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REDACTIONEEL

Zo, de man met 
de baard heeft het 
land verlaten en de 
andere man met 
de baard is alweer 
onderweg naar 
ons. Alle discussies 
kunnen weer even 
gesloten worden 
want op een paar 

miskleunen na kunnen we toch wel 
spreken van een geslaagd kinder-
feest. De goedheiligman heeft ons 
met zijn kornuiten ook met een be-
zoek vereerd en daarvan kunt u in dit 
blad een mooi verslag met foto’s vin-
den. Tijden veranderen en daardoor 
veranderen dan ook de tradities. Iets 
wat ook zeker geslaagd te noemen 
is, is de tonproatavond. In een over-
volle maar barkoude tent is er heel 
wat afgelachen. Ook van deze avond 
hebben wij een mooi verslag met dito 
foto’s geplaatst in ons clubblad.
De donkere dagen voor kerst zijn nu 
echt aangebroken, nog 2 competi-
tierondes en dan volgt de winterstop 
incluis kerst en jaarwisseling. Op zon-
dag 4 januari openen wij dan met z’n 
allen het nieuwe jaar in onze kantine. 
U bent allen van harte welkom. Zoals 
altijd zullen we dan onze jubilarissen 
in het zonnetje zetten, een mooie op-
komst zou voor de jubilarissen (Berry 
van Gompel, Willem Huugen, Henk 
en Maria Tholen, Henk vd Boomen en 
Hans Sanders) zeker erg leuk zijn.
Veel leesplezier 

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Trainingen
Van 20 december tot 4 januari zijn er 
geen trainingen. De kantine is dan ook 
gesloten. Vanaf 5 januari wordt er weer 
getraind.

Nieuwjaarsreceptie
Op 4 januari houden we onze jaarlijkse receptie. De 6 jubilarissen zul-
len dan worden gehuldigd. Aanvang receptie: 14.00 uur in de kantine 
op de Heihoef. Wij zien u graag allen om elkaar een gelukkig Nieuwjaar 
te wensen.

Cursus
Wie interesse heeft om een scheidsrechterscursus (pupillen) te volgen, 
kan zich opgeven bij de secretaris. Leeftijd vanaf 12 jaar. Sluitingstijd 
inschrijvingen eind januari.

Werkgroep
De werkgroep “meedenken” gaat binnenkort van start. Al 3 personen 
hebben zich hiervoor aangemeld. De werkgroep beoogt het kader van 
Tivoli te verstevigen en uit te breiden. Zonder een goed bestuur en ka-
der bloedt Tivoli langzaamaan dood. We hopen op veel aanmeldingen, 
want “Vele handen maken licht werk”.

Het bestuur van Tivoli wenst iedereen: Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Namens het bestuur
Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

 4 Frans Verbeek veteranen
 5 Aloysius Visser verenigingslid
  Mishendra Tjonfo F1
 6 Maria Tholen kledingbeheer
 7 Peter vd Laar veteranen
 8 Henk van Ekkendonk verenigingslid
 9 Peter Scheepers verenigingslid
 12 Henk Tholen organisator kaartavonden
 19 René van Eyck verenigingslid
 20 Guus de Waal reservelid
 21 Diëgo Guzman-Hernando 3e

  Peter vd Wiel verenigingslid
  Bert Koolen veteranen
 27 Stefan Bell 3e/penningmeester/
   elftalbegeleider 3e

 30 Jan Elands  verenigingslid
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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 1 Ibat Güven clubscheidsrechter
 3 Beijhan Ozdemir 2e

 6 Henk Leuverman lid van verdienste
  Davino Slegers F1
 7 Luc Verbeek selectie
 8 Frits van Duijnhoven wedstrijdcoördinator 3 en dames
 15 Anton vd Laarschot verenigingslid
  Simon Masoner medische verzorger selectie
 17 Arno van Happen veteranen
 18 Ronny Kox grensrechter veteranen/medewer 
   ker kantine en activiteitencommis 
   sie
 19 Samed Yildirim E1
  René Lathouwers selectie
 21 Rick de Goeij selectie
 22 Stef Verdonschot veteranen
  Frans Veldpaus veteranen/lid technische commissie
 23 Kubilay Basci elftalbegeleider ?e
 24 Jack Engelen hoofdredacteur clubblad/lid hoofd 
   bestuur/elftalbegeleider
   veteranen/lid van verdienste &  
   Oranje Nassau
 27 Hans Verbaal veteranen/trainer dames/medewer 
   ker activiteitencommissie.
 28 Nico Jansen verenigingslid
 31 Denise Janssen dames

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES 
(bijwerkt t/m 06/12)

Bedankt
Gerrie Fransen elftalbegeleider E2
Ramon Fransen E2
Eefje van Oorschot dames

Nieuw
Laura van Bergeijk dames (reservelid)
Sanne van der Pijl dames (reservelid)

★ ★ ★
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DIVERSE MEDEDELINGEN

Van de website en het stencil

Kantine gesloten
De kantine is gesloten van 20 december tot 4 januari 2015.

Verzoek aan alle leden
Geef wijziging van uw adres, telefoon of e-mail tijdig door aan het 
secretariaat, zodat we u op de hoogte kunnen houden van alle informa-
tie aangaande Tivoli, maar ook omdat de KNVB voortaan tuchtrechte-
lijke beslissingen (alleen) per e-mail aan de verenigingsleden bekend 
maakt.

Veteranen
 * Op zondag 21 december gaan de veteranen ballen in de 
  sporthal Tivoli van 15.00 uur tot 16.00 uur.
 * De veteranencompetitie start weer op 31 januari 2015.
 * De jaarlijkse mosselavond is op 7 maart 2015.

Feestdagen
Wij wensen u …..

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015

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

December
Vrijdag 19 Kaartavond
Zondag 21 Veteranen, ballen in sporthal Tivoli
Woensdag 31 Oud en Nieuw viering

Januari
Zondag 04 Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 30 Kaartavond

Februari
Vrijdag 27 Kaartavond

Maart
Zaterdag 07 Mosselavond veteranen
Vrijdag 27 Kaartavond

April
Vrijdag 24 Kaartavond

Mei
Vrijdag 29 Laatste kaartavond

★ ★ ★
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Sinterklaas 2014
(van onze speciale Sint-correspondent Ine Engelen)

Op deze zonnige dag in November waren er al veel kinderen en ouders 
op tijd op de Heihoef aanwezig. Sinterklaas was nog lang niet in zicht, 
omdat hij natuurlijk ook nog andere kinderen te bezoeken had. Toen de 
kinderen binnenkwamen, werden ze dan opgevangen door 2 vrijwillige 
moeders die ervoor zorgden dat er mooie hoofdversierselen gemaakt 
konden worden, met veertjes, plakplaatjes en allerlei kleuren. Dat zag 
er al meteen heel fl eurig uit en veel kleintjes waren dan ook fanatiek 
bezig. De wat grotere kin-
deren, die geen zin in “freu-
belen” hadden, waren, met 
name buiten, lekker aan het 
spelen. Het was een uitzon-
derlijke warme dag voor ’n 
sinterklaasviering, maar dat 
kwam een ieder goed uit.
Toen Sinterklaas zo onge-
veer verwacht werd, werden alle kinderen naar binnen geroepen en 
werden er wat sinterklaasliedjes opgezet en er werd hier en daar wat 
mee gezongen. Nadat we een aantal malen met z’n allen heeeeeeel 
hard om Sinterklaas hadden geroepen, kwam hij dan eindelijk aan met 
2 Zwarte Pieten in zijn kielzog. Die Pieten gooiden fl ink met pepernoten 
en die werden driftig verzameld door de kinderen: ze gingen er zowat 
boven opzitten om ze te bewaken en toen Piet vroeg of ze wat naar 
achteren wilde schuiven, was dat een heel werk, want de “veroverde” 
pepernoten moesten natuurlijk ook mee.
Sinterklaas riep de kinderen in groepjes bij zich en sommigen zongen 
een liedje en anderen vertelden een mop. Nadat iedereen dus even bij 
de Sint was geweest, werden alle namen een voor een afgeroepen en 

konden de kindjes hun cadeau 
ophalen……..maar  NOG NIET 
UITPAKKEN!!!!!

Nou dat deden ze ook heel 
braaf dus niet en toen het sein 
gegeven werd dat iedereen zijn 
cadeau had, kon er uitgepakt 
worden. 
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Nou en dat ging vlug!!!!!!
Zo te zien was iedereen tevreden.
Hierna was er ook nog even tijd 
om met de Sint op de foto te gaan. 
Heeeeeel veeeeel kindjes hebben 
dat gedaan en bij Sint op schoot 
gezeten en ’n mooie foto is er toen 
van ze gemaakt.

Nou hopelijk heeft iedereen ’n leuke Sinterklaasmiddag bij SV Tivoli 
gehad en ik wil hier nog wel even melden dat Henk en Angelique weer 
heel goed hun best hebben gedaan. Dank!

En natuurlijk ook heel veel dank aan Sinterklaas en zijn Pieten, die ons 
nu al zovele jaren komen bezoeken. We zien nu alweer uit naar vol-
gend jaar.

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – HET BEGINT TE DRAAIEN

Ook dit seizoen berichten we 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 4 wedstrijden gespeeld. Tegen Ne-
derwetten uit werd nog maar weer eens onnodig verloren, maar met 3 
opeenvolgende overwinningen werden wij op onze wenken bediend, 
aangezien wij in het vorige clubblad om overwinningen vroegen. Ach-
tereenvolgens werden DOSL, Knegselse Boys en Casteren aan de ze-
gekar gebonden. Prima mannen, zo doorgaan.

