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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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-
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REDACTIONEEL

Het seizoen is vol-
ledig ten einde, 
alle toernooien zijn 
gespeeld en alleen 
de laatste trainin-
gen, de slotdag 
van 7 juni en de 
rommelmarkt op 8 
juni staan nog op 
het programma. 

En toch…, dit is niet het laatste club-
blad van dit seizoen, nee hoor, na 
deze editie krijgt u er nog eentje van 
ons. Voor nu is er veel te melden en 
te bespreken. De jeugd heeft een al-
ternatief toernooi om de Tivoli Jeugd 
Cup gehad en onze dames hebben 
een thuistoernooi gehouden en dit 
wordt uiteraard in dit blad belicht. Ook 
het Frans Mink toernooi is de moeite 
waard om hier iets over te schrijven
De jongens van ons 2e zijn weer eens 
op weekend geweest. Uiteraard heeft 
onze Pas hier op geheel eigenwijze 
eigen wijze een verslag van gemaakt. 
Uiteraard konden ook de nodige foto’s 
niet ontbreken.
Dit clubblad doorbreekt de opmaak-
perikelen van de afgelopen keren 
overigens niet. Door de afwezigheid 
van Jack konden Frenk en Pas alles 
nu zelf bepalen. En dat valt uiteraard 
op…

Daarom wensen wij u veel leesple-
zier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Vacatures
VOORZITTER
HOOFD KANTINEZAKEN (URGENT)
HOOFD SPONSORZAKEN
RESERVEKEEPER 1STE  (urgent)
TERREINKNECHT OP MAANDAG (URGENT)
KANTINEPERSONEEL

Training
Laatste training op 11 juni.
Eerste training op 11 augustus.

Felicitatie
Wim Vermeulen van harte gefeliciteerd met het behalen van diploma: 
pupillentrainer.

Complimenten
Aan het activiteitenteam de complimenten voor alle goed georganiseer-
de evenementen bij onze club.
Henk Tholen bedankt voor het organiseren van de Frans Mink Bokaal.

Kantine
Zoals u inmiddels weet, gaat Maria Tholen ons verlaten, eind van dit 
seizoen, als hoofd kantinezaken.
We bedanken Maria hartelijk voor de jaren van tijd en inzet.
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Leiders 
Willen de leiders van alle teams de spelerspassen inleveren bij Leny 
Sanders, voor eind van dit seizoen?

Vakantie
Aan iedereen een zonnige en fi jne vakantie gewenst. Tot volgend sei-
zoen!

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
(senioren en dames)

Ook dit seizoen hebben we deze lijst weer geplaatst. Gezien de tijd in 
het seizoen beschouwen we onderstaande lijst als (voorlopige) eind-
stand.

 1 Marc Carapiet 2e  15x
 2 Mike Hovens V  13x
  Rob van Hout 2e   13x
 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
  Jesse Spijker 1e     7x

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Hakan Sogutoglu 3e

  Marijke Smulders elftalbegeleidster dames
 2 Orcun Saka 3e

  Henny van Daal veteranen
  Tom van Duijnhoven 2e

 9 Milan Meulensteen kiddies
  Eddy Hendrikx 2e

 10 Hein Groeneveld lid commissie van beroep/lid van  
   verdienste
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Istvan Posta kiddies
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen medewerker kantine
 20 Hakan Arici veteranen/trainer E1
 21 Djero Tholen kiddies
 22 Stijn de Werk 2e

  Danny van den Brand elftalbegeleider D1/jeugdmascotte/ 
   lotjesverkoop
 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2013 - 2014
(restant)

Juni
Zaterdag  07 Slotdag (jeugd en senioren) met zeskamp
Zondag    08 Rommelmarkt (1e pinksterdag)
Vrijdag     13 Spanje-Nederland (21:00) 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 30 mei)

Bedankt
Jonathan Verhees F1
Orcun Saka  3e

Gokhan Naldemir 3e

Recep Tutal  3e

Furkan Cengiz  3e

Marco Smids  1e

Nieuw
Zinho Lodewijks D1
Reno van der Vorst D1
Whaleed Ouahib E1

★ ★ ★
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DIVERSE MEDEDELINGEN

Van 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 vanaf. 18 augustus het hoofdveld en veld 2.

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.

Overig

Programma/clubblad
Een verzoek aan iedereen, die het programma en clubblad digitaal wil 
ontvangen, om even ‘n mailtje te sturen naar de wedstrijdsecretaris:  
p.smulders16@upcmail.nl
En als je dat al gedaan hebt, maar niets ontvangt, kun je dat nog eens 
‘n keer doen.

Facebook
Op Facebook zijn we ook al te vinden, dus wordt vriend met VOETBAL 
SV TIVOLI.

Vakantie
Net zoals de vorige keer wensen we u (alvast) een………

  Prettige en sportieve vakantie

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – NIET HELEMAAL BEVREDIGEND EINDE

Voor de laatste keer dit seizoen berichten we over ons 1e in het club-
blad. We 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 stonden de laatste 2 wedstrijden van de com-
petitie op het programma. Ons 1e wist een keer een gelijkspel te be-
halen in de uitwedstrijd tegen LSV en in de thuiswedstrijd tegen DOSL 
werd weer eens onnodig verloren. De competitie zit er nu op en qua 
resultaten was het lichtelijk tegenvallend. We troosten ons met de ge-
dachte, dat er veel meer had ingezeten. Volgend seizoen dan maar!?

LSV – Tivoli 2-2 4 mei 2014
In een mooi en sportief duel nam de thuisploeg voor rust een 2-0 voor-
sprong. Net voor het rustsignaal maakte Rick van de Laar  er met een 
afstandsschot  2-1 van.
In de tweede helft werd Tivoli beloond voor het harde werken. Jesse 
Spijker zorgde ervoor, dat de 2-2 op het scorebord kwam. Daarna kre-
gen de bezoekers nog twee goede kansen, maar gescoord werd er niet 
meer.

Tivoli – DOSL 0-3 11 mei 2014
In een zeer matig duel was DOSL de minst slechte ploeg. Dat leidde tot 
een verdiende 0-3 zege bij Tivoli.
Na een half uur kwamen de gasten op 0-1 door een afstandsschot van 
Martijn Bax.
Halverwege de tweede helft zorgden Koen Noten en opnieuw Bax kort 
na elkaar voor de andere twee DOSL-goals.

