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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

Er is een nieuw ta-
lent ontdekt in onze 
Tivoli-gelederen. In 
dit blad kunt u zelf 
lezen wat hiermee 
bedoeld wordt. 
Check het prach-
tige reisverslag van 
de volgende globe-
trotter in ons clubje 

maar eens, inclusief een aantal mooie 
foto´s.
Ook ander nieuws te lezen in dit blad; 
wat dacht u van een verslag van de 
fi etstocht op 2e paasdag of van het 
opmerkelijke interverenigingstransfer-
nieuws. Och u moet het allemaal zelf 
maar even bekijken.
We zouden in deze redactioneel ook 
weer terug kunnen grijpen naar de-
zelfde rubriek in ons vorige blad. Ja, 
het opmaken van dit blad is ook deze 
keer een heel eind gelukt zonder de 
inbreng van onze Frenk. Helaas heeft 
hij moeite om zijn werkzaamheden 
op zijn hostel te combineren met de 
redactieverplichtingen.
Tot slot nog even de uitstapjes van 
onze veteranen en het andere team 
van ‘oudjes’ belichten. De veteranen 
gingen traditiegetrouw naar Duitsland 
en de mannen van ons 2e gaan ook 
dit jaar weer een weekendje los in de 
Ardennen.

Wij wensen u voor nu heel veel lees-
plezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Vacatures
(info bij Leny Sanders)

Voorzitter
Reserve Terreinchef
Reserve keeper 1STE

Hoofd sponsorzaken

Dressprogramma
Vanaf 28 april mag het trainingsveld niet meer worden betreden. We 
wijken uit naar veld 2 tot 12 mei.
Het hoofdveld is tot dan nog in gebruik voor wedstrijden, dus daar 
geen training op spelen.
Vanaf 13 mei kan er op het hoofdveld en veld 2 worden getraind.
Na 12 juni mogen ook het hoofdveld en veld 2 niet meer worden betre-
den. Er zijn daarna ook geen trainingen meer dit seizoen.
Vanaf 11 augustus mag men weer op het trainingsveld.
Training nieuwe seizoen 12 augustus.
Vanaf 18 augustus mag men weer op alle velden.

Bij wie moet je zijn voor wat ???
Schijnt toch ingewikkeld te zijn!
Stefan Bell
Contributie
Maria Tholen
Kantinezaken
Angelique Janssen
Activiteiten
Henk Tholen
Betalen Boetes
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Gijs Visser
Iets kapot op accommodatie
Ronald Rennenberg
Jeugdzaken
Henk Tholen
Seniorenzaken
Leny Sanders
Uit- of overschrijven, opgeven teams, velden aanvragen, scheidsrech-
ters, competitie- of vriendschappelijke wedstrijden, extra trainingen of 
wijzigingen tijden
Henk en Maria Tholen
Vragen over tenues of materialen
Willem Scheenjes
Website
Jack Engelen
Clubblad

Het is de bedoeling om eerst de juiste persoon aan te spreken en niet 
via allerlei  anderen. Dan weet je meteen waar je aan toe bent.
De functies zijn niet voor niets in het leven geroepen.  Als je volgens 
het boekje werkt, ben je ook met alles snel up-to-date.
Voor degenen, die toch graag zelf  iets wil “regelen”, is er nog wel een 
functie beschikbaar binnen Tivoli!

Namens bestuur

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand mei

 2 Vincent Prudon 2e

 3 Peter Treffers hoofdtrainer selectie
  Mehdi Cetinkaya E1
 4 Cagdas Kaya 3e

 6 Ersin Guner 3e

 8 Ilker Celik 3e

  Wendy Janssen dames
 10 Tommy Bekelaar 2e

  Yaser Kadhem selectie
 16 Frank Gielen veteranen
 19 Willy Smits algemeen
 20 Nina Evers dames
 21 Erdal Konar 3e

 24 Amanda van Dun dames
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/secr. commissie  
   van beroep
 26 Orgun Koc 3e

 27 John Hanraths veteranen
 28 Frank van de Ven veteranen
  Lisa van den Berg D1
 30 Angelique Janssen hoofd activiteitencommissie/  
   jeugdactiviteiten/kledingbeheer  
   jeugd/lid jeugdzaken
 31 Gijs Visser veteranen/hoofd gebouwen &
   accommodatie/lid technische
   commissie

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 - 2014
(restant)

Mei
Vrijdag 23  Laatste kaartavond
Zaterdag 24  Tivoli Junior Cup (zie fl yer volgende pagina´s)
Zaterdag 31  Damestoernooi (zie fl yer volgende pagina´s)

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)

★ ★ ★

LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 23 april)

Bedankt
geen

Nieuw
Mustufa Cetinkaya elftalbegeleider E1

★ ★ ★
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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:





☞

DIVERSE MEDEDELINGEN

Van de website

Toernooien

Tivoli Junior Cup 24 mei 2014
Zie de betreffende fl yer elders in dit clubblad.

Damestoernooi 31 mei 2014
Zie de betreffende fl yer elders in dit clubblad.

Frans Mink Bokaal
Op zondag 1 juni 2014 houden wij voor de 3e maal een 6x6 veldvoet-
baltoernooi met als inzet de “Frans Mink Bokaal”. Frans Mink is een 
markant Tivoliaan en als eerbetoon aan het vele werk  wat hij voor 
s.v.Tivoli heeft verricht, is dit toernooi naar hem genoemd.  Dit toernooi 
wordt gehouden op de velden van s.v.Tivoli gelegen op het  sportpark 
“De Heihoef” aan de Roostenlaan in Eindhoven. Er kunnen maximaal 
12 teams meedoen. Dus wees er op tijd bij. Je kunt  zelf je team sa-
menstellen uit Tivolianen, of bv. de ouders van  jeugdspelers, teams 
van buiten de vereniging, alles kan in principe.  Leeftijd van 16 tot 80 
jaar. Dus iedereen die er plezier in heeft om  (weer) eens een balletje te 
trappen. De kosten voor deelname aan dit toernooi bedraagt € 30,- per 
team en  dient gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan. U kunt 
zich inschrijven tot 11 mei. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in de 
kantine of u kunt het als PDF-bestand downloaden op de website of het 
Word-formulier invullen en mailen. Het ingevulde formulier inleveren 
bij: Henk Tholen of mailen (seniorenzaken@svtivolivoetbal.nl) of bellen 
(06-13430350). Wij zien u graag verschijnen op het 3e Frans Mink-
toernooi.

