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Wat kan de Ark-groep voor u betekenen?

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

Deze editie van uw 
blad heeft nogal 
wat voeten in de 
aarde gehad. Koud 
terug van de win-
tersport riep de 
verplichting ons 
weer, Jack en Pas-
cal hadden het er 
nog in Oostenrijk 

over gehad en konden dus meteen bij 
thuiskomst aan de slag. Echter, onze 
grote vriend, en mederedacteur Frenk 
moest verstek laten gaan, hij kon de 
verplichtingen op zijn hostel niet com-
bineren met een redactieavondje.
Omdat we elkaar natuurlijk altijd pro-
beren te helpen, besloten Jack en 
Pas om alles zonder de opmaakkwa-
liteiten van Frenky, zelf te gaan doen. 
Jack ging redigeren en Pas begon 
aan de opmaak in indesign. “So far, 
so good!” zou je zeggen. Gelukkig is 
Frenky altijd bereid om ergens een 
mouw aan te passen en kan hij, zono-
dig, later nog inspringen. Vooralsnog 
kunnen uw 2 andere redacteuren het 
samen redelijk af. Voor Frenk is het in 
elk geval weer eens een reden om dit 
clubblad volledig tot zich te nemen. 
Hij zal maar wat benieuwd zijn naar 
onze ‘opmaak’geintjes. Dat we toch 
een week vertraging hebben opge-
lopen, mag de pret niet drukken. Wij 
hopen dat hetzelfde ook voor onze 
andere trouwe lezers geldt, wij wen-
sen u dan ook heel veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Aangezien er deze maand geen bestuursme-
dedelingen zijn, plaatsen wij in dit kader onder-
staande mededeling nog een keer.

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 persoon 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
★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 - 2014 
(restant)

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 Junior Cup
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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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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WIJ FELICITEREN

in de maand april

1  Peter van den Berg elftalbegeleider D1
3  Marco Smids selectie
6  Gerard Geurds lid commissie van beroep
8  Michel Mohamlal verenigingslid
10  Teun van de Sluijs F1
12  Richard Antoni veteranen
14  Rob van Hout 2e

16  Furkan Aksakal D1
18  Berry van Gompel lid vriendenclub veteranen
  Hans Sanders reservelid
23  Ilkay Aydin D1
25  Ilona van Dun dames
  Taha Aksakal E1
27  Johan van de Laar veteranen
29  Joey Bell F1

★ ★ ★
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ACTIE VOOR JEUGDSPORTFONDS

Omdat dit nog steeds actueel is, plaatsen wij onderstaande mail over 
bovenstaand onderwerp, die we de vorige keer in onze mailbox kregen.

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 
voetbal dag 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

Onderstaand plaatsen we ook nog de bij deze mail gestuurde bijlage.
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Bijlage:

Sporten is gezond en heel gewoon.
Maar niet voor iedereen. Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet 
op een sport omdat er geen geld voor is.
Ook William, in het e-boek Knalgoed! mag daarom niet op voetballen. 
Het Jeugdsportfonds helpt hem en uiteindelijk beleeft William de voet-
baldag van zijn leven! 
Ik wil ook helpen: Van elk e-book Knalgoed! dat vóór 1 juni 2014, 
op boekenbestellen.nl wordt gekocht, 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

★ ★ ★

e groet van Joke Wit. 
wit.nl

★★★★★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★★★★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Pusphaira op 16 maart  jl. was Jonathan Ver-
hees van de F1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij 
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werden bo-
vendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

JONATHAN VERHEES

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 
16-3-2014
TIVOLI 1 – PUSPHAIRA 1

Wat is je naam?
Jonathan Verhees
Wat is je geboortedatum en -plaats?
16 juni 2006 in Amsterdam
In welke klas zit je en op welke school?
Talisman, groep 4
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Rotsklimmer
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1 jaar
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?
Schieten van kei ver
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Ik pass niet zo veel
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Wodan
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Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Bij de keeper door de benen schieten
Wordt jouw ploegje kampioen?
Misschien
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Locadia van PSV
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen en klimmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Geheim recept; spruitjes
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Geen TV
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, woensdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

★ ★ ★
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VOOR U GELEZEN IN DE STRATUMMER



☞
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★ ★ ★



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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LEDENMUTATIES 
(bijwerkt t/m 25 feb)

Bedankt
Sontje Cloteda E1

Nieuw
Delano Vonk  D1

★ ★ ★

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 28-03-2014
vrijdag 25-04-2014
vrijdag 23-05-2014

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – EVEN EEN KINK IN DE KABEL!?

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 de overwin-
ningsroes lijkt even gedoofd. Slechts 1 keer wisten we een gelijkspel te 
behalen tegen hekkesluiter ETS, terwijl de 2 andere wedstrijden tegen 
Pusphaira en Knegselse Boys weer vrij kansloos verloren gingen. Daar 
gaan we weer wat aan doen, toch mannen?

