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REDACTIONEEL

U kijkt nu naar het 
allerlaatste club-
blad van het jaar 
2013. Of u nu een 
digitale of een hard 
copy lezer bent, u 
zult het hiermee 
moeten doen. De 
aankomende feest-
dagen gunnen ons 

de tijd om weer even te bezinnen, 
kijken waar we staan in ons leven 
en welke weg we willen vervolgen. 
Wellicht dat het overlijden van een 
groot man als Nelson Mandela ons 
de kracht kan geven om een andere 
weg in te slaan of ons juist nog meer 
te richten op de reeds ingeslagen 
weg. Een weg die leidt naar verbroe-
dering en saamhorigheid, de steek-
woorden van onze oud-voorzitter en 
echte clubman Dré Rennenberg. Wie 
anders dan hij, weet zich zo uit te 
spreken over onze samenleving en 
clubgeest.
Die Nelson Mandela, een man die let-
terlijk het belang van de samenleving 
boven zijn eigen belang kon en durfde 
te stellen. Een man die dacht in een 
groter geheel en een man die ervoor 
vocht om gelijkheid te evenaren. La-
ten wij ons allemaal inspireren door 
deze man die zo ontzettend geliefd is 
in zijn land en over de hele wereld.
Fijne feestdagen, veel liefde geluk en 
bezinning!
Oh ja, nog iets luchtiger: veel leesple-
zier…

★ ★ ★
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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 
woensdag 8 januari 2014, indien we op de velden mogen, natuurlijk.

Oefenwedstrijd
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op 5 januari  om 14.00 uur, zal 
er een oefenwedstrijd plaatsvinden met het 1ste- en het damesteam. De 
wedstrijd begint om 12.00 uur.

Het bestuur wenst iedereen een zalig Kerstmis en een gelukkig, spor-
tief en gezond nieuw jaar.

Namens het bestuur,
Leny Sanders,
secretaris
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★ ★ ★

LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 08 dec)

Bedankt
Emre Turkmen 3e
Jori Schlangen F1
René Hoeijmans verenigingslid
Caspar Zoetmulder selectie
Jim Hoeijmans selectie
Stef Godschalk selectie
Noer Sahebali reservelid
Ties Moerkerk reservelidlid

Nieuw
Ibat Güven clubscheidsrechter jeugd
Marcel Visser reservelid algemeen
Nicolo Pavesi verzorger selectie
Joey Croom D1

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand december
 2 Gina Baten dames
 4 Frans Verbeek veteranen
 5 Aloysius Visser donateur
 6 Maria Tholen beheerder & HKC/kledingbeheer  
   algemeen
 7 Peter vd Laar veteranen
 8 Henk van Ekkendonk verenigingslid
 9 Peter Scheepers verenigingslid
 12 Henk Tholen HSZ & HSC/wedstrijdcoördinator  
   1e/medewerker kantine
  Simon Kaczmarek selectie
 15 Emre Kaya D1
 19 René van Eyck veteranen
 20 Guus de Waal veteranen
  Joey Croom D1
 21 Diëgo Guzman-Hernando 2e

  Peter vd Wiel verenigingslid
  Bert Koolen veteranen
 24 Mattia Dickhaut F1
 27 Stefan Bell 2e/penningmeester/elftalbegeleider  
   2e

 30 Jan Elands verenigingslid

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 - 2014
(restant)

December
Vrijdag 20 Kaartavond
Zondag 22 Veteranen, zaalvoetbal in sporthal Tivoli

Januari
Zondag 05 Nieuwjaarsreceptie om 14:00 uur
Zaterdag 18 Veteranen, nog een keer zaalvoetbal in sporthal Tivoli
Zaterdag 25 Spookpuzzeltocht (jeugd)
  (uitgesteld naar een nader te bepalen datum)
Vrijdag 31 Kaartavond

Februari
Zaterdag 01 Mosselavond veteranen
Zaterdag 15 Apres-ski (senioren)
Zaterdag 22 Veteranen, en nog een keer zaalvoetbal in sporthal Tivoli
Vrijdag 28 Kaartavond

Maart
Zaterdag 01 Carnaval
Vrijdag 28 Kaartavond

April
Weekend 5/6 Veteranen weekendje Duitsland
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 (1e pinksterdag)

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – EINDELIJK DE 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.

Ja hoor, daar is ie dan. De 1e overwinning is een feit en werd afgelopen 
zondag in de thuiswedstrijd tegen LSV behaald. De andere 3 keer, dat 
ons 1e in de afgelopen tijd in actie kwam leverde een kleine en onnodi-
ge nederlaag op tegen hoogvlieger Vessem, terwijl 2 dikke nederlagen 
de overige resultaten waren.

Tivoli – Vessem 0-1 17 november 2013
Vessem won met minimale cijfers van Tivoli. Er was weinig verschil te 
zien tussen hoogvlieger Vessem en rode lantaarndrager Tivoli, of het 
moet het doelpunt zijn van Willem van de Vondervoort, dat Vessem 
in de 35e minuut op voorsprong bracht. Het lukte Vessem niet om de 
voorsprong te vergroten, Tivoli kwam ook niet tot scoren.
Tot het einde was het spannend, maar het bleef bij 0-1.

