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REDACTIONEEL

We gaan gewoon 
maar voort met 
onze club. De le-
denvergadering is 
inmiddels bijna 2 
maanden geleden 
maar in dit clubblad 
kunt u dan toch 
het gehele verslag 
lezen. Het bestuur 

is ondertussen nog druk doende met 
de opdrachten die uit deze ledenver-
gadering naar voren zijn gekomen. Zo 
zijn de gesprekken met de amateur-
tak van FC Eindhoven lopende en zo 
is men ook bezig met het concretise-
ren van het in de ledenvergadering 
besproken plan.
Op voetballend vlak gaat het onze 
club niet bij alle teams voor de wind, 
het damesteam en onze vets vormen 
hierop een prettige uitzondering. 
Deze twee teams weten vaak hun 
wedstrijden in winst om te zetten. 
Helaas gaat het bij ons vaandelteam 
stukken moeizamer, ook het tweede, 
ons G-team en alle jeugdteams draai-
en nog behoorlijk stroef.
Voor onze jeugd staat er toch ook 
weer iets moois voor de deur want 
deze maand zal de Goedheiligman 
met zijn gevolg onze club weer met 
een bezoekje vereren. Ondanks zijn 
zeer drukke schema en overvolle 
agenda is de Sint op 21 november 
rond de klok van drie uur in onze kan-
tine. 
Voor nu wensen wij u veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Contributie 
Zorg dat je contributie betaald is! Maak het over of betaal contant. Doe 
je dit niet, dan heeft dat gevolgen voor jezelf en je team!

Vacatures 
Geef je op voor een functie en help daarmee onze club weer verder 
vooruit. Het lijkt misschien veel werk, maar in de praktijk valt dat reuze 
mee. Je kan het ook samen met een ander doen. Voor de inhoud van 
de functies kun je op de website terecht of vraag het na bij het bestuur.

Baaldagen
Voor het uitstellen van een wedstrijd moet je dat minstens een week 
van tevoren aanmelden bij de wedstrijdsecretaris of secretaris. Dit kan 
maximaal twee keer per seizoen en is na de winterstop niet meer mo-
gelijk. De KNVB bepaalt vervolgens een nieuwe datum voor de wed-
strijd.

Namens het bestuur,

Marc van Hout,
secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Ilhan Yigit veteranen
  Peer Rennenberg medewerker kantine/onderhoud  
   kantine-kleedkamers
  Gijs Smulders 2e

 3 Martien Dielissen verenigingslid
  Coen Jansen selectie
 8 Patrick Looymans 2e

 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid Commissie  
   van beroep
  Peter Smulders wedstrijdsecretaris/elftalbegeleider  
   veteranen/clubscheidsrechter
 13 Ralf Walravens selectie
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid Commissie  
   van beroep
  John de Goeij verenigingslid
 20 Mike Bekelaar clubscheidsrechter 2e

 21 Romano Janse F1
 22 Mitchel Hendrickx selectie
 23 Freddy Meulensteen 2e/lid kascommissie/begeleider- 
   trainer F1
  Whaleed Ouahib E1
 27 Leny Sanders medewerker kantine

★ ★ ★
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ZWALUWEN JEUGD ACTIE

De zwaluwen brengen soms meer dan goed weer!

Het was wel een verrassing. Op zaterdag 10 oktober kwam de voorzit-
ter Lout Haverman van de Zwaluwen helemaal uit Bergen op Zoom 
om ons G-team onder het motto: “Door voetbal voor voetbal” in het 
zonnetje te zetten. Als voorzitter zijn dit prachtige ervaringen die je er 
aan herinneren dat er ook leuke momenten zijn in het bestuurlijke werk 
voor je club. Het was niet niks wat wij zo maar kregen aangeboden en 
ik kan de garantie geven dat wij daarvan nuttig gebruik zullen gaan 
maken. Om de Zwaluwen Jeugd Actie nog meer onder de aandacht te 
brengen van de voetbalvereni gingen is samen met het Prinses Beatrix 
Spierfonds besloten dat verenigingen die gaan starten met G-voetbal 
en/of starten met een nieuw team in de competi tie in aanmerking kun-
nen komen voor een voetbalpakket. De heer Haverman kwam niet 
met lege handen en bood ons naast 10 voetballen, 20 hesjes, een set 
markerings schijven, een aanvoerdersarmband, ook een vlag van de 
Zwalu wen Jeugd Actie aan. Ik denk dat ik namens ons allen mag zeg-
gen, hartelijk bedankt, we hebben het zeer op prijs gesteld.

Dre Rennenberg
Voorzitter

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

van ons oud-lid

Theo Hanraths

Op 18 september 2015 is hij op 76-jarige leeftijd gestorven.

Theo is gedurende vele jaren lid geweest van onze club.
Ons is niet bekend of hij nog in de jeugd heeft gespeeld,

maar bij de senioren vinden wij hem terug in de 60-er, 70-er
en 80-er  jaren van de vorige eeuw. Hij heeft nooit voor vast
het 1e gehaald en speelde in het 2e of 3e, later gevolgd door

nog enkele jaren in het toenmalige veteranenteam. Uit de analen 
tekenen we kampioenschappen op in de seizoenen 1967-1968 

en 1973-1974, beide malen met het toenmalige
3e. In de 2e helft van de 80-er jaren was Theo bovendien zo’n 
5 jaar vicevoorzitter van onze club als de rechterhand van de 

voorzitter van dat moment Wim van Hout. Kortom, we
verliezen in hem een markante oud-Tivoliaan. 

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



☞
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 10-09-2015

Voortbordurend op het korte verslag in ons vorige clubblad, volgt nu 
het uitgebreidere verslag van de afgelopen algemene ledenvergade-
ring. Onze nieuwbakken secretaris Marc van Hout heeft zijn notulen ter 
beschikking gesteld voor dit verslag van onze ledenvergadering. Re-
dacteur Pascal Janssen heeft nog enkele toevoegingen of weglatingen 
erop toegepast en zo ontstond het hieronder staande verslag.

Opening
Dré Rennenberg, die gevraagd is door het bestuur om deze ALV te 
leiden, opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte 
welkom. De opkomst is met 50 leden dertig procent hoger dan vorig 
jaar, hiermee is ook het quorum behaald. Zeventien leden hebben zich 
de moeite genomen om zich op enigerlei wijze af te melden. Dré geeft 
aan dat het voortbestaan van de club in gevaar kan komen als er niet 
snel iets zal veranderen. De jubilarissen van dit jaar worden ook nog 
even genoemd; dit zijn Frank Gielen voor 25 jaar, Hennie Schröder, 
Peter Smulders, Jack Engelen en Toon vd Laarschot voor veertig jaar 
en Jo Kroet voor zestig jaar lidmaatschap. Zij worden allen gehuldigd 
op de nieuwjaarsreceptie van 2016.
Dré vraagt de vergadering tenslotte om 1 minuut stilte te houden voor 
de leden die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen, te weten Hans 
van Hout, Johan Berlo, Frits van Duijnhoven, John vd Hurk en Jan 
Elands. 

