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REDACTIONEEL

Goed en minder 
goed nieuws vanuit 
onze vereniging. 
Het goede nieuws 
maar eerst, zo den-
ken wij. Onze club 
is weer een kam-
pioen rijker. Onze 
D1 is namelijk met 
grote overmacht 

op 18 april kampioen geworden, in de 
kampioenswedstrijd werd er met maar 
liefst 29-1 gewonnen. Deze zeer over-
tuigende cijfers zetten zich ook voort 
in de topscorers van dit team en de 
andere gewonnen wedstrijden. Een 
dikke profi ciat is hier dus zeker op zijn 
plaats! Verderop in dit blad hebben 
wij een verslag en foto’s geplaatst. 

Tegelijkertijd is er ook droeviger 
nieuws vanuit de jeugd. Onze trouwe 
en markante offi ciële KNVB-jeug-
scheidsrechter, Johan Berlo, is veel 
te vroeg overleden. Jo, zoals wij hem 
allemaal kenden, was slechts 66 jaar 
toen hij plotseling overleed.

Het seizoen is nu haast ten einde 
maar er staan nog wel wat leuke din-
gen op de rol. Het Frans Mink toer-
nooi, de spetterende slotdag en de 
Tivoli juniorcup, uiteraard kunt u ook 
hierover meer lezen in dit blad. 

Veel leesplezier en Tivoliplezier dus…

★ ★ ★
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TIVOLI D1 KAMPIOEN

Staand v.l.n.r.: Emile Heerkens; Furkan Aksakal; Dean van Dom-
melen; Hamza Özgür; Zinho Lodewijks; Delano Vonk; Wim Ver-
meulen.

Zittend v.l.n.r.: Mervan Arici; Luke van den Hooff; Mennan Arici; 
Roos Heerkens; Milton Tjonfo; Max Dijkstra.

Na in de najaarsreeks al volop meegedaan te hebben voor het kampi-
oenschap, maar daar helaas niet in geslaagd te zijn (doordat ze geen 
volledige competitie mee konden doen) zodat dit toen niet offi cieel ge-
vierd kon worden, is onze D1 er in de voorjaarsreeks in geslaagd om 
kampioen te worden. Op zaterdag 18 april wisten zij de kampioenswed-
strijd met maar liefst 29-1 (ja, echt) in winst om te zetten en daardoor 
de kampioenstitel defi nitief te bemachtigen. Met slechts 1 gelijkspel uit 
tegen Berkdijk D1 in Kaatsheuvel en de rest overwinningen waren zij 
gewoon te sterk voor de concurrentie.
Over de kampioenswedstrijd is niet veel of misschien toch juist wel te 
veel te zeggen. Wij hebben de volgende wetenswaardigheden weten te 
achterhalen.
Deze wedstrijd tegen FC Drunen D1 had zoals gebruikelijk vooraf een 
wedstrijdbespreking en warming-up en zou onder leiding van de hier-
voor speciaal gecontracteerde scheidsrechter Fred vander Horst om 
12.00 uur beginnen. 
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De start was echter 5 minuten later, omdat de scheids eerst nog even 
koffi e moest pakken. Er waren best veel toeschouwers en ook ons 
nieuwe G-team was aanwezig om onze jongens en meisje aan te moe-
digen. Vanaf het begin af aan was het een waar eenrichtingsverkeer en 
zowat om de 2 minuten werd er gescoord en iedereen heeft wel een 
doelpunt gemaakt. Het was gewoon niet bij te houden wie er allemaal 
gescoord hebben. 
De leider van Drunen schijnt gezegd te hebben dit nog nooit gezien te 
hebben, ze werden gewoon weggetikt, zo goed werd er gespeeld.
De 2e helft gaf eenzelfde beeld te zien, Tivoli was gewoon te sterk voor 
FC Drunen. Keepster Roos Heerkens had bijna niks te doen en ging 
zelfs gewoon meevoetballen. Minder dan een kwartier voor het einde 
werd er bij de stand 29-0 gas teruggenomen en de gasten uit Drunen 
wisten in die tijd zowaar de eretreffer te maken, 29-1. Dat was tevens 
de eindstand en onze D1 was de terechte kampioen, daar waren vriend 
en vijand het over eens.
Na afl oop in de kantine reikte Dre Rennenberg de kampioensbeker uit 
en namens het bestuur kregen de kinderen van hem een beeldje als 
aandenken aan het kampioenschap. Hierna kregen de kinderen en hun 
ouders ook nog friet en snacks, geheel verzorgd door Angelique en 
Henk, die deze middag heel goed verzorgd hadden.
Natuurlijk zijn er bedankjes op zijn plaats en dan met name voor de 
ouders voor het rijden naar de uitwedstrijden en wassen van de shirts; 
Fred vander Horst voor het fl uiten van deze wedstrijd; Henk en Ange-
lique voor het verzorgen van deze geweldige middag en natuurlijk ook 
Dre voor de offi ciële uitreiking van de beker en andere versierselen.
Nog wat statistieken: Zinho Lodewijks is de topscorer met maar liefst 
35 goals; Mervan Arici wordt omschreven als de beste, die er vanuit de 
E1 pas is bijgekomen (10 goals in 8 wedstrijden); van keepster Roos 
Heerkens wordt gezegd, dat zij het hele seizoen goed bezig is geweest 
en voor niemand onder hoeft te doen.

Wij feliciteren onze kersverse kampioenen met hun trainer/leider Wim 
Vermeulen en diens assistent Emile Heerkens van harte met deze 
puike prestatie. Profi ciat, mannen en natuurlijk ook een welverdiend 
profi ciat voor Roos. 

★ ★ ★
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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 28 maart 2015

Tivoli D1 – Berkdijk D1 4-2

Hier weer een verslag van Tivoli D1,
Wij zijn na een week hard trainen klaar voor onze voorlaatste wed-
strijd tegen Berkdijk uit Kaatsheuvel. De wedstrijd begon om 12.00 
uur, het was slecht weer en omdat vandaag de zomertijd begon, was 
het net herfst. De eerste helft gingen we meteen goed van start, we 
zetten Berkdijk meteen onder druk met als gevolg dat Zinho de eerste 
goal maakte, een hele mooie en zijn 24ste alweer van dit seizoen. De 
verdediging was anders als normaal, nu stonden Delano, Furkan en 
Dean achterin en speelden heel goed, vooral Dean. De 2e goal kwam 
op naam van Mervan, die maakte zijn 9de goal, 2-0, ook een om in te 
lijsten. Deze goal kwam tot stand door het harde werken van Furkan en 
een assist van Dean.
In de 2e helft maakte Hamza ook een hele mooie goal, zijn 4e alweer, 
hij was goed vandaag, 3-0. Ook Milton, die ook weer een keer in de 
spits mocht spelen, maakte zijn 8ste goal, 4-0. Berkdijk kwam ook nog 
goed terug, door niet op te letten, maakten ze nog 4-1 halverwege de 
2e helft en tegen het einde maakten ze nog 4-2.
Maar de 3 punten zijn in Eindhoven gebleven bij de SV Tivoli D1, nog 1 
wedstrijd voor het kampioenschap tegen FC Drunen.

