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REDACTIONEEL

Welkom in ons ju-
bileumjaar van dit 
jubileumseizoen, 
nog maar een 
goed maandje en 
dan is ons 85-jarig 
bestaan een feit. 
Natuurlijk zal dit 
op passende wijze 
gevierd worden. 

Voordat we aan die mijlpaal toe zijn, 
hebben we eerst nog de tonpraoters-
avond op 19 februari nog.

Ook is er nieuws te vermelden van-
uit ons bestuur. Het contract met 
Peter Treffers zal na dit seizoen niet 
verlengd worden en men is inmid-
dels bezig met de invulling van de 
daardoor openstaande vacature van 
hoofdtrainer bij onze vereniging in het 
komende seizoen. Dat betekent dus 
ook dat SV Tivoli sowieso volgend 
seizoen er nog is. 

Tevens is het bestuur bezig met 
verdere invulling van onze vereni-
gingstoekomst. Alle leden zijn van 
harte uitgenodigd om over die toe-
komst mee te denken.

Voor nu veel leesplezier en een ge-
zond, goed en sportief 2016 toege-
wenst

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Contributie
De tweede seizoenshelft staat voor de meeste teams op het punt van 
beginnen. Dat betekent ook dat degenen, die in de eerste seizoenshelft 
slechts een deel van hun contributie betaald hebben, nu ook de tweede 
termijn moeten gaan betalen. Onze (vice)penningmeester houdt dit 
nauwlettend in de gaten. 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. De betaling kan 
gedaan worden op IBAN-nummer: NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV 
Tivoli.

Innovatie of Liquidatie
Op de algemene ledenvergadering aan het begin van dit seizoen is 
het rapport Innovatie of Liquidatie gepresenteerd. Het bestuur is nog 
steeds druk bezig om de plannen verder te ontwikkelen, we gaan so-
wieso het komende seizoen door! Ook zijn we bezig met plannen voor 
de verdere toekomst van onze vereniging. Hiervoor blijft input van de 
leden een belangrijke factor. 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 ideeënbox of door iemand aan te spreken. 
Ook is het mogelijk om aan te schuiven bij een van de bestuursverga-
deringen om jouw idee kenbaar te maken. Neem daarvoor contact op 
met Marc van Hout of Henk Rennenberg.
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Jubilarissen
Op de nieuwjaarsreceptie van 3 januari jl. zijn er verschillende jubilaris-
sen gehuldigd. Het bestuur wil langs deze weg de volgende personen 
nogmaals feliciteren met hun bijzondere mijlpalen: 25 jaar lid: Frank 
Gielen en 40 jaar lid: Toon van de Laarschot, Henny Schröder, Peter 
Smulders en Jack Engelen.
De laatste verdient een extra attentie, daar hij ook benoemd is tot ere-
lid. Ook is de voorganger van ondergetekende, Leny Sanders, in het 
zonnetje gezet en vanwege haar bewezen diensten benoemd tot Lid 
van Verdienste. 

Tonproaten
Op vrijdag 19 februari aanstaande vindt de tweede Tivoli-Tonproat-
avond plaats. De eerste keer, iets meer dan een jaar geleden, was een 
groot succes en deze avond belooft ook weer een spektakel te worden. 
Elders in dit blad vinden jullie meer informatie over deze avond en de 
kaartverkoop. Geef je dus snel op!

Trainer
We hebben besloten het aflopende contract van onze selectietrainer, 
Peter Treffers, niet te verlengen. Wij danken Peter voor zijn inzet in de 
afgelopen 3 jaar.

Beste wensen
Namens het bestuur willen wij iedereen langs deze weg nog een voor-
spoedig, sportief en gezond 2016 toewensen. Een jaar waarin Onze 
club alweer haar 85-jarig jubileum zal gaan vieren!

De secretaris,
Marc van Hout

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 8 Patrick Looymans 2e

 11 Willem Scheenjes webbeheerder/ledenbestand & 
   documentatie 
 20 Valentin van Nattem 2e

 21 Jaffa Dinmohamed 2e

 22 Quinn Rennenberg E2
 25 Ronald de Goeij algemeen

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 23/01)

Bedankt
Kim van Roij dames

Nieuw
Luc Obers G1

H H H
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TIVOLI 1 – NOG STEEDS NIET

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 nog altijd op de 1e overwinning. In de afgelopen periode 
werd slechts een wedstrijd gespeeld en die werd thuis met verloren. 
Zo zijn we nog steeds de rode lantaarndrager in deze klasse. Het tij zal 
toch wel een keer keren!??