★ ★ ★



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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EINDSTANDEN 2013 - 2014

Senioren

Tivoli 1 5e klasse E
DBS 26 68 95- 15
DEES 26 60 92- 40
Vessem 26 52 49- 28
DOSL 26 47 62- 32
De Weebosch 26 46 67- 41
Pusphaira 26 41 61- 54
De Bocht‘80 26 40 71- 45
Sterksel 26 32 46- 63
Knegselse Boys 26 31 46- 53
Casteren 26 26 42- 57
Terlo 26 25 42- 64
Tivoli 26 19 33- 73
LSV 26 16 38- 92
ETS 26 5 25- 112

Tivoli 2 5e klasse 24
DVS 3 22 52 84- 34
Best Vooruit 7 22 44 72- 38
Wilhelmina Boys 5 22 43 74- 43
EMK 5 22 40 60- 40
Oirschot V. 5 22 39 63- 36
WODAN 7 22 35 56- 64
Beerse Boys 6 22 30 63- 48
Nuenen 9 22 28 63- 64
Spoord. Boys 5 22 21 45- 66
Tivoli 2 22 20 50- 78
Heeze 6 22 18 47- 97
Geldrop 7 22 7 29- 98
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Tivoli 3 5e klasse 23
PSV 3 18 46 86- 29
Brabantia 5 18 38 71- 30
Braakhuizen 3 18 33 61- 42
Nuenen 8 18 28 55- 61
Woenselse Boys 3 18 26 40- 41
WODAN 6 18 22 45- 48
DBS 3 18 21 37- 59
Unitas‘59 6 18 20 47- 63
Tivoli 3 18 16 36- 61
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
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EINDSTANDEN VOORJAARSREEKS

Dames

Tivoli dames 5e Klasse P13
Gestel 10 23 26- 5
WODAN 3 10 18 14- 6
Nieuw Woensel 10 13 13- 20
RKGSV 10 12 15- 13
Unitas’59 10 12 15- 16
Tivoli 10 6 2- 25

Jeugd

Tivoli D1 5e Klasse 102
Tongelre D2 10 28 62- 19
Gestel D3 10 20 52- 25
UNA D6G 10 20 37- 14
Tivoli D1G 10 10 31- 49
Wilhelmina B. D6 10 9 35- 55
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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HET TWEEDE
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Onze redacteur Pascal Janssen stuurt regelmatig wat wedstrijdversla-
gen van het 2e, die ook op de website verschijnen. Onderstaand zijn 
laatste bijdrage van dit seizoen.

Tivoli 2 - Nuenen 5 3-1
Lest best...
We hebben het seizoen goed afgesloten. Een enerverende wedstrijd 
werd mede door de beste wedstrijd van het seizoen van Mike win-
nend afgesloten. In het begin had Nuenen enkele grote kansen maar 
Mike stond zijn mannetje en de Nuenenaren schoten niet met scherp. 
Daarna begon voor onze spitsen een wedstrijd in de wedstrijd. Name-
lijk wie wordt er topscorer van ons team en van de club. Vele kansen 
resulteerde in voor elke spits een goal voor de thee. Zowel Marc als 
Robke schoot eenmaal raak uit een van de vele aanvallen. Toch bracht 
Nuenen de spanning terug in de wedstrijd en scoorde uit een rebound 
via de lat. Onze verdedigers letten niet op en Mike was kansloos. Na 
de thee stonden wij continu onder druk en Nuenen had wel 8 corners 
op rij. Dekkers kopte er in zijn laatste wedstrijd bij ons nog heel wat 
weg, ook Fredje, die ons toch niet kan missen, werkte er wat weg en 
Mike bleef onvermurwbaar. Hij stompte, bokste en tikte de gevaarlijke 
voor-, en inzetten weg. Een overtreding binnen onze 16 werd niet be-
straft en Marc kroonde zich via de direct daaruit volgende tegenaanval 
tot clubtopscorer. Hij ging alleen af op de keeper, omspeelde die en trof 
het lege doel. Guillaume had liever gezien dat die laatste bal was breed 
gelegd op Robke. De buit was binnen maar Mike liet zich nog eenmaal 
gelden en stopte een goed ingeschoten en terechte penalty, de held!
Dekkers kreeg zijn publiekswissel en na het laatste signaal waren er 
bloemen en bioscoopkaartjes voor hem en onze wasdame. Na een 
pilsje op het gras werd er gedoucht en konden we ons opmaken voor 
de barbecue waar iedereen zich al op verheugde. Gezuip en gezwets, 
brekende gezichten, gloeiendhete fi restarters opvangen en kinderen 
met je rooie ballen voor de gek houden waren daarbij aan de orde. En 
het bleef nog lang onrustig. Jongens, bedankt voor een mooi jaar want 
de sfeer bleef goed. Ook mijn dank aan El Grande en ik kijk nu al uit 
naar het komende seizoen met mijn inzet op het middenveld.
Maar eerst nog het weekendje Ardennen.
 

★ ★ ★
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TIVOLI JEUGD CUP
(van onze redacteur Jack Engelen, met  hulp van Angelique Janssen)

Op 24 mei 2014 werd er op ons sportpark de Heihoef  weer eens een 
jeugdtoernooi gehouden, waarbij gestreden werd om de Tivoli Jeugd 
Cup.
Dit jaar was er door omstandigheden gekozen voor een andere en ex-
perimentele opzet. Gezien het grote aanbod van traditionele toernooien 
en de vele andere bezigheden, die 
we nu eenmaal in de huidige jach-
tige wereld hebben, is getracht het 
over een andere boeg te gooien. 
Er werd  een 4 tegen 4 toernooi ge-
speeld om de “Tivoli Jeugd Cup” en 
iedereen, die onze vereniging een 
warm hart toedraagt, had zich hier-
voor op kunnen geven.
Rond de klok van 10.00 uur was de 
aftrap en de teams waren verdeeld 
over een F-, E- en D-categorie. Er 
deden maar liefst 17 teams mee met in totaal zo’n 86 kinderen.
De teams in de D-categorie waren Team Melvin, Team Stella, Team 
Kyra, FC Eindhoven, Hasselbraam 7 en Socker Girls.
In de E-categorie hadden we de volgende teams: MMDJM, FC Eindho-
ven, RPC, The Big Royals, de Realtjes en Hasselbraam 6.
De teams bij de F-jes waren Fire Balls, Bayern Munchen, De Klim-
boom,  D’r in da telt en de Winners.
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Het was een leuke en zonnige dag en na een sportieve strijd kwamen 
Bayern Munchen bij de F-jes, RPC bij de E-tjes en Team Kyra bij D-tjes 
als overwinnaars uit de bus.

Het was een zeer geslaagd 4 tegen 4 toernooi en allen, maar vooral de 
kids, vonden het erg leuk. Gezien de vele positieve berichten kunnen 
we wel stellen, dat deze nieuwe formule een succes lijkt te gaan wor-
den.
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Tot slot bedanken we iedereen, die op wat voor manier dan ook heeft 
bijgedragen aan het welslagen van deze dag. Zonder iemand tekort 
te doen, noemen we met name het organisatieteam (Judith Tekstra, 
Angelique Janssen, Henk en Ronald Rennenberg), de vrijwilligers zo-
als leiders, scheidrechters en kantinepersoneel en de speciaal voor dit 
evenement (en andere, zoals damestoernooi en zeskamp) geworven 
sponsors.

Tot volgend jaar bij de 2e editie van 
de Tivoli Jeugd Cup.

