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REDACTIONEEL

Natuurlijk begin-
nen we met jullie, 
onze zeer geachte 
lezers, een geluk-
kig 2015 toe te 
wensen in gezond-
heid en met veel 
sportief genoegen. 
Velen hebben el-
kaar al de hand 

kunnen schudden, tijdens de nieuw-
jaarsreceptie,  tijdens trainingen of 
op andere momenten. Zo hebben we 
ook al kennis kunnen maken met ons 
volledig nieuwe team bestaande uit 
spelers met een beperking. Wat fi jn 
dat deze mensen onze club hebben 
weten te vinden. Vanaf volgend sei-
zoen zullen zij wedstrijden als zeven-
tal gaan spelen en tot die tijd gaan ze 
volop in training om daarop voorbe-
reid te zijn. Zo wordt onze club in de 
breedte steeds rijker. We hebben nu 
jeugdteams, seniorenteams, een se-
lectie, een damesteam en dus een G-
team. Als we nu ook nog meer teams 
zouden kunnen vormen, dan worden 
we in ledenaantal ook een sterkere 
club. Maar ook op bestuurlijk vlak en 
in de kaders zullen we ons nog danig 
moeten versterken om voorbereid te 
zijn op de toekomst.
Een mooie taak voor ons allen, want: 
“Tivolianen dat zijn wij allen…”
Ons clublied hebben we helaas niet 
mogen horen tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie.

★ ★ ★ 
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BESTUURSMEDEDELINGEN

ALLEMAAL DE BESTE WENSEN VOOR 2015
 

G-team
Begin dit jaar is een G-team ingeschreven bij Tivoli. We heten 
alle spelers en begeleiding van harte welkom. Zij gaan trainen 
op de maandagavonden en zullen de competitie ingaan met het 
nieuwe seizoen. We hopen dat alle Tivolianen  ze met respect 
zullen bejegenen.

EHBO
We zoeken voor het G-team een gekwalifi ceerde EHBO’er, die op 
trainingen en tijdens thuiswedstrijden aanwezig kan zijn. Helpt u 
ook mee zoeken? Misschien in uw kennissenkring!

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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TIVOLI HEEFT EEN NIEUW G-TEAM
Onlangs heeft zich een compleet nieuw G-team bij onze 
vereniging aangesloten. Op initiatief en met grote inspanning van 
Wim Vermeulen hebben zij onze club gevonden. Met ingang van 
het nieuwe seizoen zullen zij ook aan de speciale G-competitie 
gaan deelnemen en tot dan zullen zij op de maandagavonden 
van 19.00 uur – 20.30 uur op de Heihoef zijn om te trainen. Het is 
in dit kader ook bijzonder verheugend, dat zij meteen blijk gaven 
van grote clubzin en in groten getale aanwezig waren bij onze 
nieuwjaarsreceptie van 4 januari jl.
Van initiatiefnemer Wim Vermeulen ontvingen we hierover nog 
een mail, die we onderstaand graag met jullie delen.

Hallo allemaal
Vanaf het nieuwe seizoen heeft de SV Tivoli ook een G-team.
De SV Tivoli biedt deze mensen ook een kans om hun sport 
te beoefenen. Omdat deze mensen niet in een regulier team 
kunnen spelen, biedt de SV Tivoli hun de gelegenheid om te 
voetballen.
Het team speelt ‘s zaterdags op een half veld met een 7-tal hun 
wedstrijden. De trainingen van dit team zijn vanaf maandag 12-
01-2015 van 19.00 uur tot 20.30 uur. Ik hoop, dat deze mensen 
zich gauw thuis gaan voelen bij onze club.

Als er mensen in uw buurt zijn of in de familie, die zich aan willen 
sluiten bij dit leuke team, dan zijn ze van harte welkom.
Of een keer komen kijken op een maandagavond kan natuurlijk 
ook.

Voor info kunt u ook terecht bij het bestuur, Leny sanders of Wim 
Vermeulen.