Tivoli – Waalre 0-2 20 december 2015
Maarten Nuwenhoud bracht Waalre na een kwartier aan de leiding.
Na rust was Tivoli de betere ploeg, maar zelfs voor open doel kwam de 
thuisclub niet tot scoren.
Luuk Ooms gooide het duel vlak voor tijd op slot met de 0-2.

H H H
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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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(TUSSEN)STANDEN 2015 – 2016

Senioren, dames en G-team

Tivoli 1 5e klasse D
EDN’56 15 34 67- 19
DVS 15 34 50- 27
SC Olympus 14 33 61- 23
Tuldania 13 27 29- 21
Broekhoven 15 26 37- 47
Riel 13 22 32- 30
WSJ 12 20 26- 30
Waalre 13 19 37- 28
DOSL 13 19 28- 32
Sterksel 14 18 28- 39
Terlo 12 12 18- 23
De Bocht’80 14 7 24- 50
Knegselse Boys 14 4 14- 56
Tivoli 13  3 14- 40

Tivoli 2 5e klasse 525
Heeze 5 12 29 40- 14
Dommelen 4 11 25 49- 17
Nuenen 8 11 25 54- 25
Gestel 4 12 24 42- 25
WODAN 8 11 23 27- 15
RPC 4 12 17 37- 37
Valkenswaard 5 12 15 28- 29
Eindhoven AV 3 12 13 25- 42
Tivoli 2 12 12 38- 57
Braakhuizen 4 12 11 25- 46
Nieuw Woensel 6 12 6 24- 47
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
FC Cranendonck 11 19 37- 29
Tivoli   9 18 38- 24
Ulysses 10 10 39- 56
Boskant 11 10 23- 58
SPV   9 9 23- 52
Boxtel   9 8 17- 39
Bruheze   9 6 21- 64
Racing Boys   7 0 5- 65

Tivoli G1 1e klasse GE
Heeze G1 10 27 72- 19
ODC G1G 10 24 52- 17
RKKSV G1 10 21 58- 29
TEC G2 10 19 53- 36
Bladella G1 10 19 49- 32
RKKSV G2G 10 15 42- 56
Sarto G2   9 9 32- 49
Best Vooruit G1G 10 9 31- 49
Valkenswaard G1 10 3 30- 88
Tivoli G1   9 0 15- 59

Jeugd najaarsreeks - Eindstanden

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 10 9 37- 69
Tivoli E1G 10 9 29- 69
Tongelre E2 10 3 16- 93
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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

Jeugd voorjaarsreeks - Tussenstanden

Tivoli E1G 4e klasse 457
Best Vooruit E6 2 6 11- 3
Geldrop E5 1 3 5- 1
Tivoli E1G 0 0 0- 0
WODAN E5 1 0 2- 5
Beerse Boys E3 1 0 1- 5
Vessem E1G 1 0 1- 6

Tivoli F1 4e klasse 456
Unitas‘59 F9 1 3 11- 0
Tivoli F1 1 3 4- 3
Eindhoven AV F4 0 0 0- 0
Oirschot V. F4 0 0 0- 0
SBC F8 1 0 3- 4
Gestel F2 1 0 0- 11

H H H




12

MOSSEL- EN GOURMETAVOND VETERANEN 
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout) 

Vorig jaar was er wonderwel te weinig animo, maar dit jaar was het 
weer een feit: de mossel- en gourmetavond voor de veteranen. Maar 
liefst 47 veteranen, inclusief aanhang, hadden zich aangemeld voor dit 
jaarlijkse feestje (lees: vreet- en zuipfestijn). Deze keer werd de avond 
vrij vroeg in het jaar georganiseerd, waardoor het op zaterdag 9 januari 
een soort verlate nieuwjaarsreceptie voor 50+-ers was. Waar het bij de 
meeste 50+-feestjes nogal rustig aan toe gaat, was voor deze avond 
DJ Struggle John bereid gevonden om de nodige plaatjes te draaien. 

