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REDACTIONEEL

Na een fijn bezoek 
aan onze club en 
alle kinderen door 
het hele land is 
de Goedheiligman 
weer uit ons land 
vertrokken. Zijn 
bezoek aan onze 
jongste leden was 
een groot succes, 

onderwijl speelden de oudste leden 
nog een wedstrijdje tegen de vete-
ranen van RPC. De Sint nam daarbij 
zelfs de aftrap voor zijn rekening.
Nu volgen de overige feestdagen nog 
met als afsluiting daarvan, midden in 
de winterstop, de nieuwjaarsreceptie 
op 3 januari aanstaande. Zoals elk 
jaar zullen de jubilarissen gehuldigd 
worden tijdens deze nieuwjaarsrecep-
tie, een evenement dat u natuurlijk 
niet wilt missen.
Op die dag zal ook de eerste wed-
strijd van het nieuwe jaar gespeeld 
worden door een mix van alle leden, 
het is nog mogelijk om u hiervoor in te 
schrijven.
In januari zal dan ook de tweede helft 
van de contributie voldaan moeten 
zijn/worden door alle leden, houd hier 
a.u.b. rekening mee. Dat bespaart 
veel mensen veel moeite en stress. 
Voor nu wensen wij u allen een bij-
zonder fijne kerst en een fantastische 
jaarafsluiting toe… dat ons jubileum-
jaar 2016 ons allen maar mag bren-
gen waar wij op hopen!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Trainen
Deze week is de laatste trainingsweek. In de week van 4 januari wor-
den de trainingen weer hervat.

Contributies
De eerste seizoenshelft is inmiddels verstreken en er zijn nog steeds 
leden die geen contributie hebben betaald. Onze (vice)penningmeester 
is hier hard mee bezig. Leden die niet betalen, zullen niet meer speel-
gerechtigd zijn. Algemene leden zullen als lid van onze vereniging wor-
den uitgeschreven als zij hun contributie niet voldoen. In januari 2016 
moet de tweede termijn van de contributie voldaan worden.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 3 januari 2016 vindt om 14.00 uur de Nieuwjaarsreceptie plaats 
in onze kantine, tevens worden dan de jubilarissen gehuldigd. Vooraf-
gaand aan de receptie is het de bedoeling om een wedstrijd te spelen 
tussen twee teams, bestaande uit een mix van spelers en speelsters 
van alle elftallen. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Angelique 
Janssen. Wij hopen op veel animo om het nieuwe sportieve jubileum-
jaar, waarin onze club 85 jaar bestaat, goed af te trappen.

Ons G-team
Het G-team heeft op dit moment weinig spelers en zij missen een 
coach. Het seizoen is nog lang, dus bent of kent u iemand die ons G-
team wil versterken of coachen, laat het ons dan zo snel mogelijk we-
ten! 
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Innovatie of Liquidatie
Op de algemene ledenvergadering aan het begin van dit seizoen is het 
rapport Innovatie of Liquidatie gepresenteerd. Het bestuur is ondertus-
sen druk bezig geweest om de plannen verder te ontwikkelen. Het is de 
bedoeling dat de voortgang van deze plannen tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie gepresenteerd zal worden. Voor de verdere stappen is ook input 
vanuit de leden van belang. Dus heeft u een idee om de club verder 
te helpen, aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur. Dit kan 
per mail, telefoon, via de ideeënbus in de kantine of gewoon door ie-
mand aan te spreken.

Namens het bestuur wensen wij jullie allen alvast hele fijne feestdagen 
en natuurlijk een gezond, gelukkig en sportief 2016!

De secretaris,
Marc van Hout

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

1  Paul van de Moosdijk G1
4  Frans Verbeek veteranen
5  Aloysius Visser donateur
  Mishendra Tjonfo F1
6  Maria Tholen verenigingslid
7  Peter vd Laar veteranen
8  Henk van Ekkendonk verenigingslid
  Kim van Roij dames
9  Peter Scheepers verenigingslid
12  Henk Tholen organisator kaartavonden
14  Stijn de Haan F1
19  Rene van Eyck verenigingslid
20  Guus de Waal reservelid
21  Diëgo Guzman-Hernando 2e

  Peter vd Wiel verenigingslid
  Bert Koolen veteranen
27  Stefan Bell 2e/penningmeester

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

6  Henk Leuverman lid van verdienste
7  Luc Verbeek selectie
15  Anton vd Laarschot verenigingslid
17  Arno van Happen veteranen
18  Ronny Kox medewerker activiteitencommissie/ 
   grensrechter veteranen
19  René Lathouwers selectie
21  Rick de Goeij selectie
22  Stef Verdonschot veteranen
  Frans Veldpaus veteranen/lid technische voetbalza 
   ken
24  Jack Engelen hoofdredacteur clubblad/vicevoor 
   zitter a.i./elftalbegeleider veteranen/ 
   lid van verdienste & Oranje Nassau
27  Hans Verbaal medewerker activiteitencommissie/ 
   trainer dames
  Ayla Arici dames
  Semra Arici dames
28  Nico Jansen verenigingslid

H H H
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN

Licht
♀
◙

Licht
En liefde ook

Plicht
Als witte rook

◙
Licht

Een gelukkig leven
Zicht

Hoop te kunnen geven
◙

Licht
Een doel dat blijft bestaan

Zwicht
Pure zuivere traan

◙
◙

Pasje 15-12-15

H H H

LEDENMUTATIES
(bijwerkt t/m 09/12)

Bedankt
Fred van de Palen G1

Nieuw
Rob van Dommelen reservelid 2e

H H H
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E1

Van de trainer/leider van de E1 ontvingen wij weer een aantal versla-
gen van zijn team. Onderstaand kunnen jullie die lezen.

TIVOLI E1

07-11-2015
Tivoli E1 – DVS E5 2-9
Eindelijk kwam de spirit van de eerste wedstrijd weer af en toe naar bo-
ven, met Naomi in het doel en Quinn als extra sluitpost moest het gaan 
lukken het aantal tegendoelpunten beperkt te houden. 
Dat lukte de eerste helft aardig, maar doordat Naomi door blessure 
moest gaan voetballen en Whaleed weer last van zijn hak kreeg, kre-
gen we de bal niet meer voor het doel weg.
De penalties deden we beter dan DVS, dat is een opsteker voor vol-
gende wedstrijd.

09-11-2015
Studio 040 maakt opnamen van de training, leuk voor de kids om zich 
terug te zien op TV, jammer dat de ondertoon van het filmpje negatief 
was.

