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REDACTIONEEL

Ook al weten wij 
ook wel, dat deze 
rubriek nu niet di-
rect door al onze 
leden gelezen 
wordt, toch willen 
wij beginnen met 
de volgende be-
langrijke medede-
ling:

De komende algemene ledenver-
gadering op 10 september 2015 is 
van cruciaal belang voor onze club. 
Daarom is het dan ook uitermate be-
langrijk dat er dan een grote opkomst 
is. Via verschillende kanalen zal onze 
vereniging de leden dan ook hiervoor 
uitnodigen.

Ondanks ons geringe lezersaantal 
gaan wij er toch vanuit dat dit bericht 
al onze leden zal bereiken en doen 
besluiten om er op 10 september bij 
te zijn.

Het seizoen is hiermee nu echt ten 
einde en de meeste van ons kunnen 
zich nu gaan richten op een heerlijke 
vakantie.

Wij wensen u allen een fi jne zomer en 
nu nog even veel scroll- en leesple-
zier.

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

ALV
De algemene 
ledenvergadering zal 
plaatsvinden op donderdag 
10 september om 20.00 
uur in onze kantine. Wij 
wijzen u erop dat uw 
aanwezigheid  van groot 

belang is. Het zal vooral gaan over het voortbestaan van onze 
vereniging Tivoli. De notulen van de vorige ALV, de functielijst en 
de agenda worden u begin september per mail toegestuurd

Trainingen
Op 11 augustus zal de training voor het nieuwe seizoen 
beginnen.

Contributie
Van degenen die hun contributie van afgelopen seizoen niet 
volledig hebben betaald, worden de spelerspasjes ingenomen. 
Zij kunnen niet voetballen volgend seizoen. Eerst dus aan je 
verplichtingen voldoen. De contributie voor volgend seizoen 
wordt geïnd in augustus. Ook hier geldt: niet betaald, niet spelen.

Vakantie
We wensen iedereen een gezellige, zonnige en rustgevende 
vakantie. Tot in het nieuwe seizoen.

Namens bestuur,

Leny Sanders,
secretaris
 

★ ★ ★
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 10 september a.s. staat de reguliere algemene ledenvergadering op 
het programma. Ieders aanwezigheid is dringend gewenst. Deze keer 
staat namelijk het voortbestaan van onze vereniging op het spel.
Na het vertrek als voorzitter van Dre Rennenberg nu bijna 2 jaar gele-
den en het aangekondigde vertrek in het komende seizoen van secre-
taris Leny Sanders is er een uitgebreide zoektocht gestart naar eventu-
ele vervangers. In die zoektocht is ook het aantrekken van kandidaten 
voor andere openstaande vacatures meegenomen. Het resultaat of 
de opbrengst, zo u wilt, daarvan is tot nu toe bedroevend te noemen. 
Het meest teleurstellend is om helaas te moeten constateren, dat het 
blijkbaar vrijwel niemand ook maar iets kan schelen of en in welke vorm 
onze vereniging zal voortbestaan. Wij vrezen dat het draagvlak binnen 
onze vereniging daarvoor ontbreekt, maar het is natuurlijk aan u om dat 
te ontkrachten.
Voeg daarbij het feit, dat ondanks diverse verwoede pogingen daartoe, 
het blijkbaar maar niet wil lukken om ons voetballend ledenbestand, 
met name bij de jeugd maar zeker ook bij de senioren, uit te breiden of 
zelfs maar in stand te houden en de optelsom is dan snel gemaakt. Of 
we besluiten met de hele vereniging om met ieders hulp alle zeilen 
bij te zetten, of we gaan ook met z’n allen roemloos ten onder. U mag 
het zeggen.
Gelukkig is het bestuur hard op weg om voor het komend seizoen, het 
seizoen van ons 85-jarig bestaan, de bestuurlijke kant van het verhaal 
met de nodige noodverbanden voorlopig op te lossen, maar wees er-
van overtuigd dat het geen permanente oplossing is.
Niet zoals gebruikelijk maar weer achteroverleunen en denken “het zal 
wel weer niet zo’n vaart lopen”, want deze keer is het bittere ernst. 
Een aantal scenario’s zal op de ALV besproken gaan worden en alleen 
als we SAMEN de spreekwoordelijke mouwen opstropen, dan zijn er 
overlevingskansen voor langere tijd. U bent gewaarschuwd!
Komt dus allen naar de komende algemene ledenvergadering, plaat-
sen reserveren is helaas niet mogelijk

Namens het hoofdbestuur,

Jack Engelen,
commissaris en voormalig vicevoorzitter.

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand juli

 2 Pascal Janssen 3e/redactie clubblad/reserve kas 
   commissie
 4 Jim Mollet veteranen
 7 Willem Huugen verenigingslid
  Evy Jacobs dames
  Shaiweard Anastacia G1
 8 Luke van den Hooff D1
  Dean van Dommelen D1
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
 16 Wim Vermeulen trainer D1/clubscheidsrechter/  
   grensrechter selectie
 18 Roos Heerkens D1
 20 Willie van Hout verenigingslid
  Roy Gielen selectie
 21 Sanne van der Pijl dames
 23 Niels de Haas selectie
 24 Frans Mink lid technische commissie
  Jos van Kraaij verenigingslid
 25 Peter Engelen 3e

 26 Ingwer de Vries 2e 
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 31 Chrissy Smulders dames
  Mariska Seijgers dames

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudi Sanders wedstrijd)coördinator/clubscheids- 
   grensrechter/veldbelijning
 2 Jo Kroet lid van verdienste
  Adem Oner 2e

