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REDACTIONEEL

Om maar met de 
deur in huis te val-
len: de algemene 
ledenvergadering 
was erg tam en de 
aanwezigen lieten 
zich amper gelden. 
Het hoofdbestuur 
werd aangevoerd 
door onze voorma-

lige voorzitter die dus wel voorzitter 
van de vergadering was. In dit blad 
kunt u het uitgebreide verslag van die 
avond vinden. Ook verschillende jaar-
verslagen hebben wij voor u in petto. 
In een zeer moeilijke tijd voor onze 
club, met teruglopende ledenaantal-
len en een grote druk vanuit diverse 
instanties, ontbeert het ons aan een 
voltallig dagelijks bestuur. We mogen 
ons gelukkig prijzen met de inzet van 
een aantal mensen maar moeten ons 
tegelijkertijd realiseren dat dit geen 
stabiele basis voor een mooie en 
lange toekomst is. Natuurlijk is het zo 
dat we een kwaliteitsimpuls hebben 
gekregen in onze selectie maar daar 
staat tegenover dat we nog maar 2 
seniorenteams hebben. Ook hebben 
we nog ons damesteam, de vetera-
nen en in totaal 4 jeugdteams, met zo 
weinig teams is het erg moeilijk om 
ons bestaansrecht te verdedigen. Wat 
staat ons te doen?
Zowel bestuurlijk, begeleidend als 
spelend komen we mensen tekort. 
Kortom: het is tijd voor actie!
Veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

CONTRIBUTIE
Betaal op tijd je contributie!!!
Anders heeft dat gevolgen voor jezelf en je team!

VACATURES
Geef je op voor een functie. Het lijkt misschien veel werk, maar in de 
praktijk valt dat reuze mee. Je kan het ook samen met een ander doen. 
Voor de inhoud van de functies kun je op de website terecht.

LEIDERS
Voor het uitstellen van een wedstrijd moet je dat minstens een week 
van tevoren aanmelden bij de secretaris. Dit kan maximaal 2 keer per 
seizoen en niet meer na de winterstop.

TEAM 2
Helaas hebben we het 2de team terug moeten trekken. Er was geen 
animo bij spelers uit andere teams om in het 2de te gaan spelen. Wat 
zorgelijk is voor de toekomst van onze club.

Namens bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers selectie
  Farid Ouâmi selectie
 5 Melvin Heijmans C1
 6 Anna Welten dames
 7 Frans Joosten verenigingslid
 10 Kim Reintjes dames
 11 Arianne Muskens medewerker kantine
 12 Jeffrey de Rijk selectie
  Max Dijkstra C1
 13 Rick van de Laar selectie
 14 Saif Oedaichand F1
 15 Yasin Oedaichand F1
 20 Hamza Özgür C1
  Ties Moerkerk selectie
 23 Addie Dijkstra clubscheids/grensrechter C1
  Leo Zhan F1
 30 Luciano van Esch C1

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015

Dit is de voorlopige activiteitenkalender. Je ziet, dat er nog evenemen-
ten nader vastgesteld moeten worden.

Oktober
Vrijdag 31 Kaartavond

November
Vrijdag 21 Kaartavond
Zaterdag 22 Sint Nicolaasviering voor de jeugd
Vrijdag 28 Tonpraatavond

December
Vrijdag 19 Kaartavond

Januari
Vrijdag 30 Kaartavond

Februari
Vrijdag 27 Kaartavond

Maart
Vrijdag 27 Kaartavond

April
Vrijdag 24 Kaartavond

Mei
Vrijdag 29 Laatste kaartavond

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m dierendag)

Bedankt
Simon Kaczmarek selectie
Judith Monteiro-Tekstra lid jeugdcommissie
Djah Monteiro E1
Maikel Niel veteranen
Gina Baten dames

Nieuw
Davino Slegers F1
Patrick Maijers reservelid veteranen
Jamiel Visser F1
Robin Atlig F1
Shahin Dinmohamed F1
Ashley Dielemans dames
Mariska Seijgers dames
Ricardo van Bekhoven 1e
Romano Janse F1
Simon Masoner medische verzorger selectie
Mishendra Tjonfo F1

★ ★ ★
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ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24-9-2014
(van onze redacteur Pascal Janssen)

De ledenvergadering was deze keer een stuk rustiger dan die van vorig 
jaar en dan doelen we niet alleen op het aantal aanwezigen. Er werd 
nu eens een keer niemand gehuldigd of geridderd, nee, het was een 
doodgewone vergadering die misschien zelfs wel iets te rustig was.

Om 20:10 uur begon Dre, als voorzitter van deze bijeenkomst, aan de 
ledenvergadering. Dre hield er ook nu weer fl ink de vaart in tijdens de 
eerste jaarvergadering waarin hij geen voorzitter meer van onze club is.

Hieronder volgen de hoofdpunten per agendapunt.

Opening
Dre begint met een mooie anekdote over de 2 voorzittershamers die 
hij nu tot zijn beschikking heeft. De vergadering voorzitten doet hij nu 
graag voor ons. In de zoektocht naar een opvolger voor zijn vacante 
functie zijn er slechts 2 reacties geweest op de benaderingen die door 
het bestuur zijn gedaan.
Na een minuut stilte voor alle ons ontvallen dierbaren, en met name de 
moeder van Rob van Bussel, Toos Beenen (onze voormalige kantine-
dame) en de moeder van, ons gewaardeerde Lid van Verdienste, Rob 
Vincken, worden de jubilarissen genoemd. Berry van Gompel en Wil-
lem Huugen gaan op voor hun 40-jarig jubileum en tegelijk met hen zul-
len Henk vd Boomen, Maria en Henk Tholen en Hans Sanders tijdens 
de nieuwjaarsreceptie gehuldigd worden vanwege hun zilveren lidmaat-
schap. Hierna gaan we door naar het volgende agendapunt.

Het quorum is overigens wederom niet gehaald. Er zijn 35 stemgerech-
tigde leden aanwezig, dus komen we er daarvoor 6 tekort. Maar liefst 
24 leden hebben zich de moeite genomen om op enigerlei wijze hun 
afwezigheid vooraf kenbaar te maken. De offi ciële sluiting en herope-
ning blijft achterwege.

Goedkeuring notulen ALV 12 september 2013
Deze notulen zijn voorafgaand aan deze vergadering te lezen geweest 
op onze website en ook aan vele leden per email gestuurd. Aangezien 
er niemand op- of aanmerkingen plaatst, worden de notulen goedge-
keurd en vastgesteld.
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Jaarverslag secretaris
Leny leest aan de vergadering haar visie op het afgelopen seizoen 
voor. Elders in dit blad kunt u haar gehele, vooral toch positieve, ver-
haal nalezen. 

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan deelt met de vergadering een verkorte versie van de balans en 
resultatenrekening. Het belangrijkste is het positieve resultaat dat we 
hebben behaald, dit zorgt immers voor een verbetering van ons Eigen 
Vermogen en met genoeg EV zijn we niet afhankelijk van investeer-
ders.
Het fi nanciële jaarverslag is ook elders in dit blad te lezen.

Verslag kascommissie
Frank vd Ven en Pascal Janssen hebben de kascontrole uitgevoerd.
Pascal leest aan de vergadering hun bevindingen voor en stelt voor om 
aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De-
charge wordt verleend.

Vaststellen begroting en contributie 2014-2015
De huren zullen stijgen en er is defensief begroot op de kantine-in-
komsten. We willen een buffer inbouwen voor onverwachte kosten, het 
resultaat van het afgelopen seizoen biedt geen garantie. Op de uitge-
deelde begroting is direct al een aanpassing nodig omdat ons 2e elftal 
uit competitie is genomen vanwege de onderbezetting in dat team. De 
contributies blijven gelijk omdat het positieve resultaat over de afgelo-
pen jaargang dit toelaat. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk uitga-
ven rechtstreeks via sponsors te laten lopen.
Aangezien er geen op- en/of aanmerkingen zijn, wordt de begroting 
vastgesteld en goedgekeurd, of was het toch andersom???

Verkiezing nieuwe kascommissie
Er lijkt niemand te zijn die zich voor deze taak wil aanmelden en Pascal 
heeft al het maximum aaneengesloten jaren hiervoor bereikt. Omdat 
Pascal zich als reservelid aanmeldt, geeft Fred Meulensteen zich uit-
eindelijk op als lid van de nieuwe kascommissie.

Bestuursverkiezing
Er zitten nu al 2 gestopte bestuursleden achter de tafel en we zijn nu 
een club zonder voorzitter en vice-voorzitter. 
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Een fusie loert om de hoek in deze roerige tijden en een bestuur heb-
ben we keihard nodig. Alleen Leny Sanders en Stefan Bell vormen nu 
het dagelijks bestuur. Leny is aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar, ui-
teraard wordt zij herkozen door de vergadering. Ook Jack en Dre zullen 
hun steentje nog bij willen dragen het komende seizoen. Helaas blijkt 
er ook op de vergadering niemand aanwezig te zijn die een taak binnen 
ons bestuur op zich wil nemen. Peter Smulders speelt hier nog op in en 
vindt dat we niet moeten afwachten want ondanks dat we geen reacties 
hebben gehad op de vacatures zijn we toch hoopvol, maar waar is die 
hoop dan op gebaseerd? Wellicht moeten we mensen persoonlijk aan-
schrijven. Deze nieuwe richting zal men op de eerstkomende hoofdbe-
stuursvergadering bespreken en wellicht wordt Peter dan ook uitgeno-
digd om zijn zegje te doen.

De samenstelling van ons hoofdbestuur en alle commissies kunt u el-
ders in dit blad lezen. Deze werd overigens tijdens de vergadering door 
Leny aan ons allen voorgelezen.

