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KOPIJ INLEVEREN

1 november 2015

De afgelopen le-
denvergadering 
heeft nog geen 
uitsluitsel geboden, 
maar we kunnen 
het allemaal niet 
veel langer voor 
ons uitschuiven. 

Het bestuur zal met 
concrete functies en invulling daarvan 
komen en dan is het aan onze leden 
om het mee op te pakken. Zoals wel 
duidelijk werd tijdens de ledenver-
gadering, draait onze club nu op te 
weinig leden, middelen en kader. Dit 
zal moeten veranderen de komende 
maanden. Mochten er ideeën zijn, 
dan kunt u het bestuur via allerlei 
wegen vinden. Per mail, via de idee-
enbus of persoonlijk, het is allemaal 
mogelijk, dus schroom niet en neem 
uw lidmaatschap niet zomaar voor 
lief. Een vereniging dat ben je met z’n 
allen, de keus is dus aan de leden.
Dit bleek ook al uit de presentatie van 
onze nieuwbakken interim-voorzitter 
Dre Rennenberg.

Terug naar de orde van de dag; het 
seizoen is begonnen, we hebben een 
nieuwe secretaris; en voor u ligt het 
tweede clubblad van dit seizoen.
Niet te vergeten, de Goedheiligman 
komt onze club met een bezoek ver-
eren op zaterdag 21 november.
Veel leesplezier!

★ ★ ★
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AFSCHEID LENY SANDERS ALS SECRETARIS

Op de afgelopen ledenvergadering, heeft 
Leny Sanders na 9 trouwe jaren het secre-
tariaat van onze club te hebben behelst, het 
stokje overgedragen aan de unaniem geko-
zen nieuwe secretaris Marc van Hout.

Leny sprak alle aanwezigen voor het laatst 
toe vanuit haar rol als secretaris. Negen 
jaar geleden nam zij het stokje over van 

Rob Vincken, die dezelfde functie ook al bijzonder lang had vervuld. 
Naar eigen zeggen, heeft Leny het met veel plezier gedaan maar heeft 
ze er ook wel ooit eens van wakker gelegen. Ook wilde Leny ons er 
van verzekeren dat zij zeker nog bij de club zal blijven en dat zij hoopt 
dat we samen op die manier nog naar het 100-jarig bestaan kunnen 
toewerken.
Alle aanwezigen kregen van Leny een consumptie aangeboden tijdens 
de pauze van deze vergadering. Mede met dit in het vooruitzicht, kreeg 
Leny een stevig applaus van de vergadering.
Vanuit het bestuur, en dus namens de vereniging, kreeg Leny een bos-
je bloemen, een mooie pen en een leuke dinerbon aangeboden.

Terug naar de orde van de dag, bracht Dre de verkiezing van onze 
nieuwe secretaris Marc van Hout tot stemming. Dit gebeurde per hand-
opsteking bij tegenstemming. Omdat niemand zijn hand opstak, tikte 
Dre de stemming snel af en zo werd Marc gekozen. Ook Marc kreeg 
een applausje.

Bijgaand nog enkele foto’s van onze aftredende secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers selectie
 6 Anna Welten  dames
 7 Frans Joosten verenigingslid
 11 Arianne Muskens medewerker kantine
 12 Jeffrey de Rijk selectie
 13 Rick van de Laar selectie
 14 Saif Oedaichand F1
  Madison Philippart F1
 15 Yasin Oedaichand  F1
 20 Hamza Özgür D1
 23 Ralph Tebbertman G1
 21 Ryan Ligthart E2
 27 Ricardo van Bekhoven selectie
 31 José Engelen dames

★ ★ ★
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ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 10-9-2015

(door onze redacteur Pascal Janssen)

Wegens diverse omstandigheden 
zijn wij er niet in geslaagd om een 
volledig verslag van de algemene 
ledenvergadering van 10 september 
2015 voor u te verzorgen. 
Voor dit moment willen wij u een 
aantal belangrijke punten niet ont-
houden maar op het volledige ver-
slag zult u dus nog een clubbladje 
moeten wachten.

Dan nu een paar belangrijke punten:

Onze fi nanciële situatie is niet bepaald rooskleurig te noemen. Door het 
geringe aantal leden, te weinig activiteiten en dus lage kantine-inkom-
sten hebben we een verliesgevend seizoen achter de rug. We hebben 
dus ingeboet op onze fi nanciële reserves.
Ondanks dit verlies wordt de contributie niet verhoogd omdat wij als 
club laagdrempelig en toegankelijk willen blijven. We zullen op zoek 
moeten gaan naar nieuwe, en extra, sponsoren en bovendien is het 
van het grootste belang dat de leden hun contributie tijdig voldoen.

De functie van secretaris binnen onze club is na 9 trouwe jaren dienst 
van Leny Sanders nu overgedragen aan Marc van Hout. Marc werd 
unaniem, dat wil zeggen zonder enig bezwaar van de aanwezigen, 
gekozen tot nieuwe secretaris. Henk Rennenberg zal .Marcgaan onder-
steunen als vicesecretaris. Ook op het fi nanciële vlak hebben we voor 
dit seizoen een dubbele bezetting, Pascal Janssen neemt de taak van 
Henk Rennenberg als vicepenningmeester over. De voorzittershamer 
wordt voor 1 seizoen weer gehanteerd door Dre Rennenberg en Jack 
Engelen zal hem daarbij ondersteunen. Dit alles is alleen voor het nu 
lopende seizoen zo geregeld en biedt geen enkele garantie voor de 
toekomst.
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Leny Sanders bedankte de leden en het bestuur voor het vertrouwen 
en de samenwerking de afgelopen 9 jaar, zij bood alle aanwezigen een 
drankje aan tijdens de pauze. Als dank voor haat inzet kreeg Leny een 
bosje bloemen, een mooie pen en een dinerbon aangeboden.