Goedkeuring notulen ALV 24-09-2014
Met ingang van vorig jaar worden de notulen van de vorige ALV niet 
meer voorgelezen. De leden waarvan onze vereniging een e-mailadres 
heeft, hebben deze ongeveer 4 weken geleden per email ontvangen. 
Leny vraagt of er opmerkingen zijn over de toegezonden notulen van 
de ALV van 12-09-2013. Er zijn geen opmerkingen waardoor de notu-
len als zodanig worden goedgekeurd en vastgesteld.
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Jaarverslag secretaris:
Leny leest haar laatste persoonlijke verslag voor en dankt de leden 
voor het in haar gestelde vertrouwen. Er zijn geen op of aanmerkingen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan reikt een aantal exemplaren uit van het jaarverslag aan de aan-
wezige leden ter inzage en legt in grote lijnen de volgende punten uit
- Totaal gezien heeft Tivoli een tekort in de begroting van onge 
 veer € 5.850,-.
- Dit is te wijten aan de lagere contributie- en kantineopbrengst  
 als gevolg van het moeten terugtrekken van een aantal teams  
 gedurende het afgelopen seizoen. Ook waren er minder acti 
 viteiten georganiseerd, een positieve uitzondering hierop was  
 de tonpraatavond. 
- Het eigen vermogen is door het verlies afgenomen, waardoor  
 het eigen vermogen nu ligt rond de € 31.500,-. Enige nuance  
 hierin: het grootste deel bestaat uit zand en stenen (eigenlijk  
 meer hout), m.a.w. de kantine.
Dre bedankt Stefan en Henk voor het, toch wel vele, werk wat ze hier 
aan hebben besteed.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie leest Fred Meulensteen het verslag voor. 
Hij vraagt de leden decharge te verlenen aan het bestuur, wederom via 
handopsteking bij tegenstemmen wordt deze decharge verleend. Dré 
bedankt de kascommissie voor hun inzet.

Vaststellen begroting en contributie 2015-2016
Stefan heeft de begroting defensief opgemaakt naar de realiteit van het 
nieuwe seizoen. De begroting van de baten komt ongeveer overeen 
met de werkelijk behaalde cijfers van het afgelopen seizoen. De kosten 
zijn ongeveer gelijk aan de opbrengsten, dus er wordt geen winst ver-
wacht. Het is essentieel voor het behoud van de liquide middelen om 
niet verder achteruit te gaan. Deze begroting biedt geen ruimte voor 
extra uitgaven. 
Het voorstel om de contributie niet te verhogen, wordt gedaan, omdat 
Tivoli een laagdrempelige club wil blijven. Frank Gielen vraagt hierop 
wat het betekent om de contributie met €5,- te verhogen, Stefan ant-
woordt dat er dan €500 á €600 meer binnen zal komen. Fred vd Horst 
adviseert om over te stappen naar de ING, dit vanwege goede sponso-
ring middels reclameborden. Stefan legt uit dat de huisbankier nu
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ABN AMRO is, maar dat overstappen een serieuze overweging is. Dré 
benadrukt nog dat de opbrengst activiteiten op €0.- wordt begroot. Dit 
kan tot een paar duizend euro oplopen als er voldoende animo is, een 
vereniging is immers meer dan voetbal alleen. Maar Stefan vult nog 
aan dat de tent dan wel moet vol zitten.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Dre vraagt de leden zich aan te melden voor de kascommissie. Fred 
Meulensteen blijft aan als kascommissie, tevens melden ook Maria 
Tholen en Frank vd Ven (deze laatste ondanks zijn afwezigheid) zich 
aan om hem hierbij te helpen.

Bestuursverkiezing
Leny is niet meer herkiesbaar als secretaris, Marc van Hout is kan-
didaat om haar op te volgen. Eerst wordt er middels een huldiging 
afscheid van Leny genomen en ontvangt zij een attentie voor haar ver-
diensten. Ze sluit af met een korte speech, waarin zij benadrukt dat zij 
dit negen jaar lang met plezier en uit liefde voor de club heeft gedaan. 
Ook heeft ze hierdoor wel eens slapeloze nachten gehad. Leny zal op 
een andere manier betrokken blijven bij Tivoli. 
De verkiezing van de nieuwe secretaris gebeurt middels handopsteking 
in plaats van stembriefjes. Er zijn geen tegenstemmen, waardoor Marc 
van Hout vanaf heden de nieuwe secretaris is. Een klein applausje valt 
hem hiervoor te deel.

Samenstelling hoofdbestuur
Dré leest de functielijst voor. Hij vraagt aan de leden om zich actiever in 
te zetten voor de club en dan ook met name op het organiseren van ac-
tiviteiten. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Frank Gielen en 
Michelle vd Putten melden zich later aan voor de activiteitencommissie 
(zie ook onderstaande paragraaf: Voortbestaan Tivoli).

Voortbestaan Tivoli
Dré en Leny delen het rapport uit wat onlangs is opgesteld over de 
mogelijke toekomstplannen van Tivoli. Voorafgaand aan deze vergade-
ring hebben enkele leden al een voorproefje hierop gehad via de mail. 
Hierna neemt Dré het woord om het rapport uit te leggen. De gemeente 
Eindhoven heeft een plan genaamd Sportvisie 2015-2018, in deze peri-
ode wil zij terug van zestien voetbalclubs naar negen. Criteria hiervoor 
zijn onder andere schulden - hiervoor komt Tivoli (nog) niet in aanmer-
king - en weinig elftallen en een mager bestuurlijk kader 
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(hiervoor komt Tivoli wel in aanmerking). 
Dré benadrukt dat we SAMEN moeten vechten voor het voortbestaan. 
Het rapport stelt dat het kader voor een jaar is geregeld. Nu zijn er drie 
opties m.b.t. het voortbestaan: 1 jaar doorgaan en dan stoppen (korte 
termijn visie) of de langere termijn. De langere termijn heeft drie mo-
gelijkheden: zelf verder gaan of liquidatie (te weten: fuseren met een 
andere club of opheffen). Op korte termijn vindt een gesprek met FC 
Eindhoven AV plaats om ideeën uit te wisselen. Dré geeft aan dat de 
keuze is aan de leden. Het bestuur wil er voor vechten, maar dan moe-
ten de leden het bestuur daarbij wel ondersteunen. 
Hierna ontstaat er een discussie. Marc Carapiet vraagt wat deze on-
dersteuning precies inhoudt. Dré legt uit dat het plan gemaakt is en er 
zullen op korte termijn acties opgezet worden. Leden moeten bereid 
zijn om te helpen bij het uitvoeren van deze acties, denk hierbij aan o.a. 
jeugd trainen. Frank Gielen haakt in en geeft aan dat het een goede 
analyse is, maar dat hij een concreet plan mist. Dré geeft aan dat deze 
snel ontwikkeld zullen worden dat er dan ook daadwerkelijk leden aan-
gesproken worden om te steunen. Pascal Janssen zegt dat hij vanuit 
de leden signalen ontvangt dat zij hier geen zin in hebben. Roy Gielen 
geeft aan hier niets van te merken. Hierop melden Frank Gielen en Mi-
chelle vd Putten zich aan voor de activiteitencommissie. Daarna volgen 
van onder meer Fred Meulensteen en Wim van de Wiel vragen over 
de jeugd, zoals waarom er geen spelers van andere elftallen de jeugd 
trainen en waarom de jeugd eerder kiest voor RPC dan voor Tivoli. Dui-
delijk is dat dit uitgezocht moet worden. 
Dré sluit dit punt af met de boodschap dat iedereen die op wat voor 
manier ideeën heeft om zijn of haar steentje bij te dragen aan de club 
altijd naar het bestuur kan en moet komen. Op welk manier dan ook, dit 
mag fysiek zijn, per mail, via de ideeënbox in de kantine, per telefoon 
en ga zo maar door. 

Rondvraag (met antwoorden)
Fred Meulensteen: Hoe gaan we dit seizoen door? Er zijn nu al te wei-
nig leden bij de F, E, Veteranen en het eerste.
Antwoord: De veteranen kennen op dit moment 12 leden, maar hier 
komen waarschijnlijk leden bij. Het eerste kent 18 spelers, in principe 
moet dit voldoende zijn. Wat betreft de jeugd zou er een werving ge-
start kunnen worden, d.m.v. activiteiten, het aanschrijven van (week)
bladen en pamfl etten uitdelen. Ook zouden de leden hun vriendjes en 
vriendinnetjes mee kunnen laten trainen en als het hun bevalt aanmel-
den. 
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Frank Gielen: Wat is de huidige staat van de activiteiten rondom de 
reclameborden en wordt hier actie ondernomen? 
Antwoord: De sponsoren van de lopende borden zijn inmiddels alle-
maal aangeschreven. Nieuwe borden en sponsoren moeten geworven 
worden. De kosten hiervoor zijn €475,- voor drie jaar, dit is inclusief re-
clamebord. Roy Gielen geeft aan rond te vragen voor mogelijke spon-
soren. 

