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REDACTIONEEL

Heeft u het al ver-
nomen? Wij heb-
ben een nieuwe 
hoofdtrainer het 
komende seizoen. 
Hans Bonnema 
gaat onze selectie 
trainen en begelei-
den. Op een later 
moment zullen wij 

hem zeker nog eens middels een 
interview voor u aan de tand gaan 
voelen. 
Eerst zijn er nog andere belangrijke 
dingen om hier met u te bespreken. 
Zo zal onze club volgende week na-
melijk haar 85ste verjaardag vieren. 
Op 25 maart zal dit in onze kantine 
gevierd gaan worden. Een evenement 
dat alle Tivolianen toch niet mogen 
missen. Want zo’n jubileum moet toch 
echt gevierd worden!
Wat we sowieso al gevierd hebben, 
is de tweede Tivoli Tonproatavond, 
hiervan kunt u een verslag en foto’s 
vinden in dit blad. Het was een fan-
tastische avond die zeker voor herha-
ling vatbaar is. Een dikke pluim voor 
de organisatie en de tonpraters van 
dienst. 
Dan toch maar weer even u attende-
ren op de contributie. Onze club heeft 
de contributie-inkomsten keihard no-
dig om de boel draaiende te kunnen 
houden. We gaan ervan uit dat u de 
noodzaak hiervan begrijpt en onze 
club dan ook niet in de steek zult la-
ten. Veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Contributie
De tweede seizoenshelft is inmiddels weer begonnen. Dat betekent 
ook dat degene, 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 speelgerechtigd zijn. Algemene 
leden zullen als lid van onze vereniging worden uitgeschreven als zij 
hun contributie niet voldoen. De betaling kan gedaan worden op IBAN-
nummer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli.

Nieuwe trainer
Ons vaandelelftal staat vanaf volgend seizoen onder leiding van een 
nieuwe technische staf. In het vorige clubblad hebben wij jullie al laten 
weten dat Tivoli na dit seizoen afscheid neemt van Peter Treffers. De 
keuze voor de nieuwe hoofdtrainer is gevallen op Hans Bonnema. Hij 
neemt Eddy Kloes als assistent mee, Gijs Visser blijft ook na dit sei-
zoen aan als assistent-trainer om Hans te ondersteunen. De selectie 
is inmiddels op de hoogte van dit nieuws. Het bestuur wenst Hans veel 
succes met zijn nieuwe uitdaging!

SV Tivoli bestaat 85 jaar!
Op 16 maart 2016 is het alweer 85 jaar geleden dat onze sportclub het 
levenslicht zag, een echt jubileum dus. In een tijd waar veel clubs het 
moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, is dit heugelijke 
feit wel reden voor een feestje. Om dit te vieren, organiseren wij op 
25 maart aanstaande van 20.00 uur tot 23.00 uur een receptie in de 
kantine op ons sportpark. Ook proberen wij om aan het einde van het 
seizoen groots uit te pakken met een jubileumfeest. Tivolianen dat zijn 
wij allen! 

De secretaris,
Marc van Hout

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell 2e/jeugdleider/trainer E1
  Tom de Haas selectie
 3 Wesley Bulthuis G1
 6 Djayden Dielissen E2
 8 Jorn Creemers 2e

 11 Rob van Dommelen 2e

 12 Charles Kuys verenigingslid
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal
  Jaco van der Bruggen verenigingslid
 14 Mandy de Kort dames
  Ramy Plein F1
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 20 Jordy van de Venne selectie
 22 Janice Driessen E1
 23 Fred van der Horst begeleider dames/scheidsrechter  
   dames/medew. activiteitencomm.
 27 Jeffrey de Haas verenigingslid
 28 Appie Saddaty selectie
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerker G&A
 30 Henk vd Boomen veteranen
  Nick van Middelkoop verenigingslid 
 31 Franklin Klumpkens 2e/redactie clubblad

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand april

 3 Robin van Daal selectie
 6 Gerard Geurds lid commissie van beroep
 8 Michel Mohamlal verenigingslid
 9 Robin Atlig F1
 12 Richard Antoni veteranen
 14 Rob van Hout 2e

 18 Berry van Gompel vriendenclub veteranen
  Hans Sanders 2e

 20 Patrick Maijers veteranen
 29 Joey Bell E2

H H H
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TIVOLI 1 – HET WIL MAAR NIET LUKKEN

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.

