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REDACTIONEEL

Voor u ligt het 2e 
clubblad van 2014. 
Een clubblad met 
veel goed nieuws, 
dat mogen we op 
voorhand wel voor 
u concluderen. 
Laten we ons daar 
maar eens volledig 
op richten.

Ons vaandelteam heeft na een recen-
te reeks van 3 winstpartijen op rij de 
onderste regionen van de 5e klasse 
E verlaten en zoekt nu nadrukkelijk 
aansluiting bij de middenmoot. Goed 
nieuws dus!

In aansluiting hierop is er nog meer 
goed nieuws vanuit onze selectie, Pe-
ter Treffers heeft zijn contract namelijk 
met een jaar verlengd. De ingeslagen 
weg blijven we dus volgen, Peter zal 
ook komend seizoen zijn trainers- en 
voetbalkunsten blijven tonen op onze 
Heihoef. Ook goed nieuws dus!
Op 16 maart vieren wij onze verjaar-
dag als voetbalclub. We zijn inmiddels 
al aardig bejaard maar gelukkig nog 
springlevend. Een club met een verle-
den en met een toekomst. Nog meer 
goed nieuws…!

Van u horen we graag nog meer goed 
nieuws over onze mooie SV maar 
voor nu wensen wij u eerst heel veel 
leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

WK
Op de volgende data kunnen er in de kantine WK-wedstrijden gekeken 
worden: 13, 18 en 23 juni. Naar aanleiding van het bezoekersaantal 
op die dagen, zal na 23 juni worden beslist of er vervolg op komt. Ook 
wordt het doorgaan van Nederland in die overweging meegenomen.

DWF
Vanaf 28 maart zal voor al onze wedstrijden, ook de D-jeugd, het di-
gitale wedstrijdformulier moeten worden ingevuld. Jeugdleiders wordt 
verzocht zich aan te melden, als ze het papieren wedstrijdformulier nu 
al invullen.
Zodat ze met het DWF verantwoord kunnen omgaan.
Aanmelden voor 20 maart bij Henk Tholen, Willem Scheenjes of Rudi 
Sanders. Deze personen zullen een uitleg geven over de gang van za-
ken bij het invullen van het digitale formulier.

Namens bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell 2e /trainer F1
  Nuhyasar Karaca 2e

 2 Emirhan Türkeli D1
 3 Wesley Bulthuis relatie
  Kirill Pijnenburg kiddy’s
 5 Ramon Fransen F1
 6 Djayden Dielissen F1
 8 Jorn Creemers 2e

 12 Charles Kuys verenigingslid
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal/ 
   wedstrijdcoördinator D/E/F
  Jaco van der Bruggen reservelid
 14 Mandy de Kort dames
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 19 Richard van Dun selectie
  Tuncay Kaynas 3e

 20 Jordy van de Venne selectie
 23 Fred vander Horst veteranen/medewerker activiteiten/ 
   clubscheidsrechter
  L. van Rooij reservelid
 27 Jeffrey de Haas veteranen
 29 Bas van Hoof veteranen
  Recep Tutal 3e

 30 Henk vd Boomen veteranen
 31 Franklin Klumpkens 2e /redactie clubblad

★ ★ ★
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DIVERSE MEDEDELINGEN

Van de website

Gulle gever
Inmiddels hebben we een computer gekregen voor  het invullen van 
o.a. het DWF. De gulle gever is Peter Janssen, niet eens lid meer, maar 
heeft nog steeds  goede herinneringen aan ons clubje en volgt het op 
de voet. Peter, namens de hele SV of ieder geval die ermee moeten 
werken - die kunnen nu een uur later  van huis - Hartelijke dank.