  Corina Braet dames
 4 Brandon Pratjay E1
 5 Perry Plompen veteranen
 7 Jesse Spijker selectie
 9 Jan Dielissen Onderhoud kantine/kleedkamers
 15 Wim vd Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
 16 Laura van Bergeijk dames
 17 Alexander Aarts selectie
 18 Henny Schröder verenigingslid
 19 Steven Tromp G1
 22 Lucien Valstar G1
 24 Muhammed Tuter 2e

 26 Ron Verbeek lid commissie van beroep
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Yuri Ponjee 3e

  Mennam Arici E1
  Mervan Arici E1
 30 Murat Cengiz 2e

  Milton Tjonfo D1
 31 Klaas Groeneveld erelid

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES
(bijgewerkt t/m 28/05)

Bedankt
Kevin van Och    selectie
Jos van Hooff    jeugdkader
Danielle Janssen   dames
Daniëlle Verdonschot  dames
Mike Bekelaar              3e

William Harskamp    selectie
Wendy Janssen   dames

Nieuw
In volgende clubblad!! 

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Ten opzichte van de vorige keer zijn er geen wijzigingen en dus kan 
deze topscorerslijst van het seizoen 2014 -2015 als defi nitief be-
schouwd worden.

 1 Marc Carapiet 3e 24x
 2 Frans Veldpaus V 13x
 3 Hakan Arici V  11x
 4 Mike Hovens V 10x
 5 Jaffa Dinmohamed 3e   9x
  Coen Jansen 1e   9x
  Elmar van Milhees 1e   9x
 8 Rob van Hout  3e    8x
 9 Luc Verbeek 1e   7x
 10 Dion Bell 3e   6x

★ ★ ★
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BEDANKT

Frans Mink toernooi 2015

Het Frans Minktoernooi 2015 was voor ons een belevenis waaraan wij 
nog lang een prettige herinnering zullen overhouden. Daarom wil ik ie-
dereen bedanken die voor Annie en mij er een onvergetelijke dag van 
hebben gemaakt. Op zich was een prachtige en zonnige dag met een 
geslaagd toernooi natuurlijk al een succes. Voor ons was de verrassing 
echter het moment waarop wij naar voren werden geroepen en in het 
zonnetje werden gezet, dat moment heeft ons bijzonder getroffen.
De bloemen die Annie kreeg en de cadeaus die ik mocht ontvangen, 
gaven aan dat het Tivoli van nu, ons niet is vergeten. Daarom zijn wij 
de mensen van de organisatie zeer dankbaar.
Met enkele woorden uit ons clublied: “Tivolianen zijn wij allen daarop 
zijn wij zo trots” wens ik u, mede namens Annie, het aller beste en een 
goede toekomst voor onze club.

Frans Mink
★ ★ ★
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VETERANEN
(door onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Ook in dit seizoen verzorgt Marc van Hout weer de wedstrijdverslagen 
van de veteranen, die op de website en in het clubblad gepubliceerd 
worden. Het verslag van de laatste wedstrijd van het seizoen hebben 
we helaas in het vorige clubblad niet kunnen plaatsen. Bij deze alsnog 
Marc’s laatste bijdrage voor dit seizoen.

Tivoli vets – Brabantia vets 2-3
Twee dagen voor Koningsdag stond voor de koningen van de wissel-
valligheid alweer de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op het 
programma. Een wedstrijd die zou bepalen of de Tivolianen dit seizoen 
meer wedstrijden zouden winnen dan verliezen of vice versa. De cijfers 
voorafgaand aan de wedstrijd waren 9-1-9 en met een minieme neder-
laag in de heenwedstrijd was alles mogelijk tegen d’n Brab.
Waar Brabantia, naar verluid, in de heenwedstrijd pas in de laatste mi-
nuut de score opende, kon Bert ditmaal na vijf minuten voor het eerst 
vissen. Een schot onder hem door belandde tegen de touwen. Ook 
de Tivolianen hingen daarna in de touwen, de spreekwoordelijke dan 
welteverstaan. Want hoewel beide teams niet veel voor elkaar onder 
deden, stond er bij rust 0-3 op het scorebord. Wie aanvalt moet nooit 
zijn verdedigende stellingen vergeten en dat was precies wat er bij de 
0-2 wel gebeurde. Een snelle counter leidde na een kwartier wederom 
tot een lage schuiver tegen diezelfde touwen: 0-2. Het leek in die fase 
wel op een voorproefje van de bokswedstrijd tussen Mayweather en 
Pacquiao, want binnen vijf minuten na de 0-2 kregen de Tivolianen de 
volgende tik te incasseren. Een voorzet (of was het een schot?) werd 
door Bert verkeerd ingeschat en belandde in de inmiddels beruchte 
touwen. De Tivolianen probeerden wel linkse en rechtse directen uit te 
delen, maar de dekking van d’n Brab was van voldoende niveau. Zo 
werd er met een fl inke achterstand gerust en zag het er naar uit, dat de 
veteranen voor het eerst meer wedstrijden zouden verliezen dan win-
nen in een seizoen.
In de rust zijn de veteranen weer opgelapt en zij zouden nog een helft 
alle krachten aanspreken om de laatste loodjes tot een goed einde te 
brengen. En dit leek zowaar te gaan lukken, maar later zou blijken dat 
hierbij de nadruk voornamelijk op “leek” zou liggen. Na acht minuten 
besloten Ferry en Frans samen druk te zetten. Het leverde meteen bal-
bezit voor Frans op. De keeper werd uitgekapt en wederom belandde 
de bal in dezelfde touwen als in de eerste helft. 
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Dat niet iedereen begreep dat alleen de mannen in de opvallende 
shirts, genaamd keeper, de bal met de hand mochten beroeren, kwam 
Brabantia duur te staan. De tweede helft was nog geen kwartier onder-
weg toen de bal door een handsbal op de stip kwam te liggen. Perry 
nam zijn verantwoordelijkheid en schoot zijn vierde treffer tegen, u 
raadt het waarschijnlijk al, dezelfde touwen: 2-3. Was er hier sprake 
van matchfi xing of een act waar Harry Houdini nog een puntje aan kon 
zuigen? Dat laatste was zeker niet het geval, want ondanks herhaalde-
lijk aandringen van de Tivoliaanse voorwaartsen werd het net niet meer 
gevonden. Hierdoor resulteerde de twintigste en laatste wedstrijd van 
het seizoen in de tiende nederlaag.
Tien nederlagen in twintig wedstrijden. Of dit consequenties zal hebben 
voor komend seizoen en of er een of meerdere koppen zullen rollen, 
zal deze zomer uitwijzen. Feit is wel dat de veteranen nog het Frans 
Mink toernooi, een internationaal toernooi bij Wilhelmina Boys en een 
“trainingskamp” in Antwerpen voor de boeg hebben om het seizoen een 
goed einde te geven. Maar nu overheerst vooral de zure nasmaak van 
de competitie waarin de Tivolianen van maar liefst vijf tegenstanders 
niet hebben weten te winnen.