Het wil maar niet lukken met ons 1e. Nog steeds hebben we nog geen 
overwinning mogen boeken. In de afgelopen periode werden 4 wed-
strijden gespeeld en die gingen allemaal verloren. Wisten we tegen 
koploper EDN nog bijna te stunten, de wedstrijden daarop werden twee 
keer dik verloren en tegen rode lantaarn-concurrent Knegselse Boys 
gaven we de overwinning knullig uit handen. We blijven hopen op die 
eerste!!?? 

Tivoli – EDN‘56 0-1 14 februari 2016
Hekkensluiter Tivoli heeft niet weten te stunten in het duel met de kop-
loper EDN’56: 0-1. In een gelijk opgaande wedstrijd zorgde Sander van 
Dijck op slag van rust namens de bezoekers uit Haghorst voor het ver-
schil, 0-1. Groot was het verschil tussen beide teams niet.
Tivoli creëerde zat kansen, maar liet na koploper EDN’56 pijn te doen: 
0-1.

DOSL – Tivoli 6-0 21 februari 2016
DOSL kende geen enkele moeite met Tivoli. Halverwege was het al 3-0 
voor de thuisploeg. 
Frank Bax opende de score in de negende minuut, 5 minuten later 
verdubbelde Jeffrey van Dijk de stand. Op slag van rust zorgde Martijn 
Bax voor 3-0.
Na de pauze ging DOSL door waar het in de eerste helft gebleven was. 
Tim Fraser tekende voor 4-0 en Martijn Bax maakte 5-0. Na 66 minuten 
kreeg Tivoli vanaf de stip de kans op een eretreffer, maar zelfs dat bui-
tenkansje was niet aan de bezoekers besteed. DOSL-doelman Harm 
Verstappen keerde de inzet. Tien minuten voor tijd bepaalde Tim Fraser 
de eindstand op 6-0.

Knegselse Boys – Tivoli 3-2 28 februari 2016
Tivoli gaf op bezoek bij Knegselse Boys de zege in het laatste kwartier 
uit handen: 3-2. Tivoli kwam op voorsprong door een doelpunt van Ralf 
Walravens, maar die goal werd weggepoetst door Tom van der Steen 
van Knegselse Boys, 1-1. 
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Vlak voor rust kwamen de gasten opnieuw aan de leiding door een tref-
fer van Luc Verbeek, 1-2.
In het laatste kwartier ging het alsnog mis voor Tivoli, dat door doelpun-
ten van Harold van Beers en Joost Box puntloos huiswaarts keerde: 
3-2.

Tivoli – DVS 0-5 6 maart 2016
DVS boekte een simpele zege op sportpark De Heihoef. Een score in 
de dubbele cijfers had niet misstaan.
Uiteindelijk werd het 0-5. Voor rust nam DVS een 0-2 voorsprong door 
twee treffers van Remy Keijsers.
Na de pauze benutte Rob Verbruggen een strafschop, 0-3. A1-speler 
Thibaud Koogje liet de 0-4 aantekenen. Het slotakkoord was voor Bas 
van Ginneken, 0-5.