ETS - Tivoli 1-1 9 maart 2014
De thuisploeg begon met tien spelers aan het duel. Gedurende het 
duel kwam er een elfde man bij. ETS kwam na een kwartier op een 
onverwachte 1-0 voorsprong. De bezoekers kregen daarna een groot 
aantal kansen. Tivoli had een strafschop nodig om op gelijke hoogte te 
komen. Jeffrey de Rijk schoot vanaf elf meter raak.
Ook na de pauze bleef Tivoli volharden in het missen van de fraaiste 
kansen, waardoor de 1-1 stand niet meer veranderde.

Tivoli - Pusphaira 0-4 16 maart 2014
Peter Crooijmans scoorde twee keer voor de studenten uit Eindhoven, 
waarvan eenmaal vanaf elf meter.
Crooijmans nam ook de derde treffer voor zijn rekening. Dit keer in de 
tweede helft. Andreas Hanegraaf scoorde de 0-4.
Naast de nederlaag verloor Tivoli ook doelman Joey Buenen. Hoe lang 
de goalie is uitgeschakeld, moet nog blijken.

eer veranderde.

16 maart 2014
voor de studenten uit Eindhoven
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Knegselse Boys - Tivoli 5-0 23 maart 2014
Knegselse Boys stond na een half uur spelen al met 3-0 voor door twee 
goals van Bob Jansen en een treffer van Thijs Willems. Paul Verstijnen 
zorgde op slag van rust voor de 4-0.
Rob Teunissen bepaalde in de tweede helft de eindstand op 5-0.

★ ★ ★
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EK KWALIFICATIE ONDER 17 
(van onze redacteur Jack Engelen, met wat hulp van Maria Tholen)

Het Nederlands elftal voor spelers onder 17 jaar moest in de 3e en 4e 
week van maart tijdens de eliteronde in Nuenen en Uden kwalifi catie 
zien af te dwingen voor het EK 2014 in Malta. Aan dat toernooi deden 
meerdere landen mee en in de poule van Nederland waren dat Frank-
rijk, Zweden en Oostenrijk. Leuk detail is, dat op verzoek van de KNVB 
zowel Zweden (zondag 23 maart), de scheidsrechters (zondag 23 
maart) en Oostenrijk (maandag 24 maart) bij ons op de Heihoef te gast 
waren voor een training in dat kader.
Van het gebeuren op die maandag zijn nog wat foto’s gemaakt van de 
Oostenrijkers die o.a. te zien zijn bij een potje darten, tafelvoetbal en op 
een groepsfoto. Blijkbaar hadden ze het goed naar de zin en eigenlijk 
mogen we best een beetje trots zijn om ons Tivoli op deze manier in 
beeld te brengen.
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O ja, het Nederlands elftal voor spelers onder 17 jaar heeft zich ge-
plaatst voor het Europees kampioenschap. De ploeg van KNVB-coach 
Maarten Stekelenburg versloeg dinsdag 25 maart in de beslissende 
wedstrijd van de eliteronde directe concurrent Frankrijk. In Uden werd 
het 3-1 dankzij twee treffers van Steven Bergwijn en een goal van 
Donny van de Beek. Onder 17 moest de Fransen verslaan om een EK-
ticket binnen te halen. Beide ploegen hadden hun eerste twee wedstrij-
den van de eliteronde tegen Zweden en Oostenrijk gewonnen, maar de 
Fransen konden een beter doelsaldo overleggen omdat ze één treffer 
meer hadden gemaakt. Na een gelijkwaardige eerste helft, met kansen 
over en weer, sloeg Nederland na rust voor ruim 2.000 toeschouwers 
toe. Van de Beek en Bergwijn zette Onder 17 snel op een 2-0 voor-
sprong. De Franse tegentreffer bracht de spanning even terug, maar 
twee minuten later zorgde opnieuw Bergwijn voor de beslissing en 
schoot Nederland naar het EK.
Het EK Onder 17 wordt van 9 tot en met 21 mei in Malta gehouden. 
Nederland is voor de veertiende keer van de partij op de eindronde. In 
2011 en 2012 veroverde de jeugdploeg onder leiding van Albert Stui-
venberg de Europese titel.

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

Onze redacteur Pascal Janssen heeft 
de pen weer eens ter hand genomen 
en ons weer wat wedstrijdverslagen van 
het 2e gestuurd, die ook op de website 
verschijnen. Onderstaand de selectie 
van deze maand.