De Weebosch – Tivoli 5-3 9 november 2014
Tivoli blijft in de onderste regionen acteren na het verlies op bezoek bij 
De Weebosch: 5-3. De Weebosch begon geweldig door binnen een 
minuut de voorsprong te pakken. 
Een lobje van Sjors de Backer was de Tivoli-doelman te machtig, 1-0. 
Het antwoord van de bezoekers volgde razendsnel. Elmar van Milhees 
zorgde een paar minuten later voor de gelijkmaker, 1-1. Nog voor de 
pauze nam De Weebosch weer de leiding. Wilco Jansen sloeg toe na-
mens de thuisploeg, 2-1.
Direct na de rust liep De Weebosch verder uit. De Backer en Jansen 
schroefden de score op, 4-1. Het duel leek gelopen, maar Tivoli bracht 
de spanning nog terug. Coen Jansen en Rik de Goeij zorgden voor 4-3. 
Uiteindelijk was het Jansen die zijn hattrick complementeerde en de 
wedstrijd op slot gooide: 5-3.

Tivoli – DOSL 3-0 23 november 2014
Elmar van Milhees was vandaag de gevierde man bij de zege van Tivoli 
op DOSL. In een aantrekkelijke wedstrijd maakte Van Milhees het de 
DOSL-defensie constant lastig.
Al na een kwartier spelen, liet de spits zich zien. Van Milhees kreeg de 
bal rondom de middenlijn, passeerde op snelheid de laatste linie van 
DOSL en liet sluitpost Verhappen vervolgens kansloos, 1-0. 
Na een halfuur verdubbelde Van Milhees de score. Wederom gaf de 
spits de verdediging van DOSL met zijn snelheid het nakijken, 2-0. Vlak 
voor rust voorkwam Tivoli-doelman Axel Walravens met een katachtige 
redding de aansluitingstreffer.
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Na rust was het DOSL dat sterk terug kwam, maar van de talrijke kan-
sen geen gebruik wist te maken. Vijf minuten voor het einde verzorgde 
Robin van Daal het slotakkoord. Weer had de DOSL-defensie geen 
antwoord op de rappe Van Milhees, die iedereen achter zich liet en Van 
Daal vrij voor het doel zette: 3-0.
Al bij al een aantrekkelijke wedstrijd die door de goed leidende scheids-
rechter de Bruijn op een voortreffelijke wijze gefl oten werd.

Knegselse Boys – Tivoli 1-3 30 november 2014
Tivoli kwam na een kwartier verdiend 
op voorsprong door een doelpunt van 
René Lathouwers; 0-1. Daarna nam 
Knegselse Boys het heft in handen wat 
resulteerde in de 1-1 door Nelis Klaa-
sen een kwartier voor rust.

In de tweede helft was Kneg-
selse Boys de bovenliggende 
partij en kreeg tien minuten 
voor tijd een uitgelezen kans 
op 2-1, maar John Teunis-
sen miste de strafschop na 
een fabelachtige redding van 
Tivoli-doelman Axel Walravens. 
Meteen in de counter scoorde 
Appie Saddaty namens Tivoli 
de 1-2. Vlak voor tijd bracht Robin van Daal de eindstand nog op 1-3.

Casteren – Tivoli 0-2 7 december 2014
De gasten uit Eindhoven boekten een verdiende 0-2 overwinning.
In de eerste helft ging het nog gelijk op, maar werden aan beide kanten 
niet veel echte kansen gecreëerd, zodat met 0-0 gerust kon gaan wor-
den.
De tweede helft was nog maar koud onderweg, toen Tivoli via een doel-
punt van René Lathouwers, die met een fraaie kopbal de keeper van 
Casteren kansloos liet, een 0-1 voorsprong nam. 
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De gastheren waren daarna wel dreigend, maar echte kansen leverde 
dat niet op. Dankzij de 0-2 in de slotfase van de ene “supersub” Luc 
Verbeek op briljant aangeven van de andere “supersub” Coen Jansen 
blijft Tivoli volop meedoen in de strijd om de tweede periode.

Fotoselectie Knegselse Boys - Tivoli

★ ★ ★
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TIVOLI TONPRAAT AVOND 2014

Op vrijdagavond 28 november jongst leden was 
het dan eindelijk zo ver! De langverwachte en veel 
besproken eerste Tivoli Tonpraat Avond stond op 
het programma. Ik hoor jullie denken: Wordt er dan 
niet al genoeg gezeverd op een doorgaans week-
end bij de SV Tivoli? Dat klopt, die keren gaat het 
over een buitenspelgeval in de zojuist gespeelde 
wedstrijd, de stand in de Eredivisie, het wel en wee 
van de wijk en ga zo maar door. Met deze zever 
valt hoogstwaarschijnlijk een grote emmer te vullen, 
maar dat was voor Tivoli niet genoeg. Er moest een 
ton gevuld gaan worden en dus werd de hulp inge-
roepen van maar liefst vijf professionele tonpraters. 

Carnaval nadert met rasse 
schreden, dus dit was voor 
de tonpraters die ideale 
aangelegenheid voor een 
try-out om te kijken of hun 
grappen aanslaan bij het 
publiek. 

Het publiek was massaal 
naar de kantine toege-
stroomd en er was zelfs 
een tent nodig om de ruim 140 aanwezigen te kunnen herbergen. Toen 
zij allemaal een plaats hadden gevonden aan een van de tafels opende 
de presentator van dienst Peer Engelen om 20.20 uur de avond. Hij 

heette het publiek welkom en kon-
digde de eerste spreker van de avond 
aan. Dit bleek Berry Knapen, alias 
Harry de campingbeheerder. Zijn 
anekdote ging over camping Zeezicht 
die hij en zijn vrouw runnen op De 
Hurk in Eindhoven. De lachspieren 
van het aanwezige publiek werden 
opgewarmd en het horecateam van 
deze avond liep ondertussen af en 
aan om iedereen tijdig van de nodige 
drank te voorzien. 
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Nadat Harry enkele succesvolle uitvindingen ge-
demonstreerd had, waarbij ook het publiek niet 
gespaard bleef, was het tijd om bij te komen.

Na een korte onderbreking werd Berry vervan-
gen door de volgende gastspreker: Hans Ver-
baarschot. De onfortuinlijke man had een niet 
zo’n prettige tijd achter de rug. Dit was niet te 
wijten aan privéomstandigheden, maar aan een 
sterilisatie die niet helemaal volgens plan verlo-
pen was. De schunnige grappen vlogen je om de 
oren en iedereen lachte zijn (spreekwoordelijke) 
lul uit zijn broek.

Dat een van de belangrijkste kleuren bin-
nen onze vereniging oranje is, was ook 
Prinses Beatrix niet ontgaan. Zij vereerde 
de SV dan ook met een bezoek, in de 
naam van Boy Jansen. De fi nalist van het 
Brabants kampioenschap tonpraten liet 
geen spaan heel van het koningshuis en 
de belastingbetalers. Ook onze huidige 
koning Wim-Lex en zijn kinderen moes-
ten het ontgelden. 

Ondertussen was de sfeer nog beter 
geworden dan dat het aan het begin 
van de avond was en er moesten 
zelfs nog twee praters komen. Andy 
Marcelissen was de voorlaatste en 
vertolkte een eigentijdse versie van 
de geboorte van Jezus. Dankzij deze 
nieuwe inzichten wist hij ongetwijfeld 
een groot deel van de aanwezigen te 
overtuigen dat Jezus beter in het jaar 
2014 geboren had kunnen worden.
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De afsluiter van de avond was Rob 
Scheepers. Het hooliganisme is bij Tivoli 
al jaren afgezworen, maar kwam voor 
even weer terug op De Heihoef. 
Rob beschreef hoe hij zijn club met alle 
denkbare support tot grootse prestaties 
probeerde te brengen, maar of deze 
resultaten uiteindelijk ook behaald zijn, 
betwijfel ik.

Het was inmiddels al ruim na elven toen Peer Engelen de avond wat 
betreft het praten afsloot. Hij bedankte nogmaals alle aanwezigen, de 
tonpraters en natuurlijk iedereen 
die deze avond mogelijk heeft 
gemaakt. Na zijn dankwoorden 
verplaatsten de aanwezigen zich 
naar de kantine en werden de 
praters nog uitvoerig besproken 
tot in de vroege uurtjes. 

Kortom, het was een zeer ge-
slaagde avond waarbij sommigen het niet droog konden houden. De 
aanwezigen hebben stuk voor stuk genoten, dus het is zeker voor 

herhaling vatbaar. Om niemand te 
vergeten en/of te kort te doen, zal ik 
hier geen namen noemen. Maar ik wil 
wel namens alle aanwezigen de or-
ganisatie en de tonpraters bedanken 
voor deze geslaagde avond. Ik zeg: tot 
volgend jaar!

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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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. On-
derstaand zijn bijdrage van deze maand.

Tivoli 3 – DOSL 3 (2-1)
Alweer winst voor ons. In een gelijk opgaande strijd trokken wij aan het 
langste eind omdat de tegenstander niet wist te scoren. Toch kwamen 
wij op achterstand door een ongelukkige eigen goal van Stubbske. Een 
voorzet vanaf links werd door hem binnen getikt in een poging de bal 
weg te werken. Via een prachtige aanval door het midden over 4 schij-
ven maakte Petje de gelijkmaker. Hans legde de bal goed af en Petje 
schoot vanaf een meter of 25 de bal schitterend in de kruising. Daarna 
gebeurde er weinig tot de rust. In de 2e helft zakten wij wat verder in en 
het gevaar kwam vooral van de snelle en balvaste nieuwe man, Valen-
tin. Eddy voorkwam een tegengoal door goed mee te lopen en de bal 
binnen de 16 aan de tegenstander te ontfutselen. Na een domme over-
treding op Jaffa binnen het strafschopgebied kon DOSL verder met 10 
man. Hans schoot de toegewezen penalty onberispelijk binnen. Even 
daarvoor was de beast ook al dicht bij een treffer maar Dion stond in de 
baan van zijn schot en redde onbedoeld op de doellijn. Een mooie en 
verdiende overwinning brengt ons nu al op 15 punten uit 7 wedstrijden.