Overig/stencil

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 ont-
vangt, kun je dat nog eens ‘n keer doen.
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Facebook
Op Facebook zijn we ook al te vinden, dus wordt vriend met VOETBAL 
SV TIVOLI.

Start seizoen 2014-15
Jeugdvoetbal
Cat.A: zaterdag 6 september
Cat.B: zaterdag 13 september
Seniorenvoetbal
Cat.A: zaterdag 6 en zondag 7 september
Cat.B: zaterdag 13 en zondag 14 september
Beker start 23/24 augustus. Voor meer info zie speeldagenkalenders 
op de website.

Onderhoud velden
In verband met het jaarlijks onderhoud aan de velden mogen deze niet 
meer worden betreden:
vanaf maandag 28 april niet meer op het trainingsveld
vanaf donderdag 12 juni niet meer op het hoofdveld en veld 2
Vanaf maandag 11 augustus mag het trainingsveld weer gebruikt wor-
den en v.a. 18 augustus het hoofdveld en veld 2.

Vakantie
We zijn er zoals gewoonlijk weer als de kippen bij maar we wensen u 
alvast een………

  Prettige en sportieve vakantie

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – ALLEMAAL NET NIET

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, waarvan 1 keer 
een gelijkspel behaald werd tegen hoogvlieger Vessem. De 2 andere 
wedstrijden tegen de Bocht ’80 en DEES werden nipt verloren. Mis-
schien nog even een eindspurtje, mannen?

Tivoli – De Bocht ‘80 0-2 6 april 2014
De Bocht ‘80 won verdiend van Tivoli met 2-0, maar was geen schim 
van de ploeg die vorige week Vessem van de mat veegde.
Het was wederom Harm van den Bosch, die zich tot man van de wed-
strijd mocht kronen met twee doelpunten.

Vessem – Tivoli 1-1 13 april 2014
Voor rust werd er niet gescoord en dus gingen beide ploegen met een 
dubbelblanke stand naar de thee.
Tien minuten na de pauze opende Ivo Moesman namens Tivoli de 
score, 0-1. Even later kwamen de gasten met tien man te staan. Zeven 
minuten voor tijd kwam Vessem langszij dankzij een treffer van Bram 
Dekkers, 1-1.
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Tivoli - DEES 3-4 21 april 2014
Door twee doelpunten van Geert de Lepper in de 10e en 38e minuut 
kwam DEES op een 0-2 voorsprong en dacht zelfs de verwende Tivoli 
supporter dat er een verloren wedstrijd werd gespeeld
Hoe anders ging het na rust toen Tivoli de druk op DEES behoorlijk wist 
op te voeren, maar kans op kans onbenut liet om de achterstand klei-
ner te maken. In de 65e minuut wist Ivo Moesman aansluiting te vinden 
namens Tivoli door van afstand keihard in te schieten. Dit was echter 
maar van korte duur, want Mitchell Smit schoot namelijk uit een penalty 
de 1-3 binnen. In de 75e minuut maakte diezelfde Smit er zelfs 1-4 van, 
waardoor de wedstrijd gespeeld leek. Tivoli gaf zich niet gewonnen en 
kwam door mooie doelpunten in de 87e en 89e minuut, respectievelijk 
door Roy Gielen en Robbert Dekkers nog terug tot 3-4. Het werd nog 
even spannend, toen Tivoli wederom tot scoren kwam, maar de goed 
leidende scheidsrecht Hendriks wees dit doelpunt af en wist zelf de te-
leurgestelde Tivoli supporters na de wedstrijd uit te leggen waarom hij 
die beslissing genomen had. Een knap staaltje scheidsrechters-werk, 
dat de teleurgestelde supporters dan ook zeer hebben gewaardeerd!

★ ★ ★
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TIVOLI DAMES

De Weebosch uit was mijn eerste wedstrijd, die ik ben gaan kijken. 
Onze meiden wonnen toen met 6-0, en dat was niet eens gefl atteerd 
en redelijk samenspel.
Nu in 2014, zie ik bijna geen samenspel meer, maar nog wel veel inzet 
en passie. Deze halve competitie is ook niet echt een succesnummer 
van de KNVB. Maar wat me wel opvalt bij onze dames is, dat ze verde-
digend toch wel goed staan.

Toch, in de meeste gevallen laten veel teams het koppie hangen, bij 0 
goals voor, en telkens met 2-0 verliezen. Maar onze knokkers niet, elke 
wedstrijd een andere samenstelling en elke wedstrijd met nieuwe moed 
er weer voor gaan. Dat werd beloond tegen de nummer 3 van deze 
klasse. Unitas uit was een strijd op leven en dood, tot het bittere eind. 
En zie, een dikverdiende 0-1 als eindstand. Danielle Jansen maakte op 
aangeven van Anna Welten deze enige treffer, en dat was dus tevens 
de eindstand. Danielle Verdonschot had ook een belangrijk aandeel in 
de zege, door een zekere treffer uit het doel te ranselen.
Ik ben 47 jaar lid van ons clubke, en om deze vreugde te mogen mee-
maken, daarvan werd ik zelfs heel blij. Het relaas van mijn verhaal is, 
dat deze dames dames voetbalsters het soms moeten afl eggen tegen 
dames mannen voetbalsters, die wat steviger zijn en harder schieten 
enz. Maar als onze dames het samenspel gaan beheersen en wat 
meer loopvermogen gaan krijgen, zij verder de weg omhoog aan kun-
nen. Verdedigend staat het dus wel, halfvelders gaat ook wel, maar 
voorin missen we vernuft en schotkracht. Is allemaal niet erg hoor,
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als er maar vooruitgang in komt. En dat moet je grotendeels zelf doen, 
met de begeleiding, blijven oefenen en leergierig zijn.
Rest me nog te vertellen, dat Unitas ook nog een bloemetje had mee-
gebracht, voor de zwaar gehavende Crissy Smulders, die er deze dag 
helaas niet bij was. Dat zijn ook dingen, die je vrolijk maken.
Dus meiden, veel trainen en hard en goed luisteren naar de trainers, 
zij doen het voor jullie, om alles te verbeteren. Ook al is de oefenstof 
soms saai in jullie ogen, gewoon je best blijven doen.
Dan komt het allemaal goed.