Rond 19 uur stroomde de kantine langzaam vol met de niet-gevulde, 
maar wel al ronde hongerige buiken. Speciale aanwezigen waren er 
vandaag, te weten onze voorzitter Dré met zijn vrouw, Lenie van den 
Boomen en Arianne om de veteranen weer als vanouds van drank te 
voorzien en onze buitenlandse delegatie Makis en Antonio met hun 
aanhang. Al snel werden de gourmetstellen en het gas aangezet en 
kon het eten beginnen. De mosselen waren dit jaar weer prima ver-
zorgd, waarvoor complimenten. Over het gourmetten kan ondergete-
kende geen uitspraken doen, maar waarschijnlijk zijn de gourmetters 
er zelf wel achter gekomen of er een Herman den Blijker in hun schuil 
gaat of dat ze beter magnetronmaaltijden kunnen halen. 

Toen het eten afgelopen was, was de dorst bij de meesten nog niet ge-
stild. Dus de tafels en stoelen waren in no-time opgeruimd. Daarna kon 
de tap aan en dat zal hij geweten hebben. De meeste drankjes werden 
van schuimkraag voorzien en vonden gretig aftrek bij de veteranen. 
Hoe later het werd, hoe meer mensen zich op de dansvloer gingen be-
geven. Ook de eerder genoemde Antonio en Makis waagden zich hier-
op. En na het roeien op “De Woonboot” kunnen we wel stellen dat de 
Grieks-Italiaanse delegatie uitstekend is ingeburgerd in de Tivoliaanse 
gebruiken. 

Uiteindelijk komen alle avonden ten einde, zo ook deze. Rest mij nog 
het bedanken van de organisatoren en de anderen die meegeholpen 
hebben om deze avond wederom tot een succes te maken. Ik zou zeg-
gen volgend jaar weer? 
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We kunnen jullie nog steeds deze rubriek aanbieden. Helaas is het al-
weer een hele tijd  geleden, dat we via de mail van de (T)Ronnies inter-
netgein gestuurd hebben gekregen en we zijn nu door onze voorraad 
heen. Dit is dus opnieuw een verdekt verzoek voor nieuwe voorraad, 
(T)Ronnie of andere mensen die zich aangesproken voelen. Onder-
staand treffen jullie onze eigen bij elkaar geraapte selectie voor deze 
maand aan. 

Vijfentwintig jaar getrouwd
Een man en vrouw zijn 25 jaar getrouwd. De man schenkt geen aan-
dacht meer aan zijn vrouw. Zij gaat er iets aan doen, koopt dure parfum 
en gaat ‘s avonds met dat lekkere luchtje in bed liggen. Hij komt de 
slaapkamer binnen, zegt welterusten en doet het licht uit.
De volgende dag koopt ze sexy ondergoed, ze gaat in deze pikante 
lingerie op bed liggen. Hij komt de slaapkamer binnen, zegt welterusten 
en doet het licht uit.
De vrouw denkt:”Het zal me lukken.” Dus gaat ze de volgende avond 
helemaal naakt op bed liggen. De man komt binnen, kijkt haar aan en 
zegt: “Ik weet niet wat je aan hebt, maar het moet nodig gestreken wor-
den.”

Bezorgde vader
Een bezorgde vader confronteert zijn dochter op een avond. “Lieverd, 
ik vind dat nieuwe vriendje van je maar helemaal niets,” zo zegt de va-
der. “Hij is onbeleefd, arm en ongelooflijk dom.” “Maar nee, papa,” ant-
woordt zij dochter. “Hij is juist heel slim. We gaan nog maar tien weken 
met elkaar en hij heeft mij nu al genezen van die ziekte, die ik vroeger 
eens per maand kreeg!”
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Luidruchtig
Een man gaat naar de dokter. “Wat is het probleem?” vraagt de dokter. 
“Nou, ziet u dokter, telkens als mijn vrouw en ik in bed liggen en zij tot 
een hoogtepunt komt, slaakt zij een ijzingwekkende schreeuw.”
“Maar meneer,” zegt de dokter, “dat is toch helemaal niet erg. Dat is 
heel natuurlijk, hoor!” Zegt de man””Dat kan wel zijn, maar ik word er 
elke keer wakker van!”

Verstopt
Een Belg komt een café binnen en vraagt: “Waar is het toilet?” De ei-
genaar antwoordt: “Die is verstopt.” En de Belg zegt: “Allee, ik vind ‘m 
wel.”