Volgend jaar ook weer van de partij:

De webryder,
Marc van Hout

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

Veel mensen vinden humor een belangrijk aspect in het leven… maar 
hoe defi nieer je humor dan???

Wat is humor

Humor is zo’n breed begrip,
het geeft ons vaak plezier,

daardoor kijk je niet meer sip,
en ga je aan de zwier.

Maar waarom heeft een ander lol,
waarvan gaan iemands lippen krullen,
waarvan schieten dan die ogen vol,

van welke grap kan die ander smullen.

Dat is zo ondefi nieerbaar,
dat is echt niet te peilen,

humor is echt onmiskenbaar,
als die ander begint te kwijlen.

Dan zou je denken dat honden,
vaak onze humor verstonden.

Pasje 29-6-2015

★ ★ ★
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DE VETS OP TOERNOOI

Op zaterdag 13 juni jl. zijn onze veteranen op een 7 tegen 7 internati-
onaal toernooi geweest bij Wilhelmina Boys in Best. Natuurlijk hebben 
we onze webryder en vaste correspondent Marc van Hout bereid ge-
vonden hierover verslag te doen. Onderstaand zijn bijdrage aangevuld 
met foto’s, die ons door Danielle Verdonschot ter beschikking werden 
gesteld, waarvoor onze dank.

7e Internationaal 7x7 veteranentoernooi Wilhelmina Boys

Vier weken na de laatste activiteiten van de veteranen op gras stonden 
vandaag de laatste verrichtingen op het kunstgras op het programma. 
Zij moesten aantreden op het 7e internationale 7x7 veteranentoernooi 
van Wilhelmina Boys. Om mee te dingen naar de prijzen was er een 
beroep gedaan op Guillaume en Robert, ook werd good-old John weer 
van stal gehaald. Dus met tien man zou de personele bezetting ruim 
voldoende moeten zijn voor wedstrijden van twee keer tien minuten.

Poule B: Tivoli – IS Veterans 3-0
Het toernooi begon met de allereerste interland ooit voor de veteranen 
en wel tegen de IS veterans. Nee, het waren geen spelers met lange 
baarden en tulbanden, maar het was een Engelse delegatie. Bij het 
inschieten viel al op dat zij niet het niveau van Chelsea of Manchester 
hadden, dus dit kon een mooie opwarmer worden. In de eerste helft 
werd de wedstrijd al beslist en met doelpunten van Frans, Arno en weer 
Frans werd er met een 3-0 voorsprong van kant gewisseld. 
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John gaf al aan dat het fysieke Engelse spel hem wel zou liggen en dit 
bleek ook wel toen hij binnen drie minuten na zijn invalbeurt de eerste 
speler al te pakken had. De veteranen deden het met het oog op de 
volgende wedstrijd, meteen hierna, rustig aan en de Engelsen werden 
meer doelpunten bespaard.

Poule B: Tivoli – Wilhelmina Boys A 3-1
De tweede wedstrijd was tegen de organisator. Een elftal waar in de 
competitie een keer van gewonnen en verloren werd, dus de veteranen 
moesten scherp beginnen. Frans gaf direct gehoor aan deze oproep en 
ramde de bal na twee minuten met rechts in het dak van het doel. Ti-
voli drong aan, maar ook Wilhelmina Boys kreeg wat kansjes. Maar de 
goals werden bewaard voor de tweede helft. 

Na twaalf minuten mochten de Boys vanwege hun derde corner een 
penalty nemen en  deze werd verzilverd: 1-1. Het belang van een 
overwinning werd duidelijk binnen het team en de duimschroeven wer-
den aan gedraaid bij de Boys. Vier minuten voor tijd schoot Frans een 
vrije trap binnen en doordat Henk in de laatste seconde een schot van 
Frans van richting veranderde, stond er uiteindelijk 3-1 op het score-
bord.