14-11-2015
RPC E4 – Tivoli E1 5-1 (0-1)
Zonder de zieke Djayden wilden we hier iets goed maken van de thuis-
wedstrijd, welke kansloos verloren werd. 
Met aangepaste tactiek en een zeer goed keepende Quinn hadden we 
RPC in de tang, we kwamen zelfs op voorsprong door een goede com-
binatie tussen Joey vd L. en Naomi, inpassen, terugkaatsen en schot 
op doel, 0-1!
Quinn hield goed stand en RPC had het niet meer, iedere aanval 
smoorde uiteindelijk bij Quinn, de rest verdedigde ook goed mee, druk 
naar voren was lastig door de blessure van Whaleed, hem gewisseld 
voor Quinn. 
Uiteindelijk wist RPC toch nog 5 x te scoren, maar voor ons voelde het 
bijna als een overwinning, de spirit was terug.
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21-11-2015
Nuenen E7 – Tivoli E1 6-2 (2-0)
Met dezelfde spirit gingen we deze wedstrijd in, Nuenen kon kampioen 
worden bij winst. 
Nuenen was sterker, maar goed compact en geconcentreerd werken 
slaagde Nuenen er maar niet in te scoren, Quinn keepte weer heel 
goed. Met rust was het 2-0, direct scoorden wij 2-1, zij 3-1 en binnen de 
minuut was het weer 3-2, dit gaf wat onrust bij Nuenen, het feestje was 
namelijk al geregeld, we konden deze stand nog lang volhouden, maar 
uiteindelijk moesten we toestaan dat Nuenen uit kon lopen tot 6-2. 
Weer een compliment voor het hele team. 
Volgende is de laatste wedstrijd van het najaar tegen Tongelre E2, 
deze moeten we kunnen winnen.

28-11-2015
Tivoli E1 – Tongelre E2 12-2
De trainer kon er zelf niet bijzijn, maar heeft donderdag vast de wed-
strijdbespreking gehouden, ik wilde graag 3 dingen na de wedstrijd ho-
ren, dat we hard gewerkt hebben, goed samen gespeeld en natuurlijk 
gewonnen hebben.
Ik werd overspoeld met goede berichten. Doordat Tongelre te weinig 
man had, hebben we 6-6 gespeeld, er is goed gespeeld, na comforta-
bele voorsprong is de bal zo vaak voorgegeven aan Ryan dat ook hij 
zijn goaltje kon meepikken. Doel voor volgende wedstrijden om Janice 
ook te laten scoren.

De laatste 3 wedstrijden hebben jullie laten zien dat het toch kan, dit 
gaan we de komende maanden tijdens de trainingen verder uitbouwen, 
zodat we tijdens de voorjaarswedstrijden alle wedstrijden op deze ma-
nier kunnen spelen.
Na de carnaval beginnen weer de voorjaarswedstrijden, van de huidige 
klassen worden de teams herverdeeld, zodat de komende tegenstan-
ders wat gelijkwaardiger zullen zijn.  
Vanuit hier wens ik iedereen fijne feestdagen
en een gezond en sportief 2016.

Van de trainer

H H H
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DE SINT WAS WEER OP DE HEIHOEF

Hoor wie klopt daar kinderen...?

Op zaterdag 21 november stroomde de kantine op 
De Heihoef al vroeg vol, vol met vooral kinderen. De 
veteranen zouden het die dag in de derby opnemen 
tegen hun leeftijdgenoten van RPC, maar dat was 
niet de reden van het vroege bezoek. Hoewel het 
eigenlijk 5 december pas gevierd wordt, zou de Sint 
vandaag afreizen naar Stratum om ook onze Tivoli-
aantjes te vereren met een bezoek.

Om de kinderen alvast in de juiste stemming te 
brengen, was Ronald als soort hulp-Sinterklaas (maar dan zonder 
baard, mijter, het grote boek en cadeautjes) aanwezig om de kinderen 
te vermaken, want de Sint zou pas om 15 uur komen. Toen iedereen 

binnen was, verzamelden de kids zich in het midden van de kantine. 
De Sint is inmiddels ook al oud aan het worden, dus om te zorgen dat 
hij precies wist waar hij moest zijn, moesten de kinderen wat van zijn 
liedjes zingen zodat de Sint op zijn gehoor af kon gaan. ‘Sinterklaas 
Kapoentje’, ‘Daar wordt op de deur geklopt’, ‘Zwarte Piet ging uit fiet-
sen’  
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en vele andere liedjes waren al de revue gepasseerd en toen pas wist 
de Sint precies waar hij moest zijn. De deur zwiepte open, het strooi-
goed vloog in het rond en de Pieten betraden de kantine en daarna 
kwam de Sint pas bin-
nen. Na een kort ge-
sprek met de kinderen 
leek de Sint alweer te 
vertrekken. Maar niets 
was minder waar. Hij 
had wat van zijn leef-
tijdgenoten buiten op 
het veld zien staan en 
besloot de aftrap te 
verrichten bij de vete-
ranenwedstrijd. Binnen 
wachtten de Tivoliaantjes ongeduldig tot hij weer terug naar binnen 
kwam.

Hij was eindelijk terug toen de kinderen per groepje bij hem mochten 
komen zodat de Goedheiligman iets over de kinderen kon vertellen 
vanuit de notities in zijn grote boek, over bijna alle kinderen wist hij 
wel iets te vertellen en uiteraard kende hij ze allemaal bij naam. On-
dertussen werd er natuurlijk druk gefotografeerd door de aanwezige 

volwassenen. Toen pas kwam datgene waar 
de kinderen eigenlijk voor gekomen waren, na-
melijk de cadeautjes. Want Sinterklaas zonder 
cadeaus is eigenlijk hetzelfde als voetballen 
zonder bal. Een voor een mochten de kinderen 
naar voren komen bij de Sint en ontvingen zij 
iets leuks. Maar pas toen iedereen geweest 
was, werd het sein uitpakken gegeven. Het pa-

pier werd losgerukt en de kinderen waren blij met de pakjes. Eigenlijk 
was de Sint helemaal niet meer interessant, het enige wat ze wilden, 
was spelen met de cadeautjes. Voordat de Sint zijn tocht verder zette 
richting andere kinderen werd er een welgemeend ‘Dank u Sinter-
klaasje’ en een luid ‘Dag Sinterklaasje’ gezongen. Pas nadat afscheid 
genomen was van de Sint, konden de kinderen zich uitleven. Het bleef 
nog lang onrustig in de kantine en daarna keerden de kinderen moe en 
vol van pepernoten weer huiswaarts in afwachting van het echte Heer-
lijk avondje...