Oud - Je bent pas oud als …….. 
Je moeder om vijf uur de piepers ging jassen.
Tante Hannie naar je zwaaide.
De bakker nog aan de deur kwam. 
Je een liter melk los kon kopen. 
Je bij Jamin een dubbeldik ijsje kocht voor een duppie. 
Je opbleef voor Cassius Clay. 
Maandag bij jullie thuis nog wasdag was. 
Je weet wie Apollo Henkie is.
Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald. 
Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen. 
Je het Vrije Volk, de Waarheid, de Eva of de Katholieke Illustratie hebt 
gelezen. 
Je op vrijdag in de teil gewassen werd. 
Je Ko van Dijk nog hebt zien spelen. 
Je platen van de Beatles hebt gekocht. 
Je nog een platenspeler had. 
Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette.
Je nog zondagse kleren hebt gedragen. 
Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen.
Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote 
Schoonmaak. 
Je met een pannetje naar de Chinees ging. 
Je nog op de Mulo of de HBS hebt gezeten.
Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam.
Je nog op de pof mocht winkelen. 
Je licht op je fiets had. 
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Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat. 
Je nog weet wat “En 10 procent, en betere waar” betekent.
Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen. 
Je nog op een Kreidler, Zündapp of Puch hebt gereden.
Je nog op rolschaatsschaatsen met vier wielen hebt gereden.
Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briket-
ten kwam brengen. 
Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt. 
Je nog een bruine postzegel van 10 cent op je brieven plakte. 
Je geld nog bij de Post, Cheque en Girodienst stond. 
Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje met zout was bijgesloten. 
Je de laatste 30 cm van je achterspatbord wit verfde. 
Je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fiet-
sen. 
Je zilverpapier spaarde voor de missie/zending. 
Je melk in flessen met zilveren doppen kocht. 
Bij jou thuis een boodschappenboekje werd ingevuld en de kruidenier 
dat kwam ophalen. 
Je naar schaatsen in het Bisletstadion keek.  
Je ‘s avonds bij een glaasje ranja of prik pinda’s mocht doppen boven 
een krant. 
Je Den Uyl nog hebt gekend. 
 Je moeder oranje kassabonnen van De Gruyter spaarde. 
Je nog zonder gsm de deur uit ging. 
Je een zak patat voor een kwartje hebt gekocht. 
Je op Bazooka kauwgom hebt gekauwd. 
Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola. 
Je gele puzzelstukjes voor een marineschip uit de fles Lodaline haalde. 
Je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde. 
Je Nederland het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen. 
Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken. 
Er in jouw jeugd nog geen disco’s waren. 
Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde.
De stapavond ‘s avonds om 8 uur begon en je voor 1 uur ‘s nachts 
thuis moest zijn.
  
Weet je dat allemaal nog? Ik wel. Dus zijn we al behoorlijk op leeftijd.
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Blondjes
De ene blondine zegt tegen de ander: “Dit jaar valt Kerstmis op een 
vrijdag.”
Zegt de ander: “Oh! Hopelijk niet op de 13de!!”

Tegen de hik
Een man komt bij de apotheker en vraagt hem om iets tegen de hik. De 
apotheker buigt voorover over de toonbank en slaat de man keihard in 
het gezicht. “Waar was dat verdomme nou voor nodig?” roept de man 
verbijsterd. “Nou, je hebt toch geen hik meer, of wel soms?” vraagt de 
apotheker. Zegt de man: “Nee stomme idioot, maar mijn vrouw in de 
auto nog wel!”

Trouwdag vergeten
Een man was in grote moeilijkheden, toen hij zijn trouwdag vergeten 
was. Zijn vrouw zei tegen hem: “Je kan er maar beter voor zorgen, dat 
er morgen hier iets op de oprit staat, dat van 0 tot 100 gaat in minder 
dan 3 seconden.”
De volgende ochtend vond de vrouw een klein pakje op de oprit. Zij 
opende het en vond een splinternieuwe badkamerweegschaal.

H H H
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WEER EEN NIEUWE MIJLPAAL REDACTIE

65 jaar redactie
Ja, het is weer zover. Omdat we met zijn drieën gewoon in de redactie 
zijn blijven zitten, gaat het snel. Vijf jaar geleden konden we u met trots 
meedelen, dat we samen 50 jaar onafgebroken redactielidmaatschap 
hadden opgebouwd en nog geen 2 jaar geleden hadden we samen de 
grens van 60 grens bereikt. Inmiddels hebben we dus weer een nieuwe 
en unieke mijlpaal in de Tivoli-historie bijgeschreven en zijn samen nu 
65 jaar onafgebroken redactielid. Franklin en Pascal hebben allebei 
17½ jaar op hun naam staan en nestor Jack is met 30 jaar waarschijn-
lijk nooit meer te achterhalen.