De Bocht ’80 – Tivoli 6-1 24 november 2013
De Bocht’80 was een fl inke maat te groot voor Tivoli.
De thuisploeg kwam al na vier minuten op voorsprong door een doel-
punt van Murat Ozcan. In de elfde minuut kwam Tivoli langszij via een 
goal van Robin van Daal. Bart Hermsen hielp De Bocht’80 weer aan de 
leiding, waarna Wesley Henraath de ruststand op 3-1 bepaalde.
In de tweede helft liep De Bocht’80 uit naar een ruime 6-1 overwin-
ning door doelpunten van Marcel van de Wouw, Murat Ozcan en Joeri 
Kemps.

DEES – Tivoli 8-3 1 december 2013
DEES gaf hekkensluiter Tivoli er fl ink 
van langs.
Met maar liefst 8-3 werd het een klin-
kende overwinning voor de ploeg van 
trainer Edwin Slagboom. Tot aan de 
rust konden de Eindhovenaren het 
goed bijbenen. Met een 2-2 stand ging 
de rust in. Geert de Lepper en Mitchell 
Smits troffen voor de thuisploeg doel. 
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Nicky Gielen en Ivo Moesman scoorden namens de gasten.
Daarna was het eenrichtingsverkeer naar het doel van Tivoli. Youp van 
de Ven (3) en Geert de Lepper (2) en Ruud Moeskops namen de tref-
fers van DEES voor hun rekening. Alleen Nicky Gielen was bij een 5-2 
stand in staat om nog iets terug te doen.

Tivoli – LSV 4-2 8 december 2013
Tivoli won voor het eerst in vier maanden weer eens een wedstrijd.
Na acht minuten kwamen de gasten via een penalty op voorsprong. 
Nog voor rust kwam LSV ook op 0-2. 
Na de thee was Tivoli de betere partij. Jesse Spijker zorgde er met 
twee goals voor dat Tivoli langszij kwam.
Robin van Daal zorgde even later voor de 3-2, waarna Thijs Boon de 
wedstrijd besliste: 4-2.

★ ★ ★
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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 12x
 2 Vincent Prudon 2e   8x
 3 Hakan Arici V    7x
  Furkan Cengiz 3e    7x
 5  Jaffa Dinmohamed 2e /V   6x
 6 Frans Veldpaus V   5x
  Ferry Klein Kiskamp V   5x
  Robert Dekkers  2e /V   5x
  Rob van Hout  2e    5x
 10 Guillaume Stubbs 2e /V   4x

★ ★ ★
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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 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, 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 – Woenselse Boys B vets 8-0 9 november 2013
Na twee opeenvolgende puntendelingen stond vandaag voor de ve-
teranen, met Perry voor het eerst in de selectie, de laatste competitie-
wedstrijd van de heenronde op het programma tegen de Antiliaanse 
Woenselse Boys. 
Of de Boys vandaag zo slecht waren óf de Tivolianen zo goed weet ik 
niet, maar in de beginfase werd duidelijk dat de veteranen weinig te 
duchten zouden hebben van de tegenstander. Na tien minuten wist de 
zittende doelman, na een schijnbeweging van Hakan, alsnog redding 
te brengen op diens schot. Maar kort na de ontstane corner veroverde 
Frans Veldpaus, terug na een blessure, de bal en schoot onberispelijk 
in de bovenhoek: 1-0. Tien minuten later verving Mike, ook hersteld van 
een blessure, Ferry en dit werd zijn middag. Na amper een minuut be-
diende hij Hakan, die ditmaal wel het net wist te vinden: 2-0. Mike wilde 
waarschijnlijk een snelle beslissing, want twee minuten later tekende hij 
na een kenmerkende solo waarbij de verdedigers als vanouds kansloos 
bleken voor de 3-0. René en zijn verdediging hadden een rustige mid-
dag, want de gevreesde snelheid van de Boys werd nog niet getoond. 
Uiteindelijk bleek Mike in acht minuten betrokken bij drie goals, want 
in de 28e minuut was Frans de aangever en rondde Mike wederom af: 
4-0. Verder hield hij zijn kruit nog droog tot de rust. 
Bij de aftrap voor de tweede helft begon ook Perry Plompen aan zijn 
eerste Tivoliaanse veteranenminuten. Na enkele minuten maakte Ha-
kan de 5-0. Hij ontving de bal op het middenveld, waarna hij de bal in 
volle sprint prachtig over de doelman stiftte: een wereldgoal. Na deze 
treffer zou René het drukker gaan krijgen… Dit was dan niet binnen de 
lijnen, want hij werd opgeroepen door zijn werk en werd dus vervan-
gen, door een kleinere versie met wat minder haar. Hennie stond vanaf 
nu onder de lat, maar aangezien het vandaag vooral op de Boyse helft 
te doen was, zou dit geen probleem mogen opleveren. 
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Een kwartier voor tijd completeerde Mike, na een mooi één-tweetje 
met Hakan, zijn hattrick: 6-0. Mike was vastbesloten om de goals die 
hij vorige week niet kon maken in te halen en ook de 7-0 kwam op zijn 
conto. Woenselse Boys deed daarna ook nog een duit in het zakje. 
Een werkelijk schitterende vrije trap vanaf de zijlijn werd buiten bereik 
van Hennie in de verre hoek geschoten: 7-1, zou je denken… Maar wat 
bleek, het was een indirecte vrije trap dus deze treffer ging helaas voor 
de Boys, die overigens niet protesteerden, niet door. Ook het slotak-
koord was voor Mike, na goed werk van Henk en Ferry bleek dat zijn 
vizier nog altijd op scherp stond: 8-0. Er verscheen dus een horizontale 
streep op zowel het wedstrijdformulier (5e treffer) als op de topscorers-
lijst (10e treffer). Kort hierna klonk het eindsignaal van Stef.
Aan het begin van de wedstrijd werd al duidelijk welke ploeg er van-
daag zou winnen. Waar het de afgelopen weken in blessuretijd steeds 
mis ging, lieten de Tivolianen en Mike in het bijzonder er vandaag geen 
gras over groeien. Kortom, een goede generale repetitie om over veer-
tien dagen revanche te nemen op bezoek bij Waalre.