Aanvulling archief
Aan het archief zijn sinds kort 2 pagina’s toegevoegd, “Eregalerij” en 
“Bestuurders & Trainers”. We hebben getracht, v.w.b. de Eregalerij, 
om  hier de juiste jaartallen te vermelden. Een aantal wisten we .zeker, 
maar van een aantal hebben we geen fl auwe notie. Ook zijn sommige 
bij benadering geschat. Mocht een jaartal niet kloppen of weet u een 
jaartal, dan stellen we het zeer op prijs om dit aan ons te melden.

Peter Treffers ook volgend seizoen trainer bij Tivoli
Peter Treffers heeft zijn contract als hoofdtrainer bij SV Tivoli met een 
jaar verlengd. De 47-jarige Eindhovenaar is sinds dit seizoen werk-
zaam bij de Eindhovense vijfdeklasser.
Hij was daarvoor drie jaar coach van Gestel 2 en eerder als trainer-spe-
ler actief bij Eindhoven/AV (2008-2010) en Sterksel (2002-2008).
Treffers begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van RWB en speelde 
daarna bij FC Den Bosch, RKC, FC Eindhoven, DBS en Wuustwezel, 
voordat hij in 2002 bij Sterksel aan de slag ging.

Trainingsavonden
Op trainingsavonden sluit de kantine uiterlijk 24:00 uur.



5

Overig

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
(bijwerkt t/m 19 februari)

Bedankt
Muhammed Cakar 3e

Nieuw
Ramon Fransen F1

★ ★ ★
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VAN HET HOOFDBESTUUR

Doe zaken met de juiste persoon
Vaak is de communicatie het probleem van veel irritaties. Ook bij Tivoli 
is dit jammer genoeg het geval. Door jarenlange onderbezetting van 
bestuursfuncties, geen of onvoldoende richtlijnen e.d. is er een cultuur 
ontstaan waar iedereen maar wat doet, met alle goede bedoelingen. 
We hebben nu alle Hoofdfuncties(op die van algemeen voorzitter na) 
al enige tijd bezet, maar vaak worden nog steeds dingen niet via de 
verantwoordelijke Hoofden geregeld, maar via tussenpersonen, ach-
terdeurtjes of ze worden zelfs geheel overgeslagen. Om het e.e.a. in 
goede banen te leiden, werden diverse regels opgesteld maar deze 
worden vaak niet nagekomen of worden gefrustreerd. Gevolg veel irri-
tatie en onbegrip bij de bestuurders. Die denken vaak “Ik zit hier alleen 
maar voor de kop van jut waar iedereen tegen aan kan schoppen en je 
doet het nooit goed”. Wat ook heel irritant is, dat je als bestuurder vaak 
tegen onnodige problemen aanloopt en moet zien op te lossen waar-
door andere, leukere zaken blijven liggen. Als iedereen zich aan de af-
spraken houdt en zijn verplichtingen nakomt, dan kan iedereen plezier 
hebben bij Tivoli. Maar nu is het voor de verantwoordelijke bestuurders, 
die zich ook vrijwillig inzetten voor ons clubje, gewoon niet leuk meer. 
Het is nog niet aan de orde maar er wordt zo links en rechts al met de 
gedachte gespeeld om het bijltje er maar bij neer te gooien als dit zo 
doorgaat en dan is Tivoli weer bij af en daar zitten we met z’n allen, 
denk ik, niet op te wachten. 
Hoe kunnen we het tij keren? Door zaken te doen met de juiste per-
soon of verwijs anders naar de juiste persoon. Wie zijn dat? Je kunt ze 
vinden op onze website. 
Pas ook de volgende kreet toe, “DOE WAT JE ZEGT EN ZEG WAT JE 
DOET”. Als we met z’n allen dit  toepassen, kan dit ook veel irritaties 
voorkomen en wordt het misschien voor iedereen weer leuk bij ons 
clubje. “Tivolianen dat zijn we allen”, toch……… of vallen bestuurders 
daar buiten?

