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Hastelweg 129, 5652 CJ Eindhoven
Telefoon: 040 - 2122153, Fax: 040 - 2124765

Emailadres: info@ark-advies.nl

Wat kan de Ark-groep voor u betekenen?

Het verzorgen van uw totale administratie
Het samenstellen van de jaarstukken
Salarisadministratie voor elke bedrijfstak
Belastingadviezen door gediplomeerde 
fiscalisten
Bijstand in fiscale procedures
Bedrijfskundige en financiële adviezen
Het verzorgen van uw fiscale aangifte
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REDACTIONEEL

De opstandige 
burgers, daar wil ik 
(Pascal) het eens 
met u over hebben 
in deze redacti-
oneel. Kijk eens 
naar andere lan-
den, waar de bur-
gers het niet eens 
zijn met hun leiders 

en zich fl ink weten te verzetten. Zij 
vechten voor iets waar ze in geloven 
en ze willen daar heel ver voor gaan. 
Begon het met de opstanden in het 
Midden-Oosten, waar het geloof een 
belangrijke rol speelt in het geheel, 
nu zijn we al in Europa beland. Ook in 
Afrika is men in de tussentijd al fl ink 
aan het bakkeleien. Nu ken ik niet alle 
achtergronden precies en ik wil ook 
niet pretenderen dat ik het allemaal 
zo goed weet, maar ik vind het wel 
opmerkelijk om te zien hoe men zich 
wil inzetten voor een bepaald doel. 
Wat zijn wij Nederlanders dan toch 
kalme burgers, of zou het te maken 
hebben met onze vrijheden? Wij heb-
ben namelijk een vrijheid van me-
ningsuiting, vrijheid van godsdienst en 
de persvrijheid staat ook hoog in ons 
vaandel. Dit alles even teruglezend, 
kunnen we misschien concluderen 
dat wij ons gelukkig mogen prijzen 
dat we juist in dit land wonen. Wat 
hebben we het toch goed hier in ons 
Nederland!
Veel leesplezier met ons nieuwe cen-
suurvrije clubblad!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Kleedkamers
Graag de voetbalschoenen 
buiten de kleedkamers schoon-
maken en niet binnen tegen 
de muren of in de wastafels 
schoonkloppen. Het wordt zo 
een “beestenbende”. Voor 

bezoekende clubs is het geen visiteplaatje van Tivoli op deze manier. 
Spreek de viezerikken ook hierover aan, mocht u het zien.

Kantine
De openstaande rekeningen van de genuttigde dranken en etenswaren 
“groeien de pan uit”. Dit kan zo niet langer. Het is voortaan “boter bij de 
vis”. Als u ergens anders iets te eten of te drinken bestelt, zal dat ook 
meteen moeten worden afgerekend, schatten we zo in. Een briefje la-
ten maken en dan voor je naar huis gaat, afrekenen kan wel een optie 
zijn.

Roken
In de kantine mag niet gerookt worden. Dit is een gemeentelijke veror-
dening. De boetes zijn torenhoog en voor (ons allen) Tivoli ook niet te 
betalen. De aanbouw biedt een goed alternatief als rookruimte. Vraag 
ook niet aan barpersoneel of het eventueel in de kantine mag. Hun in-
structie is duidelijk: NIET ROKEN!

Klasses
De nieuwe klasses van de voorjaarsreeksen zijn bekend voor de F-E-D 
en Dames.
Ze liggen in de bestuurskamer. Vergeet niet de juiste klasse in te vullen 
op het wedstrijdformulier.

Scheidsrechters
Vanaf heden moeten alle spelers voor de wedstrijd gecontroleerd wor-
den met hun spelerspas. Ook voor de lagere elftallen gaat dit gelden.

Namens het bestuur,
Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 1 Ibat Güven clubscheidsrechter
 3 Beijhan Ozdemir 3e

 6 Henk Leuverman lid van verdienste
  Oliver Ansing selectie
 7 Luc Verbeek selectie
 8 Frits van Duijnhoven wedstrijdcoördinator 2+3+dames
 9 Thijs Boon selectie
 15 Anton vd Laarschot verenigingslid
 17 Arno van Happen veteranen
 18 Ronny Kox grensrechter veteranen/medewer 
   ker activiteitencommissie
 19 Samed Yildirim E1
 21 Rick de Goeij verenigingslid
 22 Stef Verdonschot veteranen
  Frans Veldpaus veteranen/lid technische commissie
 23 Kubilay Basci elftalbegeleider 3e

 24 Jack Engelen hoofdredacteur clubblad/elftalbege 
   leider veteranen/
   webmedewerker/lid HB/lid van ver 
   dienste & Oranje Nassau
 27 Hans Verbaal veteranen/medewerker activiteiten 
   commissie/trainer dames
 28 Nico Jansen veteranen
 31 Denise Janssen dames

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 6 Yavuz Özmen 3e

 9 Stein Arts selectie
 11 Willem Scheenjes hoofd documentatie & media/leden 
   bestand/webbeheerder
 15 Rob van Bussel verenigingslid
 17 Furkan Cengiz 3e

 18 Joe van den Hooff F1
 21 Jaffa Dinmohamed 2e

 22 Quinn Rennenberg F1
  Ricardo Pinto 2e

 25 Ronald de Goey  verenigingslid

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 - 2014
(restant)

Januari
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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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.