H H H
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ACTIVITEITENKALENDER 2015 - 2016 
(restant)

Februari
Vrijdag 19 2e Tivoli Tonproatavond
Vrijdag 26 Kaartavond

Maart
Vrijdag 18 Kaartavond
Vrijdag 25 Viering Tivoli 85 jaar in de kantine. Iedereen is welkom

April
Vrijdag 22 Kaartavond

Mei
Zaterdag 07 Penaltybokaal
Zaterdag 14 Frans Mink toernooi
Zondag 14 Vlooienmarkt
Vrijdag 27 Laatste kaartavond

Juni
Zaterdag 04 Veteranentoernooi
Zaterdag 11 Slot-/feestavond in de kantine

H H H
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TONPROATAVOND 
(van onze redacteur Pascal Janssen)

Na een succesvolle eerste editie eind 2014, werd er op 19 februari 
jongstleden de tweede Tivoli Tonpraatavond gehouden. De organisatie 
had alles tot in de puntjes geregeld met een mooie tent, goeie tonpra-
ters, genoeg te drinken en een fijne ambiance zo twee weken na carna-
val.

In de grote tent was plaats voor maximaal 200 man, de opkomst lag net 
iets lager maar met 176 verkochte kaartjes was de tent dus toch vol. 

Tijdens de optredens liepen de bardames (en enkele 
heren) zich het zweet in de naad om iedereen van nat-
jes en droogjes te voorzien. Het goudgele vocht vloeide 
in overvloed en de stemming zat er dus goed in. Show-
host en presentator Peerke Engelen zeverde de avond 
aan elkaar en werd ook regelmatig in het ootje geno-
men door de zwetsers van de avond. Ook de muzikale 
begeleider was vaak het doelwit, de “pianoman” kon 

daar gelukkig zelf ook wel om lachen. Niet slecht voor een eenman-
sjostiband…

Als eerste mocht 
Frank Schrijen plaats 
nemen in de ton maar 
dat deed hij dus niet. 
Onze zatte kneus alias 
Gradje Boemel liep ge-
woon wat door de zaal met de microfoon in de hand. 
Eigenlijk was dit optreden totaal niet gepland. Door 
de afwezigheid van de Brabants kampioen Berry Kna-

pen, werd Frank te elfder ure nog opgeroepen om 
deze avond te komen optreden. Wat een succes 
bleek dat! Met zijn keiharde grappen en vooral het 
beklag aan zijn vrouw, kreeg hij het publiek op zijn 
hand. Zijn grappen waren zelf zo goed dat ze door 
zijn opvolger ook werden gebruikt.

Als tweede tonprater en derde act was Boy Jansen 
de artiest met zijn vertolking van “de rijdende rech-
ter”. 
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Toen Meester Frank Visser in de 
gaten kreeg dat de grapjes al eens 
verteld waren, wist hij er zo nog 
twee van zijn zatte voorganger te 
herhalen, erg knap van hem. Het 
publiek liet zich ook steeds meer 
gelden en dat gaf een leuke inter-
actie. De Budelnaar was vorig jaar 
nog de publiekslieveling maar dit 
jaar kon hij de favorietenrol niet afnemen van Frank Schrijen

Daarna was het de beurt aan Frans Bevers uit Oir-
schot in zijn rol als Hospik Luitenant. Vele grappen 
over het leger en de oorlog viel het publiek ten deel. 
Helaas was het inmiddels behoorlijk rumoerig en 
waren niet alle grappen meer te volgen.

Het laatste kletspraatje was voor 
Jan Strik, geboren en getogen 
Stratummer maar inmiddels vol-

waardig inwoner van Someren. Hij kende Tivoli nog 
goed van zijn jeugd in de kruidenbuurt. Onze oude 
accommodatie op de verlengde Heezerweg lag in 
zijn herinneringen. Met name het verdraaien van 
beginletters van woorden was erg knap van deze 
kletser: Weeuwsnitje en de Zweven Dergen en het 
karige hutje op de hei staan ons daarvan nog bij.

Na deze goede afsluiter, nam de piano-
man nog even het voortouw en werd er 
menig dansje gewaagd in de verwarmde 
tent. Toen de kou begon op te trekken, 
trokken de aanwezigen richting de kan-
tine alwaar het feest voor sommigen tot 
in de late uurtjes doorging. Het was een 
mooi feestje!