Rondvraag en antwoord
Marijke Smulders: Wat is er met het Joriscollege afgesproken over het 
parkeren op dinsdagavond en kan er iets gedaan worden aan de ver-
lichting op de parkeerplaats?
Antwoord: Wij mogen een stuk van de parkeerplaats middels een lint 
voor onze club reserveren en Leny gaat bij de gemeente navraag doen 
over de verlichting. 
Het blijft echter onduidelijk wie dat lint dan gaat spannen…

Henk vd Boomen: Heeft het terugtrekken van ons 2e elftal nog andere 
fi nanciële gevolgen dan alleen de niet te ontvangen contributies?
Antwoord: Ja, we krijgen ook een boete van ongeveer 190 euro van de 
KNVB.

Fred Meulensteen: Ik ben samen met Martin Tholen trainer van de 
F en wij hebben geen wedstrijdtenue. Mag je wel aan shirtsponsoring 
doen in je eigen team?
Antwoord: We zijn met kleding bezig en het bestuur zoekt nog sponsors 
voor de F, de E1 en E2. Alle tenues blijven uiteraard eigendom van de 
club maar zolang de vorig jaar aangegeven masitalijn maar gehanteerd 
wordt, mogen de sponsoren uiteraard hun naam en logo plaatsen.
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Dion Bell: Ik heb een tweeledige vraag. Kan er iets gedaan worden 
aan de ballenkwaliteit van de jeugdballen?
Wat is het doel van het Eigen vermogen, zit hier ook een maximum 
aan?.
Antwoord lid 1: Een inventarisatie heeft plaatsgevonden en er komen 
4 nieuwe ballen voor de C en 6 nieuwe ballen voor de E. Fred Meulen-
steen speelt hier nog op in en geeft aan dat hij in het nieuws iets had 
gezien over een ballenreparateur. Ook de ballen van de dames komen 
nog te sprake, deze blijven gewoon apart liggen, elk team heeft sowie-
so zijn eigen ballen.
Antwoord lid 2: Ongeveer 25.000 euro van het EV is onze kantine en 
dat kunnen we dus niet zomaar te gelde maken. EV is niet constant en 
liquiditeit is nog belangrijker. We willen de komende jaren ruimer in kas 
zitten zodat we kleding kunnen aanschaffen en eventuele tegenvallers 
kunnen opvangen.
Pascal Janssen voegt hier nog aan toe dat we zeker niet elk jaar een 
positief resultaat hebben en dat er bijvoorbeeld vorig jaar nog verlies 
werd genoteerd.

Danielle Verdonschot: Kunnen er leden gezocht worden voor bij de 
dames? Misschien via likes en social media kenbaar maken?
Antwoord: Dre stelt voor om een verhaaltje te maken hierover en dan 
probeert hij dat in het Groot Eindhoven te laten plaatsen.

Pauze
Tijdens de rondvraag en de beantwoording daarvan vond een pauze 
plaats, in deze pauze kregen wij het gebruikelijke rondje van de club 
aangeboden.

Sluiting
Dre sluit de vergadering af en bedankt alle aanwezigen. Hij vraagt ons 
allemaal om in eigen omgeving te zoeken naar invulling van de vacante 
functies, de eerste aanmelding is al binnen. Bas van Hoof krijgt een ap-
plausje voor zijn aanmelding als lid in de gebouwencommissie.

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – HET KAN BETER

Ook dit seizoen zullen we berichten over ons 1e in het clubblad. We 
blijven dit doen met de verslagjes, zoals die in het ED verschijnen of 
zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd.

In de afgelopen periode werden 5 wedstrijden gespeeld. De goede start 
met een thuisoverwinning tegen Sterksel kreeg helaas geen gepast 
vervolg. Drie kleine nederlagen en een gelijkspel volgden en vriend en 
vijand zijn het erover eens, dat er weer meer ingezeten had. Kom op 
mannen, het kan beter.

Tivoli – Sterksel 3-2 7 september 2014
In een gelijkopgaande wedstrijd bezorgde Coen Jansen met drie goals 
de thuisploeg een zege. Sterksel toonde zich een taaie tegenstander.
Na de eerste goal van Tivoli trok Bart Berkers de stand weer gelijk. Na 
de tweede treffer nam René Bosch deze rol op zich. Na de derde goal 
van de thuisploeg was het verzet van Sterksel gebroken. Kevin van 
Och (vasthouden doorgebroken speler) en Roy Gielen (commentaar op 
de leiding) pakten bij Tivoli in de slotfase beiden een domme en onno-
dige rode kaart.

DVS – Tivoli 3-2 14 september 2014
Rob Verbruggen hielp DVS kort na rust aan de leiding. Na een uur 
spelen verdubbelde Joery van Breemen de score voor de thuisploeg 
en even later maakte Ejay van Galen Last er 3-0 van. In de absolute 
slotfase kwam Tivoli door treffers van Robbert Dekkers en Luc Verbeek 
nog terug tot 3-2, verder kwamen de bezoekers niet.

Tivoli – Casteren 1-2 21 september 2014
Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd in de eerste helft. Pim Smol-
ders opende de score voor Casteren. Tivoli kreeg kansen op de gelijk-
maker, maar nog voor rust maakte Smolders zijn tweede doelpunt voor 
Casteren.
Ralf Walravens maakte nog de 1-2, verder dan die treffer kwam Tivoli 
niet waardoor Casteren de punten mee naar huis nam.

ZSC – Tivoli 1-1 28 september 2014
De wedstrijd begon spectaculair. Al na vijf minuten opende Dirk Hoeks 
de score namens de thuisploeg. Elmar van Milhees trok drie minuten 
later de stand alweer gelijk. 
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Tien minuten voor rust kregen de gasten twee uitstekende mogelijkhe-
den om op voorsprong te komen, maar ZSC-keeper Paul Wijnen hield 
zijn doel vakkundig schoon. 
Na de pauze zakte Tivoli terug en ZSC verzuimde het hierdoor ontsta-
ne veldoverwicht om te zetten in doelpunten. 

Tivoli – Vessem 1-2 5 oktober 2014
Vessem ging op bezoek bij Tivoli beter met de kansen om. Net voor 
rust bracht Adri Huijbers Vessem op voorsprong.
Diep in de tweede helft was het Coen Jansen, die de stand gelijk had 
kunnen trekken, ware het niet dat zijn schot door de paal werd gekeerd. 
In de 88e minuut bracht Robbert Dekkers uit een onmogelijke hoek 
de stand op 1-1. Een goede minuut later was het dezelfde Robbert 
Dekkers, die door een lichte overtreding een strafschop veroorzaakte, 
waardoor zijn naamgenoot Bram Dekkers Vessem de overwinning kon 
bezorgen: 1-2.

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

Onze redacteur Pascal Janssen stuurt ook dit seizoen regelmatig wat 
wedstrijdverslagen van het 3e, die ook op de website verschijnen. We 
hebben gemerkt, dat hij inmiddels wat hulptroepen heeft ingeroepen. 
Onderstaand hun bijdrage van deze maand.

Valkenswaard 5 - Tivoli 3 (2-4)
Ons seizoen is stukken beter gestart dan vorig jaar. Uit bij Valkens-
waard pakten we de volle buit.
Gelegenheidskeeper Gijs ranselde er heel wat ballen uit. En Marc vol-
deed aan de voorspellende gaven van El Grande, hij was verantwoor-
delijk voor al onze goals.
Bij rust stond het 1-1 dankzij een vroege goal van ons en een late 
goal van de mannen uit Valkenswaard. We stonden eigenlijk continu 
onder druk, maar gelukkig wist Gijs er heel wat te keren en was de te-
genstander niet scherp. Na de thee konden we de rentree van Peerke 
vieren. Marc scoorde weer erg snel nadat de keeper een bal zomaar 
in zijn loop gooide. Helaas kwam de gelijke stand weer terug via een 
goeie kopbal uit een even zo goede corner. Bij de derde van Marc kon 
hij vanaf eigen helft alleen op de keeper af en scoorde hij beheerst. 
Die bal had ook nog breed gelegd kunnen worden op ondergetekende 
maar erin telt.
De laatste goal was een beauty, vanaf 30 meter schoot onze voorma-
lige assistman de bal strak in de kruising. De scheids zag een vooraf-
gaande overtreding van the beast gelukkig door de vingers.
Een goede overwinning al met al.

Scoutingsrapport Valkenswaard 5:
(door Tommy Beekelaar)

Samenstelling selectie: Dit team is een com-
binatie van zowel erg jonge als kalende zeer 
oude spelers. Uiteraard wat ertussenin maar dit 
is het eerste noemenswaardige punt.
Moraal team: Ze zijn vorig jaar kampioen ge-
worden als het 8e in de zesde klasse. Ze zijn 
dus met wat verschuivingen het vijfde gewor-
den.
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Inschatting kansen: Alhoewel het kampioenschap gevierd is zijn de twij-
fels over het overleven in deze klasse nu al meermaals geuit. 
Kansen Tivoli: Als Tivoli snel het momentum kan killen van de fl ow van 
het kampioenschap zullen de uilen zich gewonnen geven. Het zou een 
bevestiging zijn van wat al gedacht wordt.

Tivoli 3 - Nieuw Woensel 4 (4-2)
Ook de 2e wedstrijd van dit seizoen hebben we de volle winst be-
haald. Thuis speelden we vooral de eerste helft goed tegen een erg 
jong team. Nadat we via een kopgoal uit een corner achter kwamen 
te staan, draaiden we de wedstrijd snel om. Ik kan nu een heel relaas 
beginnen over dat 1ste geweldige doelpunt, maar ik zal jullie mijn ego-
centrische verhaal besparen. Jorn kopte een corner in de voeten van 
Pasje, die nam aan en schoot uit de draai raak. Hans zette even later 
goed druk op de keeper en tikte de bal knap langs de goalie.
Natuurlijk kon onze topscorer niet achterblijven. Rooie Stijn, de magiër 
uit Gestel, gaf een goeie bal op Marc, die ging alleen op de keeper af 
en scoorde beheerst. Even later besliste Dion de wedstrijd op aange-
ven van Marc. Nog voor rust viel de laatste goal van deze pot. Uit een 
frommelbal na een corner werd de bal van dichtbij achter de uitstekend 
keepende en nog beter coachende Yuri getrapt.
Na de thee lieten wij ons wat terugzakken. Nieuw Woensel creëerde 
weinig en wij waren nog een paar keer gevaarlijke via counters.
De vooruitziende blik was voor deze wedstrijd van Tommy, want hij zei 
voor het eerste fl uitsignaal: goalenmaker tegen mij...