Dre deed zijn plan voor onze vereniging uit de doeken. Dit plan stelt de 
vereniging voor drie keuzes: Een doorstart maken en samen op naar 
de honderd jaar (hiervoor is wel inzet en tijd nodig van veel meer leden 
binnen onze club dan nu het geval is), op zoek gaan naar een fusiemo-
gelijkheid en ophouden als SV Tivoli na dit seizoen en als laatste mo-
gelijkheid kunnen we na dit seizoen stoppen als vereniging en allemaal 
ons ei.gen weg gaan. 
Na het relaas van Dre kwamen er uiteraard wat vragen en opmerkin-
gen. Diverse leden misten met name wat concreetheid in het plan. Men 
vond het een mooie probleemanalyse maar er werden geen concrete 
vragen aan de leden gesteld. Het bestuur nam dit ter harte en komt 
nu na de volgende bestuursvergadering zo snel mogelijk met concrete 
plannen en vragen aan de leden op de proppen.

Dit was de erg verkorte versie van het verslag van de afgelopen leden-
vergadering voor nu. In het volgende clubblad zal de uitgebreide versie 
volgen.

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – MATIGE START

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.
Ons 1e heeft een matige start gehad. Twee dikke nederlagen (uit bij 
Sterksel en thuis tegen WSJ) werden afgewisseld met 2 keer een ge-
lijkspel (thuis tegen Knegselse Boys en uit bij EDN ’56). Licht tegenval-
lend dus.

Sterksel - Tivoli 3-0 6 september 2015
Het jubileum van Sterksel werd afgelopen zaterdag door de selectie 
goed gevierd. Daar kwam tegen Tivoli nog eens een klinkende over-
winning bij, 3-0. Het duurde tot de 52e minuut voordat de score werd 
geopend door een treffer van Bart Berkers, 1-0. Twaalf minuten voor 
tijd maakte Vincent van den Groenendaal er 2-0 van. De 3-0 eindstand 
werd drie minuten voor tijd bepaald door Hashin Haaji.

Tivoli – Knegselse Boys 1-1 13 september 2015
In een gelijkopgaande wedstrijd was Tivoli in de eerste helft de partij 
die veel kansen kreeg, maar het was steeds te dik of te dun waar-
door er geen resultaat werd geboekt. Alleen René Lathouwers hield 
het hoofd koel en bracht Tivoli in de 25e minuut op voorsprong. Die 
voorsprong werd echter in de laatste minuut van de eerste helft door 
Hein Willems ongedaan gemaakt, 1-1. Na rust veel kansen voor Kneg-
sel, maar net als Tivoli voor rust deed men er niets mee. Het bleef wel 
spannend maar er veranderde niets meer in de uitslag die bleef 1-1.

Tivoli – WSJ 1-5 20 september 2015
Tegen het snelle en goed georganiseerde spel van WSJ had Tivoli 
geen schijn van kans. In de tweede minuut kwamen de gasten op voor-
sprong. Na rust scoorden de gasten binnen een half uur vier keer. Tus-
sendoor wist Coen Jansen de eer van Tivoli te redden: 1-5.

EDN ’56 – Tivoli 1-1 27 september 2015
Tivoli kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte penalty 
van Niels de Haas. Halverwege de eerste helft kwam EDN’56 op gelijke 
hoogte. Na een scrimmage voor de goal viel de 1-1.In de tweede helft 
werd er niet meer gescoord.

★ ★ ★
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WEDSTRIJDREGELEMENTEN 

Vrouwen 7x7 18+ voetbal

1. Spelersaantal: 
Een complete ploeg in het veld bestaat uit een keepster en zes veld-
speelsters. Het minimum aantal speelsters is vijf inclusief keepster. 

2. Wissels: 
Teams mogen doorlopend wisselen.

3. Leeftijd:
Op het moment van spelen, dienen de speelsters minimaal de 15 
jarige leeftijd hebben bereikt 

4. Aankomst team: 
Bij aankomst meldt de teambegeleider zich bij het wedstrijdsecretari-
aat. 

5. Lidmaatschap:
Voor deelname aan de 7x7 18+ competitie is een KNVB-lidmaat-
schap vereist. Iedere speelster moet in het bezit zijn van een geldige 
spelerspas.

6. Wedstrijdformulier: 
Het digitale wedstrijdformulier kan worden gebruikt.

7. Kleding: 
Een team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding (bij voorkeur 
het normale clubtenue). Bij nagenoeg identieke clubtenues zorgt het 
eerstgenoemde team voor een afwijkend kleur shirt (of hesje).  

8. Wedstrijdduur: 
De duur van één wedstrijd is 2 x 45 minuten. 

9. Doel:
De doelen zijn voorzien van een doelnet en hebben een voorkeuraf-
meting van 5 x 2 meter. De vereniging kan gebruik maken van de 
bestaande E- en F-pupillendoeltjes. De doelen dienen conform de 
vastgestelde instructies vastgezet te worden. 

10. Veldafmeting: 
Het veld is +/- 50 meter breed en +/- 65 meter lang. De KNVB advi-
seert om op een half voetbalveld te spelen.   

11. Wedstrijdbal: 
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht min. 370 gram. 

12. Scheidsrechter: 
De wedstrijden worden geleid door een spelbegeleider c.q. scheids-
rechter van de thuisspelende vereniging.  
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13. Assistent scheidsrechter:
Er wordt niet gespeeld met assistent-scheidsrechters (grensrech-
ters). 

14. Spelregels:
De normale spelregels veldvoetbal gehanteerd, met alleen de daarop 
volgende uitzonderingen
Spelbegin: De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het 
midden van het speelveld. De tegenpartij moet een afstand van mini-
maal 8 meter in acht nemen. 
Buitenspel:  Is niet van toepassing
Strafschop:  De afstand van de doellijn tot de penaltystip bedraagt 8 
meter.
Hoekschoppen: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten geno-
men.
Wisselen: Er mag onbeperkt worden gewisseld. 

15. Wedstrijdleiding: 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooi- en/
of wedstrijdleiding.

★ ★ ★



☞
9

HET TWEEDE

(van onze redacteur Pascal Janssen, en met enige hulp van zijn team-
genoot Jaffa Dinmohamed)

Onze redacteur Pascal Janssen stuurt dit seizoen regelmatig wat wed-
strijdverslagen van het 2e, die ook op de website verschijnen. Onder-
staand vinden jullie zijn bijdrage voor deze maand.

