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REDACTIONEEL

Het begint een 
slechte gewoonte 
te worden maar 
toch kunnen we 
niet anders dan 
het voortbestaan 
van onze club weer 
eens bij u onder de 
aandacht te bren-
gen. Het huidige 

seizoen nadert zijn einde en er zijn 
nog steeds geen (constructieve) in-
vullingen gegeven in de aanstaande 
vacatures. Om komend seizoen nog 
door te kunnen gaan als vereniging 
hebben we toch echt een secretaris 
nodig. Ook missen we nog steeds 
een voorzitter en dus een vicevoorzit-
ter. Het lijkt erop dat de smalle basis 
van clubleden met extra functies niet 
meer voldoet. Daarom is het nu echt 
tijd dat er ook eens andere leden hun 
verantwoordelijkheid nemen, we zijn 
toch immers samen de SV Tivoli. Nog 
maar pas geleden, op 16 maart om 
precies te zijn, hebben we ons 84-ja-
rig bestaan gevierd. Het verleden is 
dus wel gegarandeerd, nu de toe-
komst nog… Onze oud-voorzitter Dré 
breekt nog maar eens een lans in dit 
clubblad over het zojuist besproken 
onderwerp.
Als Tivolianen onder elkaar rekenen 
we nu ook op elkaars steun.

Veel leesplezier…

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand april

 3 Robin van Daal selectie
 6 Gerard Geurds lid commissie van beroep
  Mustufa Entinkaya jeugdleider/trainer E1
 8 Michel Mohamlal verenigingslid
 9 Andy van der Hoorn selectie
  Robin Atlig F1
 12 Richard Antoni veteranen
 14 Rob van Hout 3e

 16 Furkan Aksakal D1
 18 Berry van Gompel lid vriendenclub veteranen
  Hans Sanders 3e

 20 Patrick Maijers veteranen
 25 Ilona van Dun dames
  Taha Aksakal E1
 26 Makik Özen E1
 29 Joey Bell E2

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015
(restant)

Maart
Vrijdag 27 Kaartavond
Zaterdag 28 Dropping

April
Vrijdag 24 Kaartavond

Mei
Zondag 17 Frans Mink-toernooi (7x7)
Zaterdag 23 Tivoli Juniorcup (teams met minimaal 4 personen)
Vrijdag 29 Laatste kaartavond

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

★ ★ ★

LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 21/03)

Bedankt
Geen

Nieuw
Geen    

★ ★ ★
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VAN DE BESTUURSADVISEUR EN EX-VOORZITTER

Bestaansrecht?

Sommige mensen vragen aan mij wel eens “heeft 
Tivoli nog bestaansrecht?”
Als men dat dan zo aan mij vraagt, geeft dat toch 
wel eens een diepere reden tot nadenken. Ondanks 
moeilijke tijden is Tivoli er nog steeds en als ik dan 
uitga van “het er nog steeds zijn” dan heeft Tivoli ze-
ker nog bestaansrecht. Alleen is de vraag hoe zit het 

in de toekomst met onze club die het volgende jaar 85 jaar bestaat.
Als het aan het voetbal ligt, zullen we het nog wel behoorlijk lang kun-
nen uithouden, want van voetbal kunnen veel Tivolianen nooit genoeg 
krijgen. Alleen de vraag die ze zich dan zelf moeten stellen, is “is het 
alleen maar bij een club zijn om te voetballen wel voldoende om die 
club draaiende te houden, om te zorgen voor continuïteit die het voor-
bestaan kan garanderen”.

Ik zal u snel uit de droom helpen. Als we met z’n allen denken dat het 
alleen maar om het spelletje gaat en dat het leunen op enkele goedwil-
lende vrijwilligers wel voor het voortbestaan van de club zal zorgen, 
hebt u het goed mis.
Al een paar maanden zijn enkele actieve mensen, die geen voetbal-
schoenen aan hebben, bezig om het bestaansrecht te waarborgen. Al-
leen die enkele mensen kunnen het niet alleen, vandaar dat er een ste-
vig beroep is gedaan op u allen om hulp te bieden. Het resultaat was 
nu niet direct om over naar huis te schrijven, vandaar dat ik nu middels 
deze brief, en dan voor de laatste maal, een beroep op u allen wil doen 
om het bestuur de helpende hand te bieden. Denk eens goed na of u 
niet de man of vrouw bent die er voor kan zorgen dat de bestuurlijke 
problemen worden opgelost, waardoor, als aan mij gevraagd wordt, 
heeft Tivoli nog wel bestaansrecht, mijn antwoord duidelijk kan zijn. 
Dat die duidelijkheid door u kan worden gegeven, is vanzelfsprekend.

Dre Rennenberg

★ ★ ★
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TIVOLI  DROPPING 
 

 
 
 
 

  
WIE DURFT HET AAN EN VINDT 

DE WEG TERUG? 
WANT  HET IS ZOVER: DE EERSTE DROPPING    

BIJ SV TIVOLI! 

                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
DATUM: 28 MAART 

AANWEZIG 19:00 uur 
SLUITING 02:00 uur 

Kosten  €5,-p.p 
Vanaf 18 jaar 

 
                 
 
INSCHRIJVEN KAN BIJ ANGELIQUE JANSSEN OF AAN DE BAR      

IN DE KANTINE 
 LET OP INSCHRIJVEN KAN MAAR 

TOT 15 MAART! 
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       FRANS MINK TOERNOOI 

 
Zondag 17 mei 
Frans Mink toernooi 

Aanvang: 10:30 uur 
 Kosten: € 25,- per team 

Je kunt nu weer inschrijven voor het leukste toernooi: 
het jaarlijkse toernooi om de Frans Mink Bokaal!! 

