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MaaM rcrcrrcrccrcrccc vvvvvvvv vvananananannnnanannaan HHH HHHHHHHHHHouououououoououououtttttttt

De algemene dis-
cussie die op dit 
moment gaande is 
omtrent Sinterklaas 
en zijn hulpjes, is 
al zodanig over-
belicht dat wij ons 
hier maar niet aan 
zullen branden. Wel 
kunnen we u me-

dedelen dat de Goedheiligman met 2 
van zijn hulpjes acte de présence zal 
geven op 22 november aanstaande in 
onze kantine. Voorop staat dat dit een 
kinderfeest moet zijn en blijven en 
daar wordt dan ook alles aan gedaan 
door vele vrijwilligers. We hopen op 
een gezellige Sinterklaasviering met 
vele verwachtingsvolle kinderen en 
ouders. Uit betrouwbare bron hebben 
wij vernomen dat de oude baas ruim-
te voor onze club in zijn agenda heeft 
gemaakt vanaf een uur of drie op die 
bewuste 22ste.Voor onze club zijn er 
echter andere zaken die belangrijker 
zijn nu. In het vorige clubblad hebben 
wij al een soort van noodklok geluid 
met betrekking tot de openstaande 
vacatures. Inmiddels is men bezig 
met een werkgroep om toch op een of 
andere manier invulling te proberen te 
krijgen voor de meest nijpende open-
staande vacatures. Zonder een goede 
invulling is onze toekomst als vereni-
ging meer dan onzeker. Daarom ook 
deze keer weer een oproep tot actief 
meedenken en –doen!

★ ★ ★ 
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Kleedkamers
Dringend verzoek om de kleedkamers, ook als de terreinchef niet aan-
wezig is, opgeruimd achter te laten en je schoenen niet tegen de muur 
uit te kloppen.

Contributie
Betaal je contributie op tijd! Maak over of betaal contant. Dan voorkom 
je ergernis.

Diefstal
Op zondag 26 oktober is er een wedstrijdbal ontvreemd van het terras 
aan onze kantine. Blijf met je vingers van andermans spullen. Dit gaat 
Tivoli weer extra geld kosten.

Jeugd
Helaas hebben we ons C elftal weer moeten omzetten naar een D 7tal. 
Er haakten teveel kinderen af.

Werkgroep
Het bestuur is van plan een werkgroep “meedenken” in het leven te 
roepen. Enkele leden zullen worden gevraagd hierin te participeren. De 
gesprekken zullen in november van start gaan.

Namens bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

i

in de maand november
 1 Ilhan Yigit veteranen
  Peer Rennenberg medewerker kantine/onderhoud  
   kantine/kleedkamers
  Gijs Smulders 3e

  Jamiel Visser Tivoli F1
 2 Bedirhan Elmas E1
 3 Martien Dielissen veteranen
  Kevin van Och selectie
  Coen Jansen selectie
 6 Robin van der Putten selectie
  Reno van der Vorst E2
 8 Patrick Looymans 3e

 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders wedstrijdsecretaris/medewerker  
   programma/begeleider veteranen/ 
   clubscheidsrechter
 13 Ralf Walravens selectie
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  John de Goeij verenigingslid
 20 Miko Bekelaar 3e

 23 Freddy Meulensteen 3e

  Eefje van Oorschot dames
  Whaleed Ouahib E2
 27 Leny Sanders secretaris/medeweker kantine/
   kledingbeheer
 30 Gerrit Pennings C1

★ ★ ★



4

ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015

Dit is de voorlopige activiteitenkalender. Je ziet, dat er nog steeds eve-
nementen nader vastgesteld moeten worden.

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

December
Vrijdag 19 Kaartavond
Woensdag 31 Oud en Nieuw viering

Januari
Zondag 04 Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 30 Kaartavond

Februari
Vrijdag 27 Kaartavond

Maart
Vrijdag 27 Kaartavond

April
Vrijdag 24 Kaartavond

Mei
Vrijdag 29 Laatste kaartavond

★ ★ ★
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★ ★ ★
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LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 31/10)

Bedankt
Janice Rijkers E1
Oliver Ansing selectie
Joey Croom D1
Luciano van Esch D1
Jordy vd Venne selectie
Robin vd Putten selectie
Noer Sahebali selectie
Gianluca Petrella selectie
Thijs Boon selectie
Fikret Kilic selectie

Nieuw
José Engelen reservelid dames
Valentin van Nattem reservelid 3e

Madison Philippart F1

★ ★ ★

VANDALISME

Het schijnt tegenwoordig in te zijn om van alles in de toiletpotten te du-
wen: Flesjes, toiletrollen en andere zaken worden door de Wc-potten in 
de kantine en kleedkamers geduwd. Mocht ik iemand betrappen op dit 
feit, dan kan hij of zij een half jaar iedere week alle toiletten op de Hei-
hoef poetsen.

Het is toch niet normaal dat je zoiets doet!!!!
Doet u dit thuis ook???

Het kost veel mensen, iedere keer weer, veel tijd en moeite om alles 
weer goed te doen werken.

Leny Sanders

★ ★ ★
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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 de rest van dit seizoen zijn gepland op:

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

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – HET KAN NOG STEEDS 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 3 wedstrijden gespeeld. Twee gelijke 
spelen tegen Tuldania uit en Terlo thuis en een nipte uitnederlaag bij 
Nederwetten is niet echt slecht, maar er zit nog steeds meer in. Kom op 
mannen, in het volgende clubblad graag ook overwinningen.

Tuldania – Tivoli 1-1 12 oktober 2014
Ondanks dat Tuldania de wedstrijd in het eerste half uur naar zich toe 
trok, was het Tivoli dat de beste kansen kreeg door schoten van Coen 
Jansen en Roy Gielen tegen paal en lat. Het missen van die kansen 
brak Tivoli lelijk op, toen Jeffrey de Rijk in het strafschopgebied tegen 
zijn tegenstander opliep en Ruud van de Wouw de toegekende straf-
schop verzilverde, 1-0.
Na rust nam Tivoli de regie in eigen handen en kwamen de bezoekers 
regelmatig in de gelegenheid om de stand gelijk te trekken. Dat lukte 
pas in de 75e minuut, toen Elmar van Milhees zich vrij wist te spelen en 
de Tuldania keeper kansloos liet: 1-1.