Tivoli 3 - Eindhoven av 3 (1-3)
We zijn teruggewezen door een team vol oude bekenden.
Voor rust speelden we nog wel aardig en creëerden we wat kansen. 
Een aanval werd via Marc ingeleid, hij legde de bal goed terug op 
Robke en diezelfde Robke rondde knap af vanaf 5 meter. Nog voor rust 
kwamen de Eindhovenaren terug vanuit een corner. De bal werd niet 
weggewerkt en een kopbal viel tergend langzaam via binnenkant paal 
binnen. We hadden nog heel wat kansen en waren de betere ploeg 
voor rust maar scoorden niet meer. 
Na de thee speelde de tegenstander beter. Een fout van Gijs veroor-
zaakte de achterstand, hij wilde een terugspeelbal even aannemen 
maar de bal stuitte te ver van zijn voet. De spits van Eindhoven aar-
zelde niet en trapte de bal binnen. 
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Even daarvoor had Tommy, na maanden blessureleed, zijn rentree ge-
maakt. We konden geen vuist meer maken en behalve enkele stevige 
overtredingen over en weer viel er weinig te beleven. Vlak voor tijd 
maakte Eindhoven zelfs nog de derde. De vrijstaande man in de  spits 
knikte de bal vanaf een meter of tien goed binnen.
Zo, zijn we weer met beide voetjes op de vloer...

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
(senioren en dames)

Ook dit seizoen gaan we deze lijst weer plaatsen. Onderstaand de eer-
ste topscorerslijst van het nieuwe seizoen 2014 -2015.

 1 Marc Carapiet 3e 5x
 2 Coen Jansen 1e 4x
 3 Mike Hovens V 2x
  Elmar van Milhees 1e 2x
  Henk vd Boomen V 2x
  Robin van Daal 1e 2x
  Robert Dekkers 1e 2x
 8 Pascal Janssen 3e 1x
  Rob van Hout  3e  1x
  Frans Veldpaus V 1x
  Denise Janssen D 1x
  Ralf Walravens 1e 1x
  Luc Verbeek 1e 1x
  Hakan Arici V  1x
  Richard Antoni V 1x
  Dion Bell 3e 1x
  René Lathouwers 1e 1x
  Perry Plompen V 1x
  Arno van Happen V 1x
  Nicky Gielen 1e 1x
  Thuur Mollet V 1x
  Hans Sanders 3e 1x

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN 2014 – 2015 ZUID 1

Vooraf zij gemeld, dat in het kader van de slogan “Vrijheid, blijheid” er 
in het komende seizoen geen tussen- en eindstand van de veteranen 
meer zal worden bijgehouden met als gevolg, dat we die dus ook niet 
meer in het clubblad kunnen plaatsen. Onderstaand vinden jullie de 
overige tussenstanden.

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E
ZSC 5 11 15- 6
DVS 4 10 9- 6
Tuldania 5 9 15- 11
Nederwetten 5 8 15- 12
Terlo 5 8 8- 8
De Weebosch 4 6 10- 7
DOSL 4 6 10- 10
Casteren 4 6 5- 6
Vessem 5 5 6- 13
Tivoli 5 4 8- 10
Knegselse Boys 5 3 7- 15
Sterksel 5 1 10- 14

Tivoli 3 5e klasse 527
Dommelen 3 4 10 18- 3
Geldrop 6 4 10 19- 6
UNA 7 2 6 9- 3
Tivoli 3 3 6 9- 7
Eindhoven AV 3 4 6 9- 8
DOSL 3 3 4 6- 8
Pusphaira 8 1 3 3- 1
Valkenswaard 5 2 3 6- 5
WODAN 9 4 3 9- 15
Heeze 6 4 3 9- 21
Nieuw Woensel 4 4 1 5- 13
Braakhuizen 4 3 0 6- 18
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Tivoli dames 5e klasse 863
Heeze 3 9 15- 1
Unitas’59 2 3 9 15- 1
RKGSV 3 7 8- 3
DOSL 3 6 12- 8
Nieuw Woensel 4 6 8- 12
RPC 3 5 6- 4
WODAN 2 2 4 7- 3
Pusphaira 2 3 4 9- 6
Valkenswaard 2 2 1 2- 3
Nederwetten 2 3 0 4- 12
Braakhuizen 3 0 2- 17
Tivoli 4 0 1- 19

Jeugd najaarsreeks

Tivoli C1 5e klasse C95
SBC C7G 3 9 24- 10
Geldrop C6 4 9 31- 14
Nuenen C6 4 9 33- 19
DBS C5G 4 9 18- 6
WODAN C6 4 7 27- 16
Acht C3 2 6 6- 2
RKVVO C5 3 6 8- 11
Woens. Boys C3 2 4 14- 6
Unitas‘59 C7 3 3 7- 15
Best Vooruit C7 4 3 21- 18
Brabantia C5 4 3 14- 28
Nieuw Woensel C3 2 0 5- 7
Tivoli C1 3 0 2- 35
Wilh. Boys C6 4 0 4- 27

Tivoli E1G 3e klasse E337
RPC E3 3 9 22- 11
Nuenen E5 4 9 25- 17
Tongelre E1 4 7 13- 8
Geldrop E4 3 2 6- 9
Braakhuizen E2 3 1 6- 16
Tivoli E1G 3 0 15- 26
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Tivoli E2 5e klasse E585
DBS E10G 3 7 23- 7
Marvilde E4 3 7 16- 12
Rood Wit V E6 3 6 21- 9
Vessem E2 3 3 10- 20
Tivoli E2 4 0 11- 33

Tivoli F1 4e klasse F475
Eindhoven AV F4 3 9 18- 3
UNA F6 4 8 20- 8
DBS F7 3 4 13- 10
Tivoli F1 4 3 9- 23
RPC F5 3 1 4- 11
RKVVO F4 1 0 1- 10

★ ★ ★



☞
18

JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2013-2014

Achter ons ligt het 83-ste voetbalseizoen van onze Sportvereniging. 
Een jaar zonder voorzitter, na het aftreden van Dre Rennenberg. Met 
de komst van de nieuwe hoofdtrainer, Peter Treffers,  heeft het 1ste een 
stap in opwaartse richting  gemaakt. Er werden weer enkele wedstrij-
den gewonnen, wat wel wat jaartjes  geleden is. Met 5 senioren- en 3 
jeugdteams zijn we de competitie ingegaan en hebben we het seizoen 
afgemaakt. We hebben dus geen team hoeven terugtrekken.

De eindscores van de diverse teams:
Het 1ste: 19 punten, het 2de: 20 punten, het 3de 16 punten, dames: 6 
punten, veteranen: 26 punten, F: 9 punten, E: 16 punten en de  D: 10 
punten.

Alle trainers en begeleiders wil ik hartelijk danken voor hun inzet en tijd 
gedurende het afgelopen seizoen.

Inmiddels zijn de hernieuwde Statuten door de notaris bekrachtigd en 
voor iedereen toegankelijk. Ook zijn verschillende aanpassingen ge-
daan aan de diverse leidraden van het Huishoudelijk Reglement en 
Taken- en Functielijsten. Dankzij deze beschrijvingen is voor een ieder 
duidelijk op welke wijze wij binnen onze verenging met elkaar omgaan  
en wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Het Bestuur hecht 
hier zeer veel waarde aan en benadrukt bij deze een ieder er voor te 
zorgen dat men onze club, haar leden en/of onze vrijwilligers niet in 
diskrediet brengt. Vanzelfsprekend zijn al deze documenten voor elk lid 
toegankelijk, dan wel op te vragen.

Vanaf maart 2014 moeten alle wedstrijdformulieren, uitgezonderd de 
E en F pupillen, digitaal worden ingevuld op het DWF. Verder zijn de 
strafcodes voor gele en rode kaarten vanaf het komend seizoen door 
de KNVB gewijzigd.

Voor al diegenen die hun contributie en boetes van het afgelopen sei-
zoen 2013-14 nog niet hebben voldaan, geldt dat ze niet kunnen voet-
ballen in het nieuwe seizoen, tenzij…….
Het innen van contributie voor het nieuwe seizoen gaat niet meer per 
automatische incasso. De aanschaf voor dit pakket bij de bank is voor 
Tivoli te kostbaar. Vandaar het verzoek om de contributie over te ma-
ken op onze bankrekening, dan wel contant te betalen.
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Het net dat gespannen is op het terras, zodat cricketballen ons niet 
meer om de oren vliegen, zal in het begin van het volgend seizoen ver-
der worden afgemaakt en gefatsoeneerd.

De kantine-inkomsten zijn dit jaar weer gestegen! Dit is mede te dan-
ken aan de diverse activiteiten, die hebben plaatsgevonden op ons 
sportpark. Verder is de activiteitencommissie ook druk doende geweest 
met de verschillende evenementen. Ook een frequenter kantinebezoek 
van de leden heeft hieraan bijgedragen. We zijn erg gelukkig met de 
groeiende fi nanciële bijdrage van onze kantine. Helaas is Maria Tholen 
gestopt. Voor haar geweldige inzet en tijd de afgelopen drie seizoenen 
wil ik haar hartelijk bedanken. Het beheer van de kantine is inmiddels 
overgedragen.

De aanwas van spelers voor het 1ste is aanzienlijk  toegenomen, zodat 
we het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet zien. Bij de jeugd 
trekt het ledenaantal ook langzaam weer aan en kunnen we volgend 
seizoen starten met een extra pupillenteam. Wim Vermeulen wil ik feli-
citeren met het behalen van het KNVB diploma: pupillentrainer.

Tot slot wil ik alle vrijwilligers bij Tivoli heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet en tijd. Ook sponsoren, die via reclameborden, advertenties in 
het clubblad en kledingsponsoring een bijdrage leveren aan onze club: 
Hartelijk Dank!!!
Zonder deze mensen zouden we niet kunnen bestaan als vereniging!
Alle nieuwe leden van harte welkom en iedereen veel succes in het 
nieuwe seizoen! Dat het gezellig en sportief mag verlopen.
Namens het bestuur dank ik de leden voor het in ons gestelde vertrou-
wen.