Het bestuur

★ ★ ★



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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ACTIVITEITENKALENDER 2013 - 2014
(restant)

Februari
Vrijdag 28 Kaartavond

Maart
Vrijdag 28 Kaartavond
Zaterdag 29 Puzzelfotospeurtocht jeugd

April
Weekend 5/6 Veteranen weekendje Duitsland
Maandag 21 Familiefi etstocht (jeugd en senioren)
Vrijdag 25 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)
Vrijdag 13 Spanje-Nederland (22:00) in de kantine
  (alleen voor leden) 
Woensdag 18 Australië-Nederland (18:00) in de kantine
  (alleen voor leden) 
Maandag 23 Nederland-Chili (18:00) in de kantine
  (alleen voor leden)

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – WE KRIJGEN DE SMAAK TE PAKKEN

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.

In de afgelopen periode kwam ons 1e drie maal in actie en we lijken de 
smaak te pakken te krijgen. Twee keer op rij wisten we te winnen en zo 
de 3e en de 4e zege bij te schrijven. Helaas was een gehavend Tivoli in 
de wedstrijd daarop niet opgewassen tegen de te sterke koploper DBS.

Tivoli – Terlo 3-0 2 februari 2014
Bij Tivoli krijgt men de smaak te pakken. Dit keer moest Terlo het hoofd 
buigen voor het goed voetballende Tivoli. Balgoochelaar Nicky Gie-
len wandelde keer op keer door de Terlo defensie heen en wist na 10 
minuten de Stratummers met een bekeken doelpunt aan de leiding te 
brengen, 1-0. Net voor rust, in de 42e minuut, knalde Jesse Spijker van 
dichtbij onhoudbaar raak, nadat Gielen op een onnavolgbare manier 
hem de bal had toegespeeld, 2-0.
Toen rechtsback Kevin Och in de 63e minuut alleen voor het doel van 
Terlo verscheen, bracht hij op beheerste wijze Tivoli op een 3-0 voor-
sprong en stelde daarmee de overwinning veilig.

De Weebosch – Tivoli 2-3 15 februari 2014
Binnen vijf minuten hielp Johan Hoeks De Weebosch op voorsprong.
Na rust maakte Jeffrey de Rijk de gelijkmaker door een penalty te be-
nutten. Simon Kaczmarek bracht Tivoli op voorsprong, waarna Sjors de 
Backer de terechte gelijkmaker scoorde. Het was echter Tivoli dat door 
een afstandsschot van Jesse Spijker aan het langste eind trok: 2-3.

Tivoli – DBS 1-5 23 februari 2014
Tivoli miste vier basisspelers en kon het niet bolwerken tegen koploper 
DBS. De bezoekers gingen rusten met een 0-3 voorsprong door goals 
van Robby Zwennicker, Timothy Delissen en Daniel Bloemers.
Tien minuten na rust schoot Nick Gielen uit een penalty de 1-3 binnen. 
Daarna was het weer de beurt aan DBS. Een rake strafschop van Wil-
lem van der Geest en een doelpunt van Rob Verhaegh zorgden voor de 
1-5 eindstand.

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN 2013 - 2014

Senioren

Tivoli 1 5e klasse E
DBS 17 46 67- 9
Vessem 18 45 38- 16
DEES 17 38 58- 30
De Weebosch 18 31 54- 31
DOSL 17 30 45- 26
Knegselse Boys 17 25 34- 32
Pusphaira 18 22 39- 45
De Bocht‘80 17 19 38- 39
Sterksel 18 19 28- 50
Terlo 18 16 32- 43
Tivoli 18 16 26- 51
Casteren 17 14 26- 38
LSV 18 13 29- 63
ETS 18 9 22- 63