PS. Roos heeft er weer hele goeie ballen uit gehouden. Ze deed het  
als keepster weer geweldig in de goal. Wat een meid, wat een keep-
ster.

Gr Wim Vermeulen
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Nog een mail van 28 maart 2015

Linksback

Bij onze D1 hebben we een linksback die het heel goed doet. Zijn 
naam is Dean van Dommelen en hij speelt sinds kort achterin. Hij heeft 
best veel techniek in huis en als hij de friettent links zou laten liggen, 
zou dat ook ten goede komen aan zijn snelheid.
Maar voetballen kan hij wel goed, hij is een van de beteren in het elftal. 
Ga zo door Dean, je wordt steeds beter.

Gr Wim Vermeulen

Mail 11 april 2015

Vriendschappelijk G-team Tivoli – Tivoli D1 2-2

Hoi allemaal,
Hier een kort bericht  van de wedstrijd G-team Tivoli tegen Tivoli D1. 
Het was zover dat ons G-team ging voetballen en wel tegen het kam-
pioenselftal Tivoli D1. Het was een vriendschappelijke wedstrijd en het 
G-team ging voor de eerste keer bij Tivoli voetballen tegen D1. Het 
was een leuke pot en het G-team heeft een goeie keeper en een goeie 
spits, Otto een naam om te onthouden. Rob Zweeger had zijn team 
goed in elkaar gezet en wij hadden er toch wel moeite mee. Maar bij 
de D1 scoorde Milton de 0-1 en een paar minuten later maakte, ja daar 
is hij dan, Otto 1-1. De keeper van het G-team hield er een paar goeie 
ballen uit, op zo’n keeper zou het eerste jaloers zijn. Ook van  de kant 
van D1 werd er goed over gespeeld en Zinho maakte 1-2. In de 2e helft 
maakte, ja ja daar is hij weer, Otto er 2-2 van.
Leuk elftal, dat het volgend seizoen hoge ogen zal gooien. Rob, je hebt 
een leuk team, voor herhaling vatbaar.

Gr Wim Vermeulen
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Mail 18 april 2015

Tivoli D1 kampioen

Tivoli D1 – Drunen D1 29-1 (Echt waar)

Hallo allemaal,
Hier weer een verslag van onze kersverse kampioenen Tivoli D1. Van-
daag zaterdag 18-4-2015 12.00 uur thuis tegen Drunen D1. Het was 
een eenrichtingsverkeer van begin tot het einde. Tivoli zette vanaf het 
begin de tegenstander onder druk en we hadden een goed leidende 
scheidsrechter, Fred vander Horst. Ieder scoorde een doelpunt. Zinho 
kwam in totaal op 35 doelpunten. Het werd een uitslag, denk ik, die het 
hoogste was in deze wedstrijden, 29-1. Het was een wedstrijd, waar 
zelfs een D1 elftal van een andere club moeite mee had gehad, wij wa-
ren zo sterk na een heel seizoen hard trainen.
Rond 1 uur was het zover, dat Dre Rennenberg de beker aan ons uit 
kon reiken, waarvoor dank. In de kantine werd ook Zinho in het zon-
netje gezet, omdat hij dit seizoen 35 doelpunten wist te maken. De 
kinderen en de ouders werden door SV Tivoli verwend met snacks en 
limonade.
Ik wilde het barpersoneel bedanken hiervoor. Angelique en Henk be-
dankt, dat deze dag geweldig verlopen is. Ook ouders bedankt voor 
het wassen, het rijden van de kinderen het hele seizoen en het aan-
moedigen. Ook Emile voor de ondersteuning als jij daar tijd voor had, 
daarvoor dank. Ook onze nieuwe spelers Mennan en Mervan, die toch 
vanuit de E1 direct over kwamen en in D1 kwamen voetballen, toch 
een overgang, maar ze hebben zich vlug aangepast, geweldig jongens.
Tot het volgende seizoen en een fi jne vakantie voor ieder toegewenst.

Gr Wim Vermeulen

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Onderhoud velden
Vanaf 20 april mag men niet meer op veld 
2 en het trainingsveld. Vanaf 25 mei niet 
meer op het hoofdveld. De velden worden 
klaar gemaakt voor het volgende seizoen. 
Het trainingsveld is weer beschikbaar op 10 
augustus.

Contributie
Denkt u aan de contributie die u nog moet betalen, anders voetbalt u 
niet meer en ook niet ergens anders, u krijgt  in ieder geval geen over-
schrijving. Datum overschrijving voor 15 juni. U kunt alleen op de vol-
gende data uw overschrijving met de secretaris regelen: maandag 4-11 
en 18 mei. Van 19.30 uur tot 20.45 uur Locatie: De Heihoef. Hierop 
worden geen uitzonderingen gemaakt.

Trainingen                                                                                                                                     
De trainingen stoppen na 22 mei en beginnen weer op 10 augustus.

G-TEAM
Op 14 mei (Hemelvaartsdag) a.s. zal ons G-team een toernooi spelen 
bij ODA te Weert. Ga er dan eens een kijkje nemen. De jongens stellen 
dat zeer op prijs.

Leiders
Graag alle spelerspasjes inleveren voor eind mei bij de secretaris. Ook 
graag voor 30 mei de samenstelling van uw team en begeleiding voor 
het volgende seizoen doorgeven.

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand mei

 2 Vincent Prudon 3e

 3 Peter Treffers hoofdtrainer
  Mehdi Cetinkaya E1
 4 Cagdas Kaya senioren
 6 Ersin Guner senioren
 8 Ilker Celik senioren
  Wendy Janssen dames
  Zinho Lodewijks D1
  Rob Zwegers elftalbegeleider G1
 10 Tommy Bekelaar 3e

  Yaser Kadhem selectie
  Shahin Dinmohamed F1
 16 Frank Gielen veteranen
 19 Willy Smits verenigingslid
 20 Nina Evers dames
 21 Erdal Konar senioren
 23 Naomi Atlig E2
 24 Amanda van Dun dames
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/secretaris Com 
   missie van Beroep
 26 Orgun Koc senioren
 27 John Hanraths veteranen
 28 Frank van de Ven veteranen/lid kascommissie
 30 Angelique Janssen HAC/lid Jeugdzaken/medewerker  
   kantine
 31 Gijs Visser HGA/veteranen/hulptrainer selectie/ 
   lid technische commissie

★ ★ ★



10

ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015
(restant)

Mei
Vrijdag 1  Kaartavond
Donderdag 14  Toernooi bij ODA in Weert G-team
Zondag 17  Frans Mink-toernooi (7x7)
Vrijdag 22  Laatste kaartavond
Zaterdag 23  Tivoli Juniorcup (teams met minimaal 4 
   personen)

Juni
Zaterdag 6  Country- en westernavond als seizoensafsluiting
Zaterdag 13  Toernooi bij Wilhelmina Boys in Best Veteranen

★ ★ ★

LEDENMUTATIES
(bijgewerkt t/m 19/04)

Bedankt
Geen

Nieuw
Geen    

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – KOPLOPER VAN DE STAARTGROEP

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 3 wedstrijden gespeeld en Tivoli lijkt 
weer enigszins op de weg terug te zijn. Twee nederlagen tegen kam-
pioenskandidaten de Weebosch en DOSL, waar toch meer had inge-
zeten, werden gevolgd door een klinkende zege op Knegselse Boys. 
Nog 2 wedstrijden te gaan, we gaan ervan uit, dat dit weer punten gaat 
opleveren, toch!?