Eindhoven, 24 september 2014
Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★
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FUNCTIES BINNEN SV TIVOLI 2014– 2015

HOOFDBESTUUR

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: vacant
Vicevoorzitter: vacant
Secretaris: Leny Sanders
Administratieve zaken: Willem Scheenjes
Penningmeester: Stefan Bell
Boekhouder: Henk Rennenberg

Afgevaardigden:
Senioren- en Algemene Zaken: vacant
Jeugdzaken: Ronald Rennenberg
Kantinecommissie: Henk Rennenberg 
Redactiecommissie: Jack Engelen
Activiteitencommissie: Angelique Janssen
Hoofd gebouwen en accomodatie: Gijs Visser
Bestuursadviseur/PR Dre Rennenberg

Algemene functies
Terreinchef: René Bulthuis; Maandag vacant 
Wedstrijdcoördinator op zaterdag: René Bulthuis E en F, Angelique 
Janssen D 
Wedstrijdcoördinator op zondag: Vacant voor 1ste, Rudi Sanders en/of 
Frits van Duijnhoven voor 2, 3 en dames
Website beheerders: Willem Scheenjes en Jack Engelen
Veldbelijning:  Rudi Sanders, Peer Rennenberg
Materialen voetballers: René Bulthuis i.s.m. Leny Sanders
Kleedkamers/Kantine poetsen: Peer Rennenberg en Jan Dielissen 

Indeling afdelingen en commissies

Seniorenzaken:
Voorzitter:    vacant 
Wedstrijdsecretaris:   Peter Smulders
Coördinator 1ste:   Gijs Visser
Coördinator 2-3 en dames:  vacant
Trainer selectie:    Peter Treffers  
Technische staf:    Gijs Visser 
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Leider 1e:   Peter Treffers 
Vlagger:   Hakan Arici 
Verzorger:   Simon Masoner
Leider 3e:   Guillaume Stubs
Leiders Dames:  Hans Verbaal/ Marij Smulders
Leiders veteranen:  Peter Smulders, Wim vd Wiel en Jack Engelen
Clubscheidsrechters:  Hakan Arici, Peter van Engeland en Wim 
   Vermeulen
Clubscheidsr. jeugd:  Jo Berlo
Clubgrensrechters:   Wim Vermeulen, Fred vd Horst en Hakan Arici
Kledingbeheer:  Maria en Henk Tholen i.s.m. Leny Sanders

Jeugdzaken:
Voorzitter:   Ronald Rennenberg
Toernooien en vriend-
schappelijke wedstr.:  Jos vd Hooff
Wedstrijdsecretaris:  Leny Sanders
Leden jeugdbestuur:  Angelique Janssen, Jos vd Hooff
Coördinator jeugd:  Jos vd Hooff
Trainer/Leiders D:  Wim Vermeulen en Emile Heerkens
Trainer/Leiders E1:  Hakan Arici  en M. Cetinkaya
Trainers/LeidersE2:  Dion Bell en Gerrie Fransen
Trainer/leider F:  Fred Meulensteen en Martin Tholen
Kledingbeheer jeugd: Angelique Janssen i.s.m. Leny Sanders en Maria  
   Tholen

Kantinecommissie:
Voorzitter:   Henk Rennenberg en beheer i.s.m. Ronnie Kox,  
   Celesty Gahler en Angelique Janssen
Inkoopbeleid:   Henk Rennenberg
Medewerkers:  Anja Vaessen, Leny Sanders, Peer Rennenberg,  
   Henk Rennenberg, Angelique Janssen en 
   Arianne Muskens, Ronnie Kox en Celesty   
   Gahler, nog 2x vacatures 

Redactiecommissie:
Voorzitter:   Jack Engelen.
Medewerkers:  Pascal Janssen, Franklin Klumpkens 
(Web-)corresp.:  Marc van Hout
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Activiteitencommissie:
Afgevaardigde bestuur:   Angelique Janssen
Medewerkers:    Henk Rennenberg, Fred vd Horst  
     en Ronny Kox
Promotie en aktiviteiten jeugd:   Angelique Janssen, 1x vacature

Commissie van beroep:
Ronnie Verbeek, Juul van Hout, Hein Groeneveld, Gerard Geurds, 
Henk Iedema en 
Simon Groeneveld. (secretaris)

Sponsorcommissie:
Henk Rennenberg, 2x vacatures

Gebouwen en accomodatie: 1x Vacature
Hoofd:   Gijs Visser
Medewerker:  Bas van Hoof

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

De scheids
(je kunt maar een hobby hebben)  

Wat kijkt hij uit,
Naar het weekend,
Niets dat hem stuit,

Zo is ons wel bekend.

Even weg van de zorgen,
Dagelijkse sleur vergeten,
Niet denken aan morgen,

En alle regels weten.

De scheids is een clubgek en vakman pur sang.
Met de fl uit in zijn bek, keert hij steeds zijn wang.

Zonder waardering,
Niets is toch goed,
Trekt hij zijn lering,

En houd goede moed.

Niets kan hem stuiten,
Hem breng je nooit van de wijs,

Niets mooier dan fl uiten,
En vaak is ie al grijs.

De scheids is een clubgek en vakman pur sang.
Met de fl uit in zijn bek, keert hij steeds zijn wang.
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Bekijk het vanuit zijn ogen,
Hij heeft de touwtjes in handen,

Geen zin in lange betogen,
Hij bijt liever op zijn tanden.

In de wei doet hij zijn ding,
Jongens begeleiden fanatiek,

Geen sprake van zelfkastijding,
Nee dit is pure romantiek.

De scheids is een clubgek en vakman pur sang.
Met de fl uit in zijn bek, keert hij steeds zijn wang.

Pasje 28-9-2014 

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

Ook in dit nieuwe seizoen verzorgt Marc van Hout weer de wedstrijd-
verslagen van de veteranen, die op de website en het clubblad gepubli-
ceerd worden.
Onderstaand zijn bijdrage voor deze maand.