Omdat in Nederland de minimale pensioenleeftijd tegenwoordig op 67 
jaar ligt, hoeven we er nu dus nog niet uit, maar het komt wel met rasse 
schreden naderbij. Overigens zullen we blijven zoeken naar mogelijk-
heden om toch gewoon langer aan te blijven en met een beetje goede 
regeling zal dat wel lukken.

Los van het criterium onafgebroken lidmaatschap is Pascal vooraf-
gaand aan zijn redacteurschap ook al 7 jaar actief geweest als jeugd-
correspondent annex moppentapper en  is Jack in een eerdere periode 
nog eens 7 jaar redactielid geweest. Op de eeuwige ranglijst “meeste 
jaren redactielidmaatschap” nemen we nog altijd de 3 kopposities in en 
hebben de achtervolgers op nog grotere achterstand gezet. De top van 
de bijgewerkte eeuwige ranglijst, waarbij het criterium “onafgebroken” 
niet telt, ziet er op dit moment als volgt uit:

1. Jack Engelen  37 jaar
2. Pascal Janssen  17½ jaar
    Franklin Klumpkens 17½ jaar
4  Henk Iedema  10 jaar
    Arie Groeneveld  10 jaar
6  John vd Hurk  †   8 jaar
    Hein Groeneveld    8 jaar
    Juul van Hout    8 jaar
    Jack Gielen    8 jaar

H H H
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SPORTPASSIE

Onderstaande mail kregen wij in onze “in-box”. Interessant genoeg, 
vinden wij, om met jullie te delen.

Internationaal voetballen!
Wil je met je team meedoen aan een internationaal sportevenement, 
nieuwe mensen en culturen ontmoeten?
Sport Passie neemt je in 2016 graag mee naar onderstaande interna-
tionale voetbaltoernooien.

28 en 29 mei 
Hageland Cup - België 
4 tot en met 8 mei 
Nørhalne Cup – Denemarken
16 tot en met 19 juni
United World Games - Oostenrijk
25 tot en met 30 juli 
Dana Cup - Denemarken

Sport Passie hanteert dezelfde prijzen als de toernooi-organisaties in 
het buitenland.
Sport Passie biedt u tijdens uw verblijf: 
* persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na het toernooi. 
* sportieve foto’s van uw team op onze website

23 en 24 mei 2016 
Internationaal voetbaltoernooi in België
Hageland Cup 

In 2016 de 27e editie van de Hageland Cup, 2-daags 
internationaal voetbaltoernooi voor jongens en 
meisjes.
Jongens: U8 tot en met U19 
Meisjes: U17 en dames open
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4 tot en met 8 mei 2016
Internationaal voetbaltoernooi in Denemarken
Nørhalne Cup 

Internationaal voetbaltoernooi op zowel recreatief als 
op eliteniveau. Voor jongens en meisjes.
Jongens: U9 tot en met U17 
Jongens Elite: U9 tot en met U17 
Meisjes: U11 tot en met U18 
Meisjes Elite: U15 en U18

16 tot en met 19 juni 2016
Internationaal sportevenement in Oostenrijk
United World Games 

Internationaal sportevenement met 10 verschillende 
sporten. Voor jongens en meisjes
Jongens: U9, U10, U11, U13, U15 en U18 
Meisjes: U13, U15, U19

25 tot en met 30 juli 2016 
Internationaal voetbaltoernooi in Denemarken
Dana Cup 

Europa’s 3e grootste internationale voetbalevenement. 
Meer dan 800 teams uit 43 landen, 2.100 wedstrijden, 
20.000 deelnemers.
Jongens: U11 tot en met U19 
Meisjes: U12 tot en met U19

Trainingsprogramma op maat gemaakt
Een van onze sterke punten is dat we voor groepen sporters of indivi-
duele atleten programma’s op maat maken.

Met een klein of groot budget, dichtbij of ver weg, een weekend of een 
hele week. Voor recreatieteams of op topniveau, jeugd of senioren. 
Wij regelen uw trainingskamp gecombineerd met een toernooi, vriend-
schappelijke wedstrijden of culturele uitstapjes.