H H H
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TUSSENSTANDEN 2015 – 2016

Tivoli 1 5e klasse D
EDN’56 13 31 61- 16
DVS 13 31 42- 21
SC Olympus 12 27 50- 22
Tuldania 13 27 29- 21
Broekhoven 13 23 35- 38
Riel 13 22 32- 30
DOSL 12 19 27- 27
WSJ 11 17 23- 28
Waalre 12 16 35- 28
Sterksel 13 15 26- 38
Terlo 12 12 18- 23
De Bocht’80 12 7 21- 45
Knegselse Boys 13 4 13- 51
Tivoli 12 3 14- 38

Tivoli 2 5e klasse 525
Heeze 5 12 29 40- 14
Gestel 4 12 24 42- 25
WODAN 8 11 23 27- 15
Dommelen 4 10 22 42- 15
Nuenen 8 10 22 50- 24
RPC 4 11 17 36- 33
Valkenswaard 5 11 14 27- 28
Eindhoven AV 3 12 13 25- 42
Tivoli 2 12 12 38- 57
Braakhuizen 4 11 10 24- 45
Nieuw Woensel 6 11 6 22- 40
DOSL 3 11 1 19- 54
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Tivoli dames (7 tegen 7 18+ 517 zondag; najaar) 1e klasse L
Venhorst 10 30 109- 10
Vlijmense Boys 8 21 55- 11
Sparta‘18 9 19 58- 17
Tivoli 9 18 38- 24
FC Cranendonck 10 16 33- 28
Boskant 11 10 23- 58
SPV 9 9 23- 52
Boxtel 8 8 16- 31
Ulysses 9 7 31- 55
Bruheze 8 6 20- 60
Racing Boys 7 0 5- 65

Tivoli G1 1e klasse GE
Heeze G1 9 24 62- 17
ODC G1G 10 24 52- 17
RKKSV G1 10 21 58- 29
TEC G2 10 19 53- 36
Bladella G1 9 16 42- 32
RKKSV G2G 10 15 42- 56
Sarto G2 9 9 32- 49
Best Vooruit G1G 10 9 31- 49
Valkenswaard G1 7 0 24- 68
Tivoli G1 8 0 12- 55

Tivoli E1G 4e klasse 450
Nuenen E7 10 30 85- 21
RPC E4 10 21 60- 24
Braakhuizen E2 10 18 75- 26
DVS E5 9 9 34- 63
Tivoli E1G 10 9 29- 69
Tongelre E2 9 0 10- 90

Tivoli F1 4e klasse 459
DBS F8 10 27 93- 14
RPC F5 10 27 83- 13
Brabantia F5 10 18 55- 51
Tivoli F1 10 9 35- 63
Gestel F2 10 6 25- 73
Eindhoven AV F4 10 3 16- 93

H H H
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HET 1E – NOG GEEN ZEGE, WEL EEN PUNTJE

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 12 wedstrijden nog steeds op de 1e overwinning. In de 
afgelopen maand werden drie nederlagen geleden en een keer gelijk-
gespeeld. Zo zijn we nog steeds de rode lantaarndrager in deze klasse. 
Het is niet anders.

Tivoli – Terlo 0-2 8 november 2015
Tivoli was voor rust de betere partij, maar verder dan een bal op de 
paal van Roy Gielen kwam de thuisploeg niet.
Na rust bracht de net ingevallen Koen Daris Terlo op voorsprong. In de 
slotminuut bepaalde Steven Das de eindstand op 0-2.

SC Olympus - Tivoli 7-0 15 november 2015
Tivoli leed een kansloze nederlaag.
Halverwege keken de bezoekers al tegen een 3-0 achterstand aan.
Na rust voerde Olympus de score op tot 7-0.

Tivoli – Riel 2-4 29 november 2015
Na een 0-2 ruststand kwam Tivoli in de tweede helft op gelijke hoogte 
door goals van Coen Jansen en Niels de Haas. Riel won alsnog door 
doelpunten in de negentigste en 95e minuut: 2-4.

Broekhoven – Tivoli 1-1 6 december 2015
Tivoli pakte weer eens een puntje. Broekhoven kwam in de eerste helft 
op een 1-0 voorsprong.
Na rust tekende René Lathouwers voor de gelijkmaker: 1-1.

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

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 –RPC 4 (4-7)
We begonnen goed aan deze pot met wat kansen over en weer. Valen-
tin die een schot op de paal uiteen zag spatten. Dit was echter niet het 
eind van het offensief van Tivoli. Jorn gaf een briljante assist op Dion, 
die hem feilloos in het netje van RPC toucheerde. Het was duidelijk 
geen gemis dat Stubbs er niet bij was... 
Tien tellen later was de stand weer gelijk. Valentin revancheerde zich 
ruim een kwartier later met een bekeken schot in de kruising. RPC be-
klaagde zich nog over vermeend buitenspel, maar scheidsrechter Mike 
was resoluut in zijn beslissing. Valentin had reden tot feest en het sco-
rebord gaf 2-1 weer. Nu gingen we rusten. Er waren verschillende spe-
lers met pijntjes maar die konden niet behandeld worden omdat Pascal 
er niet was, we wisten toen nog niet waarom. 
De tweede helft begonnen, zoals altijd slap en ongeïnspireerd, dus 
kwamen er twee aanvallen over de flank waar Pascal had kunnen 
staan en dus was het 2-3. Het was duidelijk een gemis dat Vincent 
er niet was... Het doek viel definitief na een foutje van de keeper en 
een verkeerde terugspeelbell van Stefan, nu was het dus 2-5. Na een 
korte opleving in de aanval van Tivoli kende de scheids een pingel toe 
aan Jaffa na duwen in de rug in de 16. Valentin zette de keeper op het 
verkeerde been en schoot de penalty onberispelijk binnen. 3-5. Onder-
tussen stond ook Marc van Hout binnen de lijnen. Hij ging akkoord om 
voortaan als “Pasje” door het leven te gaan (Pasje was er nog steeds 
niet). Hij nam ook de voetballende kwaliteiten over.. Het was een soort 
space jam waar Marc de indruk gaf dat hij vandaag voor het eerst voet-
balde. Het was duidelijk een gemis dat Carapiet er niet was... Hierna 
scoorde RPC nogmaals en Valentin maakte zijn drietal compleet door 
de keeper te omspelen. Einde verslag.
Tot slot: Petje had geen handdoek bij, maar helaas was er geen Pasje 
als back-up met een extra handdoek. Petje besloot om voortaan als 
natte poedel door het leven te gaan.
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DOSL 3 – Tivoli 2 (2-6)
In een zeer doelpuntrijk duel waren wij duidelijk de betere. Het weer 
was net zo bedroevend als vorig jaar maar het veld was ietsjes beter.
Via Marc kwamen we op voorsprong, vanuit een corner aan onze kant 
counterden wij razendsnel. Jaffa gaf de assist en Marc rondde beheerst 
af. De 0-2 ging wederom via Marc. Vinnie gaf een mooie pass op Marc 
die in één beweging Robke diep stuurde. Robke omzeilde de keeper 
en tikte de bal beheerst binnen. De harde wind speelde Dennis par-
ten en hij twijfelde bij een hoge bal, de spits van Dosl deed dat niet en 
tikte de losgelaten bal koel binnen. Via wederom Marc maakten wij de 
derde van de dag. Een mislukt schot kwam bij Jaffa in de voeten, ook 
zijn schot mislukte en kwam weer bij Marc die zijn tweede poging wel 
binnen schoot. In de rust vertrok Marc en Fredje was inmiddels ook 
geblesseerd eraf gegaan. Gelukkig waren we inmiddels met 15 man, 
Petje was namelijk in tegenstelling Jorn alsnog op komen dagen.
We begonnen voor de verandering sterk na de thee. Een schot van 
Petje kaatste bij Vinnie in de voeten en hij schoot hem onberispelijk 
binnen. Een vrije trap vanaf de zestien geschoten door Tommy was de 
keeper te machtig, 1-5. Ons slotakkoord was voor Dion, na een corner 
werd de bal terug ingebracht. Pasje stond nog in de zestien en de bal 
kaatste vanaf zijn sleutelbeen bij Dion in de voeten, Dion schoot de 
bal hard binnen. Een achterbal werd door Dennis zo in de voeten van 
de Lindse spits geschoten. Maar de overwinning kwam nooit in gevaar 
want Dosl creëerde vrijwel niets. Een dikverdiende en terechte overwin-
ning. 