Tivoli 2 5e klasse 24 
DVS 3 16 38 72- 30
Wilhelmina Boys 5 15 35 56- 23
WODAN 7 15 31 47- 42
Best Vooruit 7 16 28 50- 31
Oirschot Vooruit 5 16 28 44- 26
EMK 5 15 25 37- 29
Beerse Boys 6 16 25 47- 29
Nuenen 9 16 16 42- 53
Heeze 6 15 14 37- 67
Spoord. Boys 5 16 14 25- 46
Tivoli 2 14 7 26- 61
Geldrop 7 14 4 19- 65
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Tivoli 3 5e klasse 23
Braakhuizen 3 14 23 44- 30
PSV 3 10 22 40- 16
Nuenen 8 13 22 43- 41
Brabantia 5 11 20 40- 19
Woenselse Boys 3 12 20 24- 20
Unitas’59 6 12 18 35- 36
WODAN 6 11 16 32- 30
Tivoli 3 12 12 22- 38
DBS 3 11 11 21- 40
Eindhoven AV 3 14 5 26- 57

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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TUSSENSTANDEN VOORJAARSREEKS

Dames

Tivoli dames 5e Klasse P13
WODAN 3 4 8 8- 2
Gestel 4 8 7- 3
Unitas’59 4 8 7- 4
RKGSV 4 4 4- 4
Nieuw Woensel 4 4 4- 6
Tivoli 4 0 0- 11

Jeugd

Tivoli D1 5e Klasse 102
Tongelre D2 2 6 7- 3
UNA D6G 4 5 11- 6
Tivoli D1G 2 4 7- 2
Gestel D3 3 4 14- 7
Wilh. Boys D6 1 0 2- 8
ST LBC D1 2 0 0- 15

Tivoli E1 4e Klasse 149
Heeze E6 3 7 15- 5
Eindhoven AV E4 4 7 16- 16
Nuenen E7 3 6 9- 5
Gestel E3 4 6 17- 15
Tivoli E1G 2 3 7- 9
DBS E10 4 0 4- 18

Tivoli F1 4e Klasse 125
Gestel F2 5 12 25- 12
Best Vooruit F6 4 9 14- 10
EMK F3 3 6 12- 9
Nieuw Woensel F1 5 6 11- 21
Tivoli F1 3 3 11- 15
Oirschot Vooruit F6 4 0 7- 13

★ ★ ★
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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 Furkan Cengiz  3e     9x
   3 Vincent Prudon 2e   8x
   4 Hakan Arici  V    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
  Marc Carapiet  2e   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 28-02-2014
vrijdag 28-03-2014
vrijdag 25-04-2014
vrijdag 23-05-2014

★ ★ ★
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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 even vooruit met de voorraad 
van de inmiddels bekende mensen. Onderstaand treffen jullie onze se-
lectie voor deze maand aan.

Goede manieren
Tijdens de les goede manieren vroeg de lerares aan de leerlingen: 
“Michel, als je een meisje van gegoede familie, dat zeer deftig is op-
gevoed, het hof maakt en je tijdens een intiem dinertje naar  het toilet 
moet, wat zou je dan zeggen”?” Michel: “Wacht efkes, ik ga pissen.” 
Juffrouw: “Dat zou zeer grof en onbeleefd zijn. Jean, wat zou jij zeg-
gen?” Jean: “Excuseer je me even, want moet naar het toilet, ik ben zo 
dadelijk terug.” Juffrouw: “Dat is al beter, maar het is onaangenaam het 
toilet te vermelden tijdens een maaltijd. En jij Toto, kan jij tenminste één 
keer je hersens gebruiken om je goede manieren te tonen?” Toto: “Ik 
zou zeggen, mijn liefste wil je me een ogenblik verontschuldigen, ik ga 
even de hand geven aan een intieme vriend, die ik hoop je na de maal-
tijd te mogen voorstellen.”

Zomaar een grapje
Wat is het enige goede wat uit Amsterdam komt? 
De trein naar Eindhoven!!!!



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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Examen
Op een examen vraagt men aan een jurist: “Wat is de grootste straf 
voor bigamie?”
“Twee schoonmoeders”, antwoordt hij.