Poule B: Tivoli – PSV 1-3
Gezien de overige uitslagen waren Tivoli en PSV in deze laatste wed-
strijd van de groepsfase beide al zeker van de halve fi nales, alleen 
de plekken 1 en 2 moesten nog verdeeld worden. Het uur pauze had 
er duidelijk in gehakt bij de Tivolianen en van het spel uit de eerste 
twee wedstrijden was weinig meer over. Na drie minuten werd Hen-
nie voor de eerste keer gepasseerd (0-1) en het was wachten op meer 
doelpunten. Deze bleven wonderwel uit in het eerste gedeelte. Na de 
pauze wist PSV, met wat geluk, weer het net te vinden en verdubbelde 
de voorsprong. Vijf minuten voor tijd behaalde Tivoli zijn derde corner: 
penalty dus! Deze werd door Robert benut en het slotoffensief werd 
ingezet. PSV bezweek niet en in de laatste minuut scoorden zij ook nog 
vanaf de stip: 1-3. Hierdoor werd PSV eerste en Tivoli tweede.

Halve fi nale: Tivoli – FC Dasimé 0-3
Er werd aangetreden tegen een veredeld vijfde elftal van Wilhelmina 
Boys. De tegenstander waar vooraf voor werd gevreesd, zou nu de 
opstap moeten zijn naar de fi nale. Maar dit ging anders dan gepland. 
Binnen zeven minuten had Dasimé al haar derde corner te pakken, 
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maar Hennie stopte deze penalty. Een minuut later was alsnog de 0-1 
een feit, dus de Tivolianen konden in de achtervolging. Vlak na de rust 
stond ook de 0-2 op het bord, dus er werd overgeschakeld op alles-of-
niets voetbal. De Tivolianen konden geen echte vuist meer maken en 
Dasimé ging vrolijk op jacht naar meer corners. Uiteindelijk was ook de 
zesde corner een feit en werd de eindstand op 0-3 bepaald.

Duel om brons: Tivoli – Spoordonkse Boys 0-4
De pit was er al even volledig uit bij de Tivolianen en de motivatie voor 
deze wedstrijd om des keizers baard was ver te zoeken. Helemaal toen 
de Boys al binnen dertig seconden vanaf de achterlijn voor de 0-1 zorg-
den. Een bal drie keer naar elkaar overspelen, bleek haast onmogelijk 
en de Boys waren nog wel gretig voor de bronzen plak. Zo kon het dat 
zij in minuut zes ook de 0-2 maakten. 
Perry had nog wel voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen, maar 
zijn schot eindigde waarschijnlijk op het terrein van Best Vooruit. In de 
laatste minuut van de eerste helft werd het ook nog 0-3 en 0-4, waarna 
besloten werd om de tweede helft te schrappen.

De laatste keer dat de bal rolde bij de Veteranen was niet een heel 
groot succes te noemen, maar met een vierde plaats van de acht zijn 
de Tivolianen toch bij de bovenste helft geëindigd. Naderhand hebben 
zij wel van zich doen spreken en was Fred de enige die met een over-
winning (een fl es wijn) naar huis ging. Nu rest komend weekend nog 
het weekendje weg, dit keer naar onze zuiderburen. Dus Antwerpen zal 
waarschijnlijk vanaf zondag weten wie de Tivolianen zijn.

De webryder,
Marc van Hout 

★ ★ ★
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EINDSTANDEN SENIOREN 2014 – 2015

Vooraf melden we nog maar een keer, dat in het kader van de slogan 
“Vrijheid, blijheid” er in dit seizoen geen tussen- en eindstand van de 
veteranen meer zijn bijgehouden met als gevolg, dat we die dus ook 
niet meer in het clubblad kunnen plaatsen. Onderstaand vinden jullie 
voor de laatste keer dit seizoen de overige eindstanden.

Tivoli 1 5e klasse E
De Weebosch 22 45 53- 23
ZSC 22 44 54- 19
DOSL 22 44 55- 28
Tuldania 22 43 58- 31
Vessem 22 41 60- 37
Casteren 22 34 30- 37
DVS 22 32 55- 36
Nederwetten 22 30 47- 50
Tivoli 22 22 38- 53
Terlo 22 19 25- 59
Sterksel 22 11 33- 85
Knegselse Boys 22 9 21- 71

Tivoli 3 5e klasse 527
UNA 7 22 62 81- 21
Dommelen 3 22 55 77- 35
Geldrop 6 22 44 89- 46
Eindhoven AV 3 22 41 74- 44
Tivoli 3 22 41 69- 56
Pusphaira 8 22 33 55- 52
Valkenswaard 5 22 31 58- 49
DOSL 3 22 26 37- 46
WODAN 9 22 14 40- 75
Nieuw Woensel 4 22 13 36- 68
Braakhuizen 4 22 12 41- 87
Heeze 6 22 7 34- 112

★ ★ ★



15

EINDSTANDEN JEUGD VOORJAARSREEKS

Tivoli D1 3e klasse D391
Tivoli D1 6 16 62- 9
SC Olympus D2 6 12 32- 31
Berkdijk D1 6 7 27- 18
FC Drunen D1 6 0 12- 75

Tivoli D1 kampioen

Tivoli E1G 3e klasse E338
RKVVO E4 10 23 35- 15
DVS E2 10 19 41- 27
Acht E3 10 16 36- 21
Braakhuizen E2 10 12 37- 36
Best Vooruit E5 10 10 27- 44
Tivoli E1G 10 6 35- 68

Tivoli E2 5e klasse E566
RPC E8 10 26 46- 17
DBS E12G 10 18 39- 38
Tivoli E2 10 16 55- 34
Braakhuizen E4 10 16 48- 32
RKVVO E6 10 7 21- 45
SBC E11 10 3 32- 75

Tivoli F1 4e klasse F487
UNA F6 10 24 51- 22
Tongelre F2 10 23 48- 17
RPC F5 10 16 30- 34
Tivoli F1 10 11 23- 32
Braakhuizen F3 10 7 26- 37
Nuenen F6 10 5 17- 53

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Voor het laatst in deze jaargang bieden we jullie deze rubriek. De vo-
rige keer hebben we aangegeven, dat we helaas door onze voorraad 
aangeleverde mopjes heen waren, maar gelukkig is een van de (T)
Ronnies (na een goed functioneringsgesprek met uw hoofdredacteur 
tijdens het veteranenweekendje weg naar Antwerpen) weer in de mail 
geklommen en heeft ons weer de nodige internetgein en –ongein be-
zorgd. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan.