Groetjes,
Fred vander Horst

★ ★ ★

BEDANKT

Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele kaartjes, whatsapppjes, 
bezoekjes, bloemen, Hans z’n heerlijke pan Bami en ook nog een grote 
verrassing van mijn lief team.
Het heeft mij heel veel steun gegeven.

xxx Chrissy Smulders
S.V. Tivoli Dames

★ ★ ★
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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.

Braakhuizen A vets - Tivoli vets 2-1 29 maart 2014
Na het verrassende puntverlies tegen Braakhuizen B en de moeizame 
overwinning bij FC Eindhoven, is de machine na de winterstop ondanks 
zeven punten in drie wedstrijden nog niet echt op gang gekomen. De 
kansen die gecreëerd werden, werden voornamelijk gemist. Tel daarbij 
op dat vorige week ook de tegendoelpunten gemakkelijk werden weg-
gegeven en het eerste puntverlies tegen Braakhuizen was een feit.
Op een veld dat meer weg had van een hondenuitlaatveld dan van 
een voetbalveld moesten de Tivolianen zich dus gaan revancheren. 
Ondanks dat de opdracht duidelijk was, was hier in de beginfase wei-
nig van terug te zien. Tegen een ploeg waar normaal gesproken mini-
maal vijf goals tegen gescoord zouden worden, waren echte kansen 
schaars. Het spel was zelfs zo beroerd dat Braakhuizen na veertien 
minuten op voorsprong kon komen. Rond de middenlijn zat Henk mis 
bij een diepe bal, waarna de spits een vrije doortocht had richting doel-
man Hans. Deze kon in eerste instantie nog redding brengen, maar kon 
net niet voorkomen dat de rebound wel doel trof: 1-0. Nauwelijks drie 
minuten later volgde de volgende grote kans voor Braakhuizen. Deze 
keer wist Hans knap een laag schot van dichtbij uit het doel te duiken. 
De Tivolianen kwamen wel over de middenlijn, maar zowel voor- als 
achterin ging er vandaag meer fout dan goed. Om deze dramatische 
vertoning nog eens te benadrukken, viel na 27 minuten ook nog eens 
de 2-0. Uit een aanval over de Tivoliaanse rechterkant volgde een lage 
voorzet, die de volledig vrijstaande Braakhuizense spits eenvoudig kon 
binnentikken: 2-0. Dat deze middag het weer het beste was, zegt alles 
over het spel, dus de rust kwam als geroepen.
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De tweede helft begon hoopvol, met de grootste kans van de wedstrijd 
om Braakhuizen pijn te doen. Hakan ontving een steekpass van Mike, 
maar hij vond uiteindelijk de doelman op zijn weg die de bal met meer 
geluk dan wijsheid wist te keren. Net als vorige week drongen de Tivo-
lianen wel meer aan in de tweede helft, maar het was Braakhuizen dat 
de grootste mogelijkheden kreeg via de counter. Steevast was Hans 
een sta-in-de-weg en de keer dat hij wel geklopt dreigde te worden, 
ondervond de spits ook hinder van het veld. Om uiteindelijk nog iets te 
proberen te forceren, werd een klein kwartier voor tijd Henk in de spits 
erbij gezet. Deze tactische zet had meteen effect, want Braakhuizen 
werd steeds verder terug gedrongen en zij kwamen nog maar zelden 
van de eigen helft af. De eerste echt goede aanval was in de 63e (!) 
minuut van de wedstrijd. Henk was het eindstation vrij voor de keeper, 
maar deze wist met een miraculeuze redding met een hand de aanslui-
tingstreffer nog net te voorkomen. Anderhalve minuut voor tijd tekende 
Henk dan uiteindelijk toch voor het enige Tivoliaanse doelpunt van de 
wedstrijd. Een lage voorzet van Mike wist hij goed binnen te glijden: 
1-2. De laatste wanhoopspogingen leverden geen echte dreiging meer 
op en zo eindigde voor het eerst een wedstrijd tegen Braakhuizen in 
een nederlaag.

Deze collectieve offday was er duidelijk een om heel snel te vergeten. 
De veteranen zitten volgens mij al weken met hun hoofd bij het week-
endje Duitsland, dus dit komt komend weekend dan ook als geroepen 
om alles weer op scherp te zetten. Als voortaan de doelman, in dit ge-
val Hans, man van de wedstrijd is, zegt dat genoeg over het spel. Kort-
om, een wedstrijd om verder geen woorden meer aan vuil te maken en 
snel richting het welverdiende weekendje Duitsland.

De webryder,
Marc van Hout

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

Onze redacteur Pascal Janssen stuurt regelmatig wat wedstrijdver-
slagen van het 2e, die ook op de website verschijnen. Onderstaand de 
selectie van deze maand.

EMK 5 - Tivoli 2 2-1

Strijdend ten onder...
We hebben ontzettend hard gewerkt, maar helaas konden we het met 
z’n tienen niet bolwerken tegen de jonge gasten uit Nuenen.
De ruststand werd door een vroege goal van ons op 0-1 bepaald. Pasje 
joeg goed door op de keeper die links buiten het strafschopgebied een 
bal weg wilde maaien. De bal belandde in de voeten van Dion, die aar-
zelde niet en schoot de bal vanaf de middencirkel in het lege doel.
Na de thee speelde de Wettenaren het beter uit maar zij creëerden nog 
steeds weinig kansen. Tot het moment dat de opgeroepen beast, van-
wege het wegtrappen van de bal, met een gele kaart op zak er 10 mi-
nuten af moest. De twee tegentreffers waren allebei schoten van buiten 
de zestien. Een goal tijdens de afwezigheid van Hans en 1 vlak daarna. 
De wedstrijd werd rustig uitgespeeld en ondanks het verlies konden we 
met z’n tienen met opgeheven hoofden het veld verlaten.

★ ★ ★
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DIE VETS AUF REISE

In het weekend van 4, 5 en 6 april is een afvaardiging van onze vetera-
nen weer naar Duitsland geweest. Onderstaand vinden jullie een vers-
lad daarvan van onze vliegende reporter Frd vander Horst.

Köln, Keulen of Cologne, ik weet het niet, maar daar gingen we heen 
voor weer een Deutsche wedstrijd. Slapen deden we in Leverkusen 
om het reizen wat moeilijker te maken. Bus in, tram in en dan weer de 
trein, pfffffffffffff, vermoeiend als je 60 bent.