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – DOSL op 11 mei  jl. was Mennan Arici van de 
E1 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 wed-
strijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

MENNAN ARICI

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 11-5-2014
TIVOLI 1 – DOSL ‘80 1

Wat is je naam?
Mennan Arici
Wat is je geboortedatum en -plaats?
27 augustus 2004
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5 Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Eredivisie
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Schurenmaker
In welk elftal speel je?
E1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Bijna 4 jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk



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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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Duiken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Nee
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen DBS
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Bij Nieuw Woensel
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Mertens, PSV
Wat is je favoriete club?
FC Barcelona
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Nee
Hoe heet je leider? En Trainer?
Trainer Hakan
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Het lekkerst is friet
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Trainen doe ik op 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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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

In de afgelopen tijd heeft Ronnie Kox ons overladen met zogenaamde 
“mopjes van de dag” en we hebben in het kader van deze rubriek dus 
weer heel veel nieuw aanbod. Met de voorraad van de inmiddels be-
kende mensen kunnen we nu weer een hele tijd vooruit, maar toch 
mogen jullie gewoon blijven sturen. Onderstaand treffen jullie onze se-
lectie voor deze maand aan.

Olympische gedachte
Josje komt thuis van school, en vraagt aan zijn ouders: “Is overspel een 
sport?” Zegt de moeder: “Bij overspel zijn er geen winnaars, enkel ver-
liezers.” 
Reactie van vader: “Maar deelnemen is belangrijker dan winnen.” 

Moedertaal
Juf: “Waarom noemen ze de taal die je thuis spreekt, je moedertaal?” 
Jantje: “Logisch, want m’n vader komt nooit aan het woord!” 

Winnen van de lotto
Een Antwerpenaar en een Limburger werken voor een kwal van een 
baas. Krijgt de Antwerpenaar op een dag telefoon van de Lotto: “Me-
neer U hebt 50 miljoen gewonnen.” De Antwerpenaar staat recht, slaat 
zijn computer stuk, stapt naar de baas en scheldt hem de huid vol: “’t Is 
om te melden dat ik nooit meer voor u werk, ik heb 50 miljoen gewon-
nen. Voila, dit is mijn afscheid.” En slaat vervolgens in het gezicht van 
de baas. 
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Enkele weken later krijgt de Limburger telefoon van de Lotto: “Meneer 
U hebt drie miljoen gewonnen.” Waarop de Limburger, die goed keek 
naar wat de Antwerpenaar deed, rechtstaat, heel zijn bureau aan dig-
gelen slaat, naar de baas stapt, hem eveneens de huid vol scheldt, 
op diens gezicht klopt en vervolgens zegt: “Ik heb drie miljoen met de 
Lotto gewonnen en ‘t is om u te melden dat ik hier voortaan slechts 
parttime zal komen werken.”

Kippenkanon
Wetenschappers van de NASA ontwikkelden een kanon om op ver-
keersvliegtuigen te schieten met kippen. Op die manier konden zij 
testen in hoeverre de voorruiten van verkeersvliegtuigen, militaire vlieg-
tuigen en spaceshuttles bestand waren tegen de inslag van rondvlie-
gende vogels. 
Duitse ingenieurs hoorden daarvan en wilden ook zo’n kanon om de 
voorruiten van hun hoge snelheidstrein te testen. Alle voorbereidingen 
voor de test werden getroffen en het kanon vuurde een kip af naar de 
aanstormende trein. De kip boorde zich door de onbreekbaar geachte 
voorruit en boorde zich nog eens door de achterwand van de locomo-
tief. De onthutste Duitsers zonden de desastreuze resultaten van hun 
test naar de Amerikanen en vroegen wat ze moesten doen. 
Na enige tijd kwam het antwoord, slechts een regeltje: “Ontdooi de kip-
pen eerst.” 

Blondje in de supermarkt
Een blondje loopt in de supermarkt met een komkommer onder de arm 
heen en weer. Na een tijdje komt er iemand van de supermarkt naar 
haar toe en vraagt: “Mevrouw, zoekt u misschien de kassa of zo?”
Zegt het blondje: “Nee, een pashokje.” 

Ze bedriegt mij
Er zitten twee mannen aan de bar. Zegt de één tegen de ander: “Ik 
denk dat m’n vrouw me bedriegt.” 
Vraagt z’n vriend: “Hoe weet je dat?” 
“Nou afgelopen nacht kwam ze niet thuis en zei ze dat ze bij haar zus 
was.” 
De vriend: “En..?” 
De man: “Dat liegt ze, want ik was afgelopen nacht bij haar zus!” 
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Wie de broek past….
Wanneer een pasgetrouwd echtpaar de bruidssuite betreedt, doet de 
bruidegom meteen zijn broek uit en biedt deze aan zijn bruid aan. “Trek 
deze broek eens aan,” draagt hij haar op. Wanneer zij de broek past, 
zegt ze: “Ik kan deze broek helemaal niet aan, hij is veel te groot.” Zegt 
de bruidegom: “Juist als je dus maar onthoudt dat IK de broek aan heb 
en niet jij!” 
Dan biedt de bruid hem haar slipje aan met de opdracht om ook eens 
te passen. Halverwege zijn rechterbeen krijgt hij het slipje niet verder 
omhoog. “Ik kom helemaal niet in jouw slipje,” mompelt hij. “Juist,” zegt 
de bruid, “en als je jouw houding niet verandert, dan blijft dat ook zo!” 

Kapper

Wanneer een vrouw naar de kapper is geweest
Vrouw 1: “Hé, ben je naar de kapper geweest? Wat leuk! Het staat je 
echt goed.” 
Vrouw 2: “Ja, vind je? Nou ik was er echt even aan toe. M’n haar zat de 
laatste dagen zo raar. Ik had echt zoiets van... Maar eh... vind je niet 
dat m’n nek wat lang lijkt met dit kapsel? 
Vrouw 1: “Nee, juist niet. Door die laagjes is het mooi gedekt. Je 
gezicht komt er mooi door uit. Je krijgt er een frisse uitstraling door.” 
Vrouw 2: “Oh dank je. Nou zit ik alleen te denken dat ik eigenlijk geen 
kleren heb die goed bij dit kapsel passen. Dus ik denk dat ik nog wel 
even moet shoppen...” 

Wanneer een man naar de kapper is geweest
Man 1: “Kapper geweest?” 
Man 2: “Ja.”

