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REDACTIONEEL

En? Is uw brie-
venbus afgelopen 
zaterdag net zo vol 
gelopen als onze 
kopijbus, onze 
brievenbus op het 
redactieadres en 
onze mailbox? 
Voor diegenen die 
ons nu even niet 

begrijpen, het was behalve carnaval 
natuurlijk Valentijnsdag en dan zit ie-
dereen vol spanning op post van deze 
of genen te wachten. Nee, natuurlijk 
niet, want iedereen was in vol ornaat 
aan het feesten vanwege de carna-
val. Ook bij onze club werd voorzich-
tig aan het herstellen van een oude 
traditie gewerkt. Er werd zowaar een 
heuse carnavalswedstrijd gespeeld 
door en voor onze jeugd. Helaas ging 
de volwassen versie wegens gebrek 
aan animo niet door, dus daar kunnen 
we dan het volgend jaar allemaal iets 
aan doen. 
Wij hebben vernomen, want we wa-
ren er zelf dus ook niet bij, dat de 
ochtend erg geslaagd was met een 
opkomst van zo ongeveer ons halve 
jeugdledenbestand. De wedstrijd was 
een strijd tussen twee gemengde 
teams met F-jes, E-tjes en D-tjes en 
stond onder leiding van Mitchell Die-
lissen. Na de wedstrijd werden er nog 
pannenkoeken verorberd in de kan-
tine en was er een klein feestje. Dus 
een soort Kleintjes Carnaval.
Veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURBSMEDEDELINGEN

Dames
Wegens te weinig speelsters is het damesteam uit de competitie geno-
men. Graag willen we met z’n allen proberen om het ledenaantal weer 
op de rails te krijgen, zodat we volgend seizoen weer met een volledig 
vrouwenteam de competitie in kunnen gaan. Draag ook uw steentje bij!

Meedenken
De werkgroep is van start gegaan om leden te inspireren voor een be-
stuursfunctie. Helpt u ook mee, want anders zijn wij genoodzaakt om er 
toch eerdaags de stekker uit te trekken, wat zonde zou zijn. Zeker voor 
de mensen die al jaren proberen om de vereniging “Tivoli” in stand te 
houden.

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
Secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell 3e/jeugdleider/trainer E2
 2 Emirhan Türkeli D1
 3 Wesley Bulthuis relatie
 5 Elmar van Milhees selectie
 6 Djayden Dielissen E2
 7 Fred van de Palen G1
 8 Jorn Creemers 3e

 12 Charles Kuys verenigingslid
  Delano Vonk D1
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal
  Jaco van der Bruggen keeperstrainer jeugd
 14 Mandy de Kort dames
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 19 Tuncay Kaynas 2e

 23 Fred van der Horst clubscheidsrechter/medewerker  
   activiteitencommissie
  L. van Rooij verenigingslid
 27 Jeffrey de Haas verenigingslid
 28 Appie Saddaty selectie
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerker G&A
 30 Henk vd Boomen veteranen
 31 Franklin Klumpkens 3e/redactielid clubblad

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015

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

Februari
Vrijdag 27 Kaartavond

Maart
Zaterdag 07 Mosselavond veteranen
Vrijdag 27 Kaartavond
Zaterdag 28 Dropping

April
Vrijdag 24 Kaartavond

Mei
Vrijdag 29 Laatste kaartavond

Juni
??dag ?? Country- en westernavond als seizoensafsluiting

★ ★ ★
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CARNAVAL JEUGD 14 FEBRUARI