Tivoli 2 – Nuenen 5 (4-7)
In een wedstrijd die voor onze conditiegesteldheid te lang duurde, ver-
loren wij terecht van de jonge honden uit Nuenen die vorig jaar kampi-
oen waren geworden in de 6e klasse.
De eerste helft bleven we goed bij en ging het spel nog op en neer. Ge-
legenheidsscheidsrechter Stef hielp ons enorm uit de brand nadat Wim 
ermeulen ons in de steek had gelaten.
Na rust bleek het conditieverschil overduidelijk al had Nuenen wel wat 
geluk met sommige afrondingen. De mooiste goal van hen was ook 
een lucky maar de overwinning was zeker verdiend voor onze oppo-
nent. Marc scoorde drie keer waarvan een vanaf de strafschopstip en 
onze vierde treffer kwam van de voet van de goed ingevallen Petje.

Volgende week beter...

Tivoli 2 – Heeze 5 (2-3)
Tivoli 2 heeft tegen Heeze 5 zijn tweede nederlaag op rij geleden. De 
mannen van coach Marc en assistent Vincent hebben nu 0 punten na 
twee wedstrijden.
Voor de rust kwam de meeste dreiging uit Tivoliaanse hoek, al kreeg de 
thuisploeg nauwelijks kansen. Patje kreeg de bal net buiten de 16 voor 
de voeten en haalde verwoestend uit, 1-0. Een bal die volgens de spe-
lers overduidelijk over de lijn was, werd niet gezien door de grens van 
Tivoli en ook niet door de scheids. Hierdoor ging Tivoli theedrinken met 
een voorsprong op zak.
Na de rust leek er aanvankelijk niet veel veranderd maar gooide de 
scheidsrechter roet in het eten. Een penalty werd toegekend aan 
Heeze waar van buitenspel sprake was. Marc zette een tandje hoger 
en zette daarmee Tivoli weer direct op voorsprong, 2-1. Niet veel later 
kreeg spits Jonas van Heeze de vrije doortocht van Bell, en kon zo 
makkelijk scoren.
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Kansen heen en weer, en een lucky goal, (waarbij keeper Dennis de 
bal niet meteen klemvast had) van Heeze bepalen de eindstand. 2-3

Kop op mannen! Er is gevochten voor de punten, deze zijn meegeno-
men door Heeze maar die pakken we weer af op hun territorium!

Nieuw Woensel 5 – Tivoli 2 (4-5)
In een duel dat wij voor rust duidelijk domineerden, trokken we na een 
mindere tweede helft toch aan het langste eind. De thee werd genuttigd 
bij een verdiende 3-1 voorsprong. Petje opende de score met een (niet 
zo) ziedend schot dat door de gelegenheidskeeper zijn vingers glipte. 
Marc zette ons via 2 op waarde geschatte dieptepassjes van Stubbske 
en Petje op 0-3. Stubbske strooide nog heel wat meer mooie passjes 
maar helaas stond het vizier niet altijd op scherp bij onze jarige job. 
Een onterechte penalty bracht de tegenstander enigszins terug in de 
wedstrijd. 
In de tweede helft werd het al snel gelijk. De erg fysiek spelende spits 
van Nieuw Woensel gooide Beekie tegen de grond en verschafte zich 
zo een vrije doortocht, natuurlijk had de scheids deze overtreding niet 
gezien. Dennis dacht dat een schot uit de tweede lijn langs ging maar 
helaas werd het zo 3-3.
Marc kwam terug in het veld en scoorde er nog twee, een op aangeven 
van Petje en een uit een andere dieptepass. Tussendoor maakte Nieuw 
Woensel er ook nog  een. We sleepten de winst toch uit het vuur. De 
fysieke spits gooide nog eens een gemene elleboog er tegenaan bij 
Pasje, die schreeuwend van frustratie, boosheid en pijn aan zijn ribben 
bleef liggen.

Hard gewerkt allemaal en enigszins fortuinlijk door allerlei ballen op de 
paal en een paar goede reddingen van Dennis. Bam! De eerste punten 
zijn binnen. 

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN 2015 – 2016

Senioren, dames en G-team

Tivoli 1 5e klasse D
DVS 4 12 15- 7
WSJ 4 10 10- 4
SC Olympus 4 9 16- 8
DOSL 4 9 13- 9
Riel 4 9 9- 6
EDN’56 4 7 16- 4
Broekhoven 4 7 9- 7
Terlo 4 6 5- 6
Waalre 4 3 10- 12
Tuldania 4 3 6- 11
Sterksel 4 3 5- 15
Tivoli 4 2 3- 10
Knegselse Boys 4 1 4- 13
De Bocht’80 4 0 5- 14

Tivoli 2 5e klasse 525
Gestel 4 3 7 15- 5
Nuenen 8 3 7 15- 10
WODAN 8 3 7 10- 6
Heeze 5 3 6 7- 7
Dommelen 4 3 4 8- 6
Braakhuizen 4 3 4 8- 9
Eindhoven AV 3 3 4 6- 10
Valkenswaard 5 2 3 10- 7
Nieuw Woensel 6 3 3 9- 9
Tivoli 2 3 3 11- 14
RPC 4 2 0 3- 8
DOSL 3 3 0 5- 16
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Tivoli dames (7 tegen 7 18+ 517 zondag; najaar) 1e klasse L
Venhorst 3 9 34- 1
Vlijmense Boys 3 9 25- 2
Tivoli 2 6 13- 3
FC Cranendonck 3 6 11- 4
Sparta‘18 2 3 10- 4
SPV 3 3 8- 13
Racing Boys 1 0 1- 7
Bruheze 1 0 1- 20
Boskant 2 0 2- 13
Boxtel 2 0 1- 14
Ulysses 2 0 0- 25

Tivoli G1 1e klasse GE
TEC G2 2 6 15- 6
ODC G1G 3 6 15- 4
Heeze G1 3 6 19- 10
RKKSV G2G 3 6 13- 12
Bladella G1 1 3 6- 0
Best Vooruit G1G 3 3 6- 13
RKKSV G1 0 0 0- 0
Valkenswaard G1 1 0 3- 12
Tivoli G1 2 0 1- 9
Sarto G2 2 0 1- 13
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Jeugd najaarsreeks

Tivoli E1G 4e klasse 450
Nuenen E7 3 9 30- 6
RPC E4 3 6 13- 6
Tivoli E1G 3 6 10- 10
Braakhuizen E2 3 3 14- 11
DVS E5 3 3 9- 15
Tongelre E2 3 0 2- 30

Tivoli F1 4e klasse 459
RPC F5 3 9 30- 6
DBS F8 3 6 26- 10
Brabantia F5 3 6 20- 16
Gestel F2 3 3 7- 17
Tivoli F1 3 3 10- 23
Eindhoven AV F4 3 0 5- 26

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
Hierbij de eerste topscorerslijst van het seizoen 2015 -2016.