Films zaal
Van de zaalactiviteiten van de Veteranen en de Dames zijn fi lmversla-
gen gemaakt. Deze kunt u op de website bekijken via de verslagen bij 
de  betreffende teams.

★ ★ ★



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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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 31-01-2014
vrijdag 28-02-2014
vrijdag 28-03-2014
vrijdag 28-04-2014
vrijdag 23-05-2014

★ ★ ★

LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 16 jan.)

Bedankt
In het vorige clubblad zijn onderstaande leden abusievelijk onder de 
kolom “bedankt” opgenomen. Dit was niet juist, zij zijn van “gewoon lid” 
“reservelid” geworden.
Noer Sahebali  reservelid
Ties Moerkerk  reservelid

Nieuw
Gerrit Pennings D1

★ ★ ★
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1E – SUKKELEN, MAAR DE 2E ZEGE IS BINNEN

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.

De laatste wedstrijd voor en de eerste na de winterstop zijn niet om 
over naar huis te schrijven. Twee dikke nederlagen werden geleden en 
wederom moet gezegd, dat het enigszins gefl atteerd was. Het euvel 
dit seizoen lijkt, dat we veel te gemakkelijk (en dus eigenlijk onnodig) 
goals tegen krijgen en te veel kansen missen. Gelukkig wisten we ons 
te herpakken en de eerste thuiswedstrijd na de winterstop tegen Sterk-
sel leverde meteen de 2e overwinning op en nu met klinkende cijfers. 
Zo gaan we door, toch?

DOSL – Tivoli 6-0 15 december 2013
Frank Bax maakte in de vijfde minuut de 1-0 voor DOSL. Daarna 
schoot Martijn Bax uit zijn slof. Hij verdubbelde de score in de acht-
tiende minuut, maakte even later vanaf de stip de 3-0, en zorgde vlak 
voor rust ook voor de 4-0.
In de tweede helft liep DOSL uit naar 6-0 door een treffer van Peter van 
Dijk en een eigen goal. Tivoli eindigde met tien man na een rode kaart 
voor Marco Smits.

Casteren – Tivoli 4-0 19 januari 2014
Uit een corner van Ricardo Nunes werkte Paul van Gompel de 1-0 bin-
nen. Casteren bleef gevaarlijk en Roy van der Meer  maakte na krap 
een half uur de 2-0. Twintig minuten na de pauze schoot Pim Smolders 
met een droge knal de 3 -0 binnen.  Dezelfde Smolders bracht ook de 
4-0 op zijn naam.
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Tivoli – Sterksel 4-0 26 januari 2014
De eerste helft was van beide zijden niet om aan te zien. Over en weer 
werd er slordig met de kansen omgesprongen. Wel kwam net voor rust 
Nicky Gielen vrij voor de doelman van Sterksel, maar door een goede 
reactie voorkwam die voor rust een voorsprong voor Tivoli.
Na rust trok Tivoli het spel geheel naar zich toe en met snelle en goede 
combinaties werd Sterksel op eigen helft teruggedrongen. Nicky Gielen 
bracht de stand kort na rust op 1-0, waarna zijn broer Roy Gielen een 
goal zag worden afgekeurd door de prima leidende scheidsrechter. In 
de 60e minuut werd het 2-0 door Jesse Spijker en door doelpunten in 
de slotfase van Luc Verbeek wist Tivoli met 4-0 te winnen.

★ ★ ★

GEBOREN

Wij ontvingen het bericht van de geboorte van

FABIENNE

Fabienne is de dochter van ons lid Rick vd Laar en 
zijn vriendin Mandy.  En zij is de kleindochter van 

ons lid en sponsor Peter vd Laar.

Wij feliciteren de familie vd Laar van harte met deze 
nieuwe aanwinst.
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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!

★ ★ ★



☞
11

ORIENTATIELOOP

Op zaterdag 30 november jl. vond weer eens een heuse oriëntatieloop 
plaats, georganiseerd door de SV Tivoli activiteitencommissie. We heb-
ben jullie in het vorige clubblad een uitgebreid verslag daarvan beloofd. 
Onderstaand treffen jullie het verslag van Fred vander Horst van dit 
weer geslaagde evenement aan. En natuurlijk plaatsen we weer enkele 
foto’s van die happening.

