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REDACTIONEEL

Het Frans Mink 
toernooi heeft het 
seizoen nu dus 
echt afgesloten. 
Het was een fan-
tastische dag en de 
naamgever van het 
toernooi werd ook 
nog eens extra in 
het zonnetje gezet. 

Ook het voetballende gedeelte was 
zeker een succes. De uiteindelijke 
winnaar, Tongelre met in de gelede-
ren heel wat oud-Tivolianen, versloeg 
in de fi nale Veloc, een team met heel 
wat huidige selectiespelers van onze 
club. Ook het weer werkte sfeerverho-
gend, met zo’n 19 graden en veel zon 
was het erg aangenaam vertoeven 
op de Heihoef. Er rest ons nog maar 
een samenzijn tijdens dit seizoen in 
ons clubhuis, op 6 juni welteverstaan. 
Dan hebben we een fantastische slot-
avond en we hopen u dan allemaal 
nog een laatste keer te zien. Uiter-
aard besteden we in dit blad aandacht 
aan deze activiteiten.
En als dit seizoen nu ten einde is, dan 
kunnen we ons gaan richten op het 
volgende seizoen… er is namelijk nog 
genoeg te regelen voordat we aan 
een volgend seizoen kunnen begin-
nen. Helpen jullie allemaal mee?

Veel leesplezier! 

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Contributie
Laatste aanmaning
Verschillende leden heb-
ben hun contributie nog niet 
voldaan. Om onze kosten te 
kunnen betalen en het boek-
jaar positief af te sluiten, is 
dit echter van groot belang. 
Het gaat om een bedrag van 

bijna 3000,- euro. “Tivoli dat zijn wij allen,” geldt waarschijnlijk niet voor 
deze leden. Voor 1 juni zien we graag uw contributie voor lidmaatschap 
van Tivoli tegemoet. Tevens staan er nog barrekeningen open. Ook 
die leden wil ik hierbij een laatste aanmaning doen. Bij niet betalen zal 
de spelerspas worden ingehouden en kunt u ook niet voetballen in het 
volgende seizoen tot u heeft betaald. Aan een overschrijving wordt ook 
geen medewerking verleend.
Overmaken kan op rek nr.: NL08ABNA0508320283 t.n.v. s.v. Tivoli on-
der vermelding van contributie en/of barrekening.
Contant betalen kan ook bij Henk Rennenberg of Leny Sanders.

Leiders
Graag de spelerspasjes inleveren voor eind van deze maand. Mutaties 
van spelers en/of begeleiding ook graag doorgeven. 

Vakantie
De laatste training zit erop en het bestuur wenst iedereen een zonnige 
en rustgevende vakantie. Tot het volgende seizoen.
Begin trainingen 11 augustus

Namens het bestuur,

Leny Sanders,
Secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Hakan Sogutoglu 2e

  Marijke Smulders elftalbegeleidster dames
 2 Henny van Daal veteranen
  Tom van Duijnhoven 3e

 9 Milan Meulensteen F1
  Eddy Hendrikx 3e

 10 Hein Groeneveld lid commissie van beroep/
   lid van verdienste
 12 Frans Dielis lid van verdienste
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen medewerker kantine
 20 Hakan Arici veteranen
 21 Djero Tholen F1
 22 Stijn de Werk 3e

  Danny van den Brand jeugdmascotte/lotjesverkoop
 23 Kenneth den Ouden selectie
 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 28 Alexander Pleyte G1

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015
(restant)

Mei
Vrijdag 22  Laatste kaartavond

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

★ ★ ★

LEDENMUTATIES

Bedankt
Kevin van Och  selectie

★ ★ ★
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FRANS MINK TOERNOOI 2015

We  starten met een korte terugblik. Maandag 11 mei: een week vol 
storm, regen en wind lag in het vooruitzicht en dit weer was ook voor-
speld voor de zondag van het Frans Mink Toernooi, dus dat dreigde 
een natte bedoeling te worden. 
Terug naar het heden, 17 mei, een 
zonovergoten dag en van 18,5 
graden en weinig wind. Beter weer 
voor een toernooi was haast niet 
denkbaar. Dus waren in tegenstel-
ling tot de voorgaande jaren nu alle 
tien teams aanwezig, deze werden 
onderverdeeld in twee poules van vijf en speelden een halve competitie 
gevolgd door kruisfi nales. 