Nederwetten – Tivoli 1-0 26 oktober 2014
In de eerste helft was Nederwetten de betere ploeg, maar het vizier 
stond nog niet op scherp, waardoor beide teams met 0-0 gingen rusten. 
In de tweede helft zocht ook Tivoli de aanval.
De goal viel toch voor de thuisploeg. In de 83e minuut scoorde Erik 
Foolen op aangeven van Toon van Rooij de 1-0. Tivoli zette nog even 
aan, de gelijkmaker kwam er niet meer.
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Tivoli – Terlo 2-2 2 november 2014
Tien minuten voor rust verdween een schot van Tivoli-aanvaller Elmar 
van Milhees via de rug van een verdediger van Terlo in het Bergeijkse 
doel, 1-0. Nauwelijks een minuut later liet Van Milhees de 2-0 aanteke-
nen. Terlo kwam voor rust nog terug in de wedstrijd. Aanvoerder Pascal 
van de Kamp punterde de aansluitingstreffer binnen, 2-1.
Halverwege de tweede helft was het wederom Van de Kamp, die met 
een droge knal in de verre hoek voor de 2-2 gelijkmaker zorgde. Daar-
na werd de druk op het Tivoli-doel erg groot. Dankzij uitstekend kee-
perswerk van Axel Walravens bleef de 2-2 gehandhaafd. 

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN (senioren en dames)

Ook dit seizoen plaatsen we deze lijst weer. Onderstaand de huidige 
topscorerslijst van het seizoen 2014 -2015.

 1 Marc Carapiet 3e 7x
 2 Mike Hovens V 5x
  Rob van Hout  3e  5x
 4 Coen Jansen 1e 4x
  Elmar van Milhees 1e 4x
  Hakan Arici V 4x
 7 Frans Veldpaus V 3x
  Jaffa Dinmohamed 3e 3x
 9 Henk vd Boomen V 2x
  Robin van Daal 1e 2x
  Robert Dekkers 1e 2x
  Dion Bell 3e 2x

★ ★ ★
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FEESTDAG VETERANEN

4 oktober, de dag van de 3 B’s
Boerenvoetgolf, bakken Chinees en bier

Op 4 oktober jongstleden was het dan eindelijk zover. De lang ver-
wachte feestdag en -avond van het oudste team van de SV Tivoli stond 
op het programma. Vorig seizoen is er geen dergelijke dag georgani-
seerd, dus er werd verwacht dat de animo groot zou zijn. Uiteindelijk 
hebben zich “slechts” zeventien mannen aangemeld voor de middagac-
tiviteit en daar voegden zich ‘s avonds nog eens tien personen bij.

De eerste activiteit van de dag 
was iets wat voor (bijna) alle ve-
teranen iets nieuws was. Op ge-
wone zaterdagen spelen zij door-
gaans op biljartlakens, of wat er 
in ieder geval op moet lijken, met 
gewone doelen erop. Vandaag 
stond er echter boerenvoetgolf op 
het programma, bij het Uilenest in 
Geldrop. Een variant op golf, maar 

dan moet er een voetbal geschoten worden. In tegenstelling tot golf wa-
ren er nu niet gladgeschoren grasvelden, maar moesten bossen, strui-
ken en sloten overwonnen worden. Er werden drie groepen gevormd 
en alle deelnemers gingen individueel de strijd aan over negen holes. 
Met een voor de veteranen bekende 
bal, met veters, begon de strijd. De 
ene bal vloog het veld in, terwijl de 
andere in de buurt van de holes 
terecht kwam. Bij sommige vetera-
nen was duidelijk te zien dat zij ‘s 
zaterdags niet meer speelden, maar 
andere veteranen speelden verras-
send goed. Tijdens de holes werd er 
ook de nodige verkoeling genuttigd. 
Dit was ook wel nodig, maar of deze verkoeling bij heeft gedragen aan 
de accuraatheid laat ik in het midden. Nadat de drie groepen de negen 
holes hadden afgerond, was het tijd om de balans op te maken. Daar-
uit bleek dat Frans met 44 punten de winnaar was, op de voet gevolgd 
door ondergetekende (45) en Gijs (46).
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Zij kregen alle drie een medaille en Frans als winnaar kreeg ook nog de 
Gouden pik van Louis van Gaal. Ook Henri werd nog even in het zon-
netje gezet. Hoewel hij al tijden niet meer actief is op de velden, ein-
digde hij met een score van 60 punten toch verdienstelijk als 17e. Na 
de prijsuitreiking vertrok de karavaan richting De Heihoef.

Daar aangekomen arriveerden ook de vrouwen. Zij hadden een eigen 
middag georganiseerd, waarover in het vorige clubblad al verslag ge-

daan is. Toen iedereen op adem 
was gekomen, kwamen de bak-
ken Chinees tevoorschijn. Orga-
nisator Henk hing al meteen aan 
de lijn met de kok, want het eten 
was op het oog wel erg weinig. 
Dit bleek echter ruim voldoende, 
dus was hier een gevalletje van 
zinloos gebeld. Na het eten 
was het wachten op Hennie en 
Dorien. Net geland, maar toch 

al in voor een feestje. Nadat Hennie ongeveer 25x gebeld is, vond hij 
het uiteindelijk toch de hoogste tijd om te komen. Ondertussen was de 
quiz al gaande. De vier teams kregen zeventig vragen verdeeld over 
vijf categorieën. Dat niet iedere deelnemer even goed op de hoogte 
was van de voetballogo’s, spe-
lerspaspoorten, muziek, Tivoli 
en overige vragen, bleek toen al 
snel de verboden telefoons te-
voorschijn kwamen. Ik zal geen 
namen noemen, Nico. Uiteinde-
lijk bleken de telefoons niet te 
hebben geholpen en bleek Frans 
de grote winnaar van de dag. 
Zijn team was de duidelijke win-
naar. Na afl oop werd er, zoals 
gewoonlijk bij de veteranen, nog volop gediscussieerd over de antwoor-
den. Maar dit veranderde uiteindelijk niets meer in de stand.
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De meningen waren in ieder geval eenduidig en iedereen heeft een 
leuke dag gehad. Dit was te danken aan de organisatie voor de man-
nenmiddag en het eten, bestaande uit Frank V., Henk en ondergete-
kende. Natuurlijk mogen daarbij Celesty en Ria niet vergeten worden, 
die de vrouwendag georganiseerd hebben. Ook weer een speciaal 
dankwoord voor Lenie B, die de veteranen op tijd heeft voorzien van de 
natjes en droogjes. Het feest ging uiteindelijk tot na middernacht door, 
dus was de eindtijd uiteindelijk niet meer duidelijk te achterhalen.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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TIVOLI E2
Dion Bell, de leider van de E2, heeft ons opnieuw een aantal 
wedstrijdverslagen van zijn team gestuurd. Die plaatsen wij 
natuurlijk graag in jullie clubblad.