Dank aan de vrijwilligers en organisatie.
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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 –Nieuw Woensel 6 (3-4)
Helaas wederom geen punten voor ons. Vooral onze zwakke eer-
ste helft was daar debet aan. We gebruikten ons middenveld niet en 
daardoor stonden we continu onder druk. Drie ballen waren Dennis te 
machtig, dus de ruststand was 0-3.
Na de thee waren we feller en scherper en hadden we een beter mid-
denveld. Robke maakte snel genoeg op aangeven van Vinnie de 1-3 
en toen Beekie Marc alleen diep stuurde, leefden we door zijn 2-3 
helemaal op. Een onoplettendheid achterin zorgde ervoor dat de spits 
van hen ons verder op achterstand zette. Zo’n 10 minuten voor tijd gaf 
Pasje een strakke bal in de voeten van Vinnie. Vinnie ontworstelde zich 
aan zijn directe tegenstander en rondde goed af. Ondanks veel druk 
van onze kant kwamen we niet verder. Scheids Mike, die veel liet door-
gaan maar toch prima fluitte, blies het eindsignaal na zo’n 92 minuten.

Braakhuizen 4 – Tivoli 2 (3-4)
Beekies opstart van het verslag:
Sportpark de Kievit was het toneel van Braakhuizen-Tivoli. De eerste 
verrassing bij de Tivolianen was de opstelling. Storm Jorn werd gepos-
teerd in de spits, kritisch geobserveerd door Franklin van de zijlijn.

Vanaf de kant gezien door Jaffa:
Het was al 1-1, toen ik er aan kwam, heb me laten informeren dat die 
lange ons op voorsprong had gezet maar dat het toen al 1-1 stond. Met 
eigen ogen kunnen zien dat Braakhuizen net voor de thee/Red Bull op 
voorsprong kwam.
Kwam ja, want in de kleedkamer werd iedereen op scherp gezet door 
de leider, en de tweede helft bracht ons:
Scherper werden de duels ingegaan en Tommie gaf het voorbeeld.
Onze spits Marc gaf dat voorbeeld ook, in positief en iets minder nega-
tieve zin. 
De partijdige scheids nam vette beslissingen, of beter gezegd de vette 
scheids nam partijdige beslissingen.
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Nadat Marc 5 minuten afkoeltijd (alsof het niet genoeg afgekoeld was) 
had gekregen, zette hij Tivoli op een verdiende voorsprong, die hij nog 
even later uitbouwde. Braakhuizen werd gemener en kwam nog met 
een aansluitingstreffer, 3-4.
Hier bleef het bij, de scheids had genoeg gezien en gehoord en maakte 
er een eind aan. 6 punten!
En o ja, nog iets... Er stond ene Frenk langs de lijn, hij komt binnenkort 
weer trainen waarna hij zich gaat voegen in het team, heb ik gehoord 
hè.....