Groep A
De eerste wedstrijd in deze groep was, zo zou later blijken, direct de 
topper. De wedstrijd tussen De Viandellen en De Haasjes, beide overi-
gens met dames in de gelederen, eindigde in een krappe 0-1. Wedstrijd 
twee waren de Ouders E2 tegen onze gasten uit Braakhuizen, duidelijk 
was dat de gasten hier met een missie waren gekomen en veegden 

met 1-7 de Ouders van het veld. Het 
team dat nog niet in actie was geko-
men, was Met DT, gevuld met derde 
elftalspelers. Zij namen het in de 
derde wedstrijd op tegen De Haas-
jes en wederom trokken De Haasjes 
aan het langste eind: 3-4. 
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Hierna begon ook de zegereeks van De 
Viandellen. Na de 1-0 nederlaag leverde 
deze reeks (3-1, 6-0 en 3-2) alsnog ne-
gen punten en een tweede plaats op. 
Ondertussen had Braakhuizen al twee 
nederlagen geïncasseerd, maar sloten 
het toernooi af met een doelpuntrijk 3-3 
gelijkspel tegen De Haasjes, die zodoen-
de hun eerste puntverlies leden. De Ouders E2 hadden hun eerste drie 
wedstrijden verloren, maar dankzij een 2-3 zege op Met DT wisten zij 
hun eer toch nog te redden. In een poule waarin twee teams duidelijk 
boven de rest uitstaken en de onderste drie samen de overige punten 
verdeelden, was de stand uiteindelijk als volgt:

Groep B
De Daltons waren te laat aanwezig 
en met een speler te weinig, dus liet 
de eerste wedstrijd op zich wachten. 
De gasten uit Tongelre openden het 
toernooi tegen FC Knudde, tikkie 
terug Jaap! Na twintig minuten spe-
len stond er een 3-1 eindstand op 
de borden. Vervolgens werd de club 
Veloc een nieuw leven geschonken, 

althans voor een dag, zij mochten het opnemen tegen De Vets, het 
oudste team van vandaag. Veloc hield haar doel schoon, scoorde zelf 
tweemaal, het gevolg: 2-0 overwinning. De Daltons waren uiteindelijk 
aanwezig en traden aan tegen FC Knudde. Wederom liep FC Knudde 
tegen een 1-3 nederlaag aan. Uit-
eindelijk wist FC Knudde in de daar-
opvolgende wedstrijd hun eerste 
en enige punten te pakken en De 
Vets werden met wederom een 3-1 
eindstand verslagen. Ondertussen 
denderde Veloc door naar de kruisfi -
nales en behaalde met vier over

Team GS W G V P Saldo
De Haasjes 4 3 1 0 10 +3

De Viandellen 4 3 0 1 9 +8
Braakhuizen 4 1 1 2 4 +3

Met DT 4 1 0 3 3 -2
Ouders E2 4 1 0 3 3 -12
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winningen als enige team het 
maximaal aantal punten. Ton-
gelre volgde hun voorbeeld en 
voegde zich met zeven punten 
ook bij de laatste vier. In de laat-
ste wedstrijd van deze groep 
wisten De Vets ook hun eerste 

punt binnen te halen en met een 2-2 gelijkspel werden zo De Daltons 
uit de kruisfi nales gehouden.

Team GS W G V P Saldo
Veloc 4 4 0 0 12 +8

Tongelre 4 2 1 1 7 +4
De Daltons 4 1 2 1 5 -1
FC Knudde 4 1 0 3 3 -4

De Vets 4 0 1 3 1 -7

Finales
De eerste halve fi nale was die tussen De Haasjes en Tongelre. De 
Haasjes hadden hun visitekaartje in de groepsfase afgegeven richting 
de overige teams, maar zij gingen toch wel enigszins verrassend met 
0-1 onderuit. Tongelre plaatste zich 
als laatste dus ternauwernood voor 
de halve fi nales, maar hun sprookje 
ging verder. Daarna was de wedstrijd 
een stuk minder spannend. Veloc 
won ook haar vijfde wedstrijd van het 
toernooi en met een 0-4 overwinning 
op De Viandellen werden die terug 
naar het frietvet gestuurd. 
De fi nale was dus een wedstrijd tussen twee teams uit groep B. In de 
groepsfase wist Veloc met 1-0 te winnen, dus dit beloofde een span-
nende wedstrijd te worden. En zo geschiedde. In een wedstrijd die re-
delijk gelijk op ging, maar Veloc toch iets beter oogde, was het Tongelre 