Tivoli – de Weebosch 1-3 29 maart 2015
Tegen kampioenskandidaat de Weebosch uit Bergeijk bracht in de 
tiende minuut  Luc Verbeek Tivoli op voorsprong door van afstand hard 
raak te schieten, 1-0. Echter, vijf minuten voor rust bracht Giel Jansen 
de stand vanaf de stip weer in evenwicht.
In de tweede helft waren beide partijen lang aan elkaar gewaagd, maar 
de Weebosch trok aan het langste eind. Joost Backer scoorde in ze-
ventigste en tachtigste minuut, waardoor de bezoekers met 1-3 zege-
vierden en Tivoli weer eens onnodig punten verspeelde.

DOSL - Tivoli 4-0 12 april 2015
DOSL verloor eind november met duidelijke cijfers op bezoek bij Tivoli 
(3-0). In de return op sportpark De Groote Speel nam de ploeg revan-
che: 4-0.
De thuisploeg kreeg na twee minuten een strafschop. Martijn Bax ver-
zilverde het buitenkansje en zette DOSL op voorsprong, 1-0. Tot aan 
de rust ging het gelijk op een zou een gelijke stand bij rust een goede 
weerspiegeling zijn geweest.
Na een uur spelen verdubbelde echter Frank Bax de score op aange-
ven van Ruben van Meijl, 2-0. Het verzet van Tivoli was na de tweede 
tegentreffer gebroken. Tim Frasers en Frank Bax schroefden de score 
in de slotfase nog wat op: 4-0. Jammer, een toch wel gefl atteerde ne-
derlaag tegen hoogvlieger DOSL.
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Tivoli – Knegselse Boys 5-1 19 april 2015
Knegselse Boys hield Tivoli tot de rust op een gelijkspel. Na de pauze 
verloren de gasten door vier tegendoelpunten zicht op een goed resul-
taat: 5-1.
In de eerste helft ging het nog redelijk gelijk op en Coen Jansen zette 
Tivoli al vroeg in het duel op voorsprong. Niet veel later kwam Kneg-
selse Boys echter langszij via Koen van der Heijden, 1-1. In het restant 
van de eerste helft vergaten beide teams de leiding te nemen.
Na de pauze benutte Tivoli de mogelijkheden wél en liep de thuisploeg 
ver weg. Coen Jansen en Luc Verbeek bekroonden het verzorgde 
voetbal van Tivoli met ieder twee goals: 5-1. Eindelijk weer een over-
winning, waardoor Tivoli zo’n beetje de koploper van de staartgroep is 
geworden.

★ ★ ★
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HET DERDE
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Onze redacteur Pascal Janssen stuurt ook dit seizoen regelmatig wat 
wedstrijdverslagen van het 3e, die ook op de website verschijnen. On-
derstaand vinden jullie zijn bijdrage voor deze maand.
In de vorige editie van ons clubblad zijn we zomaar de verslagen van 
22 februari tegen Nieuw Woensel 4 uit (met bijbehorende foto’s) en die 
van 1 maart tegen WODAN 9 thuis vergeten. Na de reguliere verslagen 
van deze maand maken we dat goed als een soort rectifi catie.

DOSL 3 - Tivoli 3 (1-4)
In de eerste helft hebben wij onze slag geslagen. Via 3 assists van 
Fred en 1 van Jaffa, wisten we 4 goals te maken. DOSL had weinig in 
te brengen.  De eerste goal was het uitvloeisel van een corner. Eddy 
legde de bal achter in de 16, Pasje kopte terug op Fred en die gaf de 
bal aan Yuri. Zonder enige  twijfel schoot Yuri de bal binnen. De drie 
andere goals kwamen op Marc zijn naam te staan. Twee maal via een 
steelbal door het midden, van waaruit Marc alleen op de keeper af 
ging. Jaffa verzorgde de andere assist. Vanuit een aanval over rechts, 
prikte Marc ook nog een bal in de korte hoek langs de keeper. DOSL 
had een paar kansjes maar de verdediging en Tommy hield het doel 
schoon. Hier stopt dit verslag want ik moest helaas in de rust weg van-
wege een doopfeest. DOSL maakte toch nog een treffer, dus de eind-
stand werd 1-4.

Tivoli 3 – Geldrop 6 (5-3)
De Geldroppenaren kwamen een man tekort maar toch waren zij de 
eerste 20 minuten de bovenliggende partij. Nadat hun keeper een 
handblessure kreeg, stonden ze zelfs even met 9. Het tiental kwam op 
voorsprong via een knappe kopgoal. Een slechte uitworp van Beekie 
ging hier aan vooraf. Voor rust stelden wij in een goed half uur orde op 
zaken. Marc scoorde na een goede combinatie door het midden met 
Dion. Even later draaiden zij de rollen om en schoot Dion de bal feno-
menaal in de kruising. De goal van Fred die hierop volgde, was nog 
mooier. Pasje gaf een voorzet op Marc maar de keeper wist de bal weg 
te ranselen, in de voeten van Fred. Fred haalde ineens uit en schoot de 
bal weergaloos en snoeihard in de kruising in de korte hoek.
Na de rust lieten we hen teveel begaan en via een punter in de lange 
hoek en een inschattingsfout van Tommy in de korte hoek kwamen zij 
terug in de wedstrijd. 
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Het spel werd wat ruwer en het dreigde soms te escaleren. Jaffa bracht 
ons terug op voorsprong, hij tikte een goeie pass van Marc door het 
midden beheerst langs de keeper. Hierna volgden nog enkele grote 
kansen voor ons. Geldrop kwam ook nog bijna langszij maar Diego 
greep op tijd in. Vlak voor tijd schoot Pasje (ik dus) een afgeslagen 
voorzet van Jaffa beheerst in de korte hoek binnen. 
Het pleit was beslecht....

Tivoli 3 – UNA 7 (1-5)
Helaas konden wij geen roet in het kampioensfeestje van de Veldho-
venaren gooien. De eerste helft boden wij aardig partij en we gingen 
dan ook rusten met 1-1. UNA kwam op voorsprong via een fl itsende 
aanval door het midden.  Zij zetten ons fl ink onder druk en de eerste 
tien minuten was het net alsof er een storm woei. Daarna kwam er wat 
meer evenwicht en via een goeie aanval over links maakte Stubbske 
de gelijkmaker. Yuri gooide de bal in naar Marc, die haalde de achterlijn 
en gaf de bal goed terug op de stip, vanwaar El Grandpa goed binnen 
schoot. 
Na rust werd goed zichtbaar dat die jonge gastjes nog lucht genoeg  
hadden. Na slecht uitverdedigen van Pasje, werd een schot uit de 
tweede lijn via de paal en de rug van Tommy tot goal gepromoveerd. 
Hierna volgden nog twee kopgoals en een binnentikkertje waarmee de 
eindstand werd bepaald. UNA is de terechte kampioen in onze klasse, 
dit was verreweg het beste team waar wij tegen gespeeld hebben. 
Nu nog twee wedstrijden en dan zit de leidensweg, of lijdensweg, van 
Stubbs erop.