Het is een 7x7 toernooi, dus inschrijven voor dit toernooi 
kan met teams van maximaal 10 personen. 

Vrienden, familie, iedereen kan meedoen met dit 
super leuke Frans Mink toernooi!   

Stel je eigen team samen, bedenk een eigen naam en 
inschrijven maar! Inschrijfkosten bedraagt €25,- per team. 

Inschrijven per team kan in onze kantine aan de bar! 
 

We zien jullie graag op 17 mei! 
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TIVOLI JUNIOR CUP  

 
Zaterdag 23 mei 

Tivoli Junior Cup 
10.00 – 14.00 uur 

   

Iedereen van 4 t/m 13 jaar kan meedoen!  
Inschrijven voor dit toernooi kan met teams van 4 personen  

(+ evt. een reservespeler die meedraait). 
Bedenk een leuke naam voor je team en inschrijven maar! 

Inschrijfformulier kun je inleveren aan de bar in onze kantine! 

We zien jullie graag op 23 mei! 
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TIVOLI 1 – EVEN DE WEG KWIJT??

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 en Tivoli lijkt 
na de verloren wedstrijd tegen ZSC om de 2e periodetitel even totaal de 
weg kwijt te zijn. Na 2 kansloze nederlagen tegen Vessem en Tuldania 
zette thuis tegen hoogvlieger Nederwetten het herstel zich enigszins in 
en werd nipt verloren. Tegen Terlo uit werd weer een puntje bijgeschre-
ven met een gelijkspel. Een begin van een krachtige eindsprint, toch!?

Vessem - Tivoli 2-0 22 februari 2015
De thuisploeg stond binnen een half uur al op een 2-0 voorsprong.
Voor de Vessemnaren troffen Frans van Diessen en Adrie Huijbers 
doel. Ook na de pauze was Vessem de betere ploeg, al wist Tivoli bij 
een zeldzame doelpoging nog een keer de paal te treffen.
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Tivoli – Tuldania 1-9 1 maart 2015
Tivoli had niets in te brengen tegen Tuldania.
Bij rust stond het al 0-3 voor de bezoekers. Daarna deed Luuk Ver-
beek iets terug namens Tivoli, voordat Tuldania heel ver weg liep en de 
thuisploeg met een 1-9 nederlaag opzadelde.

Tivoli – Nederwetten 1-2 8 maart 2015
Hoogvlieger Nederwetten heeft op bezoek bij Tivoli geen averij opgelo-
pen.
Een opgelopen achterstand werd nog voor de pauze volledig omge-
bogen: 1-2. Op sportpark De Heihoef zat er in de beginfase weinig 
verschil tussen beide teams. Na een klein half uur zorgde Elmar van 
Milhees van Tivoli voor het verschil. Met een bekeken goal zette hij de 
thuisploeg op voorsprong, 1-0. De vreugde was echter van korte duur, 
want een paar minuten later bracht Giel van Korven de gasten weer 
langszij, 1-1. Kort na de gelijkmaker kwam Tivoli zelfs op achterstand 
door een doelpunt van Toon van Rooij: 1-2.
In de tweede helft werd niet meer gescoord.

Terlo – Tivoli 2-2 22 maart 2015
Het venijn zat duidelijk in de staart. Terlo kwam op een 1-0 voorsprong 
door een treffer van Rick van Rooij. De gasten uit Eindhoven lieten 
even later 1-1 aantekenen door toedoen van Ivo Moesman. 
Terwijl beide ploegen zich leken te hebben verzoend met een 1-1 eind-
stand kwam Tivoli in de 95e minuut alsnog op een 1-2 voorsprong. Het 
doelpunt kwam op naam van Coen Jansen. Weer vijf minuten later 
werd het gelijk door een treffer van Kwint Witteveen, 2-2.

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD VOORJAARSREEKS

Tivoli D1 3e klasse D391
Tivoli D1 4 10 29- 6
Berkdijk D1 2 4 9- 2
SC Olympus D2 3 3 15- 19
FC Drunen D1 3 0 3- 29

Tivoli E1G 3e klasse E338
RKVVO E4 4 12 11- 1
DVS E2 4 9 15- 11
Braakhuizen E2 5 9 25- 17
Acht E3 4 6 13- 7
Best Vooruit E5 4 3 10- 15
Tivoli E1G 5 0 13- 36

Tivoli E2 5e klasse E566
RPC E8 5 13 24- 11
DBS E12G 4 10 17- 7
Tivoli E2 5 9 32- 16
Braakhuizen E4 5 7 22- 16
RKVVO E6 5 1 6- 26
SBC E11 4 0 8- 33

Tivoli F1 4e klasse F487
Tongelre F2 5 11 17- 6
UNA F6 4 9 16- 11
RPC F5 4 6 9- 14
Tivoli F1 5 5 7- 11
Nuenen F6 5 5 11- 17
Braakhuizen F3 5 3 15- 16

★ ★ ★
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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 27-03-2015
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. He-
laas zijn we na deze afl evering door onze voorraad heen, dus het wordt 
weer tijd voor de (T)Ronnies en natuurlijk ook anderen om weer te stu-
ren. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan.

Alcoholcontrole
Een Brit rijdende tussen Brugge en Antwerpen is zwaar onder invloed 
van alcohol en ziet zwart als een oude bakelieten telefoon, ge weet 
wel die van vroeger. Een politieman houdt de auto aan, stelt zich voor 
en vraagt: “Heeft u gedronken?”...  Met een dikke tong antwoordt de 
man: “Yes... deze morgen... is mijn dochter getrouwd... en ik hou niet 
van kerken... dus ben ik naar het café geweest... en heb enkele bier-
tjes gedronken... Daarna... gedurende het banket... heb ik 3 fl essen 
gekraakt... een Corbières... een Minervois... en ... een Faugères. Om 
te eindigen... gedurende het feest... heb ik 2 fl essen... Johnny Walker... 
black label... keizer gemaakt...” 
Uiteindelijk antwoordt de politieagent, geïrriteerd: “Weet u dat ik politie-
agent ben en u aangehouden heb voor een alcoholtest?” 
Vol humor antwoordt de Brit: “En U... weet u dat... dit voertuig ... Engels 
is... en mijn vrouw rijdt?” 