Op carnavalszaterdag 14 februari had de activiteitencommissie een 
carnavalswedstrijd voor de senioren en ook een voor de jeugd gepland 
met de bedoeling een aloude traditie te doen herleven.
Het is spijtig, dat de middagwedstrijd van de senioren geen doorgang 
kon vinden, omdat er veel te weinig animo voor zo’n verklede carna-
valswedstrijd bleek te zijn. En natuurlijk is dat ook teleurstellend voor 
al diegenen, die er tijd en moeite in hebben gestoken om dit weer eens 
van de grond te krijgen.
Nee, dan de jeugd. Die heeft zich wel van de goede kant laten zien en 
waren met een kleine 20 kinderen aanwezig om de geplande morgen-
wedstrijd vol overgave te spelen. De kinderen werden verdeeld over 2 
teams en vormden zo mooie een mix van F1-, E2-, E1- en D1-spelers. 
Na een leuke wedstrijd, die werd gefl oten door Mitchell Dielissen, was 
de einduitslag 2-3. We weten even niet in het voordeel van wie, maar in 
ieder geval heeft met deze uitslag de uitspelende ploeg gewonnen. Na 
afl oop was er nog een klein feestje in de kantine met muziek, drinken 
en pannenkoeken voor allemaal. De (kantine)dames en Henk hebben 
enorm hun best gedaan met name bij het bakken van de pannenkoe-
ken.
Al met al een toch zeer geslaagde happening, waarvoor we de orga-
nisatoren van harte bedanken. Onderstaand plaatsen we nog enkele 
foto’s ervan.
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★ ★ ★
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LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 15/01)

Bedankt
geen

Nieuw
Steven Tromp Tivoli G1
Steven Sanders reservelid 3e

★ ★ ★

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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TIVOLI 1 – HELAAS (NOG) GEEN PERIODE

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 werd slechts 1 wedstrijd gespeeld en dat was 
meteen een belangrijke om de 2e periodetitel. Tegen koploper ZSC 
werd thuis vrij dik, maar toch weer niet geheel kansloos met 0-3 verlo-
ren, waardoor de kans op de 2e periode nog niet verkeken is, maar wel 
een stuk kleiner is geworden. Jammer mannen, dit gaan we toch wel 
weer rechtzetten!?

Tivoli – ZSC 0-3 8 februari 2015
Het enige wapenfeit in de eerste helft kwam van doelman Axel Walra-
vens van Tivoli.
In een erg povere eerste helft, waar aan beide kanten de winterstop 
nog goed in de benen zat, wist hij op miraculeuze wijze een strafschop 
te keren.
Vlak na rust kreeg Coen Jansen de kans om Tivoli op voorsprong te 
zetten, zijn schot vloog rakelings langs de verkeerde kant van de paal.
Dit was voor ZCS het teken om meer ten aanval te trekken, hetgeen 
in de zestigste minuut resulteerde in een doelpunt van Pim Bergmans, 
0-1. Daarna kwam Tivoli er niet meer aan te pas. Zeker niet toen Dirk 
Hoeks en Stefan Cremers de stand op 0-3 hadden gebracht.

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – ZSC op 8 februari  jl. was Naomi Atlig van de 
E2 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Zij mocht mee op de 
foto, kreeg een leren bal geschonken en werd bovendien na de wed-
strijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto aan.

NAOMI ATLIG

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 8-2-2015
TIVOLI 1 – ZSC 1

Wat is je naam?
Naomi Atlig
Wat is je geboortedatum en -plaats?
23 mei 2005
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 6, Beppino Sarto
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Spelen in het Nederlands Elftal
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Juf op de basisschool
In welk elftal speel je?
E2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Bijna 1 jaar, vanaf mijn achtste
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Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Super leuk!
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
N.V.T.
Wat zijn je sterke punten als speler?
Afwerken op goal
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
De bal hoog houden
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Sterksel, gewonnen met 5-1
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
De bak onderkant lat erin geschoten
Wordt jouw ploegje kampioen?
Dat hoop ik!
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Arjen Robben
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zingen, tennis en muziek luisteren
Hoe heet je leider? En Trainer?
Wisselend, Dion (trainer) en Mitchel
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet speciaal/vis
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon, Zapp sport, 24 Kitchen, The Voice
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk dat ik gevraagd ben en spannend
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja erg leuk, op maandag en woensdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Zo doorgaan!
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
N.V.T.

