook een goede inzet 
aan vooraf. Goed gedaan, Melvin.
In de rust werden onze spelers(sters) nog wat toegesproken door Peter 
en Wim, die vonden dat het goed ging, maar dat ze alleen op moesten 
blijven letten in de 2e helft om geen fouten te maken.



☞
29

De 2e helft was ook voor Tivoli, totdat Tivoli even niet oplette achterin 
en zo maakte Wodan de 2-1. Er werd verder goed gespeeld door onze 
sterren. Verder kwam er nog een goal aan voor Tivoli, Wodan werkte 
de bal achter niet goed weg en Lisa stond op de goed plaats om de bal 
achter de keeper van Wodan te werken, 3-1.
Onze topschutter bleef vandaag droog staan, maar Luciano is Luciano 
niet, als hij niet voorop ging in de strijd. Onze keeper Hamza stond van-
daag ook goed te keepen en hij hield er een paar mooie ballen uit. Ook 
hij deelde mee in deze overwinning, ga zo door.
Tot het volgende verslag!

Met vriendelijke groeten,  Wim Vermeulen

Mail 2 van 3 november
Topscoorders van Tivoli D1
1 Luciano van Esch 11 goals
2 Lisa vd Berg   4 goals
3 Emre Kaya   2 goals
4 Hamza Özgür   1 goal
5 Melvin Heijmans  1 goal

Natuurlijk hopen we, dat er meer bij komen. Goed gedaan, jongens en 
meisjes.

Groeten, Wim en Peter

Mail 3 van 9 november
Hallo allemaal,
Hier weer een verslag van onze wedstrijd van Tivoli D1. Wij moesten uit 
naar de nummer 1 en dat is Braakhuizen. Maar gezien de wedstrijd van 
de vorige week met een dik verdiende overwinning moesten we van-
daag (zaterdag 9-11-2013) aan de bak in Geldrop om 11:30 bij Braak-
huizen.
Na een goede warming-up gingen onze  helden van start, helaas 
zonder Peter van de Berg, die in Oostenrijk zit. In de eerste helft nam 
Braakhuizen meteen het veldoverwicht en met een afstandsschot en 
door een fout van onze keeper werd het al na 10 minuten 1-0 voor 
Braakhuizen. Tivoli kon er niks tegenover zetten, zij waren net iets be-
ter dan Tivoli. Ook de 2-0 was een geweldige goal van Braakhuizen. 
We gingen dus rusten met een 2-0 achterstand.
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In de 2e helft kwamen we in het begin goed terug en met goed spel van 
Tivoli werd het 2-1 door ROOS HEERKENS, haar EERSTE GOAL. 
Normaal keepster en nu spits voor de gelegenheid en meteen scoren. 
Dus we dachten, we gaan er meer maken, maar Tivoli zakte terug en 
Braakhuizen liep uit naar 4-1. Een terechte uitslag, dat hadden de te-
genstanders dik verdiend.
De volgende wedstrijd zijn wij weer aan de beurt om te winnen.
 
Dus, in onze topscoorderslijst komt nu ook Roos Heerkens te staan 
met 1 doelpunt.

Tot het volgende verslag!

Groeten, Wim Vermeulen

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Knegselse Boys op 3 november  jl. was  Hamza 
Özgür  van de D1 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.

HAMZA ÖZGUR

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 3-11-2013
TIVOLI 1 – KNEGSELSE BOYS 1

Wat is je naam?
Hamza Özgür
Wat is je geboortedatum en -plaats?
20 oktober 2001, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 8C, de Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Ik wil als Ronaldo worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Politie
In welk elftal speel je?
D1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1 jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel leuk
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Keepen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Nee
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
De eerste wedstrijd
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Met Luciano een eentweetje
Word jouw ploegje kampioen?
Ja
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Luciano 
Wat is je favoriete club?
Fenerbahçe
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Wim en Peter
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Pizza, ik lust geen varkensvlees
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
PSV, wedstrijd
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heel leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Betere spelers
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Ik wil een rugnummer (7)

★ ★ ★
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SPORTPASSIE

Onderstaande mail kregen wij in onze “in-box”. Interessant 
genoeg, vinden wij, om met jullie te delen.

Internationaal voetballen!
Wil je met je team meedoen aan een internationaal 
sportevenement, nieuwe mensen en culturen ontmoeten?
Sport Passie neemt je in 2014 graag mee naar onderstaande 
internationale voetbaltoernooien.