Moeder
Olaf: “Mag ik nog even buiten spelen, mama?” 
Moeder: “Nee, het is al veel te laat!” 
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Oma bemiddelt: “Laat die jongen even buiten spelen.” 
Moeder: “Nee, hij moet leren luisteren naar zijn moeder!” 
Olaf: “Mama, waarom luister jij eigenlijk niet naar jouw moeder?” 

Vast in de modder
Een vertegenwoordiger rijdt over een landweggetje en merkt dat hij 
middagpauze heeft. Hij zoekt een smal paadje en rijdt daarin om zijn 
boterhammetje te nuttigen. Na zijn lunch wil hij wegrijden maar merkt 
dat zijn auto in de modder blijft steken en niet voor- of achteruit wil. Ten 
einde raad zoekt hij in de omgeving naar een boer met een trekker om 
hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Na het lostrekken van zijn 
auto vraagt de boer hem om 10 euro, welke de man hem graag betaalt. 
Tevreden bedankt de boer hem en zegt dat hij dit dagelijks wel een 
keer of tien meemaakt. Waarop de vertegenwoordiger vraagt: “Wan-
neer melk je dan je koeien, ‘s nachts of zo?” 
“Nee”, zegt de boer, “dan vul ik dit gat met modder.” 

De hamster en de kikker
Een armoedig uitziende man gaat naar een bar en bestelt een drankje. 
De barman zegt: Sorry hoor, maar ik denk niet dat je dat kunt betalen. 
Zegt de man: Je hebt gelijk. Ik heb geen geld. Maar als ik je nou iets 
kan laten zien dat je nog nooit eerder hebt gezien, geef je me dan een 
drankje cadeau? 
Zegt de barman: Deal!
De man grijpt in zijn jaszak en haalt er een hamster uit. Hij zet de ham-
ster op de bar en deze loopt tot het einde van de bar, klimt de bar af, 
loopt door de kroeg, de piano op, springt op de toetsen en begint een 
prachtig melodietje te spelen. 
Zegt de barman: Je hebt gelijk. Zoiets heb ik nog nooit eerder gezien. 
Die hamster is echt goed. Afi jn de man krijgt zijn drankje. 
Zegt ie: Zullen we hetzelfde nog een keertje doen. Nou dat ziet de bar-
man wel zitten. De man grijpt in zijn jaszak en haalt er nu een kikker 
uit. Hij zet de kikker op de bar en de kikker begint te zingen met een 
prachtige stem. Komt er een man aan die aan de andere kant van de 
bar heeft zitten toekijken en die biedt hem EURO 300,- voor de kikker. 
De man zegt: Het is een deal. Hij neemt de driehonderd euro en geeft 
de kikker aan de koper, die vervolgens de bar uit loopt. 
Zegt de barman tegen de man: Je verkoopt een zingende kikker voor 
300 euro!? Die moet duizenden euro’s waard zijn geweest. Ben je hele-
maal gek? 
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Zegt de man: Ik ben niet gek! Zal ik je een geheim verklappen? M’n 
hamster is ook nog eens een goede buikspreker!

Skelet bij de psychiater
Er komt een skelet bij de psychiater. Zegt het tegen de psychiater: “Ie-
dereen vindt dat ik bot overkom.” Antwoordt de psychiater: “Dat komt 
omdat je bij alles wat je zegt, geen spier verrekt.” 

Levensles
Een professor psychologie staat voor de klas. Hij neemt een lege bo-
kaal en vult die met keien. Hij vraagt aan de klas: “Is de bokaal nu vol?” 
Er wordt instemmend geantwoord. 
Dan neemt hij een handvol kiezelsteentjes, gooit die in de bokaal. De 
steentjes vallen tussen de keien door op hun plaats. Opnieuw vraagt 
hij: “Is de bokaal nu vol?” En opnieuw wordt er instemmend geant-
woord. 
Dan neemt hij een handvol zand,  gooit dat in de bokaal en het zand 
vindt z’n weg tussen de keien en de kiezel. En weer vraagt hij: “En, is 
de bokaal nu vol?” En weer wordt er instemmend geantwoord. 
“Wel”, zegt hij, “de bokaal, dat is je leven. De keien, dat zijn de essen-
tiële dingen in je leven, je vrouw, je gezondheid. De kiezelsteentjes zijn 
de dingen die belangrijk zijn. je werk, je hobby’s. En het zand, dat zijn 
de extra’s, luxe, een nieuwe wagen. De fi losofi e die hierachter steekt is, 
dat je eerst je leven moet vullen met essentiële dingen, want als je be-
gint met de extra’s, het zand, dan is er geen plaats meer voor wat echt 
belangrijk is. Zijn er hierover nog vragen?” 
Staat een jongen op in de klas, neemt een blikje bier en kiepert dat 
leeg boven de bokaal. Het bier vloeit tussen het zand, de steentjes en 
de keien door. Zegt die student: “Hoe vol je leven ook is, voor een bier-
tje is er altijd plaats !” 

Eindje lopen
Twee Belgen lopen over een treinrails. 
Zegt die ene: “wat een lange trap, hè?” 
Zegt die andere: “Dat valt nog wel mee, maar de leuning zit zo laag!” 