Vorige keer vergeten

Nieuw Woensel 4 – Tivoli 3 (2-7)
In een eenzijdige wedstrijd hebben wij met overduidelijke cijfers gewon-
nen.  Voor rust waren er een tiental kansen voor ons en geen enkele 
kans voor de thuisclub en scoorden wij vijf keer. Dion tikte een bal goed 
binnen die na vanaf de achterlijn na een goede diepgang door Marc 
werd teruggelegd. De 2e nam Marc voor zijn rekening. Goal nr drie was 
voor Jaffa en nr vier werd door een speler van Nieuw Woensel binnen-
getikt na goede pressie van Jaffa. Het slotakkoord was voor wederom 
Marc.
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Na de thee waren wij wat minder scherp en wist de tegenstander zo-
waar 2 doelpunten te maken. Maar Marc verhoogde de score vanuit 
een goede aanval door het midden. En, de eenmalige nr twaalf, Beekie 
bepaalde met een goede vrije trap de eindstand. Vinnie maakte zijn 
rentree na maandenlang blessureleed, maar gaf dit geen extra glans, 
hij miste jammerlijk het buitenkansje en schoot de penalty naast. Een 
goede overwinning.

Tivoli 3 – WODAN 9 (4-2)
In een wedstrijd die werd overschaduwd door een ernstige blessure bij 
een centrale verdediger van de tegenstander, hebben wij de drie pun-
ten op de Heihoef gehouden.
Ondanks ons veldoverwicht kwam Wodan op voorsprong,  een zwab-
berbal viel over de net geblesseerd geraakte Beekie die dus amper 
kon springen. Yuri verving Beekie in de goal en tot de rust werd er niet 
meer gescoord. De rust werd tien minuten eerder begonnen omdat een 
ambulance de  geblesseerde speler van Wodan kwam ophalen. Een 
ongelukkig gemiste bal zorgde ervoor dat de knieschijf van zijn stand-
been los schoot en kermend van de pijn werd hij afgevoerd.
De tweede helft was dus 10 minuten langer en wij waren de betere. 
Via gepingel van Jeffke kwam de bal bij Jaffa die ons met een tikje op 
gelijke hoogte bracht en Fred bezorgde ons met een afstandsschot de 
voorsprong. Na zijn eerste diepe bal volledig te hebben gemist, tikte 
Marc zijn tweede kans goed langs de keeper. Bij een vrije trap van de 
tegenstander werd de bal niet weggewerkt en uit de kluts werd de bal 
achter Yuri gefrommeld. Jaffa zorgde met een intikkertje na een schot 
van wederom Jeffke voor het slotakkoord. Kort daarvoor had Marc nog 
met een lepe bal van veraf de keeper bijna verschalkt, de bal belandde 
helaas op de paal. 
Een terechte overwinning, ook al waren we af en toe wat te slap.

★ ★ ★
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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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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 01-05-2015
vrijdag 22-05-2015

★ ★ ★
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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 20 43 53- 17
De Weebosch 20 42 47- 21
Tuldania 20 39 55- 29
DOSL 20 38 50- 26
Vessem 20 35 53- 37
Casteren 20 31 28- 30
Nederwetten 20 30 45- 45
DVS 20 29 46- 32
Tivoli 20 19 32- 46
Terlo 20 16 22- 51
Knegselse Boys 20 9 20- 66
Sterksel 20 8 27- 78

Tivoli 3 5e klasse 527
UNA 7 20 58 77- 18
Dommelen 3 20 49 69- 31
Geldrop 6 20 41 80- 39
Tivoli 3 20 40 65- 51
Eindhoven AV 3 20 38 64- 37
Valkenswaard 5 20 28 51- 48
Pusphaira 8 20 27 51- 51
DOSL 3 20 23 32- 43
WODAN 9 20 14 37- 67
Braakhuizen 4 20 12 41- 79
Nieuw Woensel 4 20 10 31- 60
Heeze 6 20 4 30- 104

★ ★ ★
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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 22x
 2 Frans Veldpaus V 12x
 3 Hakan Arici V  11x
 4 Mike Hovens V 10x
 5 Jaffa Dinmohamed 3e   9x
  Coen Jansen 1e   9x
 7 Rob van Hout  3e    8x
  Elmar van Milhees 1e   8x
 9 Luc Verbeek 1e   6x
  Dion Bell 3e   6x

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ook in deze jaargang gaan we met deze rubriek verder. Zoals de vo-
rige keer al aangegeven, zijn we helaas door onze voorraad aangele-
verde mopjes heen. Er mag dus weer ingezonden worden. Voor deze 
maand hebben we zelf een selectie (T)Ronnies gezocht en gevonden. 
Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan.

Ziek
Dokter: “Waarom heeft u mij niet eerder erbij geroepen, mevrouw? Uw 
man is er werkelijk slecht aan toe.”
Vrouw: Maar dokter, ik moest hem toch eerst de kans geven om beter 
te worden!”

Gebed tot god
Avondgebed van een kwajongen: “Lieve God, maak alstublieft dat ik 
een brave jonge word, want het lukt mijn vader en moeder niet.”

Bruidsmeisjes
Leentje staat met haar moeder naar een jonge bruid te kijken die net 
een kerk binnen gaat. Voorop lopen twee kleine bruidsmeisjes bloemen 
te strooien. “Mama,” vraagt Leentje, “wie moet dat doen als de bruid 
geen kinderen heeft?”

Nieuwe hond
Kees heeft een nieuwe hond en maakt elke dag met het die een omme-
tje. Op een morgen zegt een meneer tegen hem: “Wat een mooie hond 
is dat! Heeft hij ook een stamboom?” Antwoordt Kees: “Nee, hij doet 
het nog tegen alle bomen.”
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Schoonmaken
Een huisvrouw vraagt in de drogisterij naar een goed schoonmaakmid-
del. “We hebben net iets nieuws binnengekregen,” zegt de verkoper. 
“Met deze spuitbus is het halve werk al gedaan.” Zegt de huisvrouw: “U 
meent het niet! Geef me er dan maar twee.”

Roken
Een oudere dame betrapt twee bengel bij het roken. “Weten jullie wel 
waar kleine jongetjes naar toe gaan die sigaretten roken?” Zegt een 
van de jongens: “Jawel, mevrouw, meestal gaan ze achter het kapel-
letje staan.”