19 en 20 april 
Easter Open - Nederland 
24 en 25 mei 
Hageland Cup - België 
28 tot en met 31 mei 
Nørhalne Cup - Denemarken 
7 en 8 juni 
North Limburg Trophy - Nederland 
21 tot en met 26 juli 
Dana Cup - Denemarken 
16 en 17 augustus 
TVG Sports Cup – Nederland

19 en 20 april 2014 
Internationaal voetbal toernooi in Nederland (Limburg)
Easter Open 
Een groot internationaal voetbaltoernooi voor jongens en meisjes.
Jongens: U8 tot en met U19. 
Meisjes: U11 tot en met U19
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24 en 25 mei 2014 
Internationaal voetbaltoernooi in België
Hageland Cup 
In 2014 de 26e editie van de 
Hageland Cup, 2-daags internationaal 
voetbaltoernooi voor jongens.
Jongens: U8 tot en met U18

28 tot en met 31 mei 2014
Internationaal voetbaltoernooi in Denemarken
Nørhalne Cup 

Internationaal voetbaltoernooi op zowel 
recreatief als op elite niveau. Voor jongens 
en meisjes.
Jongens: U9 tot en met U17 
Jongens Elite: U9 tot en met U17 
Meisjes: U11 tot en met U18 
Meisjes Elite: U15 en U18

7 en 8 juni 2014
Internationaal voetbaltoernooi in Nederland (Limburg)
North Limburg Trophy 
Een groot internationaal voetbaltoernooi voor jongens en meisjes.
Jongens: U9 tot en met U19 
Meisjes: U13 tot en met U17

21 tot en met 26 juli 2014 
Internationaal voetbaltoernooi in Denemarken
Dana Cup 
Europa’s 3e grootste internationale 
voetbalevenement. 
Meer dan 800 teams uit 43 landen, 2.100 
wedstrijden, 20.000 deelnemers.
Jongens: U11 tot en met U19 
Meisjes: U12 tot en met U19
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16 en 17 augustus 2014
Internationaal voetbaltoernooi in Nederland (Limburg)
TVG Sports Cup 
Een internationaal voetbaltoernooi in de voorbereiding 
voorafgaand aan de nieuwe competitie. In 2014 het debuut voor 
dit toernooi.
Jongens: U19, U17, U15 en U13

Trainingsprogramma op maat gemaakt.
Een van onze sterke punten is dat we voor groepen sporters of 
individuele atleten programma’s op maat maken.

Met een klein of groot budget, dichtbij of ver weg, een weekend 
of een hele week. Voor recreatieteams of op topniveau, jeugd of 
senioren. Wij regelen uw trainingskamp gecombineerd met een 
toernooi, vriendschappelijke wedstrijden of culturele uitstapjes.

Samen met u, maken we uw trainingskamp tot een succes.

Vraag nu de informatie aan! Zodat u goed voorbereid 
internationaal kan sporten in 2014!

Judy en Jan Zoutman 
Loes van der Fits 
06 10647084 
info@sportpassie.nl 
www.sportpassie.nl

★ ★ ★
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SINTHUMOR
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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
Corona “D. Rebel en Zn.” 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
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
Eetcafé Oud Brabant  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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- de Sint al onderweg is
- hij wel veel zwarte pieten krijgt toege- 
 speeld
- wij u daarover willen verwittigen
- we het donkerbruine vermoeden hebben  
 dat dit een puur politiek spelletje is
- de pieterman zich natuurlijk als een vis in  
 het water voelt
- we hopen dat er voor de kinderen geen 

roet in het eten wordt gegooid
- we de viering in onze kantine niet in het water laten vallen
- de Goedheiligman ons namelijk op zaterdag 23 november zal 
 bezoeken
- we hopen dat het dan zwart ziet van de mensen in en om onze kan-

tine
- een vervroegde witte kerst in dit verband ook welkom is op die dag
- een oude traditie in ere zal worden hersteld
- er op 30 november namelijk een oriëntatieloop plaatsvindt
- deelnemers hieraan van harte welkom zijn
- vele leden hier schijnbaar wel warm voor lopen
- dit althans in de wandelgangen wordt beweerd
- de organisatie nog wel enkele stappen hiervoor zal moeten zetten
- er elders in dit blad en op onze website meer informatie over te 

vinden is
- de winterstop pas vlak voor de kerstdagen zal ingaan
- er afhankelijk van de weersomstandigheden dus nog heel wat gebald 

kan worden
- we hiermee niet op vuisten doelen
- er wel nog veel doelen onder schot genomen mogen worden
- niet geschoten immers altijd mis is
- deze beredenering dan weer niet mis is
- wij eigenlijk ook niet meer weten wat er dan wel mis is
- het ook weer bijna Kerstmis is
- er helemaal niets met Kerst mis is
- dit het einde van deze zevernis is

★ ★ ★



Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 4



SHOW-COOKING RESTAURANT

TEL: 040 - 211 99 00

“Het Wok restaurant van Eindhoven”

St. Wirostraat 2
5643 MZ  Eindhoven
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