Zoeken op internet
Een zoon zit al de hele avond achter de laptop. De vader vraagt 
geïnteresseerd wat hij aan ‘t zoeken is. “Ik zoek ‘n brommer pap, ik 
word bijna 16”. De vader antwoordt: 
“Je moet ‘t zelf weten jongen, maar ik heb je moeder ook via internet 
leren kennen. En ik zal je eerlijk zeggen, ik loop er meer naast, dan dat 
ik erop zit!”
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Thermoskan
Een Belgische bouwvakker is in Nederland en helpt een dagje mee 
op de bouw. Als het schafttijd is, gaan ze naar de bouwkeet. Daar 
ziet de Belg dat zijn Nederlandse collega een thermoskan bij heeft. 
De Belg vraagt aan die Nederlander: “Wat is dat voor een ding?” 
De Nederlander antwoordt: “Dat is een thermoskan, en die zijn heel 
handig. Alles wat je er warm in doet, blijft warm, en alles wat je er koud 
in doet, blijft koud.” 
“Dat is handig,” zegt de Belg, “hoeveel kost die thermoskan?” 
“Voor 25 gulden mag je hem hebben,” zegt de Nederlander.
De Belg geeft de Nederlander 25 gulden en neemt de thermoskan mee 
naar België. Als hij de volgende dag in België naar de bouw gaat, zien 
zijn collega’s hem tijdens de schaft met die thermoskan. “Wat is dat 
voor ding?” vraagt een van hen. 
“Nou,” zegt die Belg, “dat is een thermoskan, en het is een heel handig 
ding, alles wat je er warm instopt, blijft warm en alles wat je er koud 
instopt, blijft koud.” 
“En wat heb je er nu inzitten?” vraagt een van de collega’s. 
“Koffi e en een ijsje,” zegt de Belg. 

★ ★ ★

GETROUWD

ROBBIE VINCKEN & JOLANDA VERMEULEN

Op 5 juni j.l. is ons gewaardeerde Lid van Verdienste, Robbie Vincken
 in het huwelijksbootje gestapt met zijn Jolanda.

Wij willen Robbie en Jolanda via deze weg van harte feliciteren 
met dit heuglijke feit 

en hen heel veel geluk en liefde toewensen.

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

Het 2e ging een weekend op pad en daaraan is onderstaand monster-
gedicht gewijd…

Epistel

Hoe te beginnen?
Woorden over het weekend,

Genoeg te verzinnen,
Over eenieder wat bekend.

De titel zegt echt heel veel,
Niet voor niets een epistel,
Want Stijn hield niets heel,
Of lag het aan zijn fi stel?

Als jongste lid,
Dronk ie aardig mee,

‘s morgens niet fi t,
En waar was de wc?

Dan nog een nieuwe held,
Aan 3 uur slaap genoeg,

Bier als enige dat telt,
Werkt dan ook in de kroeg.

Naakt recreatie ten top,
Vrij met heel zijn geest,

Zette Gijs alles op z’n kop,
En zorgde voor een feest.

Ook Mike was voor het eerst,
Meteen mee organiseren,
Als een kerel zo beheerst,

Daar kunnen we wat van leren.
Ondertussen niet te zat,

Want z’n meissie staat op springen,
Het vaderschap komt op z’n pad,
Toch in de kerk blijven zingen...
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Petje wilde het ook meemaken,
Als echte party animal,

Weet hij hem goed te raken,
Dat weten wij nu toch wel.
Zwemmen in zijn kleren,
Darten op het laatste uur,
Verhoogde onze sferen,

Al was het weer soms guur.

Iemand die er lang niet bij was,
Geen tijd voor zulks vertier,

Op de hostel geeft ie volop gas,
Maar dit jaar was hij hier.
Natuurlijk is Frenky dat,

Onze vriend op alle dagen,
Gezellig, aardig en gevat,

En immer zonder enig klagen.

Tommy ging zelfs op krukken,
Maar deed toch volop mee,

En als er iets niet mocht lukken,
Dan bleef hij toch gedwee.
Zijn feestje kreeg hij ook,
Want 30 is een mijlpaal,

Geen pillen en geen coke,
Maar 43 in een andere taal.

Een echte Tongelrese Tivoliaan,
Die zeker van een pintje houdt,

Sommigen hebben moeite met zijn naam,
En schrijven Yuri altijd fout.

Pech met zijn sporttas,
Net op de verkeerde plek,

Ik wil niet weten wat het was,
Maar het rook toch wel wat gek.

Ook Marc was van de partij,
Hij sliep weer bij zijn maatje,
Samen weer eens zij aan zij,

Maar ook met anderen een praatje.
De sfeer mee verhogen,
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Dubbele prijzen pakken,
Als topschutter gekozen,
Zeker niet uit te vlakken.

Stubbske a.k.a. El Grande,
Die eigenlijk Guillaume heet,

Had een hele speech op handen,
Maar stopte voor de meet.

Hij werd nog beloond,
Voor diensten aan ons team,

Dat hebben we getoond,
Hij deed het toch subliem.

Een whiskydrinker er nog bij,
Een songfestival fanaat,
Die Pasje was echt blij,

Met de punten van elke staat.
Zo rustig is hij toch vaak,

Nu nergens voor gezwicht,
Met sigaartje van een knaak,
En de leus: DEUR DICHT!

Onze vaste dj,
Draaide weer menig plaat,
We deden gezellig mee,

Dat hield ons van de straat.
Geen tochtje op de step,
Last van zijn evenwicht,

Teveel drankjes in zijn klep, 
Robke was weer eens gezwicht.

Ook de beast was in Ovifat,
Hans betaalde zijn rekening,
Was met beerpong op pad,

Een heuse verbetering.
Verraste ons op het end,

Neemt het stokje zelfs in zijn hand,
Als degene die alles plant,

Gaan we weer naar het buitenland?
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Vinnie krijgt een dikke pluim,
Hij nam alweer het voortouw,

Zijn vaardigheden zijn zo ruim,
Dus geen reden voor berouw.

Hij kreeg wel commentaar,
Voor het steeds maar onderbreken,

Van de woorden van het jaar,
Stubbs stopte maar met spreken.

Zoals altijd was Diego onder ons,
Hij bakte frikadellen,

De sauna en een plons,
Die laat zich niets vertellen.

De snelste op de step downhill,
Ook al was het ongemotoriseerd,
Die Spanjaard is niet zomaar stil,

En blijft steeds gemotiveerd.

Een onverwachte aanwezigheid,
Onze masterchief erbij,

Begin van een nieuwe spelerstijd,
En iedereen is daarmee blij.
Kroonde zich tot saltoman,

Sprong door alle gaten,
Zo een die alles kan,

Het liefste bij zijn maten.

Nog een extra couplet,
Speciaal om er een extra te eren,
Tuurlijk bedoel ik weer die Fred,

Die ons jaren liet fl oreren.
Welkom terug MC,

Je gemis is ons gebleken,
Doe altijd met ons mee,

En laat je voeten spreken.