Vuile voeten
Moeder: “Hoe vaak moet ik je nog zeggen, dat je niet met vuile voeten 
binnen mag komen?”
Zoontje: “Maar mijn voeten zijn schoon, mama. Alleen mijn schoenen 
zijn vuil!”

Geheugenverlies
Een man komt bij de dokter en zegt: “Dokter, ik heb de laatste tijd zo’n 
last van geheugenstoornissen.” Vraagt de dokter: “Zo? En wanneer 
heeft u dat voor het eerst gemerkt?” De patiënt: “Eh… wat gemerkt?”

Bejaarde dief
Een man van dik in zeventig staat voor de rechter. “Verdachte, hoe 
komt u erbij om op uw leeftijd nog een kleurentelevisie te stelen?” zegt 
de rechter streng. Zegt de man: “Het spijt me, edelachtbare, maar toen 
ik jong was, bestond er nog geen televisie!”

Klacht over het eten
Een gast in een restaurant heeft zich beklaagd over de kwaliteit van het 
eten en de ober laat de kok erbij roepen. “U wilt me dus vertellen dat 
u de leeftijd van de kippen aan de tanden kunt bepalen,” zegt de kok 
boos. “Ja,” zegt de gast. “Kippen hebben helemaal geen tanden,” roept 
de kok dan triomfantelijk. De gast: “Maar ik wel!”

Volle tram
In de overvolle tram tikt een staande  een zittende knaap op zijn schou-
der en zegt: “Mag ik je mijn plaats aanbieden?”
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Alibi
Een verdachte staat voor de rechter en de rechter vraagt: “U beweert 
dus van die diefstal niets af te weten? Kunt u uw alibi dan bewijzen?” 
Verdachte: “Maar natuurlijk, edelachtbare. Die avond was ik heel er-
gens anders aan het inbreken.”

In de bus
“Stoppen chauffeur! Stop! Die oude dame van daarnet is uit de bus ge-
vallen!” Zegt de chauffeur: “Is niet zo erg. Ze heeft al betaald.”

Ezel
Het heeft de meester heel veel moeite gekost om Pietje in de loop der 
jaren het meest noodzakelijke van lezen, schrijven en rekenen bij te 
brengen. Als de jongen de lagere school uiteindelijk gaat verlaten, zegt 
de meester tegen hem: “Ja, ja, Pietje, als ik er niet was geweest, zou jij 
de grootste ezel op deze aarde zijn!”

Alcoholisme
Een lieve oude dame ziet een kleine jongen op straat staan huilen en 
vraagt vol medelijden wat er aan de hand is. “Alcoholisme,” antwoordt 
het jongetje. De dame: “Lieve hemel, toch niet op jouw leeftijd zeker?” 
Het jongetje: “Nee, maar ik weet niet meer hoe je dat schrijft.”

Slecht slapen
“Heeft u mijn raad gevolgd schapen te tellen om beter in slaap te val-
len?” vraagt de dokter. Patiënt: “Jazeker, dokter Ik ben tot 398.587 ge-
komen.” Dokter: “En toen, heeft u goed geslapen?” “Welnee,” zegt de 
patiënt, “toen was het al tijd om op te staan!”

★ ★ ★
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       TIVOLI SLOTAVOND! 
 

 
Zaterdag 6 Juni 

Slot-/Feestavond! 
Dresscode: Western/Country 

Aanvang: 20:00 uur 
 Kosten: € 25,- p.p. 

 
                         Inclusief Hapjes & Drankjes!! 
  

Hebben jullie ook zin om dit leuke seizoen 
af te sluiten met een feestje!? 

Koop dan snel je kaartjes want VOL = VOL 
 
 

                  Kaartverkoop kan in de kantine bij Henk Rennenberg & Angelique Janssen 
 

We zien jullie graag op 6 Juni! 
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VETERANEN
(door onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Ook in dit seizoen verzorgt Marc van Hout weer de wedstrijdverslagen 
van de veteranen, die op de website en in het clubblad gepubliceerd 
worden.
Onderstaand Marc’s bijdrage (en voor de laatste wedstrijd in deze 
reeks van de gast-webryder Willie) voor deze maand.

Tivoli vets – de Valk vets 3-4
Na het goede en toch wel enigszins verrassende resultaat vorige week 
bij Geldrop zouden de Tivolianen vandaag wederom voor een stuntje 
moeten zorgen om de punten in Stratum te houden. De opponent was 
namelijk De Valk, waar in de heenwedstrijd maar liefst 10-1 van verlo-
ren werd (weliswaar na een 0-1 voorsprong).
De openingsfase was minder spectaculair dan in de eerste ontmoeting 
en het bleek dat beide teams meer aan elkaar gewaagd waren. De 
valken hadden wel het initiatief en dit resulteerde na tien minuten in de 
0-1. Een verkeerde kopbal van Richard richting Bert werd door de spits 
onderschept en afgerond met een lobje. Dit leek het startsein voor De 
Valk om serieus aan te zetten en in deze fase oogden de Tivolianen 
ook wat ongeconcentreerd. Zo kwam het dat nog geen kwartier later 
een 0-3 stand op het bord stond. Na achttien minuten werd een voorzet 
door een Valk vakkundig achter Bert gekopt: 0-2. En vijf minuten later 
liet Ferry zijn man lopen en hij was het eindstation van een goed lopen-
de aanval: 0-3. Nadat de Tivolianen bekomen waren van deze treffers 
begonnen zij zich langzaam te herpakken. Op slag van rust stonden 
Mike, Hakan en Arno aan de basis van de 1-3. Met de mooiste aanval 
van de wedstrijd werd heel de Valkse verdediging kapot gespeeld en 
kon Arno uiteindelijk simpel afronden.
Geïnspireerd door het doelpunt vlak voor rust kwamen de Tivolianen 
als herboren uit de kleedkamer. En binnen tien minuten was de stand 
dan ook weer gelijk. Na drie minuten nam Hakan het doel onder vuur, 
de keeper ging niet vrijuit en dook over de bal en Hakan’s tiende tref-
fer van het seizoen was een feit: 2-3. Even later maakte hij ook de 
gelijkmaker. Een lange bal van Frans zette Hakan oog in oog met de 
doelman en met een behendig lobje werd deze kansloos gelaten. De 
Tivolianen gingen nadrukkelijker op zoek naar de overwinning, maar 
hierdoor gaven zij achterin ook de nodige ruimte weg. Voorin werden 
de kansen door de Tivolianen niet benut en een kwartier voor tijd kre-
gen zij de deksel op hun neus. 
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Een snelle counter bracht de stand op 3-4. Bert kon nog wel zijn vinger-
toppen tegen de bal krijgen, maar het schot was te hard om het te ke-
ren. De Tivolianen gingen over tot een waar slotoffensief. Maar het leek 
wel alsof de bal er niet in mocht en dus eindigde de wedstrijd in 3-4.
Waar menigeen vooraf vreesde voor een monsterscore is het resultaat 
wat dat betreft meegevallen. De Tivolianen boden de Valken goed partij 
en hadden eigenlijk wel recht op meer dan nul punten. Gezien het spel 
van de laatste weken zouden de veteranen ook Waalre weerstand kun-
nen bieden en misschien wel weer kunnen stunten.