Mvg
Wim Vermeulen

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

6  Yavuz Özmen 2e

9  Stein Arts 3e

11  Willem Scheenjes ledenbestand/programma/webbe 
   heerder
18  Joe van den Hooff F1
20  Valentin van Nattem 3e

21  Jaffa Dinmohamed 3e

22  Quinn Rennenberg E2
25  Ronald de Goeij verenigingslid

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

★ ★ ★
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WiWiWiWiWiWWiWiWWiWWW j jjjjjjj vrvrrvrvraaagaggaaaaaaaaaa en € 2,00 inschrijfgeld peer avond, dit voor de prijsjes. OOOOok krijgt
u een koooooooooopjjjpjpppjpjpjppjp ee eee kokkokkkkkkk ffi e ooof f thhhththththtththheeeeeeeeeeee  ee  e eeen in de pauze een snackgarnituur gratis 
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UUUUUU UUU UU bebebebebebebbebebeebebeb ntntntnt vvvv vv vvvan haaararaarartetetetette w w wwwww wwww wwweleleleleleeleeelkkokkkkkkkkkom.
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vrijdaaaaaadaagggggggg gg 30333030303303303333 -0-0-00-01-111111111 2020202020202020200000115
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DRINGENDE OPROEP

Met spoed gezocht
Keepster en speelsters om 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.

Op de volgende pagina vinden jullie nog een mooie poster over 
ditzelfde onderwerp.

★ ★ ★
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 Met Spoed Gezocht! 
 
 

 
Wij zijn opzoek naar een Keepster en speelsters om ons 

gezellig damesteam te ondersteunen. Heb je interesse en kan 
je een beetje voetballen maar denk je geen kans te maken op 

het WK voetbal voor dames maar je wilt wel in Oranje 
voetballen dan zit je bij ons op de goede plek! 

 
 
 

                
              

Aan de Roostenlaan op het mooi gelegen sportcomplex de Heihoef liggen de velden van 
voetbalvereniging SV Tivoli.  In deze bosrijke omgeving voetballen de Dames wekelijks met veel 
plezier.  
 
Naast het voetballen proberen we ook regelmatig iets gezelligs te organiseren, zoals ons jaarlijks 

Dames voetbaltoernooi, een jaarafsluiting, Feestavonden etc.                                      
 
Ons damesteam traint op dinsdag- en donderdagavond van 19:30 tot 21:00   
en spelen op zondagen wedstrijden.                                                                                                    
 
Uiteraard onderschrijft SV Tivoli de Eindhovense voetbalnormen, o.a. respect voor je omgeving, 
voetbal is plezier, scheidsrechter is de baas, en geweld accepteren we niet 
 
Mocht je zin hebben om een keer te komen kijken of om gezellig mee te doen, neem dan zo snel 
mogelijk contact op met onze leidster of trainer: Marijke Smulders, tel .nr. 0620365788 of Hans 
Verbaal, tel. nr. 0628769197.  

on
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DIVERSE MEDEDELINGEN

Van de website, stencil en overig

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 informatie aangaande Tivoli, maar ook omdat de KNVB 
voortaan tuchtrechtelijke beslissingen (alleen) per e-mail aan de 
verenigingsleden bekend maakt.

Veteranen
 De veteranencompetitie start weer op 31 januari 2015.
 De jaarlijkse mosselavond is op 7 maart 2015.

On-line albums
Bijna alle foto’s en fi lms staan sinds 19/01/15 in online-albums. 
We zaten wat te schipperen met het geheugen waardoor de 
foto’s en fi lms een beetje versnipperd stonden opgeslagen. We 
hebben het geheugen nu uitgebreid naar 100 GB en kunnen dus 
weer even vooruit en alles staat nu overzichtelijk bij elkaar. De 
fotogaleries of fi lms zijn normaal te benaderen via het verslag van 
de wedstrijd of activiteit maar ook rechtstreeks. Voor rechtstreeks 
ga je naar “Media & Archief” - “Archief & Historie” en vervolgens 
naar Fotos ‘& Filmalbums.