dat de score opende. Vervolgens 
zakten zij in en drong Veloc aan. 
Met soms wat harde overtredingen 
en katachtige refl exen van de goa-
lie wist Tongelre een tegendoel-
punt te voorkomen en konden zij 
na twintig minuten spelen de Frans 
Mink bokaal richting de hemel ste-
ken.
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Een prima dag, waarop Frans Mink himself ook nog even aanwezig 
was en natuurlijk gehuldigd en bedankt werd voor zijn verdiensten 

en het feit dat dit toernooi zijn naam 
draagt. De gasten uit Tongelre gingen 
uiteindelijk met de prijs aan de haal. In 
een toernooi dat meer dan andere jaren 
gedomineerd werd door leden van Tivoli 
werd er bij vlagen zeer goed gevoetbald 
en dit leidde tot 93 doelpunten. Werd 
er niet gevoetbald, dan werd er onder 
meer van een drankje, een hapje en de 

zon genoten. Kortom, dit jaar was het Frans Mink Toernooi weer een 
succes. Waar naast de spelers ook en vooral de vrijwilligers, die dit 
evenement weer mogelijk gemaakt 
hebben, voor gezorgd hebben. Ik zal 
hier geen namen noemen om nie-
mand te kort te doen, dus ik sluit af: 
Tot volgend jaar!

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★

Kruisfinales
De Haasjes - Tongelre 0 - 1
De Viandellen - Veloc 0 - 4

Finale
Tongelre - Veloc 1 0

Uitslag

Uitslag
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TIVOLI 1 – WISSELVALLIG TOT HET EIND

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.

Met een veel te dikke uitnederlaag bij rode lantaarndrager Sterksel en 
een mooie thuiszege tegen DVS sloot Tivoli deze competitie geheel in 
stijl af: wisselvallig van begin tot eind. Zoals al vaker in deze rubriek 
aangegeven, had er echt veel meer ingezeten als een plaats net onder 
de middenmoot.

Sterksel - Tivoli 6-2 26 april 2015
Bart Berkers scoorde twee keer voor rust, wat Sterksel een ruime voor-
sprong opleverde.
Na de pauze kwam Tivoli terug tot 2-2, via goals van Elmar van Milhees 
en Appie Saddaty. Sterksel herpakte zich en liep in het restant van de 
wedstrijd uit naar een 6-2 overwinning door doelpunten van Jefferey 
Perts, Ruud van der Velden, Bart Berkers en David Dasilva.

Tivoli – DVS 4-1 3 mei 2015
Tivoli heeft het seizoen afgesloten met een verdiende overwinning op 
DVS: 4-1. Al in de derde minuut kwam de thuisploeg op voorsprong 
door een schitterend doelpunt van Appie Saddaty. Vlak daarna was 
Luc Verbeek bijna trefzeker, maar zijn schot belandde op de paal. DVS 
werd door het trillende aluminium wakker geschud en nam het initiatief 
over. Binnen het kwartier bracht Bas van Ginniken de gasten langszij, 
1-1. Nog voor rust kwam Tivoli weer aan de leiding. Ralph Walravens 
zette zijn naam op het scorebord, 2-1.
In de tweede helft liep de thuisploeg verder uit door doelpunten van Luc 
Verbeek en Ivo Moesman sloot zich daarbij aan: 4-1.

★ ★ ★
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Onderstaand de huidige en zeer waarschijnlijk laatste topscorerslijst 
van het seizoen 2014 -2015.