Weer te laat
Een werknemer komt voor de zoveelste keer te laat op het werk. Zijn 
bazin schiet in een franse coleire en roept: “Als je nu nog één maal te 
laat komt, al was het maar één minuut, dan trek ik je onmiddellijk een 
kwartier af.” 
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Antwoord die gast zonder verpinken: “Ok, als je maar geen koude han-
den hebt!” 

Fietsende Belg
Er fi etst een Belg langs een hoerenstraatje. Vaagt een van die meisjes: 
“Zal ik je trekken?” Antwoordt de Belg: “Nee, ik fi ets al hard genoeg!”

Vliegen
Een man wordt in het ziekenhuis wakker met veel pijn en zijn gehele lijf 
in het verband. “Wat is er gebeurd?” vraagt hij aan een vriend die aan 
het bed zit.
“Gisteren was je op een feest zo dronken dat je zei dat je zo van het 
balkon van de zevende etage weg kon vliegen.”
 “Waarom heb je me niet tegengehouden?”
 “Ik had 100 euro ingezet op dat je het kon…”

Sardientjes
“Juf, is het waar dat grote roofvissen kleine sardientjes opeten?” 
 “Ja, Brammetje, dat is echt waar.” 
 “Maar hoe maken die vissen zo’n blikje open?”

Appeltaart
Een man ligt op sterven als zijn zoon hem komt bezoeken.
“Zoon, wil je één ding voor me doen. Ik ruik dat mamma weer een ap-
peltaart heeft gebakken. Wil je een klein stukje voor me halen?”
Even later komt de zoon terug: “Helaas pap, mamma zegt de appel-
taart voor het bezoek na de begrafenis is.”

Tovenaar
‘Hoe wordt iemand genoemd die steelt?’ vraagt de onderwijzer aan 
Gert. Gert haalt de schouders op. Hij weet het niet. ‘Kijk, Gert, beeld 
je even in dat ik mijn hand in jouw zak steek en er een briefje van hon-
derd uithaal, wat ben ik dan?’ 
Gert kijkt de onderwijzer opgetogen aan en zegt: ‘Een tovenaar, mees-
ter!’

★ ★ ★
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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-
langs heeft hij tijdens zijn wintersportafwezigheid wat assistentie van 
teamgenoten gehad. Onderstaand hun bijdrage van deze maand.

Braakhuizen 4 - Tivoli 3 (5-1)
In een van onze kant bedroevend slechte wedstrijd werden er 3 punten 
verspeeld.  Braakhuizen was feller en beter en de scheids hielp ze met 
name in de tweede helft ook nog een handje. Onze goal kwam van de 
voet van Marc.
Yuri had weinig kans bij de verschillende goals. 
Snel vergeten deze ellende....

Heeze 9 - Tivoli 3 (0-4)
Verslag van Jaffa 

Verslag:
We hebben gewonnen met 4-0
Geen gelul
We hielden de nul

Pusphaira 8 – Tivoli 3 (3-2)

★ ★ ★
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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 21 februari 2015

Tivoli D1 – SC Olympus D2  9-0

Hoi allemaal,
Hier een verslag van Tivoli D1 tegen SC Olympus uit Tilburg. Het is 
weer even geleden, dat we op het veld hebben gestaan. Het was voor 
de jongens weer even wennen, dat kan je zien aan het spel.
We begonnen om 12.00 uur met de wedstrijd. Van tevoren hadden we 
een wedstrijdbespreking, opstelling en andere dingen.
De eerste helft ging stroef, Zinho maakte de 1-0 en 5 minuten later was 
het 2-0 door een eigen doelpunt van Olympus. Zinho maakte ook de 
3-0 en met een mooie actie maakte Dean 4-0.
In de 2e helft was het hetzelfde, stroef spel, maar door goed doorzetten 
van Mervan maakte hij 5-0. Ook Furkan deed weer van zich spreken, 
hij maakte de 6-0 door een door hem genomen penalty. Delano Vonk 
had last van zijn stuitje en dat kon je wel zien, aar ondanks dat maakte 
hij 7-0. Zinho maakte ook de 8-0 en 9-0 en dit waren hele mooie goals 
van hem.
Hamza heeft weer zijn waarde bewezen als keeper. Wij hopen, dat 
Roos ook weer gauw terug is. De volgende wedstrijd is tegen FC Dru-
nen uit.

Groeten,
Wim Vermeulen (trainer D1)

Mail 28 februari 2015

FC Drunen D1 - Tivoli D1 0-10

Hallo allemaal,.
Hier is weer een verslag van onze D1 van de SV Tivoli.
Het was vroeg, toen we moeste vertrekken, 8.45 uur naar Drunen, 
waar wij onze wedstrijd moesten spelen om 10.00 uur. 
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We waren weer compleet, Roos was er gelukkig ook weer bij, ze was 
weer beter en dus begon ze weer als keepster. En ze deed het heel 
goed.
Maar goed, de eerste helft begon en meteen van het begin af aan zet-
ten wij druk op de tegenstander, die met een paar schoten verder geen 
gevaar vormden voor ons team. De eerste goal werd gemaakt door De-
lano Vonk, 0-1. Hamza, die weer mocht voetballen, maakte een mooie 
goal, 0-2. Zinho maakte in de eerste helft nog 0-3 en ook een mooie 
actie ging daaraan vooraf. Dit was ook de ruststand.
In de 2e helft zette ik Milton in de spits en hij was geweldig en maakte 
echt veel goals (0-4; 0-5; 0-6). Zinho (weer hij) maakte de 0-7 door 
goed samenspel. Furkan ging mee naar voren en maakte 0-8 met een 
prachtige goal. En toen was het weer Milton, hij maakte d 0-9, goed 
gedaan Milton. De laatste goal werd gemaakt door Max na goed sa-
menspel met Milton en zo werd de eindstand 0-10.
Geweldig jongens, goed gevoetbald. Zo zie je, dat komen trainen en 
luisteren naar de leider en trainer en aanvoerder belangrijk is. Op naar 
het kampioenschap.
De “Man of the match” was vandaag (28-02-2015) Milton, dat mag ook 
eens vermeld worden. Hij doet elke week goed zijn best en vandaag 
maakte hij 4 mooie goals.
En we waren blij, dat Roos terug was en ze deed geweldig keepers-
werk. Welkom terug Roos. Volgende wedstrijd tegen VV Gestel thuis.