Marijke Smulders, Mandy de Kort, C. Braat, Denise Janssen, Wendy 
Janssen, Danielle Jansen, Amanda van Dun, K. Reintjes. Gina Baten, 
L. vd Pas, Tom de Haas en Richard van Dun. Zomaar wat namen!? 
Nee hoor, dit zijn winnaars.
De tocht der tochten werd voor de zoveelste keer georganiseerd door 
onze activiteitencommissie. Voor onze leden een heerlijk avondje uit, in 
de bossen.

Met opdrachten en vragen werd er vertrokken vanuit onze kantine, en 
om de 8 minuten ging er een groep weg. Het deed ons deugd, dat er 
vele leden en oud-leden deelnamen aan deze barre tocht. De tocht op 
zich was wat lang, zwaar en moeilijk, maar dat mag wel, je moet er wel 
iets voor doen, hè. Onderweg werd er chocomel en wat andere versna-
peringen geschonken voor de deelnemers en deelneemsters.
Zoals gewoonlijk ging de tocht door de bossen van Aalst en omgeving, 
en het was ook wel wat fris buiten. Na 8 minuten was er al een groep 
het spoor bijster, wie?, ik weet het niet meer. Maar uiteindelijk kwamen 
alle groepen terug op de thuishaven, sommige moe en bevroren, maar 
toch voldaan.
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Zowat elke tocht werd in het verleden gewonnen door onze Tivoli vete-
ranen, maar daar kwam dit keer een einde aan, want dames 1 waren 
de winnaressen van deze editie. Boven leest u de namen van dit team, 
met ook 2 mannen of corse.

Wij als activiteitencommissie zijn er weken vooraf mee bezig geweest 
om deze avond te laten slagen. Wij doen dit met plezier en toewijding 
en voor jullie. In mijn voorwoord in de kantine benadrukte ik, dat als je 
je ergens voor opgeeft ook wel moet komen, en op tijd natuurlijk. An-
ders wordt het voor ons zeer lastig om iets in elkaar te fl anzen. Zoals 
bij het darttoernooi, je opgeven en dan wegblijven of uren te laat ko-
men, snap je dat gaat niet.
Iets organiseren is best moeilijk in sommige gevallen. De website of 
clubblad leest niet iedereen, dus moeten wij maar blijven hameren op 
de leden, of ze meedoen. De leiders en of leidsters doen hun best ook, 
maar eens houdt dat gevraag ook op. Wij hopen dan ook op verbete-
ring in de toekomst.
De tocht was verder goed verlopen op een akkefi etje na, namelijk vuur-
werk. De politie had een groep van ons aan gehouden op verdenking 
hiervan. Gelukkig gingen ze vrijuit, want er werd vuurwerk afgestoken 
door jongelui bij de paardenmanege. Opmerkelijke feiten??? Ja, een 
zelfgemaakt kruis op het kerkhof, lichtgevende hulpstickers, veel drank 
door sommige en veel angst. Angst ja, er zou een monster in de bos-
sen rondlopen, dat is niet gebeurd want dat monster bleef achter in de 
kantine.
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Bij terugkomst in de kantine werd er gezorgd voor Henk’s lekkere erw-
tensoep en brood met spek. De vragen waren wat moeilijk naar wat 
bleek, maar dat moest zo, want je kunt tegenwoordig op internet de 
oplossingen vinden, en dan kan iedereen wel winnen.
Wij, de commissie, voorzitster Angelique, Judith, Hans, Ronny en Fred 
willen de deelnemers dan ook bedanken voor hun inzet. Rest mij om 
Frans Veldpaus en Ilona Andriessen nog een voorspoedig herstel toe te 
wensen en een sportief 2014 aan al onze leden en buitenstaanders.
Groetjes,

Fred vander Horst
Activiteitencommissie

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN 2013 - 2014

Senioren

Tivoli 1 5e klasse E
Vessem 15 38 31- 13
DBS 14 37 49- 7
DEES 14 29 47- 25
DOSL 14 28 42- 22
De Weebosch 15 27 45- 25
Pusphaira 14 20 35- 37
De Bocht‘80 14 18 34- 33
Knegselse Boys 14 18 27- 30
Terlo 14 15 26- 29
Sterksel 14 15 22- 39
Casteren 14 10 21- 33
LSV 14 9 22- 49
Tivoli 14 7 15- 44
ETS 14 6 18- 48

Tivoli 2 5e klasse 24 
DVS 3 12 28 62- 26
Wilhelmina Boys 5 12 26 39- 21
WODAN 7 11 25 32- 24
Best Vooruit 7 12 25 42- 23
Oirschot Vooruit 5 13 24 38- 18
Beerse Boys 6 13 22 35- 22
EMK 5 12 21 34- 26
Heeze 6 13 14 34- 51
Nuenen 9 12 7 26- 42
Tivoli 2 12 7 23- 52
Spoord. Boys 5 13 7 18- 42
Geldrop 7 11 4 14- 50