Jaffa Dinmohammed: Hoe worden de trainingstijden van de jeugd be-
paald? Sommige ouders geven aan dat deze tijden nu niet ideaal zijn. 
Antwoord: Er staat niks vast over de tijden. Ronald zal met de ouders 
in overleg gaan over welke tijden voor hen het beste uitkomen, ook zal 
er per team worden gekeken of het aantal trainingen veranderd moet 
worden. 

René Bulthuis: Hij vraagt of hij bij uitwedstrijden van het G-team ver-
vangen kan worden als terreinknecht, omdat hij dan niet aanwezig kan 
zijn op het sportpark
Antwoord: Hakan Arici biedt zich hiervoor aan.

Ronald Rennenberg: Ronald doet namens het bestuur een oproep of 
er nog vrijwilligers zijn om de E en F op zaterdag te fl uiten, er wordt niet 
direct iemand gevonden.

 

Pauze
Dré biedt de aanwezigen het gebruikelijke drankje aan van de S.V. 
Leny doet als aftredend secretaris hetzelfde.
Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 11 voor de antwoorden.

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng. Hij benadrukt nogmaals dat 
hij hoopt op ondersteuning van en door de leden. Als dat gebeurt, is er 
een reële toekomst voor onze S.V. Tivoli.  Om 22:07 sluit Dré met een 
ferme klap met 1 van zijn beschikbare voorzittershamers de vergade-
ring. 

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – NOG STEEDS MET LEGE HANDEN

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 wacht na 8 wedstrijden nog steeds op de 1e overwinning. In de 
afgelopen maand werden vier nederlagen geleden en zo zijn we nu 
de rode lantaarndrager in deze klasse. Het komt erop neer, dat we te 
moeilijk scoren, te makkelijk goals tegen krijgen en ook veel te vaak 
kaarten incasseren. Het blijft dus tegenvallend, maar hier gaan we met 
z’n allen iets doen, toch?

EDN ’56 - Tivoli
Deze in 1-1 geëindigde wedstrijd van 27 september hebben we in ons 
vorige clubblad al verslagen. Hier eerst nog wat nagekomen foto’s.

Tivoli – DOSL 2-3 4 oktober 2015
Jeffrey van Dijk opende na zes minuten de score voor DOSL, 0-1. Tivoli 
kwam uit het niets langzij. De buitenspelval van DOSL klopte niet en 
Tom de Haas wist in de 33e minuut beheerst te scoren; 1-1. Op slag 
van rust trof Jeffrey van Dijk namens DOSL de paal.
Drie minuten na de pauze benutte Martijn Bax een strafschop; 1-2. Een 
kwartier voor tijd leek de wedstrijd beslist nadat Jeffrey van Dijk zijn 
tweede treffer van de dag liet aantekenen en de stand op 1-3 bracht. 
DOSL kreeg kansen op meer, die helaas gemist werden, en plots was 
het Tivoli, dat terug kwam in de wedstrijd, door een counter goed uit te 
spelen. Tom de Haas tekende acht minuten voor tijd voor zijn tweede 
treffer, 2-3.
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DVS - Tivoli 5-2 11 oktober 2015
In de eerste minuut opende Tivoli de score. Niels de Haas nam het 
doelpunt voor zijn rekening, 0-1. Vijf minuten later stonden beide par-
tijen op gelijke hoogte. Voor DVS scoorde Joery van Breemen, 1-1. 
Halverwege de eerste helft kwam DVS aan de leiding door een benutte 
strafschop van Remy Keysers. Nog voor de pauze liet Tivoli dankzij 
een door Coen Jansen benutte strafschop de 2-2 aantekenen.
Na de pauze was DVS duidelijk te sterk. Wederom Remy Keysers 
mocht vanaf elf meter de stand op 3-2 brengen en Joery van Breemen 
tilde met een kopbal de score naar 4-2. Rob Verbruggen bepaalde de 
eindstand op 5-2. Tivoli beëindigde het duel met negen spelers. Appie 
Saddaty en Niels de Haas kregen een rode kaart voorgeschoteld.
Onderstaand nog enkele foto’s van deze wedstrijd.
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Tivoli – Tuldania 3-4 18 oktober 2015
Coen Janssen bracht Tivoli op voorsprong, zes minuten later viel de 
gelijkmaker. Uit een strafschop kwamen de bezoekers op slag van rust 
op voorsprong, waarna Coen Janssen vanaf de stip voor 2-2 zorgde. 
Tivoli moest met tien man verder toen Jeffrey de Rijk zijn tweede geel 
kreeg vanwege hands. Tuldania benutte de strafschop voor de 2-3. 
Ralph Walravens dacht Tivoli met de 3-3 een punt te bezorgen, maar 
in de slotfase pakte Tuldania de volle buit: 3-4. Hierbij speelde de 
scheidsrechter een discutabele hoofdrol door een vlagsignaal voor bui-
tenspel van de Tivoli-grensrechter te negeren, terwijl hij er zeker niet 
beter voor stond. Door de oranje-zwarte thuisbril als een volkomen on-
terechte, door de oranje-zwarte uitbril als een volkomen terechte beslis-
sing beoordeeld.

De Bocht ’80 – Tivoli 2-1 1 november 2015
De Bocht ‘80 haalde de eerste punten van het seizoen binnen.
In eerste helft opende Harm van den Bosch de score, 1-0 en deze 
stand bleef na enige kansen over en weer tot de rust gehandhaafd.
Na rust trof Emre Dumlupinar namens de Bocht ‘80 doel, 2-0. Door een 
treffer van Coen Janssen in de slotfase kwam Tivoli nog terug in de 
wedstrijd. Daarna wist De Bocht’80 de zege vast te houden.
Onderstaand nog enkele foto’s van deze wedstrijd.

★ ★ ★
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TUSSENSTANDEN 2015 – 2016

Senioren, dames en G-team

Tivoli 1 5e klasse D
DVS 8 21 27- 13
EDN’56 8 19 38- 8
Broekhoven 8 19 23- 17
SC Olympus 8 18 29- 17
WSJ 8 17 21- 14
Tuldania 8 15 19- 16
DOSL 8 13 20- 19
Waalre 8 9 20- 20
Terlo 8 9 13- 13
Riel 8 9 17- 22
Sterksel 8 6 12- 26
Knegselse Boys 8 4 10- 28
De Bocht’80 8 3 12- 35
Tivoli 8 2 11- 24

Tivoli 2 5e klasse 525
Heeze 5 8 19 25- 13
Nuenen 8 6 16 33- 13
WODAN 8 7 16 17- 10
Gestel 4 7 14 27- 15
Dommelen 4 6 10 19- 11
Valkenswaard 5 6 9 18- 14
RPC 4 6 7 19- 18
Braakhuizen 4 8 7 18- 35
Tivoli 2 6 6 20- 24
Nieuw Woensel 6 6 6 14- 20
Eindhoven AV 3 7 4 12- 26
DOSL 3 7 1 12- 35
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Tivoli dames (7 tegen 7 18+ 517 zondag; najaar) 1e klasse L
Venhorst 6 18 75- 5
Tivoli 6 15 28- 15
Vlijmense Boys 5 12 32- 9
Sparta‘18 6 12 37- 15
FC Cranendonck 6 12 26- 13
Boxtel 5 7 16- 18
SPV 7 6 19- 47
Boskant 5 4 12- 28
Bruheze 4 3 11- 33
Ulysses 5 0 7- 41
Racing Boys 5 0 3- 42

Tivoli G1 1e klasse GE
Heeze G1 7 18 46- 13
TEC G2 7 15 45- 26
ODC G1G 7 15 29- 10
RKKSV G2G 7 15 35- 33
RKKSV G1 5 9 22- 20
Bladella G1 5 6 19- 24
Best Vooruit G1G 7 6 20- 34
Sarto G2 5 3 13- 31
Tivoli G1 4 0 6- 18
Valkenswaard G1 4 0 18- 44

Jeugd najaarsreeks

Tivoli E1G 4e klasse 450
Nuenen E7 6 18 61- 12
RPC E4 6 15 38- 11
Braakhuizen E2 6 9 36- 17
DVS E5 6 6 22- 35
Tivoli E1G 6 6 12- 47
Tongelre E2 6 0 8- 55
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Tivoli F1 4e klasse 459
RPC F5 6 18 58- 7
DBS F8 6 15 58- 12
Brabantia F5 6 12 36- 33
Tivoli F1 6 6 20- 38
Gestel F2 6 3 12- 48
Eindhoven AV F4 6 0 7- 53

★ ★ ★

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Hierbij de topscorerslijst van het seizoen 2015 -2016.