Tivoli E2 – Marvilde E4 4-7 (1-4) 04-10-2014
Vooraf leek dit een moeilijke wedstrijd te worden, omdat ze 
gewonnen hadden van Rood Wit Veldhoven.
Met veel inzet begonnen we de wedstrijd, en waren zeker niet de 
mindere.
Met pech aan onze zijde kregen zij een paar doelpunten vrij 
eenvoudig.
Wij bleven gewoon ons spelletje spelen en kregen steeds meer 
kansen, de rust stand had zomaar 4-4 kunnen zijn.
Na de rust speelden we met vlagen zeer goed en kregen kans na 
kans, Naomi in het doel hield de moeilijkste ballen, we kwamen 
zelfs op 3-5.
Weer met wat geluk scoorden zij, waardoor de achterstand te 
groot werd om binnen de tijd in te halen.
En weer werd er goed gespeeld, overspelen ging steeds beter, 2 
doelpunten kwamen uit een combinatie.
Als we zo blijven spelen dan gaan we zeker nog punten pakken, 
goed gedaan.

Bekerwedstrijd

Nuenen E8 – Tivoli E2 6-1 (2-1) avondwedstrijd 29-10-2014
De eerste helft deden we goed mee, we kwamen via een 
combinatie tussen Lucas en Reno op 0-1 voorsprong, het geloof 
was er om hier de eerste punten te pakken.
Met wat geluk kwamen zij op 2-1 voorsprong, door de hoop 
speelden we te veel op de aanval en werd de verdediging 
verwaarloosd, waardoor Nuenen verder kon uitlopen.
Jammer, op basis van de eerste helft hadden we toch een punt 
verdiend.

☞
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Tivoli E2 – DBS E10 01-11-2014
De avond vooraf was het Halloween, voor een aantal spelers een 
reden om heel laat naar bed te gaan.
Dat was ook duidelijk tijdens de wedstrijd, totaal geen inspiratie, 
werklust en inzet, waardoor we deze wedstrijd beter snel kunnen 
vergeten.
De enige strijd werd geleverd om wie de aftrap mocht nemen, ….

Ik ga ervanuit dat dit een incident was en dat we de volgende 
wedstrijd de lijn van tegen Marvilde weer oppakken.

Gerrie en Dion
★ ★ ★
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OVERLIJDEN

Zojuist ontvingen wij het trieste bericht, dat op 4 november 2014

HANS VAN HOUT

op 57-jarige leeftijd Is overleden.

Hans was een oud-Tivoliaan, die in de 70-er en 80-er jaren 
van de vorige eeuw als keeper bij onze vereniging speelde. 
Hij is de vader van onze 3e elftal speler Rob van Hout, de 
broer van onze (oud-)leden Juul, Willie, Ad en Pierre van 

Hout en de zwager van Hennie Bruinen, die meer dan 
500 wedstrijden in ons 1e elftal keepte.

Wij wensen Rob, moeder van Hout en de rest van de familie 
sterkte toe met het verwerken van dit gevoelige verlies.
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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.

Dommelen 3 - Tivoli 3 (5-3)
In een voor het aanwezige publiek zeer aantrekkelijk duel trokken wij 
met z’n tienen uiteindelijk aan het kortste eind. Voor rust was Dom-
melen iets sterker in het creëren van kansen. Maar Robke zette ons 
na een half uurke toch op voorsprong. Marc legde een steekbal met de 
hak terug op hem en Robke schoot een mooie boogbal over de ver uit 
zijn goal staande keeper. Helaas kon Diego na de thee niet verder, dus 
speelden we met één man minder. Toch kwamen we via Marc op een 
dubbele voorsprong. Niet veel later stond het al 1-3. We verdedigden 
niet goed uit en de bal werd van dichtbij binnengekopt. Een uittrap van 
Yuri werd na een mooie actie van Marc tot goal gepromoveerd. We 
stonden er dus goed voor. Een ongelukkige goal door de benen van 
Yuri gaf hen nieuwe moed. De druk werd ons te veel en in het laatste 
kwartier verloren we de pot door afstandsschoten vanuit het midden. 
Met een mannetje meer hadden we de punten mee naar Eindhoven ge-
nomen. Zunt, maar het is niet anders... Rectifi catie.... Jorn maakte ons 
tweede doelpunt na een voorzet van Marc. Hij kopte de bal van dichtbij 
binnen.
 

Scoutingsrapport Dommelen 3:
(door Tommy Beekelaar)

Recente historie: Dommelen, zoals Valkenswaard, is een team die van 
een lager seniorenelftal zijn gebombardeerd tot hoger elftal omdat het 
derde ophield te bestaan. Dit voormalig vijfde team gooide vorig jaar 
geen hoge ogen en was huiverig voor dit jaar. Feit is dat er mede door 
enkele aanwinsten het spel en het resultaat erop is vooruit gegaan.