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015

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

Januari
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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NIEUWJAARSRECEPTIE 2015
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Op de eerste zondag van het jaar 2015 stond om 14.00 uur traditiege-
trouw de Nieuwjaarsreceptie weer op het programma bij de SV Tivoli. 
Net als vorig jaar waren er redelijk veel leden - uiteindelijk zijn er zo 
rond de zeventig personen geteld - op deze offi ciële en offi cieuze ge-
legenheid afgekomen. Voordat het offi ciële gedeelte van de receptie 
begon, had “De beste wensen”-kreet al zo’n duizend keer geklonken in 
de kantine. De gekke en minder gekke verhalen over de afgelopen Oud 
& Nieuw viering deden al gauw de rondte en toen iedereen binnen was 
en bijgepraat was, kon het offi ciële gedeelte beginnen. 

Naast Jack Engelen was ook dit jaar onze (ex-)voor-
zitter Dré Rennenberg weer bereid gevonden om 
de gebruikelijke speech te houden. Een speech die 
vooral in het teken stond van de bestuurlijke crisis op 
De Heihoef. Zo is er nog altijd geen echte voorzitter 
en vicevoorzitter. Om als club nog bestaansrecht te 
hebben, is het wel noodzakelijk dat deze functies en 

de overige functies snel worden ingevuld. Er heerste niet alleen ne-
gativiteit in de speech, want er waren ook genoeg positieve dingen te 
benoemen. Zo behaalde ons vaandelteam de afgelopen weken de ene 
na de andere overwinning en zijn zij nog kansrijk in de strijd om een 
periodetitel, 
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iets wat eigenlijk sinds mensenheugenis al niet meer voor is gekomen 
bij de SV. Ook werd er een nieuw team welkom geheten en wel een 
team dat zich zal bezig houden met G-voetbal. Een goed initiatief van 
de club om zo in een positief daglicht te komen richting de buitenwe-
reld. Mede dankzij Wim Vermeulen zijn deze spelers, waaronder de 
zoon van onze gewaardeerde terreinknecht René Bulthuis, bereid ge-
vonden om vanaf 2015 in het Stratumse Oranje te gaan spelen.

Naast de speech moesten 
er natuurlijk ook verschil-
lende leden gehuldigd 
worden. De eerste jubila-
ris die naar voren mocht 
komen, was Henk van 
den Boomen. Hij was het 
afgelopen jaar 25 achter-
eenvolgende jaren lid van 
de Sportvereniging Tivoli. 
“Een onopvallend lid, die 
niet veel in de boeken voor 

kwam maar die wel altijd voor een ander klaar stond.” Onder toeziend 
oog van zijn familie en vrienden kreeg hij zijn welverdiende speldje. 
De tweede persoon die naar voren mocht komen, was Willem Huugen. 
Ondanks dat hij de laatste jaren niet meer zo vaak de weg naar De Hei-
hoef weet te vinden, is dit speldje zeker niet minder verdiend. Met maar 
liefst 40 achtereenvolgende jaren lid 
achter zijn naam te hebben staan, 
schaart hij zich in een steeds meer 
illuster rijtje. Want zeg nou zelf, be-
staat de echte clubliefde nog wel 
voor de jeugd?

Ook waren er nog een aantal jubi-
larissen, die vanwege verschillende 
omstandigheden niet bij de plechtig-
heid aanwezig konden zijn. Omdat 
zij toch een jubileum te vieren heb-
ben, horen zij wel in dit verslag thuis. 
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Dit waren namelijk: Henk en Maria Tholen (beiden 25 jaar lid), 

Hans Sanders (25 jaar lid) en Berry van Gompel (40 jaar lid). Deze 4 
jubilarissen zijn inmiddels op een andere wijze in het zonnetje gezet en 
van hun versierselen voorzien.

Na het offi ciële gedeelte moest de kantinedienst overuren maken, want 
de tap stroomt ook dit jaar blijkbaar weer op volle toeren. Naast de 
gebruikelijke drankjes deden ook de nodige hapjes de rondte door de 
kantine. Mede hierdoor bleef het tot in de late uurtjes gezellig en druk 
op De Heihoef.

Mede namens de redactie wens ik via deze weg al onze leden een 
sportief en gezond 2015.