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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Tivoli 3 5e klasse 23
Nuenen 8 11 22 43- 36
PSV 3 10 21 39- 16
Brabantia 5 10 20 35- 14
Braakhuizen 3 12 20 39- 26
Unitas’59 6 11 18 41- 32
Woenselse Boys 3   9 16 19- 14
Tivoli 3 12 15 23- 34
WODAN 6 10 14 29- 28
DBS 3 10 11 22- 33
Eindhoven AV 3 11 7 28- 47
Nieuw Woensel 5 12 2 18- 56

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
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EINDSTANDEN NAJAARSREEKS

Dames

Tivoli dames 5e Klasse 863
WODAN 3   8 24 23- 5
Unitas’59   8 21 32- 8
Gestel   8 18 28- 8
Nieuw Woensel   8 15 21- 11
RKGSV   8 10 14- 14
Tivoli   8 8 9- 13
Nederwetten 2   8 7 8- 20
Pusphaira 2   8 3 2- 28
Braakhuizen   8 0 3- 33

Jeugd

Tivoli D1 5e Klasse D208
Braakhuizen D3 10 24 42- 23
RPC D5 10 20 39- 13
Geldrop D7 10 19 51- 19
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   7 6 14- 32
Tivoli E1G   8 3 23- 56

Tivoli F1 4e Klasse F521
UNA F4 10 24 35- 16
RPC F4   9 21 58- 10
WODAN F6 10 15 26- 20
Tivoli F1   9 12 25- 34
Bergeijk F7M   9 9 11- 58
DBS F8G   9 3 21- 38

★ ★ ★
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INDELINGEN VOORJAARSREEKS

Dames

Tivoli dames 5e Klasse P13
Gestel
Nieuw Woensel
RKGSV
Tivoli
Unitas’59
WODAN 3

Jeugd

Tivoli D1 5e Klasse 102
ST LBC D1
Gestel D3
Tivoli D1G
Tongelre D2
UNA D6G
Wilhelmina Boys D6

Tivoli E1 4e Klasse 149
DBS E10
Eindhoven AV E4
Gestel E3
Heeze E6
Nuenen E7
Tivoli E1G

Tivoli F1 4e Klasse 125
Best Vooruit F6
EMK F3
Gestel F2
Nieuw Woensel F1
Oirschot Vooruit F6
Tivoli F1

★ ★ ★
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VOORJAARSPROGRAMMA DAMES
(restant)

02-2-2014 14:30 uur Nieuw Woensel - Tivoli 
16-2-2014 10:00 uur Tivoli - Unitas’59
23-2-2014 10:00 uur Tivoli - Gestel
16-3-2014 10:00 uur WODAN 3 - Tivoli
23-3-2014 11:00 uur RKGSV – Tivoli
06-4-2014 10:00 uur Tivoli - Nieuw Woensel
13-4-2014 13:00 uur Unitas’59 - Tivoli
27-4-2014 10:00 uur Gestel - Tivoli
04-5-2014 10:00 uur Tivoli - WODAN 3

★ ★ ★

ZAALVOETBAL DAMES

Op zondag 12 januari gingen de dames voor de 2e keer de Tivoli sport-
hal in. Tribunes werden uitgetrokken voor deze bijzondere match. Het 
ene team in het orange, het andere in het verboden zwart.
Vooraf werd verteld, dat dit een wedstrijd zou worden, waar de vonken 
van af zouden springen. Nu weet ik niet waar dat vanaf kwam, ik heb 
geen vonken gezien deze middag. Het spel der dames was van een 
beter niveau dan dat op het veld ten toon gespreid wordt, normaliter 
dan wel te verstaan. Het spel ging goed op en neer, het was een goeie 
pot om naar te kijken. Alleen een verschil, het ene team benutte zijn 
kansen wel, het andere kreeg ze niet, tenminste verekkes weinig.
Opvallendste speelster was toch wel Amanda, technisch begaafd en 
goed overzicht. 
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Ook was zij het met de meeste overtredingen, 3 welgeteld, dus dat viel 
eigenlijk wel mee. Gina stond redelijk te keepen, maar het mocht niet 
Baten. Ook Mandy kwam iets te Kort, conditioneel wel te verstaan dan. 
Nina en Anna kijken te veel naar PSV, dus veel onnodig balverlies. 
Hanzi Hanzi kan na wat sleutelen, samen met Marijke en Robert toch 
wel wat maken van deze meiden. Er zit veel potentie in en diepgang. 
Michelle is een aardige sluitpost, jammer dat ze veel commentaar geeft 
op de scheids deze middag. Nu weet ik niet meer precies de uitslag (ik 
dacht 4-1), maar dat is ook niet zo belangrijk. De SV Tivoli had gewon-
nen en dat telt.
De scheidsrechter had een rustige middag, maar dat werk je ook zelf 
in de hand als goed leidsman. Al met al weer een nuttige middag voor 
onze meiden. Klaar voor RKGSV in een thuiswedstrijd.
Rest me nog te vertellen, dat Piet van Breugel een zeer gezellige bar-
keeper is en dat het goed toeven is in de kantine van deze sporthal. 
Daar kunnen nog veel amateurvoetbalkantines een voorbeeld aan ne-
men.
Anna, Hans, Gina, Hakan en ik zei de gek hebben, toen de meesten 
naar huis waren nog staan te darten onder het wakend oog van Arian-
ne. Dus toch weer een fi jne dag in de historie van de Tivoli dames.
Dan ga ik het hierbij laten, en tot de volgende keer, adios.