Tivoli 2 – Gestel 4 (4-2)
Tegen de nummer vier van onze competitie hebben wij de volle buit 
behaald. 
We stonden vandaag continu zwaar onder druk, via counters kwamen 
we er echter vaak gevaarlijk eruit.
Beekie stond z’n mannetje in de goal bij afwezigheid van Dennis en 
broer Mike was zeer bepalend in zijn rol als fluitist. Helaas waren twee 
spelers (Johan en Yaser, bedankt mannen) niet op komen dagen waar-
door we maar 1 wissel hadden, dat was Jaffa die na maandenlang 
blessureleed eindelijk zijn eerste minuten van het seizoen kon maken.
Dan nog even een kort verslag van de wedstrijd. Marc was weer eens 
verantwoordelijk voor onze hele productie. Bij onze spaarzame uitbra-
ken was hij messcherp, bovendien trapte hij een vrije trap goed binnen. 
Na deze 2-0 kwam Gestel terug tot 2-1 door een communicatiefoutje 
centraal achterin, Stubbs en Bell liepen elkaar in de weg en uit de kluts 
kon de spits van Gestel scoren.
In de tweede helft stonden we zowaar nog meer onder druk en waren 
onze uitvallen steeds spaarzamer. Achterin werd er hard en goed ge-
werkt onder aanvoering van de steeds coachende Stubbs. 
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Mike keurde een goeie goal van Gestel af, Beekie kwam uit buiten z’n 
5-meter gebied en werd afgetroefd waarna de bal werd binnengescho-
ten. Kort hierna kreeg Marc weer eens de bal en schoot vanaf een me-
ter of 20, de keeper greep mis en zo scoorde onze topscorer dus.
Toch kwamen de Gestelnaren nog terug in de wedstrijd. Eddy werd te-
gen zijn voet getrapt in een soort van scrimmage binnen onze 5-meter 
en de bal lag plots achter Beekie in het netje. Maar Carapiet z’n honger 
was nog niet gestild, hij werd diep gestuurd vanaf eigen helft en scoor-
de beheerst. Met hard werken en veel inzet onze tweede overwinning 
op rij en tevens dus onze tweede overwinning op Gestel. 
Wie maakt het verslag volgende week? Ik ben dan op de lange latten. 
Succes mannen!

H H H
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TUSSENSTANDEN 2015 – 2016

Senioren, dames en G-team

Tivoli 1 5e klasse D
SC Olympus 18 45 85- 27
EDN’56 17 40 71- 21
DVS 18 40 58- 31
Tuldania 15 31 36- 23
Riel 15 28 38- 30
Broekhoven 17 26 38- 58
Waalre 16 25 46- 35
DOSL 16 25 39- 37
Sterksel 17 22 36- 45
WSJ 13 20 26- 33
Terlo 15 12 18- 35
Knegselse Boys 17 10 21- 62
De Bocht’80 17 7 27- 63
Tivoli 17 3 16- 55

Tivoli 2 5e klasse 525
Dommelen 4 13 31 57- 19
Heeze 5 14 31 44- 18
Nuenen 8 13 27 57- 28
Gestel 4 14 27 48- 30
WODAN 8 12 24 30- 18
Valkenswaard 5 15 24 41- 32
RPC 4 14 18 38- 41
Tivoli 2 15 18 49- 66
Eindhoven AV 3 15 17 35- 48
Braakhuizen 4 15 11 30- 58
Nieuw Woensel 6 15 10 30- 56
DOSL 3 13 1 21- 66
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Tivoli dames (7 tegen 7 18+ 517 zondag; najaar) 1e klasse L
Venhorst 12 36 139- 10
Vlijmense Boys 10 27 78- 14
Sparta‘18 11 22 62- 26
FC Cranendonck 12 22 46- 32
Tivoli 10 18 42- 30
SPV 11 12 25- 55
Bruheze 12 12 35- 87
Ulysses 11 10 41- 71
Boskant 13 10 23- 74
Boxtel 9 8 17- 39
Racing Boys 9 0 12- 82

Tivoli G1 1e klasse GE
Heeze G1 11 30 74- 20
RKKSV G1 12 27 76- 33
ODC G1G 12 27 56- 20
Bladella G1 11 19 50- 34
TEC G2 12 19 58- 45
RKKSV G2G 12 18 46- 61
Best Vooruit G1G 12 15 41- 55
Sarto G2 10 12 34- 50
Valkenswaard G1 11 3 31- 97
Tivoli G1 11 0 21- 72
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Jeugd voorjaarsreeks

Tivoli E1G 4e klasse 457
Best Vooruit E6 4 12 25- 6
Geldrop E5 3 6 14- 5
Vessem E1G 4 5 26- 17
WODAN E5 4 4 19- 21
Beerse Boys E3 4 4 19- 22
Tivoli E1G 3 0 7- 39

Tivoli F1 4e klasse 456
Unitas‘59 F9 3 9 26- 5
Tivoli F1 3 9 18- 6
Gestel F2 3 4 5- 15
Oirschot V. F4 2 1 5- 9
Eindhoven AV F4 2 0 5- 16
SBC F8 3 0 5- 13

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Hierbij de topscorerslijst van het seizoen 2015 -2016.