Waalre vets – Tivoli vets 10-4 23 november 2013
Na een weekje rust begon vandaag de tweede helft van de competitie 
en wel tegen de sterkste opponent, want de uitwedstrijd tegen Waalre 
stond op het programma. De laatste keer verloren de veteranen, in mijn 
eerste wedstrijd als (junior-)webryder, hier met 6-1, dus zij waren ge-
waarschuwd. Toen het bijna donker was, klonk het eerste fl uitsignaal.
De Tivolianen schoten uit de startblokken en Waalre werd direct met 
de rug tegen de muur gezet. De enige treffer die dit slechts opleverde, 
viel na drie minuten. Hakan werd onderuit gehaald en hij reageerde 
attent door Mike met een snelle vrije trap richting de Waalrese sluitpost 
te sturen, waarna Mike op zijn beurt het net vond: 0-1. Na herhaaldelijk 
aandringen van de Tivolianen ging na twintig minuten eindelijk het licht 
aan, maar dit werkte averechts. Nadat Hakan, nog in het donker, de 
kans op 0-2 had gemist, werd het in het licht snel 1-1. Het vlagsignaal 
van Ronnie voor het overduidelijke buitenspel werd genegeerd door de 
80(!)-jarige arbiter en Waalre profi teerde: 1-1. Twee minuten later werd 
René opnieuw kansloos gelaten bij een schot vanaf de rand van het 
strafschopgebied: 2-1. De veteranen waren compleet van slag, dus de 
3-1 liet niet lang op zich wachten. Na dertig minuten was er een com-
municatiefout tussen René en Richard en de spits kon deze buitenkans 
verzilveren: 3-1. De rust kwam hierna als geroepen, zodat de boel weer 
op scherp gezet kon worden.  
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Toen ik weer bij het veld arriveerde, zag ik dat er voor de tweede keer 
een vlagsignaal genegeerd werd, ook nu weer met nadelige gevol-
gen: 4-1. Elf tegenstanders was al zwaar genoeg, dus een twaalfde 
was helemaal onoverkomelijk. Nog voordat er tien minuten verstreken 
waren, stond er al 6-1 op het scorebord. De 5-1 werd na een voorzet 
simpel binnengetikt en bij de 6-1 gleed Richard weg. De scheids deed 
daarna weer van zich spreken, door voor de derde (!) keer Ronnie’s 
vlagsignaal te negeren: 7-1. Ronnie was blijkbaar overbodig en hij gaf 
er logischerwijs de brui aan. Zelfs de Waalrese spelers spraken er na 
de wedstrijd schande van en boden hun excuses aan voor de arbiter, 
helaas heb je daar na de wedstrijd niets meer aan... Direct na de 7-1 
deden de veteranen iets terug. Hakan liet in de 48e minuut de doelman 
kansloos met een knap schot in de uiterste hoek: 7-2. Twee minuten la-
ter hielp een Waalrenaar ook nog een handje door, na jagen van Mike, 
de bal in eigen doel te werken: 7-3. De tweede aftrap in dezelfde mi-
nuut betekende dat het inmiddels al 8-3 stond. Interim-coach Stef had 
blijkbaar nog niet genoeg drama gezien, want hij ruilde Tivoli nu voor 
PSV. Tien minuten voor tijd deelde Perry met knullig balverlies ook mee 
in de malaise: 9-3. Een minuut later maakte Hakan op knappe wijze zijn 
tweede, maar deze treffer werd (geloof het of niet) afgekeurd wegens 
buitenspel! De scheids greep blijkbaar ieder moment aan om tegen 
de Tivolianen te fl uiten vandaag. Vijf minuten voor tijd was er nog een 
lichtpuntje, buiten de brandende lampen, want Perry maakte zijn eerste 
veteranengoal. Hij wist een diepe pass knap te controleren en rondde 
beheerst af: 9-4. In de laatste minuut van de wedstrijd zorgde Waalre 
ervoor dat de Tivolianen voor het eerst tegen dubbele cijfers aankeken: 
10-4.
Deze 10-4 was uiteindelijk een gefl atteerde afspiegeling van de 
krachtsverhoudingen, zeker als je bedenkt dat Waalre drie treffers 
maakte die nooit geteld hadden mogen worden en dat Hakan’s doel-
punt wel afgekeurd werd. Een feit is wel dat Waalre vandaag wederom 
een maat(je) te groot was voor de Tivolianen, hierdoor hebben de 
Tivolianen nu al een verliespunt meer dan heel het vorige seizoen. Vol-
gende week is het zaak om het jaar alsnog winnend af te sluiten tegen 
Woenselse Boys.