(van onze redacteur Pascal Janssen)
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weweeeddsdstrtrijijjdvdvdvvvverererererererrerere sslslslslllsslls agagagagagagagagagagagagggaggaggggeneneneneneneneeeeeeeeene  vv v v vvvvvvvv vanananannnnnnn h hhh h hhhheteteetetetetetetetttetee 3333 3 3 3 3 33eeee, ,,, didididididididie eee eeeeeeeee oooooooooooooooooooooooooo kkkkkk k kk opopopopopoppopopopoppppp d ddddddd dd dd dddddeee e eeeeeeeee wewewewewewewwwwwww bsbsbsbsbsbsbbsbsbsbbb itititititititititittteeee eee veveveveveveveveveveveveveeveveeeveersrsrsrsrsrsrsrsrsrssrsrsrsrrsrsr chchchchchchchchhhchhchhchijijijijijijijijjijijijijijijijijnenenenenenenennen.n.nn  We 
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Krachten Dommelen 3: Dommelen heeft een jonge ploeg met de no-
dige dynamiek (lopende mensen) en de voorhoede heeft naar verluid 
overal snelheid. De mentale weerbaarheid lijkt ook in orde gezien de 
laatste overwinning met 4-3 tot stand kwam na een 1-3 achterstand.
Zwakheden: De keeper is dramatisch en heeft één bijzonder zwakke 
hoek. Hij kan echter wel behoorlijk uitkomen. Ook opvallend is dat het 
merendeel van de doelpunten tegen het gevolg waren van gebrekkige 
communicatie tussen verdedigers of verdedigers en keeper. Ook de 
jeugdige onzekerheid kan uitgebuit worden. 
Prognose: Gezien Dommelen samen met UNA in de vroegte van de 
competitie als één van de favorieten lijkt te gelden, is Tivoli underdog. 
Deze wedstrijd zal maatgevend zijn voor wat dit seizoen al is of juist 
wat het nog kan worden.

Tivoli 3 – Braakhuizen 4 (7-5)
In een bedroevend slechte wedstrijd hebben wij 3 punten gepakt via 
een echte waterpolowedstrijduitslag.
Een ding moet me toch eerst van hart... Ik vind het, als echte Tivoliaan 
in hart en nieren, te triest voor woorden dat we geen scheidsrechter 
kunnen regelen en dat dan de bal weer bij ons ligt.
Dank aan Rudi en Fred vd Horst die ons te elfder ure uit de nood heb-
ben geholpen.
Dan nu de wedstrijd. We begonnen te slap en werden direct afgestraft. 
Twee aanvallen door het midden werden ons fataal. Eerst grepen we 
niet (goed) in en even later klutste een bal via de noppen van Fred voor 
de voeten van hun spits.
Goals van Jaffa, Robke en Dion zorgden alsnog voor voorsprong bij 
rust. Na de thee liepen we uit naar 5-2 door goals van wederom Robke 
en Eddy. Die van Eddy was een mislukte voorzet by the way, maar hij 
vloog er wel mooi in. Hierna vlogen de goals over en weer. Braakhui-
zen rook bloed maar kon geen vuist maken en zo bleef onze marge al-
tijd 2. Robke en Marc scoorden nog. Marc was met zijn 4 assists weer 
eens belangrijk als assistman.
Maar het belangrijkste nieuws kwam voor de wedstrijd. El Grande stopt 
na dit seizoen als leider. Dus wie staat er nu op vanuit onze 24-koppige 
selectie?
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Tivoli 3 – Pusphaira 8 (3-2)
Wederom 3 punten. Ondanks alle alcoholische versnaperingen die gis-
teravond bij Gijs of elders zijn ingenomen, stonden we met z’n veertie-
nen om elf uur paraat. Na 5 minuten moest ons Peerke het strijdtoneel 
verlaten.
Na enig aandringen van de studenten kwamen wij toch op voorsprong. 
Dion gaf een prachtige steekpass op Jaffa en die rondde goed af. Voor 
rust werd het nog gelijk. We zaten er niet kort genoeg op en Pusphaira 
strafte dat af.
Na de koude thee speelden wij iets beter en al snel kwamen we weer 
op voorsprong via Marc. Hij schoot vanaf 20 meter en de keeper ver-
prutste een simpele vangbal. Lang duurde het allemaal niet, het stond 
een paar minuten later toch weer gelijk. Een geplaatst maar slap schot 
in de benedenhoek was Tommy te machtig. 
Robke maakte kort daarna een mooie actie en haalde de achterlijn, zijn 
knappe voorzet werd door Jaffa binnen gewerkt. Drie punten in de tas.
Na de wedstrijd hebben we nog even samen gezeten en besloten hoe 
we de komende seizoenen verdergaan. Peerke en Pasje gaan samen 
het komende seizoen de taak van Stubbske overnemen. Het seizoen 
daarna nemen Vinnie en Marc het stokje weer over. En Patrick zoekt 
nog een maatje voor het seizoen daarna.
De nabije toekomst van ons vriendenteam is dus veilig gesteld.



☞
19

TUSSENSTANDEN 2014 – 2015 ZUID 1

Vooraf melden we nog maar een keer, dat in het kader van de slogan 
“Vrijheid, blijheid” er in het komende seizoen geen tussen- en eind-
stand van de veteranen meer zal worden bijgehouden met als gevolg, 
dat we die dus ook niet meer in het clubblad kunnen plaatsen. Onder-
staand vinden jullie de overige tussenstanden. Nog een begeleidende 
opmerking: C1 is in verband met personele problemen omgezet in een 
D1 (7-tal).

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E
Casteren 7 15 12- 8
ZSC 8 14 18- 10
Nederwetten 8 14 19- 17
DOSL 7 13 15- 13
Tuldania 8 13 21- 15
De Weebosch 8 13 15- 11
DVS 6 10 11- 10
Vessem 8 9 13- 18
Terlo 8 9 12- 17
Tivoli 8 6 11- 14
Knegselse Boys 8 6 11- 21
Sterksel 8 5 14- 18

Tivoli 3 5e klasse 527
Dommelen 3 8 19 37- 15
UNA 7 6 18 25- 8
Eindhoven AV 3 8 18 31- 14
Geldrop 6 7 16 31- 13
Tivoli 3 6 12 22- 19
DOSL 3 7 10 11- 15
Valkenswaard 5 5 9 11- 12
Nieuw Woensel 4 8 5 14- 22
WODAN 9 6 4 12- 19
Pusphaira 8 5 3 11- 20
Heeze 6 7 3 14- 40
Braakhuizen 4 7 0 17- 39
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Tivoli dames 5e klasse 863
Unitas’59 2 7 19 36- 6
Heeze 4 12 37- 1
RPC 6 12 14- 8
DOSL 7 12 29- 18
RKGSV 6 11 12- 10
Pusphaira 2 5 10 24- 8
Nieuw Woensel 6 9 12- 16
WODAN 2 4 6 12- 8
Valkenswaard 2 6 5 7- 13
Nederwetten 2 6 3 10- 23
Braakhuizen 6 0 2- 59
Tivoli 7 0 2- 27
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Jeugd najaarsreeks
Tivoli D1 3e klasse D381
Berkdijk D1 5 15 38- 12
SC Olympus D2 5 9 29- 22
Raamsdonk D1 5 6 19- 20
Waspik D3 5 6 19- 31
Tivoli D1 1 3 8- 2
Chaam D3 5 0 8- 34