Heeze 7 - Tivoli 2 0-7 (echt waar)
Om met de woorden van de masterchief te beginnen: “Dus het lek is 
boven?”
Heel wat maanden terug ben ik gestopt met het schrijven van wedstrijd-
verslagen met de belofte om bij de eerstvolgende winstpartij een ver-
slag te schrijven. Nou, hier is het dan.
Op een heerlijk zonnige morgen mochten 
we aantreden op sportpark ‘het Lambrek’ 
te Heeze. Vanaf het begin was duidelijk 
wie er de baas was op het veld. Na een 
eerste grote kans van de opponent, niet 
geschoten is altijd mis zo bleek, volgde 
kans op kans voor ons Tivolianen. Het 
duurde enige tijd voordat de eerste bal 
erin ging, na vele opgelegde kansen voor Robke, brak Marc de ban. 
Petje gaf een heerlijke steekbal door de lucht en Marc nam hem ineens 
op de pantoffel en liet zo de keeper kansloos. Ook nr 2 kwam van de 
voet van Marc, Jaffa ging goed door op links en gaf een moeilijke bal 
aan Marc. Door een verdediger en de keeper het bos in te sturen, wist 
Marc toch te scoren. Het geluk veranderde toch nog voor Robke en hij 
bepaalde op aangeven van Marc de ruststand op 0-3, een ongekende 
luxe voor ons.
Ook na de thee heersten wij. Langs de kant volgde al snel het geroep 
om: tien, tien tien. Het overwicht werd verder duidelijk gemaakt via 3 
goals van Robke op aangeven van Marc. Allemaal mooie aanvallen 
opgezet vanaf de zijlijn met goed loopwerk van Robke om vrij te komen 
voor de goal. Ook Marc maakte er nog 1 op aangeven van Dion.
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Dion gaf de vrije schietkans onbaatzuch-
tig aan de nog vrijer staande Marc. Tus-
sendoor was een achtste doelpunt van 
Bell ons onterecht ontnomen vanwege 
vermeend buitenspel. Maar ondanks 
onze zevenklapper is er een nog belang-
rijker punt te noemen. We hebben voor 
het eerst sinds ik weet niet hoe lang de 
nul gehouden. Chapeau Mike!
Na een welverdiend pilsje op de grasmat 

gingen we douchen en tevreden naar huis.
Op naar de volgende winstpunten uit bij Oirschot.

Oirschot Vooruit 7 – Tivoli 2 2-2
In een wedstrijd met twee gezichten heeft een ontmanteld Tivoli de 
punten moeten delen met Oirschot . Na voortijdig affl uiten van de war-
rige arbiter stond de eindstand op 2-2.
Een makke eerste helft ontspon zich op de Drieterskuil in Oirschot. Het 
veld was in een beschamende staat en de twee teams proberen elkaar 
te overvleugelen met onnodige fouten. Slechte aannames en foute pas-
ses waren bepalend voor het spelbeeld. Toch creëert Tivoli na vijftien 
minuten een prima kans nadat van Hout de bal klaar legt voor de opge-
stoomde van Duijnhoven die rakelings naast het doel schiet. Tivoli heeft 
het initiatief en het betere van het spel. 
Tegen de verhoudingen komt Oirschot echter op voorsprong, een prima 
voorzet vanaf de zijkant wordt met enig fortuin binnen geknikt, 1-0. 
Het vuur sluipt langzaam in de wedstrijd en Tivoli slaat terug. Van Hout 
wordt bediend en haalt verwoestend uit voor de 1-1.
Direct na de rust wordt Carapiet gelanceerd met een dieptebal en zon-
der aarzeling neemt hij hem op de slof voor de 1-2 en een snelle voor-
sprong. Het spelverloop wordt hierop grimmiger. De arbiter, ook bekend 
als leider van Oirschot, voelde zich geroepen zijn team de helpende 
hand toe te steken. Duidelijke overtredingen werden niet afgefl oten 
en alles wat in Oirschots voordeel gefl oten kon worden, geschiedde, 
tot frustratie van vele Tivolianen. Carapiet wordt bestraft met een gele 
kaart en Tivoli moet verder met 10. Met name Looijmans, Bell en Dek-
kers hadden verdienstelijke rollen om het gemis op te vangen. Het blijft 
relatief rustig voor het doel van Bekelaar, die optreed als het wel het 
geval is. Na de terugkeer van Carapiet wordt Stubbs er met rood afge-
stuurd na een onderonsje met een tegenstander.
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Het grenzeloze bevoordelen leidt tot diep in de zelf gecreëerde bles-
suretijd tot de gelijkmaker. Toen de gemoederen daarna hoog opliepen, 
fl oot de onbekwame en vooral oneerlijke leidsman af. Volgende week 
wacht Geldrop om 11.00 uur op de Heihoef.

Was getekend Beekie!