 1 Marc Carapiet 2e 13x
 2 Sanne van der Pijl  D 10x
 3 Hakan Arici V    9x
 4 Michelle van der Putten D   7x
  Mike Hovens V   7x
 6 Laura van Bergeijk D   5x
  Coen Jansen 1e   5x
 8 Frans Veldpaus V   4x
 9 Perry Plompen V   3x
  Patrick Looymans 2e   3x
  Frank Gielen V   3x
  Jaffa Dinmohamed V/2e   3x
  Evy Jacobs D   3x

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

Onze redacteur Pascal Janssen stuurt dit seizoen regelmatig wat 
wedstrijdverslagen van het 2e, die ook op de website verschijnen. On-
derstaand vinden jullie zijn bijdrage voor deze maand, wat tevens de 
laatste van het seizoen is.

Tivoli 2 – Braakhuizen 4 (5-6)
Een erg doelpuntrijk duel verloren we helaas in de laatste minuut. Aan 
het begin leek er geen vuiltje aan de lucht. Het werd 1-0 door Jaffa, een 
pass van Fredje door het midden, na een goeie passeeractie van die-
zelfde Fred, werd goed onder de keeper doorgeschoven. Al snel werd 
het 1-1, een diepe bal werd mooi binnengehouden en vanaf de ach-
terlijn voorgegeven.  Dennis pakt hem niet klem en Stefan was te laat, 
waardoor de spits hem binnen kon tikken. Na 15 minuten volgde een 
goeie aanval over links, de voorzet van Tommy werd volledig gemist 
door Jaffa. Ook werd na een halfuur een voorzet van rechts overge-
schoten door Vinnie. Hierna kwamen de bezoekers in een goede fl ow. 
Het werd 1-2 door een corner die werd binnengekopt in de 33ste mi-
nuut. In de 35ste minuut volgde de 1-3, door een voorzet over de grond 
richting 2e paal waarbij Johan net te laat bij zijn man was. Even later in 
de 38ste minuut een goede vrije trap van Fredje en daarna gevaar van-
uit de daaropvolgende corner, de Geldropse keeper redde twee keer 
goed. Ook de tegenstander miste in de 42ste minuut een grote kans, 
een vrije kopbal voor open goal.
Na de thee ging Braakhuizen vrolijk door. In de 50ste minuut volgde 
de 1-4, een schot vanuit de tweede lijn ging onder de duikende Dennis 
door. Ondanks kansen voor Robke uit een voorzet van Marc, en Vin-
nie’s schot uit de tweede lijn is het 1-5 na een uur spelen. Hierna recht-
ten wij onze rug en volgden vele kansen. In de 64ste minuut werd een 
goal van Jaffa wegens buitenspel afgekeurd door de uitstekend debu-
terende scheidsrechter Mike. In diezelfde minuut maakte Marc 2-5,  via 
een rush vanaf eigen helft. Ook de 3-5 kwam van Marc die vanaf randje 
buitenspel alleen op de keeper afging. Om zijn hattrick te completeren, 
krulde Marc een bal vanuit een korte corner in de lange hoek over de 
keeper heen. Een fantastische vrije trap van Fred wordt nog gered door 
de keeper. Maar in de 78ste minuut  wordt Jaffa gevloerd in de 16. De 
toegekende strafschop wordt benut door Fredje, 5-5. Helaas werd in de 
89ste minuut de 5-6 binnengekopt. Ons verlies was hiermee beslecht.
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Goed teruggekomen in de tweede helft maar helaas konden we de te-
rugkomst van Robke niet vieren met winst.

Tivoli 2 – Valkenswaard 7 (3-2)
De eerste helft ging erg gelijk op. Valkenswaard was gevaarlijk met 
enkele afstandsschoten maar kwam niet tot scoren. Bij ons was er een 
afgekeurde goal van Marc wegens vermeend hands na een halfuur. 
Onze nieuwe scheids Mike fl oot af vanwege deze onterechte verden-
king. In de 36ste minuut was er een open schotkans in de 16 voor 
Dion, hij miste ruim met links. Wellicht zaten zijn nieuwe witte (bijna 
lichtgevende) schoenen nog niet helemaal lekker. Even later ging Marc 
alleen op de keeper af in 40ste  minuut, zonder resultaat en in de 42ste 
minuut bracht Dennis met de benen redding, toen een speler van Val-
kenswaard vrij mocht aanleggen.
Na de thee gingen wij voortvarend van start. Er volgde al snel een goal 
van Yuri, nou ja... het was meer een eigen goal, na diepgang door Marc 
die de bal goed had teruggelegd. Het schot werd van richting veran-
derd en rolde traag in de korte hoek. Een mooie combinatie van Marc 
met Robke werd goed afgemaakt door Marc. Ook de 3-0 verliep zoals 
de 2e goal. Robke speelde wederom de bal goed af en Marc maakte 
zijn tweede van de dag. Er volgde nog een grote kans voor Jaffa na 
een mooie diepe bal van Fred. De lob werd echter van de lijn gehaald. 
Hierna namen de gasten de regie langzaam over. Ook werd het spel 
wat ruwer. Een slechte terugspeelbal van Stefan werd nog gered door 
Beekie. Bij de 3-1 was er een overtalsituatie in onze zestien. Meteen 
daarna was er de 3-2 na balverlies op het middenveld. De linksbuiten 
schoot de bal goed binnen. Voor ons kwam er nog een mooie kans 
voor Robke op aangeven van Stubbske.
Maar de punten waren binnen. Profi ciat mannen.

Wodan 8 – Tivoli 2 (2-1)
Helaas geen punten voor ons in deze uitwedstrijd. In de eerste helft 
vielen alle doelpunten. Na een 2-0 achterstand mocht Fred aanleggen 
vanaf 11 meter. De zeer jonge (16 jaar) maar goed fl uitende scheids 
bestrafte een overtreding op Marc binnen de zestien met een penalty.
Na de theepauze waren wij de bovenliggende partij maar we creëerden 
te weinig. Toch hadden we eigenlijk nog een penalty moeten krijgen na 
een overtreding op Jaffa in het strafschopgebied. 
Dennis was vandaag onze uitblinker en de meeste jongens waren nog 
niet helemaal nuchter na het feestje bij Marc.

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ook in deze nieuwe jaargang bieden we jullie deze rubriek. Het is al-
weer 2 maanden geleden, dat we via de mail van de (T)Ronnies inter-
netgein gestuurd hebben gekregen, maar we kunnen met de voorraad 
nog wel even vooruit. Onderstaand treffen jullie weer onze selectie voor 
deze maand aan.

Vleselijke bekoring
Kardinaal Daneels en aartsbisschop Léonard zijn een pint aan het drin-
ken in een café tegenover een bordeel. Ze zien een Joodse rabbijn het 
bordeel binnenstappen. 
“Hoe triest”, zegt aartsbisschop Léonard, “om iemand van het geloof zo 
van het rechte pad te zien afdwalen.” 
Een paar minuten later zien ze een imam het bordeel binnenstappen. 
“Helaas”, zegt kardinaal Danneels, “ook onze moslimbroeders vallen 
voor de vleselijke bekoring.” 
Nog tien minuten later zien ze bisschop Bonny het bordeel binnengaan. 
“Ah, hoe spijtig”, zegt aartsbisschop Léonard, “er zal één van de meis-
jes op sterven liggen.” 