 1 Marc Carapiet 2e 8x
 2 Michelle van der Putten D 6x
 3 Frans Veldpaus V 4x
 4 Hakan Arici V 3x
  Mike Hovens V 3x
  Sanne van der Pijl D 3x
  Perry Plompen V 3x
  Patrick Looymans 2e 3x
 9 Frank Gielen V 2x
 10 Jaffa Dinmohamed V/2e 1x
  Coen Jansen 1e 1x
  René Lathouwers 1e 1x
  Niels de Haas 1e 1x
  Evy Jacobs D 1x
  Mandy de Kort D 1x
  Arno van Happen V 1x

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ook in deze nieuwe jaargang bieden we jullie deze rubriek. We hebben 
gelukkig weer wat voorraad, aangeleverd door met name de (T)Ron-
nies en zo kunnen we jullie weer de nodige internetgein en –ongein be-
zorgen. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan.

Dom blondje
In zijn BMW rijdt Bert over de snelweg naar Soest. Het is zonnig en 
warm weer, hij geniet van het ritje. Omdat hij dorst heeft, neemt hij de 
afslag naar een picknickplaats vlakbij een bos. Daar gaat hij op een 
bankje zitten, drinkt zijn fl esje water leeg en eet er een koek bij. Op het 
bankje naast hem zit een mooi jong blond meisje. Bert ziet dat er tra-
nen over haar wangen rollen. Hij staat op en loopt naar het meisje toe. 
Vriendelijk vraagt hij aan haar: “Heb je moeilijkheden, kan ik je soms 
ergens mee helpen?” Het meisje kijkt met betraande ogen naar hem op 
en zegt: “Toen ik aan het wandelen was in het bos, ben ik verdwaald, 
en na een paar uur lopen, kwam ik uit op deze picknickplaats. Ik ben 
doodop, en wil nu dus graag naar huis, maar ik durf niemand om een 
lift te vragen.” Waarop Bert naast haar gaat zitten, zijn rijbewijs tevoor-
schijn haalt, dat aan haar laat zien, en zegt: “Als je mij wilt vertrouwen, 
dan breng ik je thuis. Maar dan moet je mij wel even vertellen waar je 
woont.” Waarop het meisje zegt: “Ja,ik vertrouw jou, ik ga met je mee, 
en ik woon ik Soest.” “Dat is ook toevallig”, zegt Bert, “ik moet ook in 
Soest zijn. Mijn naam is Bert, hoe heet jij?” “Annabel”, zegt het meisje. 
“Nou Annabel, kom maar mee, dan breng ik je thuis.”
Annabel zet zich in de auto neer, en ze rijden weg. Na een poosje gere-
den te hebben, gaat Annabel haar hand opeens naar de bovenkant van 
haar jas. Ze wil haar rits opentrekken, maar die schuift niet goed. Ze 
probeert het nog eens, maar het wil niet. Ze krijgt het niet voor elkaar
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om haar rits open te doen. Ze raakt helemaal in paniek. “Rustig, rustig 
Annabel”, zegt Bert tegen haar, “wat is er aan de hand dat je zo opeens 
in paniek raakt?” “Nou”, zegt Annabel, “we reden zonet langs een bord 
waarop stond: over 100 meter ritsen. En nu doet ie het niet.”

Pasen
Hans vraagt aan Piet: “Waar ga je dit jaar naar toe met Pasen?” 
Piet antwoordt: “Naar Zicht.” 
“Naar Zicht? Waar ligt dat?” 
“Dat weet ik ook niet, maar in de krant stond: Mooi paasweer in Zicht.”

Gestolen
Een man komt lachend een politieburo binnen en hij zegt: “Mijn auto is 
gestolen.” Agent: “Waarom lacht u dan?” 
Man: “Mijn schoonmoeder zat er nog in.” 

Tanken
Johan gaat met zijn auto naar een tankstation om dievol te tanken. 
Toen Johan zijn auto had vol gegooid , ging hij naar de kassa om te be-
talen. Toen Johan terug kwam, zag hij opeens een vreemde man in zijn 
benzinetank plassen! Johan zegt tegen die vreemde man : IS DAT WEL 
NORMAAL WAT JIJ DOET? NEE ZEGT DE MAN , DAT IS SUPER.

Tien schoolgeboden en commentaar
Gij zult niet te laat komen ..... neem gelijk de hele dag vrij 
Gij zult geen persoonlijk geluid maken .... wekkers geven meer effect 
Gij zult niet fl uisteren .... schreeuwen hoort men beter 
Gij zult niet in de gang rennen ...... glijden gaat sneller 
Gij zult heen propjes schieten ..... tassen komen harder aan 
Gij zult niet lenen .... pak het gewoon 
Gij zult niet spieken .... pak gewoon z’n blaadje er bij 
Gij zult niet op het plein fi etsen ..... pak gewoon een brommer
Gij zult uw huiswerk maken .... maar laat het eerst een ander doen 
Gij zult het leven van de leraar niet zuur maken .. dat doet zijn vrouw al 

Een echte Jehova
Mijn vriend was Jehovagetuige. Hij is jammer genoeg gestorven, maar 
hij was echt een goeie in zijn vak. Toen ze de kist wilden sluiten, zat z`n 
voet er nog tussen!!
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Twaalfeneenhalf jaar getrouwd
Een echtpaar is 12,5 jaar getrouwd en op het moment dat ze wakker 
worden, zegt de man tegen zijn vrouw: “Pak de spullen we gaan naar 
Groenland” 
Waarop de vrouw zegt: “Oh wat leuk zeg en wat doen we dan als we 
25 jaar getrouwd zijn?” 
Waarop de man antwoordt: “Dan haal ik je weer op”. 

Bidden voor het eten??
Jantje: “Moeten jullie ook altijd bidden voor het eten?
Kees: “”Nee, mijn moeder kan goed koken.”