Tivoli vets –Woenselse Boys A vets 4-4 30 november 2013
Na de zware nederlaag afgelopen week tegen Waalre moesten de 
Tivolianen zich vandaag, in de laatste wedstrijd voor de winterstop en 
met hulp van Fred M. en Guillaume, zien te herpakken. 



☞
13

Dit moest gebeuren in de beladen wedstrijd tegen Woenselse Boys, 
waar in de heenwedstrijd in het laatste half uur nog een 0-3 voorsprong 
uit handen werd gegeven. 
Tot in de negende minuut de 0-1 viel, waren beide elftallen gelijkwaar-
dig en gebeurde er niks voor beide doelen. Een scrimmage belandde 
bij de spits en hij rondde af. De Tivolianen gingen direct op jacht naar 
de gelijkmaker en die leek er na een kwartier te komen. Een schot van 
Perry werd gestopt door de doelman, waarna Thuur het lege doel ook 
niet wist te vinden. Twee minuten later volgde opnieuw een counter. 
Ditmaal werd Jaffa vrij voor de imposante doelman gezet, maar weder-
om verdween het schot aan de verkeerde kant van de paal. Er moest 
ingegrepen worden, dus werd Mike na 32 minuten gebracht. Zijn plekje 
op de bank was nog warm of zijn assist was al een feit. Binnen twintig 
seconden liet hij twee verdedigers kansloos en stelde Jaffa in staat om 
te scoren: 1-1. Dit was ook de ruststand. 
De derde mogelijkheid voor de Tivolianen na rust leverde eindelijk de 
voorsprong op. Het schot van Thuur vanaf 23 meter verdween over de 
boomlange keeper tegen de touwen: 2-1. Kort hierna viel Hennie “ge-
blesseerd” uit, maar het vermoeden bestond dat hij dit deed om de ori-
entatieloop later vandaag te ontlopen. In de 45e minuut was het weder-
om gelijk. Bas werd van de bal gezet, waarna ook René met een hoog 
schot het nakijken werd gegeven: 2-2. Weer vijf minuten later werd de 
bal knap achter René in de kruising geramd, waardoor de Tivolianen 
wederom op achterstand kwamen: 2-3. Sinds Hennie eruit is... Intussen 
was de Boyse doelman bezig punten te pakken, door alle Tivoliaanse 
mogelijkheden te pareren. Ook een schot van Fred trof de lat in plaats 
van het net. Twaalf minuten voor tijd liet Bas zijn directe tegenstander 
ontsnappen, waarna deze via een combinatie met de spits kon afron-
den: 2-4. De wedstrijd leek gespeeld, maar Perry dacht hier anders 
over. Acht minuten voor tijd wist Mike de bal aan de zijlijn te veroveren 
en Perry was er snel bij om de lage voorzet binnen te werken: 3-4. Er 
was nog hoop! Een minuut voor tijd was de defi nitieve comeback een 
feit. Een verwoestend schot van Fred kwam via de kruising terug het 
veld in, voor de voeten van Perry. Hij twijfelde niet en tikte de 4-4 bin-
nen. De Boyse gemoederen liepen hierna (te) hoog op en de wedstrijd 
was snel ten einde.  
Waar de Tivolianen de Boys in de heenwedstrijd nog lieten terugkomen 
in de wedstrijd, was het vandaag andersom. Het kampioensjaar werd 
met een nederlaag en een gelijkspel niet echt in stijl afgesloten, maar al 
met al kunnen de Tivolianen terugkijken op een zeer geslaagd jaar. 
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Nu ligt de lange winterstop, inclusief drie zaalwedstrijden en de ver-
schillende feestdagen, in het verschiet om nogmaals te genieten van 
het behaalde kampioenschap.

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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SINT NICOLAAS 2013

De redactie heeft jullie webmaster Willem Scheenjes gelukkig bereid 
gevonden om van deze Sinterklaasviering verslag te doen en als foto-
graaf op te treden. Wij willen hem daarvoor van harte bedanken.

Scooter-Sint bezoekt  “De Heihoef”
Op 23 november was het heerlijk middagje weer gekomen. Sint Nico-
laas zou deze middag weer een bezoek brengen aan de jeugd van SV 
Tivoli.  Volverwachting op zijn komst werd er druk geknutseld door de 
spelertjes. De Sint kan natuurlijk nooit alle namen onthouden en om 
de Sint het wat gemakkelijk te maken, kon iedereen van te voren een 
mijter met zijn eigen naam erop in elkaar knutselen. Sommige hadden 
zich zelfs verkleed als Sinterklaas of Zwarte Piet.
De spanning liep langzaam op maar eindelijk, na lang wachten, werd 
er geroepen ”Hij komt, Hij komt, Hij Komt 
die ..…”. Maar deze keer op een wel heel 
vreemde wijze. Hij reed niet op zijn schim-
mel maar op een witte scooter en twee 
Pieten die voor hem uitliepen en de zakken 
droegen gevuld met pakjes en pepernoten. 
Bij binnenkomst werd de Sint uiteraard luid 
toegezongen waarna de Pieten al strooiend 
iedereen op de knieën kreeg. 
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Dre heette de Sint en zijn Pieten van harte 
welkom. Nadat de Sint op zijn speciale 
zetel was neergestreken, vroeg een van 
de spelertjes waar zijn paard was. De Sint 
antwoordde: “Paardje moet een beetje uit-
rusten, hij is een beetje moe”. Vanmiddag 
zijn de kinderen nog lang niet moe maar het 
paard is al naar bedje toe. Paardje heeft de 