★ ★ ★
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INDELINGEN JEUGD VOORJAARSREEKS

Tivoli D1 3e klasse D391
Berkdijk D1
FC Drunen D1
Gestel D2
SC Olympus D2
Tivoli D1

Tivoli E1G 3e klasse E338
Acht E3
Best Vooruit E5
Braakhuizen E2
DVS E2
RKVVO E4
Tivoli E1G

Tivoli E2 5e klasse E566
Braakhuizen E4
DBS E12G
RKVVO E6
RPC E8
SBC E11
Tivoli E2

Tivoli F1 4e klasse F487
Braakhuizen F3
Nuenen F6
RPC F5
Tivoli F1
Tongelre F2
UNA F6

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

★ ★ ★
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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 en dan met name Tonnie Janssen,  gestuurd. 
Met de voorraad kunnen we nog even vooruit, maar misschien wordt 
het weer tijd om weer te sturen. Onderstaand treffen jullie onze selectie 
voor deze maand aan.

Kledingkast
Een aantrekkelijke vrouw heeft een mooie kledingkast gekocht bij Ikea. 
Na een paar dagen belt ze de meubelzaak en klaagt, dat de kast een 
paar keer per dag spontaan in elkaar stort. Een mannetje van Ikea 
komt eens kijken en constateert, dat iedere keer als er een trein pas-
seert, de kast inderdaad instort. Omdat hij niet kan zien wat er zich pre-
cies begeeft, gaat hij in de kast staan om met een zaklamp alle boutjes, 
moertjes en schroefjes in de gaten te houden. Plots hoort hij gestom-
mel, de kast wordt opengetrokken en de Ikeaman staat oog in oog met 
een gespierde kerel. Het blijkt de vriend van de vrouw te zijn en deze 
wil weten wat hij in de kledingkast van zijn vriendin uitspookt. “Tja”, 
zegt de Ikeaman, “u gelooft het vast niet, maar ik sta hier op de trein te 
wachten.”

Plassen
Jantje gaat bij oma en opa logeren in de vakantie. Als hij moet plassen, 
roept hij oma en zegt; ”Ik moet piesen, oma”. “Maar Jantje”, zegt oma, 
“dat is niet zo netjes zoals jij dat zegt.” “Ja, maar ik moet zo nodig pie-
sen, oma” “Laten we afspreken dat je vanaf nu fl uiten zegt in plaats van 
piesen.”
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Als Jantje ‘s nachts wakker wordt door een nare droom mag hij van opa 
in het bed van opa en oma komen liggen. Na een tijdje stoot hij opa 
aan en zegt hij dat hij nodig moet fl uiten. “Maar Jantje”, zegt opa, “dat 
kan toch niet midden in de nacht, zo wordt oma nog wakker!” “Maar 
opa, ik moet echt heel nodig fl uiten!” “Nou vooruit dan maar”, zegt opa. 
“Doe het dan maar even heel zachtjes in mijn oor.”

Rekensommetje
Tussen A en B ligt een smalle, bochtige weg van 10 km lang. Jan ver-
trekt om 8 uur ‘s morgens met zijn motor uit A en rijdt met een gemid-
delde snelheid van 180 km per uur naar B. Luc vertrekt op het zelfde 
uur met zijn auto uit B en rijdt met een gemiddelde snelheid van 240 
km per uur naar A. Waar zullen ze elkaar ontmoeten? 
In het ziekenhuis!

Een nieuw schooljaar
Tijdens de introductie van het nieuwe schooljaar voor nieuwe studenten 
legt de decaan de regels uit. “Het is voor mannelijke studenten verbo-
den de huisvesting van de dames te betreden. Als je toch wordt be-
trapt, betaal je een boete van 40 euro. Overtreedt je de regel nog een 
keer, dan wordt dat 80 euro. Snappen we je nog een keer, dan wordt 
dat maar liefst 120 euro.” Op dat moment roept een student: “En wat 
kost eigenlijk een seizoenskaart?”