Woenselse Boys A vets - Tivoli vets 4-4
Na de toernooiwinst en de eerste afgelasting stond vandaag de eerste 
offi ciële wedstrijd van het seizoen op het programma. De altijd bijzon-
dere en lastige wedstrijd tegen de Woenselse Boys. Een tegenstander 
waarbij je gedurende de wedstrijd doorgaans voor meer verrassingen 
komt te staan dan tijdens een optreden van Hans Klok. En dat was ook 
vandaag niet anders. Een week voor de wedstrijd werd Stef al gewaar-
schuwd door een Boy: “Jullie winnen niet, want ik fl uit.” Maar uiteinde-
lijk bleek dat ze een andere scheidsrechter hadden gevonden.
Dat de opstelling op redelijk wat plaatsen gewijzigd was ten opzichte 
van het toernooi bij Braakhuizen was in de beginfase wel te merken op 
het veld. Het positiespel was lang niet zoals het zou moeten zijn, maar 
desondanks leverde de eerste aanval van de wedstrijd direct de eerste 
treffer van het seizoen op. Mike wist zich aan de linkerkant te ontdoen 
van zijn tegenstander en vond Frans voor het doel. Hij kon op zijn 
gemak een hoek uitzoeken en deed dat ook: 0-1. Daarna begon een 
rommelige fase in de wedstrijd. Beide ploegen konden nauwelijks de 
bal rondspelen, iets wat niet eens te wijten was aan het splinternieuwe 
“kunstgras”-veld. Ondertussen waren Hennie en Bas aan het ruziën 
over wie op welke positie stond. Uiteindelijk won Hennie dit “gevecht”, 
want Bas moest zoveel lopen dat hij vlak voor het rustsignaal letterlijk 
de zool onder zijn schoen vandaan had gelopen. Er zijn foto’s van dit 
opmerkelijke incident in omloop, maar daar heeft de ondergetekende 
niet de juiste rechten van. Er waren nauwelijks kansen, maar bij de 
kansen die er waren, toonde Bert zich een uitstekende sluitpost. Met 
twee cruciale refl exen wist hij treffers van de Boys te voorkomen. Ech-
ter, in de 23e minuut was hij kansloos. Een lage voorzet kon na een 
snelle counter eenvoudig door de spits binnen getikt worden: 1-1. De 
wedstrijd leek te gaan kantelen, dus het was voor de Veteranen zaak 
om de rust in ieder geval niet met een achterstand in te gaan. Maar het 
pakte zelfs beter uit. 
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Een minuut voor het rustsignaal werd een lange bal van Gijs verlengd 
door Henk, die de oude garde wellicht doet denken aan Horst “Das 
Ungeheuer” Hrubesch, met de kop verlengd richting Perry. Hij ontweek 
een aanslag van de doelman en schoof de bal rustig in het lege doel: 
1-2.
Een achterstand is volgens Boyse begrippen niet mogelijk, dus waren 
zij genoodzaakt om hier iets aan te doen. Hoewel er drie veteranen op 
de bank zaten, besloten zij na rust een jongen van een jaar of twintig in 
te zetten. Of de veteranen hierdoor van slag waren of niet, het feit was 
dat de stand binnen drie minuten weer gelijk was. Een hoge voorzet 
werd nauwelijks weggewerkt, waarna er ook voor Bert in de rebound 
geen houden meer aan was: 2-2. Kort hierna kwamen de veteranen 
ook op achterstand. Na een counter wist Bert nog knap de eerste inzet 
te pareren, maar wederom was de rebound van dichtbij hem te mach-
tig: 3-2. Nu wilden de Boys en scheidsrechter de overwinning ook direct 
veiligstellen. Waar Bert de eerste keer dat het vlagsignaal van Stef ge-
negeerd werd nog redding wist te brengen, kon hij enkele minuten later 
dit niet herhalen. Zodoende stond er volkomen tegen de regels in 4-2 
op de borden, waarna Stef ook direct besloot het bijltje (lees: de vlag) 
erbij neer te gooien. Maar toen geschiedde tegen ieders verwachting 
nog een klein wonder. Tien minuten na de 4-2 werd de achterstand 
door Thuur verkleind. Op het middenveld zette hij zijn tegenstander 
knap van de bal en kon alleen op de doelman af en deze werd met een 
schuiver te kijk gezet: 4-3. Er was dus nog hoop en de Tivolianen trok-
ken daarom met z’n allen ten strijde. Vlak voor tijd leverde dit ook de 
verdiende gelijkmaker op. Na een scrimmage voor het Boyse doel wist 
Mike met een sliding de bal voor de voeten van Richard te krijgen. Hij 
twijfelde geen moment en vond het net: 4-4. Enkele minuten later zag 
de scheidsrechter ook het kansloze van hun missie in en fl oot voor het 
einde van de wedstrijd.
In een wedstrijd waarin er tegen dertien man gespeeld werd, hebben 
de veteranen uiteindelijk een mooi resultaat neergezet. Dat de scheids-
rechter naderhand tegen de Boyse coach zei: “Ik heb het geprobeerd, 
maar het is niet gelukt,” is volgens mij de perfecte samenvatting van 
deze wedstrijd. Dankzij een goede teamprestatie is het eerste punt 
zeer verdiend binnengehaald. Dus nu is het afwachten welke middelen 
de Boys de volgende maal zullen inzetten om een overwinning af te 
dwingen.
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Tivoli vets - EFC vets 3-4
Vandaag moesten de veteranen voor het eerst in hun bestaan aantre-
den tegen de nieuwe veteranen van EFC, uit Eersel. Waar vorige week 
nog een punt gepakt werd tegen twaalf of misschien zelfs dertien Boys, 
stonden er vandaag slechts tien tegenstanders op het veld. Het enige 
verschil was dat deze tien Eerselnaren allemaal rond de dertig jaar wa-
ren en er allemaal nog afgetraind uitzagen. Het zou dus nog een lastige 
klus kunnen worden.
En dat bleek het ook te zijn. Voordat de veteranen goed en wel met hun 
ogen geknipperd hadden, stond de 0-1 al op het scorebord. Een aanval 
over links werd laag voorgegeven waarna de spits volledig vrijstaand 
de bal achter stand-in Stef kon schieten: 0-1 in de tweede minuut. Het 
veldspel leek in de beginfase redelijk in evenwicht, alleen benutte EFC 
wel direct alle mogelijkheden die het kreeg. Zo ook in de elfde minuut. 
Deze goal was haast identiek aan de eerste goal. Wederom volgde een 
lage voorzet vanaf links, Ilan reageerde te laat waardoor zijn man ook 
Stef kon passeren: 0-2. Het leek dus een kwestie te gaan worden om 
de nederlaag zo klein mogelijk te houden. Dit werd nog maar eens be-
vestigd toen in de twintigste minuut het trio Eerselse doelpunten com-
pleet was. Deze keer niet volgens het “vaste recept,” maar Stef werd 
kansloos gelaten door een schot van afstand vlak langs de paal: 0-3. 
Vanaf dat moment schroefden de veteranen het tempo op en meldden 
zij zich vaker in het vijandige strafschopgebied. Dat resulteerde vijf mi-
nuten voor rust in het eerste competitiedoelpunt van de clubtopscorer 
van vorig seizoen. Mike vond na een mooie actie het net en bracht zo 
weer een klein beetje hoop terug bij de Tivolianen: 1-3.
Na rust was het spel wederom gelijkwaardig, maar nu was het vooral 
Tivoli dat voor de gevaarlijke momenten tekende. Hoewel de Eersel-
naren nog steeds met tien man speelden, konden zij zich nog redelijk 
eenvoudig staande houden. Dit leek na een kwartier te veranderen. 
Hakan werd op maat bediend en wist beheerst af te ronden: 2-3. Alles 
was weer mogelijk. Maar deze situatie veranderde vijf minuten later 
alweer. Met een snelle counter werd het verschil in leeftijd duidelijk en 
dit was ook voor Stef niet meer af te stoppen: 2-4. Met nog een kwartier 
te spelen, leek de wedstrijd dus alsnog gespeeld. Maar daar dacht de 
technische staf anders over. Zij gooiden het roer om en kozen voor een 
meer aanvallend speltype. Dit wierp meteen zijn vruchten af, want nau-
welijks vijf minuten na de 2-4 was het verschil door toedoen van Mike 
wederom verkleind tot slechts een doelpunt: 3-4. De laatste tien minu-
ten konden de Tivolianen dus echt “va-banque” gaan spelen. 
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Er werd nadrukkelijk aan de Eerselse poort gerammeld, maar zij wei-
gerden open te doen. De counters van hun zijde werden schaarser en 
de wedstrijd met tien man spelen leek zelfs voor de jeugdige groep zijn 
tol te eisen. De grootste mogelijkheid op een gelijkspel kreeg Arno in 
de allerlaatste seconden van de wedstrijd. Een voorzet kwam terecht 
bij de tweede paal waar Arno op een meter van de goal boven iedereen 
uittorende. Desondanks wist hij de bal niet tegen de touwen te krijgen 
maar raakte hij de paal. Meteen hierna volgde het eindsignaal.
Hoewel er vandaag slechts tien tegenstanders op het veld stonden, 
was hier tijdens de wedstrijd weinig van te merken. EFC had hun leef-
tijd in het voordeel en combineerde er lustig op los. Toch denk ik dat 
de Tivolianen normaal gesproken deze wedstrijd gewoon naar zich toe 
hadden moeten trekken, zeker als zij zo speelden als afgelopen week. 
Na twee wedstrijden zonder drie punten is volgende week bij Braakhui-
zen de ideale mogelijkheid om hier verandering in te brengen.

Braakhuizen B vets - Tivoli vets 2-1
De eerste twee wedstrijden van het seizoen stonden garant voor veel 
doelpunten, maar omdat er van de vijftien doelpunten minder voor dan 
tegen werden gemaakt, is de start nog niet optimaal te noemen. Daar 
moest vandaag verandering in komen, immers was er tegen Braak-
huizen B al geoefend. Dus beide elftallen wisten wat hun te wachten 
stond.
De Tivolianen schoten uit de startblokken en in de zevende minuut 
stond de eerste treffer al op het scorebord en dit was zelfs niet eens 
de eerste kans van de wedstrijd. Johan speelde zichzelf goed vrij op 
het middenveld en gaf een steekpass op Henk het strafschopgebied 
in. Hij twijfelde geen moment en schoot buitenkant voet de bal in de 
verre hoek: 0-1. En de storm duurde voort. Mike, Henk, Frans en Jo-
han kregen aardige mogelijkheden, maar de Braakhuizense doelman 
wist vooralsnog zijn doel schoon te houden. De eerste twintig minuten 
speelden zich vooral op de helft van Braakhuizen af, maar dit ging niet 
zonder slag of stoot. Kort na elkaar moesten Bas en Mike met een 
blessure naar de kant, waar zou blijken dat Mike er na een paar fi kse 
tikken het ergst aan toe was. Hij zou de rest van de wedstrijd ook niet 
meer terugkeren. Met nog maar een spits en dus weinig aanspeel-
punten voorin veranderde het spelbeeld meteen. Desondanks kwam 
de gelijkmaker letterlijk en fi guurlijk uit de lucht vallen. Een corner van 
Braakhuizen, als ik mij niet vergis de eerste van de wedstrijd, werd 
door een rood-zwarte eenvoudig achter Bert gekopt. 
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De stand was tegen de verhouding in weer gelijk na 26 minuten. Daar-
na speelde de wedstrijd zich vooral op het middenveld af, waar Tivoli 
het spel dicteerde tot de rust. Zonder meer doelpunten gingen beide 
elftallen naar de thee, waarbij de Tivolianen zich mochten verwijten dat 
zij het overwicht niet in scores hebben weten uit te drukken.
In de rust bleek ook dat Frans (voorlopig) niet verder kon, dus werd 
toeschouwer Robert alsnog in een tenue gehesen en als middenvelder/
verdediger geposteerd. Opnieuw had Tivoli de overhand in de beginfa-
se van de tweede helft, maar toen de goals uitbleven, sloop langzaam 
maar zeker de onrust in de ploeg. Het spel werd slordiger, waardoor de 
kansen schaarser werden. De aanvallers werden maar moeilijk bereikt 
en als zij bereikt werden, was dit vaak niet in kansrijke positie. De lange 
bal werd steeds vaker gehanteerd, maar ook dit leek weinig effect te 
hebben. Braakhuizen stond de gehele tweede helft ongeveer met een 
“handbal”-verdediging halverwege de eigen helft en werden alleen 
gevaarlijk via de counter. Bert moest bij deze momenten twee keer 
handelend optreden en deed dit twee keer weer verdienstelijk. Echter, 
vlak voor tijd moest hij ook zijn antwoord schuldig blijven. De spits van 
Braakhuizen onttrok zich aan het zicht van onze verdediging, door op 
de middenlijn te wachten. Een diepe bal was voldoende om hem te 
bereiken en oog in oog met Bert schoof hij hem op de andere aanval-
ler: 2-1. De vier minuten die resteerden, waren een groot slotoffensief. 
Hoewel de bal nog maar nauwelijks verder dan twintig meter van het 
Braakhuizense doel was, werd een nederlaag niet meer afgewend. 
Mede dankzij een voortreffelijke redding van de sluitpost.
Na een gelijkspel, twee nederlagen en een wedstrijd tegen angstgeg-
ner Gestel in het verschiet, kan er gesproken worden van een matige 
seizoenstart. De doelpuntenmachine bleef vandaag steken op maar 
een goal en mede door het wegvallen van Mike, zal hier de komende 
weken een alternatief voor gevonden moeten worden om het tij te ke-
ren.