Eindhoven AV 3 – Tivoli 2 (4-3)
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Tivoli 2 – Dommelen 4 (1-9)
Een zeer terechte verliespartij. Dommelen was duidelijk beter met 
name in het begin werden we overklast. Onze goal kwam van de voet 
van Petje. Na een steekbal op Arno door Vinnie schoot diezelfde Arno 
de bal via de kruising in de voeten van Petje, die schoot hem goed bin-
nen. Over de rest van de wedstrijd kunnen we maar beter niets zeggen. 
Volgende week beter!

Heeze 5 – Tivoli 2 (8-0)
Wederom een slechte wedstrijd van ons team. Beide helften met 4-0 
verloren. Een klein hoogtepuntje was de door Yuri gestopte penalty 
die via een carambole vanaf lat en paal in zijn handen belandde op de 
doellijn. 

Gestel 4 - Tivoli 2 (3-4) 
Een ontzettend knappe overwinning uit bij Gestel. We begonnen zon-
der grensrechter want Makis was wat later en we hadden er dus maar 
12 in totaal.
Gestel zette ons flink onder druk en we konden maar spaarzaam eruit 
komen. Via een vrije trap kwamen we achter, de bal werd vanaf de 16 
om de muur heen gekruld en Fred was kansloos. Geklungel van Jorn 
leidde de 2-0 in. Via een indirecte vrije trap van Marc binnen de 16 
kwamen we terug. Hij krulde de bal mooi in de lange hoek. Een snelle 
uitbraak waarbij Pasje en Marc aan twee kanten vrijliepen, leidde tot 
een penalty en een tijdstraf voor de keeper van Gestel. Hij haalde de 
doorgebroken Marc hard neer binnen de 16. Het was weer Marc die de 
bal goed binnen schoot dwars door het midden. 
De tweede helft namen wij het heft in handen. Op het middenveld 
heersten wij, dit kwam mede door Yaser die ons uit de brand hielp en 
een erg sterke pot speelde. Johan liep goed door op een pass van 
Marc. De keeper kwam weer lomp uit maar Johan kopte de bal onver-
schrokken binnen.  Het was wederom Jorn die ons in de problemen 
bracht. Hij veroorzaakte een onnodige penalty. Fred dook in de goede 
hoek en had de bal bijna maar het schot was net hard genoeg. We 
dachten nog bijna te verliezen maar gelukkig was de scheids zo eerlijk 
om een buitenspelgoal af te keuren. Een uitbraak waarbij Makis de bal 
goed diep gaf aan Marc was beslissend. Vanuit een moeilijke hoek pas-
seerde hij de keeper goed.
Nu lekker winterstop. 

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We kunnen jullie nog steeds deze rubriek aanbieden. Helaas is het al-
weer bijna 4 maanden geleden, dat we via de mail van de (T)Ronnies 
internetgein gestuurd hebben gekregen, we kunnen met die voorraad 
nu nog 1 keer vooruit. Dit is dus een verdekt verzoek voor nieuwe voor-
raad, (T)Ronnie of andere mensen die zich aangesproken voelen. On-
derstaand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan. 

Honden scheiden
Een oudere dame die veel van honden hield, aanvaardde voor de hond 
van haar buren te zorgen tijdens hun afwezigheid. Haar teef was loops, 
maar doordat ze in een groot huis woonde, dacht ze dat ze de twee 
honden van elkaar gescheiden kon houden.
De eerste nacht, toen ze bijna in slaap was, hoorde ze echter lawaai 
gevolgd door enkele kreten. Ze liep naar beneden en zag dat de hon-
den aan het paren waren. Doordat ze er niet in slaagde om ze van el-
kaar te scheiden, belde ze ondanks het late uur, naar de dierenarts. die 
na haar verhaal te hebben aangehoord, haar nors volgende raadgevin-
gen gaf: “Breek dit gesprek af en plaats de telefoon naast de honden. 
Ik zal u dan terug opbellen en het geluid van de beltoon zal de erectie 
van de reu ongedaan maken. Daardoor zal het u lukken ze van elkaar 
te scheiden.” 
Een beetje verwonderd vraagt de vrouw: “weet u zeker dat dit zal wer-
ken?” 
“Zeker en vast, het heeft zojuist bij mij gewerkt!” 

Verkouden vlo
Twee vlooien komen elkaar tegen. De ene vlooi loopt te niezen en te 
hoesten. Zegt de andere vlooi tegen hem: “Wat heb je toch?” Zegt de 
ene: “Ik ben zo verkouden. Dat komt omdat ik altijd in de snor van een 
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motorrijder zit.” Zegt de andere weer: “Moet je ook niet doen, je moet 
net als ik in een vrouwenslipje gaan zitten, lekker droog, altijd warm en 
lekker uit de wind.” “Is goed”, zegt de ander, “ik ga je raad opvolgen.”
Na twee weken komen ze elkaar weer tegen en die ene vlooi hoest en 
proest nog steeds. Zegt die ander weer: “Heb je mijn raad niet opge-
volgd?” “Jawel”, zegt de ene weer, “ik was lekker in een vrouwenslipje 
gaan zitten en inderdaad het was heerlijk warm en droog, maar op een 
gegeven moment ben ik in slaap gevallen en toen ik wakker werd, zat 
ik weer in de snor van die motorrijder.” 

Rotste dag
Er hangen twee vleermuizen ondersteboven naast elkaar. Zegt de ene 
vleermuis tegen de andere: “Wat was jouw rotste dag dit jaar?” Zegt de 
ander: “Dat weet ik nog maar al te goed, de dag dat ik diarree had!” 

Grote zak
De medewerkers van een bedrijf houden van voetbal, de chefs houden 
meer van tennis en de directeur houd meer van golf. Wat is de clou van 
dit verhaal? 
Hoe kleiner de bal, hoe groter de zak!