afgelopen nacht gewerkt en moet fi t zijn om vanavond weer te kunnen 
gaan trappelen met de Sint op zijn rug. 
Deze keer werden de spelertjes niet zoals gebruikelijk apart bij Sinter-
klaas geroepen, maar als team. Voetballen is tenslotte een teamsport 
ook in het land waar de Sint vandaan 
komt. In het grote Sinterklaasboek 
kon de Sint natuurlijk heel veel lezen 
over de spelertjes maar hij had toch 
een paar vragen. Hoe het met hun 
team ging maar ook wilde hij bv. we-
ten wie ze de beste speler of elftal 
vonden. Bleek dat de Sint zelf fan 
was van Real Madrid, raar hè? Maar 
hij was natuurlijk ook een groot sup-
porter van SV Tivoli want hij had voor iedereen een cadeau meegeno-
men. Maar die kregen ze pas als hij weg was. Hij vond het wel jammer 
dat alle teams vandaag hadden verloren en hij vandaag niet even met 
de veteranen mee mocht voetballen. Advies van de Sint aan de spelers 
was: “Goed naar je trainer en leider luisteren, goed je best doen op de 
trainingen dan gaan jullie ook meer wedstrijden winnen”.

Nadat alle teams één voor één bij de Sint 
waren geweest, werden er onder leiding van 
ceremoniemeester Judith nog enkele Sin-
terklaasliedjes voor de Sint en zijn Pieten 
gezongen. Nou ja, gezongen…. in eerste 
instantie wel, maar de politiepaarden in de 
manege achter de Heihoef begonnen op een 
gegeven moment zelfs te steigeren van het 
enorme gekrijs, ….en die zijn toch wel wat 
gewend. De politie is een onderzoek gestart 
waardoor dit kwam maar ze hebben de oor-
zaak nog niet gevonden. 
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Ook werden alle kinderen die dat wilden 1 
voor 1 naar voren geroepen om samen met 
de Sint “ingelijst” te worden. Een mooie gou-
den lijst werd door een van de Pieten vast-
gehouden zodat uw aanwezige reporter en 
de ouders een mooi plaatje konden schieten 
van de oude baas en het jonge Tivoliaantje. 
Een van de Tivoliaantjes wilde liever met de 
Piet op de foto en omdat onze Sint niet de 
beroerdste is, hield hij tijdens deze fotoshoot 
de lijst voor hen 
vast. 

Vlak voordat de Sint vertrok, kreeg hij nog 
een cadeau van de spelertjes. Iedere spe-
ler had van tevoren een mooie tekening 
gemaakt voor de Sint. Van al deze tekenin-
gen is een mooi boek gemaakt. Namens 
alle spelers mocht Djah van de E1 dit boek 
aan Sint Nicolaas overhandigen die daar 
heel blij mee was. Ook de Pietermannen vonden de tekeningen in het 

boek heel mooi. Het was inmiddels al don-
ker geworden en zo was het de hoogste 
tijd voor de Sint en zijn Pieten om te ver-
trekken en bovendien moesten de Pieten 
Amerigo nog op tijd zien wakker te krijgen. 
Met een scooter kan je tenslotte niet het 
dak op. De Goedheiligman vertrok niet op 
zijn scooter, die zou later nog wel opge-
haald worden, want hij had wel even zin 
een lekkere wandeling.

U kunt wel raden welk liedje er werd gezongen toen de Goedheiligman 
en zijn Pieten vertrokken. Nadat ze in de duisternis waren verdwenen, 
moesten de teams van de ceremoniemeester bij elkaar gaan staan met 
de zak cadeaus die voor hun bestemd was, maar ze mochten deze nog 
niet open maken. Vol verwachting stonden ze te wachten op het teken 
van Judith dat ze hun cadeau uit de zak mochten halen. Eindelijk was 
het dan zover. Het papier vloog alle kanten op. Blijde gezichtjes en ze 
waren natuurlijk ook nieuwsgierig wat de ander had gekregen.
Hierna was het heerlijk middagje snel ten einde. 
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De ouders vonden het na een drie uur lange zit wel genoeg en de kan-
tine stroomde langzaam leeg.
Vanavond nog gauw de schoen klaar zetten want je weet maar nooit of 
de Sint nog langs komt. Hij had het wel gezegd maar hij had niet be-
loofd om er iedere avond iets in te doen.

Willemweb

★ ★ ★
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DIVERSE MEDEDELINGEN

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.