Tivoli 2 - Geldrop 7 3-1
Voor de 4e pot op rij niet verloren 
In een niet al te spectaculaire wedstrijd hebben we verdiend de punten 
op de Heihoef gehouden. Het zeer jonge team uit Geldrop kon weinig 
inbrengen en creëerde nauwelijks kansen. Wij stelden daar hard wer-
ken en mooie combinaties tegenover. 
Ons overwicht werd na een minuut of twintig beloond, Marc miste een 
kans maar wist de afvallende bal alsnog naar Bell te koppen. Stefan 
aarzelde niet en scoorde vanaf 1 meter. Hierna volgden nog enkele 
kansen maar de ruststand was bereikt.
Na de thee mocht ik mijn vlag inleveren en na 2 maanden blessureleed 
weer eens mee ballen. Geldrop kwam er nog steeds niet aan te pas 
en wachtte ons op, op eigen helft. Een fantastische pass van Dekkers 
werd door Marc, ietwat gelukkig, prachtig ineens binnen gevolleyd. 
Hierna zakten wij wat teveel in en gaven Geldrop de kans om aan te 
vallen. Beekie stond op doel en kwam goed uit bij een steekpass. He-
laas werd hij gehinderd en raakte hij daarom de bal niet goed. Uit de 
rebound werd de bal in het lege doel getrapt. Geldrop probeerde hierna 
door te drukken, zonder enig succes. Pasje (ik dus) speelde vanaf ei-
gen helft de vrijstaande Robke aan, die ging in een beweging langs zijn 
man en recht op de keeper af. Koelbloedig schoot Robke de bal links 
van de keeper in de korte hoek. Hierna konden we de wedstrijd kalm-
pjes uitspelen.
10 punten uit de laatste 4 potjes, chapeau...

★ ★ ★
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VETERANEN

Onze webryder en vaste correspondent Marc van Hout verzorgt nog 
steeds 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 – RPC vets 3-0 8 maart 2014

Ja, we mogen weer! Na veertien weken winterstop waarin de winter is 
weggebleven en de stop dankzij de drie zaalvoetbaluren ook, mochten 
de veteranen vandaag voor het eerst in 2014 weer de wei in. En zeg 
nou zelf: hoe kun je een jaar beter beginnen dan met een rasechte 
derby? 
De 0-6 oorwassing op eigen veld was voor RPC aanleiding om het 
roer om te gooien en een aantal onbekende jeugdige gezichten op te 
stellen. Maar Tivoli had onder andere Guillaume, Arno, Robert en Jaffa 
opgetrommeld en de aanwezigheid van Frans Veldpaus kort na zijn 
operatie mag een wereldwonder genoemd worden. Na vier doelpunten 
van Frans in de eerste ontmoeting opende hij na tien minuten ook 
vandaag de score. Nadat een schot van Jaffa nog geblokt werd, 
tekende Frans met een bekeken schot met rechts voor de 1-0. In de 
fase voorafgaand aan deze voorsprong heeft RPC precies evenveel 
gevaarlijke doelpogingen ondernomen als in de fase erna, namelijk 
geen enkele. De Tivolianen drongen wel aan en ruim een kwartier 
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later was de 2-0 een feit. Een hoge bal van Frans werd door Hakan 
nog hoger de lucht in gewerkt, waarna zowel de RPC’se doelman 
als verdediger en Jaffa twijfelde. Maar omdat de laatstgenoemde het 
meest doortastend was, belandde de bal uiteindelijk (waarschijnlijk) 
via de verdediger tegen de touwen. Omdat het niet helemaal duidelijk 
is wie het laatste zetje gaf, krijgt Jaffa het voordeel van de twijfel en 
maakt hij zodoende dus zijn eerste veteranendoelpunt van 2014. 
In het Tivoliaanse strafschopgebied was weinig te doen geweest, maar 
in het andere strafschopgebied daarentegen was het net zo druk als in 
de binnenstad van Eindhoven tijdens het afgelopen Carnavalsfeest. De 
enorme kansen waren zelfs voor de webryder niet meer bij te houden, 
dus hier wordt ook geen melding van gemaakt. 
De meest ongelukkige Tivoliaan in de afronding vandaag was 
Hakan, ondanks dat hij met de ene na de andere solo de verdediging 
omspeelde, kwam hij niet tot een treffer. De enige Tivoliaan die uit 
deze legio kansen na rust wel trefzeker was, was Arno. Toen de klok 
de 56e minuut aangaf, was het Robert die na een combinatie door het 
midden uiteindelijk de steekpass op Arno gaf, de laatstgenoemde kon 
simpel afronden: 3-0. Hoewel de wedstrijd allang beslist was, bleven de 
aanvallen op het RPC’se doel onverminderd doorgaan. Gescoord zou 
er echter niet meer worden, waardoor RPC het verschil op papier in 
ieder geval wist te halveren ten opzichte van de heenwedstrijd.
Nadat arbiter Fred had afgefl oten stond er dus slechts 3-0 op het 
scorebord, maar vanmiddag had een uitslag met dubbele cijfers 
er wellicht ook wel in gezeten. Hoe dan ook is het jaar 2014 goed 
begonnen. Na de wedstrijd werd duidelijk dat Ad van Hout (of moet ik 
zeggen Heintje?) weer zijn rentree in het Tivoliaanse tenue zou maken 
en ook Stef zou zijn voetbalschoenen weer uit de wilgen halen. Dus 
hun rentree staat volgende week gepland bij FC Eindhoven.
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FC Eindhoven vets – Tivoli vets 0-3 15 maart 2014