Waalre vets – Tivoli vets 4-1
Vandaag stond de laatste return op het programma van een serie van 
drie nederlagen in de heenwedstrijd. Tegen Geldrop is de wraak zoet 
geweest, tegen De Valk had deze zoet kunnen en misschien wel moe-
ten zijn. Maar Waalre blijkt al jaren een zeer lastig te nemen horde. 
Toen het bijna donker was, klonk het startsein van de wedstrijd. Nog 
voordat de wedstrijd goed en wel begonnen was, had een van de doel-
puntenmakers van de vorige ontmoeting het veld al verlaten. Ferry 
besloot na commentaar van in het veld en langs de kant het sportpark 
te verlaten. De openingsfase waren de Tivolianen nogal zoekende, 
het spel speelde zich vooral af rond het eigen strafschopgebeid en 
het wachten was op de 1-0. Deze viel dan ook na precies een kwartier 
spelen en dit kwam de gemoedstoestand niet echt ten goede. Het ge-
scheld nam toe en het niveau nam af. Toch waren er spaarzame uitbra-
ken van Tivoliaanse zijde, maar zowel Hakan als Mike vonden de doel-
man op hun pad. De redding van de dag vond echter aan de andere 
kant plaats, met een prachtige zweefduik kon Bert de bal uit de kruising 
tikken en zo voorkwam hij dat Waalre verder uitliep. Hoewel het spel op 
zijn zachtst gezegd zeer matig was, wisten de oranjehemden toch met 
een minimale achterstand de rust te halen.
Dat het de tweede helft anders moest, was wel duidelijk, de vraag was 
alleen hoe dit omgedraaid kon worden. In ieder geval viel op dat het 
commentaar op elkaar een stuk minder was dan voor rust. Het lukte 
meer om er een echte wedstrijd van te maken, maar het was Waalre 
dat de score ondertussen verder opvoerde. De 2-0 kwam op een knul-
lige wijze op naam van Bert. Hij onderschepte een voorzet, maar de bal 
belandde via zijn benen alsnog achter de doellijn. Ook de 3-0 was voor 
Waalre eigenlijk een cadeautje. Een verkeerde uittrap van Bert kwam 
bij de Waalrese spits terecht en hij liet Bert met een schuiver kansloos. 
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Hoewel de Tivolianen zich dus steeds regelmatig voor het doel van de 
tegenstander meldden, zijn zij nooit echt terug in de wedstrijd geko-
men. Na een uur spelen zorgde een snelle counter, waarbij buitenspel 
omzeild werd (of niet..?), ervoor dat Bert voor de vierde keer vandaag 
de bal uit het net kon halen: 4-0. In de laatste seconden van de wed-
strijd werd alsnog de eer gered. Onder druk van Bas probeerde de 
rechtsback van Waalre de keeper aan te spelen, maar dit mislukte ho-
peloos en de bal hobbelde buiten bereik van de doelman over de lijn: 
4-1.
Het goede spel van de afgelopen weken leek vandaag als sneeuw voor 
de zon verdwenen. Dit leidde duidelijk tot irritatie in en buiten het veld. 
De conclusie is dat Waalre gewoon nog steeds een maatje te groot is. 
Gelukkig is volgende week de ideale gelegenheid om deze nederlaag 
weg te spoelen en RPC wederom op te rollen in de derby.

Tivoli vets – RPC vets 7-1
Hoewel de wedstrijden tegen RPC doorgaans makkelijk gewonnen 
worden door de Tivolianen, dacht de RoostenPleinClub het dit keer met 
slechts acht man tot een goed einde te kunnen brengen. Om toch nog 
een redelijk eerlijke wedstrijd te krijgen besloten Henk en Ferry tot een 
transfer en speelden zij in het groen-wit vandaag, waardoor het dus 11 
tegen 10 was.
De Tivolianen namen direct het initiatief en dicteerden het spel, maar 
het duurde een kwartier voordat de doelpuntenregen zou beginnen. 
Een voorzet (of was het toch een schot?) van Frank G. zeilde binnen: 
1-0. Er was nauwelijks afgetrapt of ook de 2-0 was een feit. Frans liet 
de verdedigers met drie keer dezelfde schijnbeweging kansloos en 
plaatste de bal met rechts in de hoek. Nog binnen vijf minuten na de 
1-0 was de 3-0 ook al een feit. Wederom stond Frank G. aan de basis 
van het doelpunt. Dit keer was het zonder twijfel een voorzet en Robert, 
die na lange tijd zijn rentree bij de veteranen maakte, rondde af. Ook 
de 3-1 viel nog voor rust en kwam voor een groot gedeelte op naam 
van een Tivoliaan. Ferry stelde na een actie de spits met een voorzet 
op de doellijn in staat om te scoren. Hij solliciteerde dus duidelijk naar 
een basisplaats volgende week, maar dan in oranje shirt als het lukt 
om hem te behouden. Met de rust was de wedstrijd voor je gevoel al 
gespeeld.
De tweede helft begon met een zeer opvallende verschuiving, Gijs ver-
ruilde zijn plekje als laatste man voor die van spits. En met resultaat, 
want binnen vijf minuten had hij zijn eerste assist van het seizoen al op 
zijn naam staan. 
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Na een voorzet van Frans kon Gijs de bal terugleggen op Mike, die op 
zijn beurt kon afdrukken: 4-1. Na achttien minuten liet Frank V. het ach-
terin ook maar voor wat het was en ging op avontuur. Na een knappe 
actie wist hij Mike te bereiken en hij was wederom trefzeker: 5-1. Dit 
betekende zijn tiende doelpunt van het seizoen. Hoewel RPC nog 
steeds in de verdrukking zat, viel de 6-1 pas vijf minuten voor tijd. Gijs 
toonde wederom zijn verborgen talent als spits en wist een corner bin-
nen te koppen, zijn eerste treffer sinds lange tijd: 6-1. Het slotakkoord 
van vandaag kwam op naam van Frans. Na voorbereidend werk van 
Robert kon hij zijn voorzet afronden: 7-1. En hiermee kwam de lijdens-
weg voor RPC (en Henk en Ferry) ook ten einde.
Gezien het spelbeeld was het vandaag een normale uitslag. Zonder al 
te veel moeite werd RPC wederom onder de voet gelopen en liep de 
score weer aardig op. Na de 0-9 uit de eerste wedstrijd zagen een aan-
tal spelers de bui al hangen en besloten niet eens af te reizen naar De 
Heihoef. Al met al een goede generale repetitie voor de eerste vetera-
nenwedstrijd in Best voor de Tivolianen.