Pasje 13-5-2014 

★ ★ ★
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FOTOGALERIJ EPISTEL

★ ★ ★
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JORN ON TOUR

Ons lid Jorn Creemers is bezig aan een geweldige trip door Azië en 
Oceanië 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 de-
len. Uiteraard hebben wij hiervoor eerst goedkeuring gevraagd aan die 
lange uit Strijp die in ons 2e graag een potje voetbalt.
Hieronder vindt u de tweede 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

Pinguins, Fjorden & Lama’s: Zuidereiland (NZ) 
Dag 23
Op aanraden van een oom en tante van Mireille gingen we vandaag 
voor de Rob Roy Glacier Track. Dit was een bergtocht van 3 tot 4 
uur die ons naar een gletsjer hoog in de bergen zou brengen. Klonk 
goed! Helaas was het geen rondtocht maar moesten we dezelfde 
tocht heen en terug afl eggen. Vanaf onze camping moesten we nog 
een uurtje rijden, maar deze tocht was absoluut de moeite waard 
dankzij Lake Wanaka en Diamond Lake wat zijn naam eer aan deed. 
We doorkruisten groene heuvels die bezaaid waren met koeien en 
schapen. Het was vooral erg leuk om toeterend langs de paniekerige 
schapen af te scheuren. Niet leuk voor hen, wel erg vermakelijk voor 
ondertekend sadist. Aangekomen bij het hoogtepunt van de tracking, 
konden we vrijwel direct weer omkeren, want Mireille had het koud. 
Dat krijg je er van als je een berg gaat beklimmen tot net onder de 
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boomgrens in een joggingbroek en een t-shirt. Verder was het de hele 
tocht lang extreem mooi weer, maar jammer genoeg hebben we deze 
volledige vier uur durende tocht in de schaduw van een enorme berg 
gelopen. Een kort hoogtepuntje in de duistere kou! In de namiddag 
rijden we naar Queenstown via de toeristische weg. We konden kiezen 
uit een suffe snelweg of een toffe bergpas, dus onze keuze was snel 
gemaakt. Het was inderdaad een gave route! Na een uurtje staan 
we op grote hoogte in de eeuwige sneeuw naar de vallei te staren 
waar verderop een lichtgevend Queenstown te zien is. Tijdens de 
afdaling zijn we nog enkele keren gestopt voor de mooie uitzichten en 
uiteindelijk parkeren we de campervan in Frankton op een camping aan 
een meer.
Dag 24

‘s Morgens worden we in 
alle vroegte (Mireille zoals 
gebruikelijk een uurtje of 
twee eerder dan ik) wakker 
in Frankton. Het was extreem 
koud geweest ’s nachts en 
hierdoor had ik vrijwel geen 
bewegingsruimte omdat ik 
tussen een onverplaatsbare 
koukleum en de wanden van 
de camper in lag geperst. Ik 

schoof het gordijntje bij de achterklep open om van het ochtenduitzicht 
op het meer te genieten, maar de ruiten waren hartstikke bevroren. Het 
was echt koud dus! Voor het eerst zetten we onze meegekregen heater 
op de hoogste stand en ontdooien we onder een warme douche. Toch 
wel fi jn om af en toe een camping met warm water en elektriciteit te 
nemen!
Frankton ligt tegen Queenstown aan en dit was onze bestemming 
voor vandaag. Queenstown is een erg gaaf stadje aan een enorm 
meer, omringd door de Nieuw-Zeelandse Alpen. In de winter is het een 
skioord en in de zomer een paradijs voor bergbeklimmen, paragliden, 
jetboating, sharkboating en skydiven. Daarnaast stond Queenstown 
bekend om de zogenaamde ‘Fergburger’, een burger die gigantisch 
zou moeten zijn. Zowel Mireille als ik had na de skydive even de buik 
vol van extreme avonturen, maar voor die fergburger was zeker nog 
ruimte vrij. We beginnen de dag met een appelcider en een biertje dat 
volgens de informatieve menukaart zoals een Belgium witbier 
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zou moeten smaken, maar daar hadden de Kiwi’s zich beter niet aan 
kunnen wagen. Net als de vele wijntjes die we hebben geproefd is 
ook het bier aardig waterig, maar gelukkig wel goed betaalbaar in 
tegenstelling tot buurland Australië. Niet veel later bestellen we ook 
twee double fergburgers en deze vielen absoluut niet tegen! Na de 
enorme fergburger plus een aanzienlijk deel van Mireille d’r fergburger 
lopen we al boerend terug naar de camper. We maken nog een stop bij 
een prachtig meertje genaamd ‘Lake Moke’ en rijden we aan het einde 
van de middag door naar het stadje Te Anau en parkeren we onze 
camper in de bossen buiten de stad waar ook een openbaar toiletje 
staat. We parkeren onze camper vlakbij het toilet, maar een gebrek 
aan toiletpapier en de pressie van een enorm bord spaghetti plus de 
anderhalve fergburger zorgen ervoor dat ik de korte afstand niet heb 
kunnen overbruggen.
Dag 25
In de vroege ochtend (7 uur!) rijden we door naar Milford Sound, een 
toeristentrekpleister in de zuidwestelijke provincie genaamd Fiordland. 
De weg die we moeten afl eggen loopt van Te Anau naar Milford en 
volgens onze gekopieerde Vietnamese Lonely Planet zou de tocht 
de moeite waard zijn. Al na de eerste vijf kilometer had ik maar al te 
graag deze absurd hoge camper ingeruild voor mijn motortje. Het is 
inderdaad een prachtige route waar we niet ontkomen aan enkele 
fotostops. Uiteindelijk komen we aan in Milford waar we op de Juicy 
Cruise stappen en anderhalf uur door een fjord varen met kaarsrechte 
rotswanden aan weerszijde 
en diverse watervallen. We 
hadden allebei nog niet 
eerder een fjord gezien, dus 
het was zeker een mooie 
boottocht! Aangekomen 
in de Tasman Zee keert 
de boot om en varen we 
dezelfde weg terug, maar nu 
langs zeehonden en andere 
watervallen. We werden zelfs 
nog getrakteerd op enkele Hector’s Doplhins, de kleinste en meest 
zeldzame dolfi jnen ter wereld die blijkbaar opgewonden werden van de 
golven die het schip maakte. Na de boottocht reden we dezelfde weg 
terug naar Te Anau waar we nog een kea (bergpapegaai) spotten die 
liep te schooien om eten en slapen we in Lumsdy waar we de enige op 
de camping zijn. Ideaal, nooit meer wachten op een douche!
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Dag 26
Ons doel voor vandaag is Dunedin, een studentenstad in het oosten 
dat nogal populair is vanwege de pinguïns. Na een stevige rit komen 
we aan in het bruisende centrum van Dundedin waar studenten 
tegelijkertijd aan het vieren zijn dat ze geslaagd zijn en aan het 
protesteren dat marihuana gedoogd moeten worden. Net als ieder 
dorpje in Nieuw-Zeeland heeft ook Dunedin haar eigen VVV-kantoor 
en ze vertelden ons waar de pinguïns waren en dat Freedom Camping 
zelfs in het stadscentrum geen probleem is. Dat is nog eens perfect, 
ik zie mezelf al in Eindhoven in een campertje op het Stadhuisplein 
staan. Handig na de nodige borrels op Stratum! De pinguïns vallen 
een klein beetje tegen (we zien er één – per ongeluk wel de meest 
zeldzame ter wereld) en ’s avonds pakken we een fi lmpje en een biertje 
en overnachten we in ons rijdende hotel enkele meters verderop in het 
hart van Dunedin.