 1 Marc Carapiet 3e 24x
 2 Frans Veldpaus V 13x
 3 Hakan Arici V  11x
 4 Mike Hovens V 10x
 5 Jaffa Dinmohamed 3e   9x
  Coen Jansen 1e   9x
  Elmar van Milhees 1e   9x
 8 Rob van Hout  3e    8x
 9 Luc Verbeek 1e   7x
 10 Dion Bell 3e   6x

★ ★ ★
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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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G-TEAM TIVOLI

Feestje G-team
Op de laatste trainingsdag van ons G-team dit seizoen hebben we een 
feestje gebouwd. De stagiaires Rens en Janneke kregen een kadootje 
aangeboden van de spelers. Dit werd overhandigd en voorzien van een 
speech door Steven. De spelers bedanken hen voor hun inzet en heb-
ben veel opgestoken van hun trainingen. Janneke en Rens trakteren de 
spelers op ijsjes en cola. De avond wordt voortgezet met een tafelvoet-
baltoernooitje, er is muziek en er wordt zowaar nog gedanst.
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Toernooi
Op 14 mei heeft het team de 4de plaats behaald op het toernooi bij 
ODA in Weert. Helaas was Paul door zijn enkel gegaan. We wensen 
hem een goed herstel. Resultaat was wel een beker, die onze prijzen-
kast zal opsieren.

Een toeschouwer

★ ★ ★
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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, wat tevens de 
laatste van het seizoen is.

Tivoli 3 – Dommelen 3 (1-2)
Dommelen zette ons vooral na rust fl ink onder druk en de beslissende 
treffer viel 1 minuut voor het einde van de wedstrijd. 
Voor rust kwamen we via een mooie aanval door het midden op voor-
sprong. Petje gaf een mooie steekpass op Valentin, die was niet zelf-
zuchtig en bediende Marc. Uit het niets kwam Dommelen op gelijke 
hoogte. Beekie kreeg een hoge bal niet klem en uit de daarop volgende 
scrimmage scoorden de Dommelnaars.  De winnende treffer kwam tot 
stand via een lange bal over onze linkerkant, Tommy kwam uit en de 
rechtsbuiten liftte de bal mooi over hem heen in de lege goal.
Zunt....

UNA 7 – Tivoli 3 (3-3)
In een vermakelijke wedstrijd tegen de kampioen hebben we een dik-
verdiend punt weten binnen te slepen.
We begonnen in een fantasie opstelling en stonden zowaar met 12 
man op het veld. Pasje stond het dichtst bij de dug-out en ging gedwee 
even zitten. Mike begon centraal op het middenveld en Marc was laat-
ste man met Beekie voor hem, Vinnie in de goal en Jorn ook nog in de 
spits samen met Gijs, dat waren wel de opvallendste verschuivingen.
Dan nu de wedstrijd...
Helaas kwamen we binnen 10 minuten op achterstand. Vinnie schatte 
een bal die vanaf de zijkant kwam, verkeerd in en zo belandde die bal 
pardoes voor de voeten van een Zeelsternaar. Daardoor is inmiddels 
Fred onze onbetwiste nul in de goal.
We speelden toch wel goed en kregen aardig wat kansen. Fred bracht 
het evenwicht terug en schoot de bal onberispelijk in de hoek na een 
soort van slalom. Net voor rust werd Valentin diep gestuurd door Marc 
en hij lobde de bal mooi over de keeper in de lege goal. Na rust pro-
beerde UNA ons wat meer vast te zetten. Ze creëerden echter weinig 
kansen en wij hadden een paar gevaarlijke uitvallen. Toch werd het 
weer gelijk, via een rommelige bal die rustig richting onze 2e paal rolde. 
Vinnie dook er nog goed naar toe maar was helaas te laat.



15

Onze pijp was bijna leeg en 10 minuten voor tijd leek alles in duigen te 
vallen. Een afstandsschot werd door Tommy van richting veranderd en 
daardoor was Vinnie geklopt. Even daarvoor had hij ons nog met een 
katachtige boks gered.
Toch kwam alles nog goed. Pasje onderschepte een aanval en gaf de 
bal direct diep. De verdediger zat er fl ink naast en daardoor kon Marc 
zo naar de keeper toe. Marc omzeilde een verdediger en schoot de bal 
zo in het kruis.
Een mooie afsluiting van een goed seizoen en nu lekker barbecueën. . 
. 