Heeft u een ……
Er wordt in de namiddag aangebeld en de vrouw des huizes doet open. 
Voor de deur staat een man: “Mevrouw, heeft u misschien een vagina?” 
De vrouw is helemaal sprakeloos, zegt niets en slaat de deur dicht.
De volgende dag wordt er weer aangebeld, dezelfde man staat voor 
de deur en weer vraagt hij: “Mevrouw, zou ik u mogen vragen, heeft u 
misschien een vagina?” Weer gooit de vrouw, zeer gegeneerd, de deur 
dicht. ‘s Avonds vertelt zij het aan haar man. Die is zeer gepikeerd, 
houdt een tirade over het verval van de maatschappij in het algemeen 
en de moraal in het bijzonder. Hij besluit de volgende dag een dag vrij 
te nemen, om de man eens een flink lesje te leren. 
Op het einde van de volgende dag gaat weer de deurbel. De man pakt 
een honkbalknuppel en neemt plaats achter de deur, zodat hij van bui-
tenaf niet gezien kan worden. De vrouw maakt open. “Mevrouw, zou 
ik u mogen vragen, heeft u misschien een vagina?” “Wat een stomme 
vraag, natuurlijk heb ik een vagina, wat denkt u wel!” zegt ze ditmaal, 
gesterkt door de aanwezigheid van haar man achter de deur. “Goed”, 
zegt de man, “zou u dan aan uw man willen vragen of hij die van u 
voortaan gebruikt in plaats van die van MIJN vrouw?” 
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Duur vee
Een Hollander loopt langs een Belgische boerderij waar een bordje 
staat: “Koe te koop: 50.000 euro.” “Die koe raak je nooit kwijt”, zegt de 
Hollander tegen de Belg. 
Een paar dagen later komt de Hollander weer voorbij en ziet dat het 
bordje weg is. 
“Hoe heb je die koe weten te verkopen?” vraagt hij aan de Belg. “Oh,” 
zegt de Belg, “ik kwam een stomme Hollander tegen die hem wilde rui-
len voor 2 kippen van 25.000 euro!”

Ooievaar
Jantje zeurt al maanden dat hij een broertje wil. Dan is zijn vader het 
zat en zegt: “Kijk, hier heb je wat zaad. Als je dat in de vensterbank 
legt, komt de ooievaar er vanzelf op af.”
Dus Jantje deed dat. Een maand later kregen zijn buren een baby. Bij 
het kraambezoek zegt Jantje enigszins boos tegen de buurman: “Als u 
maar wel weet, dat het niet uw zaad was, maar dat van mijn vader!” 

Varkens
Een boer heeft 9 varkens en hoopt rijk te worden door met z’n varkens 
te fokken. Wat er echter ook gebeurt, er komen geen biggetjes. De 
veearts wordt geraadpleegd die een onderzoek instelt. “Tja”, zegt de 
veearts na een tijdje, “aan de varkens kan het niet liggen, er lopen twee 
soorten rond wat erg belangrijk is voor de voortplanting, en ze lijken me 
kerngezond. U zult wat meer geduld moeten hebben en rustig afwach-
ten. Lukt het na een maand nog niet dan kunnen we altijd nog gaan 
denken aan kunstmatige inseminatie.” 
De boer krabde zich achter z’n oren en dacht er het zijne van. Kunst-
matige inseminatie? Wat zou dat nou weer zijn. Hij was uiteraard te 
trots om dit aan de veearts te vragen. Net toen de veearts wilde ver-
trekken, kwam er nog een belangrijke vraag op bij de boer, namelijk 
hoe hij kon zien dat zijn varkens in blijde verwachting waren. De vee-
arts antwoordde op deze vraag dat de varkens dan waarschijnlijk veel 
in de modder zouden gaan liggen rollen. 
De boer hield zijn varkens nauwkeurig in de gaten maar zag al snel dat 
er geen verbetering optrad. Hij dacht weer terug aan de woorden van 
de veearts en kreeg het vermoeden dat kunstmatige inseminatie de 
enig overgebleven optie wel eens zou kunnen zijn, alleen wat bedoelde 
die veearts daar nou mee... Na een poosje nagedacht te hebben over 
de betekenis van deze moeilijke woorden kwam de boer tot de conclu-
sie dat hij het misschien zelf wel moest doen. 
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Hij besloot de volgende dag om de daad bij het woord te voegen en 
haalde zijn oude volkswagen bus uit de schuur. Hij laadde het vrouwe-
lijke deel van de varkens in de bus en reed er mee naar het bos. Daar 
aangekomen gaf hij de varkens allemaal één keer een beurt. 
De volgende morgen stond de boer al vroeg naast zijn bed en keek 
door het slaapkamerraam naar buiten. Daar was echter niets te zien, 
laat staan rollende varkens in de modder. “Misschien heb ik het niet 
goed gedaan gisteren.” mompelde de boer en besloot om er nog een 
ritje naar het bos aan te wagen. De bus werd weer uit de schuur ge-
haald en de varkens werden ingeladen. In het bos aangekomen kregen 
alle varkens dit keer twee keer een beurt, want zeker is zeker natuurlijk. 
Thuis aangekomen viel de boer gelijk in slaap nadat hij zijn varkens 
weer had uitgeladen. 
De volgende morgen werd hij door zijn vrouw al vroeg wakker ge-
maakt. Ze zei tegen hem dat hij direct uit z’n bed moest komen want de 
varkens deden vreemd. “Wat is er aan de hand?” mompelde de boer 
nog half in slaap, “liggen ze in de modder te rollen?” “Welnee.” zei z’n 
vrouw, “ze zitten allemaal in het volkswagen busje en er zit er ééntje 
voorin te toeteren!!!”

Prestatie
Een man heeft 6 kinderen en is trots op zijn prestatie. Hij is zo trots op 
zichzelf dat hij zijn vrouw ‘moeder van 6’ noemt, ondanks haar protest. 
Op een avond gaan ze naar een feest.  De man besluit op een gege-
ven moment, dat het tijd is om naar huis te gaan en kijkt of zijn vrouw 
ook klaar is om te vertrekken. Hij roept zo luid hij kan: “Gaan we naar 
huis ‘moeder van 6’ ?” Zijn vrouw, geïrriteerd door het gebrek aan dis-
cretie van haar man roept terug: “Wanneer je maar wil ‘vader van 4’ !” 