Goochelaar’s papegaai
Op een cruiseschip werkt een goochelaar. Hij heeft een mooie, felge-
kleurde papegaai die helaas één nadeel heeft: hij verklapt alle goo-
cheltrucs. Op een dag zinkt het schip. De goochelaar en zijn papegaai 
springen nog op tijd van boord en drijven op een stuk hout in de oce-
aan. Na uren stilte zegt de papegaai opeens: “Oké, ik geef het op. 
Waar heb je het schip gelaten?”

Roken
De directeur van een lagere school belt naar de moeder van Tim om 
haar op de hoogte te brengen dat Tim moet nablijven. Wanneer de 
moeder naar de reden vraagt, zegt de directeur: “Jeroen, de jongen die 
naast Tim zit, zat te roken in de klas.” “Wat?”, zegt de Tim’s moeder. 
“Die Jeroen zit te roken en onze Tim moet nablijven?” “Uiteraard”, zegt 
de directeur, “Tim heeft hem tenslotte in brand gestoken.”
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Fluisterende kinderstem
Een fl uisterend kinderstemmetje neemt de telefoon op: “Hallo?” 
“Hallo, is je moeder er ook?” 
“Ja die is er wel, maar die is even druk bezig.” 
“Is je vader er dan misschien?” 
“Ja die is er ook wel, maar die is ook druk bezig.” 
“Zijn er ook nog andere grote mensen daar?” 
“Jaha, de politie is er. En de brandweer is er ook.” 
“En kan ik die dan aan de telefoon krijgen?” 
“Nee, die zijn ook héél druk bezig!” 
“Wat zijn ze dan allemaal aan het doen?!?” 
“Mij aan het zoeken!”

De Heer zal me redden
Een priester, die een wandeling maakt in de vrije natuur, sukkelt in 
het drijfzand. Wanneer hij ongeveer is weggezakt tot over zijn enkels, 
passeert er een brandweerwagen. “Heeft u hulp nodig?” vragen de 
brandweermannen. “Nee, dank u, niet nodig, de Heer zal me bijstaan!” 
antwoordt de priester. Wanneer hij tot zijn middel is weggezakt, pas-
seert de brandweerwagen opnieuw en weer vragen de brandweerman-
nen: “Heeft u hulp nodig?” “Nee, dank u, niet nodig, de Heer zal me 
bijstaan!” antwoordt de priester weer. Wanneer enkel nog het hoofd van 
de priester boven het zand uitsteekt, passeren de brandweermannen 
voor de derde keer. “Heeft U nog steeds geen hulp nodig?” vragen ze. 
“Nee, nee, niet nodig, de Heer zal me redden!” antwoordt de priester. 
Uiteindelijk verdwijnt de priester helemaal onder het zand. Aangeko-
men in het paradijs zegt hij tot God: “Ik ben echt wel naïef, ik dacht 
werkelijk dat u me ter hulp zou zijn gekomen!” En de Heer antwoordt: 
“Ik heb 3 keer de brandweer gestuurd, ik zie niet in wat ik nog meer kon 
doen!!” 