De deur
Een directeur van een gekkenhuis vindt dat zijn huis veel te vol is met 
gekken. Hij tekent een deur op een stenen muur en zegt tegen ieder-
een: “Wie deze deur als eerste open krijgt, mag hier weg.” Iedereen 
staat tegen de deur te beuken behalve 1 iemand. De directeur loopt 
naar hem toe en vraagt waarom hij niet probeert de deur te openen. 
Waarop de gek antwoordt: “Sssssst, niks zeggen, ik heb de sleutel.”

Zand
Een man is bezig met het bestraten van zijn voortuin en hij komt net 
een beetje zand tekort. Iets verderop in de straat is de gemeente bezig 
met een klus en daar ligt een grote berg zand. De man besluit om daar 
een kruiwagen zand weg te scheppen. Dat merkt niemand toch? Hij is 
druk aan het scheppen als er een agent langs rijdt. Betrapt! “Zo me-
neer. En wat denken wij dat wij aan het doen zijn?” 
“Eh....ik was mijn voortuin aan het bestraten en toen had ik een kruiwa-
gentje zand over. Ik dacht: ik schep het even bij deze grote berg. Maar 
dat mag zeker niet?” 
“Nee, dat mag inderdaad niet. U moet dat zand zelf afvoeren.” 
“Okay”, zegt de man. “Dan neem ik het zand weer mee terug.” 
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Levensverzekering
De bazin van een bordeel in Brussel opent de deur en voor haar staat 
een elegante man van middelbare leeftijd. “En hoe kan ik u van dienst 
zijn?” vraagt zij. 
“Ik wil Conny,” antwoordt hij. “Maar mijnheer, weet u wel dat Conny een 
van onze duurste meisjes is? Misschien wil u eerst de andere meisjes 
zien?” vraagt de bazin. 
“Neen, dank u, ik wil echt wel Conny.” antwoordt de klant. 
Conny wordt onmiddellijk geroepen en zij legt de man uit dat de prijs 
1.000 Euro per beurt bedraagt, en over die prijs wordt helemaal niet 
gediscussieerd. Zonder aarzelen geeft de man 5 briefjes van 200 Euro 
en ze gaan samen naar de kamer. 
Een uurtje later gaat de man rustig weg. ‘s Anderendaags komt de man 
terug en vraagt opnieuw naar Conny. Conny antwoordt dat het heel 
zelden gebeurt dat iemand haar twee nachten na elkaar vraagt, goed 
wetende dat zij nooit een korting geeft. Opnieuw legt de man 5 briefjes 
van 200 Euro neer en samen met de jonge dame gaat hij naar de ka-
mer en een uurtje later gaat hij weer rustig weg. 
Ongeloofl ijk, maar de derde dag staat de man daar weer. Opnieuw be-
taalt hij 1.000 Euro en opnieuw gaan ze naar de kamer. Na een uurtje 
komen ze buiten en Conny vraagt aan haar trouwe klant: “Nog niemand 
heeft drie dagen op rij van mijn diensten gebruik gemaakt. Ik hoor dat 
je niet van hier bent, van waar ben je eigenlijk?” 
“Ik woon in Bilzen,” antwoordt de man. “Echt waar? Ik heb daar nog fa-
milie wonen!” zegt Conny verrast. “Dat weet ik,” antwoordt de klant, “uw 
vader is onlangs overleden. En ik ben de verzekeringsmakelaar van de 
familie. Uw twee zussen hebben me de opdracht gegeven om uw deel 
van de levensverzekering, zijnde 3.000 Euro, uit te betalen.” 
Moraal van het verhaal: 
Sommige dingen in het leven zijn niet te vermijden: sterven, belastin-
gen betalen, en zich laten naaien door de verzekeraar. 

Lucky
Een dom blondje staat voor een automaat en gooit er een euro in en 
een mars rolt er uit. Het blondje gooit hierop nog een euro er in, waarop 
er wederom een mars uit rolt. Dit herhaalt ze wel 10 keer. Na de 10e 
keer vraagt haar vriendje enigszins geïrriteerd: “Heb je nu nog niet ge-
noeg?!?” 
“Genoeg?!?!?”, antwoordt het blondje, “Zie je dan niet dat ik steeds 
win?!?” 
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Goed Nederlands!?
Zo moeilijk is Nederlands niet, je moet alleen maar goed lezen:
ANTILOOP = middel tegen diarree 
BEDACHT = naast bed nummer zeven 
ACHTERAF = min acht 
CONTINENTEN = inenten op een delicate plaats van het lichaam 
PAPIER = zwaarlijvige Ier 
MINISTER = heel kleine ster 
KRAKELING = zoontje van een inbreker 
PROFEET = professor aan tafel 
KAARSRECHT = recht om kaarsen te vervaardigen 
VERTROUWEN = In het buitenland trouwen 
UURWERK = werk dat per uur betaald wordt 
MINIMAAL = kleine maaltijd 
PANAMA = vader laat moeder voorgaan 
KIESKEURIG = tand in goede staat 
MISLEIDER = priester 
POLITICUS = zoen van een politieagent 
EILEIDER = autoritaire kip 
KOEPON = nachtgewaad voor rund 
OORDEEL= lel van oor 
PALING = vader van chinees meisje 
SUPER-DE-LUXE = onbetaalde benzine 
UITDRUKKING = einde van constipatie 
VERZUIPEN = drinken in het buitenland 
THEOLOOG = Theo vertelde de waarheid niet 
UITZONDERLIJK = begrafenisondernemer op reis 