H H H
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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 – Brabantia vets 2-0
Na de fantastische, toch enigszins onverwachte, zege bij De Valk vo-
rige week stond vandaag wederom een lastige tegenstander op het 
programma. Brabantia was de opponent, een taaie ploeg die bij een 
gebrek aan echte sterspelers van het collectief moet hebben. Een te-
genstander die door de Tivolianen moeilijk te kloppen is. 
Het begin is eigenlijk zoals je het bij deze wedstrijd zou verwachten. 
Brabantia stelt zich goed op, net als de Tivolianen, dus echte kansen 
zijn er niet. Ten opzichte van de vorige ontmoetingen heeft Brabantia 
er een aantal andere spelers bij, dus het was voornamelijk aftasten van 
beide kanten. Naarmate de helft vordert, begint Tivoli langzaam de re-
gie op het veld over te nemen. Dit resulteert uiteindelijk na 22 minuten 
voetballen in de eerste goal van de wedstrijd. De goal was eens niet 
het gevolg van een gecreëerde kans. Een slap schot van Ferry wordt 
door de keeper losgelaten, waarna Hakan er als de kippen bij is om de 
1-0 op het bord te zetten. De mooiste aanval van de eerste helft vond 
vijf minuten voor rust plaats. Een lange bal kwam bij Hakan terecht. 
Hij gaf voor op Jaffa, die de bal met het hoofd klaar legde voor Ferry. 
Zijn schot was nu beter dan bij de 1-0, maar hij trof de dwarsligger. Vijf 
minuten later was het dus rust. In de eerste helft was gebleken dat de 
tegenstander relatief eenvoudig te verslaan was, dus het was zaak om 
in de tweede helft de score verder uit te bouwen.
Nauwelijks rolde de bal weer of d’n Brab tekende al bijna voor de ge-
lijkmaker. Een voorzet waaide bijna binnen en werd door Bert ternau-
wernood op de lat getikt. De bal kwam voor de voeten van de Strijpse 
spits, maar Bert kon al zittend nog redding brengen. De Tivolianen wa-
ren dus gewaarschuwd, een tegengoal zit immers in een klein hoekje. 
De tweede helft hield ook niet over wat het aantal kansen betreft. Beide 
ploegen gingen redelijk tegen elkaar op. Tivoli hield het meeste balbe-
zit, maar de defensie van Brabantia bleek wederom redelijk stug te zijn. 
Het duurde tot tien minuten voor tijd voordat de tweede goal van de 
wedstrijd viel. Tommy gaf een lange bal, die precies tussen de doelman 
en Jaffa belandde. Met een sprint was Jaffa net iets eerder bij de bal en 
speelde de keeper voorbij. 
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Met een leeg doel voor zich, besliste hij ook direct de wedstrijd: 2-0. In 
de slotfase kwam Brabantia nog eenmaal dichtbij een doelpunt, maar 
Bert was vandaag niet te passeren en zo hielden de Tivolianen voor de 
tweede keer dit seizoen de nul.
De wedstrijd vandaag was niet altijd even aantrekkelijk om te zien, 
maar de overwinning maakt natuurlijk veel goed. Met vijftien punten uit 
zes wedstrijden kunnen we ondertussen spreken van een fantastische 
seizoensstart, waarin alleen van de jonkies uit Eersel is verloren. Vol-
gende week de wedstrijd tegen Woenselse Boys, wederom een lastige 
tegenstander.

Woenselse Boys vets – Tivoli vets 2-0
Bij de Hondsheuvels aangekomen wachtte ondergetekende een aan-
tal verrassingen. Coach Wim was het weekend van de marathon niet 
ongeschonden door gekomen en heeft zelfs een paar dagen in Uden 
verbleven om te herstellen. Dus namens het team alvast beterschap. 
De tweede verrassing was de doelman. Tommy nam vandaag voor het 
eerst de honneurs waar onder de Tivoliaanse veteranenlat. De derde 
verrassing was nieuwkomer Marc, die zijn debuut vandaag kon gaan 
maken.
De beginfase was rommelig. Tivoli had veel de bal en het spel speelde 
zich voornamelijk af op de helft van de Boys. Het waren echter de Boys 
die na een kleine tien minuten “per ongeluk” de score openden. Een bal 
werd van achteruit in paniek naar voren gerost door een Boyse verde-
diger. Deze viel tussen de spits en Tommy in. Tommy twijfelde wat, de 
spits ging hem voorbij en rondde af: 1-0. Vanaf nu namen de Tivolianen 
het heft nog meer in handen. De Boys werden zo ver teruggedrongen 
dat het ondertussen normaal was geworden als zij met alle elf man op 
eigen helft gepositioneerd stonden. De schoten richting het doel waren 
dan ook talrijk en ik denk dat zelfs iedere speler deze helft een poging 
heeft ondernomen, maar tot een treffer kwam het niet. Een minuut voor 
rust was dan het moment daar. Niet het moment van de gelijkmaker, 
maar van het debuut van Marc. Onder toeziend oog van broer Jeffrey, 
die zijn schoenen al lang aan de wilgen heeft gehangen, kwam hij het 
veld in. Kort hierna was het rust.
De tweede helft begon waar de eerste mee was geëindigd. Een be-
legering van het Woenselse strafschopgebied. De kansen waren op-
nieuw niet te tellen met alleen je handen en voeten, zelfs een eenvou-
dig telraam zou te klein zijn. Maar hoe vaker de kansen gemist werden, 
hoe meer iedereen zich langs de kant zich af begon te vragen of de 
Tivolianen vandaag nog wel een keer zouden scoren. 
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In eigenlijk een van de betere voetballende wedstrijden, in ieder geval 
zeker de wedstrijd met het meeste gecreëerde kansen in jaren, leek het 
doek tien minuten voor tijd definitief te vallen voor de Tivolianen. In een 
van de spaarzame momenten dat de Boys de middenlijn konden pas-
seren, besloten zij meteen het doel onder vuur de nemen. Een schot 
van zeker 25 meter vloog buiten bereik van Tommy in de uiterste hoek 
binnen: 2-0. Om maar weer eens een cliché uit de oude doos te halen: 
als je aan de ene kant je kansen niet maakt... Ook de laatste tien minu-
ten van de wedstrijd bleven de Tivolianen aandringen, maar gescoord 
werd er niet meer.
Zelden heb ik een wedstrijd gezien waarin de ene ploeg zo domineerde 
en uiteindelijk zonder doelpunten en met lege handen stond. Hoewel 
het voetballend dus redelijk tot goed was, stonden de vizieren voorin 
niet op scherp. De tweede nederlaag was dus een feit. Volgende week 
moeten de Tivolianen een nederlaag tegen Gestel zien te voorkomen 
om zo de maximale score op eigen veld te behouden.