Tivoli E1G 3e klasse E337
RPC E3 6 18 43- 13
Tongelre E1 6 13 26- 15
Nuenen E5 6 12 34- 28
Tivoli E1G 6 6 29- 37
Geldrop E4 6 2 8- 27
Braakhuizen E2 6 1 15- 35

Tivoli E2 5e klasse E585
DBS E10G 5 13 49- 10
Marvilde E4 4 10 23- 13
Rood Wit V E6 5 9 33- 22
Vessem E2 5 3 15- 36
Tivoli E2 5 0 11- 50

Tivoli F1 4e klasse F475
Eindh. AV F4 5 15 25- 3
DBS F7 6 13 37- 11
UNA F6 6 9 21- 13
Tivoli F1 6 7 18- 25
RPC F5 6 4 11- 25
RKVVO F4 5 0 4- 39

Jeugd najaarsreeks
Tivoli D1 3e klasse D381
Berkdijk D1 5 15 38- 12
SC Olympus D2 5 9 29- 222222222222
Raamsdonk D1 5 6 19- 222222222222200000
Waspik D3 5 6 19- 33133331133313133131
Tivoli D1 1 3 8- 2222222222
Chaam D3 5 0 88-- 343434344343434434343

Tivoli E1G 3e klasse E337
RPC E3 6 18 4434343434443443- ----- - 1313131313131131331111331
Tongelre E1 6 133 226- 15
Nuenen E5 6 122 334- 28
Tivoli E1G 6 6 29- 37
Geldrop E4 6 2222222 8   - 27
Braakhuizen E2 66666666 1 111  111111115-5-55  3 55

Tivoli E2 2 55e5e5e5e5e5e5e5ee k kk kkkkkkkkkklaalalalalalalaaaasssssssssssssssssseeeeeeeeeeee 5E5E55E5E5EEEE5E5E 8585858585585858585585855
DBS E10G0GGGG  5 5  5 5 5 11 11111 13 33333333333 449444944 - 101
Marvilde EEEEEEE44444444444 444 4 4 100 222222222233-33-333333  1 133
Rood Witt V VVVVVVVVV EE EE EE EE EE666666 6 66 5 5 9 9 333333----- 2222
Vessem E2 555 55555 3 1111515- 3363633333333
Tivoli E2 555 5555555 0 0 11- 50

TiTivvovovovovoovooooliilililiil FF F FFFFFF FF11111 11 11111 4e4e4e4e4e4e4e44e4e44e kkk kkkkkkkkklallalalallaal sssssssssse e e FF4F4F444FF4F4F444447575575755
EEiiiiiiindndnndndndnddnddhh.h.hhhhhhh AAA A AA AAVVVV V VV V V V F4F4F4F44F4FF4F4F4F44 55 5 555 555 5555 1 1 1 111111 5 25252525252525252555- ---- - 3
DBDBS SSS F7F7F7F7F777F7FF7 6 66 111111113 33333 33 337373373737373 - - 11111
UNA F6F6F6F6F6F6FF6FFF  6 6  999  221-1--11---11 1 1111 1 111333333
Tivovolii F FF FF1 1 6 66 77 118118181818118188---- ---  2252252525252525525555
RPPC C F5F5F5F5F5F5F5F5F5 6 66 6 6 666 44  4 4 4 1 111 1---1-1-1-11-1  222222222222555555555555
RKVVO F4 5 0 44- 399993393939
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ook in deze jaargang gaan we met deze rubriek verder. Nog steeds 
krijgen we voornamelijk van Ronnie Kox veel aanbod met meestal zo-
genaamde “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 gewoon blijven stu-
ren. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan.

Winden
Een klein oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt: “Dokter, ik heb 
een probleem met gasvorming. Het stoort me eigenlijk niet, want mijn 
winden zijn altijd stil en ruiken niet. Eigenlijk heb ik sinds ik hier binnen 
gekomen ben al minstens 20 winden gelaten. U hebt er vast niets van 
gemerkt, want ze ruiken niet en zijn altijd stil.” De dokter: “Ik begrijp het, 
neem dit medicijn en kom volgende week nog maar eens terug.”
De week erna komt het vrouwtje terug bij de dokter. “Dokter, ik weet 
niet wat u mij gegeven heeft, maar mijn winden.... Ze zijn nog steeds 
geluidloos, maar ze stinken verschrikkelijk!” De dokter zegt: “Goed zo, 
nu uw neusholtes weer open zijn, zullen we eens kijken wat we aan uw 
gehoor kunnen doen.”

Vergeten
Een hotelgast staat op het punt het hotel te verlaten, maar bedenkt zich 
opeens. Hij roept de piccolo: “Vlug, jongen, ren als de bliksem naar 
kamer 78 en kijk of ik daar mijn pyjama en mijn tandenborstel heb laten 
liggen. Maar doe het wel snel, want over tien minuten vertrekt mijn trein 
al. “Vijf minuten later komt de piccolo buiten adem terug en zegt: “Ja-
wel, meneer, ze liggen er allebei nog.”
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Zijn eerste keer
Hugo gaat voor het eerst naar de vrouwtjes van lichte zeden. Hij vindt 
het heel spannend en heeft zich goed  voorbereid. Het is koud en als 
hij aanklopt, opent zij de deur en zegt: “Maar man, waarom heb je je 
korte broek aan? Heb je het niet koud?” 
“Jawel”, zegt Hugo, “maar mijn vriend Willy zei dat het zonder pijpen 
goedkoper is!” 

Verstopt
Een Belg komt een café binnen en vraagt: “Waar is het toilet?” De eige-
naar antwoordt: “Die is verstopt.” Zegt de Belg: “Allee, ik vind em wel.” 

Oma’s nieuwe kapsel
Oma heeft haar haren heel kort laten kort laten knippen. Haar klein-
zoon ziet haar voor het eerst met het nieuwe kapsel en zegt: “Oma, je 
ziet er niet meer uit als een oude vrouw.” Oma glundert en zegt: “Dank 
je wel, jongen. Hoe zie ik er dan wel uit?” 
“Als een oude man!” 