Na de derby tegen RPC vorige week stond op hemelsbreed precies 
1.283 meter vanaf de ingang van onze kantine de tweede derby, tegen 
FC Eindhoven, op het programma. Zoals vorige week aangekondigd 
zouden vandaag Ad en Stef hun rentree maken en beide hebben woord 
gehouden.
Het eerste gevaar werd in de zevende minuut veroorzaakt door Frans. 
Hij produceerde na een goede actie een rollertje dat op de paal strand-
de, waarbij de keeper (die in de veronderstelling was dat de bal naast 
zou gaan) goed weg kwam. Daarna duurde het lang, heel lang, voordat 
de webryder weer iets kon noteren. Kreten als rommelig, inspiratieloos 
en onnauwkeurig zouden de eerste helft het beste kunnen omschrijven. 
Gelukkig gold dit ook voor de Eindhovense zijde en zodoende had Stef 
bij zijn rentree een rustige helft, waarbij terugspeelballen op het hob-
belige veld nog voor de meeste dreiging zorgden. Een lichtpuntje van 
de eerste helft was natuurlijk Frans. Ondanks dat de bal bij de meeste 
spelers alle kanten in stuiterde, wist Frans steevast twee of drie man 
bezig te houden en vaak nog te passeren. Maar ook dit leidde niet tot 
echte dreiging. Drie minuten voor rust werd het zowaar bijna 0-1. Een 
schot van Mike werd door de doelman vakkundig laag bij de grond 
gered, de hierop volgende rebound was echter niet aan Ferry besteed 
want hij schoot de bal te gehaast naast.
De tweede helft begon furieus. Met twee kansen binnen een minuut 
had invaller Ad een droomcomeback kunnen maken en de Tivolianen 
een duwtje in de goede richting kunnen geven,  maar beide keren trof 
hij geen doel. Het spel werd beter, alleen het schortte deze fase nog 
aan de afronding. Na achttien minuten vonden de Tivolianen het welle-
tjes en beslisten in vier minuten de wedstrijd. 



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



Danny’s
attooT Place

LEENDERWEG 315  5643 AK  EINDHOVEN
www.dannystattooplace.nl

TEL: 06-41397679



☞
27

De aftrap hiervoor werd gegeven door Frans, die een corner vanaf de 
rechterkant in een keer binnen wist te krullen: 0-1. Nauwelijks twee mi-
nuten later liet Arno de doelman, na een combinatie met Hakan, kans-
loos met een subtiele voetbeweging: 0-2. Clubtopscorer Mike moest 
nog een kleine zestig seconden wachten op zijn eerste van 2014. Een 
lange bal viel tussen de keeper en laatste man in, waarna Ad zijn ren-
tree opluisterde met een assist op Mike voor het lege doel: 0-3. Hierna 
ging de Tivoliaanse storm weer liggen en waarschijnlijk omdat de Eind-
hovense storm heel de wedstrijd nog niet op gang was gekomen, vond 
de leidsman dat deze wedstrijd na 65 minuten voorbij was.
Twee 3-0-zeges en vandaag twee spelers, Ad en Stef, die hun rentree 
weer hebben gemaakt en de Tivolianen kunnen spreken van een ge-
slaagde hervatting van de competitie. De enige kanttekening hierbij is 
dat de zeges veel ruimer hadden kunnen en moeten uitvallen, dus hier-
mee lijkt het aankomende tweeluik met Braakhuizen een ideaal scena-
rio om dit te verbeteren.