Tivoli vets – Gestel vets 5-2
Vandaag was het tijd om revanche te nemen op de rare wedstrijd van 
vorige week. Honderd kansen werden gecreëerd en ook even snel 
weer om zeep geholpen. De vets hebben dus een week gehad om het 
vizier weer op scherp te zetten, zodat wederom de punten op De Hei-
hoef zouden blijven.
Waar het vorige week niet lukte, was het vandaag binnen twee minuten 
raak. Onze Makis trad in de voetsporen van onder andere Yannis Anas-
tasiou, Nikos Machlas en Angelos Charisteas. Met een bekeken schot 
maakte hij zijn eerste doelpunt op de Nederlandse velden: 1-0. Nu is de 
Griekse beer blijkbaar pas echt los. Drie minuten later ontving hij de bal 
van onze captain Frank en met een geweldige stift gaf hij de doelman 
wederom het nakijken: 2-0. De aftrap was pas net genomen of hij had 
ook voor zijn derde kunnen tekenen, maar dat bleef hem helaas be-
spaard. Na precies een kwartier stond onze tweede buitenlandse aan-
winst Antonio aan de basis van de 3-0. Met een steekpass bediende hij 
Ferry, die het net ook vond. De weg naar het doel was duidelijk weer 
gevonden. Met een ruime marge concentreerden de Tivolianen zich 
iets minder, zodoende was het een dikke tien minuten voor rust alweer 
3-1. Zonder noemenswaardige gebeurtenissen werd de rust bereikt.
Net zo snel als in de eerste helft het geval was, werd nu weer het net 
gevonden. En weer was het in hetzelfde doel, zo wist Gestel de marge 
(weer met een stift) nogmaals te verkleinen: 3-2. Er was dus weer werk 
aan de winkel, dus de Tivolianen drongen weer aan. 
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Het gevolg was dat een klein kwartier verder de voorsprong weer ver-
driedubbeld was. De eerste kwam op naam van Hakan. Hij kreeg na 
een goede actie van Mike de bal op een presenteerblaadje aangebo-
den en maakte daar gretig gebruik van: 4-2. Alsof het een herhaling 
betrof, gebeurde twee minuten later precies hetzelfde. Het was weer 
Hakan die de bal van Mike ontving en wist de doelman voor de tweede 
keer deze middag te passeren met een stiftje. Met de Gestelse come-
back van eerder deze wedstrijd in het achterhoofd lieten de Tivolianen 
dit keer de focussen niet verslappen en hielden de teugels strak. Gestel 
moest komen en probeerde dit ook. Maar in plaats van zelf kansen te 
creëren, konden de Tivoliaanse voorwaartsen profiteren van de gebo-
den ruimte. Tot een treffer leidde dit niet. Dus kon de scheidsrechter na 
zeventig minuten de lederen knikker arresteren en was de vierde thuis-
overwinning van het seizoen een feit.
Het Gestel van weleer uit de eerste veteranenseizoenen is niet meer. 
Waar zij toen een heuse concurrent waren, was het tegenwoordig een 
ploeg van dertien in een dozijn. Maar, in de derde helft bleken ze nog 
wel concurrenten. Na afloop bleef het in de kantine en in het hol van de 
leeuw nog lang onrustig...

Waalre vets – Tivoli vets 2-8
Een historische wedstrijd
Het sportpark van Waalre was al bijna in het donker gehuld toen de 
cluboudsten van Waalre en Tivoli het tegen elkaar op moesten nemen. 
Een wedstrijd die normaliter op papier afgedaan kan worden, want bui-
ten een of twee gelijke spelen was Waalre altijd de sterkste zowel thuis 
als uit. En als Stef en zelfs ondergetekende hun spullen mee moeten 
nemen, kun je wel spreken van een naderend spelerstekort. 
De wedstrijd was ruim tien minuten oud toen er een schitterende steek-
pass van Mike z’n voet vertrok, Arno ontving hem en aarzelde geen 
moment en tekende binnenkant voet voor de 0-1. Precies vijf minuten 
later was Mike wederom de aangever. Zijn corner belandde bij de twee-
de paal op het hoofd van Ferry die de bal in de bovenhoek knikte: 0-2. 
Was Waalre vandaag minder dan anders, of speelden de Tivolianen 
de sterren van de hemel? De wedstrijd neigde naar die laatste keuze, 
want vijf minuten voor rust was ook de 0-3 een feit. Een vlugge counter 
kwam na een Cruijffiaanse buitenkant voet van Arno bij Hakan terecht 
en ook hij passeerde de doelman: 0-3. Nooit eerder was de voorsprong 
tegen Waalre bij de rust zo groot als vandaag. Het was dus zaak om 
Waalre niet snel terug in de wedstrijd te laten komen.
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Direct na rust gaf Mike dan ook het startschot voor waarschijnlijk de 
beste helft die ik ooit van de veteranen gezien heb. Met rechts tekende 
hij voor de 0-4. Kort daarna leverde Gijs de bal in en kon de Waalrese 
spits alvast voor de eretreffer tekenen: 1-4. Het ging deze helft snel met 
de doelpunten, want vijf minuten na de 1-4 waren er alweer drie doel-
punten te noteren. De eerste was de 1-5. Vanaf de aftrap haalde Hakan 
de achterlijn en een voorzet op maat zorgde ervoor dat Mike weer met 
rechts doeltreffend kon zijn. De Tivolianen hadden Waalre ondertussen 
naar de slachtbank geleid en gingen vrolijk verder. Twee minuten later 
roste Hakan de bal vanuit de verdediging naar voren. Een kansloze 
trap zo leek het, maar Mike wist de twee verdedigers eruit te sprinten 
en schoot de bal onder de uitkomende doelman door: 1-6. Alles wat de 
Tivolianen vandaag aanraakten, leek te veranderen in een doelpunt. 
De 1-7 was misschien wel het meest illustratief hiervoor. Een crosspass 
van Mike belandde bij Hakan iets achter de kruising van het strafschop-
gebied. Een onmogelijke hoek om uit te scoren normaal gesproken, 
maar wederom kon de keeper gaan vissen: 1-7. Zeven minuten voor 
tijd deed Waalre iets terug, eentje voor de statistieken dus. Een af-
standschot was Bert te machtig: 2-7. Maar het slotakkoord vandaag 
was natuurlijk voor de Tivolianen. Een diepe bal van Arno kwam bij 
Tommy terecht en met zijn laatste krachten wist hij de bal over doelman 
te lepelen: 2-8. Daarna vond de scheidsrechter het welletjes.
Een wedstrijd om niet snel te vergeten, zowel voor de Tivolianen niet 
als voor Waalre. Iedereen heeft het beste uit zichzelf weten te halen, 
dus het kan met recht een collectieve prestatie genoemd worden. 
Waalre gaf na afloop aan nog nooit zo dik te hebben verloren, een gro-
ter compliment kan je als team denk ik niet krijgen. Het lied Jij krijgt die 
lach niet van mijn gezicht, en het applaus na afloop van de Waalrese 
spelers waren veelzeggend!