Geldrop 6 - Tivoli 3 (2-0)
Geldrop was de meer aanvallende ploeg en won terecht. Maar met een 
neutralere scheidsrechter had er toch zeker een gelijkspel ingezeten.
Na de thee waren er vier treffers en een niet gegeven penalty. Eén goal 
van Geldrop werd na veel gezeik dan toch terecht afgekeurd wegens 
hands. Ons werd een duidelijke strafschop en een goede goal onthou-
den. Jammer, maar shit happens zeggen ze dan...
Oh ja, ik ging er ook nog af na een door Stefan doorgekopte bal op mijn 
strottenhoofd. Het lichtje ging bijna uit. 
Jeffrey maakte zijn debuut als lid van ons vriendenteam, welkom Jefke!

Tivoli 3 – Heeze 6 (5-3)
De punten zitten weer in onze tas. Een verdiende overwinning tegen 
laagvlieger Heeze. Door het wegblijven van Gijs (bedankt hè) en het 
verslapen van Jorn (goed bezig lange) stonden we met 11 man aan de 
aftrap. 
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De broer van Eddy wilde gelukkig wel vlaggen, dus dat 
was geregeld.
We creëerden heel wat kansen en waren de betere, toch 
kwamen we achter te staan. Een speler liep zich vrij in 
de 16 en werd goed bediend. Gelegenheidskeeper Fred-
je was kansloos.

Niet veel later maakte Jefke gelijk. Een goede steekbal van Jaffa nam 
hij aan en hij draaide zich goed vrij. De bal schoof hij netjes in de hoek. 
We hadden via een enorme kans van Dion voor rust al op voorsprong 
moeten staan maar hij schoot de bal vanaf 5 meter tegen de keeper. 
In de tweede helft kwamen we op voorsprong via Robke. Heeze knokte 
zich terug via een scrimmage na een corner. Dion maakte daarna zijn 
misser goed en schoot een streep vanaf een meter of 20 in de lange 
hoek. Jefke maakte er even later nog een, hij ging goed door op een 
lange bal en schoot de bal met links strak onder de keeper door. Een 
vrije trap gaf Heeze weer hoop, Fredje raakte de bal nog maar hij vloog 
goed in de kruising. Robke herstelde de marge van twee. Na goed 
werk van Jaffa en Jefke kreeg Robke de bal en hij schoot hem vanaf de 
16 goed binnen. Très puntos...
goed gewerkt en verdiend gewonnen.
Oh ja: BALBEZIT BALBEZIT...

Tivoli 3 – Valkenswaard 5 (2-1)
Het was maar goed dat Marc er vandaag weer bij was. Hij redde op de 
valreep de 3 punten. 
Voor rust begonnen wij het sterkst. Na vele gemiste kansen werden de 
bezoekers wat sterker en op dat moment sloegen wij toe. Na een cor-
ner viel de bal voor Jorns voeten, zijn schot werd gekeerd maar Robke 
reageerde attent. Niet veel later werd het ook vanuit een corner gelijk. 
Niemand greep in en een trage bal ging dwars door onze verdediging.
Hierna stonden we continu onder druk maar Tommy bleek niet meer te 
vermurwen. Na rust bleef Valkenswaard pressie uitoefenen en er was 
zelfs een spits van de gasten voor nodig om bij ons een gecarambo-
leerde bal op de doellijn tegen te houden. In de ultieme slotfase ging 
Jefke alleen op de keeper af. Die keeper schopte hem tegen de grond 
waardoor hij met rood kon vertrekken. De vrije trap, die eigenlijk een 
penalty had moeten zijn, werd door Marc in de kruising getrapt. Slecht 
gespeeld en toch tres puntos...

★ ★ ★
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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 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 12 24 31- 13
Nederwetten 12 23 34- 25
DOSL 12 22 28- 19
De Weebosch 12 20 25- 17
Tuldania 10 19 24- 16
Casteren 10 18 15- 12
DVS 11 16 22- 20
Tivoli 12 15 22- 20
Vessem 10 12 16- 22
Terlo 12 11 14- 27
Knegselse Boys 12 6 13- 37
Sterksel 11 5 16- 32

Tivoli 3 5e klasse 527
Geldrop 6 12 31 52- 19
UNA 7 10 30 39- 9
Dommelen 3 12 28 45- 21
Eindhoven AV 3 12 27 45- 20
Tivoli 3 10 21 31- 26
DOSL 3 10 13 16- 20
Pusphaira 8   9 12 32- 25
Valkenswaard 5 10 10 17- 28
WODAN 9 11 7 20- 39
Nieuw Woensel 4 12 6 20- 36
Heeze 6 11 4 21- 59
Braakhuizen 4 11 1 24- 60

☞

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 seizoene  geen tussen- en eindstand 
van de veteranen meer zal worden bijgehoooooouden met als gevolg, dat we 
die dus ook niet meer in het clubblad kunnnnnnneen plaatsen. Onderstaand 
vinden jullie de oveririririririiiririiirigeggggggggg  tussenstanden.

Seniorennnnnn eeeeeeeeeen n nn n n dadadadadadadadadadadadadadaddad memememememememememeeeemeeememessssssssss

Tivoli 1111111111111111 5 555555 5 55 5 55555e e e e e e eeeee ee klklklklklkklkkklklklklklkklkkklkklaasaasasasasasaaaaasasasasa se E
ZSC 1212121212121212121212112121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 2 2244444444 4444444 31- 13
Nederwetetetetetetetetetetetetttttttetettt n 112121212121212121212121221222222 23 34- 252555
DOSL 111111111111111112 2 22 28- 1111999999
De Weeeeeeeeeeeeeeboscscscscsccch hhhh h hhhhhhhhhhh 12 20 25- 17171717777
Tuldananananannnnnnnnnnnnnna iaiaaaiaiaiaaaaiaaiaaaaaa 10 19 24- 111111666666666
Castereerrrererre ennnnnn  10 18 15- 1 11111122222222
DVS 11 16 22- -  2020202020202020202002
Tivoliiiiiiiiii     1   2 15 22-2-2-2- 22 2 2  222220000000000
Vessem 10 12 1111111116-6   22222222222222222222
Terlo 12 11 14444- -- --  272722727272727772777
Kneggselse Boysy  12 6 1313131311311311 - - -- - - 3737373737373737373777
Sterksk el 11 5 1616161616166161666-- - --- --  32323232323232323232322232

Tivoli 3 5e klasse 527
Geldrop 6 12 3333331 11 1 111111 1 525552525555555 - - - -  1919199199991919919191919991
UNA 7 10 33333333330 000 393939393939393993999- - ------- 9999999999999
Dommelen 3 12 2888888888 4 4 4444 444 4445-5-5-5-55-5-5-5-5-5-5-55  2 2222 2 22 2 2 2 222111111111111111
EiEi dndhhoven AVAV 3 3 1 122 2727272222727272722  4 44444444444445-5-5-5-5-5-5-5-5  2 222222 2222222000000000000000
TiTivolili 3 3 1 100 2121 33 331-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1  2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 2226666666666666
DOSL 3 10 13333333331333 1 1 1 1 1 1 11 1 111116-6-6-6-6-6------ 22 2 2 2 2 2 22 2 22 222000000000000000000
PPuspsphahaiira 88   9 9999999999999 12121212121212121211212121212 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3332-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--22- 2 2 222 2 2 2 2 2 22 2222255555555555555555
Valkenswaard 5 10 10 11111111111117-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- 2 2 2 222 22 222 222222222888888888888888888
WODAN 9 11 7 222222222222222220-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00-000  3 3 33 3 3 33 3 3 3 333 3 33399999999999999999
Nieuw Woensel 4 12 666666666666666 2 222 222 2 2 2222220-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0- 3 3 3 3 33 33333 33 33 3 3333666666666666666
Heeze 6 111 4 44 4 4   22 22 2 2 22 22222 2221-1-1-1-1-1-1-1--1-111-1-1- 5 555 5 5 5555 5 5 5555555999999999999999999
Braakhuizen 4 11 111111111111111 2 2 2 2 22 2222 222 224-4-4-4-44-4-4-4-4-4-44-4- 66 6 66 66 6 66 6666666000000000000000000
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Tivoli dames 5e klasse 863
Unitas’59 2 11 28 44- 10
Pusphaira 2 10 25 49- 9
Heeze   8 21 50- 3
DOSL 11 21 39- 21
RPC 11 19 25- 21
Nieuw Woensel 10 16 19- 21
RKGSV 11 14 17- 22
WODAN 2   7 12 22- 13
Valkenswaard 2 11 11 14- 26
Nederwetten 2 10 3 12- 48
Tivoli 11 3 6- 37
Braakhuizen   9 0 2- 68

Jeugd najaarsreeks

Tivoli D1 3e klasse D381
Berkdijk D1   9 24 64- 22
Tivoli D1   6 18 62- 12
SC Olympus D2   9 15 54- 36
Waspik D3   9 12 35- 50
Raamsdonk D1   9 9 26- 41
Chaam D3 10 0 16- 96

Tivoli E1G 3e klasse E337
RPC E3 10 30 65- 21
Tongelre E1 10 20 40- 27
Nuenen E5 10 19 48- 41
Tivoli E1G 10 10 44- 57
Braakhuizen E2 10 4 30- 54
Geldrop E4 10 3 16- 43