Tivoli vets –Braakhuizen B vets 2-2 22 maart 2014
De veteranen zijn 2014 met twee 3-0-zeges begonnen en het tweeluik 
met de Braakhuizense veteranen, tegen wie zelden punten worden 
verloren, lijkt een ideaal scenario om deze trend door te zetten. Maar 
tot verbazing van velen trad Braakhuizen vandaag met een compleet 
ander elftal aan dan in de voorgaande ontmoetingen.
Met Stef op doel en Ad weer in de spits werd om 15.00 uur afgetrapt, 
het vervroegde tijdstip had Richard en Bas blijkbaar niet bereikt, want 
zij kwamen te laat. Na een corner die niet goed weggewerkt werd, had 
Patrick zijn oude ploeg ondertussen al pijn gedaan met een droge knal: 
0-1. Hoewel het spel zeer slordig was en Braakhuizen een veel beter 
elftal had dan tijdens de eerdere ontmoetingen kwam Tivoli na dertien 
minuten weer op gelijke hoogte. Na een goede loopactie ontving Ad 
de bal op 25 meter van het doel, hij aarzelde niet en met een werkelijk 
geweldige pegel onderkant lat liet hij de doelman kansloos: 1-1. Een 
spits verliest dus blijkbaar wel zijn haren, maar niet zijn streken! Het 
spel werd hierna zo mogelijk nog slechter en kansen bleven uit. 
Uiteindelijk viel in de 29e minuut dan toch de 1-2 op een wijze, die 
haast een exacte kopie was van de 0-1, kwam opnieuw Patrick tot 
scoren. Peter Smulders wist het spel en het geklungel rond de goal 
treffend te verwoorden met de vraag: “Zal ik een stok kaarten komen 
brengen?!” Gelukkig was het kort hierna rust en kon de technische staf 
ingrijpen.
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Ondanks het uitblijven van een donderspeech was het spel wel beter 
geworden. Na zes minuten kreeg Ferry op aangeven van Frans een 
enorme kans, maar hoewel hij de enige speler in de zestien meter was, 
wist hij het net niet te vinden. Ook nu viel de gelijkmaker na dertien 
minuten. Mike verdiende een vrije trap op twintig meter van het doel. 
Frans nam plaats achter de bal en met hulp van Henk, die de doelman 
het zicht ontnam, was de 2-2 een feit. Dit was gezien de tweede helft 
terecht en je kon voelen dat er meer in zat. Het aantal mogelijkheden 
nam toe en Richard werd verrassend als linksbuiten geposteerd, een 
vreemde positie die hij desondanks verdienstelijk invulde. De grootste 
kans om voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong te komen, kwam 
op naam van Ferry. Na een aantal fraaie bewegingen, waar hij zelf 
volgens mij ook versteld van stond, strandde zijn schot uiteindelijk 
tegen het aluminium. Ook de laatste doelpogingen wisten de doelman 
niet te verrassen, waardoor de Tivolianen alweer voor de vijfde keer dit 
seizoen gelijkspelen.
De eerste helft was zeer zwak. Een verrassend sterk Braakhuizen wist 
dat niveau echter maar een helft vol te houden, waardoor de stand de 
tweede helft nog gelijk getrokken kon worden. Maar al met al was het 
een wedstrijd om snel te vergeten. Om het weekendje Duitsland toch 
met een goed gevoel in te gaan, zal er volgende week afgerekend 
moeten worden met het A-team van Braakhuizen. Om dan toch positief 
af te sluiten: de Tivolianen staan wederom bovenaan.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We hebben in het kader van deze rubriek weer wat aanbod via de mail 
gehad en samen met de voorraad van de inmiddels bekende mensen 
kunnen we nog een keer vooruit, maar niet heel lang meer.  Onder-
staand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan.

Eieren koken
De vrouw, in een halfopen slaapkleed, begint zachtgekookte eitjes klaar 
te maken voor het ontbijt. Haar man komt voorbij en raakt haar even 
aan.
Ze draait zich om en zegt zonder enige aarzeling: “Doe het onmiddel-
lijk!”
Manlief voelt dat het geen dag is als een andere, geeft zijn vrouw een 
knuffel, en doet wat hem gevraagd wordt.
Als dit gedaan is, brengt de vrouw een beetje orde in haar kledij en 
doet voort aan de eieren die op het vuur staan.
De man, nog steeds wat onder de indruk, neemt haar in zijn armen en 
fl uistert in haar oor: “Aan wat had ik dat te danken?”
“Oh, niet van wakker liggen liefje.  Maar mijn eitjes moesten juist drie 
minuten koken en de keukenwekker is stuk.”

Mark Rutte
Mark Rutte is aan ‘t joggen, struikelt en valt in de gracht. Nog voor de 
bewakingsagenten hem ter hulp kunnen snellen, wordt hij al uit het wa-
ter gesleurd door drie kinderen, die daar aan ‘t vissen waren.
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Mark is hen zo dankbaar, dat hij ze zegt, dat ze mogen vragen wat ze 
willen. De eerste zegt: “Ik wil naar Euro-Disney.” 
“Geen probleem jongen, ik zorg zelf voor de tickets op de TGV.”
De tweede zegt: “Ik wil nieuwe voetbalschoenen.” 
“Komt in orde ik zal J.M. Pfaff ze persoonlijk laten handtekenen.” 
De derde zegt: “Ik wil een elektrische rolstoel met TV, stereo-installatie 
en een blindengeleidehond. “
“Voor wie is dat dan?”, vraagt Mark.
“Voor mezelf!”
“OK, maar je bent toch niet gehandicapt?” 
“Nee, maar dat zal niet lang meer duren als mijn gepensioneerde opa 
hoort dat ik jou gered heb...”

Zomaar een Ajax-grapje
Waarom staat het dak in de Arena altijd open? 
Dan kunnen de supporters echte sterren zien. 