Dag 27
Midden in de stad slapen heeft zo z’n voordelen, zoals bijvoorbeeld 
een Subway op steenworp afstand. Mireille zorgde in de vroege 
ochtend voor twee Chicken Classics. Hierna gaan we op zoek naar 
één van Dunedin’s hoogtepunten en tevens één van de hoogtepunten 
uit mijn leven: de meest steile weg ter wereld. Een beetje vreemd, 
maar het stond in onze Lonely 
Planet dus we besluiten een 
kijkje te nemen. Het werd ons 
afgeraden om met camper en 
al naar boven te rijden, dus 
we houden het braaf bij het 
eerste gedeelte. Er was geen 
mogelijkheid tot keren en het 
busje had het sowieso niet 
gehaald, dus we hadden een 
goede beslissing gemaakt. 
We lopen een keer op en neer en konden beiden beamen dat het 
inderdaad een potverdikkese steile weg was! Na deze openbaring 
reizen we verder noordwaarts via de oostkust van het zuidereiland. 
We komen langs de zogenaamde Moeraki Boulders; mysterieuze 
rotsbollen op het strand en in de branding. Het hoogtepunt van deze 
enorme rotsen was de parkeerplaats waaraan een alpacatuin lag. De 
alpaca’s waren ietwat schuw en wilden dus voor de zoveelste keer 
geen gras van me aannemen. 
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Langzaam maar zeker begon ik mijn geduld te verliezen met deze 
kleine lama’s. Niet veel later arriveren we in Oamaru waar we weer een 
kans hebben op pinguïns. Tijdens zonsondergang komen inderdaad 
drie pinguïns nogal twijfelend aan land en vermaken zij onbewust een 
handjevol toeschouwers bovenop de rotsen. We kamperen op een 
camping die misschien wel de allerbeste was. Vriendelijk werden we 
onthaald door de hoogstwaarschijnlijk homoseksuele campingeigenaar 
en als snel kunnen we onze kleren (zie aanzienlijk minder stonken 
dan in het broeierige Azië) wassen. Mireille bakt uiteindelijk zoveel 
pannenkoeken dat ze een klein leger had kunnen voeden.

Dag 28
Na een douche rijden we door naar 
Waimate. Waimate stond bekend om zijn 
walibi’s, maar later bleek dat het niet erg 
geweest was als we deze hadden geskipt. 
We besluiten democratisch dat de oostkust 
van het zuidereiland op Nederland lijkt qua 
vlakte en weilanden en zijn blij als we de 
kustweg kunnen verlaten voor een weggetje 
richting het westen, met als hoofddoel Mount 
Cook. Na een paar uurtjes rijden komen 
we in een gebied dat precies leek op de 
‘grasachtergrond van Windows XP’. Voor de 
mensen die deze achtergrond niet kennen: 
Google maar even! We maken enkele foto’s 
en er komen een handjevol jonge koeien 

achter de heuvels vandaan. Ze komen op Mireille afgelopen en 
beginnen te loeien, daarna gebeurde er iets onverwachts: er komen 
meer en meer koeien de heuvel afgerent, waardoor Mireille enkele 
minuten later oog in oog stond met meer dan honderd kalveren. 
Ik probeer ze mee te lokken door langs het hek te rennen, maar 
de koeien kwamen pas in beweging zodra Mireille me vergezelde. 
Duidelijk de koningin der kalveren. Ben er maar trots op! We hebben 
ons in ieder geval goed vermaakt met van een kudde rennende 
kalveren, net zolang tot ze niet meer mee wilden rennen. Aan het einde 
van de middag kwamen we in het slaperige stadje Twizel, waar we 
wederom een parkeerplaats in het centrum omdopen tot een slaapplek. 
De volgende ochtend blijken we ware trendsetters wanneer we omringd 
worden door campervans.
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Dag 29 
Misschien wel het mooiste stuk van dit gebied was het felblauwe meer 
van Pukaki. Dit enorme meer dankte zijn bijzondere kleur aan gemalen 
steentjes die geplet werden door de gletsjer van eeuwen geleden. Het 
duurde zeker drie kwartier voordat er een einde kwam aan het meer 
en daar was het Mount Cook National Park. Mount Cook zelf konden 
we nog niet zien, want we besluiten af te slaan naar de Abel Tasman 
(daar issie weer!) Glacier. De gletsjer was niet zo indrukwekkend als 
Franz Jozef of Fox, maar het gletsjermeer maakte veel goed dankzij 
de ijsschotsen die hierin dreven. We besluiten de moeilijke weg terug 
te pakken via de rotsen, off te beaten track! Na dit avontuur bezoeken 
we het chique Hermitage Hotel voor een mooi uitzicht op een bewolkte 
piek van Mount Cook. Aan het eind van de middag rijden we terug 
via Lake Pukaki en rijden we door naar Lake Tekapo. Een soortgelijk 
meer met aan de oever het meest gefotografeerde kerkje van Nieuw-
Zeeland. Bij aankomst staan de Chinezen en Japanners er dan ook 
rijen dik omheen. We besluiten even te wachten, eten enkele broodjes 
met worst die naar frikadel smaakt en nemen dan de foto’s. Helaas 
deed het übertoeristische Tekapo niet mee aan freedom camping, dus 
we rijden nog een paar kilometer tot buiten de stadgrens, bouwen een 
mooi kampvuur en vallen in slaap. Dit gebied staat bekend als één van 
‘s werelds mooiste sterrenhemels, maar helaas is het midden in de 
nacht bewolkt.