Gezocht: Computer
Voor het invullen van het DWF zoeken we een andere  computer voor 
een schappelijke prijsje of sponsoren kan ook. De huidige is sterk ver-
ouderd, traag en XP  wordt in april niet meer ondersteund. Dus we zoe-
ken wel iets met minimaal Vista als besturingssysteem.

Gastenboek weg
Het gastenboek is van de website verwijderd. Er werd nagenoeg geen 
gebruik meer van gemaakt en het werd ook niet gebruikt voor waar het 
is voor  bestemd. Daarnaast heeft Tivoli sinds kort een Facebook waar 
je je ei in kwijt kunt. Een link hiervan staat op de Homepagina. Doordat 
het gastenboek weg is gevallen, hadden we ruimte om  Activiteiten, wat 
eerst onder Mededelingen stond, onder te brengen in het hoofdmenu.

★ ★ ★
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KERSTBOMEN

Helaas hebben Henk en Maria Tholen besloten om dit jaar geen kerst-
bomen te verkopen voor Tivoli.
Wij kunnen echter niet nalaten om Maria en Henk, die dit al jaren in sa-
menwerking met andere vrijwilligers belangeloos voor onze vereniging 
deden, van harte te bedanken voor hun steun en inzet.
Ook willen we, mede namens Maria en Henk, die andere vrijwilligers en 
dan met name de welbekende kerstbomensteekploeg van harte bedan-
ken voor hun jarenlange inzet op dit gebied.
En o ja, mocht u toch een kerstboom willen kopen, ook dit jaar kunt u 
terecht bij “Kwekerij Johan’s Hof, ingang padje Kangoeroestraat. Wij 
bevelen dat van harte aan.

Namens het hoofdbestuur,
Jack Engelen

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN 2013 - 2014

Senioren

Tivoli 1 5e klasse E
DBS 12 34 47- 5
Vessem 12 32 23- 8
De Weebosch 13 24 38- 20
DEES 12 23 43- 23
DOSL 12 22 33- 22
Pusphaira 12 16 30- 33
De Bocht‘80 12 15 26- 29
Terlo 12 12 21- 24
Sterksel 12 12 19- 36
Knegselse Boys 11 11 19- 27
LSV 12 9 17- 38
Casteren 11 7 13- 27
Tivoli 12 7 15- 34
ETS 11 6 14- 32

Tivoli 2 5e klasse 24 
DVS 3 10 24 58- 23
Wilhelmina Boys 5 10 24 36- 18
Oirschot Vooruit 5 12 24 38- 17
WODAN 7   9 21 25- 18
Best Vooruit 7   9 19 31- 18
Beerse Boys 6 11 19 33- 18
EMK 5   9 16 26- 21
Heeze 6 11 13 30- 44
Tivoli 2 11 7 23- 48
Nuenen 9 10 6 23- 38
Spoord. Boys 5 12 6 17- 41
Geldrop 7 10 3 12- 48



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  



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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Tivoli 3 5e klasse 23
Nuenen 8 12 25 46- 37
PSV 3 10 24 42- 13
Unitas’59 6 11 18- 42- 32
Brabantia 5   9 17 38- 12
Braakhuizen 3 11 17 36- 25
Tivoli 3 12 17 27- 34
Woenselse Boys 3   9 16 19- 15
WODAN 6   9 14 28- 25
DBS 3   9 13 29- 27
Gestel 4   9 6 17- 51
Eindhoven AV 3 10 4 19- 40
Nieuw Woensel 5 11 2 18- 50

Veteranen
Waalre   9 22 48- 15
Gestel 10 21 40- 32
Tivoli 10 18 43- 27
Woenselse Boys A   9 15 26- 20
Braakhuizen A 10 13 26- 33
Nieuw Woensel   8 12 26- 24
Woenselse Boys B   6 4 10- 22
Braakhuizen B   7 3 11- 32
Eindhoven AV   4 1 7- 17
RPC   5 0 2- 17

Dames

Tivoli dames 5e Klasse 863
Unitas’59    8 21 32- 8
WODAN 3   6 18 18- 4
Gestel    8 18 28- 8
Nieuw Woensel    8 15 21- 11
RKGSV    8 10 14- 14
Tivoli    8 8 9- 13
Nederwetten 2   7 7 7- 17
Pusphaira 2   7 3 2- 26
Braakhuizen    8 0 3- 33
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Jeugd

Tivoli D1 5e Klasse D208
Braakhuizen D3   9 21 38- 22
RPC D5   8 19 37- 8
Geldrop D7   9 18 50- 18
WODAN D9 10 11 21- 37
Tivoli D1G 10 10 23- 42
RKVVO D6 10 2 16- 58

Tivoli E1 4e Klasse E559
Nieuw Woensel E3   8 21 46- 18
UNA E7G   7 15 35- 14
Rood Wit V E6   8 12 23- 21
Gestel E3   6 3 11- 30
Tivoli E1G   7 3 21- 53

Tivoli F1 4e Klasse F521
RPC F4   9 21 58- 10
UNA F4   9 21 30- 16
WODAN F6 10 15 26- 20
Tivoli F1   9 12 25- 34
Bergeijk F7M   8 9 11- 53
DBS F8G   9 3 21- 38

★ ★ ★
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RESPECT 12

Op maandag 2 december hebben wij als SV Tivoli het convenant on-
dertekend, samen met een aantal ander amateurclubs uit de regio 
Eindhoven, genaamd Respect12. Dit gebeurde in het PSV stadion 
voor aanvang van de wedstrijd Jong PSV-Eindhoven uit de Jupiler 
League.