Groetjes,
Fred vander Horst

★ ★ ★
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DE NIEUWJAARSRECEPTIE

Was het jaar 2013 voor de Sportvereniging Tivoli een jaar om snel te 
vergeten? Het makkelijkste antwoord op deze vraag is “Ja,” maar dat is 
niet helemaal terecht. Vorig jaar zat de SV Tivoli rond de jaarwisseling 
in een crisis, maar er zijn uiteindelijk genoeg positieve gebeurtenissen 
te melden over 2013.

Zo is er voor de zomerstop onder leiding van Frans Veldpaus en Gijs 
Visser een begin gemaakt met het op orde brengen van de selectie. 
Deze positieve wending heeft er mede toe geleid dat de SV na de zo-
merstop voor het eerst een ex-betaald voetballer aan het hoofd stond 
van Ons vaandelteam. Ook zijn er in die zelfde zomerstop weer “verlo-
ren zonen” teruggekeerd op het oude nest, dus de selectie begint lang-
zaamaan weer een Tivoli-waardige vorm te vertonen.
Ook de andere teams pikten op sportief vlak hun puntjes mee. Zo is 
het dameselftal vrijwel intact gebleven en hebben zij ook na de zo-
merstop alweer de nodige punten bij elkaar verzameld. In het seizoen 
2012/2013 is daarnaast maar liefst 12,5% van de teams van Onze 
geliefde club kampioen geworden, dit met de kanttekening dat deze 
12,5% volledig op het conto van het oudste team van de SV komt. 
Daarbij komt dat er in de jeugd weer eens een Tivoliaans D-elftal te be-
wonderen is, dus nieuwe aanwas voor de senioren is op komst! Ook is 
Tivoli met de tijd meegegaan en heeft inmiddels een heuse Facebook-
pagina, dus misschien zet dit jonge talenten aan om ook voor de SV te 
kiezen.

Deze successen zorgden ervoor dat er op 5 januari jongstleden maar 
liefst 95 mensen op de Nieuwjaarsreceptie afgekomen waren. De re-
ceptie werd vooraf gegaan door een wedstrijd tussen twee elftallen 
bestaande uit een mix van het vaandelteam en het damesteam. Dat het 
er tijdens deze wedstrijd toch af en toe fl ink op ging, is te zien aan het 
feit dat niet iedereen geheel ongeschonden uit de strijd was gekomen. 
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Zoals gebruikelijk werden er deze dag ook weer jubilarissen gehuldigd, 
dit drietal tekende vandaag gezamenlijk voor 125 jaar lidmaatschap. 
Chapeau! Zoals we allemaal al enkele jaren gewend zijn, was ook 
deze keer Jack Engelen de spreekstalmeester. Met 
zijn grote kennis van alle Tivolianen en zijn nog gro-
tere database met gegevens over ons allemaal, weet 
hij alle jubilarissen van passende complimenten en 
anekdotes te voorzien. Echter, voordat Jack aan zijn 
berichtgeving kon beginnen, nam eerst Dre het woord. 
Dre voorzag ons allemaal van frisse hoop en goede 
beelden van onze SV. De eerste Tivoliaan die in het 
zonnetje gezet werd, was Martien Dielissen. Hoewel hij zich ook inzet 
voor de FC Eindhoven is hij de laatste 25 jaar zijn cluppie aan de Roos-
tenlaan altijd trouw gebleven en is hij nog regelmatig in de kantine te 
vinden. De tweede jubilaris die in het zonnetje werd gezet, was Frans 
Joosten. Hij was al lid van de SV Tivoli nog ver voordat de ondergete-
kende geboren was, zijn eerste stappen zette hij namelijk al in 1963 op 
de Tivoliaanse velden. Nu wil het toeval dat hij vlak voor de jaarwisse-
ling ook nog een kleinzoon heeft gekregen, dus misschien kan hij over 
iets meer dan vijftig jaar ook in het zonnetje gezet worden.  Als laatste 
werd Charles Kuijs gehuldigd, ook hij is inmiddels vijftig jaar lid. Hoe-
wel over dit feit nog een kleine twijfel bestond, had hij (bijna?) zijn hele 
familie opgetrommeld om dit heugelijke feit bij te wonen. Voor de ver-
andering zat hij niet op “zijn” hoek aan de bar, maar was hij het stralend 
middelpunt van de kantine. Deze drie jubilarissen zijn dus het levende 
bewijs dat de clubliefde nog echt bestaat.
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Toen de aanwezigen op het punt stonden om het rond-
je van Tivoli te gaan nuttigen, werd er echter nog een 
iemand geëerd voor zijn verdiensten. En dat was niet 
zomaar iemand, namelijk de langstzittende voorzitter 
aller tijden van onze geliefde club: Dré Rennenberg. 
Hij heeft op de ledenvergadering na 12,5 jaar voorzit-