Tivoli vets - Gestel A vets 2-0
Op een verrassend warme dag in het laatste weekend van september 
kwam angstgegner Gestel op bezoek aan De Heihoef. Voor het eerst 
hadden zij twee veteranenteams en dit was ook te zien aan de teamsa-
menstelling van team A, want er waren enkele „vreemde“ gezichten bij. 
Met Marcel voor het eerst op de bank zou vandaag eindelijk de eerste 
overwinning bewerkstelligd moeten worden. Het team waarvoor de Ti-
volianen vaak gevreesd hadden, bleek in de beginfase net als het afge-
lopen jaar, zijn beste tijd gehad te hebben. 
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Net als vorige week dicteerde Tivoli de wedstrijd en dit leidde al snel tot 
de eerste mogelijkheden. Deze werden onbenut gelaten, totdat Henk 
net als vorige week de score opende. Richard veroverde de bal en wist, 
met wat moeite Henk te bereiken. En deze liet op zijn beurt met een 
droge knal de Gestelse doelman voor het eerst vissen: 1-0 na zeven-
tien minuten. De wedstrijd was eigenlijk een kopie van vorige week tot 
dat moment, dus de Tivolianen moesten ervoor waken om niet weer 
in dezelfde fout te trappen. Met de voorsprong op zak liet Tivoli Gestel 
het spel maken, maar Bert zou Bert niet zijn als hij zich niet weer zou 
onderscheiden. Of hij nu een rollertje moest oprapen of een katachtige 
refl ex moest maken, hij moest en zou voor het eerst de nul houden 
vandaag. Ondertussen golfde het spel op en neer en kregen beide 
ploegen een aantal kansen. Het mooiste moment van de eerste helft 
was misschien wel na een half uur. Toen voor het eerst in de geschie-
denis een vader het stokje over mocht dragen aan zijn zoon. Gijs ging, 
met een lichte blessure, naar de kant en werd vervangen door Marcel. 
Hij hoopte om tijdens zijn debuut met zijn vader te spelen, maar dat 
ging dus vooralsnog niet door. Na enkele balcontacten klonk het rust-
signaal en konden de veteranen voor het eerst zonder tegendoelpunt 
pauze houden.
In de beginfase van de tweede helft gebeurde er weinig noemenswaar-
dig. Er werden over en weer kansen gemist en de doelmannen hadden 
genoeg werk te verrichten. Tot Arno het na een kwartier welletjes vond 
en de wedstrijd besloot in het slot te gooien. Met een geweldige pegel, 
die de wereldjournaals ongetwijfeld heeft gehaald, liet hij iedereen, in-
clusief de doelman, versteld staan: 2-0. Zijn nieuwe voetbalschoenen 
hebben zijn uitwerking duidelijk niet gemist. Met het absolute hoogte-
punt van de wedstrijd zou ik dit verslag eigenlijk wel kunnen afsluiten. 
In de laatste twintig minuten hoefden de Tivolianen niet meer en de 
spelers van Gestel konden niet beter. Een aantal veteranen deed nog 
een moedige poging om het kunststukje van Arno te verbeteren, maar 
geen van deze pogingen trof doel. Hierdoor bloedde de wedstrijd ei-
genlijk dood en was de eerste overwinning een feit. 
De Tivolianen hebben er drie wedstrijden op moeten wachten, maar 
wat is dan lekkerder om juist tegen Gestel de trend te doorbreken. Met 
een dikverdiende 2-0 op zak kon er onder het laatste zomerzonnetje 
nagenoten worden. Helaas staat volgende week de feestdag op het 
programma, dus zullen zij twee weken geduld moeten hebben om dit 
voort te zetten.

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ook in deze nieuwe jaargang gaan we met deze rubriek verder. Nog 
steeds krijgen we voornamelijk van Ronnie Kox veel aanbod met 
meestal zogenaamde “mopjes van de dag” en zo nu en dan worden 
er ook leuke mopjes door anderen gestuurd. Met de voorraad kunnen 
we dus nog steeds een hele tijd vooruit, maar toch mogen jullie ge-
woon blijven sturen. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze 
maand aan.

Eng geluid
Vertelt een vrouw aan haar vriendin: “Ik ben vannacht zo geschrokken. 
Ik hoorde midden in de nacht een eng geluid. Dus ik kijk de slaapkamer 
rond, zag ik nog net dat er een man onder mijn bed glipte!”
Vraagt de vriendin: “Was het een inbreker?” 
Zegt de eerste weer: “Nee, het was mijn man. Hij had dat enge geluid 
ook gehoord!”

Papegaaienquiz
Komt een hele vieze oude vrouw een havenkroeg binnen. Op haar 
schouder zit een papegaai. De vrouw blijft dicht bij de ingang staan en 
vraagt, terwijl ze haar zwarte tanden toont aan alle aanwezigen: “Wie 
raadt wat ik op mijn schouder heb, mag gratis met mij naar bed!” Er valt 
een pijnlijke stilte en na enige tijd denkt een matroos laat ik maar wat 
zeggen om de stilte te doorbreken, en hij roept: “Een krokodil.” Waarop 
de vrouw antwoordt: “Dat reken ik ook goed! “
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Jagers
Twee jagers lopen door een bos. Ineens zakt één in elkaar, hij staart 
wazig voor zich uit. Zijn vriend belt in paniek 112. ‘Hallo! Mijn vriend 
is dood!’ roept hij in paniek door de telefoon. ‘Rustig, ik kan u helpen. 
Weet u zeker dat uw vriend dood is?’ vraagt de hulpverlener. Het is 
even stil aan de lijn, en ineens klinkt er een knal. De jager komt weer 
aan de telefoon. ‘Ja, wat nu?’ 

Beslag
Een deurwaarder had beslag gelegd op de inboedel van een pannen-
koekenrestaurant. Hij mocht van de kwaaie eigenaar niet eerder weg, 
voordat hij de troep zelf weer had opgeruimd. 

Aanhouding
Ik werd laatst met mijn auto aangehouden. Vraagt die agent: “Meneer, 
heeft u gedronken?” Ik zeg: “Wat zegt u, ober?” Foutje natuurlijk. Dus 
die agent vraagt nogmaals of ik gedronken heb. “Een biertje of tien, 
een paar glazen whisky en een paar glazen wijn”, zei ik. Zegt die agent: 
“Dan moet u even blazen.” Ik zeg: 
“Hoezo? Geloof je me niet?” 

Betrapt
Een coach betrapt een voetballer die in de rust een sigaret rookt. Zegt 
de coach: “Ik ga nog liever vreemd dan dat ik een sigaret rook.” Waar-
op de voetballer antwoordt: “Ik ook maar daar is de rust te kort voor.” 

Mijn schoonzoon, de chirurg
Een oudere man ligt op de operatietafel, net voor de ingreep. Hij had 
erop aangedrongen geopereerd te worden door zijn schoonzoon, een 
uitstekend chirurg. Vlak voor hij in slaap zou gedaan worden, zegt hij 
tot zijn schoonzoon: “Wees niet nerveus en doe je best. Denk eraan 
dat, als er iets misloopt, je schoonmoeder bij je komt inwonen!” 

Zwaarste dag
Wat is de zwaarste werkdag voor een leraar? 
Antwoord: Maandag, want dan moet hij drie kalenderblaadjes afscheu-
ren.
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Bodybuilder
Een bodybuilder kleedt zich uit om te gaan slapen bij zijn nieuwe vrien-
din. Hij doet zijn T-shirt uit en zegt: “Kijk eens meisje, één bonk dyna-
miet vind je ook niet?” Dan doet hij zijn broek uit en laat zijn machtige 
dijbenen en kuiten zien en zegt weer: “Mooi hè, één bonk dynamiet.” 
Waarop zijn vriendin tegen hem zegt: “Wel verrekt weinig lont om aan 
te steken!”

Oude man
Jantje zit op de stoep te huilen. Er komt een oude meneer bij Jantje en 
zegt: ‘Waarom huil je m’n jongen?’ Waarop Jantje antwoordt, ‘ Ik kan 
niet bij de bel komen, wilt u me helpen?’ 
‘Natuurlijk’, zegt de man. De oude meneer drukt op de bel waarop Jan-
tje vervolgens glimlachend zegt: ‘En nou maken dat je weg komt!’ 

Meerijden
Bram en Moos, dikke vrienden, staan te liften. Een Italiaan met een 
Ferrari stopt en neemt ze mee. Al gauw vliegt de auto over het asfalt. 
100, 120, 140, 170, 200, 250 km/h. Moos wordt bleek. “D-d-dit is mijn 
bestemming,” zegt hij, “ma-ma-mag ik er hier uit?” De auto stopt en 
Moos stapt uit. Bram rijdt met de Italiaan verder. Tien kilometer verder 
vliegt de bolide uit de bocht tegen een boom. Bram en de Italiaan zijn 
op slag dood. Een paar dagen later wordt Bram begraven. Natuurlijk 
komen Moos en zijn vrouw Sara ook op de begrafenis. Bij de condole-
ance zien ze dat Dina, de weduwe van Bram, een schitterende bontjas 
draagt. “Hoe kom je daaraan?” vraagt Sara. “Van de levensverzeke-
ring,” zegt Dina, “ze hebben goed uitbetaald.” 
“Zo,” zegt Sara tegen Moos, “en jij moest zo nodig uitstappen.”

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Sterksel op 7 september jl. was Metin Özen 
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 wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

METIN ÖZEN

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 7-9-2014

TIVOLI 1 – Sterksel 1

Wat is je naam?
Metin Özen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
22 september 2004
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 7 Klimboom
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Dat ik profvoetballer wordt
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
SWeet ik niet
In welk elftal speel je?
E1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Dit is het 1e jaar, vanaf 2014
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk en gezellig
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Hard rennen en scoren
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Nee
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?