Stinkdier
Een echtpaar komt op het vliegveld aan na een vakantie in de tropen. 
Daar hebben ze een slang en een stinkdier gevangen die ze nu het 
land in willen smokkelen. Vlak voor de douane begint de vrouw zenuw-
achtig heen en weer te schuifelen. Ze zegt tegen haar man: “Wat moe-
ten we nu doen?”
“Weet je wat?” zegt haar man, “Ik bind de slang om mijn middel, zodat 
het op een riem lijkt, en jij doet het stinkdier in je slipje.” De vrouw kijkt 
hem verschrikt aan en zegt: “Maar dat stinkt toch heel erg?” Waarop de 
man zegt: “Ach, zo’n beest kan daar vast wel even tegen.”

Jong koppel in een auto
Een nachtelijke politiepatrouille ziet om half twaalf ‘s nachts een stil-
staande personenwagen met de binnenverlichting aan. Ze naderen de 
auto behoedzaam en zien een jongen en een meisje. De jongeman, 
voorin, bladert gemoedelijk in een stripboek, terwijl op de achterbank 
een jonge vrouw aan het breien is. “Wat doen jullie hier?” vraagt één 
van de twee agenten. Zegt de jongeman: “Ik ben dit blad aan het le-
zen.” “En zij?” vraagt de agent, wijzend naar de achterbank. “Volgens 
mij breit zij een nieuwe trui.” Beide agenten zijn onthutst; een jong kop-
pel in een auto en er gebeurt niet eens iets. 

g
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“Hoe oud ben jij?” vraagt de agent. “22 jaar,” antwoordt de jongeman. 
“OK”, zegt de politieman, “en hoe oud is zij?” De jongeman kijkt even 
op zijn horloge en zegt: “Over 26 minuten wordt zij 18 jaar!”

Blondjes
De ene blondine zegt tegen de ander: “Dit jaar valt Kerstmis op een 
vrijdag”... Zegt de ander: “Oh! hopelijk niet op de 13de!!”

Gordijnen dicht
Een vrouw tegen haar man: “Jef trek de gordijnen eens dicht, ik ben net 
klaar met douchen en ik wil niet dat de buurman van hiertegenover mij 
in mijn blootje ziet.” Jef leest rustig de krant verder en antwoordt: “Als 
hij jou in je blootje ziet, zal hij zelf zijn gordijnen wel dichttrekken!”

Wirwar
Spelenderwijs woordjes leren: 
De juf vraagt in de klas of de leerlingen een zin kunnen maken met het 
woordje ‘wirwar’. Leentje krijgt eerst het woord en zegt: “Gisteren heb 
ik mijn mama wol helpen sorteren, het was een echte wirwar.” 
“Zeeeer goed,” zegt de juf, waarop zij Frankske het woord geeft.
“Als mijn papa ‘s morgens opstaat, is zijn haar een echte wirwar.” 
“Ook een zeer goede zin,” stelt de juf. De derde leerling die het woord
Neemt, is Ahmed, zijn zin is: “Mijn broer ging forich week een bank 
overfalle, maar zijn gewirwar kapot”......

Gehoord
Wat is het verschil tussen Ajax en de smurfen? 
De smurfen hebben maar 1 klungel. 

Uit
Jef wordt aangesproken door zijne maat: “Wel Jef, ik heb gehoord dat 
het uit is met je lief?” Jef: “Bui.. buitengevlogen van mijn toe.. toe.. 
toekomstige schoonmoeder en a... alle.. allemaal de schuld vavan die 
lelijke ho.. hond verdom.. verdomme. De.. de hond zzz zat met zzzijne 
poot achter zijn oor te te te krabbbben en ik..ik vr.. vroeg aan mijn toe-
toe.. toekomstige schoonmoeder of dat ze ze da dat ook niet kon.” “Dat 
is toch geen reden om je aan de deur te zetten hé Jef?” oordeelt zijn 
maat. “N.. n.. nee nee ma.. maar toe.. toen ik helemaal uitgespro.. oo-
ken was, zat hij al te li..  li likken aan ze.. zijn achterste!” 

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Terlo op 2 november  jl. was Reno van der 
Vorst 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 boven-
dien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

RENO VAN DER VORST

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 2-11-2014

TIVOLI 1 – Terlo 1

Wat is je naam?
Reno van der Vorst
Wat is je geboortedatum en -plaats?
2 juni 2004, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
De Schelp, Groep 7
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Aanvaller
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Computerdeskundige
In welk elftal speel je?
E2
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Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1½ jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk, goed en gezellig
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Doelpunten maken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Keepen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Die we met 13-4 wonnen
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Dribbel panna op doel
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee, weet ik niet
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Neymar
Wat is je favoriete club?
Real Madrid
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Nee
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Pannenkoek hmmmm; spruitjes bah
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon, Nederland 1
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Dit is mijn eerste keer
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, woensdag en maandag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Verbeteren? De bal niet kwijt raken
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Niks

★ ★ ★
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TIVOLI D1

Wim Vermeulen heeft ons een verslag van zijn team, de D1, gemaild.  
Dat mag natuurlijk in dit clubblad niet ontbreken.

Hoi allemaal,

Hier een kort bericht van Tivoli D1.
Wij zijn begonnen aan onze eerste wedstrijd uit naar Tilburg bij SC 
Olympus. Wij zijn nu een D1 zevental en we zijn met 2 wissels vertrok-
ken.
Na een warming-up begonnen we aan de wedstrijd om 10 uur. Wij be-
gonnen meteen sterk en stonden binnen 10 minuten voor  met 0-2 door 
2 goals gemaakt door Furkan. Furkan stond ook garant voor de 3 ande-
re goals in de eerste helft. De andere kinderen speelden ook geweldig, 
er werd in de eerste helft goed over gespeeld, het was een hecht team.
In de tweede helft speelden we iets minder. De tegenstander maakte 2 
goals, toen werden we weer wakker. Dean maakte nog 1 goal, Milton 
maakte ook een mooie goal en Zinho maakte er 2.
Geweldig jongens en meisje, Gefeliciteerd en zo door gaan.