☞☞

TiTiTivovoooooooolillililililililli d d ddd ddddamaa es 5e ee klklklklkkklk asasssasasssesesesesese 8 863333
UnUnUnUnUnUUnUnUnitititasasasassasassasaasass’’5’55’’’ 99 9 2 1111111111  2 2 2222888 88 444 - 1111000
PuPuuuuuuuspspspspspspsppsppsps ahahahahahahahaahhahaaiririririiirii aa 2 10000000 25 5 4949999- --- 999
HeHeeeeezezezezezezezezezeeee e e eeee   8 88 21211 55550-00-00-0- 3 333 3
DOOOOOOOOSLSLSLSLSLSLSLLLSLSLSLL 1 111 111111 11 1 22221 3339-999-9-9-9-9- 2 2 2 222221111
RPRPPPC CCCC CCCC 11111 19 25255--- 222221212
NiN eueeeeueueeue w ww w w WWWoWooWWoeneneneenenne ses l 110 16 191919999- - 21222221
RKRKRKRKRKRKRKR GSGGSGSGSGGGGGG V VV 11  14 17171717171717171717-- - 222222222
WOWOOOOWODADDADADAAAAD N NNN N N NNNNN 222222 222222   7 7 77 77 12 22222-2-2-2  1 1 1111333
VaVaalklklkklklkkkkeneneeneeeeeee swswwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaardrdrdrdrdrdr  2 11111 11 111 1111111111 114-4-4- 2 2 2222222666
NNeededededededededededed rwrwetettten 2 1010101010 333 333 12-2- 4 444444888
TiTiTTTTTT vovvvoovovovoov lililliliilii  1 1111111 1 1 1 3 6-- 33333 3377
BBBBBrBrBB aaaaaaaaaaaaaaakhkhkkkkhkkkhhuiuiuizezezzezezezezezezezz nnn n nn    9 9 99 9 0 2- 666666888

JeJeugguggggddd dd d d ddd nananananananannajajajjaj arararsrsrsrsrsrsrsrsrssrrrrsreeeeeeeeeeeeeeeeeeeksksksksksksksksksksksksksks

Tiivovovovovovolilililililii D DDD D D DDDDDD1 1 11 1111 3e3e3e3ee3e3e3eee3e k kklalalasssssssssse e D33818
Beerkkkkrkkdididididididiiddijjjjkjkjkjkjk D DDDDD1 11 111111   9 999999 2442  66 666444-4-4-4-44444-44  2 2 22 22222222
Tivolii D D1 1    66 66666666 11118111  66666666662-2-2-2-22-2-222 1 1 1 11111222222222
SC Olympmpususus D DDDDDD2 2 2 22     9 9 999 151  5555555555554-4-4-4-4-44-444  3333 33 333 336666666
Waspppppppikik D D33   9 9 9 9 999 1121221  3333333555-5-5-5-555-5  5 5 5 55555500000
Raamamammmmmmmmssdsdssdsdssssdsdsss ono kk D1D1D1D1D1D1DD1D11D1   9 9 9 9 99999999 99999 999999 99 2 2  66666-6  44 4 444111
Chaam m D3 11111110 000 0 0 0 0 16161616666-- 9696969

Tivolii E1G1GGGGGGGGGGGGG 3 3 3e klkk asaa seeee E E3333777
RPRPPPPPPPPPCCCC CCCCCC E3E  10 00 00 303030 666 66665-5-5-5-5-5- 22 2 2 222 1111
TTToTT ngelre E1 1010101010101 2 2 2 2 2 220 0 0 0 0 0 0 0 404044000000- -- - - - 27277
NuNN enen E5 1010101000 111 111111 199 9999999 4848484884484888848844444 ------ 4141414144444
TiTiTiTiTiTiTiTTiiT vovovovovovovvovovvoov lii E1GGG 1 1 1 11111110000 000 000 00 10100101010101  44444 4 44 44444444-4-4-4-4-4-4-4-4-44444 5 555555 5 555777777777
BrBrBrBBrBrBrBBrrraaaaaaaaaaa khkhkhkhkhkhkhkhkhkhk uiuiuiuuuuiuu zezennnnn nnnnn E2E2E2E22222 1 1111111111000 0000 00 4 4 444 444 330303000003000-- - -- 54545454545454544545545
Geldldldddddddddrorororororoororororor p p ppppppp p E4E4E4E4E4E4E44E444 1 1 11 1  0 0 0 0 3 3 33333333 161616161666666666-- ---  43434343434333343
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Tivoli E2 5e klasse E585
DBS E10G 8 20 59- 16
Rood Wit V E6 8 16 51- 30
Marvilde E4 8 16 41- 30
Vessem E2 8 3 22- 51
Tivoli E2 8 3 19- 65

Tivoli F1 4e klasse F475
Eindhoven AV F4   8 24 38- 6
DBS F7   9 22 59- 17
UNA F6 10 12 34- 32
RPC F5 10 11 28- 36
Tivoli F1 10 11 30- 42
RKVVO F4   9 0 8- 64

★ ★ ★

DRINGENDE OPROEP

Met spoed gezocht

Keepster en speelsters voor ons gezellig damesteam 
te ondersteunen.

Heb je interesse en kan je een beetje voetballen neem 
dan zo snel mogelijk contact op met:

Marijke Smulders tel.nr. 0620365788 of
Hans Verbaal tel.nr. 0628769197.

★ ★ ★

TiTiiiTiivvooovovvolililili EE EE2 5e kkklaalassssssee e E5E 85
DDBDBD S SSSSSS EEE1EEE 0GGG 888 2 0 5959- 166
RoRoRRRoodododddo  WWWW iti  V E666 88 16 51- 33330000000
MaMaMaMMarrvrvvililddedede E E444 8 8 166 441- 333300000000
VeVeV ssssssemeemem EE2 2 8 3 22- 5151515555151515151
TiTivovovovolilil  E E2 8 333 199-  6565656

TiTiTivovvovvovovvovv lililililli F F F FFF1 1 1 1 1 4e44  kkkklalalalalaasssssssssssssseeeee F4F4F4F4F4757575757
EiEiEiEindnddnddndn hohoohoh vvvevev nn AVAVAVAVAVV  F4   8 8 2442  33333 338888-8-8-8  66 666666666666
DBDBDBS S F7F7F7F77F    9 222 2 59595999- - - ---- 171717171717171717117171717177
UNUNUNNAA F66 11 111110 0 0 00 1212121  3 333334-4-4-4-4-4-444444444  3 3 33 33333332222
RPPRPCC C F5F5F55 1 11111110 000 00 11111 2228- 333333333333333333333333366666666666666
TiTiivovovolilil  FF FF11 1 101010101100 11  30- 4242422444444444
RKVVO F4   9999 0 0 0 8  - 6666666664646466666666666
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Jack’s neef)

Na jaren van trouwe dienst zijn we eindelijk eens samen op pad ge-
weest. Wij van de redactie hebben het er eens fl ink van genomen. Ho-
pelijk vinden jullie dat geen probleem…

Limerwij

Er was eens een trouwe Tivoliaan,
Die kon met schrijven er echt tegenaan,

Met zijn hobby, het clubblad,
Waar hij zoveel mee op had,

Dat hij het zou willen zien als zijn baan.

Lalalalalalaaaa
Lalalalala

Die Jack kon dus niet zonder zijn vrienden,
Zijn collega’s en niet zijn bedienden,

De rijen zijn nu gesloten,
Er wordt al jaren genoten,

En ze kregen het uitje dat ze verdienden.

Lalalalalalaaaa
Lalalalala

Ze gingen dus naar het theater,
En dronken de biertjes als water,

Zo samen op stap,
Van biertje tot grap,

Vanzelf werd het later en later.

Lalalalalalaaaa
Lalalalala

Pasje 10-12-2014

★ ★ ★
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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 club-
blad.

Tivoli E2 - Rood Wit Veldhoven E6 2-8
De vorige wedstrijd was zeer fysiek, er werd veel geduwd, dus we wa-
ren op onze hoede. We durfden nu zelf ook een duw uit te delen, en 
tijdens de eerste helft hielden we goed stand, toch kregen we onnodige 
goals tegen, waardoor we toch op achterstand kwamen.
Joey L maakte de tweede helft een goede dribbel en passte op tijd naar 
Djayden die goed scoorde, ook zag ik af en toe een 1-2-tje terugkomen 
vanuit de training.
Vergeleken met de uitwedstrijd hebben we laten zien dat we gegroeid 
zijn.

Oefenwedstrijd:

Tivoli E2 – Unitas E9 26-11-2014 0-10
Deze oefenwedstrijd was tegen mijn broer als leider van Unitas E9, is 
een 2e jaars E team wat al ruim 3 jaar samenspeelt en een klasse ho-
ger speelt.
Met grote inzet werd tegen de grote jongens gevoetbald, duels werden 
aangegaan en er werd goed verdedigd, uitslag 0-10 is zeker niet slecht.
Met penalty’s hebben we van ze gewonnen, dus de potentie is aanwe-
zig.
Als met deze instelling tegen Vessem gespeeld wordt dan gaan we 
winnen.

Vessem E2 – Tivoli E2 29-11-2014 1-5
We moesten noodgedwongen de wedstrijd spelen zonder wisselspe-
lers, hierdoor was de opdracht om de 1e helft niet te aanvallend te star-
ten.
Naomi, Lucas en Reno speelden goed samen waardoor de kansen 
vanzelf kwamen.
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De verdediging van Joey L, Joey B en Whaleed met als sluitpost Quinn 
stond goed en gaf nauwelijks kansen weg.
Vessem wist niet wat hun overkwam en ze hadden geen antwoord 
op ons spel, vanuit de verdediging werd af en toe mee aangevallen, 
waaruit dan ook ge-
scoord werd. Reno kon 
uit eindelijk 4 x scoren 
mede door het goede 
spel van de rest, Quinn 
heeft weer een goede 
wedstrijd gekeept. In de 
laatste minuut werd een 
goede dribbel door Joey 
L goed afgerond, mede 
doordat de aanvallers hun 
verdediger afl eiden, kon 
Joey recht op doel af en 
scoorde beheerst.
Mijn complimenten goed gespeeld allemaal, de eerste punten zijn bin-
nen.