Route uitleggen
Een vrouw ligt op de tafel bij een gynaecoloog voor een inwendig on-
derzoek. Terwijl de arts met handschoenen bezig is de vrouw te onder-
zoeken, gaat de telefoon. Met zijn vrije hand pakt hij, terwijl hij met de 
andere hand het onderzoek voortzet, de telefoon. “Een oude studiege-
noot, mevrouw”, verklaart hij aan de dame op de tafel. “Kees, wat leuk 
dat je belt en me gevonden hebt, da’s lang geleden. Je wilt langskomen 
met je vrouw zaterdag? Ja, leuk joh! Oh, je vindt mijn adres gemakke-
lijk, zodra je de stad binnenrijdt, neem je de tweede straat rechts, gaat 
het verkeersplein 3/4 rond en vervolgens de eerste weer links, dan is 
het nr.37. 
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Dus: de stad inkomend de tweede rechts, verkeersplein 3/4 rond en de 
eerste links. Leuk joh, dan zie ik jullie zaterdag, tot dan!” 
Terwijl hij de telefoon neerlegt vraagt hij de vrouw, die inmiddels kwij-
lend op de tafel ligt: “Gaat het nog mevrouw?” 
“Ja hoor dokter, alleen... zou u dat van dat verkeersplein nog eens wil-
len doen!” 

Lekkere melk
Er staat een leraar voor de klas en die vraagt aan zijn leerlingen: “Kin-
deren waar komt de lekkerste melk vandaan?” 
Een jongetje steekt zijn vinger op en zegt: “Bij mijn moeder. “ 
“Hoezo dat?” vraagt de meester. 
“Nou, “ zegt het jongetje, “het is gratis, het heeft een leuke verpakking 
en de kat kan er niet bij.” 

Toiletpapier op
Laatst zat ik in een WC-hokje. Hoor ik opeens naast me: “Oh shit, hier 
is het toiletpapier op. Kunt u mij misschien wat van u geven?” Ik zeg: 
“Ja hoor, geen probleem.” Dus ik blijf nog even zitten, wachtend op een 
bedankje. Zegt die ander: “Tja, ongebruikt was misschien handiger ge-
weest.” 

Elektriciteit
Jantje: “Hee pap, ik heb een hele leuk raadsel.” Jantje’s vader: “Nou 
vertel.” 
Jantje: “De elektriciteit is uitgevallen, je hebt vijf lichtgevende deuren, 
een gele, groene, rode, blauwe, roze en een paarse, welke neem je?”
Jantje’s vader: “Uhm de paarse.” 
Jantje: “Je komt bij 4 nieuwe deuren, een rode, groene, blauwe en een 
gele, welke neem je?” Jantje’s vader: “De rode” 
Jantje: “Nu kom je bij 3 deuren, een rode, blauwe en een gele, welke 
neem je?” 
Jantje’s vader: “De rode maar weer.” 
Jantje: “Goed nu kom je bij twee openstaande deuren, bij de blauwe 
word je zonder veel pijn neergeschoten en bij de gele ga je dood door 
zware elektriciteitsschokken, welke neem je?” 
Jantje’s vader: “Doe mij de blauwe deur met de snelle dood.” 
Jantje zegt: “Goh, ik had de gele deur genomen, want de elektriciteit 
was uitgevallen!” 
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Huisbezoek
Het dorp heeft een nieuwe onderpastoor en de pastoor zegt tegen 
hem: “Om je parochianen beter te leren kennen, moet je ook wel op 
huisbezoek gaan en je moet zeker bij de boerderij met het doofstom 
koppel langs gaan.” 
De onderpastoor is bijna op het einde van zijn ronde en het begint ook 
nog te regenen. Hij komt bij de boerderij aan met het doofstom koppel 
en hij klopt aan. 
De boer doet open en de onderpastoor gaat binnen. Binnengekomen 
ziet hij de boerin naakt staan met een wekker op haar hoofd en haar 
linkerborst in haar hand. De boer kleed zich ook uit, neemt een paraplu 
en neemt ook zijn klokkenspel in zijn hand. 
De onderpastoor loopt verschrikt naar buiten en gaat direct bij de pas-
toor zeggen wat hij gezien heeft. “Ja”, zegt de pastoor, “ik weet wat ze 
daarmee bedoelen. De boerin zei op die manier, het is tijd om te gaan 
melken. En de boer antwoordde, kus mijn kloten, het regent.”

Vergelijkend warenonderzoek
Op een weiland staat een stier met een bord erbij: “Deze stier heeft het 
afgelopen jaar 100 keer gedekt.” Een fi etsend koppel stopt, de vrouw 
stapt af, wijst op het bord en zegt: “Nou Jan, da’s twee keer per week! 
Daar mag je best wel eens een voorbeeld aan nemen!” 
Jan zwijgt en stapt weer op zijn fi ets. Even later weer een stier en weer 
een bord: “Deze stier heeft het afgelopen HALF JAAR 100 keer ge-
dekt.” Ze stapt weer af, wijst op het bord en zegt: “Nou Jan, da’s vier 
keer per week! Petje af hoor voor dat beest. Daar mag je best wel eens 
een voorbeeld aan nemen!” 
Nog een bord: “Deze stier heeft de afgelopen MAAND 100 keer ge-
dekt.” De vrouw valt bijna van haar fi ets en rekent Jan hijgend voor: 
“Da’s 3 keer per dag! Besef je dat wel Jan? Wauw, neem daar toch 
eens een voorbeeld aan!” 
Nu begint Jan er toch wel wat genoeg van te krijgen en merkt geërgerd 
op: “Vraag jij eens aan die stier of het ook 100 keer dezelfde koe was!” 

Keukenprinses
Een man komt thuis van zijn werk en ziet zijn jonge vrouw keihard hui-
lend in de keuken zitten. “Wat is er gebeurd, is er iemand overleden?” 
vraagt de man. De vrouw antwoordt snikkend: “Ik heb mijn allereerste 
Boeuf Bourguignon voor jou gemaakt .. en toen ik die uit de oven haal-
de om het nog wat te kruiden .. ging de telefoon .. en toen ik weer terug 
kwam .. had de kat alles opgegeten!” 
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“Maak je maar geen zorgen schatje,” zegt de man geruststellend, “we 
gaan morgen samen een nieuwe kat voor je kopen!”

De maan en de zon
Twee domme blondjes lopen op straat, zegt de een tegen de ander 
al wijzend naar de zon: “Kijk, dat is nu de zon.” Het andere domme 
blondje zegt: “Nee, dat is de maan.” Zo lopen ze een tijdje al kibbelend 
verder tot het ene domme blondje zegt: 
“We zullen eens aanbellen aan een huis, en vragen wie er nu gelijk 
heeft.” 
Het ene domme blondje belt aan, en wis en waarachtig, er doet een an-
der dom blondje open. De twee domme blondjes vragen aan het derde 
domme blondje, al wijzend naar de lucht: “Mevrouw, dat ding daar in de 
lucht, is dat nu de zon of de maan?” Het derde domme blondje kijkt al 
peinzend in de lucht en zegt dan: “Ik zou het niet weten, ik woon hier 
nog maar pas.”

Loonsverhoging
Jan loopt het kantoor van zijn baas binnen en zegt: “Baas, het lijkt mij 
tijd voor een loonsverhoging. Er zitten namelijk meerdere bedrijven 
achter mij aan. Maar met een loonsverhoging van zo’n 20% ben ik wel 
bereid om hier te blijven werken.” 
De baas schrikt ervan, maar gaat toch al snel akkoord. En al vlug wor-
den de papieren getekend. Als Jan de deur uitloopt, zegt de baas: “Jan 
als ik vragen mag, welke bedrijven zitten er zoal achter je aan?” Zegt 
Jan: “Nou... het elektriciteitsbedrijf, het waterbedrijf en diverse incasso-
bedrijven...” 