Hoesten
Een apotheker komt ’s middags naar zijn apotheek, waar Jan al de hele 
dag aan het werken is. Buiten staat een man met een pijnlijke grimas 
op zijn gezicht, bewegingloos naar het voorbijrijdende verkeer te sta-
ren. “Wat is er mis met die man?” vraagt de apotheker aan Jan. “Wel, 
die kwam daarstraks langs voor hoestsiroop, maar aangezien we dat 
niet in voorraad hebben, heb ik hem laxeermiddel gegeven.” “Maar Jan 
toch!”, roept de apotheker, “een verkoudheid los je toch niet op met een 
laxeermiddel!” “Toch wel”, antwoordt Jan, “of denk je misschien dat hij 
nog durft te hoesten?”
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Overspannen
“Vertel eens wat er scheelt”, zegt de psychiater tegen de overspannen 
man. “Het is allemaal gekomen door mijn huwelijk. Ik trouwde met een 
weduwe die een volwassen dochter had. Zij werd mijn stiefdochter. Mijn 
vader kwam op bezoek, werd verliefd op mijn stiefdochter en trouwde 
met haar. Zo werd mijn stiefdochter mijn stiefmoeder. Mijn vrouw kreeg 
een zoon. Die werd automatisch de schoonbroer van mijn vader, want 
hij is de halfbroer van mijn stiefdochter, die met mijn vader is getrouwd. 
Aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, is hij ook mijn 
oom. De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon. Dat is dus mijn 
broer, want hij is de zoon van mijn vader. Maar hij is ook mijn kleinkind, 
want hij is de zoon van mijn stiefdochter. Mijn vrouw is mijn grootmoe-
der, omdat ze mijn stiefmoeder’s moeder is, waardoor ik de kleinzoon 
van mijn eigen vrouw ben. Aangezien ik getrouwd ben met mijn groot-
moeder, ben ik niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van mijn vrouw, 
maar ben ik ook mijn eigen grootvader! Daarom ben ik een beetje over-
spannen.” 

Hondje
Een dom blondje koopt op de markt een hondje voor een tientje. Niks 
teveel zou je zeggen, maar thuis gekomen, zet ze het hondje in de 
woonkamer op de grond en bekijkt het nog eens goed. Ze merkt dan 
pas dat het beestje maar drie pootjes en één oog heeft!!! Dat vind ze 
maar zielig en ze besluit met het diertje naar de dierenarts te gaan. 
De arts laat het beestje op de onderzoektafel plaatsen. Hij betast het 
hondje, luistert naar zijn hartslag en zijn ademhaling, zet een stap te-
rug en vraagt met een bedenkelijke uitdrukking op zijn gezicht aan het 
blondje: “Zal ik hem maar afmaken?” Het blondje vraagt daarop aan 
de arts hoeveel dat kost. Het antwoord in overweging nemend, zegt ze 
vervolgens tegen de arts dat dat goed is en vertrekt. Een week later 
staat ze opnieuw bij de dierenarts voor de deur en vraagt: “En, is mijn 
hondje al af???”

Dronken op het politiebureau
Laat in de nacht komt een dronken man het politiebureau binnen. Hij 
loopt naar de dienstdoende agent en schreeuwt, terwijl hij met een bil-
jartkeu rondzwaait, dat hij zijn schoonmoeder heeft vermoord. Waarop 
de onverstoorbare politieagent vriendelijk vraagt: “Zo..., en in hoeveel 
stoten?” 
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Joris en de draak
Een man die tijdens een boswandeling de weg kwijt geraakt is, bereikt 
na uren stappen, uitgeput en scheel van de honger en dorst weer de 
bewoonde wereld. Het eerste gebouw dat hij passeert, is het restaurant 
“Joris en de Draak”. Het is juist sluitingsdag, maar toch belt hij aan om 
wat water te vragen. Maar de vrouw die opendoet, roept nog voor hij 
iets kan vragen: “Het is sluitingsdag!” en gooit de deur voor zijn neus 
dicht. Hij belt opnieuw aan en wanneer de vrouw voor de 2e keer open-
doet, zegt hij: “Ik zou nu graag Joris willen spreken.” 

Opa’s zijn slim
Ik liep in het park te wandelen met mijn kleinzoon .   H ij pakte iets van de 
grond en wilde het in  zijn mond stoppen. Ik nam het hem af en vertelde 
hem dat niet meer te doen. “Waarom?” vroeg  hij .  “Omdat het op de 
grond gelegen heeft, je weet niet waar het overal geweest is, het is vuil, 
en waarschijnlijk kleven er bacteriën aan. Bacteriën maken kleine jon-
gens ziek en zorgen ervoor dat ze zich niet goed voelen”, was mijn ant-
woord. Nu keek mijn kleinzoon mij in volle bewondering aan en vroeg: 
“Opa, hoe weet jij al die dingen??? Je bent zo slim.”  Ik antwoordde 
snel en zei: “Alle Opa’s weten dat. Het hoort bij het Opa examen. Daar 
moet je voor slagen, anders kun je geen Opa worden.”
We wandelden enkele minuten in stilte door, hij was duidelijk die infor-
matie aan het verwerken.  “Oh.... Ik begrijp het “, riep  hij  spontaan. Als 
je dat examen niet haalt, moet je Oma worden.”
 “Precies,” zei ik glunderend.