Vleermuis
Op een middag zitten twee vleermuizen in een park. Zegt de ene tegen 
de andere: “Ik heb honger, ik ga wat bloed zuigen.” Even later komt hij 
terug met allemaal bloed om zijn mond. Vraagt de ander: “Hoe heb je 
dat voor elkaar gekregen?” 
“Nou, zie jij die lantaarnpaal?” 
“Ja.” 
“Nou, ik zag hem dus niet!” 

Waarzegster
Een kikker gaat naar een waarzegster, waar ze hem het volgende ver-
telt: “Je zult binnenkort een knappe jonge vrouw leren kennen, die alles 
over je te weten wil komen!” De kikker zegt: “Fantastisch! Waar zal ik 
haar ontmoeten, op een feestje of zo?” “Nee”, antwoordt de waarzeg-
ster, “in een biologielokaal.”

Buiten spelen
Olaf: “Mag ik nog even buiten spelen, mama?” 
Moeder: “Nee, het is al veel te laat!” 
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?” 

Nieuwe rok
We kwamen gisteren een kledingwinkel binnen en ze zei: “Ik zou een 
rok willen kopen die goed bij mijn gezicht past.” 
Ik zei: “Kom, dan moeten we ginder van achter zijn, daar hangen de 
plooirokken.”

★ ★ ★
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Wij ontvingen het droevige nieuws van het overlijden van

Jan Elands

Op 5 september 2015 is hij na een slopende ziekte op 79-jarige leeftijd 
gestorven.

Behalve supporter van onze club was Jan ook nog 31 jaar lid en in het 
verleden, we schrijven de 80-er jaren van de vorige eeuw, is hij ook 
nog seniorenleider geweest. Hij was ook een fervente deelnemer bij 

onze traditionele kaartavonden en nog niet zo lang geleden was hij ook 
nog betrokken bij de organisatie ervan. We verliezen in hem een trouw 

en betrokken lid.

Wij wensen de familie Elands veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.

OVERLIJDEN

Onlangs ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van

Theo Verbaal

Op 7 september 2015 heeft hij op 76-jarige leeftijd het aardse voor het 
eeuwige verwisseld.

Theo was samen met zijn vrouw Mieke veelvuldig op de Heihoef te 
bekennen als trouwe supporter van onze club. Hij is de vader van ons 

zeer gewaardeerd lid Hans.

Wij wensen de familie Verbaal veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.

OOOVVVEEERRRRLLLLLLIIIIIIIJJJJJJJJJJDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEN

Wij onnnnnnntvvtvtt ininingegegegegeegegeegegegeeegennnnn n nn nnnn heheheheheheheheehhhh t tttt droeo viige nieeeeeuws vavavavann n n nnn hehehehehehh t tt t ttttt overlijden vannnnnnnnnn

Jan Elands

Op 55 s sepepteeteembmm er 2015 is hij na een slopende zzzzzzieieieeeieiiieektktktkte e eeee opopopp 77777779-9-9-9-9-9-9-jajajajaj rige leeftijd
gestorven.

Behah lve suppppporororrrooo teteetettet r r r vavavavavvavavavaaannn nn nnnnn onoo zez  club was Jan ook nog 31 jaar liiid dddddddd enennnene  i i in n n nn het 
vevevev rlrlrlrlededededenenenen, weweweweee s ss sschchchchchchhchchhchriririirirrirrr jjjvjvjvvvvj enenenenenenennnn d d dd ddddddde eee e ee 808080808088088080-e-e-er jaren van de vorigge eeuw, issis hhhhhh h  ijijijij ooo oookokokoko  
noooog g seniororenenennleleleeleeeleididdiidddererrerrrerrr g ggggg ggewewewewe eeeeeeeeeeeeeee ststststststststsstsss . . HiHiHiiHiiHH jj jj jj wawww s ook eeeen n fefefefervrvrvenenenentetete d deeeeelnl emmmerererererereeree bb b bbijijijijijijijij 

onononzezezeze t t traradidd tion lellle eeee kakakaaakaaraaraarararaaaara tatataaaaaatavovovovovoovovovvov ndndnddndenenenenenenennennne  e e en nnnnnn nonooonnnnn g g nininietetet zz zzoooo laaaangngngng ggggeleleledededenene  wwasasa hh hijiij o oookokokokokokkokk 
nononon gg beebbbetrtrrokokokokkekeken n bij de ooooorgrgrggrggrgrgrgggrrgrggananananannisisisisisissatatatataatatatattttieieieieieeeeeiee eee eeervrvrvvrvvvrvrrvvananaaaaaaaaa .. .. . WeeeWeWeWeWWWe v v vvvereererrerrree lililiiliezeeezezezeneneneneenenenene  iiinn n hehhhehem mmmmm eeeeeeeeeeee n nn n trtrtrtrouuouououww www

enenenne  b bb b bbbetetetetetete rororororororor kkkkkkkkkkkk ennn ll llididididd.

WiWiWij j j wewewew nsnsnsenenenen dd de e ee e fafafafamilie Elannnndsss v vv v veeeeeeeeeelllll stststss erererrrerktktktktktktk e e ee tototototott e bij het verwerken vaaaaaaaaaannnn didididittt 
vevveveveeveveeeverlrlrlrlrlrrlrrrr ieeieieeeeeiieiees.ssss

OVERLIJDEN

Onlangs ontvingen wij het trieste  bebebebbbbebebebbeberirichchchcht van hehhehehhheeehet t t ovooo erlijden van

Thheoeoeoeoeooeooooo V V VVVVVVVVerererererrereere babababababaaabbababaalalalal

Oppppp 77 7777 s sss ssssepeepepepeepepppppppteteteteteetembmbmbmbmbmmbmbmbmbererrerereereerrre  2 22001010101001000 55 5 5 5555555 hhehehehehehhhehh eft hihhh jj jj opoppppppppp 77 777776-66--6-6666666 jajajajjjajjj riririiigggegggg  lllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefftftftfftfftftffttf ijjjjjjjd dddddddddddd heeheeeeeeet t tt tt tttttt aaaaaaaaaaaaaaa rdrdrdrdrdrdrdddddrddsesseseseeseesesese v  v v voor het
eeeeeeeeeeeeeeeeee uwuwuwuwuwuwwuwuwuwwigigigigigigiggiggigee e ee ee e veveveeveeevvevev rwrwrwrwwwwrrwrwissssssssseseseseseseseeeeelddldlddlddldd...