Marvilde E4 – Tivoli E2 (1-1) 6-1
De laatste wedstrijd deze najaarscompetitie, als we deze wedstrijd nog 
een punt halen, dan halen we Vessem in.
De eerste helft was het geloof er ook en werd goed gespeeld, we ston-
den wel onder druk, maar de verdediging stond zijn mannetje.
Whaleed maakte zijn eerste doelpunt, na een goede actie schoot hij 
hard in.
De tweede helft leek toch te lang te duren en Marvilde kwam uiteinde-
lijk te simpel op voorsprong. Als ik kijk hoe we speelden half september 
en hoe we nu spelen, zie ik duidelijk een groei als spelers en als team.
Voor de komende voorjaarscompetitie, welke begin februari start, zie ik 
kansen om vaker een wedstrijd te winnen.
We blijven lekker trainen, zodat we klaar zijn als de wedstrijden weer 
beginnen.

Fijne feestdagen.
Dion Bell

★ ★ ★
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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 19-12-2014 vrijdag 30-01-2015 vrijdag 27-02-2015
vrijdag 27-03-2015 vrijdag 24-04-2015 vrijdag 29-05-2015

★ ★ ★

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 8x
  Rob van Hout  3e  8x
 3 Frans Veldpaus V 7x
  Elmar van Milhees 1e 7x
  Hakan Arici V  7x
 6 Mike Hovens V 6x
 7 Coen Jansen 1e 5x
 8 Robin van Daal 1e 4x
 9 Jaffa Dinmohamed 3e 3x
  Dion Bell 3e 3x
  René Lathouwers 1e 3x
  Ferry Klei Kiskamp V 3x

★ ★ ★
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TIVOLI D1

Van Wim Vermeulen, de leider/trainer van de D1, kregen we diverse 
mails over de prestaties van hun team. Dat mag natuurlijk in dit club-
blad niet ontbreken. In chronologische volgorde plaatsen we onder-
staand die mails.

Mail 8 november 2014

Tivoli D1 – Waspik D2 11-2
Hallo  allemaal,
Hier zijn we weer met de volgende wedstrijd van ons Tivoli D1 zevental. 
Fijn om weer eens thuis te spelen  bij Tivoli, alwaar onze terreinknecht 
René Bulthuis alles klaar heeft gezet, onze rots in de branding.
Na een week hard trainen moesten we weer de wei in voor de wedstrijd 
Tivoli - Waspik. Om 11.00uur moesten onze spelers(sters) aanwezig 
zijn voor de wedstrijdbespreking. De spelers waren op de hoogte waar 
ze moesten staan op het veld en om 12.00 uur begon de wedstrijd. 
Meteen van het begin af aan zette Tivoli  Waspik onder druk, met weer 
Furka die er weer 2 goals inschoot, dus zijn totaal komt op 7 goals in 2 
wedstrijden. Dus binnen 5 minuten was het 2-0, daarna maakte Milton  
een mooie goal en dat was nr 2 al van Milton, dus 3-0. Toen maakte 
Max een “van Basten” goal (4-0) en Dean kwam ook met een mooi 
schot naar de 5-0. Toen was het rust. Na het duidelijk maken hoe wij 
verder zouden gaan in de 2e helft gaf Emile, de vader van Roos, ook 
zijn visie erop. Toen de 2e helft begon, kwam Waspik 2 maal goed op-
zetten en ze schoten er binnen 5 minuten 2 binnen. Zinho maakte nog 
2 mooie goals (7-2) en de rest werd gemaakt door de rest van Tivoli 
D1, ieder heeft een goal gemaakt, allemaal. Zo iets heb ik nog nooit 
mee gemaakt en zo kwamen we op 11- 2. De volgende wedstrijd is te-
gen Chaam, ook thuis.

GEFELICITEERD MET JULLIE OVERWINNIG
Gr.
Wim Vermeulen
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Mail 15 november 2014

Tivoli D1 – Raamsdonk D2 7-2
Hallo allemaal,
Hier weer een verslag van onze jongens van Tivoli D1. Zoals ge-
woonlijk hebben wij van tevoren een wedstrijdbespreking, opstelling, 
enz.,enz. Na de warming-up gingen we om 12.00 uur voetballen tegen 
Raamsdonk D2. De jongens zeiden, we gaan weer winnen, maar ik gaf 
ze het advies mee, iedere wedstrijd is anders ook deze.
Voor hetzelfde geld loop je zelf tegen een fi kse nederlaag aan, ikzelf 
bekijk elke wedstrijd anders. Dus ik vind het prima dat ze gemotiveerd 
het veld in gaan, maar ze moeten wel waken voor overschatting. In de 
eerste helft speelde Tivoli Raamsdonk zo van de mat. Furkan, ja hoor 
weer hij, onze laatste man maakte in de eerste tien minuten weer 2 
goals. Dus 2-0 en daarna ging hij weer verder. Dean maakte er ook 2 
vandaag, de eerste was een solo (3-0) en toen een afstandsschot (4—
0). Zinho maakte ook een prachtige goal (5-0). Onze reservespeler uit 
de E1, Mervan, maakte ook een mooie goal, hij speelde voor de eerste 
keer mee in de D1, geweldig en bedankt, Mervan. Dus 6-0 en ook Max 
maakte weer een mooie goal, dus 7-0. Er werd in deze wedstrijd goed 
naar elkaar over gespeeld door iedereen, we overklasten Raamsdonk. 
Maar  toen de wedstrijd bijna uitgespeeld was, maakte Raamsdonk ook 
nog een goal, 7-1.
Volgende wedstrijd is tegen de bovenste, Berkdijk uit Kaatsheuvel. Dat 
zal een moeilijke worden, maar we gaan van het beste uit.
Tot het volgende verslag.

Groet,
Wim Vermeulen

Mail 15 november 2014

Goalgetters Tivoli D1

1 Furkan    9 goals
2 Zinho    6 goals
3 Dean    4 goals
4 Milton en Max   2 goals
5 Kuuk, Hamza en Delano 1 goal
6 Mervan (reservespeler van E1) maakte in de D1 zijn eerste goal
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Gefeliciteerd allemaal, ga zo door  en blijf trainen.

GR
Wim Vermeulen,
Trainer van Tivoli D1

Mail 17 november 2014

Delano Vonk
Even iets recht zetten. Delano Vonk, speler van D1, maakte tegen 
Raamsdonk de eerste goal in de 3e minuut van de eerste helft. En Fur-
kan maakte de 2 goals 5 minuten later.

Gr
Wim Vermeulen

Mail 22 november 2014

VV Berkdijk D1 – Tivoli D1 3-4
Hallo allemaal,
Hier weer een verslag van TIVOLI D1. Het was half 9 op zaterdag 
morgen 22 november 2014. Wij moesten uit naar de nr 1, Berkdijk. Zij 
hadden alles nog gewonnen  Dus het was voor ons oppassen gebla-
zen, want het werd een moeilijke wedstrijd voor Tivoli. Maar wij gingen 
ervoor, de donderdag voor de wedstrijd hadden we nog een wedstrijd-
bespreking gehad. Dus na de warming-up voor de wedstrijd waren we 
opgeladen, ik had ze nog een keer op hun opdracht gewezen waar 
iedereen zich aan te houden had. Om 10.uur begon de wedstrijd en 
zoals ik zei, het was een moeilijke wedstrijd en we kwamen vlug achter 
met 3-0. Ze gingen met  het idee we winnen wel, nu moesten ze moeite 
doen om een goal te maken. Delano Vonk maakte 3-1 met een mooie 
goal, dat wel.(eerste helft), Zinho Lodewijks maakte 3--2 (eerstehelft) 
en het was weer Delano Vonk, die er 3--3 van maakte (tweede helft). 
De meegereisde supporters stonden te juichen, want er zat meer in. 
Hamza die viel uit als keeper en Roos ging als keeper in de goal en ze 
viel harstikke goed in  met mooie reddingen, goed gedaan Roos. Ham-
za maakte in de 2e helft de 3-4. DE OVERWINNING WAS COMPLEET 
TEGEN DE NR1. Dus we gaan voor het KAMPIOENSCHAP nu, door-
gaan jongens en meisje.
Allemaal gefeliciteerd. 
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Ook de ouders bedankt voor het rijden Volgende wedstrijd is thuis te-
gen Chaam.

Mvg
Wim Vermeulen (trainer SV Tivoli D1)

Mail 29 november 2014

Tivoli D1 – Chaam D3 14-2
Hallo allemaal,
Hier weer een verslag van onze jongens van Oranje, SV Tivoli D1. Het 
was weer fi jn langs de lijn bij Tivoli D1. Wij hadden zoals gewoonlijk 
een wedstrijdbespreking met de afspraak, die zich niet aan zijn taak 
houdt, wordt er af gehaald en mocht niet meer voetballen. Na de be-
spreking hadden we een warming-up, die goed verliep.Om 12 uur be-
gon de wedstrijd. In de eerste helft bakten we er weinig van. We kwa-
men wel voor door de eerste goal van Zinho, 1-0. Er werd toen beter 
over gespeeld en Dean maakte de 2-0. De 4-0 was een eigen doelpunt 
in de eerste helft. In de 2e helft kwam Chaam opzetten en maakte de 
4-1 en de 4-2. Daarna gingen we weer voortvarend van start en Max 
maakte de 5-2, 6-2 en 7-2. Door veel over spelen en goed kijken en 
rustig spelen maakte Zinho de 8-2 en de 9-2. Furkan maakte zijn 10e 
goal vandaag, dus 10-2. Delano maakte vandaag ook weer 3 goals, 11-
2, 12-2 en 13-2. Onze huurling Mervan maakte met zijn 2e doelpunt de 
14-2, jongen met potentie. In de 2e helft werd de keeper Hamza gewis-
seld voor Mennan, hij hield een paar geweldige ballen uit de goal.
Na de wedstrijd hadden we friet met snacks, belofte maakt schuld. Ik 
had gezegd als ze van de nr 1 winnen, hebben jullie volgende week 
friet, dus dat was vandaad, dik verdiend. Allemaal gefeliciteerd met 
deze geweldige uitslag. De volgende wedstrijd is uit naar Chaam, op 
naar de volgende overwinning.