Jackpot
Een blondje komt in een bar waar een frisdrankautomaat staat. Ze doet 
er een paar euro’s in en vervolgens komt er een blikje cola uit de auto-
maat. Ze doet nog meer euro’s in de automaat en er rollen nog meer 
blikjes uit. Ze blijft euro’s inwerpen en er blijven blikjes uit de automaat 
komen. Een man die achter haar staat, vraagt of hij de automaat ook 
even mag gebruiken, waarop ze antwoordt: “Rot op, zie je dan niet dat 
ik aan het winnen ben?!” 

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2014 – 2015

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.

Tivoli 1 5e klasse E
ZSC 13 27 34- 13
Nederwetten 13 26 38- 27
DOSL 12 22 28- 19
Casteren 11 20 16- 12
De Weebosch 12 20 25- 17
Tuldania 10 19 24- 16
DVS 12 16 22- 21
Tivoli 13 15 22- 23
Vessem 11 13 18- 24
Terlo 13 12 16- 29
Knegselse Boys 13 6 15- 41
Sterksel 11 5 16- 32

Tivoli 3 5e klasse 527
Geldrop 6 14 35 65- 22
Dommelen 3 14 34 51- 24
UNA 7 11 33 44- 11
Eindhoven AV 3 14 28 49- 25
Tivoli 3 12 25 36- 30
Valkenswaard 5 14 18 33- 34
Pusphaira 8 12 16 38- 31
DOSL 3 11 13 18- 24
WODAN 9 14 9 26- 48
Nieuw Woensel 4 13 6 20- 39
Braakhuizen 4 13 4 28- 64
Heeze 6 14 4 25- 81

★ ★ ★
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SPORTPASSIE

Onderstaande mail kregen wij in onze “in-box”. Interessant genoeg, 
vinden wij, om met jullie te delen.

Internationaal voetballen!
Wil je met je team meedoen aan een internationaal sportevenement, 
nieuwe mensen en culturen ontmoeten?
Sport Passie neemt je in 2015 graag mee naar onderstaande 
internationale voetbaltoernooien.

23 en 24 mei 
Hageland Cup - België 

14 tot en met 16 mei 
Nørhalne Cup - Denemarken 

20 tot en met 25 juli 
Dana Cup - Denemarken

Sport Passie hanteert dezelfde prijzen als de toernooi organisaties in 
het buitenland. Sport Passie biedt u tijdens uw verblijf: 
 * persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na het toernooi. 
 * sportieve foto’s van uw team op onze website

23 en 24 mei 2015 
Internationaal voetbaltoernooi in België
Hageland Cup 
In 2015 de 26e editie van de Hageland Cup, 2-daags internationaal 
voetbaltoernooi voor jongens en meisjes.
Jongens: U8 tot en met U19 
Meisjes: U17 en dames open
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14 tot en met 16 mei 2015
Internationaal voetbaltoernooi in Denemarken
Nørhalne Cup 
Internationaal voetbaltoernooi op zowel recreatief als op elite niveau. 
Voor jongens en meisjes.
Jongens: U9 tot en met U17 
Jongens Elite: U9 tot en met U17 
Meisjes: U11 tot en met U18 
Meisjes Elite: U15 en U18

20 tot en met 25 juli 2015 
Internationaal voetbaltoernooi in Denemarken
Dana Cup 
Europa’s 3e grootste internationale voetbalevenement. Meer dan 800 
teams uit 43 landen, 2.100 wedstrijden, 20.000 deelnemers.
Jongens: U11 tot en met U19 
Meisjes: U12 tot en met U19

Trainingsprogramma op maat gemaakt
Een van onze sterke punten is dat we voor groe-
pen sporters of individuele atleten programma’s op maat maken.
Met een klein of groot budget, dichtbij of ver weg, een weekend of een 
hele week. Voor recreatieteams of op topniveau, jeugd of senioren. 
Wij regelen uw trainingskamp gecombineerd met een toernooi, vriend-
schappelijke wedstrijden of culturele uitstapjes.
Samen met u, maken we uw trainingskamp tot een succes.