Wat was je mooiste actie tot nu toe?
5 doelpunten
Wordt jouw ploegje kampioen?
Altijd
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Ikzelf
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Nee
Hoe heet je leider? En Trainer?
Hakan en Mustafa
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet; bloemkool
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?
Ja, 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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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Casteren op 21 september  jl. was Mennan Ari-
ci 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 wedstrijd 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: 21-9-2014

TIVOLI 1 – Casteren 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 6 Talisman
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Keeper bij PSV
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Met papa mee gaan werken
In welk elftal speel je?
E1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Bijna 4 jaar
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Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Goed duiken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Ik kan mijn mond niet houden
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Weet ik niet meer
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Geen
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
M’n papa
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Skaten
Hoe heet je leider? En Trainer?
Hakan Arici
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet; groenten
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Alles op Nickelodeon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, 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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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Vessem op 5 oktober  jl. was Joe vanden 
Hooff van de F1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij 
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werd boven-
dien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

JOE VANDEN HOOFF

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 5-10-2014

TIVOLI 1 – Vessem 1

Wat is je naam?
Joe vanden Hooff
Wat is je geboortedatum en -plaats?
18 februari 2006
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5 OBS Ekenrooi
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Topscorer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Zwemmer
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
4 jaar, vanaf 2010
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Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Afpakken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Nee
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tivoli F1 – RPC F5
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Goal scoren
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Davino
Wat is je favoriete club?
Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Fred en Martin
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet; spruitjes
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Disney XD
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
-
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, maandag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
-
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
-

★ ★ ★
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TIVOLI E2

Dion Bell, de leider van de E2, heeft ons een aantal wedstrijdverslagen 
van zijn team gestuurd. Natuurlijk plaatsen wij die in jullie clubblad.

Eindelijk was het dan zover, de competitiestart, hier leefden de kids 
naar toe.

Tivoli E2 – Vessem E2 3-7
Een beetje onrustig werd de wedstrijd begonnen, hierdoor vielen een 
paar onnodige doelpunten. Zelf hadden we veel pech in de afronding, 
met wat meer geluk waren we de rust met een voorsprong in gegaan. 
Rust 1-4.
Door sterk keepen van Quinn werden foutjes achterin niet verzilverd en 
kregen we steeds meer kansen op de aansluittreffer. Die viel ook, maar 
direct hierna werden we te overmoedig en kwamen we niet meer alle-
maal terug om te verdedigen, hier kon Quinn ook niks aan doen.
Eindstand 3-7, Reno bleef goed rustig bij een van de kansen en schoot 
heel beheerst in de hoek, het doelpunt van Lucas was een mooie com-
binatie tussen Joey B, Djayden en Lucas.

DBS E10 – Tivoli E2 6-0
Dit was een sterk team, verdediging stond een stuk beter, een aantal 
kansen voor Reno en Joey B, met geluk hield keeper deze tegen.
We gingen nog wat onwennig met de kansen om, DBS speelde de aan-
vallen goed uit en kwam regelmatig gevaarlijk door. Weer heeft Quinn 
een aantal goede reddingen verricht, hij heeft de teller op 6 gehouden.
Maar er was duidelijk verbetering zichtbaar, hier blijven we aan werken.
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Rood-Wit Veldhoven E6 – Tivoli E2 13-4 (5-3)
Tegenstander duwde veel en de onervaren scheidsrechter liet dit alle-
maal toe, hierdoor raken wij een beetje van slag.
De eerste helft is goed gevoetbald, doordat we geen wisselspelers had-
den, was de rust hard nodig, de 2e helft werd een uitputtingsslag, hier-
door is de einduitslag hoger uitgevallen dan nodig.
En weer een doelpunt na een goede combinatie, Joey, Djayden en 
Reno, heel goed, door samen te spelen en vrij te lopen wordt het spel-
letje een stuk eenvoudiger.

Helaas deze periode nog geen punten, maar ik weet zeker dat deze 
gaan komen als we zo blijven voetballen, goed gedaan.
 
Gerrie en Dion

★ ★ ★
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FEESTDAG VETERANEN EN DAMES(MID)DAG UIT

Op 4 oktober jl. hebben de veteranen hun van vorig seizoen uitgestelde 
feestdag gehouden en hun dames grepen die gelegenheid aan om hun 
traditionele (mid)dagje uit in ere te herstellen.
Overdag trokken de dames er dus samen op uit en de heren hadden 
een activiteit nabij “Het Uilennest”, nl. Boerenvoetgolf. De 2 gezel-
schappen voegden zich vanaf 18.00 uur samen om in de kantine op de 
Heihoef gezamenlijk te eten en een feestje te bouwen.
Aangezien het wel erg kort dag was, kunnen wij jullie een uitgebreid 
verslag met bijbehorende fotoreportage van het mannenverhaal pas in 
het volgende clubblad aanbieden. Wel plaatsen we als voorproefje nu 
al wel enkele foto’s.
Onze vliegende damesreporter heeft echter net voldoende tijd kunnen 
vinden en dat verslag met foto’s treffen jullie op de volgende pagina’s 
aan.
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DAMES(MID-)DAGJE UIT!

Het was alweer jaren geleden dat de dames van het huidige veteranen-
team ’n dagje met elkaar op pad gingen, maar door ’n initiatief van Ria 
en Celesty is het er nu maar weer ’s, na lange tijd, van gekomen. Vroe-
ger gingen we eigenlijk elk jaar en dat hadden we ook hard nodig…..
Nee, nee…… NIET om het over onze mannen te hebben……..juist niet! 
Gewoon lol hebben en lekker eten en drinken met elkaar. Op 4 oktober 
j.l. was het zover en omdat er ’s avonds al een feestje in de kantine ge-
pland stond, was de afspraak om ’s middags iets te gaan doen met de 
dames en dan daarna “op naar de kantine” om samen met de mannen 
verder te feesten.
Ria en Celesty hadden dus het initiatief genomen en via email ge-
vraagd wie er mee wilde en mee kon. Na die inventarisatie volgende ’n 
mail met instructies …..en nog één ……..en …….nog één. We moes-
ten paspoort meenemen, zwemkleding, slippers, zaklamp, paperclips 
en weet ik allemaal niet wat nog. Omdat ’n aantal dames blijkbaar Ria 
en Celesty heel serieus nemen (daar bega je al de eerste fout)……..
kwamen er ’n aantal geheel bepakt en bezakt aan bij de benzinepomp 
op de Bonifaciuslaan. Vandaar werd er in een fl ink tempo naar de stad 
gefi etst en de organisatie had ook ’n gemotoriseerde “bezembrommer” 
geregeld. Die hoefde gelukkig niet in actie te komen en dus ook nie-
mand te duwen, trekken etc. In de stad aangekomen, bleek de “bezem-
brommer” wel in actie te komen en begon te brommen dat we niet bij 
de Blob moesten parkeren, maar onder het station, omdat de “bezem-
brommer” niet in de Blobfi etsparkeerkelder (mooi woord voor Word-
feud) mocht. Maar in de fi etskelder bij het station dus ook niet, dus 
niemand begreep waarom die “bezembrommerbestuurster”(ook mooi!!) 
was gaan brommen. Afi n……..de organisatie was gelukkig in degelijke 
handen en het betaalprobleem werd keurig netjes opgelost.
Door Celesty en Ria werden we 
vervolgens de stationshal inge-
stuurd en aldaar kregen we wat 
attributen: ’n gouden kroontje en ’n 
snoepzak. Dus meteen met z’n al-
len op de foto dan maar!
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Na een schijnbeweging van Ria in de richting van de perrons liepen we 
het station weer uit. We gingen naar het stationsplein en werden daar 
bij “D’n Bolle Boel” ontvangen. Nadat we eerst ’n grote groep mannen, 
die op “vrijgezellenfeest” waren, hadden weggekeken van  het terras 
konden we mooi met z’n tienen buiten zitten en begonnen we met ’n 
drankje. Het was zowaar ook nog mooi weer……goed geregeld Celesty 
en Ria……toppie! Toen het “natje” net door de keel was, werden we 
alweer naar binnen gedirigeerd en werd ons, min of meer, verteld wat 
de bedoeling was. Er werden 2 groepen gemaakt:
Groep Celesty met Sjan, Ans, Mieke en Ine
Groep Ria met Franka, Marijke, Franka en Anja
Elke groep kreeg vervolgens een fl ink aantal opdrachten mee, blijkbaar 
’n spel dat ook van de tv bekend is: Crazy88?????? Nooit van gehoord! 
Schrikken dus……want wat we allemaal niet moesten gaan doen……ik 
dacht bijna……..”waren de mannen maar hier!!!!” (is op eerdere dames-
dagjes uit nog nooit in ons opgekomen). Maar goed ……de opdrach-
ten werden besproken en er kwamen al meteen goede ideeën boven 
drijven.  Ik kan alleen maar verslag doen van de “groep Celesty”, want 
daar zat ik in. De eerste opdracht die we uitvoerden, was: “eet 3 rauwe 
eieren”. Omdat we gelukkig niet allemaal “blond” zijn, bedachten we dat 
er niet bij stond wat voor eieren. Wij dus naar de AH en aldaar “kinder-
surprise T3” gekocht en die werden rauw verslonden door Mieke, Ans 
en Sjan. Zo……..eerste opdracht afgewerkt…..op naar nummer 2.  We 
moesten op  ’n druk plein ‘n “radslag” maken. We zijn helaas niet meer 
de jongsten, dus niemand wilde het riskeren om botten en/of spieren te 
breken, kneuzen, kwetsen of zoiets. Maar ook hier bedachten we weer 
’n goede oplossing: er stond niet bij dat we dat zelf moesten doen. Dus 
met z’n vijven op ’n moeder met kinderen gedoken en ’n meisje van 
’n jaar op 10 omgekocht met één van de snoepzakken. Ze maakte ’n 
prachtige radslag….joepie….weer ’n opdracht gedaan. Meteen hierna 
zagen we in de Piazza 2 DJ’s staan en omdat één van de opdrachten 
ook was om aan iemand zijn telefoonnummer te ontfutselen en Sjan 
ook wel zag dat daar ’n hele knappe, charmante jongen bij was, dwong 
ze hem om aan haar zijn telefoonnummer te geven. Ondertussen wa-
ren wij lekker aan het “jammen” en bleven er eindelijk mensen staan 
om de geweldige, door ons gejammde, muziek te beluisteren…..helaas 
was dit geen opdracht, maar opdracht 3 was dus wel vervuld. Maar we 
konden hier ook meteen opdracht 4 afwerken en die was dat we “ie-
mand ’n ongewoon compliment moesten geven”. 
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Nou dat was dus ’n makke met 2 van die leuke, knappe, charmante, 
jonge jongens. Jongens,  jongens wat hebben we ze gecharmeerd en 
gecomplimenteerd.  