Interview
Een beroemde voetballer wordt een interview afgenomen. Zegt de re-
porter: “Weet U wel, dat U meer verdient dan de minister president?”
“Ja,” zegt hij, “maar ik voetbal ook beter.”

Toegang geweigerd
Een man wordt niet toegelaten in het zwembad. “Waarom mag ik er in 
hemelsnaam niet meer in?” schreeuwt de man kwaad.
“Omdat u in het water heeft geplast.”
“Wat een onzin, dat doen meer mensen!”.
“Dat zal best zo zijn, maar niet van de hoge duikplank!”

Ware liefde
Een ongetrouwd stelletje ligt in bed.
Hij: “Zeg me de drie woorden die geliefden voor altijd aan elkaar bin-
den.”
Zij: “Ik ben zwanger.”

Afrika
“Papa, klopt het dat in sommige delen van Afrika de mannen hun 
vrouw vóór het huwelijk niet kennen?”
“Dat is in elk land zo, mijn zoon ...”

Overval
Gaan er twee vriendinnen, die bij de politie werken, het 
postkantoor binnen om zegels te kopen. Ze staan in de rij 
wanneer er plots twee gemaskerde gangsters binnenvallen 
met het geweer in de aanslag, roepende: “Dit is een overval, 
iedereen op de grond!” De ene vrouw gaat op haar buik liggen 
en kijkt opzij naar haar vriendin, die op haar rug ligt. Ze fl uistert 
haar stilletjes toe: “Jeanine, draai je om, ‘t is een overval, geen 
personeelsfeestje!”

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Sterksel op 26 januari  jl. was Gino van Esch 
aan de beurt om mascotte van de week te zijn. De week daarop was 
Teun vd Sluijs van de F1 bij de wedstrijd Tivoli – Terlo de gelukkige. 
Bij de wedstrijd Tivoli – DBS op 23 februari jl. mocht Ryan Wouters 
van de F1 de mascotte zijn. Zij mochten mee op de foto, kregen een 
leren bal geschonken en werden bovendien na de wedstrijd op eten en 
drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijsten 
en foto’s aan.

GINO VAN ESCH

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 26-1-2014
TIVOLI 1 – STERKSEL 1

Wat is je naam?
Gino van Esch
Wat is je geboortedatum en -plaats?
9 april 2004, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
6 MH; Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Niks
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Prof. Cathooker
In welk elftal speel je?
Bij niemand
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Niks
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Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Nee
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Kietelen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Toen ik had gescoord
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Niks
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Luciano van Esch
Wat is je favoriete club?
Barcelona
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
-
Hoe heet je leider? En Trainer?
Wim
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Macaroni; spruitjes
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Spongebob
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Nee, ja heel leuk
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee
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TEUN VD SLUIJS

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 2-2-2014
TIVOLI 1 – TERLO 1

Wat is je naam?
Teun vd Sluijs
Wat is je geboortedatum en -plaats?
10 april 2006, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
4A, Floralaan
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Een hele goede aanvaller worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Soldaat
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2 jaar, 2012
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Aanvallen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Nee
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Oirschot, we hebben gewonnen
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Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Mascotte zijn
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja!
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Geen favoriet
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Met mijn “nerfen” spelen, gamen, lego bouwen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Nasi met satésaus van mijn oma; hutspot 
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Vet cool
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Heel leuk; woensdagavond
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Het is heel leuk bij Tivoli
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
-
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RYAN WOUTERS

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 23-2-2014
TIVOLI 1 – DBS 1

Wat is je naam?
Ryan Wouters
Wat is je geboortedatum en -plaats?
26 augustus 2006, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
4B, Floralaan
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Goede spits worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Politie
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2011
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Super leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
De bal afpakken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Hard schieten
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Bergeijk – Tivoli F1
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Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Mijn kniebal
Wordt jouw ploegje kampioen?
We doen ons best
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Heb ik geen
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Spelletjes op de wii
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion Bell
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet; spruiten 
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Checkpoint; de steden van goud
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super gaaf
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Woensdagavond
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Het was echt kei leuk