ThThThTThThTTheoeoeoeeeeoo ww wwwasasassssss s ss samammamammammmmmmmenenenenenenenneenn mmm m mmmmeteeteetee  zijnn n n nnnnnn vvvrvrvrvrrvvvrvrv ououuuouoouuouuouuoooouw w wwwwwwww MiMMMMiMiMMMiMiMM ekkkkkkkeee ee eeee veveveeveveeelvuuuuuuuuuldldldlddldldldlddllddddigigigigggigiiggg o oo o oooop p pp p pppp dededededddedededd  HHHHHHHHHeeeieiieieieihohohohohhhhhoh effeefee  te 
bebb kkek nnnnnnnneneneennn aaaa alslssllls tttt ttrororooooor uwuuwuwuwuwuuwwwe suuuuuuuuppppppppppppppppororororororroorrrrteteteteeteteer r rr rrrrrr vavavavavvvvavvvv n nn nnn oonooooooo zezezezezeeeeezeeezezz  c ccc cccccccllululululuubb.b.bbb.bb.bb H H H HHHijijijijijjijjj iiiiis s ssss sssss dedededededede v v v vvvvvadaddadddadddddddderererererereeeeereeer v vvvvvvanaanananannn o ooo ooooooonnsnnnnnn  

zezezezezezeeeeeeerereerererrerr g g g g g gggggewewewewewewwewaardeeeeeeeeeeeeeeeeerdrddrdrdrddrrddrd l l ll l l ididididdd H H H HHHH HHHHHHHHHananaaananananananaaanaaanaans.s.ss.ssss.s

Wij wensen de famiiililililie e ee ee VeVeVeVVeVVVVV rbbrbrbbrbbbaaaaaaal lll ve lelll steteeeeeeerkrkrkkrkrkrkkrkkkrkkktetetetetetetteeetetetet  t t t tt t ttttttoeoeoeoeoeoeooooooo  bbbbbbbijijjijijiijji h hhhhheteteteteteteetetee  v   verwerken van dit 
verlies.



18

OVERLIJDEN

Ook ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van mevrouw

Ger van de Laar

Geheel onverwacht is zij op 6 september 2015 op 81-jarige leeftijd 
overleden.

Mevrouw Ger van de Laar is de moeder van ons gewaardeerd lid en 
sponsor Peter. Zij is bovendien de oma van ons lid en Peter’s zoon 

Rick.

Wij wensen de familie van de Laar veel sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.
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Tijdens het zomerreces bereikte ons ook het droeve nieuws van het 
overlijden van

Annelies Koopman

Na een lang ziekbed als nierpatiënte is zij op 14 juli j.l. op 61-jarige 
leeftijd overleden, ondanks een succesvolle niertransplantatie kort 

daarvoor.

Annelies was de moeder van ons reservelid Gijs Smulders, die tevens 
de benodigde donornier aan zijn moeder had afgestaan.

Wij wensen Gijs en zijn familie alsnog veel sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies.
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VETERANEN
(door onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Ook in dit nieuwe seizoen verzorgt Marc van Hout weer de wedstrijd-
verslagen van de veteranen, die op de website en in het clubblad gepu-
bliceerd worden. Hierbij zijn eerste bijdrage voor deze jaargang 

RPC vets – Tivoli vets 1-3
Tegenwoordig is het gebruikelijk dat de grote clubs in de voorbereiding 
op het seizoen oefenen tegen kleine (amateur)clubs, om de conditie op 
te bouwen en om aan het zelfvertrouwen te werken. Zo heeft PSV bij 
DOSKO gespeeld (0-6), Feyenoord bij SV Kematen (1-8) en heeft FC 
Nordsjaelland gekozen voor Ajax als slachtoffer (1-3). Hoewel het al de 
eerste competitiewedstrijd betrof, zou je deze vergelijking ook kunnen 
maken voor de oudste Tivolianen. Zij moesten aantreden bij RPC, waar 
doorgaans makkelijk van gewonnen wordt.

De eerste helft was er een om snel te vergeten. De Tivolianen domi-
neerden en RPC kwam nauwelijks uit het eigen strafschopgebied. Toch 
werd vooral het vangnet in plaats van de RPC’se goalie getest. Schot 
na schot vloog ver over of naast het doel, dus de keeper zou in ieder 
geval deze wedstrijd kunnen gebruiken om aan zijn conditie te werken 
door al de ballen die hij moest halen. Zelf dacht hij hier blijkbaar anders 
over, want al vanaf de eerste seconde begon hij met tijdrekken alsof er 
een voorsprong in de WK-fi nale verdedigd moest worden. De persone-
le bezetting dit seizoen ziet er vooralsnog magertjes uit. Daarom werd 
in Ad deze wedstrijd de doelpuntenmachine van weleer weer eens van 
stal gehaald, net als de vaste veteranen stand-ins Pascal en Jaffa. Ook 
was er nog een opvallend gezicht aan de aftrap: Tommy maakte zijn 
veteranendebuut op het middenveld. Inmiddels was de wedstrijd net 
zoveel afzwaaiers ver als woorden die ik tot nu toe getypt heb, dus het 
was tijd voor de rust.