★ ★ ★
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E1
Van de trainer/leider van de E1 ontvingen wij een aantal verslagen van 
zijn team. Onderstaand kunnen juliie die lezen.

TIVOLI E1

Als voorbereiding op het seizoen hebben we een bekerwedstrijd, welke 
relatief vroeg in het seizoen is opgenomen. De vakantie liep tot eind 
augustus, waardoor de eerste trainingen overgenomen werden door 
vader van Djayden.

FC Eindhoven E6 – Tivoli E1 5-2 29-08-2015
Met de hulp van 2 F-spelers zijn we aan de wedstrijd begonnen, het 
was duidelijk dat we nog wat trainingsachterstand hadden, maar daar-
voor was ook deze wedstrijd.
Nu 2 weken trainen voor 1e competitiewedstrijd.

Tivoli E1 – Braakhuizen E2 3-2 12-09-2015
De 1e helft stonden we met 6 man, maar dit gaf juist een extra inzet 
waardoor als team goed gewerkt en gevoetbald werd, we kregen kan-
sen en Quinn hield uitstekend zijn doel schoon.
Na een aantal goede uitbraken kon Djayden de score openen, voor de 
rust werd het nog 1-1, ook konden we beschikken over de 7e speler.
In het spelbeeld veranderde niks, wij kregen nog een aantal goede 
mogelijkheden tot scoren, uiteindelijk was het Whaleed die 2-1 maakte, 
snel hierna volgde de 2-2, even voor tijd kon Whaleed de wedstrijd in 
ons voordeel beslissen 3-2.
Goede wedstrijd van het hele team, dit gaf de trainer hoop.

Tongelre E2 – Tivoli E1 0-4 19-09-2015
Voor Janice was dit haar 1e wedstrijd, spannend, vanuit ons geen 
goede wedstrijd, maar door onvermogen Tongelre en goed keepers-
werk Quinn, konden zij niet scoren. Aan onze zijde scoorden Djayden, 
Naomi (haar eerste doelpunt), Whaleed en Joey vd Laar.
6 punten uit 2 wedstrijden!

DVS E5 – Tivoli E1 8-3 26-09-2015
De verwachtingen waren hoog gespannen, maar na afmelding van 
Joey vd Laar, werden de verwachtingen bijgesteld. DVS begon sterk en 
kreeg direct een aantal kansen, met de rust was het al 5-0, wij waren 
nergens.
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Na rust werd er toch gewerkt en gestreden, dit resulteerde in 3 doel-
punten, Djayden 1 en Whaleed 2.

Tivoli E1 – RPC E4 1-12 03-10-2015
Over deze wedstrijd is niet veel te melden, behoudens dat onze spelers 
het te gezellig vonden om tegen hun vriendjes te spelen, daar maakte 
RPC dankbaar gebruik van.

Tivoli E1 – Nuenen E7 1-13 10-10-2015
Nuenen speelde zeer sterk en goed samen, hierop hadden wij geen 
antwoord, Djayden redde de eer.

Braakhuizen E2 – Tivoli E1 12-0 17-10-2015
Van de scheids mochten we niet voetballen, hij was nogal partijdig, 
toch zielig als het op dit niveau al gebeurt. Er werd ook best stevig ge-
voetbald, en ik had mijn twijfels bij de leeftijd van enkele spelers.
Vlug vergeten.

RPC E6 – Tivoli E1 Bekerwedstrijd 24-10-2015
Al vanaf het begin hing er een bepaalde sluier over de wedstrijd, de te-
genstanders waren wat kleiner en vooral Whaleed moest het ontgelden 
iedere keer als hij zijn lichaam gebruikte tijdens duels. De concentratie, 
inzet en de wil om te winnen in duel of de wedstrijd missen we sinds de 
1e wedstrijd, ik hoop dat we deze spirit nog terug vinden voor de laat-
ste 4 wedstrijden dit najaar. En deze dan kunnen vasthouden voor de 
voorjaarscompetitie, hierin moeten de vruchten geplukt worden.

Van de trainer
★ ★ ★
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MAILBOX

Onderstaande mail vonden we in onze inbox.
Interessant genoeg om met jullie te delen.

Beste teamleider,

Het is nog vroeg, maar bent u al op zoek naar een leuke afsluiting van 
het huidige voetbalseizoen 2015 - 2016?

Het Ambrastoernooi in Grathem is daar de ideale gelegenheid 
voor!

Voor de 21e keer organiseert vv GKC, voorheen vv Grathem, tijdens 
het pinksterweekend op 13, 14 en 15 mei 2016 een voetbaltoernooi 
voor de lagere seniorenelftallen, het Ambrastoernooi. Tijdens dit week-
end staan de begrippen sportiviteit en gezelligheid centraal. Een unieke 
gelegenheid om met het team het voetbalseizoen sfeervol af te sluiten.
De wedstrijden worden gespeeld op groot veld volgens de bepalingen 
en reglementen van de K.N.V.B. Voor alle deelnemende teams zijn 
mooie bekers te winnen en natuurlijk valt het sportiefste team extra in 
de prijzen!
De deelnemers overnachten op ons sportpark in tenten. De organisatie 
zorgt voor aparte slaaptenten per team.
Voor informatie ten aanzien van entertainment, maaltijden en kosten 
zie bijgesloten uitnodiging. Besluit u na het lezen van deze uitnodiging 
deel te nemen aan het toernooi dan verzoeken wij u het inschrijfformu-
lier volledig in te vullen en te retourneren vóór 14 december a.s.
Voor nog meer informatie of een foto-impressie verwijzen wij u graag 
naar onze website: www.vvgkc.com, stuur een mailtje naar ambras@
vvgkc.com of kijk op Facebook!

Wij zien uw reactie op deze uitnodiging graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Het Ambras-comité 

Op de volgende pagina’s vinden jullie de uitnodigingsbrief en het in-
schrijfformulier.
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 V.V. G.K.C.  
Grathem Kelpen-Oler Combinatie 

 

Secretariaat  
Ambrastoernooi 

Inge Born 
Lindestraat 3  

6096 BW  GRATHEM 
0475-453133 

ambras@vvgkc.com 
www.vvgkc.com 

 
Rabobank Baexem-Grathem 
IBAN: NL37RABO0117001  

Sportpark "GRASHEIM" 
Sportlaan 1 

6096 BT  GRATHEM 
(0475) 45 30 14 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste elftalleider, 
 
 
Het is nog vroeg, maar bent u al op zoek naar een leuke afsluiting van het huidige 
voetbalseizoen 2015 – 2016? 
 

Het Ambrastoernooi in Grathem is daarvoor de ideale gelegenheid! 
 
Voor de 21e keer organiseert vv GKC, voorheen voetbalvereniging Grathem, 
tijdens het pinksterweekend op 13, 14 en 15 mei 2016 een voetbaltoernooi voor de 
lagere senioren elftallen, het zogenaamde Ambrastoernooi. 
Grathem is gelegen in de provincie Limburg tussen steden Weert en Roermond. 
 
Tijdens dit weekend staan de begrippen sportiviteit en gezelligheid centraal.  
Een unieke gelegenheid om met het team het voetbalseizoen sfeervol af te sluiten.  
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 
VRIJDAG 13 MEI: 
 

18.00 -  21.00 uur Ontvangst deelnemers. 
           20.00 uur Pinkster Party Night.  
 
ZATERDAG 14 MEI: 
 

08.30 - 10.00 uur Ontbijtbuffet. 
           09.30 uur Aanvang wedstrijden. 
           18.30 uur Gezamenlijk avondeten (Chinees in buffet vorm). 
           20.30 uur Saturday Night Party Event. 
 