GR
Wim Vermeulen (trainer D1 SV Tivoli)
 
Goalgetters van SV Tivoli D1
1 Zinho  11 goals
2 Furkan  10 goals
3 Delano  7 goals
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Mail 6 december 2014

Chaam D3 - Tivoli D1 1-18
Hallo allemaal, hier zijn we weer met bericht van ons superteam Tivoli 
D1. We moesten weer vroeg uit de veren om de wedstrijd te spelen 
in Chaam. We vertrokken om 9 uur naar Chaam, het was een stukje 
rijden maar dat was de moeite waard. Toen wij daar aan kwamen, heb-
ben we eerst wedstrijdbespreking gehouden voor de aanvang. Eerst 
de opstelling en dan ieder nog zijn woord laten doen. En ieder die zich 
niet aan de opdracht houdt, haal ik eraf, dat was mijn toevoeging in de 
bespreking. Nadat we omgekleed waren, gingen we de warming-up 
doen op veld 3, maar dat veld was zo slecht, dat we op veld 2 moesten 
spelen. Om 10.45 uur begonnen we aan de wedstrijd, het was eenrich-
tingsverkeer, het was prijsschieten. In de 1e helft scoorden we er op 
los: Furkan 0-1, 0-2 en 0-3, mooie goals als laatste man. Max maakte 
0-4 en 0-5 door hard werken. Dat was de ruststand. Na de rust gingen 
we verder met scoren. Zinho (0-6, 0-7, 0-8, 0-9 en 0-10), hij is goed be-
zig. Hamza 1 goal met een solo, prachtig (0-11). Delano maakte 0-12, 
0-13 en 0-14, goed gewerkt. Mervan (speler E1) maakte er ook weer 3 
(0-15, 0-16, 0-17 en 0-18. Chaam maakte nog de eretreffer. Verdiend 
gewonnen, de volgende wedstrijd is tegen Berkdijk thuis, dus een be-
langrijke wedstrijd. Roos had niks te doen, die ging ook maar mee naar 
voren als keepster, ze scoorde niet, jammer. op naar de volgende over-
winning.

Groeten
jullie trainer Wim Vermeulen

★ ★ ★
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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.

Vader
Trots vertelt Karel aan zijn vriend: “Moet je horen, ik ben vader gewor-
den!”
Zegt de vriend enthousiast: “Gefeliciteerd! En gaat het goed met je 
vrouw?”
Zegt Karel: “Nu nog wel, ik heb het haar nog niet verteld.”

Moraal
De kinderen krijgen les over moraal. Ze krijgen als opdracht thuis aan 
hun ouders te vragen een verhaal te vertellen, waaraan een moraal 
hangt. Wanneer ze terug in de les komen, mogen ze vertellen wat ze 
gehoord hebben. 
Mieke vertelt: “Mijn ouders zijn kippenboeren. Ze hebben een legbat-
terij. Op een dag hadden ze in de auto een mand eitjes staan. Ze reden 
over een grote bobbel in de weg, waardoor de eitjes braken. De moraal 
luidt: Leg nooit veel eitjes bij elkaar in een mand.” 
Elsje vertelt: “Mijn ouders hebben ook een kippenboerderij, maar zij 
kweken kuikentjes. Op een dag hadden ze wel twintig eitjes. Ze ver-
wachtten dus ook twintig kuikentjes. Ze verzorgden de eitjes heel goed, 
maar er zijn er maar vijftien van uitgekomen. De moraal: tel je kuiken-
tjes pas als ze uitkomen.” 
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Dan vraagt de juf aan kleine Anneke: “En heeft je papa ook een verhaal 
verteld?” 
“Ja”, antwoordt Anneke, “Ons tante Anita woont in Amerika en is daar 
bij het leger. Ze is piloot bij de luchtmacht en heeft meegevochten in 
Desert Storm. Op een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze 
springen. Ze had alleen maar een fl es whisky, een machinegeweer en 
een manchettemes bij. Terwijl ze aan haar parachute bengelde, dronk 
ze haar fl es whisky leeg, dan kon de fl es tenminste niet meer breken. 
Toen ze beneden kwam, was ze omsingeld door wel zeventig Irakezen. 
Ze pakte haar machinegeweer en schoot er vijftig van neer. Toen waren 
haar kogels op. Met haar machettemes kon ze er nog vijftien doden, 
toen brak het mes af. De vijf laatste heeft ze met haar blote handen 
gedood.” 
Vraagt de juf, ontdaan van dat gruwelverhaal: “En heeft papa je ook 
een moraal bij dat verhaal verteld?” Antwoordt Anneke: “Ja, je kan be-
ter uit de buurt van tante Anita blijven als ze gezopen heeft.”

Huwelijksnacht
Rob en Loes zijn net getrouwd, maar kunnen zich geen huwelijksreis 
veroorloven, dus gaan ze na de trouwerij naar het huis van Rob’s ou-
ders voor hun eerste nacht samen. 
De volgende ochtend staat Harry, Rob’s kleine broertje, om half acht 
op en eet zijn ontbijt. Als hij naar school gaat vraagt hij zijn moeder of 
Rob en Loes al zijn opgestaan. Ze antwoordt: “Nee.” Harry vraagt: “Wil 
je weten wat ik denk?” Zijn moeder antwoordt: “Ik wil niet horen wat jij 
denkt! Ga maar gewoon naar school.” 
Als Harry thuis komt tussen de middag vraagt hij aan moeder: “Zijn Rob 
en Loes al op?” Ze antwoordt: “Nee.” Harry zegt: “Weet je wat ik denk?” 
Zijn moeder: “Het maakt niet uit wat jij denkt! Eet je boterham en ga 
weer naar school!” 
Na school komt Harry thuis en vraagt opnieuw: “Zijn Rob en Loes al 
op?” Ze antwoordt: “Nee.” Hij vraagt: “Weet je wat ik denk?” Zijn moe-
der: “Oké, vertel me dan maar wat jij denkt.” Harry: “Vannacht kwam 
Rob de vaseline halen, maar ik denk dat ik hem de secondenlijm gege-
ven heb.”

Verwarde man
Een man gaat naar de dokter en zegt: “Ik kan ’s avonds niet goed sla-
pen. Ik heb steeds van die vreemde dromen.”
“Wat droomt u dan allemaal!?” vraagt de dokter. “Ik zie een hoop scha-
pen, die aan het voetballen zijn.” 
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“Oké,” zegt de dokter, “Ik geef u pillen en die moet u vanaf vandaag 
slikken.”
“Kan ik die pillen ook niet vanaf morgen gebruiken?” vraagt de man. 
“Waarom?”, reageert de dokter vebaasd. Antwoordt de man: “Het zit 
namelijk zo, vanavond spelen ze de fi nale.”

Je vrouw aankijken
Twee gasten zijn met elkaar aan het praten en de een vraagt aan de 
ander of hij zijn vrouw weleens aankijkt als hij de liefde bedrijft. “Nou, 
dat heb ik een keer gedaan, maar toen zag ik de woede in haar ogen.” 
“Hoezo woede?” “Ze stond van buiten door het raam te kijken!” 

Testament
En omdat het vandaag de tweede schooldag is, krijgen jullie een vraag-
stuk voorgeschoteld... 
Een landbouwer laat 17 paarden na aan zijn drie zonen. In zijn testa-
ment verdeelt hij de erfenis als volgt: Mijn oudste zoon de helft van alle 
paarden. Mijn tweede zoon een derde van alle paarden. Mijn jongste 
zoon een negende van alle paarden.
Daar het onmogelijk is om 17 paarden te delen door 2, door 3 of door 
9, beginnen de problemen tussen de drie zonen. Op een gegeven 
ogenblik beslissen ze ten einde raad om hun buur, ook een landbou-
wer, wiens intelligentie ze al lang bewonderen, om raad te vragen, in de 
hoop dat die een oplossing kan vinden. 
De boer neemt het testament en leest het aandachtig, na enkele ogen-
blikken gaat hij thuis zijn eigen paard halen en voegt het toe aan de 
zeventien andere. Nu staan er 18 paarden in de wei. Vanaf nu wordt 
het mogelijk voor de erfgenamen om tot de verdeling over te gaan, zo-
als voorzien in het testament van hun vader. 
De oudste neemt de helft van de 18 paarden = 9 paarden.
De tweede neemt een derde van de 18 paarden = 6 paarden.
De jongste neemt een negende van de 18 paarden = 2 paarden.
Samen hebben ze nu, 9+6+2=17 paarden.
Er blijft 1 paard over, dat van de buurman, die het terug mee naar huis 
neemt.

Vrouwen
Een man zegt tegen zijn vriend: “Ik heb al 18 maanden niet met mijn 
vrouw gesproken.” De vriend vraagt: “Waarom niet?” Zegt de man: “Ze 
houdt er niet van om onderbroken te worden.”
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Beginnend golfer
Een jonge vrouw had golfl essen genomen. Ze was juist haar eerste 
ronde gestart, toen ze gestoken werd door een bij. De pijn was zó he-
vig dat ze besloot naar het clubhuis terug te gaan om hulp te vragen. 
Haar golf instructeur zag haar binnenkomen en vroeg: “Waarom ben je 
zo vlug terug? Is er iets mis?” 
“Ik ben door een bij gestoken”, snikte ze. “Waar?” vroeg hij. “Tussen de 
eerste en tweede hole”, kreunde ze. Hij knikte begrijpend en zei: “Tja, 
je staat ook met je benen veel te wijd uit elkaar.” 

Type vrouw
De lerares vraagt aan Jefke in de klas: “Met wat voor vrouw zou jij later 
graag willen zijn?” “Ik wil een vrouw zoals de maan.” “Wow, wat een 
keuze! Je wil dus dat ze mooi en rustig is.” “Nee, ik wil dat ze ‘s avonds 
komt en ‘s morgens verdwijnt.” 

Bank
Er zitten twee zwervers op een bank in het park. De ene legt een euro 
op de bank. Waarop de andere vraagt: “Waarom doe je dat?” Waarop 
de eerste antwoordt: “Ik wil eens voelen hoe het is om geld op de bank 
te hebben.”