Dag 30
We hadden nog slechts vijf dagen Nieuw-Zeeland voor ons en we 
hadden de tour bijna compleet. Het eindstation Christchurch is nog een 
kleine 150 kilometer rijden, maar hier wilden we onze resterende dagen 
niet slijten. We besluiten om Christchurch te passeren en door te tuffen 
naar Kaikoura. Kaikoura is een stadje tussen Picton en Christchurch 
in en staat bekend om de zeehonden, pinguïns en walvissen. Het 
is te ver om in één keer naar Kaikoura te gaan, dus een kleine 100 
kilometer draaien we van de hoofdweg af en volgen we – zoals het 
hoort bij kampeerders – de toeristische route. De route brengt ons door 
een schitterend heuvellandschap. Het doet me weer sterk denken aan 
het Teletubbie landschap, als iemand begrijpt wat ik bedoel – Mireille 
namelijk niet. We pakken een eenvoudige met prima camping aan 
zee. Het enige nadeel aan deze camping is het douchen: ben je na 
drie minuten niet klaar met inzepen, dan loop je een groot risico op 
onderkoeling.
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Dag 31
De eigenaar van de camping blijkt een schappelijke vent: we 
hebben lang niet genoeg geld bij, maar hij vond het allemaal prima. 
Sympathieke Kiwi weer! We vervolgen onze rit en arriveren een klein 
uurtje later in een zonovergoten Kaikoura. Een bliksembezoekje van 
Miss Oosse aan de VVV leert ons de weg naar de zeehonden en 
vijftien minuten later staan we oog in oog met enkele logge bontjassen 
die languit op de parkeerplaats liggen. Ze trekken zich niets aan van 
de toeristen die hen omsingelen en fotograferen, een zeehond is echt 
een lui beest. De enige manier om de aandacht van een zeehond 
te krijgen is door tussen hem en de zee in te staan. Zo zal Mireille 
later deze dag aan den lijve ondervinden! We maken een erg gave 
wandeling hoog in de duinen van Kaikoura, maar spotten helaas geen 
passerende walvissen. We moeten het doen met een paar honderd 
zeehonden. Prima dan. We keren terug naar de campervan via het 
strand, maar deze tocht brengt ons (en dan vooral Mireille) oog in oog 
met een briesende zeehond van een dikke 100 kilo. Het mannetje 
is klaarblijkelijk opgefokt geraakt doordat wij zijn vluchtroute naar de 
oceaan doorkruisen. Weer wat geleerd! We genieten nog even van de 
zeehonden, halen ’s avonds de kleinste pizza ter wereld, falen in het 
zien van pinguïns en overnachten aan de rand van Kaikoura op een 
parkeerplaats.

Dag 32
Deze ochtend begon een tikje humeurig, maar al snel verdween dit 
ochtendhumeur als sneeuw voor de zon. Deze dag zou later de boeken 
in gaan als ‘mogelijk één van de beste dagen ooit’. Mireille navigeerde 
me naar een dierenboerderij, waar we voor 10 dollar p.p. de hele dag 
kunnen spelen met lama’s en alpaca’s! De lama’s stonden me niet 
erg aan, maar die alpaca’s zouden mijn dag goed maken. Wat zeg ik, 
mijn hele reis compleet maken. We krijgen een beker met brokjes die 
we de dieren mochten voeren. De eigenaar zelf was duidelijk geen 
alpaca fan, hij vertelde ons dat alpaca’s erg dom waren en niet met 
mensen konden omgaan. In eerste instantie wilde ik hem aanvliegen, 
maar later die dag bleek de beste man gelijk te hebben. Alpaca’s zijn 
stomme beesten en lama’s zijn cool! Na een goede drie uur lama’s 
voeren genieten we op een terrasje nog even van de zon en de lokale 
brouwerij, checken we nog een laatste maal de zeehonden en rijden we 
door naar Hamner Springs, onze laatste stop voor de eindbestemming 
Christchurch.
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Dag 33
Hamner Springs heeft behalve wellness centra 
niet erg veel te bieden. Hoeft ook niet, want 
Mireille en ik hebben besloten een dagje lekker 
te chillen in de spa. We hadden genoeg kou 
geleden en genoeg kilometers gereden om 
het een dagje rustig aan te doen. Althans, dat 
vonden we zelf. We kregen in elk geval geen 
spijt van onze keuze en na een middagje sauna 
en zwavelbaden rijden we met volle accu 
door naar Christchurch. Dat Christchurch nog 
maar een honderd kilometer rijden was, hoeft 
niemand te weten. Onderweg komen we nog 
door een wijngebied waar we nog een proeverij meepikken. Zodra 
we weer beseften dat ze in Nieuw-Zeeland nog veel moeten leren op 
wijngebied (doe eens een kurk op die fl essen!) stapten we weer in 
onze voiture voor de laatste kilometertjes. Christchurch is de afgelopen 
vier jaar geteisterd door vele duizenden aardbevingen, de zwaarste 
daarvan in 2010 en 2011. De stad ligt precies op een breuklijn en het 
resultaat van de earthquakes is een ruïnestad. In mijn gedachte liepen 
er kloven en ravijnen door de stad, maar dit bleek niet het geval. Was 
wel gaaf geweest, maar helaas bestaat de stad vooral uit hijskranen en 
bouwputten. We besluiten de stad de volgende dag goed te bekijken 
en overnachten op een camping waar nog altijd veel mensen zonder 
woning verblijven.

Dag 34
We verlaten op tijd deze dubieuze camping en vragen onszelf af 
hoe recreatief een camping is wanneer je er permanent verblijft. Het 
centrum van Christchurch was net als het merendeel van de stad onder 
constructie. Er was wel een vindingrijk winkelcentrum uit de grond 
getrokken, dat bestond uit op elkaar gestapelde containers. Na een 
uurtje of twee besluiten we de stad te verlaten en rijden we door naar 
onze laatste slaapplaats in Nieuw-Zeeland. Vandaag moeten we helaas 
afscheid nemen van onze geliefde campervan. Het busje wordt nog 
een keer grondig schoongemaakt, geleegd en bijgevuld en die middag 
rijden we ‘m terug naar Happy Campers. Tot onze grote verrassing 
wordt de camper niet gecheckt en krijgen we een lift terug naar de 
camping. Die nacht slapen we in een hutje met fl atscreen en midden 
in de nacht worden we opgepikt om naar het vliegveld gebracht te 
worden.
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Dag 35
Doordat luchtvaartmaatschappij Jetstar een vlucht had gewijzigd, was 
het even spannend of we na de vlucht Christchurch – Auckland ook 
onze volgende vlucht naar Singapore zouden halen. Gelukkig is alles 
precies op tijd en vliegen we vrij snel na onze landing in Auckland door 
naar Singapore. Dit zou mijn laatste vlucht ooit worden met Jetstar, 
want ze delen op een vlucht van 10 uur lang geen eten uit. We hadden 
wel een iPad met Settlers, waar we beiden de vlucht en de honger mee 
konden doden. Na Singapore vliegen we door naar Kuala Lumpur waar 
we overnachten in een suburb van KL. Een gratis update naar een 
luxueuze kamer maakt de vreselijke wijk nog enigszins draaglijk. We 
zijn klaar voor de Filippijnen en om enkele bekende gezichten te zien!

★ ★ ★



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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DRE RENNENBERG FAIR PLAY CUP

Op 31 mei jl. was er op ons sportpark het thuistoernooi van de dames, 
waarbij gespeeld werd om de “Dre Rennenberg Fair Play Cup”.  Voor 
een uitgebreid verslag was het voor dit clubblad net te kort dag, maar 
onze webryder en vaste correspondent Marc van Hout maakt dit ver-
slag op korte termijn, waarna dat dan meteen op de website geplaatst 
wordt. In ons volgende en laatste clubblad van dit seizoen publiceren 
we dat uitgebreide verslag ook.
Op dit moment volstaan we met een foto-impressie van dat toernooi.