Na rust leek de ban snel verbroken te worden toen Frank G. na vier 
minuten mocht aanleggen voor een terecht gegeven strafschop. De 
afzwaaiers hadden hem blijkbaar niet afgeschrokken, want hij schoot 
de bal ongenadig hard richting de doelmond! Zo hard zelfs, dat de bal 
dreigde de doellijn niet te halen en dus kon de keeper zonder moeite 
de bal stoppen. Vier minuten later lag, bij de eerste uitbraak van RPC, 
de bal ook op de andere stip. De “Rotte Peer” wist dit buitenkansje



☞
20

wel te verzilveren en zo stonden de veteranen voor het eerst(??) in de 
geschiedenis van de derby op achterstand. Vanaf dit moment werden 
de duimschroeven verder aangedraaid, maar RPC stelde zoveel ver-
dedigers op dat een gemiddelde handbalvereniging hier jaloers op zou 
zijn. Een klein kwartier voor tijd vloog eindelijk een bal tegen het goede 
net. Perry opende de score met een geplaatste bal in de verre hoek: 
1-1. Er was dus nog hoop! De enige ploeg die wilde voetballen, werd 
vijf minuten voor tijd ook beloond. Een goede voorzet van Tommy werd 
door Jaffa achter de doelman gekopt, ja echt gekopt: 1-2. Ondertussen 
maakte de RPC’se doelman gek genoeg nog steeds geen aanstalten 
om te haasten en de verdedigers konden hier ook wel de lol van inzien. 
In de slotseconde mocht captain Frank aanleggen om alsnog zijn eer-
ste van het seizoen te maken. Weer kon de scheidsrechter niks anders 
doen dan de bal op de stip te leggen en dit keer faalde Frank niet: 1-3. 
Meteen hierna blies de scheids voor het laatst.

In een wedstrijd waarin RPC als schietschijf diende, bleek dat na de 
zomerstop het vizier bij iedereen nog lang niet op scherp stond. Deson-
danks zit de eerste overwinning van het seizoen alweer in de tas, iets 
waar vorig seizoen tot de vijfde speelronde op gewacht moest worden. 
Volgende week wacht Nieuw Woensel. Een team met veel jeugd of 
hebben ze dit jaar wel de veteranenregels goed bestudeerd? We wach-
ten het af…

Tivoli vets – Nieuw Woensel vets 9-0
Na een jaar afwezigheid stond vandaag de wedstrijd tussen de Tivolia-
nen en Nieuw Woensel op het programma. Destijds was de gemiddelde 
leeftijd van de tegenstander ongeveer 25 jaar, maar blijkbaar hebben 
zij hun leven gebeterd want er stond nu een meer veteranenwaardig 
elftal op de been. Na de toch moeizame zege vorige week, was het de 
afgelopen week zaak voor de spelers voorin om het vizier op scherp te 
stellen.

Echte uitgespeelde kansen waren in het eerste gedeelte van de wed-
strijd zeldzaam. Henk was het dichtste bij de openingstreffer. Een cor-
ner kwam via zijn voorhoofd op de lat terecht. Zijn tweede doelpoging 
was minder succesvol. Bij een verkeerde uittrap van de doelman haal-
de Henk direct de trekker over, maar moest hierdoor geblesseerd het 
veld verlaten. Tijd voor weer een debutant: Eddy kwam als back binnen 
de lijnen. Nauwelijks vijf minuten later had hij bijna gescoord, ware het
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niet dat de doelman met hulp van de lat redding wist te brengen. Een 
minuut later, halverwege de eerste helft, was het alsnog raak. Een lage 
voorzet van Arno werd door Frans in het dak van het doel gerost: 1-0. 
Vijf minuten voor rust wist Nieuw Woensel ook het net te vinden. Nadat 
de doelman een schot van Ferry met moeite uit de hoek kon duiken, 
was de terugspeelbal van de verdediger hem wel te machtig: 2-0. Voor-
af werd rekening gehouden met een lastige pot, maar bij rust zaten de 
Tivolianen dus op rozen. 
De tweede helft begint. Pak uw telraam er maar vast bij, want het ging 
rap. De eerste die het net vond, was Arno na 39 minuten. Hij veran-
derde een vrije trap van Frans per ongeluk (?) van richting: 3-0. Ook de 
4-0 kwam uit een vrije trap. Nu was het Perry die vanaf de punt van het 
strafschopgebied de doelman wist te verrassen. Een minuut later stond 
Frans weer op gelijke hoogte van Perry in de topscorerslijst. Hij plaats-
te de bal vanaf 20 meter keurig laag in het hoekje: 5-0. De 6-0 was 
misschien wel de mooiste van de middag. Na een razendsnelle counter 
via Frans, Hakan en Mike kreeg Hakan wederom de bal en wist de bo-
venhoek te vinden. De helft was pas halverwege, maar de storm ging 
liggen. Het seizoen is immers nog lang. Zeven minuten voor tijd werd 
Perry bediend door Pascal en wist voor de derde maal dit seizoen het 
net te vinden: 7-0. Eindelijk lukte het Nieuw Woensel ook hun tweede 
van de middag te maken. Helaas waren zij vergeten dat er met de rust 
gedraaid wordt, want wederom vond de rechtsback het eigen doel: 8-0. 
Jawel, deze beste man staat nu tweede in ONZE topscorerslijst! Het 
slotakkoord was voor Hakan. Na een voorzet van Frans was het voor 
hem op de doellijn een koud kunstje de bal het laatste zetje te geven: 
9-0.

In de tweede wedstrijd al bijna in de dubbele cijfers, hoe anders was 
dat vorig jaar? Duidelijk was dat het vizier nu, zeker na rust, erg scherp 
stond. In de wandelgangen wordt gefl uisterd dat deze prestaties de 
wereld rond gaan. Er zouden twee Italianen bij de veteranen komen 
voetballen. Zijn het de ideale beheersers van het Catenaccio voor wed-
strijden tegen clubs als De Valk, of zijn het meer de Del Piero’s en Pir-
lo’s van deze wereld? Of misschien enfant terrbile’s zoals Super Mario 
Balotelli… We zullen zien of zij zich snel in het Oranje zullen hijsen.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Knegselse Boys op 13 september  jl. was 
Quinn Rennenberg van de E1 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’s aan.