Puzzel
Een blondje belt haar echtgenoot in paniek op. “Ik heb een probleem!” 
zegt het blondje.
“Zeg het maar.” antwoord de echtgenoot.
“Ik heb net een puzzel gekocht maar ik kom er niet uit!”
“Is die puzzel dan zo moeilijk?” 
“Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen, alle puzzel stukjes lijken op 
elkaar!” 
“Wat is het plaatje op de deksel van de puzzel?” 
“Een rode haan, maar ik kom er echt niet uit.” 
“Wacht even, ik kom er zo aan, dan doen wij hem samen!” 
Even later komt de echtgenoot binnen. 
“En waar is die puzzel van je?” 
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“hij ligt hier op de tafel... “
Er valt een diepe stilte en dan een diepe zucht... De echtgenoot: “OK, 
we pakken het als volgt aan. Jij stopt alle Corn Flakes terug in de doos 
en ik vergeet het hele verhaal.” 

Eindejaarsproef
De mooie vrouwelijke professor aan de universiteit herinnert haar stu-
denten aan het feit dat ze de volgende dag tijdens de grote eindejaars-
proef geen enkel excuus van afwezigheid zal dulden. Enige uitzonde-
ring daarop is een zware verwonding, zeer ernstige ziekte of het plotse 
overlijden van een naast familielid. 
Op de eerste rij van het auditorium reageert Nico, de playboy onder de 
studenten: “En in geval van oververmoeidheid, mevrouw? Van bijvoor-
beeld een uitputtende sexnacht?” Hilariteit alom. Wanneer de stilte ein-
delijk is weergekeerd, glimlacht de vrouwelijke professor eventjes naar 
de student, schudt lichtjes het hoofd en zegt hem dan: “Dan mag je met 
je andere hand schrijven.” 

Plassen
Een Nederlander, een Duitser, een Japanner en een Belg staan te plas-
sen in een openbaar toilet. Terwijl de Nederlander aan het plassen is, 
ziet hij dat de Duitser niet één maar twéé straaltjes heeft! De Neder-
lander vraagt aan de Duitser hoe dat mogelijk is, waarop de Duitser 
antwoordt dat zijn jongeheer in de oorlog doorboord is door een ge-
weerschot. 
Op dat moment ziet de Nederlander dat de Japanner dríe straaltjes 
heeft! “Ik ben ook geraakt in de oorlog, door een dubbelloops geweer.” 
Tenslotte zien de Japanner, Duitser en Nederlander bij de Belg wel 
vijftig straaltjes. “Wat is er met jou gebeurd?!?” vraagt de Nederlander 
verbaast aan de Belg. 
“Er is helemaal niets gebeurd,” zegt de Belg met een rood hoofd, “ik 
krijg mijn gulp niet open!” 

Foto’s
Twee vrienden lopen door de Kalverstraat.
Zegt de ene vriend tegen de andere vriend: “Zeg, heb jij naaktfoto’s van 
je vriendin?” 
“Nee!” zegt de tweede vriend verbaasd. 
“Kopen?” vraagt de eerste. 
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Goeie gok
Een juf op school heeft haar laatste dag en de kinderen uit haar klas 
brengen allemaal een kadootje voor haar mee. De dochter van de bloe-
mist komt naar voren en geeft de juf een doos. “Ik denk dat dit bloemen 
zijn,” zegt de juf. 
Vraagt het meisje: “Hoe wist u dat?” “Gewoon goed gegokt,” zegt de 
juf. 
Dan komt de zoon van de banketbakker. “Ik denk dat dit bonbons zijn,” 
zegt juf. 
En ja hoor, inderdaad. “Gewoon gelukkig gegokt,” zegt juf verontschul-
digend.
Dan is de zoon van de drankwinkel aan de beurt. De doos die hij mee-
bracht, lekte een beetje in de hoek. De juf vraagt: “Zit er wijn in?” “Nee,” 
antwoordt de jongen. De juf proeft even met haar tong van de vloeistof 
en vraagt: “Champagne?” “Nee,” zegt de jongen. “Dan weet ik het niet,” 
zegt ze, “wat is het?” 
Roept de jongen enthousiast: “Een puppy!”

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – DVS op 3 mei  jl. was Quinn Rennenberg van 
de E2 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.

QUINN RENNENBERG

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 3-5-2015

TIVOLI 1 – DVS 1
Wat is je naam?
Quinn Rennenberg
Wat is je geboortedatum en -plaats?
22 februari 2005, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 6 - De Schakel
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Voetballer als amateur
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Weet ik nog niet
In welk elftal speel je?
E2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar, vanaf 2012
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel 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?
Moet als keeper nog goed leren duiken
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Elke wedstrijd is leuk
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Elke bal die ik tegenhoud
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee, we zijn 3e geworden
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Geen
Wat is je favoriete club?
Geen
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Buiten spelen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion Bell
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet/salades
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Alles van Disney
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk en speciaal
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Leuk. Op maandag en woensdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

★ ★ ★
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VOOR U GELEZEN

Onderstaand bericht kregen wij van ons oud-lid Rob van Bussel bin-
nen.
Het is natuurlijk meer dan vermeldenswaard dat een oud-Tivoliaan het 
zover weet te schoppen in het (amateur)voetbal. Emre heeft toch heel 
wat jaartjes in de jeugdafdeling van onze club gespeeld, wij wensen 
hem veel succes bij zijn nieuwe club.