Samen met u, maken we uw trainingskamp tot een succes.
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Vraag nu de informatie aan! Zodat u goed voorbereid bent voor uw 
evenement in 2016!

Judy en Jan Zoutman 
Loes van der Fits 
06 10647084 
info@sportpassie.nl
www.sportpassie.nl

H H H

ACTIVITEITEN VETERANEN

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

Zaalvoetbal
Tijdens de winterstop zijn de vets weer in de zaal gaan ballen.
Van het toernooitje op zaterdag 16 januari vindt u verderop in dit club-
blad wat foto’s. En op zaterdag 20 februari van 18.00 uur tot 19.00 uur 
kunt u er nog live bij zijn in SPORTHAL TIVOLI.

H H H
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2016 SV TIVOLI 
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout)

De stofwolken van het vuurwerk waren amper opgetrokken of de 
nieuwjaarsreceptie bij onze SV Tivoli stond weer op het programma, 
traditioneel op de eerste zondag van het nieuwe jaar en dit keer wel op 
3 januari.

Voorafgaand aan de receptie werd er eerst nog gevoetbald. Een heuse 
mixwedstrijd tussen alle seniorenelftallen welteverstaan. Het veld 
was goed gevuld, met spelers en speelsters uit ons vaandelteam, het 
tweede elftal, het dameselftal, het G-team en het veteranenelftal. In 
een wedstrijd waarbij vooral het verenigingsgevoel op de eerste plaats 
stond, vlogen de doelpunten je om de oren. Na beide helften was de 
uitslag naar verluid een 8-8 gelijkspel, waarbij het doelpunt van Wesley 
Bulthuis, lid van het G-team, toch nog wel het vermelden waard was. 

Na afloop van de wedstrijd begon de kantine 
op ons sportpark langzaam vol te druppelen 
en kroop de klok verder richting 14.00 uur, de 
officiële start. Nog niet alle jubilarissen waren 
reeds aanwezig, dus de aanvang van het pro-
gramma liet nog even op zich wachten. Toen 
uiteindelijk ook de 85e bezoeker (kan het tref-
fender in het jubileumjaar van onze SV?) in de 
kantine was gearriveerd, begon Dré met zijn 
speech. In zijn verhaal kwam vooral naar
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voren dat Tivoli het al enkele jaren steeds moeilijker begint te krijgen, 
maar met de inzet van de leden en het bestuur kan Tivoli nog steeds 
naar de toekomst kijken. Hoe lang deze toekomst zal zijn en hoe deze 
eruit zal komen te zien, is vooral door alle leden te bepalen. Hoewel het 
de laatste tijd dus moeilijker gaat, kunnen wij als club trots zijn dat wij 
in deze tijd het 85-jarig bestaan hebben weten te behalen. Er zijn maar 
weinig Eindhovense clubs die deze mijlpaal bereikt hebben. Dré kan 
het niet nog vaker benadrukken: Tivoli heeft jullie als leden nodig om 
weer omhoog te kunnen kijken!

Na afloop van de speech was het tijd om jubila-
rissen te huldigen, uiteraard was Jack Engelen 
weer in zijn clubbladarchieven gedoken om 
de nodige wetenswaardigheden over de jubi-
larissen op te snorren. Zoals gebruikelijk nam 
Jack het woord om de jubilarissen en andere 
aanwezigen met die gevonden informatie te 
verblijden. Eerst werd Frank Gielen naar voren 
geroepen voor zijn 25-jarig aaneengesloten lid-
maatschap. Vervolgens was 
het de beurt om de jubilaris-
sen die 40 jaar lid waren naar 
voren te halen. Achtereenvol-
gens Toon van de Laarschot, 
Henny Schröder en Peter 
Smulders kwamen naar vo-
ren. Waarbij vooral bij Peter 
duidelijk was dat hij nog al wat fans (familie en 
vrienden) meegenomen had om dit met hem te 
vieren. 
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Als laatste werd bestuurslid Jack Engelen ook 
gehuldigd door Dré vanwege zijn 40-jarig lid-
maatschap, Dré gebruikte ook Jack’s informatie 
om hem en de rest te vertellen wat hij allemaal 
wel niet had gedaan.  Hierna werd het officiële 
gedeelte afgesloten, om het enkele seconden 
later alsnog te vervolgen want er diende nog 