Vandaag is het een mooie dag
Man tegen vrouw: “Vandaag is het een mooie dag.” De volgende dag 
zegt hij: “Vandaag is het een mooie dag.” De daarop volgende dag zegt 
hij weer hetzelfde: “Vandaag is het een mooie dag.” 
Na een week is de vrouw het stilletjes beu en vraagt hem: “Je zegt nu 
al de ganse week ‘vandaag is het een mooie dag’ wat is er eigenlijk aan 
de hand?” 
“Wel”, zegt de man, “vorige week hadden we ruzie en toen zei je, ‘op 
een mooie dag zal ik je verlaten’ en ik wilde je daar alleen maar aan 
herinneren.” 

De kracht van vrouwen
De spierkracht van vrouwen wisselt in de loop van de dag! Overdag 
kunnen ze nog geen pot appelmoes open krijgen, maar ’s nachts is het 
onmogelijk om een stuk dekbed van ze los te trekken!
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Woordenschat
De leraar op school zegt: “Het is erg belangrijk om te werken aan de 
uitbreiding van je woordenschat. Wie kan mij vertellen hoe je daaraan 
kunt werken?” 
Zegt kleine Frits: “Als mijn broertje en ik woorden willen leren die we 
nog niet kennen, verstoppen gewoon vaders afstandbediening.” 

Gekkenhuis
Een gek is ontslagen uit het gekkenhuis en gaat bij zijn broer op be-
zoek. Hij is nog geen kwartier bij zijn broer of hij staat al op de tafel te 
roepen: “Ik ben een lamp! Ik ben een lamp!” Zijn broer belt naar het 
gekkenhuis en klaagt: “Mooi is dat! Mijn broer is nog geen kwartier 
binnen en hij staat al op de tafel te roepen, dat hij een lamp is.” “Stuur 
hem maar weer terug”, zegt de receptioniste van het gekkenhuis. 
Waarop de broer reageert: “Geen denken aan! Dan heb ik geen licht 
meer!”

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – DOSL op 23 november  jl. was Davino Slegers 
van de F1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht 
mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werd bovendien na 
de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

DAVINO SLEGERS

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 23-11-2014
TIVOLI 1 – DOSL 1

Wat is je naam?
Davino Slegers
Wat is je geboortedatum en -plaats?
6 januari 2007, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
De Klimboom, Groep 4
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Een goede keeper worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Brandweerman
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Vanaf 2014, ca. 3 maanden
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Gestel en RPC
Wat zijn je sterke punten als speler?
Uittrappen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Geen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Unitas
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Duiken
Wordt jouw ploegje kampioen?
Misschien
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Van Persie
Wat is je favoriete club?
Barcelona
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Judo
Hoe heet je leider? En Trainer?
Fred en Martin
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Lust geen groente, het liefst heb ik drumsticks
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 leuk, maandag en woensdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Meer spelers van mijn leeftijd bij ons elftal
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

★ ★ ★
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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.

RPC vets - Tivoli vets 0-9
Na drie nederlagen op rij is RPC normaal gesproken de ideale tegen-
stander om het blazoen weer op te poetsen, maar in een derby gelden 
altijd andere wetten. Om dit te bewerkstelligen, werd er voor het eerst 
een beroep gedaan op Patrick M. Ook maakte Hakan, na een aantal 
wedstrijden blessureleed, weer zijn rentree in de voorhoede.
De start was veel belovend. Binnen vijf minuten ging Ferry op de kee-
per af en trof de paal, Mike reageerde attent op de rebound en wist het 
net wel te vinden: 0-1. Het was, zoals gebruikelijk tegen RPC, vooral Ti-
voli dat de bal had en het spel speelde zich vooral af op de helft van de 
buren. Zo kon het ook niet uitblijven dat de voorsprong uitgebouwd zou 
worden. Na veertien minuten speelde Mike Hakan aan. Hij controleerde 
de bal met de borst en volleerde de bal direct over de doelman: 0-2. 
Een verdediger van RPC hielp na twintig minuten mee om de wedstrijd 
dan ook maar meteen op slot te gooien. Hij speelde Mike aan vlak voor 
de doelman en de 0-3 was een feit. In de beginfase was Ferry al eens 
dicht bij een doelpunt geweest en na 28 minuten was het ook voor hem 
raak. Hij kreeg de bal wat gelukkig mee uit de kluts en wist met zijn 
linker doeltreffend uit te halen: 0-4. Nauwelijks drie minuten later stond 
hij ook aan de basis van de 0-5. Ferry speelde Farid aan, die aan het 
wachten was op de penaltystip en hij liet dit buitenkansje niet onbenut. 
Kwam RPC deze helft dan helemaal niet in het spel voor? Daar is een 
duidelijk antwoord op: nee.
De scoringsdrift van de Tivolianen leek gestild in de tweede helft en 
de wedstrijd leek plichtmatig uitgespeeld te worden. Er waren wel wat 
kansjes te noteren, maar dit waren geen noemenswaardige hoogtepun-
ten. Toch leken de dubbele cijfers nog haalbaar, want vanaf de 21e mi-
nuut vielen de doelpunten weer als rijpe appelen. Een voorzet van Mike 
wist Hakan op de doellijn tot de 0-6 te promoveren. Een minuut meldde 
Frans zich ook op het scoreformulier. Hij speelde zichzelf vrij en liet met 
een geplaatst schot de RPC’se doelman voor de zevende keer vissen: 
0-7. De 0-8 was er een van de hattricks. 
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Mike completeerde zijn hattrick assists en bediende Hakan die met een 
volley bij de tweede paal ook zijn hattrick aan doelpunten volbracht. 
Zes minuten voor tijd wist Patrick zijn debuut ook direct met een doel-
punt te bekronen. Hij kopte een corner van Hakan tegen de touwen: 
0-9. Er was dus nog voldoende kans op de dubbele cijfers. Echter, de 
Tivolianen drongen niet echt meer aan en dus werd RPC deze afgang 
gespaard.
Eindelijk werd er weer eens gewonnen en voor het eerst dit seizoen 
met afgetekende cijfers. De aanvallers hadden het vizier nu wel op 
scherp staan en de verdediging gaf haast niets weg. Zo kon Bert ook 
eens genieten van een rustige middag en hoefde hij zich vandaag niet 
echt te onderscheiden. Volgende week wacht de confrontatie tegen het 
onbekende Wilhelmina Boys.

De webryder,
Marc van Hout

Tivoli vets – Wilhelmina Boys vets 5-3
Na de klinkende overwinning van vorige week moesten de veteranen 
vandaag voor het eerst sinds de wederoprichting aantreden tegen Wil-
helmina Boys. Een team dat op het oog qua leeftijd in ieder geval ge-
lijkwaardig is, dus er lagen vandaag kansen. 
Zoals bij nieuwe tegenstanders meestal het geval is, kenmerkte de 
beginfase zich nu ook vooral door het aftasten van beide elftallen. 
Ondanks dat er niet veel hoogtepunten te noteren waren in het eerste 
kwartier, werd al wel duidelijk dat de Tivolianen over meer voetbalkwa-
liteiten beschikten. Dit werd na achttien minuten voor het eerst duidelijk 
op het scorebord. Arno zette Hakan met een steekpass vrij voor de 
keeper. Deze ging dankzij een mooie schijnbeweging al snel naar de 
grond en dus was het voor Hakan een koud kunstje: 1-0. Nauwelijks 
vier minuten later stond ook het volgende doelpunt genoteerd. Frank 
G. ontving de bal van Hakan en liet met een bekeken schot van twintig 
meter de doelman kansloos: 2-0. De Boys uit Best werden in die fase 
overlopen en schoten eigenlijk op alle fronten te kort. Mede hierdoor 
kon de SV haar voorsprong na precies een half uur verder uitbreiden. 
Een counter werd opgezet en Hakan was niet zelfzuchtig. Hij gunde de 
bal aan Ferry, die via de keeper raakt wist te schieten: 3-0. Zo hadden 
de Tivolianen voor de rust wederom de spreekwoordelijke schapen al 
op het droge. 
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De tweede helft zakte de amusementswaarde. De Boys konden niet 
beter en de Tivolianen hoefden niet per se meer. Een moment van on-
oplettendheid zorgde er na een kwartier wel voor dat de Bestse ploeg 
voor even terug in de wedstrijd kwam. De spits draaide op de rand van 
het strafschopgebied weg en plaatste de bal mooi in de hoek: 3-1. Al 
snel werd er door de Tivolianen orde op zaken gesteld, want een mi-
nuut later was de marge gewoon weer drie. De doelman wist met de 
nodige moeite een voorzet van Henk tegen de lat te werken, waarna 
Mike de bal voor het intikken had: 4-1. Dan was er nog Frank V., die dit 
seizoen nog niet gescoord had. Maar dat liet niet lang op zich wachten. 
Dik vijf minuten voor tijd wist hij een voorzet binnen te tikken, maar he-
laas was dit aan de verkeerde kant waardoor zijn totaal nog steeds op 
nul treffers staat: 4-2. Net als bij het vorige tegendoelpunt antwoordde 
Het andere Oranje weer binnen een minuut. Een subtiele pass van 
Mike werd binnengekopt door Hakan: 5-2. Hierdoor was van een span-
nende slotfase geen sprake meer. Wat echter wel spannend werd, was 
de strijd om de eretitel van clubtopscorer. Want dankzij deze treffer 
(Hakan’s vijfde in de laatste twee wedstrijden) staan Hakan en Mike nu 
allebei op zes doelpunten. Twee minuten voor tijd scoorden de Boys 
wederom tegen, na een lange bal achter de verdediging. Maar deze 
goal was slechts voor de statistieken: 5-3.
Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, was het krachtsverschil 
vandaag weer enorm. Een uitslag als de 9-0 van vorige week behoorde 
ook vandaag tot de mogelijkheden, maar met deze twee overwinningen 
op een rij lijkt het lek boven. Volgende week wacht het A-team Braak-
huizen. Een mooi affi che om deze reeks een passend vervolg te geven.