★ ★ ★
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Laatste nieuws activiteitencommissie:
Bij genoeg animo gaan we op 29 maart de grote puzzelfotospeur-
tocht houden voor onze jeugdvoetballers en -sters.
Schrijf je op tijd in voor deze fi jne happening.
Op 21 april is er het grote familie fi etstocht gebeuren.
Ook hier geldt, schrijf je tijdig in.
Dan is er ook alvast het goede nieuws, dat tijdens het WK voetbal 
ONZE kantine open is. Bij de wedstrijden van Holland en om te begin-
nen zijn dat  er drie.

Wij hopen dan ook, dat er goed wordt meegewerkt, wat betreft opgeven 
en nakomen, als je je opgeeft.

De groetjes,
Fred vander Horst (a.c.)

★ ★ ★

HELAAS

Helaas zijn we dit in het vorige clubblad vergeten, maar bij deze dan 
toch….

OVERLEDEN

Alweer enige tijd geleden kregen het trieste nieuws van het overlijden 
van

Ria van Bussel – van der Linden

Ria, bij veel Tivolianen beter bekend als Riet, is op 11 januari op
 75-jarige leeftijd gestorven.

Riet was in vroeger jaren actief betrokken bij onze jeugd- en damesaf-
deling en zij is de moeder van ons lid Robbie van Bussel en 

de weduwe van ons oud-lid Toon van Bussel.

Wij wensen Robbie en zijn familie veel sterkte toe bij het
 verwerken van dit verlies.



Danny’s
attooT Place

LEENDERWEG 315  5643 AK  EINDHOVEN
www.dannystattooplace.nl

TEL: 06-41397679



Emek interservice
witgoed reparatie

in- en verkoop

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905  gsm: 0655803813  

Gabriël Metsulaan 54b

5611 SR Eindhoven

Tel. +31 (0)40 211 40 14

Mobile +31 (0)6 53 46 77 56

Home+31 (0)40 244 64 62

Fax +31 (0)40 212 69 67

e-mail pce@iaehv.nl

P E R R Y ’ S  C A R  E N G I N E E R I N G

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905 gsm: 06-55803318

        

RDW -Erkend - LPG - inbouw station
Verkoop - reparatie LPG apparatuur
BOVAG garage bedrijf

Tel: 040-2438226 www.reprofairautogas.com
Fax: 084-2272798 info@reprofairautogas.com
Mobiel: 06-53413966

Ruysdaelbaan 35, 5613 DX Eindhoven

REPROFAIR
autogas
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ACTIE VOOR JEUGDSPORTFONDS

Onderstaande mail over bovenstaand onderwerp kregen we in onze 
mailbox. Interessant genoeg, vinden wij, om met jullie te delen.

Beste mevrouw/mijnheer,

Mijn naam is Joke Wit en ik ben auteur van kinderboeken.
Na diverse gesprekken met kinderen voor wie gewone dingen, zoals 
lid worden van een sportclub, niet vanzelfsprekend zijn, heb ik over dit 
thema een e-book uitgebracht.
Het heet Knalgoed! Het gaat over William die ook, net als zijn klasge-
noten, heel graag op voetballen wil.
Maar zijn moeder heeft geen geld. Gelukkig krijgt hij via de gemeente 
een folder van het jeugdsportfonds en kan hij toch een jaar gratis op 
voetballen. Uiteindelijk beleeft hij de voetbaldag van zijn leven en wordt 
alles knalgoed!