Dit initiatief is opgezet door VV DBS in samenwerking met de Gemeen-
te Eindhoven en PSV met de bedoeling  om de twaalfde man, de men-
sen langs de lijn, bij de wedstrijd te betrekken om zo een vriendelijke 
en niet-agressieve sfeer te creëren voor de voetballers op het veld.
Wij zullen na de winterstop hiermee gaan beginnen en dat houdt kort 
gezegd in dat wij voor aanvang van een jeugdwedstrijd voortaan een 
aantal hesjes zullen uitdelen aan ouders, verzorgers en toeschouwers 
langs de lijn, van ons elftal en ook de tegenstander, waarbij wij de 
boodschap uitdragen: “heb respect voor elkaar en voor de spelers op 
het veld tijdens de wedstrijd en mocht er iets gebeuren, grijp in”.
Wij ondersteunen dit plan en willen ervoor zorgen dat onze jeugd op 
een plezierige manier kan voetballen op de velden in Eindhoven en 
omgeving. Misschien dat dit zelfs op een landelijk niveau kan worden 
opgepikt.

We gaan ervoor!

Ronald Rennenberg,
voorzitter jeugdbestuur

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We hebben in het kader van deze rubriek nog steeds volop aanbod van 
de bij jullie inmiddels bekende mensen. Onderstaand treffen jullie onze 
selectie voor deze maand aan.

Een schitterend gedicht over pensioenen
De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: Hoezee

En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen
En al was dat inkomen niet zo heel erg groot,
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood

De rijkeren wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas

Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is
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En zo spaarden de fondsen die centen erbij
Vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van ‘t geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld

Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
En de plus in de pot werd een droevige min

Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht
Want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT

Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier, een gouden handdrukje daar
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar

Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben, is niet essentieel
En ook de AOW leeftijd is veel te laag
Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag

Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is, verdwijnt naar Europa
Dus pak je rollator en werken, opa!!

Kom op partijen, heb geen harten van steen
Kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat
Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad

Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren
Van de pluche zittende dames en heren?
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Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund
Maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund. 

P.S.
Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus.

Lotto
Hij: “Schat, wat zou je doen als ik de Lotto win?” 
Zij: “Ik neem de helft en ik vertrek”
Hij: “Mooi, ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je 6 euro. Tot ziens!”

Vrouwenpraat
Drie vrouwen gaan naar een bal en zoals alle vrouwen bespreken ze 
wat ze aan zullen trekken.
De eerste zegt: “Mijn man heeft zwart haar, dus denk ik dat ik maar 
zwart ga.”
De tweede zegt: “Mijn man is grijs, dus laat ik dan  maar een grijze jurk 
aantrekken.”
De derde vrouw kijkt beteuterd en zegt: “Ik denk dat ik een probleem 
heb. Mijn man
is namelijk al jaren kaal.....”

Fluiten
De chef komt onverwachts het kantoor binnen en stelt vast, dat ambte-
naar Jansen zit te fl uiten. “Dat gaat toch echt niet, mijnheer Jansen, U 
kunt niet fl uiten en werken tegelijk, “ zegt hij geïrriteerd.
Antwoord Jansen: “Maar ik fl uit alleen maar!”

Trouwen
Zij: “Nee Hans, ik ga pas ná het trouwen met je naar bed.”
Hij: “Bel me als je getrouwd bent.”
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Te jong?
Jantje zat stiekem te roken en werd betrapt door zijn moeder.
“Ben jij niet te jong om te roken,” vraagt zij. “Och, ik ben gisteren ook 
met een meisje naar bed geweest,” zei Jantje. “Vertel op, wie was dat?” 
vroeg zijn moeder boos.
“Dat weet ik niet meer, ik had te veel gedronken !!”

Zeg maar dat het niet waar is
Vrouwen kunnen meestal beter geld opmaken dan bedden.

Alcohol is zo slecht nog niet
Arts tegen patiënt: “Als U zo doorgaat met drinken, wordt U niet oud.”
Patiënt: “Ik wist het altijd al, alcohol houdt jong.”

Kunstschilder, arts of glazenwasser:
‘Wat wil je later worden?’ vraagt de juffrouw op school aan Peter.
‘Kunstschilder, arts of glazenwasser.’ zegt hij vol overtuiging.
‘Ja, maar welke van de drie het liefst?’
Peter: ‘Kan me niets schelen...... als ik maar blote vrouwen te zien 
krijg!’

Die Belgen
Gaat een Belg naar een paardenverhuur en vraagt: “Kan ik een paard 
huren?”
Zegt die paardenverhuur: “Hoe lang wilt u hem hebben?”
Zegt de Belg: “Doe maar de langste die u heeft, want we zijn met z’n 
zessen!”

Drankcontrole
Politieagent: “Wat heeft u gedronken?”
Bestuurder: “Schrijf maar op een krat bier; champagne kun je toch niet 
schrijven ... “
Politieagent: “Uw naam?”
Bestuurder: “Zscherboinsky-Crzcypierzak.”
Politieagent: “Hoe schrijf je dat?”
Bestuurder: “Met een liggend streepje.”