Vraag nu de informatie aan! Zodat u goed voorbereid bent voor uw 
evenement in 2015!

Judy en Jan Zoutman 
Loes van der Fits 
06 10647084 
info@sportpassie.nl
www.sportpassie.nl

★ ★ ★
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EINDSTANDEN 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

★ ★ ★
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STRIJTHAGENCUP LANDGRAAF 2015

Onderstaande aankondiging stond ook al in onze vorige uitgaven, 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
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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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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon)

Om de overgebleven ruimte in ons clubblad te vullen, heeft de redactie 
besloten dat er maar een gedicht moet komen te staan. Natuurlijk wil 
onze Pas zich hier graag voor opwerpen…

Regels en wetten

Het leven bestaat,
Uit regels en wetten,
Ons leven beslaat,

Waar we allen op letten.

Door elkaar scherp te blijven houden,
Krijgen we datgene waarop we allen vertrouwden.

Toch worden er vaak,
Wat dingen overtreden,

Daar ligt een taak,
Om te handelen in het heden

Ook bij onze club zijn dat de echte waarden,
We kennen toch allemaal de bekende brandhaarden.

Zonder te bekritiseren,
Mag je er zelf iets van zeggen,
Van elkaar kunnen we leren,

Dat zal niemand ons weerleggen.

Hou je aan de geldende normen die we kennen,
Dan zullen we er snel genoeg allemaal aan wennen.

Pak hieruit maar je voordeel,
En ga lekker buiten roken,

Dit is dan ons oordeel,
En geen manier om te stoken.

Pasje 19-2-2015
★ ★ ★
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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

★ ★ ★



28

- er weinig te melden was
- er dus ook weinig te beleven is geweest
- we dan alleen even carnaval over het hoofd zien
- daar wel veel te beleven was
- het feest weer fl ink was losgebarsten in het zuiden des lands
- ook onze club hier weer eens aan mee deed
- een oude traditie weer langzaam in ere wordt hersteld
- we hiermee doelen op ons oude bekende ‘Kleintje Carnaval’
- we het voorlopig misschien beter tot ‘Kleintjes Carnaval’ kunnen om-

dopen
- er namelijk een heuse carnavalswedstrijd is gespeeld
- er behoorlijk wat pannenkoeken te vinden waren
- we hiermee niet op de spelertjes doelen
- zij namelijk heel wat andere doelen hadden
- die pannenkoeken een doel waren
- het dus een leuk en smakelijk feestje was
- de helft van ons jeugdledenbestand van de partij was
- wij allemaal uitkijken naar onze 84ste verjaardag
- we u hierover kunnen berichten in ons volgende clubblad
- we nu nog niet weten of we dat dan ook gaan doen
- we er daarom nu maar alvast iets over wilden melden
- dat bij deze dan ook geschied is
- er maar bar weinig te doen is geweest in het amateurvoetbal de laat-

ste tijd
- er behalve enkele trainingen  er slechts 1 wedstrijd te melden is
- die wedstrijd een teleurstellend resultaat heeft gebracht
- de kansen voor de 2e periodetitel voor ons vaandelteam nu haast 

verkeken lijken
- er helaas werd verloren van koploper ZSC
- de achterstand op de koploper in de 2e periode nu 4 punten bedraagt
- het dus nog wel kan maar, zowel Nederwetten als ZSC hebben op dit 

moment betere papieren
- onze jongens er natuurlijk alles aan zullen doen om die ploegen nog 

te achterhalen
★ ★ ★