Groeten,
Jullie trainer Wim Vermeulen

★ ★ ★
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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.
Onderstaand zijn bijdrage voor deze maand.

Tivoli vets - Geldrop vets 3-7
Vorige week is eindelijk de eerste zege 
geboekt en wel tegen angstgegner Gestel. 
Vandaag kon hier een gevolg aan worden 
gegeven tegen een oude bekende, de wed-
strijd met Geldrop is weer terug van weg-
geweest. Nu hadden de veteranen het hier 
een aantal jaar geleden al lastig tegen en 
zo te zien had Geldrop ook een verjonging 
doorgevoerd, dus er werd een lastige pot 
verwacht.
Binnen tien minuten was de hoop op een 
goed resultaat al vervlogen. Na drie minu-
ten kwam stand-in doelman Hennie half 

uit, waarna de spits hem eenvoudig voorbij kon: 0-1. Twee minuten 
later was het Bas die zijn man liet lopen, ook deze bal vloog tegen de 
touwen: 0-2. En alsof dat nog niet genoeg was, werd Hennie na tien 
minuten kansloos gelaten door een afstandsschot: 0-3. De veteranen 
schrokken wakker en begonnen te voetballen. Twee minuten na de 0-3 
wist Frans de achterlijn te halen, hij gaf strak voor en Frank G. kon de 
bal binnen lopen: 1-3. Daarna ontbrak het aan grote kansen en wa-
ren beide elftallen gelijkwaardig. Tegen het einde van de eerste helft 
werden de Tivolianen sterker en dat resulteerde ook in de gelijkmaker. 
Een lange bal van Frans zette Mike vrij voor de doelman, deze werd 
omspeeld en zo was de aansluiting weer een feit. Een minuut later, na 
precies een half uur, deed Geldrop alweer iets terug. Uit een vrije trap, 
waarbij er twijfel was bij Fred M en Hennie, tekenden zij voor de 2-4. 
Op slag van rust had Mike dé kans om de achterstand wederom te 
verkleinen. Hij omspeelde de doelman, had alle tijd, maar raakte twee 
meter voor een lege goal gek genoeg de lat. 
De veteranen leken krachten te kort te komen, want in de tweede
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helft liep Geldrop redelijk eenvoudig uit naar een grote voorsprong. Na 
zes minuten werd Hennie door een vrije trap verschalkt: 2-5. Na een 
kwartier spelen maakte Hennie de redding van de dag. Met een spec-
taculaire zweefduik wist hij een kopbal te pareren, de rebound bleek 
hem echter te machtig: 2-6. Drie minuten later maakte Tivoli de 3-6, 
maar deze bleek alleen goed voor de statistieken. Johan legde breed, 
waarop Frans onmiddellijk uithaalde. Voor zover het nog niet gebeurd 
was, besliste Geldrop een kwartier voor tijd de wedstrijd defi nitief. Een 
lage voorzet werd met een sliding over de doellijn gewerkt. Het laatste 
kwartier gebeurde er weinig. De veteranen waren vermoeid en konden 
niet beter en Geldrop hoefde niet meer aan te zetten.
Nu de veteranen meer dan de helft van hun wedstrijden verloren heb-
ben, kan je spreken van een ronduit slechte seizoenstart. Hierbij lag het 
niet altijd aan de veteranen zelf, maar ook aan de jongere teams die zij 
ontmoet hebben. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen De Valk. 
Gezien hun recente resultaten zullen de veteranen het daar heel zwaar 
krijgen, dus zullen zij hun beste beentje voor moeten zetten om een 
maximaal resultaat te behalen.

De Valk vets - Tivoli vets 10-1
Met slechts vier punten uit vijf duels en een doelsaldo van 13-17 is dit 
de slechtste seizoenstart voor de Tivolianen tot nu toe. Vandaag stond 
voor het eerst de wedstrijd tegen De Valk op het programma, de kam-
pioen van de afgelopen jaren in een andere klasse. Er werd dus een 
lastige wedstrijd verwacht.
De Valk begon met maar negen spelers aan de wedstrijd. Dit resulteer-
de direct in twee kansen. Waar Frans in eerste instantie de doelman 
raakte, trof debutant Davut na twee minuten wel doel: 0-1. De begin-
fase van Tivoliaanse zijde was sterk, dit veranderde echter toen zich de 
tiende en elfde man van De Valk zich bij het team voegden. Na zeven 
minuten liep de Valkse spits weg bij de verdediging en schoot direct 
raak: 1-1. Daarna ging het snel, met drie goals in drie minuten tijd liep 
De Valk simpel uit naar een 4-1 voorsprong. 
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Twee maal stond een solo van de rechtsbuiten aan de basis van een 
doelpunt. Waar hij de eerste bal nog afgaf, deed hij het de tweede keer 
zelf. Alsof dat nog niet genoeg was, werd in de veertiende minuut ook 
nog een voorzet binnen gekopt en was de spanning snel verdwenen. 
De Valk nam wat gas terug en zo leek Tivoli overeind te blijven. Twee 
minuten voor rust verspeelde Hennie de bal, waarna de spits vrij op 
Bert af kon: 5-1. Of het nou door de hitte kwam of simpelweg door een 
kwaliteitsverschil, het feit was dat de Tivolianen zelden zo kansloos zijn 
geweest in een wedstrijd.
In de tweede helft ging De Valk rustig door met wat zij in het begin van 
de eerste helft ook deden, namelijk scoren. In de 43e minuut werd een 
voorzet in het net gewerkt en een minuut later zorgde een counter voor 
het tweede doelpunt in de tweede helft: 7-1. Het was nu zaak om de 
schade zoveel mogelijk te beperken en zodoende de dubbele cijfers te 
voorkomen. De tussenpozen tussen de doelpunten werden groter, dus 
er was nog “hoop” dat dit zou lukken. Na een dik kwartier gespeeld te 
hebben in de tweede helft was het wederom de Valkse spits die trefze-
ker was na een voorzet vanaf de fl anken: 8-1. De Tivolianen kwamen 
nog nauwelijks van de eigen helft af en de energie leek volledig ver-
dwenen. Tot voetballen kwam het al lang niet meer en vooral de lange 
bal bracht nog enige lucht, maar die was meestal zo weer terug bij een 
Valkenswaardse speler. Tien minuten voor tijd kwamen de dubbele 
cijfers wel akelig dichtbij toen ook de 9-1 op het scorebord verscheen. 
De middenvelders versterkten de defensie om zo De Valk nog meer 
doelpunten te onthouden. Dit bleek tevergeefs. In de laatste minuut viel 
alsnog de 10-1 en daar is alles mee gezegd over deze wedstrijd.
De 27 tegendoelpunten in amper zes wedstrijden geven aan dat de 
doelpunten dit seizoen erg makkelijk weggegeven worden, vooral de 
manier waarop is schrijnend. Het is dus duidelijk dat hier iets aan ge-
daan moet worden. De Valk was vandaag een paar maten te groot en 
ik vrees dat zij dat ook in de terugwedstrijd zullen zijn. Deze wedstrijd 