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES

(bijwerkt t/m 17/01)

Bedankt
Kim Reintjes dames
Marleen Boerenkamp dames
Rob van Bussel verenigingslid
Jan Dieks verenigingslid

Nieuw
Rob Zwegers Tivoli G1
Johan van den Berg Tivoli G1
Otto van Ingen Tivoli G1
Paul van Moosdijk Tivoli G1
Fred van de Palen Tivoli G1
Shaiweard Anastacia Tivoli G1
Lucien Valstar Tivoli G1

★ ★ ★
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ZAALVOETBAL VETS 21 DECEMBER 2014

Op zondag 21 december 2014 zijn onze veteranen weer eens gaan 
ballen in sporthal Tivoli. Jammer genoeg was onze correspondent en 
webryder die dag toevallig niet ter plaatse en om die reden kunnen we 
jullie dan ook geen verslag daarvan aanbieden.
Wel hebben we beslag weten te leggen op enkele foto’s en die zullen 
we met jullie delen. Onderstaand treffen jullie die foto’s aan.

★ ★ ★
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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
Casteren 11 21 16- 12
De Weebosch 12 20 25- 17
Tuldania 10 19 24- 16
DVS 12 16 22- 21
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 13 34 63- 20
Dommelen 3 13 31 47- 22
UNA 7 10 30 39- 9
Eindhoven AV 3 13 27 47- 23
Tivoli 3 12 25 36- 30
DOSL 3 10 13 16- 20
Pusphaira 8 9 12 32- 25
Valkenswaard 5 11 11 19- 30
WODAN 9 13 9 24- 43
Nieuw Woensel 4 12 6 20- 36
Heeze 6 12 4 22- 70
Braakhuizen 4 12 1 25- 62
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Tivoli dames 5e klasse 863
Unitas’59 2 12 31 56- 10
Pusphaira 2 11 28 51- 9
DOSL 12 24 50- 21
RPC 13 22 31- 23
Heeze 8 21 50- 3
Nieuw Woensel 11 19 20- 21
RKGSV 12 15 18- 23
WODAN 2 7 12 22- 13
Valkenswaard 2 12 11 14- 38
Tivoli 12  4 7- 38
Nederwetten 2 11 3 12- 59
Braakhuizen 11 0 2- 75

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
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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 9 27 45- 6
DBS F7 10 22 59- 24
UNA F6 10 12 34- 32
RPC F5 10 11 28- 36
Tivoli F1 10 11 30- 42
RKVVO F4 9 0 8- 64

★ ★ ★

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
  Jaffa Dinmohamed 3e 5x
 9 Robin van Daal 1e 4x
  Dion Bell 3e 4x

★ ★ ★
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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.

Te laat op school
Jantje komt te laat op school en zegt: “Ik moest de stier weg brengen 
om een koe te dekken.”
De onderwijzer reageert geïrriteerd: “Kan je vader dat niet doen?”
Jantje: “Zeker, maar de stier kan het beter!”

Water onder voorwaarde
Drie mannen lopen door de woestijn. Ze barsten allemaal van de dorst. 
Ineens zien ze een klooster en ze bellen aan. De hoofdnon doet open 
en ze vragen om water. De non zegt: “U krijgt enkel water als u uw hei-
dense geslachtsdeel laat amputeren gelijk de manier uwer beroep.” 
Alle drie stemmen ze in. De eerste is timmerman, dus zijn penis wordt 
eraf geslagen en daarna krijgt hij water. De tweede is schilder. Zijn edel 
lid wordt eraf geschuurd, waarna hij het water krijgt. De derde ligt dub-
bel van het lachen. Ze vragen allemaal wat er aan de hand is, waarop 
hij antwoordt: “Ik ben ijsverkoper, dus begin maar vast te likken!” 
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De wekker
“Ik heb een kapotte wekker en toch weet ik s’ nachts hoe laat het is”, 
pocht  Steven. “Hoe kan dat nou?” vraagt Mark. Steven: “Midden in de 
nacht pak ik m’n trompet en ga op  het balkon staan en speel zo hard 
als ik kan. Dan doet de buurman zijn  raam open en roept: HEE! HOU 
EENS OP MET DIE HERRIE! HET IS VIER UUR IN DE MORGEN, 
MAFKETEL!!!” 