GR
Wim Vermeulen (trainer Tivoli D1)

Mail 14 maart 2015

Berkdijk D1 – Tivoli D1  2-2

Hallo allemaal,
hier een kort verslag van de wedstrijd Berkdijk D1 tegen Tivoli D1. Het 
was een matte wedstrijd van beide kanten en in de eerste helft speelde 
zowel Tivoli als Berkdijk voorzichtig. Halverwege de eerste helft kwam 
Berkdijk voor door een geluksgoal doordat Tivoli niet oplette achterin. 
Milton en Furkan maakte een fout  om de tegenstanders vrij te laten 
staan en het was1-0 voor Berkdijk. Al bij al was het slecht en een kam-
pioen onwaardig.
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In de 2e helft ging het gelijk op, maar Berkdijk maakte 2-0 door weer 
een fout achterin. Het was te danken aan Roos die met een paar  ge-
weldige reddingen de stand op 2-0 hield. Halverwege de 2e helft kwa-
men we dan toch nog een keer opzetten en Hamza maakte uit een 
corner 2-1 met een knappe kopbal. Door een mooie solo van Furkan 
die een pass gaf op Milton en die door goed afspelen Zinho in stelling 
bracht, zodat die kon scoren, waardoor de eindstand op 2-2 gebracht 
werd.
Over 14dagen moeten wij thuis tegen Berkdijk en als we die winnen, 
zijn we thuis tegen FC Drunen kampioen. ROOS WAS THE MAN OF 
THE MATCH, GOED GEDAAN ROOS. De volgende wedstrijd is uit te-
gen SC Olympus, daarna thuis tegen Berkdijk (heel belangrijk), laatste 
thuiswedstrijd is tegen FC Drunen (evt. kampioenswedstrijd).

Gr
Wim Vermeulen

Mail 21 maart 2015

SC Olympus D1 – Tivoli D1  4-7

Hallo allemaal,
Hier weer een verslag van ons kampioensteam D1.
Wij moesten uit naar Tilburg en we vertrokken al om 7.45 uur, wel 
vroeg maar dan hadden we nog een hele dag voor onszelf. We hebben 
in de D1  2 nieuwe spelers, Mennan en Mervan, deze laatste speler 
heeft al meer met ons gespeeld. De wedstrijd begon om 9.00 uur en 
het was in het begin echt zoeken, het was niet echt goed. Onze ach-
terhoedespeler Furkan was er niet en dat was te merken. Achterin was 
het de eerste helft slecht en we kregen binnen 5 minuten 3 goals om 
onze oren door fouten achterin van Hamza, Milton en Luuk. Daarna 
ging het gelijk op en Zinho kreeg kansen om te scoren, maar hij miste 
een paar keer. 
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Voor hetzelfde geld was het voor ons al 4 of 5-0 geweest, deze helft 
moesten we maar gauw vergeten.
De 2e helft was anders, het elftal had ik omgezet. Delano en Dean ach-
terin en dat viel heel goed uit. Dean heeft met zijn goede techniek goed 
gevoetbald en hij gaf verschillende goeie ballen en assists. En ook De-
lano was goed op links en Hamza speelde ook goed. Mervan maakte 
3-1 en 3-2 en Mennan maakte 3-3 en 3-4. We waren goed bezig en 
vooral ………?????????

Hier stopt het verhaal abrupt. Foutje in de aanlevering via de mail, den-
ken wij. In ieder geval heeft onze D1 deze wedstrijd uiteindelijk gewon-
nen en blijven zij kampioenskandidaat nummer 1.

★ ★ ★
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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 16 34 40- 15
De Weebosch 16 30 35- 19
Nederwetten 17 30 43- 37
DOSL 16 29 38- 23
Casteren 15 27 22- 16
Tuldania 15 26 37- 24
DVS 17 26 40- 27
Vessem 16 23 32- 31
Tivoli 17 16 26- 38
Terlo 17 13 19- 40
Knegselse Boys 17 9 19- 54
Sterksel 15 8 22- 49

Tivoli 3 5e klasse 527
UNA 7 16 48 61- 13
Dommelen 3 18 43 63- 29
Geldrop 6 18 41 77- 32
Tivoli 3 17 34 55- 42
Eindhoven AV 3 18 34 59- 36
Valkenswaard 5 18 28 48- 39
DOSL 3 16 21 27- 33
Pusphaira 8 17 20 43- 46
WODAN 9 18 13 35- 61
Braakhuizen 4 18 10 38- 76
Nieuw Woensel 4 18 7 25- 55
Heeze 6 18 4 26- 95

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

Een veelgebruikt onderwerp voor rijmpjes en verzen is de nachtrust. 
Vaak worden aan kinderen kleine gedichtjes voorgedragen voor het 
slapen gaan. Daarom heb ik nu ook eens gedichtje over het slapen 
gaan gemaakt.