De webryder,
Marc van Hout

Tivoli vets – Braakhuizen A vets 4-1
De wedstrijd van vandaag was alweer de vijfde ontmoeting tussen de 
SV Tivoli en een elftal van Braakhuizen. Ditmaal was Braakhuizen A, 
waar op het toernooi nog met 2-0 van werd gewonnen, de tegenstan-
der. Maar zoals de competitiewedstrijd tegen het B-team bewees: de 
resultaten op het toernooi zeggen niets over de competitiewedstrijden.
Beide teams leken bevangen door de herfstkou, want meer dan elkaar 
de bal steeds toespelen, gebeurde niet. Naarmate de wedstrijd vor-
derde nam het aantal kansjes wel toe, maar toch kwam de 0-1 als een 
verrassing. De eerste grote mogelijkheid was direct raak. 
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Braakhuizen profi teerde met een counter van de desorganisatie in de 
verdediging. Zij wisten de twee-tegen-drie-situatie goed uit te spelen en 
zo stonden de Tivolianen na een kwart wedstrijd op achterstand. Direct 
werd het tempo opgevoerd om een nieuwe deceptie te voorkomen. 
Het strafschopgebied van Braakhuizen werd steeds vaker opgezocht. 
Ondanks deze aanvallendere speelstijl wisten zij hun doel met het no-
dige kunst- en vliegwerk wel tot de rust schoon te houden. Hoewel de 
thee dus met een achterstand gedronken moest worden, was eigenlijk 
iedereen er wel van overtuigd dat de Tivolianen dit na rust konden om-
buigen.
En dat gebeurde ook. De supporters die te laat uit de kantine kwamen, 
hebben hoogstwaarschijnlijk twee doelpunten gemist, want binnen drie 
minuten was de 0-1 omgebogen in een 2-1. De eerste goal kwam tot 
stand dankzij een combinatie tussen de twee topscorers. Hakan zocht 
het één-tweetje met Mike, ontving de bal terug en passeerde de doel-
man met een puntertje: 1-1. Het net was nog aan het trillen toen het 
ook door de tweede bal geraakt werd. Een afstandsschot van Frans 
was de keeper te machtig: 2-1. Je zou zeggen dat de tegenstanders 
zichzelf inmiddels wel bewust waren van zijn traptechniek, maar niets 
bleek minder waar. Toen Frans na tien minuten aanlegde voor een vrije 
trap van een meter of achttien, leek het de doelman niet nodig om zijn 
muur goed te positioneren. Het gevolg was dat Frans de muur en doel-
man met een bekeken schot onder in de hoek opnieuw kansloos liet: 
3-1. De wedstrijd was in tegenstelling tot vorige week nu wel meteen 
gespeeld. Maar net als vorige week ontpopte de laatste minuten zich in 
een strijd tussen de topscorers. De enige treffer kwam vijf minuten voor 
tijd nog op naam van Frans. Hij passeerde voor de derde keer vandaag 
de doelman met, u raadt het al, een afstandsschot: 4-1. Dankzij deze 
hattrick staat hij nu ook direct bovenaan de lijst. Kort hierna klonk het 
laatste fl uitsignaal en kon iedereen gelukkig de warmte van de kantine 
opzoeken.
De smaak van drie zeges op rij konden de Tivolianen al een tijdje niet 
meer proeven, maar vandaag was het eindelijk weer zo ver. Net als 
de afgelopen twee overwinningen was er nu ook maar een ploeg die 
verdiende te winnen. Volgende week wacht de beladen wedstrijd tegen 
Brabantia. Een wedstrijd die wederom kansen biedt, als Frans en de 
zijnen hun vizier wederom scherp gesteld hebben.

De webryder,
Marc van Hout
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Brabantia vets – Tivoli vets 1-0
Zaterdag 22 november togen we naar Strijp voor de beladen wedstrijd 
tegen Brabantia/LEW. Beladen na de laatste confrontatie die al voor de 
wedstrijd compleet uit de hand was gelopen door een jeugdig elftal van 
Brabantia ongeveer anderhalf jaar geleden. De details van die gebeur-
tenissen zal ik nu niet verder beschrijven maar ik denk dat iedereen 
hier het fi jne nog wel van weet. Afi jn, nieuwe ronde ,nieuwe kansen.
Onder een najaarszonnetje begon de wedstrijd uitstekend voor de SV. 
Binnen één minuut was daar een dubbele kans voor Mike maar zijn 
inzet belandde helaas op de dwarsligger. Nog binnen 5 minuten volgde 
de tweede kans van de wedstrijd, ditmaal voor Henk, echter zijn schot 
ging jammerlijk over het doel van de keeper. Tivoli bleef gedurende de 
hele eerste helft de bovenliggende partij en een doelpunt leek in de 
lucht te hangen. Een aantal kansen en mogelijkheden leken vandaag 
echter iet aan ons besteed. Het vizier stond niet op scherp en als er al 
geschoten werd, ging dit recht op de keeper af. Teleurgesteld werd dan 
ook gerust met de bekende brilstand.
De tweede helft begon waar de eerste was geëindigd, een aanvallend 
Tivoli en een afwachtend Brabantia dat niet tot meer in staat was dan 
tegenhouden. Halverwege de tweede helft begon Brabantia toch nog 
zicht houden op een goed resultaat en kwam zowaar tot enkele gevaar-
lijke aanvallen. Het noodlot sloeg echter toe in de allerlaatste minuut 
van de wedstrijd toen een verwaaide voorzet van een Brab-aanvaller 
zomaar op goal ging en onze keeper Bert bijna verraste, Bert wist hier 
echter nog een handje achter te krijgen maar sloeg de bal ongelukki-
gerwijs
precies op het hoofd van een mee opgekomen aanvaller, 1-0. Niet veel 
later fl oot de scheids voor het einde en kwam aan de goede reeks van 
drie overwinningen op rij totaal onnodig een einde.
Overwinning vier had vandaag gewoon verdiend geweest maar dan 
zal je toch moeten scoren,anders kan je in de problemen komen, zoals 
vandaag bleek.
Aangezien onze gebruikelijke verslaggever deze week niet aanwezig 
kon zijn vanwege een darttoernooi (??) heb ik dit verslag op me geno-
men.

De plaatsvervangende webryder
Willie

★ ★★
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STRIJTHAGENCUP LANDGRAAF 2015

Onderstaande aankondiging vonden wij in onze mailbox. Interessant 
genoeg om met jullie te delen.

De vrijwilligers van de Strijthagencup in Landgraaf hebben vele dagen 
besteed aan het gereed maken van deze uitnodiging. Zij zouden het 
zeer op prijs stellen, indien u deze uitnodiging, op basis van hun vrij-
willige inzet zou willen doorzetten naar de volgende teams binnen uw 
vereniging:
Jeugdteams, meisjesteams, damesteams, zaalvoetbal en heren 
35+.
Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk.

“Nederlands leukste voetbaltoer-
nooi staat natuurlijk ook in 2015 

weer op het programma !!”

B- en C- jeugd: donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2015
Meisjes B en C: zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015
Dames: zaterdag 16 en zondag 17 mei 2015
D-jeugd: zaterdag 23 en zondag 24 mei 2015
Heren 35+: zaterdagavond 23 mei 2015
E- en F- jeugd: zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015
Mini- F-jeugd: zondag 31 mei 2015
Zaalvoetbal: zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015



43

Maak (opnieuw) kennis met de Strijthagencup 
in Landgraaf !! 

√  Low budget toernooi !!
√  Sport en ontspanning !!
√  Overnachtingen en maaltijden !!
√  Compacte toernooivorm!!
√  Een (nieuwe) kennismaking meer dan waard !!
√  Meer dan 10.000 teams namen reeds deel !!

De adressering van deze uitnodiging is met zorg samengesteld om met 
name Spam te voorkomen.  Mocht deze uitnodiging niet rechtstreeks 

voor u bestemd zijn, wilt u deze dan doorzetten naar de betreffende af-
deling binnen uw vereniging of rechtstreeks aan de betreffende teams 

van uw vereniging.

★ ★ ★
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FOTOGALLERIJ SINT EN TONPROATEN
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PIETJE PRECIES
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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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- u zojuist het laatste clubblad van dit jaar  
 (bijna) hebt gelezen
- de tijd schijnbaar dus vliegt
- ook de Sint Pas weer gevlogen is
- hij er toch het beste uitzag met de mijter  
 op
- zijn pieten stiekem toch zwart werkten
- Henk de oudste man van de wereld heeft  
 gespot

- hij namelijk de vader van Sinterklaas zag
- dat hij Pas Sints vader is
- zij echter niet de zak kregen
- ons Peer heel graag met ons Ton praatte
- het publiek dit wel kon waarderen
- hij toch in de kou bleef staan
- de gastsprekers zich niet lieten kisten
- ze zich ook niet uit de tent lieten lokken
- de opkomst voor zich sprak
- het evenement dus zeker geen lachertje was
- ons eerste weer wat winst heeft behaald
- er een paar wedstrijden op rij werden gewonnen
- zij in de 2e periode nu volop meedoen
- dit wellicht een opmaat naar meer is
- uw redactie nog op studiereis is geweest
- zij ondertussen in het theater zaten
- het voorafje uit eten bestond
- de biertjes erbij hoorden
- het een gezellige avond was
- wij de avond willen samenvatten met een uitroepteken-komma
- er namelijk nog meer gebeurde
- zij Van Mol naar de Little One gingen
- het maar goed is dat ze gereden werden
- de kerst nu op komst is
- hetzelfde geldt voor de winterstop
- die nog niet eens begonnen is
- we eindigen met het volgende
- we u fi jne feestdagen en een gezond, sportief en gelukkig Nieuwjaar 

wensen
★ ★ ★