Inbraak
Een man komt een politiekantoor binnen en zegt tegen de dienstdoen-
de agent: “Ik heb begrepen dat de inbreker die bij ons heeft ingebro-
ken, gearresteerd is. Ik wil graag even een woordje met hem spreken.”
De agent: “Ik begrijp dat u kwaad bent meneer, maar dit kan ik natuur-
lijk niet toestaan.”
“Nee, u begrijpt me verkeerd,” zegt de man, “ik wil alleen maar van 
hem weten hoe hij binnen is gekomen zonder mijn vrouw wakker te 
maken.”

Twee keer
Een buurvrouw en een buurman waren geruime tijd weduwe en we-
duwnaar. Al jaren konden ze goed met elkaar praten. Zegt de buurman 
op een keer: “Zou het niet iets voor ons beiden zijn om de liefde te be-
drijven.” Zegt de buurvrouw: “Dat kan ik niet maken. Mijn man zou zich 
omdraaien in zijn graf.” Zegt de buurman: “Dan doen we het twee keer 
dan ligt hij weer goed.” 

Toeval
Een kippenkweker zit in zijn stamcafé naast een vrouw en bestelt een 
glas champagne. De vrouw kijkt op en zegt: “Kijk nu, ik bestelde ook 
net een glas champagne.” “Wat een toeval”, zegt de man, “want dit is 
een speciale dag voor mij. Ik heb iets te vieren.” “Voor mij is het ook 
een speciale dag en ik ben ook iets aan het vieren, zegt de vrouw.” 
“Wat een toeval,” zegt de man. Als ze klinken, vraagt hij: “En wat ben jij 
aan het vieren?” “Wel, mijn echtgenoot en ik proberen al lang een kind 
te krijgen en vandaag vertelde mijn dokter dat ik zwanger ben.” “Wat 
een toeval”, zegt de man. “Ik ben een kippenkweker. Jarenlang waren 
mijn kippen onvruchtbaar, maar vandaag zijn ze eindelijk bevruchte 
eieren beginnen leggen.” “Dat is groot nieuws”, zegt de vrouw. “En hoe 
werden je kippen vruchtbaar?” “Ik veranderde van haan.” antwoordt hij. 
Zij lacht eens en zegt: “Wat een toeval.” 
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Blondjes
Twee domme blondjes lopen in een groot bos te zoeken naar een 
kerstboom. Ze zijn al twee uur aan het zoeken wanneer het langzaam 
donker begint te worden. Inmiddels vriest het dat het kraakt en in de 
verte horen ze de wolven huilen. Dan zegt het ene blondje, bang, koud 
en moe: “Nu ben ik het beu! De eerste de beste spar die ik zie, hak ik 
om of hij nu versierd is of niet!”

Een kleine advertentie
Een man, die nog steeds niet getrouwd is, heeft verleden week ein-
delijk een contactadvertentie in een krant geplaatst. Aangezien hij 
geen ‘moeilijke’ is, heeft hij maar één zinnetje erin gezet: “Ik zoek een 
vrouw!” 
Enkele dagen later ontving hij al honderden reacties. Wat een enorm 
succes! En allemaal met dezelfde inhoud: “Kom de mijne maar halen.” 

Lotto prijs
Een man komt heel enthou-
siast thuis: “Trees, pak je 
koffers, pak je koffers!” 
“Wat is er dan?” vraagt zijn 
vrouw. 
“Ik heb veertig miljoen ge-
wonnen bij de Lotto,” roept 
de man. 
“O, wat geweldig!” zegt de 
vrouw, “wat moet ik pakken, 
zomer- of winterkleren?” 
“Maakt niet uit,” zegt de 
man, “als je maar opdon-
dert!” 

Knipperoog
Een man wil als docent op een meisjesschool gaan werken en de eer-
ste gesprekken met de directie waren goed. De man heeft echter één 
probleempje: hij heeft een zenuwtrek en knippert voortdurend met één 
oog. De directeur heeft hier wel problemen mee. Een klas vol meisjes 
waar je steeds naar zit te knipogen, dat kan natuurlijk niet. De man 
antwoordt dat de tic weggaat op het moment dat hij aspirine inneemt. 
“Wel,” zegt de directeur, “laat dat dan maar eens zien.” 
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De man grabbelt in zijn zak en haalt er de eerste paar keer handenvol 
condooms uit. Vervolgens heeft hij het pilletje te pakken en slikt het 
in. De tic verdwijnt meteen. Maar ja, de directeur wil zijn uitleg over 
die condooms wel eens horen: “Een meisjesschool? En dan zo’n vent 
die met die dingen op zak rondloopt? Dat kan echt niet!” Öh nee,” ant-
woordt de man. “Heb jij wel eens knipogend om aspirine gevraagd bij 
de apotheker?” 