★ ★ ★

GEBOREN

Wij ontvingen het heugelijke nieuws van de geboorte van

JACI VAN DER VLUGT

Op 22 april jl. zag Jaci het levenslicht.

Jaci is de dochter van Johnny van der Vlugt en ons 
dameslid Chrissy Smulders. Zij is tevens de kleindochter 

van Peter (wedstrijdsecretaris en veteranenleider) en 
Marijke (leidster van onze dames) Smulders.

Wij feliciteren de families Smulders en van der Vlugt 
met deze blijde gebeurtenis.
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EINDSTANDEN SENIOREN 2014 – 2015

Vooraf melden we nog maar een keer, dat in het kader van de slogan 
“Vrijheid, blijheid” er in dit seizoen geen tussen- en eindstand van de 
veteranen meer zijn bijgehouden met als gevolg, dat we die dus ook 
niet meer in het clubblad kunnen plaatsen. Onderstaand vinden jullie 
de overige eindstanden.

Tivoli 1 5e klasse E
De Weebosch 22 45 53- 23
ZSC 22 44 54- 19
DOSL 22 44 55- 28
Tuldania 22 43 58- 31
Vessem 22 41 60- 37
Casteren 22 34 30- 37
DVS 22 32 55- 36
Nederwetten 22 30 47- 50
Tivoli 22 22 38- 53
Terlo 22 19 25- 59
Sterksel 22 11 33- 85
Knegselse Boys 22 9 21- 71

Tivoli 3 5e klasse 527
UNA 7 22 62 81- 21
Dommelen 3 22 55 77- 35
Geldrop 6 22 44 89- 46
Eindhoven AV 3 22 41 74- 44
Tivoli 3 22 41 69- 56
Pusphaira 8 22 33 55- 52
Valkenswaard 5 22 31 58- 49
DOSL 3 22 26 37- 46
WODAN 9 22 14 40- 75
Nieuw Woensel 4 22 13 36- 68
Braakhuizen 4 22 12 41- 87
Heeze 6 22 7 34- 112

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

Respect, dat is een breed begrip, je kunt het moeilijk omvatten maar 
wel tonen.

Respect

Om iemand te eren
Kun je veel zeggen

Maar alleen iets beweren
Dat kan men weerleggen

Je kunt het beter tonen
Laten zien dat je het meent

Zoiets kun je niet klonen
En het wordt nooit uitgeleend

Gewoon naar iemand luisteren
Zijn verhaal willen aanhoren

Niets met tegenspraak verduisteren
Of iemand in zijn rede storen

Wil echt horen wat de ander zegt
Laat je oren ermee overlopen

Dat weet je waarvoor die ander vecht
Want respect is niet om te kopen

Pasje 18-5-2015

★ ★ ★
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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 nog steeds ingezonden worden. Voor 
deze maand hebben we zelf een selectie (T)Ronnies gezocht en ge-
vonden. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan.

Amerika
Onderwijzer: “Wijs Amerika eens aan op de kaart, Marco.”
Marco: “Het ligt daar, meester!”
Onderwijzer: “Goed zp. En wie ontdekte Amerika, John?”
John: “Marco, meester!”

Schuld
“Jij doet me altijd heel sterk aan Piet Desmet denken, wist je dat?”
“Nee, hoe kan dat nou? Ik lijk toch helemaal niet op hem.”
“Nee, dat niet. Maar jullie zijn mij allebei 25 euro schuldig.”

Postzegels
Moeder tegen haar dochter: “Mieke, je hebt te veel postzegels op die 
brief geplakt!”
Dochter: “Als die dan maar niet te ver gaat!”

Winkel geopend
“Mijn zwager heeft pas een winkel geopend in Amsterdam.”
“Oh, dat wist ik niet. En, hoe doet ie het?”
“Niet zo best, hij moet nog zeven maanden zitten. Hij deed het namelijk 
met een breekijzer.”



☞
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Huisarts
Een moeder gaat met haar jongste zoontje naar de huisarts. Dokter: 
“Wat is er met uw zoon aan de hand?” Moeder: “Ik weet het niet dokter, 
maar er moet wel iets mis zijn, want hij vindt het leuk om zijn huiswerk 
te maken.”