Hoi Willem en redactie van SV Tivoli, 
 
Ik was deze week het Eindhovens Dagblad aan het lezen en ik zag dat een oud 
lid (Emre Bostanci) van ons, van Willem II A1 was overgestapt naar UNA.
Ik ben dan wel een oud lid maar het is toch leuk om te vermelden in misschien 
het clubblad of op de website.
Misschien ook te gebruiken voor een soort van propaganda voor de jeugdafde-
ling.

Met vriendelijke groeten
Robbie van Bussel.

★ ★ ★
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Bolleke De Koninck, diamanten, Joden en... 

de Tivolianen

Geen Duitsland, Valkenburg of Lapland (of misschien toch?), maar onze zui-
derburen waren dit jaar het decor van het jaarlijkse uitje van de cluboudsten. 
Zij zouden neerstrijken in Antwerpen om precies te zijn, voor het eerst een 
weekend zonder voetbalwedstrijd. Met nestor Jack, Perry en Patrick als debu-
tanten legden zeventien veteranen aan voor de eerste tussenstop bij Henk B. 
voor de deur. Om vervolgens na het aperitiefje de auto’s in te stappen.

Dag 1: België en verkeer, altijd een heikel punt. Zo kwam het dat de vier 
auto’s elkaar al snel niet meer konden vinden. Maar we waren in Antwerpen, 
dat kon niet missen. Honderden diamantwinkeltjes, de Schelde, mannen met 
keppeltjes en lange baarden bepaalden het straatbeeld. We kwamen uit onder 
de rook van het centraal station, maar het hotel vinden bleek lastiger dan ge-
dacht. Uiteindelijk was het Perry die besloot als eerste te stoppen, had hij nu 
al geen zin meer? Later bleek dat Hakan vanwege de zenuwen al een sanitaire 
stop nodig had, een goeie smoes om te verbloemen dat zij zich in het hotel 
(Leopold i.p.v. Leonardo) vergist hadden. Enfi n, toen iedereen uiteindelijk 
ingecheckt had en Thuur, Willie, Fred en ondergetekende al wandelend een 
citytour hadden gemaakt, kon het terras opgezocht worden. Maar voordat dat 
gebeurde, moest er natuurlijk gelapt worden. De lokale cafés waren blijkbaar 
geschrokken van deze Hollandse bende, want de politie rukte ondertussen af 
en aan. De veteranen maakten zich uit de voeten richting een typisch Belgisch 
café meer in het centrum, jullie weten wel, zo’n café waar ook de wastafel als 
urinoir dient en de kelner hooguit één bier per minuut kan tappen. 

Er moest ook gegeten worden en waar kan je dat in België beter doen dan bij 
de Italiaan? Zij namen het woord tranquillo wel heel letterlijk, maar dan was je 
bij een hongerige Jack aan het verkeerde adres. Nadat hij de bediening op niet 
mistenverstane wijze had duidelijk gemaakt dat het eten wel erg lang op zich 
liet wachten, stonden we 2,5 uur later weer gevuld buiten. Ondertussen wreef 
bookmaker Wim zich in zijn handen, want de weddenschappen op Fred’s bed-
tijd liepen gesmeerd. Er werd koers gezet richting de Grote Markt, naar café 
Den Bengel om precies te zijn. En dat groot werd hier nogmaals benadrukt, 
met een ober van 2,09m. Hier is de rest van de avond doorgebracht, een ge-
zellige bruine kroeg met Nederlandse muziek. De plaatselijke dorpsgek, alias 
hoedenverkoper, rozenverkoper en konijnenoortjesverkoper, had de dag van 
zijn leven en zijn kas werd net zoals die van de toiletjuffrouw fl ink gespekt. 
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De kroegkas bleef ook niet achter, hoewel Hakan hier wellicht anders over 
dacht. Met een dans, waarbij zijn blote torso als camoufl age diende, wist hij 
zich achter te bar te wurmen. Helaas was de dans zo voorbij. Ondertussen 
vond een van de debutanten, ik zal geen namen noemen Jack, het tijd om te 
proberen of de hangtafel een geschikte slaapplaats was. Dit bleek niet het ge-
val en langzaamaan vertrokken de veteranen een voor een. Ondergetekende 
(zonder te vallen!) en Perry wisten na een niet nader te noemen afzakkertje het 
hotel als laatste rond de klok van 3.30u te bereiken. Je bent de jongste of je 
bent het niet...