Met dit boek wil ik graag bijdragen aan een beter begrip voor meisjes 
en jongens die vanwege geldgebrek, vaak niet, zoals hun leeftijdge-
nootjes lid kunnen worden van een sportvereniging, of andere heel 
gewone dingen willen doen. Daarom doneer ik van elk verkocht e-boek 
vóór 1 juni 2014 bij boekenbestellen.nl 1 euro aan het Jeugdsportfonds. 
Organisatie Pumbo, eigenaar van deze boekensite, doet er dan ook 
nog eens 1 euro bij. Je kunt het boek downloaden voor €4,99 en op-
slaan en lezen op je e-reader, computer, laptop of i-Pad.

Mijn vraag aan u: zou u dit bekend willen maken op uw website, face-
bookpagina of in uw clubblad? 

Zie ook: www.jeugdsportfonds.nl, mijn facebookpagina en de blog op 
mijn website: jokewit.nl 

Een hartelijke groet van Joke Wit
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Onderstaand plaatsen we ook nog de bij deze mail gestuurde bijlage.

Bijlage:

Sporten is gezond en heel gewoon.

Maar niet voor iedereen. Duizen-
den kinderen in Nederland kunnen 
niet op een sport omdat er geen 
geld voor is.
Ook William, in het e-boek Knal-
goed! mag daarom niet op voetbal-
len. Het Jeugdsportfonds helpt hem 
en uiteindelijk beleeft William de 
voetbaldag van zijn leven! 
Ik wil ook helpen: Van elk e-book 
Knalgoed! dat vóór 1 juni 2014, 
op boekenbestellen.nl wordt ge-
kocht, doneer ik 1 euro aan het 
Jeugdsportfonds. Pumbo, eigenaar 
van de boekensite, doet er ook nog 
1 euro bij.  

Vind jij dit ook een Knalgoed idee? Download dit e-book dan voor € 
4,99. Zo heb jij een leuk boek dat je kunt lezen op je e-reader, com-
puter, laptop of i-Pad en kunnen andere kinderen, net als jij, ook elke 
week fi jn gaan sporten.

Een hartelijke groet van Joke Wit. 
website: jokewit.nl

★ ★ ★
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NOG IETS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Jeugd, dames en slotdag.
Zoals sommigen van jullie wel weten, is de a.c. bezig om geld bijeen te 
krijgen voor deze evenementen. Dit is een start naar doelen om naar 
meer fi nanciële armslag te krijgen. Tevens ook om de mensen een fi jne 
sportieve dag te geven en zonder deze hieronder beschreven mensen 
is dat niet mogelijk.
In deze zware fi nanciële tijden wordt het steeds moeilijker om onze 
eigen leden steeds maar weer om hulp te blijven vragen. Zij doen al zo 
veel, vinden wij. Mede daarom zijn wij zo blij met steun van een ieder 
die onze SV Tivoli een warm hart toedraagt.
Op het moment van dit schrijven hebben we al enkele mensen bereid 
gevonden om een bijdrage te schenken aan onze club en we zijn daar 
zeer dankbaar voor. Dus tot nu toe zijn dit:

Boetiek Diva’s
Nick Andriesen
Anny en Frans Mink
MEBA
REPROFAIR
Mieke en Theo Verbaal
Perry’s Carengineering
VDH Trading

en last but not least:

de Firma FLOS

Nogmaals duizend maal dank, ook namens al onze leden.

Fred vander Horst (a.c.)
★ ★ ★
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KEEPERSACADEMIE

Onderstaande mail vonden we in onze in-box en die willen we graag 
met jullie delen.

We gaan weer beginnen!
De Keepersacademie start op zondag 9 maart met nieuwe keepersop-
leidingen.
Met behulp van profkeepers en ex-profkeepers, is er voor iedere kee-
per een uniek trainingsprogramma te volgen!

Ben je in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en wil je Jeroen Zoet (PSV), 
Ruud Swinkels (Willem II), Angela Christ (PSV/FC Eindhoven) en 
Harald Wapenaar (FC Volendam)  ontmoeten?
Geef je dan nu op voor de basisopleiding van de Keepersacademie!
De basisopleiding zijn 10 trainingen. Bij aanvang van de opleiding krijg 
je een gratis kledingpakket.