Vrouwen en auto’s
“Wilma, heb je de auto in de garage gezet?”
“Ja, tenminste wel de belangrijkste onderdelen.”

Die Belgen
Langs de snelweg probeert een Belg een stilstaande vrachtwagen te 
duwen. Ik stop en zeg: “Dat is toch veel te zwaar, man!”
Zegt die Belg: “Allee ik moet wel, want ik heb pech.... en dan moet de 
wagen dertig meter van de gevarendriehoek staan!”

Schoonheidssalon
“Mevrouw Jansen praat niet meer met haar man.”
“Waarom niet?”
“Ze vroeg hem om 100 euro om naar de schoonheidssalon te gaan.”
“Nou en?”
“Hij gaf haar 1.000 euro ... “

Lekker geurtje
Een oude dame stapt in de lift van een geweldig chic fl atgebouw. Een 
mooie jonge dame stapt ook de lift binnen en verspreid een sterke 
parfumgeur.  Ze bekijkt de oude dame met een arrogante blik en zegt 
tegen haar: “Romance van Ralph Lauren, 150 euro per fl esje.” 
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Op de volgende etage stapt een andere mooie jonge dame in de lift en 
verspreid eveneens een sterke parfumgeur. Ze bekijkt de twee andere 
vrouwen met een geweldige koele blik en zegt: “No.5 van Chanel, 300 
euro per fl esje.”
Drie etages later stapt de oude vrouw uit de lift. Voor ze uitstapt, bekijkt 
ze de 2 mooie meisjes, laat een geweldige scheet en zegt: “Bruine bo-
nen van HAK, 99 eurocent per pot.”

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN 2013 - 2014

Senioren

Tivoli 1 5e klasse E
DBS 21 58 78- 9
DEES 21 50 75- 31
Vessem 22 48 44- 24
DOSL 21 39 52- 29
De Weebosch 22 37 62- 37
Pusphaira 21 31 49- 47
De Bocht‘80 21 28 46- 41
Knegselse Boys 21 28 40- 44
Sterksel 21 22 30- 55
Terlo 21 19 36- 50
Casteren 21 17 31- 47
Tivoli 21 17 27- 61
LSV 21 13 30- 77
ETS 21 5 24- 72

Tivoli 2 5e klasse 24 
DVS 3 18 42 75- 31
Wilhelmina Boys 5 18 39 67- 35
EMK 5 18 34 50- 33
Best Vooruit 7 18 32 56- 34
WODAN 7 18 31 50- 54
Oirschot V. 5 18 30 47- 29
Beerse Boys 6 18 26 52- 37
Spoord. Boys 5 18 20 38- 49
Nuenen 9 18 19 50- 58
Tivoli 2 18 17 44- 67
Heeze 6 18 14 40- 87
Geldrop 7 18 5 24- 79
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Tivoli 3 5e klasse 23
PSV 3 13 31 60- 19
Braakhuizen 3 16 29 51- 34
Brabantia 5 14 26 51- 25
Nuenen 8 15 25 47- 46
Woenselse Boys 3 15 23 32- 26
WODAN 6 13 19 37- 35
Unitas’59 6 15 19 40- 50
DBS 3 15 18 32- 49
Tivoli 3 14 12 25- 49
Eindhoven AV 3 16 5 30-  72

Veteranen
Tivoli 13 25 53- 31
Waalre 10 23 49- 16
Gestel 11 21 42- 35
Woenselse Boys A 10 16 30- 24
Braakhuizen A 11 16 30- 35
Nieuw Woensel   9 15 29- 26
Woenselse Boys B   8 7 16- 29
Braakhuizen B   9 4 15- 37
Eindhoven AV   5 1 7- 20
RPC   6 0 2- 20

TUSSENSTANDEN VOORJAARSREEKS

Dames

Tivoli dames 5e Klasse P13
Gestel 6 14 15- 3
WODAN 3 6 11 10- 3
Unitas’59 6 9 8- 6
RKGSV 6 8 6- 4
Nieuw Woensel 6 7 6- 14
Tivoli 6 0 0- 15
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Jeugd

Tivoli D1 5e Klasse 102
Tongelre D2 5 15 25- 5
UNA D6G 8 14 25- 11
Gestel D3 6 10 30- 15
Tivoli D1G 6 7 18- 22
Wilh. Boys D6 5 6 15- 22
ST LBC D1 6 0 4- 42

Tivoli E1 4e Klasse 149
Nuenen E7 7 18 33- 13
Eindhoven AV E4 7 16 31- 20
Gestel E3 8 12 30- 31
Tivoli E1G 6 9 31- 26
Heeze E6 7 7 19- 16
DBS E10 7 0 6- 44