ZONDAG 15 MEI: 
 

08.30 - 10.00 uur  Ontbijtbuffet. 
           09.30 uur  Aanvang wedstrijden (finales). 
  vanaf 12.00 uur  Frühshoppen met de beste muziek van vroeger en nu! 
  ± 16.30 uur  Prijsuitreiking en afsluiting van het toernooi.
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Voetbalvereniging Grathem Kelpen-Oler Combinatie 
 

 

 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de K.N.V.B. 
Voor alle deelnemende teams zijn mooie bekers te winnen en natuurlijk valt het sportiefste team 
extra in de prijzen! 
 
Deelnemers overnachten op ons sportpark in tenten. De organisatie zorgt voor aparte slaaptenten 
per team (max. 30 personen per tent). U dient zelf voor een luchtbed met slaapzak te zorgen. 
 
De kosten voor dit voetbalweekend bedragen, € 55,- per persoon.  
Dit is inclusief 2x uitgebreid ontbijtbuffet, Chinees buffet op zaterdagavond en twee overnachtingen 
op onze festival camping. 
 
Voor meer informatie of een foto-impressie verwijzen wij u graag naar onze website:  
www.vvgkc.com kijk op Facebook/Ambras of stuur een e-mail naar ambras@vvgkc.com  
 
Mochten één of meerdere herenteams in deelname zijn geïnteresseerd dan verzoeken wij u 
ingesloten inschrijfformulier in te sturen vóór maandag 14 december 2015. 
 
Het inschrijfgeld dient vervolgens vóór 11 januari 2016 te worden voldaan op bankrekening: 
NL 37 RABO 0 1170 01 95 t.n.v. vv GKC. 
 
Voor de goede orde willen wij u er op wijzen, dat er een beperking is voor wat betreft het aantal 
toe te laten teams (26 teams, maximaal 500 deelnemers). Elk deelnemend team dient uit 
minimaal 14 personen te bestaan. De volgorde van inschrijving is bepalend voor deelname, 
mocht er sprake zijn van "over-inschrijving". Verder willen we u er op attenderen dat Pinksteren 
in 2016 vroeg valt, gelieve zelf rekening te houden met de KNVB competitie indeling. 
 
Wij heten u van harte welkom in GRATHEM! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Inge Born 
Namens Ambrascomité vvGKC 
 
 
     
 
 
 
 
 
- bijlage (link): Inschrijfformulier  
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VOETBALVERENIGING GKC (VV Grathem) 
 

 INSCHRIJFFORMULIER 21e  AMBRASTOERNOOI 
 
Voetbalvereniging                                                                      wenst deel te nemen  
aan het door Voetbal Vereniging GKC te organiseren voetbalweekend op:  
vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 (Pinksterweekend). 
 

 

Naam van het team:  ______________________________________________     

Contactpersoon:  ______________________________________________     

Adres:                                                                                       

Postcode & Woonplaats:                                                                                       

Telefoon:             /                  

E-mail adres  ______________________________________________   

Ons team speelt in de:            klasse van het district:  _____________________ 

Tenue kleuren  Shirt    ________/_________Broek    ________/_________  
 

  

Wij komen op vrijdagavond / zaterdagmorgen naar Grathem. 
(doorhalen wat NIET van toepassing is.) 
 
 

 

Het inschrijfgeld à € 55,00 per persoon, wordt vervolgens vóór 11 januari 2016 overgemaakt 
op IBAN: NL 37 RABO 0 1170 01 953 t.n.v. vv GKC  o.v.v. deelnemersgeld "AMBRAS" 
Voetbaltoernooi. 
 
Wij komen met:              aantal personen (spelers, trainer, leiders, partners en supporters) 
minimaal 14 personen per team. 
 
 

                                                                            _________________________ 
  

plaats datum   handtekening 
 
De inschrijving sluit op maandag 14 december 2015. 
Inschrijfformulier s.v.p. voor genoemde datum sturen naar: ambras@vvkgc.com  
(inscannen of een duidelijke foto) 
 
Ambrascomité  vv GKC 
t.a.v. Inge Born 
Lindestraat 3 
6096 BW  GRATHEM 
tel. 0475-453133   
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LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 29/10)

Bedankt
Davino Slegers E1
Alex Aarts selectie
Bert van Rooij verenigingslid 
Farid Ouami veteranen
Ilona Andriesen dames
Mariska Seijgers dames
Jamiel Visser F1
Romano Janse F1
Samed Yildrim F1
Zinho Lodewijks D1
Hamza Ozgur D1
Gerrit Pennings D1
Dylano Vonk D1
Milton Tjonfo D1

Nieuw
Stijn de Haan F1
Kylie Vroomen dames
Jordy vd Venne selectie
Mitchel Hendrickx selectie
Ralph Tebbertman G1
Ayla Arici  dames
Semra Arici dames
Janice Driessen E1
Ramy Plein F1
Antonio Cuscianne veteranen
Makis Gerasinos Drakatos veteranen
Marc de Haas veteranen
Tayfun Demirez selectie
Mike Bekelaar clubscheidsrechter 2e

★ ★ ★
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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. Hierbij zijn bijdrage voor deze maand 

Tivoli vets – Geldrop vets 5-2
Na de schijnbaar kansloze nederlaag van vorige week, is het vandaag 
zaak voor het andere Oranje om zich te herpakken. Opnieuw een 
zware tegenstander, want de Geldroppenaren kwamen op bezoek. Een 
wedstrijd waarin ondergetekende voor het eerst de buitenlandse aan-
winsten in actie kon zien. 
Met Makki als Griekse spits en Antonio als Italiaanse voorstopper aan 
de aftrap ging de wedstrijd van start. In de eerste minuten viel al op 
dat Geldrop redelijk wat kwaliteit had ingeleverd ten opzichte van de 
vorige ontmoetingen. Tivoli domineerde en een treffer kon niet lang 
uitblijven. Twaalf minuten precies duurde het wachten hierop. De Gel-
dropse verdediging panikeerde na het doorjagen van Makki. Uiteindelijk 
kwam de bal bij Hakan terecht en hij had geen moeite deze intikker te 
verzilveren: 1-0. Twee minuten later lag geheel kloppend met het wed-
strijdbeeld de tweede in het mandje. Frans veroverde zelf met een sli-
ding de bal, kwam overeind en tekende met een bekeken schot over de 
doelman voor de 2-0. Iedereen die nog twijfelde over het kwaliteitsver-
schil in de openingsfase werd na zeventien minuten wedstrijd defi nitief 
over de streep getrokken. Frans ontving de bal na een goede pass van 
Frank G., kapte een speler uit en trof weer doel: 3-0.Tivoli kreeg vervol-
gens kansen op meer, maar liet de teugels ondertussen ook wat vieren. 
Hierdoor kwam Geldrop wat beter in de wedstrijd en scoorde vlak voor 
rust zowaar tegen. Een schot van de rand van het strafschopgebied 
was Bert te machtig: 3-1.
In het begin van de tweede helft waren de ploegen meer aan elkaar 
gewaagd, toch speelde het spel zich vooral af op de Geldropse helft. 
Na een klein kwartier spelen kwam verrassend genoeg opeens de 
spanning terug in de wedstrijd. Een snelle uitbraak van Geldrop liet de 
Tivoliaanse verdediging wankelen en zelfs omvallen: 3-2. De concen-
tratie diende teruggevonden te worden, om geen onnodige schade op 
te lopen. Twee minuten later waanden de supporters zich even bij 1-1 
uit de wedstrijd Spanje-Nederland op het afgelopen WK voetbal. Met 
Frans in de rol van Blind en Mike in die van Van Persie. 
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Een geweldige lange bal van Frans en een even geweldige kopbal van 
Mike, waarbij alleen de zweefduik ontbrak, eindigde in de 4-2 en een 
verdiend applaus. De orde was weer teruggekeerd en Tivoli nam weer 
de regie over. Een kwartier voor tijd kwam Mike nogmaals in kansrijke 
positie, met misschien een minder mooie maar wel net zo effectieve 
goal besliste hij de wedstrijd defi nitief: 5-2. In de slotfase gebeurde er 
weinig schokkends meer, dus bleven de Tivolianen thuis zonder punt-
verlies.
Hoewel Geldrop duidelijk iets jonger was dan de veteranen, was hier 
tijdens de wedstrijd weinig van te zien. De voetballers en echte schop-
pers leken uit het team verdwenen en dit pakte gunstig uit voor de 
Tivolianen. Hoewel onze buitenlanders een tijd lang geen wedstrijden 
hadden gespeeld, pasten zij zich goed aan aan het niveau. Zonder 
kennis van de Nederlandse taal liep Antonio achterin rond alsof hij daar 
al jaren speelde. Ook Makki maakte het voor de verdedigers met zijn 
fysieke kracht geen makkie vanmiddag. Volgende week kans op revan-
che voor de vernedering vorig jaar bij De Valk, met onze jokers Makki 
en Antonio.