★ ★ ★
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ORIENTATIELOOP

Op zaterdag 30 november jl. vond weer eens een heuse oriëntatieloop 
plaats, georganiseerd door de SV Tivoli activiteitencommissie. We had-
den hier graag een verslag van in dit clubblad geplaatst en eigenlijk 
was dat ons ook toegezegd. Helaas kunnen we nu geen uitgebreid ver-
slag van die weer geslaagde gebeurtenis aanbieden, dat houden jullie 
tegoed tot het volgende clubblad. Wel plaatsen we alvast enkele foto’s 
van die happening.
 

★ ★ ★



Handelsonderneming Handelsonderneming  MEBA  AUTO’SMEBA  AUTO’S

Handelsonderneming  J. SchuurHandelsonderneming  J. Schuur
In- en verkoop van goedkope gebruikteIn- en verkoop van goedkope gebruikte

auto’s in de prijsklasse vanauto’s in de prijsklasse van
E 500,- tot E 2000,- EuroE 500,- tot E 2000,- Euro

Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64

In- en verkoop van gebruikte auto’sIn- en verkoop van gebruikte auto’s

Altijd ca. Altijd ca. 5050 auto’s op voorraad. auto’s op voorraad.

den Binnen 10
5674 TW Nuenen
T 040 283 60 09
M 06 57 57 01 96
www.mebaautos.nl
MEBAautos@hotmail.com

WIERINGA TWEEWIELERSERVICE

Roostenlaan 59 • 5644 GB Eindhoven • erik@zwartwit.net
040 293 00 22   www.gazelle.nl

• Verkoop - reparatie - onderhoud
  van 
  diverse merken fi etsen
• Accessoires



DE VERFKAMPIOEN

Grote partijen verf en latex van bekende merken

50% - 60% KORTING !!

NU IN DE AANBIEDING

GRONDVERF wit 0,75 L.

LATEX wit 5 L.

HISTOR lakverf 0,75 L.

TUINHOUTBEITS 2,5 L.

BEHANG 10 M. div. kleuren

SIGMA latex wit 2,5 L.

SIGMA S2U 1 L.

SIGMA schakelverf 1 L.

SIKKENS Rubbol EPS 1 L. 

Topmerk beitsen 0,75 L.

MENGMASCHINE AANWEZIG, DUS ALLE KLEUREN LEVERBAAR !!

DE VERFKAMPIOEN - LEENDERWEG 277 - EINDHOVEN - TEL. 040 - 2125511

GEOPEND: MA. T/M VRIJ.: 9.30 - 18.00 UUR - ZATERDAG: 9.30 - 17.00 UUR
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Vessem op 17 november  jl. was  Djero Tho-
len  van de Kiddies 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.

DJERO THOLEN

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 17-11-2013
TIVOLI 1 – VESSEM 1

Wat is je naam?
Djero Tholen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
21 juni 2008, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 2, de Klimboom
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Dat ik PSV-speler word
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
DJ
In welk elftal speel je?
Nog geen, bij de Kiddies
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Ongeveer 2 jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Ik kan hard schieten
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Ik kan niet tegen mijn verlies
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Ik heb nog geen echte wedstrijd gehad
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Memphis Depay van PSV 
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Ruud en papa
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Pizza is lekker, andijvie is vies
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon junior
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Kei leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op zaterdagochtend
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Ik wil meer kindjes bij de Kiddies
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

★ ★ ★



☞
33

KERSTHUMOR
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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 Pas weer op bezoek was
- hij dit jaar zijn Amerigo had ingeruild voor  
 een stalen ros
- de kleur hiervan wel gelijk was gebleven
- hij nu Pas van zijn schimmel verlost was
- de Sinterklaasviering uitermate gezellig  
 was
- de organisatie hiervoor alle credits in zijn/ 
 haar zakken mag steken

- de Goedheiligman er fl ink de Pas in zette op de terugweg
- de oude baas zijn scooter liet staan en liever met de benenwagen op 

ging naar de volgende bestemming
- wij hopen dat hij ook volgend jaar weer met zijn pieten een bezoek 

zal brengen aan ons clubhuis
- u al eerder in dit blad en op onze site over zijn bezoek hebt kunnen 

lezen
- ons vaandelteam weer eens de volle winst heeft gepakt
- onze jongens een 2-0 achterstand wisten om te buigen in een 

knappe 4-2 overwinning
- wij bijzonder trots kunnen zijn op deze eerste overwinning in 4 

maanden tijd
- het harde werken nu eindelijk eens beloond is
- de wereld een groot leider en mens is verloren
- Nelson Mandela op 95-jarige leeftijd de pijp aan Maarten heef ge-

geven
- diezelfde pijp echter niet gevuld was met zijn voornaam
- deze voorname, geliefde en wijze man onze wereld heeft veranderd
- hij daar zelfs zijn eigen belang voor in de waagschaal heeft gegooid
- we ons daar allemaal op kunnen bezinnen tijdens de donkere dagen 

voor kerst
- wij u allemaal een zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar toewensen
- we hopen dat wij u op 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen 

begroeten
- u dan meteen onze drie jubilarissen kunt feliciteren

★ ★ ★
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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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