★ ★ ★
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NIEUWE MIJLPAAL REDACTIE

60 jaar redactie
Ruim 3 jaar geleden konden we u met trots mededelen, dat uw redactie 
een unieke mijlpaal in de historie van Tivoli bereikt had. Met zijn drieën 
samen waren wij toen 50 jaar onafgebroken redactielid, waarvan Pas-
cal en Franklin ieder 12,5 jaar en Jack de resterende 25 jaar voor hun 
rekening namen.
Inmiddels zijn er sinds toen 3 jaar en 4 maanden verstreken en omdat 
wij nog steeds met zijn drieën de redactie bemannen, is daar dus 10 
jaar onafgebroken redactielidmaatschap bijgekomen. Deze maand 
vieren wij dus het heugelijke feit, dat we samen 60 jaar onafgebroken 
redactielid zijn en daarmee een nieuwe mijlpaal in de Tivoli-historie be-
reikt hebben. Gelukkig zijn inmiddels de pensioenwetten in Nederland 
dusdanig veranderd, dat wij nog niet met pensioen hoeven en dus nog 
wel even door zullen gaan.
Los van het criterium onafgebroken lidmaatschap is Pascal vooraf-
gaand aan zijn redacteurschap ook al 7 jaar actief geweest als jeugd-
correspondent annex moppentapper en  is Jack in een eerdere periode 
nog eens 7 jaar redactielid geweest. Op de eeuwige ranglijst “meeste 
jaren redactielidmaatschap” nemen we met de plaatsen 1, 2 en 3 nog 
steeds op eenzame hoogte het hele erepodium in en zijn nog verder 
uitgelopen op de nummers 4 en verder. De top van deze eeuwige rang-
lijst, waarbij het criterium “onafgebroken” niet telt, ziet er op dit moment 
als volgt uit:

1. Jack Engelen  35 jaar (en 4 maanden)
2. Pascal Janssen 15 jaar (en 10 maanden)
 Franklin Klumpkens 15 jaar (en 10 maanden)
4 Henk Iedema  10 jaar
 Arie Groeneveld 10 jaar
6 John vd Hurk    8 jaar
 Hein Groeneveld   8 jaar
 Juul van Hout    8 jaar
 Jack Gielen    8 jaar

★ ★ ★
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FRANS MINK TOERNOOI
(van onze speciale correspondent Willem Scheenjes)

Zondag 1 juni werd er voor derde maal ge-
streden om de “Frans Mink Bokaal”. Jammer 
genoeg was de bezetting maar magertjes. We 
komen met een team, …we komen niet/wel/
misschien, leidde dat de organisatie de hele 
week programma’s aan het veranderen was. 
Het team van Tim Legius kon op het laatste 
moment helaas ook niet komen, omdat ze hal-
verwege de week van de KNVB hoorden, dat 
ze nog een degradatiewedstrijd moesten spe-
len. Daardoor kon pas op de voorlaatste dag 
het programmaboekje geprint worden. Maar het 
mocht de pret niet drukken.

Het weer zat mee en omdat de dag ervoor het damestoernooi werd ge-
speeld, hoefden we de velden bv. ook niet gereed te maken. Iedereen 
was mooi op tijd en zo konden we om 11 uur starten met de 1e wed-
strijd. Omdat er maar 6 teams waren, is er deze keer voor gekozen om 
een halve competitie te spelen.
Onder leiding van de heren Bert van Dun en Kubilay Basci werd er met 
overgave gestreden om de zege. Na 3 wedstrijden stonden FC Stratum 
Niek en de Zwetsers samen bovenaan met 7 punten gevolgd door FC 
Stratum Roy. Het team van Niek liet zich vervolgens in de luren leg-
gen door het team van Roy, waardoor deze de koppositie overnamen 
omdat daarna De Zwetsers zich lieten foppen door de ervaring van de 
veteranen. De strijd ging daarna alleen nog tussen De Zwetsers en FC 
Stratum R, maar deze laatste gaf de koppositie niet meer uit handen. 
De Slush Puppy’s  waren, denk ik, met de Olympische gedachte naar 
het toernooi gekomen want het niveau was zo te zien iets te hoog. Ze  
werkten zich het rood en blauw voor de ogen, maar helaas gingen ze 
met nul punten naar huis. Ze hebben nog wel een keer gescoord. 
Aan wie het toernooi is opgedragen, Frans Mink, gaf onverwacht ge-
zien de berichten ook nog acte de présence, maar kon maar kon ge-
zien zijn gezondheid niet het hele toernooi aanwezig zijn. De Bokaal 
werd daarom uitgereikt door Henk Tholen aan de winnaar FC Stratum 
Roy. 
Zo te zien heeft iedereen een plezierige dag gehad en is het toernooi 
goed verlopen op een piepklein incidentje na wat het vernoemen eigen-
lijk niet waard is. 
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Namens de toernooileiding willen we van hieruit, met name de HH 
scheidsrechters, maar ook het barpersoneel en alle andere medewer-
kers bedanken voor hun inzet, maar niet te vergeten ook de spelers. Er 
werd sportief gestreden met respect voor de tegenstanders en scheids-
rechters. We zien jullie graag terug bij de volgende editie.

De toernooileiding 

★ ★ ★
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EVERT KWOK

★ ★ ★
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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 is afgelopen
- de transferperikelen nu weer beginnen
- er van alles op het spel staat voor onze  
 club
- de eerste overschrijvingen al bekend zijn
- u deze heeft kunnen lezen in dit blad
- we vooral hopen op een impuls voor ons  
 eerste
- de overige teams uiteraard ook van be-

lang zijn
- onze club zeker niet wil inkrimpen
- er ondertussen genoeg te doen is bij onze club
- er op 24 mei weer een jeugdtoernooi werd gehouden
- deze strijd om de Tivoli Jeugd Cup in dit clubblad wordt beschreven
- de dames op 31 mei een eigen toernooi hebben gehouden
- u hierover een uitgebreid verslag in het volgende clubblad vindt
- er al wel een foto-impressie in dit blad te vinden is
- het inmiddels traditionele Frans Mink toernooi ook weer heeft plaats-

gevonden
- er ook iets te vinden was hierover in dit boekje
- er verder nog een iets is geschreven over het uitstapje van ons 2e in 

de Ardennen
- dit epistel een hele kluif is
- alle aanwezigen tijdens dit uitje onder de loep worden genomen
- er in elk geval weer genoeg heeft plaatsgevonden
- uw redactie weer een nieuwe mijlpaal heeft bereikt
- ook hierover elders in dit clubblad is te lezen
- we wederom berichten over de avonturen van Jorn Creemers in Azië 

en Oceanië
- jullie daarover kunnen lezen in “Jorn on Tour”
- er nog 2 evenementen op het programma staan (of misschien 

stonden, als je dit leest)
- op 7 juni de slotdag is (was) met een zeskamp voor jeugd en 
 senioren met een afsluitende BBQ en gezellig samenzijn in de kan-

tine
- op 8 juni (1e pinksterdag) er weer een rommelmarkt op de Heihoef 

plaatsvindt
- deze evenementen in het volgende en laatste clubblad van dit sei-

zoen worden verslagen
★ ★ ★
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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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