Krachtpatser
Op de kermis staat een krachtpatser die een citroen helemaal uitknijpt. 
Er wordt een beloning uitgeloofd voor degene die er nog een druppel 
uitkrijgt. Allerlei sterke mannen knijpen in de citroen zo hard als zij kun-
nen, maar er komt geen druppel meer uit. Dan komt er een miezerig 
mannetje naar voren. Hij knijpt een hele straal sap uit de citroen. Ver-
baasd vraagt de krachtpatser of het mannetje aan krachttraining doet. 
“Nee hoor”, zegt het mannetje, “ik ben belastingambtenaar.” 

Helikopter
Dirk krijgt vliegles in een helikopter. Dirk: “Waarvoor zijn die wieken 
hierboven?”
Instructeur: “Voor de ventilatie.”
Dirk: “Komaan, dat geloof ik niet.”
Instructeur: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe snel je het 
benauwd krijgt!”

Duivenkampioen
Een duivenhouder van de vereniging ‘De snelle vlieger’ won bijna altijd 
eerste prijzen. Iemand vroeg hem eens: “Hoe komt het toch dat uw dui-
ven altijd zo snel bij u terug komen?” “Ik heb een heel eenvoudig trucje: 
ik kruis mijn duiven met een papegaai en als ze de koers kwijt zijn, dan 
vragen ze gewoon de weg terug!” 
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Baby’s op Venus
Een paar aardbewoners hebben 
op de planeet Venus gezien hoe 
daar baby’s uit een machine ge-
boren worden en voelen zich ver-
plicht aan de leiders van Venus te 
laten zien hoe op Aarde een kind 
gemaakt wordt. De twee jonge 
ruimtevaarders ontkleden zich en 
bedrijven de liefde onder het oog 
van de Venusianen. “Waar is het 
kind nu?” vraagt de leider na af-
loop. “Dat is er nog niet. Dat komt 
pas over negen maanden.” 
“Maar, waarom hadden jullie dan 
zo’n haast op het einde?” 

Praten met een uil
Een ornitholoog (vogelkenner) staat elke avond als de schemering in-
valt in zijn tuin uilgeluiden te maken. Op een avond wordt zijn ‘roep’ be-
antwoord. Een jaar lang ‘converseren’ hij en zijn gevederde vriend over 
en weer. Hij houdt zelfs een log bij om te ontcijferen of er daadwerkelijk 
een conversatie is. Juist op het moment dat hij denkt een doorbraak te 
hebben op het gebied van vogelcommunicatie heeft zijn vrouw een kort 
gesprek met haar buurvrouw. Zij zegt: “Mijn man spendeert elke avond 
met het roepen naar een uil.” Waarop de buurvrouw zegt: “Da’s toeval-
lig. Die van mij ook!”

★ ★ ★
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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.

Eindhoven AV 3 - Tivoli 3 (2-3)
In een spannende wedstrijd met 2 uitblinkers aan onze zijde pakten 
wij alweer de volle winst. Tommy was ook deze week goed bezig in de 
goal en redde ons ettelijke keren. En Fredje deed het fantastisch op het 
middenveld.Jorn bracht ons halverwege de eerste helft op voorsprong 
door een puike voorzet van Fredje bij de 2e paal binnen te koppen. 
Bij rust was het toch 1-1, omdat wij onze kansen niet verzilverden en 
een voorzet van hun linksbuiten zomaar in de lange hoek over Tommy 
binnenwaaide.Na rust werden er wat posities gewijzigd en Eindhoven 
werd sterker. Via een kopgoal kwamen we zelfs achter te staan, we 
konden de angel niet uit hun aanval krijgen. Ondanks de vele kansen 
scoorden de blauw-witten niet meer. Tommy en de paal waren een niet 
te nemen obstakel. Jorn bracht ons via een geweldige kluts op gelijke 
hoogte en stormt zo de tivoli-topscorers-top-tien binnen. Jaffa bezorgde 
ons de volle winst. Farid, die ons vandaag uit de brand hielp, gaf een 
mooie bal op Marc, diezelfde Marc ging diep en gaf af op Jaffa. Jaffa 
moest per se naar zijn links maar rondde toch goed af in de korte hoek.
Drie punten op een naaste concurrent voor de top 3... Klasse mannen.