Zoals altijd begonnen we met lappen, 50 Duitse euro’s per man. We 
hadden ook weer een nieuwkomer en wel Hakan, die kon er wat van. 
Een gezellige vent om erbij te hebben, sprak goed Duits en dronk goed 
mee aan, tot zijn ogen dicht gingen zitten. Dat mocht de pret niet druk-
ken, wir gehen jetzt in Köln was trinken, met die zwiegievatie als lap-
middel.

In Köln zagen we de 
Dom voor het eerst 
van dichtbij, wat een 
kolosaal gebouw. 
Maar daar gingen we 
niet voor hè, eerst 
wat drinken, want de 
meesten waren uitge-
droogd.
Henny en Fred aan 
de Radler en de rest 
aan de Kölsch,10 mi-
nuten later moesten 

we weer lappen. Ook werd er wat gegeten tussendoor, en daarna weer 
lappen.
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De wedstrijd was wederom scheisse, en het publiek bleef niet zitten, 
zodat we eigenlijk niet veel gemist hebben. De eindstand was 2-0, en 
inmiddels is Köln weer terug in die Bundesliga. Na de wedstrijd werd 
er door ieder van ons een braadworst gegeten en daarna weer lappen. 
s’Avonds lekker op stap en wat eten. We kwamen terecht in wat ze hier 
de Bierelier noemen, homo’s, lesbossen, heeteroo’s en normale men-
sen, wij dus. Toch was ‘t gezellig, met Gesang und Weiben. In ieder 
geval was de eerste avond geslaagd.
De tweede avond zaten we in de fl amenco bar met live muziek, we-
derom zeer gezellig. Tussendoor hebben we nog 3 keer gelapt, en wat 
gegeten. Eigenlijk hebben we het goed naar ons zin gehad, en heel wat 
afgelapt.
Nu vermouth ik, dat we volgend jaar naar Lapland gaan. We zijn onder-
weg ook nog een verkeersbord tegen gekomen met H v Daal erop (zie 
foto).

Nu is mijn voorstel om volgend jaar naar 
Valkenburg te gaan, organiseer ik met Wil-
lie van Hout samen, als jullie het goed vin-
den natuurlijk.
Rest mij Peter vd Laar nog te bedanken, 
de chauffeurs en Frank, Marc, Stef en die 
zwagievatie.

Groetjes,
60er Fred.

20
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FAMILIEFIETSTOCHT TWEEDE PAASDAG
(een coproductie van Fred vander Horst en Jack Engelen)

Inleiding
Op maandag 21 april (tweede paasdag) stond na enige tijd van onder-
breking weer eens een familiefi etstocht op het programma. Natuurlijk 
is dat een goed initiatief van de activiteitencommissie, maar helaas 
werd dit niet op de juiste waarde geschat. Vooraf hadden zich ondanks 
verwoede pogingen van diverse mensen slechts 14 deelnemers aan-
gemeld en uiteindelijk zijn er 12 deelnemers aan de start verschenen. 
Daarmee is de opkomst ronduit tegenvallend te noemen en de organi-
satoren van evenementen (in de meeste gevallen de activiteitencom-
missie) weten ook niet meer hoe deze negatieve spiraal te doorbreken. 
Toen het regelen van activiteiten een tijdje op een vriespunt stond, was 
de kritiek in de trant van “er wordt hier nog maar weinig extra’s gere-
geld” of wat daar op lijkt, niet van de lucht. En nu er anno 2013-2014 
weer een volwaardig activiteitenprogramma wordt aangeboden, laten 
velen, waaronder diezelfde criticasters, het massaal afweten. Jammer 
en met name zonde van de moeite en tijd, die hier door goedwillende 
vrijwilligers is en wordt in gestoken.
Onderstaand toch een verslag van deze, ondanks alles, toch zeer ge-
slaagde activiteit.
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Verslag
Het weer was goed, behalve de opkomst, die viel zwaar tegen. We 
zijn uiteindelijk toch maar van start gegaan met 12 deelnemers (7 kin-
deren en 5 volwassenen), verdeeld over 2 groepen, ieder met enkele 
jeugdspelers en natuurlijk 
begeleiding erbij. De eerste 
groep bestond uit Milton en 
Kischendra (de kinderen van 
onze ingehuurde paashaas 
Nouschka), Emiran en zijn 
opa Ibat en Leny en Rudi 
Sanders. Groep 2 had Djah 
en Nday Montero, Mervan en 
Mennan Arici en Henk Ren-
nenberg, Judith Montero in de 
gelederen.
Er werd vertrokken vanaf de Heihoef, groep 1 om 11.45 uur en groep 2 
om 12.00 uur en dan van daaruit richting motel. Via het Natlab voerde 
de route naar de onbekende bestemming, ergens in Waalre.
We hadden ook een heuse paashaas, die zeer goed was in het ver-
stoppen van eieren. Fred had op de route plaatjes opgeplakt, hoe je 

moest fi etsen, zodat je niet telkens 
op een map of zo hoefde te kijken. 
Dat was een goed idee, kon je be-
ter vaart maken. Redactielid Jack 
Engelen was ook aanwezig voor 
de foto’s en Fred vond dat mooi, 
zeker omdat Jack de paashaas en 
Fred naar de tussenstop van de 
tocht kon rijden. Die stop bleek bij 
herberg ’t Loon te zijn ergens tus-
sen Waalre en Valkenswaard en 

daar aangekomen, gingen paashaas Nouschka en Fred de eieren ver-
stoppen. Wij als organisatie zaten amper of de eerste groep kwam om 
12.45 uur al aan gefi etst, het was alleen vreemd, dat dit groep 2 was. 
De groep van Judith kon dan ook beginnen met eieren zoeken, maar 
ze moesten wel van de kippen der eieren afblijven. Ieder mocht er vijf 
zoeken, en die werden dan ook zo gevonden. Ja, waar blijft dan die 
tweede groep, groep 1 dus, vroegen wij ons af. 
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Gebleken is, dat die na twee aanwijspijltjes al het spoor bijster waren, 
maar door middel van de plattegrond, die ze hadden meekregen als 
nood, kwamen ook zij iets na 13.00 uur aan bij ‘t Loon.
Beide groepen moesten tijdens de pauze ook nog 2 opdrachten uitvoe-
ren, nl. wat plaatjes raden, karikaturen van stripfi guren voor de jeugd 
en karikaturen van verschillende bekende mensen uit diverse catego-
rieën voor de volwassenen. De groep van Judith was hier de beste in 
en die hebben dan ook deze editie gewonnen. De thuisblijvers hebben 
verloren, zo gaat dat.
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Rest mij om Angelique en de rest van mijn medecommissieleden van 
de activiteitrencommissie te bedanken, en ook de deelnemers Milton, 
Kishendra, Emiran, Mervan, Mennan, Djah, Nday, Judith, Leny, Ruud, 
Henk en Ibat. En natuurlijk Nouschka, onze eigen paashaas.