Braakhuizen vets 2 – Tivoli vets 1-8
Na de nederlaag tegen het derde veteranenteam van Braakhuizen, 
was vandaag opnieuw een Braakhuizenteam de opponent. Zoals te 
doen gebruikelijk begon de wedstrijd bij Braakhuizen weer niet op het 
afgesproken tijdstip, het enige voordeel was dat er nu slechts met een 
kwartier vertraging afgetrapt kon worden.
Na amper twee minuten voetballen was het al raak. Makis ontving de 
bal van Frans, draaide zich knap vrij en opende de score: 0-1. De Ti-
volianen domineerden wel, alleen het spel was redelijk slordig. Mede 
daardoor duurde het een kwartier voordat het net weer werd gevonden. 
Mike kon de rebound binnenwerken, nadat een schot 
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van Frans gekeerd was: 0-2. Het telraam kon vandaag weer tevoor-
schijn worden gehaald, want vanaf nu ging het snel. Een klein kwar-
tiertje voor rust gaf Makis een tikkie breed, Hakan haalde in een keer 
uit en zijn zwabberbal van dertig meter vloog tegen de touwen: 0-3. 
Twee minuten later volgde een razendsnelle counter. Frans speelde 
Mike aan, de keeper ging met een schijnbeweging naar de grond en 
werd simpel omspeeld: 0-4. Vijf minuten voor rust viel ook het vijfde 
doelpunt. Mike gaf een scherpe bal op Hakan en het afronden was een 
koud kunstje: 0-5. Met deze ruststand behoorden de dubbele cijfers 
dus tot de mogelijkheden, iets wat dit seizoen nog niet gelukt is.
De tweede helft was duidelijk van een minder niveau dan de eerste. 
Er werden meer kansen weggegeven door de Tivolianen. De eerste 
van deze kansen was ook nog eens direct raak. Een diepe bal zette de 
spits alleen voor Bert die kansloos werd gelaten: 1-5 na vier minuten. 
Daarna was het voorlopig gedaan met de doelpuntenregen. Het duurde 
tot de 22e minuut voordat het scorebord weer veranderde. Een lage 
voorzet van Hakan kwam uit bij Ferry, die als een echte spits precies op 
de goede plek stond: 1-6. Vier minuten later miste Ferry een voorzet, 
de bal kwam terecht bij Mike. Hij legde op zijn beurt terug op Hakan, 
die de keeper met een boogbal kansloos liet: 1-7. En een minuut later 
was het weer raak. Een aanval via Ferry en Mike belandde bij Antonio, 
die ook zijn eerste veteranendoelpunt wist te maken: 1-8. Met nog ze-
ven minuten te spelen zou de 10 gehaald kunnen worden, ware het niet 
dat de scheidsrechter direct na de 1-8 een eind maakte aan deze mar-
telgang voor Braakhuizen. 
Na de onnodige nederlaag tegen Braakhuizen 3, hebben de vetera-
nen zich vandaag goed gerevancheerd. Met de achtste overwinning 
van het seizoen was ook gelijk de eerste seizoenshelft ten einde. Een 
seizoenshelft waar de vets terecht trots op kunnen zijn, met 24 punten 
uit 11 wedstrijden waarbij er ook nog een twee onnodige nederlagen 
waren en de schitterende zeges op De Valk en met name Waalre. Vol-
gende week wacht de return tegen RPC.

De webryder,
Marc van Hout
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ACTIVITEITEN VETERANEN

De veteranen hebben de komende periode enkele activiteiten, die wij 
hieronder vermelden.

Mosselavond
De jaarlijkse en traditionele mosselavond van de vets wordt gehouden 
op zaterdag 9 januari in onze kantine op sportpark De Heihoef. De aan-
vang is om 19.00 uur.

Zaalvoetbal
Tijdens de winterstop gaan de vets weer ballen in de zaal.
Op zaterdag 16 januari van 16.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag 20 
februari van 18.00 uur tot 19.00 uur. Beide keren is SPORTHAL TIVOLI 
de plaats van handeling.

H H H
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OPROEP

Ons G-team heeft helaas te kampen met personele problemen.
Zij hebben momenteel nog maar 7 spelers en ook missen ze een 
coach.
Bent u iemand, die ons G-team kan en wil versterken, dan zijn we op 
zoek naar u. U kunt zich aanmelden bij onze (vice)secretaris (Marc van 
Hout of Henk Rennenberg) of iemand anders van het bestuur. Het kan 
ook zo zijn, dat u iemand kent die ons G-team kan en wil versterken. 
Laat dat ons dan zo spoedig mogelijk weten.
En als u iemand bent of kent, die het team kan en wil gaan coachen, 
dan ook graag even laten weten.

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Hierbij de topscorerslijst van het seizoen 2015 -2016.

 1 Marc Carapiet 2e 18x
 2 Mike Hovens V 16x
 3 Sanne van der Pijl  D 13x
  Hakan Arici V  13x
 5 Michelle van der Putten D 10x
 6 Laura van Bergeijk D   8x
 7 Coen Jansen 1e   6x
  Ferry KleinKiskamp V   6x
 9 Dion Bell 2e   5x
 10 Frans Veldpaus V   4x
  Patrick Looymans 2e   4x
  Makis Drakatos V   4x
  Jaffa Dinmohamed V/2e   4x

H H H
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FOTOGALERIJ SINTERKLAASFEEST 
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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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- dit het laatste clubblad van 2015 is
- we na de winterstop weer een nieuwe  
 uitgave zullen uitbrengen
- we u daarom nu alvast een gelukkige  
 kersttijd en een gezond en sportief 2016  
 toewensen

- we in 2016 een heus jubileumjaar beleven
- onze vereniging dan namelijk 85 jaar zal bestaan
- we dit op gepaste wijze willen gaan vieren
- er ook nog andere zaken te vieren zijn
- onze jubilarissen namelijk gehuldigd zullen worden
- we dit zoals gebruikelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie zal ge-

beuren
- u allen van harte welkom bent op 3 januari 2016
- er op deze dag ook een Nieuwjaarswedstrijd gespeeld zal wor-

den
- geïnteresseerde leden hieraan mee kunnen doen
- zij zich op kunnen geven bij Angelique Janssen
- het bestuur ook meer plannen met de leden wil delen tijdens de 

nieuwjaarsreceptie
- u dit natuurlijk niet wilt missen
- in januari de tweede contributiehelft voldaan moet zijn
- wij u hieraan graag alvast herinneren
- dit wellicht veel werk aan aanmaningen en herinneringen be-

spaart
- deze kersttijd zich ervoor leent om eens even stil te staan bij 

onze ereleden en leden van verdienste
- onze vereniging in totaliteit 16 ereleden en 36 leden van ver-

dienste heeft
- daarvan nog 1 erelid en 13 leden van verdienste in leven zijn
- wij het gepast vinden om nu collectief staande een minuut (in 

ieder geval minimaal 38 seconden) stilte in acht te nemen
- …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
- we het tenslotte gepast zouden vinden om het restant van die 

minuut (in ieder geval 14 seconden) staande te applaudisseren 
voor deze groep speciale Tivolianen

-  
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