De Valk vets – Tivoli vets 1-3
Arsenal – Manchester United, Bayern München – Borussia Dortmund, 
Ajax - PSV, Atlético Madrid – Real Madrid, De Valk – Tivoli. Zomaar wat 
topaffi ches uit dit “super”-weekend. De eerste drie werden op Super 
Sunday gespeeld en met die laatste wedstrijd was er dit weekend dus 
ook een heuse Super Saturday. De Valk bereidde zich voor op een kol-
kende ambiance, want ditmaal mochten de veteranen aantreden op het 
hoofdveld met aan de zijkant een echte tribune.
De opkomst was met drie Valkse supporters karig te noemen. De Tivo-
liaanse delegatie was zoals gewoonlijk wel redelijk aanwezig, net als 
het najaarszonnetje. Dus niets stond een mooie pot voetbal in de weg, 
behalve het kunstgras dan… Waar de Tivolianen vorig jaar binnen een 
minuut op voorsprong kwamen, stonden zij nu binnen 200 seconden 
tegen een achterstand aan te kijken. Bert stompte bij een voorzet Bas 
in plaats van de bal, dus kon de spits eenvoudig binnen tikken: 1-0. Het 
telraam werd bij de Valken al vrolijk tevoorschijn gehaald. Mike was 
inmiddels gearriveerd. Waarschijnlijk voelde Ferry zijn hete adem in zijn 
nek en besloot er gedurende tien minuten een Ferry-show van te ma-
ken. De wedstrijd was zeven minuten oud toen Ferry richting de achter-
lijn werd gestuurd door Perry (volgt u het nog?). 
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Na een uiterste krachtsinspanning wist hij met een werkelijk sublieme 
lage voorzet Hakan te bereiken die vrij voor het doel stond en dus 
eenvoudig kon afronden: 1-1. Na precies een kwartier ontstond een 
soort zelfde situatie. Ferry omzeilde buitenspel en ontving de bal van 
Frans. Hij omspeelde de doelman en bereikte weer de achterlijn. Dit 
keer kwam de bal via de kluts op de hand van een Valkse verdediging: 
penalty! Captain Frank nam weer plaats achter de bal en schoof hem 
beheerst in het hoekje: 1-2. Kort hierna vroeg Ferry zijn eigen publieks-
wissel aan en maakte plek voor Mike. De Valken drongen aan. Maar 
dankzij een ijzersterke teamprestatie van onze Tivolianen werden zij 
ver genoeg van de goal gehouden om Bert echt te kunnen testen. Zo 
werd de rust zonder kleerscheuren en met veel geschaafde knieën be-
haald. De voorhoede van De Valken was in de rust verder verjongd en 
met voornamelijk twintigers verre van veteranenwaardig. Bas’ directe 
tegenstander was zelfs nog geen twintig, desondanks hield Bas zich 
uitstekend staande en kwam verschillende keren zelfs mee op. Binnen 
vijf minuten leken De Valken op gelijke hoogte te komen. Maar de aan-
val werd afgevlagd en gefl oten, dus de Tivolianen konden opgelucht 
ademhalen. De Valken werden steeds gevaarlijker en de defensie leek 
een paar keer zelfs te breken, maar het centrum Gijs-Perry met de as-
sistentie van Antonio vanaf het middenveld wisten samen met de backs 
Bas en Frank V. de aanvallen onschadelijk te maken. Met de kilometer-
vreters Hakan, Arno en Frans op het middenveld en voorin de vlugge 
Mike en sterke Makki, kregen de Tivolianen zelf ook voldoende moge-
lijkheden. Sterker nog, halverwege de tweede helft werd de voorsprong 
verdubbeld. Na een ouderwetse scrimmage met inbreng van Frans en 
Mike, belandde de bal rond de boog van het strafschopgebied uiteinde-
lijk bij die laatste. Mike haalde de trekker over en vond voor de derde 
week op rij het net: 1-3. Hierna werden de Tivolianen steeds verder te-
ruggedrongen, maar bezweken nooit. De goed fl uitende scheidsrechter 
beëindigde daarom na 35 minuten de wedstrijd en zo gingen de punten 
geheel verdiend mee terug naar Stratum. 
In een van de beste wedstrijden die ik sinds lange tijd van onze Vetera-
nen gezien heb, hebben zij De Valken meer dan weerstand geboden. 
Een echte teamprestatie, waarbij iedereen zijn taak uitstekend uitvoer-
de en niemand verzaakte, was De Valk duidelijk te machtig. Na zo’n pot 
smaken de drankjes en niet gekregen hapjes toch altijd beter!

De webryder,
Marc van Hout

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

Het is al weer eventjes geleden dat ik hier een persoonlijk gedichtje 
heb geplaatst. 
Niet iets heel bijzonders maar gewoon wat geschreven over het sa-
menzijn en genieten en ook het alleen zijn en genieten.

Mooi geweest

Na morgen 
Weer naar huis

Ontzorgen 
Doe ik thuis 

Even alleen 
Zonder gedoe
Nergens heen
Ik ben dat moe

Was erg fi jn
Met familie en kids

Samen te zijn
Zo zonder gebits 

Nog een dagje weg
De kids neem ik mee

Dit is wat ik je zeg
Na een week ben ik tevree 

Pasje 28-7-2015

★ ★ ★
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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

★ ★ ★
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- de discussie weer volop is losgebarsten
- iedereen opeens kleur denkt te moeten beken 
 nen
- het kinderfeest hierdoor hopelijk niet verPietert
- het traditionele bezoek van de Sint aan onze club  
 toch zal plaatsvinden
- hij op zaterdag 21 november in onze kantine zal  
 zijn

- dit vast weer een mooi feestje zal worden
- de kaarten niet goed geschud lijken voor ons vaandelteam
- er namelijk meer kaarten dan goals meegepakt worden
- we hopen dat we de kaarten nog eens goed kunnen husselen en 

daarmee dit tij kunnen keren
- we daarvoor wellicht nog wel enige patience moeten betrachten
- ons damesteam daarentegen hoge ogen gooit
- zij vaak hun wedstrijden in winst weten om te zetten
- dit het vele verre reizen wel waard zal maken
- zij derhalve niet de beschikking hebben over Mien Dobbelsteen
- zij namelijk voor andere speelsters hebben geKozen
- er ondanks vele aanmaningen nog steeds spelers zijn die hun con-

tributie nog niet hebben voldaan
- het nu tijd wordt om wanbetalers uit te sluiten van competitiewed-

strijden
- je als wanbetaler dus grote kans hierop maakt
- dit zien te voorkomen voor zowel speler als club natuurlijk nog altijd 

beter is
- onze club de contributie-inkomsten keihard nodig heeft om de reke-

ningen te kunnen betalen
- we dan ook nu een oproep doen aan alle leden: Betaal je contributie 

tijdig!
- het bestuur volop bezig is met het uitwerken van de plannen die ge-

presenteerd werden tijdens de ledenvergadering
- alle leden geacht worden om hierin zowel actief als passief hun 
 bijdrages aan te doen
- we samen namelijk verenigd zijn in onze club
- die club onze SV Tivoli is  

★ ★ ★