De groetjes,
Fred vander Horst.

Tot slot
Het is maar goed, dat dit verhaal uiteindelijk een coproductie van Fred 
en mij is geworden. Zo kan ik ook de man, die deze tocht heeft uitgezet 
en op een fantastische manier heeft ingevuld, daarvoor bedanken.
Fredje, het was een puike prestatie. Namens iedereen bedankt.

★ ★ ★



☞
25

INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We hebben in het kader van deze rubriek weer behoorlijk wat nieuw 
aanbod via de mail gehad en we hadden ook no wat voorraad van de 
inmiddels bekende mensen. We kunnen nu weer een tijdje vooruit, 
maar toch mogen jullie gewoon blijven sturen. Onderstaand treffen jul-
lie onze selectie voor deze maand aan.

Vliegtuig
Een blondje en een advocaat zitten in het vliegtuig. Het blondje is moe 
en wil wat slapen, maar de advocaat stelt haar voor een spelletje te 
spelen. Het blondje weigert en draait zich om, om wat te slapen, maar 
de advocaat geeft niet op. 

 “Luister,” zegt hij, “je mag de ander een vraag 
stellen. Wie het antwoord niet weet, moet de an-
der 5 euro geven.”  Opnieuw weigert het blondje 
en legt zich wat makkelijker om wat te slapen. De 
advocaat probeert opnieuw:  “We spelen het als 
volgt. Als jij het antwoord niet weet, geef je mij 5 
euro, als ik het antwoord niet weet, krijg jij 500 
euro.”  “Ok dan,” zegt het blondje en ze speelt 
mee.
De advocaat begint met een vraag: “Hoeveel be-
draagt de afstand tussen de maan en de aarde?” 

Het blondje neemt spontaan haar portemonnee en geeft 5 euro aan 
de advocaat. Die glundert en zegt: “Nu is het jouw beurt om mij iets te 
vragen.”
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Het blondje denkt even na en vraagt dan: “Wat gaat met drie poten de 
berg op en komt er met vier poten weer vanaf?” De advocaat denkt 
heel diep na, hij weet het niet. Hij neemt zijn laptop en begint in een 
encyclopedie te neuzen, maar vindt het niet. Het blondje is intussen 
in slaap gevallen. Hij logt via zijn gsm in op het internet en zoekt een 
hele poos op het net, maar vruchteloos. Ten langen laatste maakt hij 
het blondje wakker, neemt hij zijn portemonnee en geeft het blondje 
500 euro. Het blondje stopt het geld weg en draait zich weer om, om 
verder te slapen, dan vraagt de advocaat: “Wat was het antwoord op 
de vraag?” Het blondje neemt zwijgend haar portemonnee en geeft de 
advocaat 5 euro. 

Schoonmoeder redden
Ik ga op safari met mijn vrouw en mijn 
schoonmoeder. En op een dag hoor ik ‘s 
morgens mijn vrouw gillen: “Kom snel, d’r 
staat een leeuw bij mijn moeders tent! Doe 
iets!”
Ik zeg tegen haar: “Wacht even, ik wil wel 
eens zien hoe die leeuw zich hieruit redt.” 

Bidden
Lieve God, ik bid voor wijsheid om mijn man te kunnen begrijpen. Voor 
liefde om hem te kunnen vergeven, want God, als ik bid voor kracht sla 
ik hem hartstikke dood!

Mannelijke verloskundige
Een mannelijke verloskundige zorgt voor een vrouw die een tweeling 
verwacht. De eerste baby komt, het is een geweldige jongen, een klap 
op de kont en een harde schreeuw. Maar de tweede baby komt niet 
snel.  Een uur ging voorbij, twee uur. De aanwezige verpleegster zei 
tegen de verloskundige dat hij wel kon gaan eten. Ze zou hem bellen 
als de tweede zich aankondigde. Zodra hij weg is hoort de verpleeg-
ster: “Psssst, psssst.” Ze bemerkt een klein handje tussen de benen 
van de zwangere vrouw. Deze wenkt haar dichter te komen! Ze nadert 
de vrouw en ziet een klein hoofdje dat vraagt: “Is de meneer die klap-
pen uitdeelt weg?”
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Buiten adem
Wat betekent het als een man in bed naar adem snakt en jouw naam 
roept? 
Dat je het kussen niet lang genoeg hebt aangedrukt.

Hekel aan de kat
Een man had zo’n hekel aan de kat, dat hij hem in de auto meenam en 
hem drie straten verder uit de auto zette. Maar tot z’n verbazing zat het 
beest alweer op de deurmat, toen de man het oprit opreed. 
Vervolgens besloot de man om het beest in de verste buitenwijk af te 
zetten. Maar, geloof het of niet, het beest was binnen de kortste keren 
weer thuis. Uiteindelijk nam de man de kat mee ver weg naar het plat-
teland. Hij koos de meest afgelegen weggetjes en zette daar de kat uit 
de auto. Enkele uren later ging de telefoon en nam de vrouw op. Een 
beetje bedremmeld vroeg de man of de kat misschien alweer thuis 
was. En inderdaad, dat kon de vrouw beamen. Zei die man: “Laat dat 
mormel dan eens even aan de telefoon, want ik zelf heb geen idee hoe 
ik vanaf hier weer thuis kom!”

Ideale echtgenoot
Terwijl God de vrouw schiep, beloofde Hij dat ideale 
echtgenoten te vinden zouden zijn in alle hoeken van 
de wereld. Toen maakte Hij de aarde rond!

Domme vrouwen
Een Engelsman, een Ier en een Schot zitten in een bar te drinken en 
te discussiëren over hoe dom hun vrouwen zijn. De Engelsman zegt: 
“Ik zal je vertellen, mijn vrouw is zo stom, vorige week ging ze naar de 
supermarkt en kocht voor 300 pond aan vlees, omdat het in de aanbie-
ding was, maar we hebben niet eens een vriezer om het te bewaren.”
De Schot is het ermee eens dat dit behoorlijk dom is maar zegt dat zijn 
vrouw nog onnozeler is. “Vorige week ging ze winkelen en gaf 17.000 
pond uit voor een nieuwe auto, en ze heeft niet eens een rijbewijs.” 
De Ier knikt instemmend en geeft aan dat zoiets inderdaad stom is, 
maar hij beweert dat zijn vrouw het allerdomste is. “Oh, ik krijg er elke 
keer kippenvel van als ik eraan denk. Mijn vrouw ging met vakantie 
naar Griekenland. Ik sloeg haar gade terwijl ze haar koffer stond te pak-
ken. Ze deed wel zo’n honderd condooms in haar koffer, en ze heeft 
niet eens een jongeheer!”