Heb je al een (basis) opleiding afgerond, schrijf je dan nu in voor een 
van de vervolgopleidingen. 

Doe je mee? Schrijf je nu in!

www.keepersacademie.nl
of mail naar:
info@keepersacademie.nl

Met vriendelijke groet,

Wim Ribbens
Keepers- en Techniekacademie Eindhoven
Locatie: Technische Universiteit Eindhoven
Onze Lieve Vrouwestraat 1
Eindhoven

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

De redactionele beslommeringen zorgen er ooit voor dat wij vreemde 
taal bezigen. Vandaar het volgende verklarende bericht…

Functioneel wit

Invulling weglatend,
Kleurloos gevuld,

Leesbaarheid voortmakend,
Gewoonweg volgeluld.

Redactionele praat,
Niets seksistisch,

Ook geen rassenhaat,
Of opportunistisch.

Leegte om leesbaarheid,
Rust aan uw ogen,

Vergroot de duidelijkheid,
Daar is niks aan gelogen.

Uitleg om niets,
Het blijft zonder woorden,

Tekst zonder beats,
Muziek met akkoorden.

Pasje 26-2-2014

★ ★ ★
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VETERANEN

Op 1 februari jl. hadden onze veteranen de jaarlijkse mosselavond en 
op 22 februari jl. hebben onze veteranen weer eens gezaalvoetbald. 
Onze webrider en correspodent Marc van Hout heeft nog niet voldoen-
de tijd gehad om verslag te doen. Op zeer korte termijn kunnen jullie 
dat op de website lezen en voor het clubblad houden jullie dat nog te 
goed tot de volgende keer. Een selectie van de foto’s plaatsen we on-
derstaand alvast.

MOSSELAVOND
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ZAALVOETBAL



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



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
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★ ★ ★

KLEURPLAAT

★ ★ ★
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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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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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- alaaf een spreuk is die onlosmakelijk met  
 carnaval verbonden is
- een a laaf wellicht in de Efteling te vinden  
 is
- dit clubblad nu bijna al af is
- we tot die tijd nog wel voor wat blad-
 vulling willen zorgen
- we natuurlijk heel eenvoudig voor func 
 tioneel wit zouden kunnen kiezen

- dit uiteraard niets met huidskleur te maken heeft
- wij ervan uit gaan dat u da wel wit
- er met carnaval ook heel wat gedronken zal worden
- de naam kleintje Pils dan ook niet zomaar is bedacht
- u er wel bedacht op moet zijn dat er dit jaar geen kleintje Pils ge-

houden zal worden
- wij denken dat u daar al wel aan gedacht had
- u wellicht niet had gedacht dat wij er zo over zouden denken
- er genoeg andere dingen te melden zijn
- ons eerste namelijk goed bezig is
- onze jongens maar liefst 3 winstpartijen op rij wisten te behalen
- dit een prestatie van formaat genoemd mag worden
- wij niet weten hoe ver we in de geschiedenisboeken van onze club-

historie moeten duiken om een soortgelijke prestatie te vinden
- ze dan ook bijzonder trots hierop mogen zijn
- onze hoofdtrainer dat zeker ook zal zijn
- hij en passant zijn contract heeft verlengd met een jaar
- ons jeugdige vaandelteam daarmee ook volgend jaar van goede be-

geleiding is voorzien
- wij hopen dat de ingeslagen weg een mooi vervolg zal hebben
- er in elk geval nog genoeg punten te behalen zijn
- wij u voor nu een fi jne carnaval willen toewensen
- de afsluiting van dit blad slechts op 1 manier geoorloofd is
- we dat op de volgende manier aan u kenbaar willen maken
- we derhalve eindigen met: ALAAF!

★ ★ ★
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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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