Betalen
Een sjofel geklede man heeft in een chique restaurant heel uitgebreid 
zitten eten. Als hij eindelijk klaar is, roept hij de ober en zegt: “Kan ik nu 
betalen?”
Waarop de ober antwoordt: “Ja, dat hoop ik.”

Advertentie
Te koop aangeboden:
Camera en statief van beroepsfotograaf met drie poten.

Huiswerk
Moeder tegen haar zoon: “In plaats van buiten op straat rond te lopen, 
zou je best je vader eens met je huiswerk kunnen helpen.”

Tandarts
Jongetje in de stoel bij de tandarts: “Wat zou ik toch willen dat we zon-
der tanden werden geboren.” Waarop de tandarts laconiek antwoordt: 
“Dat worden we ook meestal, dacht ik.”

Opstel
De leerlingen krijgen de opdracht een opstel te schrijven met de titel 
“Moeten we ons kort en bondig uitdrukken?” Jantje levert het kortste 
opstel van de klas in: “Ja!”

Agenten
Twee politieagenten vinden een lijk op de stoep voor het gymnasium. 
“Hoe schrijf je gymnasium?” vraagt degene die het proces-verbaal op-
maakt. “Weet ik niet. Kom, laten we het maar beter naar het postkan-
toor slepen.”
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Schoolgeld
Een zoontje tegen zijn vader: “papa, zou je het leuk vinden, als ik wat 
geld voor je verdien?” Vader: “Maar natuurlijk, jongen! Hoe wil je dat 
gaan doen?”
“Heel eenvoudig,” zegt het jongetje. “De meester heeft gezegd dat het 
beter zou zijn dat ik mijn schoolgeld terugvraag!”

Pianokruk
Een klant komt boos de muziekwinkel binnen: “Ik kom de pianokruk 
terugbrengen die ik hier vorige week gekocht heb. Hij doet het niet.”
“Hoe bedoelt u, meneer?” vraagt de verkoper.
Klant: “Ik zit er nu al een week op en ik heb er nog geen toon uit gekre-
gen.”

Safari
“Ik hoorde laatst van een kennis dat je op safari bent geweest!”
“Ja, het was een onvergetelijke reis.”
“Dan heb je zeker ook op tijgers gejaagd?”
“Ja, een keer.”
“En, hoe ging het?”
“Ik ben er heelhuids vanaf gekomen. We kwamen er gelukkig geen te-
gen!”

Zakdoek
Een keurige oude heer zit in de trein tegenover een kleine jongen die 
voortdurend in zijn neus peutert. Na een poos zegt de oude heer ge-
ergerd: “Heb je geen zakdoek bij, jongeman?” Waarop de jongen ant-
woordt: “Jawel meneer, maar mijn moeder heeft gezegd dat ik die nooit 
mag uitlenen!”

Nog een advertentie
Te koop aangeboden:
Deense dog, reu, 2 jaar. Eet alles. Houdt veel van kinderen.

★ ★ ★
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EINDSTANDEN JEUGD VOORJAARSREEKS

Tivoli D1 3e klasse D391
Tivoli D1 6 16 62- 9
SC Olympus D2 6 12 32- 31
Berkdijk D1 6 7 27- 18
FC Drunen D1 6 0 12- 75

Tivoli D1 kampioen

Tivoli E1G 3e klasse E338
RKVVO E4 10 23 35- 15
DVS E2 10 19 41- 27
Acht E3 10 16 36- 21
Braakhuizen E2 10 12 37- 36
Best Vooruit E5 10 10 27- 44
Tivoli E1G 10 6 35- 68

Tivoli E2 5e klasse E566
RPC E8 10 26 46- 17
DBS E12G 10 18 39- 38
Tivoli E2 10 16 55- 34
Braakhuizen E4 10 16 48- 32
RKVVO E6 10 7 21- 45
SBC E11 10 3 32- 75

Tivoli F1 4e klasse F487
UNA F6 10 24 51- 22
Tongelre F2 10 23 48- 17
RPC F5 10 16 30- 34
Tivoli F1 10 11 23- 32
Braakhuizen F3 10 7 26- 37
Nuenen F6 10 5 17- 53

★ ★ ★
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OVERLIJDEN

Wij ontvingen het trieste bericht van het 
overlijden van mevrouw

Leen Klein Kiskamp – van Uum

Op 9 mei is zij op 77e jarige leeftijd overleden.