QUINN RENNENBERG

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 13-9-2015
TIVOLI 1 – Knegselse Boys 1

Wat is je naam?
Quinn Rennenberg
Wat is je geboortedatum en -plaats?
22 februari 2005, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 7 - De Schakel
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Gewoon een leuke hobby
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Weet ik nog niet
In welk elftal speel je?
E1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
4e jaar, vanaf 2012
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Geen andere club
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Keeper
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Keepen vind ik leuker
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Gisteren tegen Braakhuizen
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Weet ik niet
Wordt jouw ploegje kampioen?
Weet ik niet, hoop van wel
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Weet ik niet
Wat is je favoriete club?
Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Gamen, buiten spelen, spelletjes
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion Bell
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Van alles
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Weet ik niet
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Heel erg leuk. Op dinsdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Niks
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

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

Dranouter

Weekendje weg
Samen naar Dranouter 

Wat ik je zeg
Genoten we louter 

Simpel huis
Met toppie weer
Was wel pluis 
Genoten zeer

Slaapplaats voor velen
Kampvuur bouwen

Taken verdelen 
Vlees te knauwen 

Drank bijna op
Door blijven tanken
Bier uit een shop

Soms wat spanken 

Voetvolley spelen
Dammen, pingpong en mexxen

Taakjes verdelen
Chillen en vooral relaxen

Fietsen naar Frankrijk
Heuvelland verkennen 

Sportieve bereik
Zonder te wielrennen 

Diego’s gedichten
In het Engels zowaar

Fatsoen belichten 
Met een hele dikke sigaar 
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Douchen bij de vrouwen 
Pissen op de pruimen 
Een partietje bouwen
Zonder op te ruimen 

Het was weer een feest
Samen zoals elke keer

Veel dank aan het beest
Hij regelde het als een heer 

Lekker laat via de app
Werd ons steeds iets meer verteld 

Zijn belofte bleek niet nep
Zo werd the beast weer een held

Pasje 6-9-2015

★ ★ ★

FOTO’S DRANOUTER
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★ ★ ★

SINTERKLAAS BIJ ONZE SV

Net zoals alle jaren, zal de Goedheiligman ook dit jaar onze club be-
zoeken samen met zijn trouwe knechten. Op zaterdag 21 november 
staat zijn bezoek gepland. 

Meer informatie volgt later via ons clubblad en ook de website.
Voor vragen hierover kunt u bij de leden van onze activiteitencommis-
sie terecht.

Laten we er weer een gezellige kinderrijke middag van maken in onze 
kantine.

★ ★ ★

SSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNTERRRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSS BBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIJJJJJJJJJ OOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZEEEEEEEEE SSSVVVVVVVVV

NeNeNeeeNeNeeeeNeett tttttttt tttt zzozzozozozozozozozozzoalalalalalalaalalalalals s s s sssssss aaaaaaaalalalaallelelel  jj jjjjaararararaararaa enenenenenenenenenenn, , , ,, ,, zazazazazazazaaaazaaaaaaaaaall llll lllllll dddeddedede G GGGGoedheiligman oooooooookokokokookokokokoookokkk d dddddd dddddit jaar onoooo ze club be-
zzzozozozozzzz ekekekekekekekekekekekekekekkeneneneneneneneneneneneenenn s ssssssss s sss samamamamamamamamamamamamammama eneneneneneneneneneneneneneen mm mmmmm eteteeee  z zzzzzzijjijijjjn n nn trtrtrrrtroououououooouoouuwewewwww  kkneneneneneneneenenennechchchchchchchchcchchten. OOOOOOOOOOOp p ppppp ppp ppp zaaaaaaaaaatetetettetetetetetetet rdag 2221 111 noveeemmbmm er 
stssststststststsssstaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat t tt zizizizizizizizziziz jnjnjnjnjnjjnjnjnjjjnn b b b bb b bb bbbbbeezezezezezezezeezeezezeze oeoeoeoeeeoeoeeeekk kkkkkkkkkkkk gegegegegegeeegeggeggeeeeplplpppp anananand.d.d.d.d.ddddd.dd. 

MeMeMeMeeeerererererererererrrrr i i i i i infnfnfnfnfnfnnnfororormamaaaaaaaaaaaaatittitittitititit e ee eee eee vovovvvov lggggt lateteteteteetetetet r via onononononononononnonnnsss sssssss clllubububububbubbbbbblbblbbblbbblb ad en ook de weeebee sitee.
Voororrr v vvvvvvrarararrrar gegegeen nn hihihihihihhihihihihihhihiereeeereeeeeee ovovvvvvvererrerrereee  k k uuunuuuuu t u bij de leden vvvvvvvvvvvan onze activiviiiitettettteititi encommis-
sie terechhtt.t.t....

Laten we er wewewwwwwewwewwewww erererrrerererr eee eeeeeeeeeene  gggggggeze elligeggggggggggg  kinnnnnnnnnnnndedededededeeedd rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrijijijijijjjjjjkekekeeek m mmmmmiiiddag van mamaaken in onze 
kantine.

★ ★★★★★★★★★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK GE-
MAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf 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 Cafetaria Ons Danny
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 Peels Haarmode
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten A.J. Loots BV
Andriessen Bouw- & Sloopbedrijf Vidijko

★ ★ ★



28

- de ledenvergadering druk bezocht        
  was
- er ook actief werd mee vergaderd
- we onder andere een nieuwe secre    
  taris hebben gekozen
- Marc van Hout het stokje van Leny  
  Sanders heeft overgenomen
- hij in Henk Rennenberg een goede  
  assistent heeft gevonden
- Henk zijn vice-rol voor de penning 
  meester dan weer heeft overgedragen 

aan Pascal Janssen
- de bestuurswisselingen hiermee nog niet ten einde zijn
- het (g)ouden duo Dre en Jack hun rol als (vice)voorzitters ook weer 

hebben opgepakt
- hiermee het bestuur voor dit seizoen goed op orde is
- het woordje dit in bovenstaande zin hierbij cruciaal is
- de oplossing naar volgende seizoenen hierdoor dus (nog) niet ge-

boden is
- suggesties uiteraard van harte welkom zijn
- ons 1e een povere competitiestart had
- zij uit de eerste 4 wedstrijden slechts 2 puntjes bij elkaar wisten te 

sprokkelen
- dit toch wel iets beter moet kunnen
- wij ervan uitgaan, dat we in ons volgende clubblad beter nieuws van 

dit front kunnen melden
- onze dames in een nieuw soort competitie spelen
- de KNVB deze competitie “vrouwen 7 tegen 7 18+ zondag” noemt
- jullie in dit clubblad de bijbehorende reglementen kunnen lezen
- zij in deze nieuwe competitie met 2 overwinningen een erg sterke 

start hadden
- onze jongens van het 2e nog niet zo lang geleden hun jaarlijkse 

weekendje weg hadden
- zij deze keer in Dranouter (België) de boel op stelten hebben gezet
- jullie elders in dit clubblad een passend gedicht, opgeleukt met wat 

foto’s, hierover kunnen lezen 

★ ★ ★