terschap afstand gedaan 
van zijn troon, zijn troon waar tot op heden 
nog geen vervanger op zit. Hij was niet alleen 
voorzitter, maar ook het uithangbord van onze 
club. Een uithangbord naar de leden, suppor-
ters, de gemeente en andere verenigingen. 
Dus Dré nogmaals bedankt voor al je inzet. 
En o ja, namens het bestuur deelde Jack En-
gelen nog mee, dat Dre met unanieme stem-

men was benoemd tot lid van verdienste en werden hem de bijbeho-
rende versierselen door secretaris Leny Sanders opgespeld. 

Daarna barstte het feest los en kwamen er verschillende anekdotes 
uit de oude doos weer boven water. Met de catering die iedereen tijdig 
voorzag van een hapje en drankje bleef het tot in de late uurtjes onrus-
tig op De Heihoef.
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Dat 2014 een succesvol jaar mag worden voor onze vereniging! 

De webryder ter plaatse,
Marc van Hout

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We hebben in het kader van deze rubriek al even geen aanbod via de 
mail meer gehad, maar we kunnen nog steeds volop vooruit met de 
voorraad van de inmiddels bekende mensen. Onderstaand treffen jullie 
onze selectie voor deze maand aan.

Politievacature
Een man solliciteert voor de vacatures bij de politie in Brussel. De in-
specteur, die het interview afneemt, zegt: “Uw kwalifi caties zijn allemaal 
erg goed, maar er rest u nog één test, die dient te worden afgelegd 
alvorens wij u kunnen aannemen bij de politie.” Hij legt een revolver op 
tafel en zegt: “Neem dit pistool, ga naar buiten, schiet 6 immigranten, 6 
drugdealers, 6 extremistische moslims en één konijn dood”.
“Waarom het konijn?”, vraagt de man.
“Goede instelling”, zegt de inspecteur, “wanneer kunt u beginnen?”.

Beleefdheid
In het weekend, zo sprak de schooljuffrouw, wil ik dat jullie gaan zoe-
ken naar voorbeelden van beleefdheid. Jantje komt thuis en vraagt of 
zijn vader hem wil helpen. “Goed”, zegt vader, “dan gaan we samen de 
stad in”.
Even later zitten ze in een volle tram. Een zwangere dame stapt in en 
beleefd staat de vader van Jantje op. “Dit is nou een voorbeeld van be-
leefdheid”.
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Na het weekend komt Jantje weer op school. “En Jantje”, vraagt de juf, 
“heb jij een voorbeeld van beleefdheid?”
“Jazeker”, antwoordt Jantje, “beleefd is het als een man een vrouw met 
een kind laat zitten”.

Te laat thuiskomen
Een vrouw beklaagt zich tegen haar vriendin, dat haar man altijd te laat 
thuiskomt. “Ik heb daar iets op gevonden”, vertelt de vriendin. “Als mijn 
man weer eens te laat thuiskwam, riep ik naar beneden, Jan ben jij dat, 
schat? Nooit meer last van gehad”. “Maar hoe kan dat nou?”, vraagt de 
andere vrouw verbaasd.
“Mijn man heet Kees!”

Dit mag geen naam hebben
“Zeg Nellie, weet jij het verschil tussen een bus en een taxi?”
“Nee Gerrit.”
“Oké, laten we dan de bus maar nemen.”

Zoenen
“Waarom heb je mijn dochter gisteravond gezoend,“ vraagt een vader 
aan een jongeman.
De jongen: “Dat vraag ik me ook af nu ik haar bij daglicht heb gezien.”

Partnerruil
Ze liggen samen op de bank.
“Zo’n partnerruil is toch wel even wennen ...”
“Ja, ik zou wel eens willen weten wat onze vrouwen nu doen.”