Tivoli F1 4e Klasse 125
Gestel F2 8 21 41- 15
EMK F3 7 18 35- 19
Best Vooruit F6 8 15 35- 25
Nieuw Woensel F1 8 9 16- 37
Tivoli F1 7 3 18- 43
Oirschot V. F6 8 3 21- 27

★ ★ ★
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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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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(senioren en dames)

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

 1 Mike Hovens V 13x
  Marc Carapiet 2e 13x
 3 Rob van Hout  2e  12x
 4 Furkan Cengiz 3e    9x
 5 Vincent Prudon 2e    8x
  Frans Veldpaus V   8x
 7 Hakan Arici V    7x
  Jaffa Dinmohamed 2e /V   7x
 9 Nicky Gielen 1e   6x
  Jesse Spijker 1e   6x

★ ★ ★
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ONDERZOEK OPLOSSING VRIJWILLIGERSTEKORT

Onderstaande mail kreeg onze secretaris in de mailbox en is interes-
sant genoeg om met jullie te delen.

Beste secretaris,
 
Altijd al willen weten, hoe u het vrijwilligerstekort binnen de vereniging 
kan oplossen? Nieuwe Kansen Sport biedt uitkomst! Via de website 
www.nieuwekansensport.nl kunnen leden namelijk in actie komen op 
thema’s binnen de vereniging die zij en het bestuur belangrijk vinden. 
Door middel van onderzoek wil Nieuwe Kansen Sport achterhalen wat 
de thema’s zijn die leven bij leden van sportverenigingen. Op deze ma-
nier komt er inzicht in hoeverre verenigingen door inzet van leden met 
meer energie succesvoller kunnen werken aan de toekomst. De vraag 
is of u onderstaande tekst voor het onderzoek wilt uitzetten bij de 
leden van uw vereniging (op de website, via social media of een 
mailing enz.)? De resultaten zullen anoniem worden teruggekoppeld 
naar de deelnemende verenigingen. Nieuwe Kansen Sport is een initia-
tief van de NKS. 

Onderstaande tekst wordt bedoeld in bovenstaande mail.
Enquête Nieuwe Kansen Sport

Geachte leden,
 
We roepen je op om deel te nemen aan het onderzoek van Nieuwe 
Kansen Sport. Nieuwe Kansen Sport is het online platform voor leden 
van sportverenigingen die op een moderne en leuke manier in actie wil-
len komen binnen hun vereniging. Doe mee en vul hier (http://www.the-
sistools.com/web/index.php?id=402646&code=) anoniem de vragenlijst 
in. Onder de deelnemers worden drie cadeaubonnen voor Perry 
Sport verloot van 25 euro!
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Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met 
de NKS. Telefonisch zijn we bereikbaar via 073-6131376 en per e-mail 
kun je voor vragen terecht bij Lennart de Graaf via lgraaf@nks.nl
 
Alvast hartelijk dank voor de medewerking!
 
Met vriendelijke groet,
Lennart de Graaf
 
NKS
Kooikersweg 2
5223 KA ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073-6131376
GSM: 06-23760616
Website: www.nks.nl
Facebook: www.facebook.com/nks.nl 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/nks
Twitter: www.twitter.com/NweKansenSport

★ ★ ★
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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

★ ★ ★



40

- de lente is begonnen
- dit zelfs in Oostenrijk merkbaar was
- de piste echter niet verdween als sneeuw  
 voor de zon
- het wel heerlijk warm was in het zonnetje
- de besprekingen voor dit blad daar al be 
 gonnen
- het wel duidelijk merkbaar was, dat
 Franklin er niet bij was

- wij daar de gevolgen nog lang van moesten aanvaarden
- we er vanuit gaan dat dit niet voor u geldt
- Frenky in elk geval er eens lekker voor kan gaan zitten
- het 2e haar zegetocht voortzet
- er maar liefst 10 punten uit de laatste 4 wedstrijden werden behaald
- een achtste plaats nu haalbaar lijkt
- de sfeer er in elk geval nog steeds goed in zit
- dit ook wel weer zal blijken tijdens het aanstaande weekendje weg
- de traditie ook dit jaar wordt voortgezet
- onze club pas verjaarde
- wij gezamenlijk nu de mooie leeftijd van 83 hebben bereikt
- de club echter verre van bejaard is
- we ook weer eens mooi in de publiciteit zijn gekomen
- de Stratummer een interview met onze hoofdredacteur had
- hiervan een alleraardigst stukje is geschreven
- wij dit stukje voor u in ons blad hebben geplaatst
- ons eerste de goede reeks wedstrijden uit het vorige clubblad niet 

wist voort te zetten
- de jongens van ons vaandelteam nu alweer enkele weken zonder 

punten meemaken
- wij er van overtuigd zijn, dat er nog meer punten zullen volgen
- onze jongens hiervoor kwaliteiten genoeg hebben
- wij u bedanken voor het lezen van ons blad
- uw inbreng echter ook nog altijd zeer gewild is

★ ★ ★
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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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