Hierna op naar de H&M alwaar wij op-
dracht 5 wilde afwerken “bellen naar 
Zuid-Afrika met iemand anders’ tele-
foon. Moeder Ans dacht haar dochter 
aan het werk te treffen bij H&M, maar 
die was vrij……..moeders: wel ’n 
beetje bij houden wanneer ze werken 
hè.  Dus helaas konden we niet met 
Yvonne ’s telefoon naar haar schoon-
familie in Zuid-Afrika bellen. Maar wat 
’n geluk hadden we ………er liepen 2 
Zuid-Afrikaans uitziende dames in de 
H&M en Celesty mocht met de tele-
foon van één van hen dus ff naar de 
moeder van één van deze dames in 
Zuid-Afrika bellen.
Hierna hadden we de opdracht om 
“in ’n etalage te gaan staan als eta-
lagepoppen en een passant te laten 

schrikken”. Zo gezegd zo gedaan: Ine en Ans stonden “stokstijf” te po-
seren en de man die argeloos langsliep die schrok zodanig (wij hopen 
natuurlijk van onze bewegingen en niet van iets anders…….) dat ie ge-
woon ’n soort sprongetje maakte. Toen iedereen weer gereanimeerd en 
bijgekomen was, togen we naar de “Jamin” om ’n dropveter in te slaan, 
maar helaas was dit een nog al dik exemplaar en Celesty heeft maar ’n 
klein neusje en daar moest ie dus doorheen. Gelukkig lukte dat met het 
nodige kunst- en vliegwerk zullen we maar zeggen.
Inmiddels zijn we bij opdracht 8 beland:  “bedenk ’n nieuw scheld-
woord”……nou da’s gelukt, maar ’t was zo lang dat ik het niet meer uit 
mijn hoofd weet en bovendien is het niet iets voor in zo’n net clubblad 
als dat van Tivoli, maar….wat ik me nog wel kan herinneren is het ge-
zicht dat Ans er bij trok toen ze het op camera vastlegde………”ge zout 
er schrik van krijge!!!!!”.
Onze volgende opdracht  was dat we bij ’n kapper moesten gaan hel-
pen met knippen. Bij kapsalon Lenie op de Nieuwstraat  werden we 
allerhartelijkst ontvangen en Ans heeft van “een niets vermoedende 
klant” vervolgens ’n stukje haar afgeknipt.
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Meteen hier achteraan konden we de volgende opdracht uitvoeren en 
die had wel wat temperamentvol overleg nodig en de heer des huizes 
was dus niet echt slim, door de deur al open te doen met ’n kommetje 
suiker in de hand…….hmmmm……mannen! Dus opnieuw aangebeld, 
deur opgehouden (Niet met de HANDEN op het glas!!!!!!) en toen ging 
de meneer dus netjes, geheel spontaan, ’n kommetje suiker halen.

Onze laatste opdracht konden wij uitvoeren met behulp van de man-
nen van het vrijgezellenfeestje, die we van te voren van het terras 
hadden “afgekeken”.  Zij schrokken zich dus kapot toen ze ons zagen 
aan komen bij de Irish Pub, maar tegen onze overtuigingskracht kon-
den ze niet op. Nadat er ’n deal was gesloten over ’n opdracht die de 
aanstaande bruidegom moest uitvoeren, werd Celesy eerst in een 
dirndljurk gehesen en vervolgens hebben we de mannen bevolen om 
’n bokspringrij te vormen en ja hoor…….hupsakee……daar vlogen we 
als jonge meiden overheen………pffff….alle opdrachten uitgevoerd en 
het was pas 15.15 uur en we hoefden pas om 16 uur terug te zijn. Dus 
moe en voldaan zijn we eerst maar ’s ff lekker op ’n terrasje wat gaan 
drinken……welverdiend.
Toen we stipt om 16 uur bij “D’n Bolle Boel” aankwamen, zaten de an-
dere 5 dames al 
op het terras. 
Er werden wat 
ervaringen uit-
gewisseld en de 
spanning steeg 
ten top toen de 
jury de fi lmpjes 
ging bekijken. 
We werden 
weer naar bin-
nen gedirigeerd 
en daar werd 
een en ander 
door genomen. 
Daar kwamen 
wij er achter wat die groep zoal had moeten doen: spugen in elkaars 
gezicht, rochel van teamlid opvangen, verkeer regelen, chinees praten 
en ook een verkleedact. Enne…….. tot onze stomme verbazing wees 
de jury die groep, van Ria dus, aan als winnaars.  
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Wij vermoeden STEEKPENNINGEN of BELOFTES in NATURA…..an-
ders kan het echt niet!!!!!

Nee hoor dames…..het is jullie gegund en de grootste prijs was toch 
dat we de hele middag ontzettend bezig waren en heeeeel  veeeel “in 
’n deuk gelegen hebben” . Echt super!
Omdat we daar ter plekke de fi lmpjes niet konden/mochten bekijken, 
zijn we met z’n tienen naar Ria gefi etst en heeft dochter Linda er voor 
gezorgd dat we de fi lmpjes nog konden bekijken. Dus weer lachen!!!!! 
Ondertussen werden er ook nog door een paar hongerige dames krok-
ketten naar binnen gewerkt.
Celesty en Ria: bedankt voor de organisatie! Wat mij betreft: voor her-
haling vatbaar zo’n “dames dagje uit”.

Groetjes,
Ine

★ ★ ★
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KAARTAVONDEN

Wilt u graag kaarten, of kent u iemand die graag een kaartje legt? U 
kunt daarvoor gemiddeld 1x per maand terecht in onze gezellige kan-
tine. De kaartavonden zijn meestal op de laatste vrijdag van de maand 
en beginnen om 20.00 uur. De data kunt hieronder vinden. Op deze 
avonden kunt u Rikken en/of Amerikaans Jokeren.
Wij vragen € 2,00 inschrijfgeld per avond, dit voor de prijsjes. Ook krijgt 
u een kopje koffi e of thee en in de pauze een snackgarnituur gratis 
aangeboden door SV Tivoli. 
Uiteraard hebben we voor de eerste en de tweede plaats in beide groe-
pen een prijsje. Als u interesse hebt om te komen kaarten, kunt u con-
tact opnemen met Henk Tholen (040-2121182 of 06-13430350).

U bent van harte welkom.

De kaartavonden voor dit seizoen zijn gepland op:

vrijdag 31-10-2014
vrijdag 21-11-2014
vrijdag 19-12-2014
vrijdag 30-01-2015
vrijdag 27-02-2015
vrijdag 27-03-2015
vrijdag 24-04-2015
vrijdag 29-05-2015

★ ★ ★ 

JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

In het eerder in dit clubblad gepubliceerde verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van de hand van onze redacteur Pascal Janssen is 
u beloofd, dat we elders in het clubblad het “Jaarverslag van de pen-
ningmeester” zouden plaatsen. Helaas heeft onze penningmeester nog 
geen tijd gezien om ons zijn verslag aan te leveren. U houdt dat dus 
nog van ons (of eigenlijk van de penningmeester) tegoed tot het vol-
gende clubblad.

★ ★ ★
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★ ★ ★

★ ★ ★
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KEEPERSACADEMIE

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

Hallo keepers,

In de herfstvakantie verzorgt de Keepersacademie keeperstrainin-
gen; doe je mee?

- maandag 20.10 2x per dag, ‘s morgens en ‘s middags
- dinsdag 21.10 2x per dag, ‘s morgens en ‘s middags
- woensdag 22.10 3x per dag, ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds
- vrijdag 24.10  3x per dag, ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds

Bezoek de website voor meer informatie: www.keepersacademie.nl of stuur 
een mail naar:  info@keepersacademie.nl

Met vriendelijke groet,

Team Keepersacademie
Locatie: TU/e studentensportcentrum

De Keepersacademie werkt o.a. samen met:

★ ★ ★
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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  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
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven

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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- de algemene ledenvergadering heeft  
 plaatsgevonden
- er weinig animo bleek
- het quorum dus wederom niet gehaald is
- de aanwezigen zich ook nog eens erg  
 rustig hielden
- onze toekomst ongewis lijkt
- we op alle vlakken mensen tekort komen
- de hoge nood niet werd onderkend op 

diezelfde vergadering
- we nu niet verder willen zeiken
- er iets unieks te vermelden is
- we hiermee doelen op de doelpuntenmakers
- u dit kunt terugvinden in de topscorerslijst
- er een naam op die lijst staat die daar zeker nog nooit eerder op 

heeft gestaan
- hij er dus bijna dertig jaar over heeft gedaan om zich op deze manier 

te manifesteren
- we het geen Pas vinden hebben om verdere namen te noemen
- volgende maand het grote kinderfestijn weer begint
- we hiermee doelen op de komst van de Sint
- de hele discussie omtrent zijn knechten aan ons voorbijgaat 
- het de Goedheiligman alleen om hun inhoud gaat
- hij gewoon pieten bij zich zal hebben die dag
- zij hun plezier zullen uiten met een grote lach
- onze veteranen hun jaarlijkse dagje uit hebben gehad
- zij dit jaar speciaal op dierendag hun uitje hadden gepland
- het op die manier dubbel feest was
- hiermee het gemiste uitje van vorig jaar ook is ingehaald
- hun dames ook weer eens op pad zijn geweest
- het gehele gezelschap ’s avonds werd samengevoegd
- de feestavond dan ook weer oud(erwets) was
- dit vast naar meer heeft gesmaakt
- ons derde een nieuwe stamkroeg heeft
- de spelers daar steevast de tijd vergeten
- bar- en reservekeeper Gijs daar gastheer is
- de biertjes dan ook vaak rijkelijk vloeien
- u vast wel een donkerbruin vermoeden daarvan had
- de kans groot is dat, dat vermoeden in het zwarte gat gevonden kan 

worden
★ ★ ★