Wilhelmina Boys vets – Tivoli vets 3-2
Voor de eerste keer sinds de wederoprichting van het veteranenelftal 
mochten zij afreizen naar Best voor de ontmoeting met Wilhelmina 
Boys. Een tegenstander die garant zou staan voor veel fysieke duels, 
maar die op basis van voetballend vermogen toch geen probleem zou 
mogen zijn. In een stormachtige ambiance vond de aftrap plaats op 
kunstgras.
Hoewel er veel wind stond, was dit niet de oorzaak van de 1-0 achter-
stand na vier minuten voor onze veteranen. Gijs maakte een uitglijder 
en de spits had zo een vrije doortocht en schoot simpel raak. Tivoli nam 
het heft in handen en opende de jacht op de gelijkmaker. Deze liet dan 
ook niet lang op zich wachten en was na elf minuten een feit. Frans 
legde aan voor een vrije trap. De bal werd door de muur dusdanig van 
richting veranderd dat de doelman ook geen redding meer kon bren-
gen: 1-1. Ook na de gelijkmaker ging de jacht op doelpunten onver-
minderd door en kwamen de Boys maar zelden over de middenlijn, die 
keren dat het gebeurde, ging er wel direct gevaar van uit. De veteranen 
waren met hun hoofd waarschijnlijk al bij de rust toen in de laatste mi-
nuut van de eerste helft tegen de verhouding in toch de 2-1 viel. Een 
verre trap viel mede door de harde wind en het kunstgras precies dood 
tussen Gijs en Bert en de Boyse spits profi teerde hier optimaal van. 
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Na de rust openden de veteranen nog aanvallender en door Gijs te ver-
vangen door Perry kon er verder van de eigen goal verdedigd worden. 
Dit resulteerde in een helft waarin het spel zich voornamelijk rond het 
Bestse strafschopgebied voltrok. Toch was het wederom Wilhelmina 
Boys die de bal wel tegen de touwen kreeg. Na drie kwartier spelen 
stond er dus 3-1 op het bord en kregen de Tivolianen een les in effecti-
viteit. Het slotoffensief ging direct van start, maar de bal leek er niet in 
te mogen. Vaak schortte het aan de laatste pass, maar vooral de afron-
ding liet te wensen over. Waarbij duidelijk te zien was dat in ieder geval 
Hakan zijn dag vandaag niet had, maar ook de anderen wisten lange 
tijd het net niet te vinden. Tien minuten voor tijd gloorde er opeens weer 
hoop op een goed resultaat. Wederom had Tivoli daar een spelhervat-
ting voor nodig. Ditmaal was Perry de schutter en zijn vrije trap vloog 
langs de muur en de doelman tussen de palen: 3-2. De tijd begon te 
dringen en het begon steeds harder te regenen, want zowel de drup-
pels uit de hemel als het aantal kansen was nauwelijks te tellen. Maar 
gescoord werd er niet meer en zo eindigde de wedstrijd in een gefl at-
teerde nederlaag.
Clichés worden clichés omdat ze vaak blijken te kloppen. Om er dan 
maar een te noemen: als je zelf de kansen niet maakt, scoort de tegen-
stander wel. En dat was vandaag precies het geval, een onverwachte 
nederlaag was dus het gevolg. Nu resten er nog twee wedstrijden om 
in ieder geval te zorgen dat de veteranen minimaal de helft van zijn 
wedstrijden weten te winnen in plaats van te verliezen, te beginnen te-
gen Braakhuizen.

De webryder,
Marc van Hout

Braakhuizen A vets – Tivoli vets 2-5
Na de zeer teleurstellende wedstrijd van vorige week tegen de Wil-
helmina Boys konden we vandaag proberen om dit slechte gevoel 
weer om te draaien. Op deze zonovergoten dag stond de voorlaatste 
wedstrijd van dit seizoen al weer voor de boeg. Vandaag moesten we” 
helemaal” uit naar Geldrop om daar tegen Braakhuizen A aan te treden. 
Dat Braakhuizen een fi jne tegenstander is, bleek ook al uit de heen-
wedstrijd die we me 4-1 gewonnen hadden.
Vandaag geen Stef (PSV perikelen ??), Marc (darttoernooi) en Ron-
nie (??), Thuur (muziek) en Perry (PSV perikelen ??). Frank vd V deed 
slechts een helft mee om zich na rust te spoeden naar PSV ?? 
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De wedstrijd begon geheel tegen alle verwachtingen van ons op tijd, 
eerste keer daar ??”
Vandaag konden weer een nieuwe aanwinst begroeten, te weten Ro-
berto. De wedstrijd begon en vanaf het begin was duidelijk wie de be-
tere ploeg was vandaag. Het duurde dan ook maar 5 minuten of onze 
nieuwe aanwinst maakte direct zijn eerste goal in Tivoli dienst middels 
een zeer mooie stift over de uitkomende keeper, 0-1. Daarna bleven we 
de bovenliggende partij, al werd dit nog niet direct in doelpunten uit-
gedrukt. Her duurde tot de 18e minuut alvorens het 0-2 werd, dit maal 
haalde Fahrid de trekker over. En weer 10 minuten later haalde Frans 
V uit met een vrije trap die door de muur van richting werd veranderd 
en daarvoor onbereikbaar werd voor de keeper, 0-3. Met deze stand 
werd ook de rust bereikt en konden onze mannen verdiend aan de 
thee.
Na rust werd het echter toch nog 1-3 uit een corner die wel of niet over 
de achterlijn
was geweest, maar toch een Braakhuizen speler bereikte die ongehin-
derd in kon koppen van dichtbij. Ongeveer 15 minuten na rust herstelde 
Frans de marge weer  door met een bekeken, geplaatst schot de bal 
onder in de hoek te deponeren, 1-4. Het volgende wapenfeit van ons 
was een vrije trap in de 58e minuut die door Frans V
precies op het hoofd van Ferry werd gelegd die voor de keeper de bal 
in het doel kon koppen. Goede vrije trap, goede kopbal, prima goal, 
hier zie je toch dat al die trainingsuren ook zijn vruchten afwerpt !! Het 
laatste noemenswaardige feit van deze wedstrijd kwam op naam van 
Braakhuizen. Op ongeveer 5 minuten van het eindsignaal ging een 
Braakhuizenspeler op links door en  had een vrije doorgang richting 
ons doel, echter hier dacht Ferry anders over. Na een geweldige sprint 
van zeker 70 meter achterhaalde Ferry de tegenstander om deze 
vervolgens vrij onhandig onderuit te schoppen, gevolg penalty. Deze 
werd rustig in de hoek geschoven en Bert was kansloos, eindstand 
2-5. Daarmee eindigde deze wedstrijd met een meer dan verdiende 
overwinning van onze kant en kunnen we ons weer gaan richten op de 
allerlaatste van dit seizoen, thuis tegen Brabantia waar we gezien de 
uitwedstrijd nog wel wat goed te maken hebben.