moet snel vergeten worden, 
want volgende week wacht 
wederom een sterke tegen-
stander: Waalre. Zij wisten 
vorig seizoen ook de dubbele 
cijfers te bereiken, zou dat dit 
seizoen wederom lukken?
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Tivoli vets - Waalre vets 2-4
Na de afstraffi ng van vorige week 
moesten de veteranen zichzelf van-
daag herpakken. Om de laatste wed-
strijden echt te vergeten, zou een over-
winning goed uitkomen. Dit zou dan 
wel moeten gebeuren tegen de gevaar-
lijkste tegenstander van vorig seizoen. 
Er waren weer spelers terug van afwe-
zigheid, dus er was weer hoop.
De start vandaag was weinig hoopge-

vend en een scenario als dat van vorige week leek weer in de lucht te 
hangen. De 0-1 was na vier minuten een feit en een minuut later volgde 
ook de 0-2. De Waalrese spits wist de bal te onderscheppen en hij was 
met een knappe solo de verdediging te slim af. De Tivolianen stonden 
als verdoofd te kijken toen na acht minuten ook de 0-3 een feit was. 
Een Waalrese speler kon na een corner volledig vrijstaand zijn hoofd 
tegen de bal plaatsen en had de hoek voor het uitzoeken. Hoe gek het 
ook klinkt, na de 0-3 was het Tivoli die het spel oppakten. Waalre nam 
niet eens veel gas terug, maar zij ondervonden nu duidelijk meer te-
genstand. Tot echt grote kansen kwam het niet en hoewel Tivoli beter 
werd, kwamen de veteranen wel een aantal keren goed weg dat de 
achterstand niet nog groter werd. Vlak voor rust kregen de Tivolianen 
weer hoop op een goed resultaat. Thuur stuurde Ferry richting de doel-
man. Met een knappe schijnbeweging werd deze handig op het ver-
keerde been gezet en Ferry schoof de bal koel in het lege doel: 1-3. Als 
het niveau van deze laatste fase doorgezet zou worden in de tweede 
helft was er nog iets mogelijk.
Waalre opende minder sterk dan in de eerste helft en het werd een 
wedstrijd die zich vooral op het middenveld afspeelde. Dat de aanslui-
tingstreffer na achttien minuten vanaf het middenveld viel, was dan ook 
geen verrassing te noemen. Waalre leed knullig balverlies bij Frans. 
Hij zag dat de doelman verkeerd opgesteld stond en aarzelde geen 
moment. Met een schot van een meter of 30 tekende hij voor zijn derde 
van het seizoen en wist zo Mike bij te halen op de topscorerslijst: 2-3. 
Waalre beefde en de Tivolianen voerden de druk op het zwart-witte 
doel op. De staf wisselde aanvallend en achterin werd er één-op-één 
gespeeld. Hoewel er nadrukkelijk aan de Waalrese poort gerammeld 
werd, weigerden zij open te doen. Dit bleef heel de tweede helft zo. Het 
was uiteindelijk Waalre die in de slotseconde van de wedstrijd profi teer-
den van de ruimte die zij kregen. 
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De 2-4 was een feit en alle goede bedoelingen van de Tivolianen wer-
den teniet gedaan. Direct na de 2-4 volgde het eindsignaal.De Tivolia-
nen hebben zich na een waardeloze eerste tien minuten redelijk goed 
herpakt en konden aardig mee met het niveau van Waalre. Uiteindelijk 
was Waalre denk ik wel de verdiende winnaar, maar deze wedstrijd 
biedt weer perspectief. Volgende week moet en zal de tweede compe-
titieoverwinning geboekt worden, tegen klein duimpje RPC. Maar een 
derby is altijd anders dan andere wedstrijden...

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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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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-  deze maand Sint pas weer in ons  
   land is
-  hij natuurlijk onze club met een   
   bezoek zal vereren
-  wij een donkerbruin vermoeden   
   hebben over zijn knechten
-  zij vast en zeker niet van kleur zullen
   verschieten
-  in onze ogen er niemand zwart wordt 
   gemaakt
-  de pieten namelijk een geweldig

belangrijke functie hebben
- zij hun Klaas echt goed van pas komen
- de feestmaand ook alweer voor de deur staat
- wij hiermee een open deur intrappen
- we denken dat u hier niet in zult trappen
- het volgende jaar met rasse schreden nadert
- de openstaande vacatures nog steeds niet ingevuld zijn
- we op bestuurlijk vlak dus fl ink wat menskracht tekort komen
- er inmiddels wordt gewerkt aan een werkgroep
- die werkgroep de invulling van de vacatures tot doelstelling zal heb-

ben
- de naam werkgroep dus niet voor niets is gekozen
- er namelijk nog heel wat werk aan de winkel is
- we ook nog heel wat zullen moeten winkelen
- dit dan weer mooi aan sluit bij de kerstinkopen
- de cirkel met de feestmaand daarmee gesloten is
- de bijbehorende deur dan ook wel dicht moet zijn
- ons tweede team het derde is
- tweederde van de spelers laatst niet kon
- zij daardoor een tweede helft als tiental moesten spelen
- de tegenstander zich niet in slaap liet Dommelen
- het tweede verlies voor ons derde daardoor onafwendbaar bleek
- die 2 verliezen bleek afsteken bij de 4 overwinningen
- de spelers zichzelf nu niet moeten verliezen in euforie
- er namelijk nog heel wat winst te behalen valt
- die uitkomst daarvan ook nog te bezien valt

★ ★ ★