WODAN 9 - Tivoli 3 (2-2)
Dankzij een aantal fantastische reddingen van Beekie in de 2e helft 
hebben we toch nog een punt overgehouden aan deze pot. 
Voor rust was er geen vuiltje aan de lucht en kwamen we zonder veel 
moeite op 0-2 via goals van Dion en Jaffa. Die van Dion was een schot 
dat via de hand van een verdediger erin vloog. De goal van Jaffa was 
een echte spitsengoal, hij kwam goed voor zijn tegenstander en tikte de 
voorzet van Marc goed binnen. Na rust startte Wodan met 3 of 4 an-
dere spelers en zette ons stevig onder druk. Een klutsbal en een mooie 
vrije trap waren Tommy te machtig maar alle andere inzetten, keerde hij 
vakkundig. Twee ballen haalde hij zelfs uit de kruising. Balen maar een 
terechte uitslag. Mijn dank gaat uit naar de afmelders op het laatste 
moment...
Oh ja... Allemaal fi jne feestdagen en een goed 2015! 25 januari volle 
bak er tegenaan thuis tegen UNA.

★ ★ ★
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STRIJTHAGENCUP LANDGRAAF 2015

Onderstaande aankondiging stond ook al in onze vorige uitgave, wij 
vinden het nog steeds 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
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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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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK GE-
MAAKT DOOR:

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

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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- dit waarschijnlijk een heel bijzondere  
 “wist u dat”-rubriek gaat worden
- we op dit moment nog niet eens   
 weten of dat bijzondere ook wel leuk  
 en aardig zal blijken te zijn
- we daar wellicht vanzelf achter komen  
 als we aan eind van deze speciale   
 rubriek zijn gekomen
- we jullie dat dan ook eerlijk en oprecht  

zullen mededelen
- we deze reis namelijk helemaal geen inspiratie en eigenlijk ook ab-

soluut geen zin hebben om jullie zo maar weer de nodige verzinsels 
voor te schotelen

- er, op de nieuwjaarsreceptie na dan, natuurlijk ook weinig is geweest 
waarover we hier iets fatsoenlijks zouden kunnen schrijven

- we dan dus misschien wel beter kunnen besluiten om deze rubriek in 
dit clubblad achterwege te laten

- het in dat kader wel vermeldenswaard zou zijn om te stellen dat dit 
dan voor het eerst in onze clubbladhistorie zou zijn

- het eigenlijk weer eens tijd gaat worden dat jullie ons gaan over-
stelpen met (schriftelijk) materiaal voor deze rubriek om daarmee het 
bestaansrecht hiervan te waarborgen

- het ons verbaast dat u überhaupt erg weing kopij aanlevert
- dit eigenlijk ook weer niet helemaal waar is
- onze toch al niet al te hoge verwachtingen namelijk al jaren door u 

niet benaderd worden
- wij deze klaagzang nog wel even vol zouden kunnen houden
- we dat dan ook graag bij deze doen
- onze kopijbus nog steeds in de kantine hangt
- u ons ook gewoon per mail zou kunnen bereiken
- er derhalve meerdere wegen naar het vlasven leiden
- u uiteraard begrijpt dat wij aldaar onze redactionele zetel hebben
- wij ons echter hierdoor niet laten ontmoedigen
- we dus gewoon onze, door onszelf opgelegde, plicht uit blijven

voeren
- wij, zoals u ziet, onze taak heel seriues nemen
- hetzelfde geldt voor onze teksten
- we u nu eerlijk en oprecht iets gaan mededelen
- onze rubriek, `wist u dat´, toch weer is volgezeverd!

★ ★ ★