Slaap lekker

Slaap wel
Slaap zacht
Rust snel

Deze nacht

Droom fi jn
En wees gerust

In slaap zijn
Alle problemen gesust

Slaap lekker
Slaap tot de morgen
Dan gaat de wekker

En weg zijn de zorgen

Pasje 1-3-2015

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Nederwetten op 8 maart  jl. was Jamiel Visser 
van de E2 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht 
mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werd bovendien na 
de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto aan.

JAMIEL VISSER

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 8-3-2015

TIVOLI 1 – NEDERWETTEN 1
Wat is je naam?
Jamiel Visser
Wat is je geboortedatum en -plaats?
1 november 2009; Geldrop
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 2
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Bokser
In welk elftal speel je?
F1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1e jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk!
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Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Hard schot
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Linkervoet
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Tongelre
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Assist
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ik hoop het!
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Ikzelf
Wat is je favoriete club?
PSV/Barcelona
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Boksen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Martin/Freddy
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Pizza en shoarma/spruiten
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Ninja Turtle
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Spannend
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Superleuk, op maandag en woensdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
-
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
-

★ ★ ★
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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. Het is al weer even geleden, dat onze veteranen hebben ge-
speeld, maar het is weer begonnen.
Onderstaand Marc’s bijdrage voor deze maand.

Tivoli vets – Braakhuizen B vets 5-1
Keiharde velden, oranje ballen, handschoenen, maillots en sneeuw. Zo 
zien de wedstrijden er rond de winterstop in het oosten uit. Hier niet, 
na drie afgelaste wedstrijden en bijna honderd dagen stil gelegen te 
hebben, mochten de veteranen weer de wei in. Tegen Braakhuizen B, 
waarvan de heenwedstrijd nog verloren werd.
De openingsfase was spectaculair. Het eerste doelpunt van Tivoliaanse 
kant viel na vijf minuten. Mike werd door Thuur diep gestuurd, hij kapte 
de verdediger uit en schoot met rechts(!) in de verre hoek: 1-0. Kort 
voor en na deze goal dook Braakhuizen op voor Hennie, maar beide 
vrije schietkansen eindigden naast het doel. Hoewel Braakhuizen iets 
gevaarlijker was, kantelde naarmate de helft vorderde het spelbeeld. 
Tivoli zocht meer de aanval en was middels een vrije trap van Perry 
dichtbij de 2-0, maar zijn bal zeilde naast. Na een half uur kon de 
Braakhuizense doelman voor de tweede keer vissen. Thuur stuurde 
Mike op een zelfde manier richting de achterlijn. Dit keer vond hij Arno 
op de rand van het strafschopgebied. Hij wachtte net zolang totdat de 
keeper voor hem op de grond zat en schoot de bal in het lege doel: 2-0. 
Direct volgde een kans om de marge weer te verkleinen. Na een diepe 
bal vanaf het middenveld punterde Gijs in de grond en ging onderuit, 
waarna de spits een vrije doortocht had richting Hennie. Die redde be-
kwaam met zijn voet en ging met “de nul” de rust in.
Na rust stonden Patrick en Hakan in het veld. Dit bleek een goede zet 
van de technische staf en betaalde zich na acht minuten direct uit. Na 
een slim passje van Arno dook Patrick voor de keeper op en tekende 
met een behendig puntertje voor zijn tweede van het seizoen: 3-0. 
Hierna lieten de Tivolianen zich steeds meer inzakken om zo meer van 
de snelheid voorin te profi teren. Maar telkens werd vooral Hakan afge-
vlagd voor buitenspel. Ondertussen begon de onvrede bij Braakhuizen 
onderling zich steeds meer te uiten en daardoor kon Tivoli uitlopen naar 
een grotere marge. Wederom was het Patrick die een doelpunt ver-
zorgde. 
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Met een droge knal van zo’n 20 meter in de verre hoek had de keeper 
het nakijken: 4-0 na 55 minuten. Na precies een uur spelen volgde een 
counter uit Tivoliaanse keuken. Hakan zag Henk met een leeg veld 
voor hem en stelde hem in staat om alleen op de doelman te gaan: 5-0. 
Een klein smetje op de overwinning was dat Hennie de nul niet kon 
vasthouden. Een paar minuten voor tijd werd een voorzet van Braak-
huizen met een sliding tegen de touwen gewerkt. Hennie zou geduwd 
zijn, maar de beelden toonden aan dat er niemand in de buurt was. Of 
was het de hand van God of Casper het spook? Hoe dan ook, het was 
5-1 en dat was ook de eindstand.
De Tivolianen hebben de winterstop en Carnaval zo te zien dus goed 
overleefd. Ze bleven makkelijk op de been en hadden kansen op meer. 
Volgende week wacht de beladen wedstrijd op bezoek bij Gestel, dus 
dat belooft weer een geur van rubber.