Inwonen
Een jonge knappe vent komt in de apotheek en vraagt aan de mede-
werkster: “Ik heb constant een erectie. Wat kunt u mij daarvoor geven?”
De medewerkster denkt kort na en antwoordt: “Gratis inwonen en drie 
maaltijden per dag.”

Coma
Een man ligt al een lange tijd in coma en zijn vrouw wijkt geen minuut 
van zijn ziekbed. Op een dag komt de man bij bewustzijn en wenkt zijn 
vrouw meteen dichterbij. Hij fl uistert in haar oor: “In alle kwade dagen 
bleef jij bij mij. Toen ik ontslagen werd, was jij er voor mij, toen mijn 
zaak bankroet ging, heb je me niet in de steek gelaten, toen ons huis 
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afbrandde, zijn we samen een ander onderdak gaan zoeken en toen 
mijn gezondheid slechter werd, bleef je steeds aan mijn zijde. Weet je 
wat ik denk?” De ogen van de vrouw vullen zich met tranen van ont-
roering. “Zeg het maar schatje, zeg het maar”, zegt ze snikkend. “Dat jij 
ongeluk brengt ...”

Een tennisbal
Op een ochtend ziet een jogger in het park een gloednieuwe tennisbal 
op het gras liggen. “Mooi ding”, denkt ie.. En al lopend pakt hij hem op 
en steekt hem in zijn broekzak. Later, op weg naar huis, stopt hij bij 
een zebrapad, wachtend tot de lichten veranderen. Een jongedame die 
naast hem staat, ziet de bobbel en kan het niet laten naar de oorsprong 
van de grote bult te vragen.
“Wat is dat toch?”, vraagt ze, wijzend op zijn korte broek. Enigszins be-
schaamd antwoordt de jogger: “Eh.. een tennisbal.”
“Zo”, zegt het meisje onthutst, “dat moet pijnlijk zijn.. Ik had ooit eens 
een tennisarm..”

Amerika of Rusland?
Toen NASA mensen de ruimte in stuurde, kwamen ze erachter dat ball-
points nooit zouden kunnen werken in een gewichtloze omgeving, om-
dat de inkt niet meer kan zakken naar de punt van de pen. Om dit pro-
bleem te overbruggen, hebben onderzoekers van NASA tien jaar en 12 
miljoen dollar gespendeerd aan een pen die werkt in een gewichtloze 
omgeving, onder water, ondersteboven, op elk oppervlak kan schrijven 
inclusief glas en onder omstandigheden van ver beneden het vriespunt 
en tot 300 graden Celsius. Toen de Russen hetzelfde tegenkwamen, 
besloten ze om een potlood te gebruiken…

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – LSV op 8 december  jl. was Jill Verbaal  van de 
E1 van Avanti uit Schijndel en dochter van Hans Verbaal aan de beurt 
om mascotte van de week te zijn. Zij 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.

JILL VEBAAL

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 8-12-2013
TIVOLI 1 – LSV 1

Wat is je naam?
Jill Verbaal
Wat is je geboortedatum en -plaats?
30 september 2004, Den Bosch
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 6, de Beemd in Schijndel
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Dat papa kampioen wordt
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Dierenarts
In welk elftal speel je?
Avanti E1, Schijndel
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Was hier nu 1 keer, voor papa
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk mooi clubke
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
-
Wat zijn je sterke punten als speler?
Elke bal heb ik
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
-
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Niet speciaal, ben 3 keer kampioen geweest
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Doelpunt, toen we kampioen werden
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Anna Welten
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Korfballen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Bonny
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Visje, spruiten
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op woensdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
-
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Ik vond her erg leuk

★ ★ ★
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ZAALVOETBAL VETERANEN
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Wanneer het buiten te koud wordt...

Trekken de Veteranen hun zaalvoetbalschoenen aan. Zoals de laatste 
jaren traditie is, gebruiken de Veteranen tijdens de lange winterstop de 
zaal om hun conditie op peil te houden en deze winter wordt er zelfs 
driemaal uitgeweken naar de Tivoli-sporthal. De eerste twee keer zijn 
inmiddels achter de rug, twee keer een uur ballen met een onderling 
toernooitje tussen drie teams.

Zondag 22 december
Twintig spelers verzamelden zich in alle vroegte in de zaal bij Piet en zij 
werden onderverdeeld in drie teams. Team Oranje bestond uit: keeper 
Fred, Hakan, Gijs, Henk, Bas, Hennie (uiteraard te laat voor de foto) en 
good old Peter L. Zij moesten het in de eerste wedstrijd opnemen te-
gen het in maagdelijk wit gestoken team, bestaande uit: keeper Jeffrey, 
Mike, Frans, Ferry, Stef, Frank G. en Wim. Gedurende de wedstrijd 
werd wel duidelijk dat Team Wit de gedoodverfde favoriet was voor 
deze toernooizege. Mede en vooral dankzij toedoen van Frans, die 
overigens nog steeds regelmatig actief is in de zaal, moest Fred vaak 
de bal uit het net halen. Jeffrey hield zijn doel daarentegen (nagenoeg) 
schoon, dus stond er na twintig minuten voetbal een zege voor Team 
Wit op het bord.