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – de Bocht ‘80 op 6 april  jl. was Ramon Fransen 
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 werd bovendien na 
de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

RAMON FRANSEN

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 6-4-2014
TIVOLI 1 – DE BOCHT ‘80 1

Wat is je naam?
Ramon Fransen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
5 maart 2005 in Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5a Klimboom
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Barcelona speler
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Uitvinder en dierenverzorger
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2014, twee maanden
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Schieten
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Paassen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Gestel
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Doelpunt tegen Gestel
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Toivonen van PSV
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen en verzamelen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet lekker; vies: spruiten en asperges
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Pokemon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heel leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Trainen vind ik saai; woensdag en donderdag
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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TUSSENSTANDEN 2013 - 2014

Senioren

Tivoli 1 5e klasse E
DBS 24 65 91- 10
DEES 24 57 84- 37
Vessem 25 52 48- 26
De Weebosch 25 43 64- 39
DOSL 24 41 54- 32
Pusphaira 24 38 57- 48
De Bocht ‚80 24 34 53 43
Sterksel 24 29 40 59
Knegselse Boys 24 28 40- 50
Casteren 24 23 40- 52
Terlo 24 22 40- 58
Tivoli 24 18 31- 68
LSV 24 15 36- 88
ETS 24 5 24- 92

Tivoli 2 5e klasse 24
DVS 3 21 49 82- 34
Wilhelmina Boys 5 21 43 74- 41
Best Vooruit 7 21 41 69- 38
EMK 5 21 37 53- 38
Oirschot V. 5 21 36 52- 36
WODAN 7 21 35 56- 61
Beerse Boys 6 21 30 62- 46
Nuenen 9 21 28 62- 61
Spoord. Boys 5 21 21 43- 59
Tivoli 2 21 17 47- 77
Heeze 6 21 15 45- 96
Geldrop 7 21 7 29- 87
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Tivoli 3 5e klasse 23
PSV 3 16 40 74- 24
Brabantia 5 17 35 63- 28
Braakhuizen 3 17 30 55- 38
Nuenen 8 17 28 51- 55
Woenselse Boys 3 16 26 35- 27
DBS 3 17 21 35- 53
Unitas ‘59 6 18 20 47- 63
WODAN 6 17 19 42- 47
Tivoli 3 17 16 35- 58
Eindhoven AV 3 18 6 36- 80

Veteranen
Waalre 14 35 70- 22
Tivoli 15 26 56- 35
Gestel 13 24 50- 42
Braakhuizen A 15 23 37- 43
Woenselse Boys A 12 19 37- 32
Nieuw Woensel 11 18 35- 34
Woenselse Boys B 11 13 25- 36
Braakhuizen B 12 11 22- 41
Eindhoven AV 11 4 13- 38
RPC 11 1 6- 28

TUSSENSTANDEN VOORJAARSREEKS
Dames

Tivoli dames 5e Klasse P13
Gestel 9 20 24- 5
WODAN 3 9 18 14- 5
Nieuw Woensel 9 13 13- 18
Unitas ‘59 9 12 11- 9
RKGSV 9 9 8- 9
Tivoli 9 3 1- 25
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Jeugd

Tivoli D1 5e Klasse 102
Tongelre D2   9 25 52- 15
UNA D6G 10 20 37- 14
Gestel D3   9 17 46- 23
Tivoli D1G   9 10 29- 43
Wilhelmina B. D6   9 9 31- 45
ST LBC D1 10 0 11- 66

Tivoli E1 4e Klasse 149
Nuenen E7 10 27 51- 20
Eindhoven AV E4 10 19 45- 41
Tivoli E1G 10 16 59- 42
Gestel E3 10 13 33- 37
Heeze E6 10 11 29- 30
DBS E10 10 1 13- 60

Tivoli F1 4e Klasse 125
Gestel F2 10 27 58- 16
EMK F3 10 24 48- 26
Best Vooruit F6 10 18 48- 35
Tivoli F1 10 9 31- 55
Nieuw Woensel F1 10 9 19- 56
Oirschot V. F6 10 3 27- 43

★ ★ ★
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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
  Robbert Dekkers 2e /V/1e    7x
 10 Nicky Gielen 1e   6x
  Jesse Spijker 1e   6x

★ ★ ★

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 groepen 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 laatste kaartavond van dit seizoen is gepland op:
vrijdag 23-05-2014

★ ★ ★
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JORN ON TOUR

Ons lid Jorn Creemers is bezig aan een geweldige trip door Azië. Wij 
zijn erachter gekomen dat hij via facebook en een weblog samen met 
zijn vriendin mooie reisverslagen deelt met hun volgers. Geheel in onze 
stijl, willen wij ook nu deze mooie verhalen met u delen. Uiteraard heb-
ben wij hiervoor eerst goedkeuring gevraagd aan die lange uit Strijp, 
die in ons 2e graag een potje voetbalt.
Hieronder vindt u de eerste van een serie van die mooie reisverslagen 
inclusief enkele mooie foto’s. Jorn kan zo aansluiten in onze redactie bij 
terugkomst, wat kan die man schrijven zeg…

Vanpuntnaar.nl
Op vier januari zullen wij starten met ons avontuur door Zuid-oost Azië. 
Met Mireille als professioneel backpacker en Jorn als absolute amateur, 
zal het een ware beproeving voor beiden worden. Vier januari starten 
we in Colombo, Sri Lanka waar we een rondreis van 3 weken door dit 
land zullen maken. De volgende stap is Maleisië en vanaf daar is alles 
onduidelijk! Zie onderstaande kaart voor een impressie, maar dit is ze-
ker geen defi nitieve route:

De eerste stappen als backpacker 
Mijn eerste stappen in de wereld der Backpackers zijn me zowaar goed 
bevallen! 
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De eerste vlucht naar Abu Dhabi was zeer comfortabel en met een 
prima fi lmaanbod kon ik het gemis van een reisgenoot prima over-
bruggen. Niet dat ze niet naast me zat, maar Mireille heeft van de 7 
uur zeker 6,5 uur geslapen. Misschien is het training, misschien is het 
opvoeding, maar feit is dat zij enkel wakker werd wanneer de sympa-
thieke Arabische stewardessen langskwamen met eten en/of rode wijn. 
Helaas geen Goodfellas bij Etihad, maar Rush (fi lmtip: Nikki Lauda!) en 
Pacifi c Rim (niet aan beginnen!) hebben me geholpen de tijd door te 
komen, terwijl mijn buurvrouw kwijlend tegen mijn schouder aan lag.
Aangekomen op Abu Dhabi kwam de eerste tegenslag. In mijn fantasie 
werd ik hier op een vliegend tapijt door een met goud en diamanten 
bedekt vliegveld rondgevlogen, maar niets was minder waar. Abu Dhabi 
International is gewoon een vliegveld. Geen 
goud, geen diamanten en geen vliegende 
tapijten. Wel veel Arabieren, maar zij konden 
mijn hoge verwachtingen niet waarmaken. 
Toen we uiteindelijk konden boarden voor 
onze vervolgvlucht naar Colombo, kon ik 
stiekem al een beetje wennen aan de Sin-
galees. Dit laatste woord heb ik moeten 
opzoeken, want noch Mireille, noch ik wist 
op het moment van schrijven hoe iemand ui 
Sri Lanka heet. Geen Sri Lankees, geen Sri 
Lankaan, maar een Singalees. Zo, weer iets 
geleerd. Enfi n, ik kon wennen aan de Singa-
lees. Goedlachse, sympathieke mensen op 
het eerste gezicht. Op het eerste gezicht dus.
Na wederom een prima vlucht met nog meer beenruimte dan Etihad 
(serieus, ik kon bijna gestrekt liggen, ware het niet dat ik in mijn bewe-
gingsvrijheid werd beperkt door mijn slapende reisgenoot die als een 
zeeanemoon aan mijn schouder zat vastgezogen), kwamen we aan in 
Colombo en begonnen de eerste zweetdruppels zich op mijn voorhoofd 
te vormen. Niet vanwege de warmte – het was 5:00 ‘s ochtends en nog 
lang geen 30 graden – maar door de verhalen in de Trotter (thanks 
ma!), waarin geschreven stond dat wanneer je het vliegveld uitliep, je 
jezelf door een muur van hebberige, agressieve en bovenal rovende 
Singalezen moest vechten. Dit viel achteraf 100% mee, maar op het 
moment van arriveren was er lichte paniek in mijn hoofd. Mireille heeft 
bovendien niet hoeven betalen voor haar visum, blijkbaar zagen ze 
haar graag komen. 
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De wereld waarin ik uiteindelijk arriveerde na het verlaten van het vlieg-
veld van Colombo was nieuw voor mij. Palmbomen, tuk-tuks en hitte. Ik 
was direct op mijn hoede voor fakirs, vleesetende planten en dodelijke 
insecten, maar ik stelde me aan. Mireille liep alsof ze er vaker kwam 
direct door, iedereen negerend, op zoek naar een bus die ons naar ons 
adres in Colombo kon brengen.

Ik had mezelf bewapend met Leatherman (thanks boykes!), maar nie-
mand viel me dusdanig lastig dat ik hem aan mijn Leatherman had 
moeten rijgen. Maar goed ook, want tot op de dag van vandaag kost 
het me 3 minuten en 34 seconden om de tang open te klappen en het 
mes uit zijn handvat te krijgen. Ik beloof jullie dat deze skills zullen 

verbeteren, zodat ik Mireille beter kan 
verdedigen en de apen van mijn blikken 
Sando Power (8,8% strong beer!) af zul-
len blijven. De bus was snel gevonden 
(men spreekt prima Engels in Sri Lanka) 
en spotgoedkoop. Gearriveerd op het 
Colombiaanse (van deze term ben ik niet 
zeker) busstation, hadden we geen idee 
waar het door ons van tevoren geboekte 
hotel zich kon begeven. Mireille ging 
stevige onderhandelingen aan met tuk-
tukchauffeurs, maar haar aanbod was 

dermate laag dat de tuk-tukkers ons vriendelijk verzochten op te tyfen. 
Prima, het aanbod van tuk-tuks was hoog. Extreem hoog. Nog nooit 
van mijn leven heb ik zoveel gemotoriseerde tuk-tuks gezien. Sterker 
nog, ik had nog nooit van mijn leven een gemotoriseerde tuk-tuk ge-
zien, laat staan een niet-gemotoriseerde tuk-tuk. Uiteindelijk vonden 
we een vriendelijke man die ons voor 600 roepies naar het adres wilde 
brengen. Deze man had zoveel haar op zijn oor, dat ik mijn blik niet van 
zijn oren kon wenden. Ik heb geprobeerd een foto hiervan te maken, 
puur uit wetenschappelijke interesse. Al snel veranderde de goedlach-
se Singalese tuk-tukbestuurder in een boze Singalees, want hij kreeg 
een bekeuring doordat hij niet kon wegrijden bij een groen stoplicht. Dit 
was niet helemaal zijn schuld, want op het moment dat het stoplicht op 
groen sprong, zaten zowel Mireille als ik, enthousiast in zijn behaarde 
oren te tetteren. Volgens hem kreeg hij een bekeuring van 1.000 roepie 
en daarom was hij boos. Vervelend voor hem, maar wij waren niet be-
reid om van die 600 roepkes 800 roepkes te maken. 



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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Uiteindelijk bleek dat onze vreemd-behaarde vriend geen fl auw idee 
had waar ons hotel zich bevond. Ook zijn collega’s konden hem niet 
helpen. Uiteindelijk konden twee vriendelijke agenten Mireille uitleggen 
waar het hotel was, we zaten gelukkig in de buurt. Na enkele Singalese 
verwensingen van de chauffeur reed hij weg en konden wij ons hotel 
in. Luxe! Echt een mooi hotel met een super-de-luxe kamer. Ik wist dat 
ik hier niet aan gewend mocht raken, want een backpacker slaapt nor-
maal in een stal met een roestige riek in zijn dijbeen. Toch genoten we 
met volle teugen van dit comfort, ideaal na een lange reis en konden 
we wennen aan Sri Lanka. Na een stevig middagdutje gingen we op 
verkenningstocht in Colombo en al snel kwamen we tot de conclusie: 
we moeten hier weg. Mireille had na terugkeer in ons hotel de wedden-
schap verloren wie er als eerste aan de diarree zou zitten, wie had dat 
gedacht? Ik zal het nog sterker vertellen: op het moment van schrijven 
zijn er nog geen voortekenen van dunne poep te bespeuren bij onder-
getekende, maar dit zal ongetwijfeld nog veranderen. Ik beloof dat ik 
jullie hierover op de hoogte zal houden. Misschien dat ik nog een diar-
ree-alert inbouw op de website, dan kan ik jullie op de hoogte houden 
– mocht je daar interesse in hebben. Genoeg over Mireille haar diarree, 
we sliepen heerlijk en de volgende ochtend gingen we Colombo verla-
ten, dat was zeker.