Dag 2: Doorgaan waar je mee geëindigd bent, dat moeten de veteranen ge-
dacht hebben. Toen iedereen ontbeten had, Nico, Peter L. en Ferry gearriveerd 
waren en junior uit bed getrommeld was, werd er koers gezet richting Den 
Bengel. Na een wandeling van twintig minuten over een straat die de vete-
ranen nu inmiddels wel kunnen dromen, belandden we uiteindelijk op het 
terras. Het was opvallend druk met mensen die speciaal voor de reuzen naar 
Antwerpen waren gekomen (899.978 in getal). Nee, het ging niet om de eer-
der genoemde ober, maar om de opening van het zomerseizoen. Een aantal 
dagschotels, zo’n vijftien trouwerijen voor het stadhuis en wat friet verder, 
waar ondertussen natuurlijk ook weer gelapt was, lieten de veteranen zich van 
hun sportieve kant zien. Een fi etstocht stond op het programma. Waar vooral 
delen lopend werden afgelegd vanwege de drukte, moesten er ook vragen be-
antwoord worden. Een van de vragen was in welke drie straten de dames van 
lichte zeden werken. En aan wie kan je dat nu beter vragen dan aan de expert, 
moet Fred gedacht hebben. Met zijn notitieblok in de aanslag meldde hij zich 
bij een etalage in de Vingerlingstraat. Een rare ervaring moet dit zijn geweest 
voor Fred: een voor het grote deel plastic pop die wel terugpraat en niet leeg-
loopt als je er te lang niks mee doet. Hoe dan ook, hij had het antwoord binnen 
en na de overige vragen beantwoord te hebben, begon het wachten. Dit keer 
niet op het eten, maar op de groep van Stef. Die ondertussen natuurlijk wel 
gegeten had. Dat niet alles uit het Belgische frietkot kwaliteit was, ondervond 
Jeffrey toen Peter naast hem “een bedorven stinkfrikandel” naar binnen stond 
te werken. Drie kwartier te laat verschenen zij ook ten tonelen en werd er over-
gegaan op de prijsuitreiking. Hoewel niet iedereen het hiermee eens was, was 
de groep van Jack de winnaar.

Het was tijd om richting het hotel te gaan, de beruchte straat werd weer be-
wandeld en bij het hotel werd afscheid genomen van Ferry, Perry en Patrick en 
werd Piano John verwelkomd. Een mooie gelegenheid om het beroemde Ant-
werpse Chinatown te bezichtigen. Welgeteld een versierde poort, een aantal 
dode dieren en een vieze straat verder, stonden de veteranen na tien minuten 
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weer voor het hotel. Ondertussen had Stef een kilo gehaktbal naar binnen ge-
werkt en zo te zien in zijn geheel doorgeslikt. Het eten was ditmaal geregeld 
door Thuur en Henk R. Maar waar? Na het verkeerde restaurant te zijn binnen-
gelopen, kwamen we uiteindelijk bij de goede Argentijn aan. Beduidend snel-
ler dan gisteren stond iedereen weer buiten en volgde het vertrouwde recept: 
Den Bengel. Ronnie had de avond van zijn leven, zeker toen het lied Bij de 
Rijkswacht van de Strangers de voeten van de vloer gingen. Toen wederom de 
dorpsgek en toiletjuffrouw fl ink gespekt waren, vertrok de Nederlandse dele-
gatie weer. Een gesloten kroeg werd van nog wat extra omzet voorzien net zo-
als de Ierse pub. Waarna het licht bij de meesten letterlijk en fi guurlijk uitging. 

Het was me wederom weer een weekendje. Een weekend voor herhaling vat-
baar. Voor de echte Tivolianen maakt het niet uit waar, in welk land of met wie 
zij zijn, een feest is gegarandeerd van de eerste tot de laatste seconden. Waar 
de reis volgend jaar heen gaat, is de vraag, maar dat het weer een succes gaat 
worden, dat staat vast.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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FOTOGALERIJ ANTWERPEN VETERANEN
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★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK GE-
MAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf Gebroeders van de Laar Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s  Wok-inn Veghel
Bloemboetiek “Annil” v.o.f. Restaurant Oriëntal Green House
Corona “D. Rebel en Zn.”               Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Auto Aveance
De Verfkampioen Partycentrum Musis Sacrum
Mathijssen Autoschade v.o.f.  Reprofair Autogas
Café ‘t Bambierke Handelsonderneming J. Schuur
Keyboardcentrum Tommy Cars
Brabants Roem Bakkerij van Weert

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:

Autohandel A. Visser Theunissen Machines en Gereedschappen
Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Select Cars Woonbedrijf
Autobedrijf Schalks BV Kleinkiskamp Tegelwerken
B en R Dakwerken Electrotechnisch bureau Th. vd Vorst
Schoolbord Digitaal A.J. Loots BV
Gebrs. Frencken machinefabriek Vidijko

★ ★ ★
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- het seizoen ten einde is
- de balans nu wordt opgemaakt
- u hierover meer hoort op de aanstaande leden 
 vergadering
- deze op 10 september 2015 zal plaatsvinden
- onze mooie kantine hiervoor natuurlijk weer het 

decor zal zijn
- wij u allen van harte hiervoor uitnodigen
- wij erop hopen dat u deze uitnodiging ter harte neemt
- er namelijk genoeg te bespreken en kiezen valt tijdens die vergade-

ring
- uw inbreng dan ook meer dan noodzakelijk zal zijn
- de veteranen een weekendje zijn weg geweest
- Antwerpen dit maal de place (not) to be was
- onze oude knarren daar de boel namelijk onveilig maakten
- er menig drankje genoten werd
- de fi etstocht echter gevaarlijker was
- u daar wellicht niet in moet trappen
- de afsluitende feestavond van het afgelopen seizoen helaas niet 

doorging
- er te weinig animo voor was
- dit onze clubkas niet ten goede komt
- u ook hierover meer te weten kunt komen
- wij u dan verwachten op 10 september
- de zomer nu echt begonnen is
- het weer daar zeker aan bijdraagt
- de temperatuur daar weer een mooie rol in speelt
- we eigenlijk allemaal beter het water in kunnen rollen nu
- we u in elk geval een heel fi jne zomer toewensen
- we u daarna graag terugzien in het seizoen van ons 17e lustrum
- we ervan uitgaan dat u dan weet wat we bedoelen
- we u voor de zekerheid toch nog even in willen lichten
- onze club namelijk al bijna 85 jaar bestaat
- zoiets toch wel behouden moet worden

★ ★ ★