Daarna stond het duel op het programma dat waarschijnlijk zou beslis-
sen wie er tweede zou worden deze middag. Team Oranje moest het 
opnemen tegen Team Rood, bestaande uit vaste keeper René, Frank 
V., Thuur, Jaffa, Bert en ondergetekende. In een wedstrijd die redelijk 
gelijk op ging, zonder dat er al te veel kansen te noteren waren, was 
het uiteindelijk Team Rood dat aan het langste eind trok. Zij konden dan 
ook op het veld blijven, want de strijd om de eerste plaats stond direct 
op het programma. Wederom was het vooral Frans die veelvuldig het 
net wist te vinden en met acht doelpunten in nauwelijks veertig minuten 
voetbal, kan je wel spreken van een productieve middag. Het moge dus 
duidelijk zijn dat Team Wit vandaag niet te kloppen was en zij gingen er 
dus met de zege vandoor. Wie uiteindelijk de strijd in de kantine heeft 
gewonnen, is tot op heden nog onduidelijk, want er werd tot ver in de 
avond doorgedronken.
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Zaterdag 18 januari
Op deze datum vond de 2e keer zaalvoetballen plaats. In het volgende 
clubblad lezen jullie daar meer over.

★ ★ ★
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Prachtig vind ik het om te zien dat iemand een heus zeververhaal er-
gens van heeft gemaakt. Het hoeft namelijk niet altijd ergens over te 
gaan. Gewoon wat gezwam en gezwets in het luchtledige, kortom…

Ode aan de slappe zeveraar

Wat kan ik er van genieten
Slap gezever over alledaagse dingen

Over voetbal of over slappe frieten
Of over iemand die totaal niet kan zingen

Onzinpraat, gelul en fl auwe klets
Alles om het vel te vullen

Want papier is waar ik graag op zwets
Zomaar ergens over blijven lullen

Al zijn de letters niet van mij
En al is een ander de auteur

Van slap gezever word ik echt blij
Het zorgt voor een heel goed humeur

Dus ik roep een ieder op
Om te praten over niets bijzonders

Geen zorgen aan je kop
Van een niveautje Roy Donders

Pasje 27-1-2014

★ ★ ★
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FOTOGALERIJ (NIEUWJAARSRECEPTIE)
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★ ★ ★
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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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- wij u een fantastisch, gezond en sportief  
 2014 toewensen
- we hopen dat dit zeker allemaal mag  
 gelden voor onze club
- ons eerste in elk geval het jaar goed is  
 begonnen
- de tweede winst van het seizoen werd  
 behaald tegen Sterksel
- het eerste hiermee het tweede is 

 voorbijgestreefd
- het puntentotaal van ons vaandelteam nu namelijk hoger ligt dan het 

verzamelde totaal van ons 2e

- de nieuwjaarsreceptie uitermate goed bezocht is
- er maar liefst 95 belangstellenden te vinden waren in onze kantine
- de 3 jubilarissen dan ook goed in het zonnetje werden gezet
- diezelfde drie jubilarissen tezamen maar liefst voor 125 jaar onafge-

broken lidmaatschap zorgen
- wij Martien Dielissen met zijn zilveren jubileum en Charles Kuys en 

Frans Joosten met hun gouden jubilea van harte feliciteren
- dit soort trouwe lidmaatschappen de betrokkenheid van onze leden 

goed illustreert
- er nog iemand gehuldigd werd tijdens diezelfde nieuwjaarsreceptie
 onze ex-voorzitter Dre namelijk unaniem door het bestuur werd be-

noemd tot Lid van Verdienste
- onze langstzittende voorzitter aller tijden namelijk volgens sommige 

leden maar liefst 25-jaar in functie is geweest
- dit wellicht te wijten is aan de tropenjaren die onze bestuursleden 

steeds maar meemaken 
- er een heuse Columbo-actie van Jack Engelen vooraf ging aan deze 

huldiging
- hij namelijk iedereen eerst liet geloven dat het offi ciële stuk van de 

middag erop zat
- hij vervolgens Dre nog maar even terug ‘op het matje’ riep
- alle aanwezigen luid applaudisseerden voor Dre en de jubilarissen
- de afsluitende speech hierna van Dre was
- hij weer sprak van saamhorigheid en clubliefde
- wij ons hier allemaal door kunnen laten inspireren

★ ★ ★
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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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