Gestel A vets – Tivoli vets 1-3
De eerste seizoenen bleek Gestel altijd een onmogelijk te nemen ves-
ting, maar deze muur vertoont inmiddels voldoende scheuren en dus 
kansen. De heenwedstrijd leverde de eerste seizoenzege op, dus de 
Gestelnaren waren gewaarschuwd.
Het eerste wapenfeit kwam van de voet van Frans. Een enorme pegel 
kwam via de onderkant van de lat weer terug het veld in. Er was geen 
doellijntechnologie beschikbaar, dus het spel ging verder. Het doel van 
Gestel werd veelvuldig onder vuur genomen, maar vooral vanuit de 
tweede lijn. De schoten eindigden maar zelden tussen de palen, dus 
de keeper had weinig werk te verrichten. Het veldoverwicht dat Tivoli 
had, werd lang niet in scores uitgedrukt. Nu bestaat er een gezegde, 
iets met een deksel en een neus. En dit werd bijna werkelijkheid. Gijs 
schoot tegen de Gestelse spits aan en tastte vervolgens mis bij de 
pass van deze spits. De linksbuiten schoot vervolgens rakelings voor-
langs. De geschrokken Tivolianen besloten snel orde op zaken te stel-
len en scoorden vlak voor rust tweemaal. De 0-1 kwam dankzij een 
voorzet vanaf rechts van captain Frank G., Hakan was er als de kippen 
bij en tikte op een vreemde wijze binnen. Alsof er een herhaling afge-
speeld werd, gebeurde een minuut later precies hetzelfde. Nu kwam 
een voorzet van Arno vanaf de linkerkant bij Hakan en was het na 32 
minuten 0-2.
De comfortabele voorsprong zorgde ervoor dat Tivoli het de tweede 
helft rustig aan kon doen. De druk op het Gestelse doel bleef aanhou-
den en Gestel zelf stelde hier weinig tegenover. Na tien minuten werd 
de voorsprong verder uitgebouwd. 
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Uit een ingooi volgde een snelle counter die via Hakan en Arno bij 
Ferry belandde. Hij passeerde met een goede schijnbeweging de doel-
man en legde de bal in het mandje: 0-3. Kort hierna volgden een legio 
corners. Uit een van deze corners wist Frans met een geplaatst schot 
wederom de lat te raken, maar weer geen doelpunt. Gestel kroop iets 
meer uit haar schulp en de wedstrijd werd open. Dit bood ook voor 
Tivoli meer kansen. Zeven minuten voor tijd scoorde Richard met een 
werkelijk schitterende kopbal in de bovenhoek. Maar toen hij opkeek, 
zag hij helaas het gezicht van Hennie in plaats van de Gestelse doel-
man, een eigen doelpunt dus: 1-3. Tot het eindsignaal gebeurde er wei-
nig meer.
Vandaag werd pas de tweede uitzege van het seizoen geboekt. Maar 
deze wedstrijd en die van vorige week bieden wel perspectief voor de 
wedstrijd over twee weken bij en tegen Geldrop. Na een aantal sei-
zoenen mogen we ook wel concluderen dat Gestel allang geen Angst-
gegner meer is. En met vijf zeges in de laatste zes duels is de slechte 
seizoenstart ook weer enigszins rechtgezet.

Geldrop vets – Tivoli vets 2-4
Vandaag stond de eerste van een serie van drie loodzware wedstrijden 
op het programma: Geldrop uit, De valk thuis en Waalre uit. Dit leverde 
voor de winterstop drie (zware) nederlagen op. Geldrop werd gevreesd 
om de snelle voorhoede, dus er werd een beroep gedaan op Peter T.. 
Ondertussen heerste het griepvirus nadrukkelijk, dus dit was een wel-
kome versterking.
Geldrop leek op een aantal plaatsen gewijzigd en startte slecht aan de 
wedstrijd. Tivoli had duidelijk de overhand en dicteerde toch wel enigs-
zins verrassend het spel. De spitsen werden regelmatig gevonden en 
dit resulteerde in het eerste kwartier voor twee enorme kansen voor 
Mike en een voor Hakan. Maar dit leverde geen doelpunten op. Gel-
drop werd nerveuzer en wilde koste wat kost meer kansen voorkomen. 
In de 21e minuut leek Mike weer een kans te krijgen, maar hij werd 
met een kamikazeactie onderuit gehaald. Het mag een wonder zijn 
dat hij niet geblesseerd raakte, maar nog een groter wonder was dat 
de scheids alleen een vrije trap gaf. Perry schoot met scherp, maar de 
keeper redde. Patrick reageerde attent en tikte de rebound binnen: 0-1. 
Hierna ontaardde de wedstrijd in spijkerhard spel van Geldrop, die de 
grens regelmatig opzochten en daar ver overheen gingen. De Tivolia-
nen lieten hun voeten (en mond) spreken en liepen verder uit. Op slag 
van rust schoot Peter T. de bal van zeker 35m laag in de hoek, waarbij 
de doelman opnieuw niet geheel vrijuit ging: 0-2. 
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De taak in de tweede helft was om niet mee te gaan in hun spel en te 
blijven voetballen. Geldrop begon beter te spelen, maar de aanslui-
tingstreffer kwam eigenlijk uit het niets. Na acht minuten zeilde een 
afstandsschot over Hennie, die iets te ver voor zijn doel stond, tegen 
de touwen: 1-2. Tivoli liet zich niet uit het veld slaan en al snel was het 
verschil weer twee goals. Richard veroverde de bal op het middenveld 
en leverde in bij Mike. Dit keer was hij de verdediging wel te snel af en 
liet de doelman met een lage schuiver kansloos: 1-3. Nog steeds was 
het spel harder, maar de Tivolianen bleven vrij eenvoudig overeind. 
Dit duurde tot vijf minuten voor tijd. De verdediging verspeelde de bal, 
waarna Hennie uit positie was en het afstandsschot in het doel beland-
de: 2-3. De slotfase werd hierdoor nog hectisch. De zeventig minuten 
waren al even verstreken en het leek erop dat de scheids wilde wach-
ten op de gelijkmaker. Perry besliste echter anders en voltrok het von-
nis over Geldrop. Zijn schot werd van richting veranderd en liet zo de 
keeper kansloos: 2-4. De scheids zag ook het kansloze van de missie 
in en fl oot direct af.
Een dik verdiende overwinning was het resultaat van deze keiharde 
wedstrijd. De Tivolianen mogen blij zijn dat ze nog redelijk ongeschon-
den uit de strijd zijn gekomen. Helaas viel Patrick wel uit met een op 
het oog ernstige knieblessure, deze werd trouwens niet veroorzaakt 
door Geldrop. Alle wedstrijden in 2015 nog gewonnen, waar gaat dit 
eindigen…? Mike, Hakan, Arno, Thuur.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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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 18x
 2 Hakan Arici V  11x
 3 Rob van Hout  3e    8x
  Elmar van Milhees 1e   8x
  Mike Hovens V   8x
  Jaffa Dinmohamed 3e   8x
 7 Frans Veldpaus V   7x
 8 Coen Jansen 1e   6x
 9 Dion Bell 3e   5x
 10 Robin van Daal 1e   4x
  Ferry Klein Kiskamp V   4x
  Patrick Mayers V   4x 

★ ★ ★

SENIORENTOERNOOI SV BLERICK

Onderstaande mail vond wedstrijdsecretaris Peter Smulders in zijn 
mailbox.