De gast-webryder,
Willie van Hout

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN JEUGD VOORJAARSREEKS

Tivoli D1 3e klasse D391
Tivoli D1 6 16 62- 9
SC Olympus D2 6 12 32- 31
Berkdijk D1 5 4 18- 15
FC Drunen D1 5 0 9- 66

Tivoli D1 kampioen

Tivoli E1G 3e klasse E338
RKVVO E4 9 22 33- 13
Acht E3 8 13 28- 19
DVS E2 8 13 30- 23
Braakhuizen E2 9 11 35- 34
Best Vooruit E5 9 10 27- 37
Tivoli E1G 9 6 32- 59

Tivoli E2 5e klasse E566
RPC E8 9 23 42- 16
DBS E12G 8 18 32- 14
Tivoli E2 9 13 44- 33
Braakhuizen E4 9 13 37- 29
RKVVO E6 9 7 20- 41
SBC E11 8 0  8- 60

Tivoli F1 4e klasse F487
Tongelre F2 9 20 39- 16
UNA F6 8 18 40- 19
RPC F5 8 13 22- 27
Tivoli F1 9 11 22- 23
Braakhuizen F3 9 7 25- 32
Nuenen F6 9 5 16- 47

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – de Weebosch op 29 maart  jl. was Ryan Lig-
thart van de E2 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij 
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werd boven-
dien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

RYAN LIGTHART

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 29-3-2015

TIVOLI 1 – DE WEEBOSCH 1
Wat is je naam?
Ryan Ligthart
Wat is je geboortedatum en -plaats?
21 oktober 2005
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 6 BS de Schakel
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Piloot
In welk elftal speel je?
E2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2 weken - 2015
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel erg leuk!
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Hard rennen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Keepen, ik ben te klein
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen RKVVO
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Penalty schieten
Wordt jouw ploegje kampioen?
Hoop ik
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Reno
Wat is je favoriete club?
Het Nederlands elftal
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Vissen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion Bell
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Spaghetti; spruitjes
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Spongebob Squarepants
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heel erg leuk en spannend
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, 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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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Knegselse Boys op 19 april  jl. was Milton 
Tjonfo van de D1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij 
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werd boven-
dien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

MILTON TJONFO

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 19-4-2015

TIVOLI 1 – KNEGSELSE BOYS 1
Wat is je naam?
Milton Tjonfo
Wat is je geboortedatum en -plaats?
30 augustus 2003, Curaçao
In welke klas zit je en op welke school?
De Zwengel – klas SO3
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
De beste topscorer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Honkballer
In welk elftal speel je?
D1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Goed, leuk, gezellig
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Spits en verdediger
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Boos worden
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
De wedstrijd van gisteren
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
-
Wordt jouw ploegje kampioen?
-
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
-
Wat is je favoriete club?
-
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
-
Hoe heet je leider? En Trainer?
-
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
-
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
-
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
-
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
-
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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OVERLIJDEN

Wij ontvingen het trieste bericht van het overlijden van mevrouw

Sien Smulders – Plas

Op 31 maart is zij, daags na haar 88e verjaardag, heel rustig 
overleden.

Zij is de moeder van onze wedstrijdsecretaris senioren en 
veteranenleider Peter Smulders en de schoonmoeder van de 

leidster van onze dames Marijke Smulders. 
Tevens is zij de oma van onze damesleden 

Chrissy Smulders en Evy Jacobs.

Wij wensen de familie Smulders alle sterkte toe. 

OVERLIJDDEENN
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ovovere leedeeden.n.
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OVERLIJDEN

Onlangs ontvingen wij het droevige bericht van het plotselinge 
overlijden van de heer

Johan Berlo

Op 4 april is hij, naar menselijke maatstaven veel te vroeg, op 
66-jarige leeftijd overleden.

Jo, zoals hij bij Tivoli beter bekend was, fl oot als KNVB-
scheidsrechter op vrijwillige basis onze jeugd op zaterdagen 
en bij toernooien. Hij was een markant persoon, die altijd een 

praatje maakte met iedereen. We zullen hem missen.

Wij wensen de familie Berlo sterkte toe.

OVERLIJJJJJJJJDDDDDDDDDDDEEEENNN

OOOOnOnOnO laangngngggngggs onononntvvvvininnnnngegegegeg nnn nnnn wij het droevige bericht van het plolooloooootstststt eeelee inge 
overlijden van de heer

Johan Berloo

OpOO  4444 a aaaprilili ii is hhihh j,j,, nnnn aaaaaaaaaaaaaar menselijke mmmmaaaatstaven veel te vroeg,,g,g,,,, op 
666666666-jarige leeftijd overleden.

JJo, zozoaals hhhihih j j jjjjj bbbibb j jj TTTiiiTTT vovovvoooovoooli beter bekend was, fl oot als KNVVVVVVVVB-BB----
schheidsrechhttereerrrr oooooo o oopppp pp vrvrvvvrvrrijjjijijwwwwiwiwwwwwillige basis onze jeugd op zaterdrdrdrddrrdrdrrrr agaggagenenn 
enn b bij toeoeoeernnnrr oooooiienn.n. HHHHH H Hijjijjijijij w w wwwaasasssasss een markant persoon, die aaaalalalallaa titt jdjdjd eeeeeneen 

prprraaaaatjtjtjtje eee mamaaaam akaka tetee mmmeetet i iedededdededereen. We zullen hemmmmm mm mmmmmmmmisisisissesennn.n

WWiW j wwenssssssenennn dde faaammmmmimmm lie Beeeeeeeeerlrlrrlrlrlrlrlr oo ooo sterkktktte e tooooe.
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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
Brabants Roem Bakkerij van Weert

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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- we een kampioen rijker zijn
- onze D1 met grote overmacht de titel heeft ge- 
 grepen
- deze veelscorende ploeg ook in de kampioens- 
 wedstrijd goed op dreef was
- er maar liefst met 29-1 werd gewonnen
- zo ongeveer alle spelers van dit team al wel 

gescoord hebben
- de topscorer er zelfs al 35 heeft ingelegd
- deze cijfers wel voor zichzelf spreken
- zij hiermee het goede voorbeeld hebben gegeven aan de landskam-

pioen
- PSV namelijk later op dezelfde dag de titel greep
- er thuis tegen Heerenveen ook overtuigend werd gewonnen
- het afgelopen weekend daardoor vol van feestgedruis was
- heel Eindhoven en omstreken zich op zondag rondom het stadhuis-

plein had verzameld om dit alles te vieren
- de sterren van onze Eindhovense trots zichtbaar genoten
- er geen onvertogen woord viel tijdens de festiviteiten
- een kampioenschap dus ook zo gevierd kan worden
- het seizoen nu haast ten einde is
- er nog slecht enkele wedstrijden gespeeld hoeven te worden
- daarna nog enkele leuke activiteiten gepland staan
- we hiermee onder andere op het Frans Mink toernooi doelen
- ook de Tivoli juniorcup niet vergeten mag worden
- de spetterende slotavond tenslotte ook zeker de moeite waard zal 

zijn
- er mooie posters hiervan in dit blad staan
- ook onze website voorzien is van diezelfde posters
- we in de kantine ook al menige vermelding naar deze activiteiten 

hebben gezien
- er dus nog genoeg te beleven valt aan het einde van dit seizoen
- we hopen dat we vele leden en belangstellenden kunnen ver-

welkomen tijdens deze gebeurtenissen

★ ★ ★