Zij is de moeder van ons veteranenlid 
Ferry Klein Kiskamp.

Wij wensen Ferry en zijn familie alle 
mogelijke sterkte toe.

OOOOOVVVVEEEERRRRRLLLLLLLLIIIJJJJDDDDEEEEEENNNNNNNN

WiWiWWiWWiW j j jjjj onononnonononoontvtvtvtvvtvvvvtvviiininnininnnnniii gggegegegegegennnnnnn hehheheheheheheheettttt trtrrtrtrt ieeieieieeeiestsststtte eee bbeeebebeeberiririirichhhhhchcchttt tt vavavaaavaann n n n nn hehehehehehet tttt 
ovoovovovovoverr ililili djdjddjdjdjdj eneenenenenn v v vvvvaananananaannnn mm  eve rouw

LeLeL enene  Kleleeeeeiiiininini  K KKKKKisissssisiiskakakakakakaakkakakaakk mpm  – van Uummmmmmmmmmm

OpOpOpppOpOpOp 9 999 9 m  mmmmmmeeieieeieeiieiieeiieieiei ii iiii iis s s ssssss zzziziizij jj opopopop  77777777777777eeeeeee jjjjj jjjj jjjaararararrrariggigiggee ee leeftijd oveveverlededdddededddddeneneeennen.

ZZZiZiZZZZZ j j j isisssis d dd dd ee eee eee mmmmmooomommom edeeeededededeeeeere  vvvvananaaanana  ooons vvveete eranennnnnnnnlililill d ddd d 
FeFeeeFFF rrrrrrrrrrrrrrrrr y yyy KlKleieeieieieie nn n KKKKiKKKKKKKKK skamp.

WiWiWijj jj weweweweewensnnsnssssn eneneen FF FF FFererererryryryy e e eenn n nn n zizizizijnnnjnnn f f ffamamamamililieeieieieeii  aaaaa aaalllllllleeee 
momommomomoomoomooogegegeeegg liiiliijkjkjkjkjkjj e e ststtstererrerrktktktktk e e eee totototoeeee.eee
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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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-  het voetballende gedeelte van dit seizoen  
 er nu op zit
- afgelopen zondag het Frans Mink toer 
 nooi een laatste wapenfeit was
- de naamgever van dit toernooi mooi in  
 het zonnetje werd gezet
- onze (niet) voorzitter, Dre Rennenberg,  
 graag aan ons allen wat meer wilde ver 
 tellen over Frans Mink

- de zeer inspirerende Frans zich zichtbaar vereerd voelde
- het naar hem genoemde toernooi een succes was
- er maar liefst 10 verschillende teams meededen
- ook heel wat dames hun mannetje stonden
- er ook heel wat oud-Tivolianen meededen
- het team van Tongelre, met als bekendste oud-Tivolianen Stefan 

Bosch en Johan vd Laar, als eerste eindigde
- zij in de fi nale met 1-0 te sterk waren voor Veloc
- dit Veloc bestond uit veelal spelers uit ons eerste elftal
- de organisatie een dikke pluim heeft verdiend
- ons G-team ook een toernooi speelde
- zij een verdienstelijke 4e plaats behaalden
- er nu alleen nog een afsluitende feestavond zal plaatsvinden
- dit evenement op 6 juni gepland staat
- u zich hiervoor nog kunt aanmelden
- er na deze westernavond een lange zomer zonder Tivoli zal volgen
- we ons in de tussentijd allemaal kunnen beraden op het komende 

seizoen
- er namelijk nog heel wat te regelen valt
- onze club alle leden hard nodig heeft
- er namelijk heel wat vacatures zijn op dit moment
- de sollicitatieprocedures nou niet echt storm lopen
- we het dan nog maar niet hebben over mogelijke kandidaten voor de 

openstaande functies
- we nu niet verder in detail willen treden
- dit namelijk al vaak genoeg is gedaan
- het effect daarvan misschien op deze manier wel tot uiting kan 

komen
- wij allen Tivolianen zijn
- we niet weten waar allen Tivolianen zijn

★ ★ ★