We kwamen in de ochtend na een stevig ontbijtje aan op het Colom-
biaanse treinstation, waar we nog steeds niet opgelicht werden. De 
treinreis werd al omschreven als adembenemend, zolang je maar aan 
de rechterkant zat. Helaas voor ons zaten we in eerste instantie links, 
maar een vriendelijke vrouw bood al snel aan om van plek te ruilen. 
Blijkbaar had ze gezien dat we toeristen waren. Of het lag aan onze 

huidskleur, Mireille haar maagkrampen, 
of mijn moneybelt – niemand zal het we-
ten, maar zij zag het direct. Jammer dat 
het mistig was, maar evengoed was de 
treinreis erg mooi. Het binnenland van 
Sri Lanka is bergachtig, dus het treintje 
bracht ons langs de mooiste uitzichten 
aan de rechterkant. Mireille heeft hier 
weinig van meegekregen, want ze was 
even in slaap gedommeld. Eline, hoe 
heb je dit volgehouden? Ben ik zo slaap-
verwekkend, of is het de leeftijd? 



☞
38

Na drie á vier uur treinen kwamen we aan in Kandy, wat de parel van 
Sri Lanka zou moeten zijn. Oké, het is 
mooi en oké de tand van Boeddha zou 
hier moeten liggen, maar het valt eerlijk 
gezegd een beetje tegen. 

Dit komt deels doordat het 
weer niet al te best is en deels 
omdat het simpelweg niet zo 
adembenemend is als ons 
werd voorgehouden. Wel gaaf 
dat ons hotel wederom erg 
comfortabel is en wordt om-
singeld door apen. Die had ik 
niet verwacht, maar ze leven 
hier blijkbaar. Leuk voor ons, 
maar een ware plaag voor de hotels en restaurants in de heuvels om 
Kandy heen, waar ons hotel zich ook begeeft. Vandaag zijn we naar de 
tand van Boeddha gaan kijken (niet gezien) en na een uur toch echt de 
tempels ontvlucht, want de monniken maakten veels te veel herrie met 
hun trommels en toeters. Voor morgen staat Sigiriya op de planning. 
Dit betekent vroeg uit de veren en na 3,5 uur bussen een stevige klim 
naar boven, naar een erg mooi uitzicht tussen hemel en aarde. Als het 
net zo spectaculair was als de tand van Boeddha, dan sta ik 9 januari 
weer op Schiphol. Dit laatste was uiteraard een grapje: we hebben het 
enorm naar ons zin! Het voelt voor mij nog wel echt als een vakantie 
van een paar weken, dus ik zal nog wel opgevoed moeten worden tot 
backpacker, maar ik heb een goede leermeesteres. Na Sigiriya gaan 
we op naar Adam’s Peak en wat we daarna doen… Geen fl auw idee, 
we’ll see!!
Nog drie kleine puntjes die mijn maagdelijke backpackersleven hebben 
doorbroken:
- ik moet mijn wc-papier in een bakje doen, i.p.v. door te spoelen;
- ik draag een moneybelt met Singalese fl appen;
- ik slaap onder een klamboe.
Kortom, ik ben er klaar voor!

Groetjes vanuit Kandy, er komt snel weer een update! 
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★ ★ ★
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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

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

Min of meer op verzoek van mijn teamgenoten wil ik een gedicht met 
jullie delen over een afscheid…

Kale klets

Na jaren in ons team
Vaak vol strijd

Maar soms een crime
Volgt er nu een andere tijd

Een afscheid maar niet echt
Want Tivoliaan blijft je wel
Zo een die de rug recht

En op kan gaan in het spel

Verder zonder de kale klets
Geen discussie mogelijk omtrent

Geen kaart meer voor het gezwets
Geen gele en geen rode prent

Bedankt en succes
Je speelde me je hart

In de lucht scherp als een mes
Nu een nieuwe start

Pasje 29-4-2014

★ ★ ★
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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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- het seizoen (zowat) ten einde is
- er weinig sportieve successen te 
 benoemen zijn
- we ons daar dan ook maar niet over 
 uitlaten
- er wel genoeg leuke evenementen 
 plaatsvinden
- de paasfi etstocht hiervan een voorbeeld  
 is

- het aankomende Frans Mink toernooi van aankomende 1 juni zeker 
ook in die categorie valt

- er bovendien nog naar wk-wedstrijden van ons Oranje gekeken kan 
worden in de kantine

- de kantine dan echter alleen voor leden toegankelijk zal zijn
- de veteranen hun seizoen al hebben beëindigd
- zij traditiegetrouw een weekendje naar Duitsland zijn geweest
- u hierover hebt kunnen lezen in dit blad
- de mannen van het 2e binnenkort ook hun jaarlijkse uitstapje zullen 

ondernemen
- zij na 1 jaartje Duitsland nu weer de Ardennen aan zullen doen
- er eerst nog een nieuwe traditie door hen voortgezet zal worden
- de barbecue tevoorschijn gehaald wordt na de laatste thuiswedstrijd
- voetbal immers draait om meer dan voetbal alleen
- het 2e komend seizoen een aderlating moet doen
- de centrale verdediger, Rober Dekkers, hen gaat verlaten
- zijn talent echter elders binnen de club benut kan gaan worden
- wij hem dan ook veel plezier en succes willen wensen bij ons 

vaandelteam
- er een nieuw schrijftalent is ontdekt in onze gelederen
- die lange Jorn Creemers geweldige reisverslagen weet te 

produceren
- wij hem dan ook graag aan ons team willen toevoegen
- u in dit blad al een bijdrage van hem kunt lezen
- hij samen met zijn vriendin door Azië en Oceanië aan het reizen is
- hun verhalen meer dan de moeite waard zijn

★ ★ ★
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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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