Beste heer Smulders,

SV Blerick (Nrd.-Limb.) organiseert op zondag 30 augustus haar Senio-
ren-toernooi.
In de bijlage is de Uitnodiging te lezen. Wilt U deze Uitnodiging a.u.b. 
doorsturen naar de desbetreffende Senioren-teams van SV Tivoli?

Graag zien we (bij interesse) de aanmelding van 1 of meerdere SV Ti-
voli - teams verschijnen.

Met vriendelijke sportgroeten,
Senioren-toernooi-commissie SV Blerick ;  www.svblerick.nl

Op de volgende pagina ziet u de pdf-fi le met de uitnodiging
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www.svblerick.nl

Sportpark ’t Saorbrook, Baasdonkweg 25, Blerick (Gem. Venlo)

Betreft: Uitnodiging Senioren-toernooi, zo. 30-8-‘15

Beste sportvrienden,

sv Blerick organiseert op zo. 30-8-‘15 haar internationale Senioren-
toernooi, bestemd voor teams uitkomend in de Res. 5e en 6e Klasse.

‘t Toernooi start om 10.00 uur en eindigt rond 15.45 uur.     
                                                                                                 
Er kunnen max. 12 teams deelnemen, dus wees er snel bij!                  
Per vereniging kunnen zich max. 2 teams aanmelden.

I.v.m. de verdere organisatie van ‘t toernooi zien wij jullie inschrijving 
graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór za. 1-8-‘15 tegemoet. 

De inschrijving kunnen jullie zenden naar:
seniorentoernooi@svblerick.nl

Bij een te groot aantal inschrijvingen zal de volgorde van ontvangst 
bepalend zijn voor deelname.

Wij hopen jullie Senioren-team op ons toernooi te mogen begroeten.

Met vriendelijke sportgroeten,
Senioren-toernooi-commissie sv Blerick   
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LUIFEL

Wie heeft er belangstelling voor een luifel ? 

Ik ga een veranda laten plaatsen in mijn tuin. Er hangt nog een luifel 
van 5 meter in redelijk goede staat aan de muur.

Als je hem er af komt halen, kun je hem gratis meenemen.

Frits van Duijnhoven

★ ★ ★
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OVERLIJDEN

Onlangs ontvingen wij het trieste bericht van het 
overlijden van mevrouw

Annie Kusters – Kremers

Op 11 maart is zij op 71-jarige leeftijd overleden.

Zij is de (schoon-)moeder van Frank en Nettie
 Gielen en de oma van Nicky en Roy Gielen.

Wij wensen de families Kusters en Gielen 
veel sterkte toe.

OVERLIJDEN

OnnOnnlalalalangngngnggs ss onntvtvtvtvininninggeegg n wij hehheeeeheheeeeet trieste bericht vaann het 
ovvere lijden vvvvanaanannnnan m  evrouw

Annie Kusters sss ––––– ––– Kremerrssssss

Op 11 11 mmaart isis z zijij o op p 7171-j-jara ige leleefffffffftittitititititt jdjjdjdjjdddj  oo o ooveveveveerrlrlrrleededddeeen.

Zij is de e (s(s(sschchoooon-n-)m)mmm)m)mm)moeoeoeoeededddddddddd r r vav n Frank k kk enenenenen N NN Nettie
 Gielen enenene  d dd ddeeeee ee ooomomommmooommaa a vavavavvaannnn nnnn NiN cky en Roy GG Gielen.

Wij wensen de fammimiilil eeese  Kusters eennn Gielen 
veele  steeerkrkrkrkttet  toe.



33



34



35

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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- ons eerste een lastige periode doormaakt
- alle kansen op een periodetitel verkeken lijken
- er een aantal wedstrijden op rij verloren werd
- we hopen dat ons vaandelteam zich nu langzaamaan wat zal herstel-

len
- ook het derde onnodig punten aan het morsen is geweest
- er tegen laagvliegers verloren werd
- zij desondanks nog vierde staan
- het derde dit totnogtoe niet vierde
- uw redactie weer op (studie)reis is geweest
- de bestemming het tweede redactieadres was
- alleen Frenk achterbleef
- uw andere 2 redacteuren in het Oosten rijk waren
- dit soort woordgrappen niet opskiet
- wij ons daar niet door laten ondersneeuwen
- de mosselavond niet doorging
- de mossels dankzij Henk toch nog smaakten
- hier wel wat training aan vooraf ging 
- er geruchten de ronde doen
- een overname op handen is volgens die geruchten
- ons sportpark het doelwit lijkt
- de jongens van ons derde het dan wel witten
- we hier verder dan ook geen puntmuts van willen maken
- de oriëntatieloop zijn herintreden doet
- er komende zaterdag al, stevig op los gewandeld kan worden
- de meesten zich niet het bos in laten sturen
- alles vast wel los zal lopen
- de organisatie een fl inke toeloop verwacht
- zij hier dus zeker voor warmloopt
- zij zich echter niet snel uit de voeten zullen maken

★ ★ ★