een huldiging plaats te vinden. Leny Sanders, 
afgelopen seizoen afgetreden als secretaris, is 
door het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste 
en ook zij kreeg hiervoor nog een aandenken. 
Maar liefst 9 jaar was zij onze trouwe secretaris 
en zette zij zich met ziel en zaligheid in voor onze 
club. Naast het beheren van het secretariaat was 
en is Leny ook werkzaam in onze kantine en op tal van andere gebie-

den zet(te) zij ook haar beste beentje 
voor. Al met al een zeer verdiende hul-
diging voor haar. Als klap op de vuurpijl 
werd Jack Engelen ook nog benoemd 
tot erelid, vanwege zijn jarenlange inzet 
voor onze club. 
Waar Jack al eer-

der Koninklijk werd geridderd voor zijn enorme 
passie en inzet bij ondermeer onze vereniging, 
kon deze terechte huldiging uiteraard niet ach-
terwege blijven. Naast zijn huidige functies in 
ons bestuur en binnen de redactie, was Jack 
in het verleden ondermeer ook: (jeugd)leider, jeugdvoorzitter, leider, 
speler, redacteur en samensteller van vele jubileumboeken. Al met al is 
Jack als vrijwilliger van onze vereniging zo’n 40 jaar actief. Door deze 
benoeming is ons aantal nog in leven zijnde ereleden verdubbeld naar 
twee. Hiermee kwam het officiële gedeelte dan toch ten einde.

Wat volgde was een bekend ritueel bij Tivoli. De meeste bleven nog 
hangen in de kantine en genoten van de nodige hapjes en drankjes. 
Het nieuwe (jubileum)jaar werd dus tot in de late uurtjes ingeluid met 
de nodige gezelligheid.

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

De tekst hieronder spreekt voor zich.

Verdraagzaamheid

“Een woord met lading”

Terwijl met munitie wordt geschoten
En de hele wereld in rep en roer

Is er 1 woord dat we moeten quoten
Daarmee vegen we alles van de vloer

Niets heeft zo’n explosieve lading
Niets kan ons beter doen beleven

Niets is toch nòg meer naar mijn gading
En maakt ons gelukkig in het aardse leven

Als we allemaal eens wisten
Wat een ander graag zou willen

Zouden we de liefde niet verkwisten
En onze levens niet verspillen

Neem een stapje terug
Kijk op je omgeving

Realiseer je dan vlug
Het zit in mijn beleving

Als we ergens kunnen starten
Dan is het met ons eigen beeld
Dan stelen we ons aller harten

En is het verdraagzaamheid dat onze zielen heelt

Pasje 15-1-2016

H H H
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HIERBIJ NOG DE BELOOFDE FOTO’S 
(zie pagina 21)

H H H
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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

 
H H H
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-  wij u een fantastisch 2016 toewensen
-  we onze gehele club hetzelfde toewensen
-  dit jaar ons 17e lustrum gevierd zal   
   worden
-  dit op gepaste wijze zal gebeuren
-  u hier later nog meer over zult horen
-  het komende seizoen derhalve ons 86ste  
   zal zijn
-  er sowieso al wat dingen zullen ver-
   anderen
-  het contract met onze hoofdtrainer, Peter 

Treffers, namelijk niet verlengd zal worden
- Peter ons na drie jaar gaat verlaten
- wij hem danken voor zijn inzet in de afgelopen jaren
- er ondertussen gewerkt wordt aan de opvolging van de hierdoor 

ontstane vacature
- we uiteraard zo snel als mogelijk zullen berichten als er een opvolger 

van Peter is gevonden
- ons bestuur het überhaupt al erg druk heeft
- er verschillende plannen worden gesmeed om onze nabije en 
 verdere toekomst invulling te kunnen geven
- inbreng van de leden echter nog steeds zeer nodig
- er namelijk ook mensen nodig zijn om die plannen uit te gaan voeren
- er voor onze clubverjaardag ook nog een mooi feestje is bij de club
- de tonproatersavond namelijk voor een tweede keer zal plaatsvinden
- u de aankondiging hiervan al in dit blad en op de website heeft kun-

nen lezen
- het zich laat aanzien dat het een uitverkochte avond wordt
- de vorige editie al een doorslaand succes was
- de winterstop er nu op hoort te zitten
- aanhoudende regen en kou wellicht nog voor een verlengde winter-

stop kan zorgen
- we dat maar gewoon moeten afwachten
- u daar de volgende keer wellicht meer over kunt lezen

H H H