 1 Marc Carapiet 2e 26x
 2 Mike Hovens V 16x
  Hakan Arici V  16x
 4 Sanne van der Pijl  D 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
  Frans Veldpaus V   5x
 

H H H
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DE VETS IN DE ZAAL 
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout) 

Zoals te doen gebruikelijk in de winterstop zochten de veteranen weer 
eens de Tivoli sporthal op en wel op 16 januari en 20 februari. Dit zou 
het recept moeten zijn voor opnieuw een uitstekende seizoenshelft. Dat 
succes aantrekkingskracht heeft, bleek wel uit de opkomst van beide 
keren, want zowel op de 16e als op de 20e konden er drie op papier 
gelijkwaardige teams geformeerd worden. 

Wat ging er fout in de wedstrijden tegen EFC, Woenselse Boys en 
Braakhuizen? En waarom werd juist met Waalre, De Valk en alle an-
dere tegenstanders dit seizoen wel de vloer aangeveegd? Op die vra-
gen moest antwoord verkregen worden, want amper een week na de 
laatste ontmoeting in de zaal staat de return tegen EFC alweer op het 
programma. Het aantal doelpunten dit seizoen lijkt met 60 doelpunten 
in 13 wedstrijden, waarvan 31 in de laatste 5 wedstrijden, wel goed te 
zitten. Toch wordt er af en toe nog wat moeizaam het net gevonden, 
denk bijvoorbeeld aan RPC-uit en Woenselse Boys-uit. In de zaal wordt 
over het algemeen vaker gescoord dan op het veld, dus dit was een 
ideale gelegenheid om de doelgerichtheid weer terug te vinden na een 
aantal weken zonder voetbal. Over het algemeen gingen de wedstrij-
den gelijk tegen elkaar op, dus iedereen lijkt weer precies op tijd klaar 
voor de tweede seizoenshelft.

Dan nog enkele noemenswaardige feiten. Zo maakte John Mathijs-
sen weer eens zijn opwachting en is naar verluid ondertussen alweer 
genezen van zijn spierpijn. Pascal lijkt ook zijn roeping gevonden te 
hebben, want doelpunten maken, leek voor hem net zo makkelijk als 
boodschappen doen. Ook hadden Fred en Sjef hun keepersspullen 
weer van zolder gehaald. En er was een gigantische oorwassing, team 
blauw kreeg in de allerlaatste wedstrijd van slechts 20(!) minuten met 
liefst 12-3 een pak op de broek. Wat mij dan weer niet verbaast, is dat 
de veteranen zelfs na de carnaval het drinken nog niet verleerd zijn. Dit 
alles belooft veel goeds voor de komende seizoenshelft.
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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. 

Onaardig
Wat is het toppunt van onaardig zijn?
Iemand met een bril veel sterkte wensen.

Blind
De buurman van Anna was blind. Anna ging douchen,en hoorde op-
eens een klop op het raam. Het was de buurman van Anna. Anna 
dacht: het maakt toch niet uit als ik naakt voor hem sta, hij is toch blind, 
hij kan me toch niet zien. Ze maakte de deur open en zei: “ja wat is er 
buurman?”
De buurman zei: “ik heb goed nieuws Anna, ik kan weer zien.”

Dom blondje
Waarom heeft een dom blondje een aanhangwagen van 20 meter 
lang?
Om de tuinslang te vervoeren.

Artis
Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur: “Gaat u naar 
Artis?”
“Nee,” zegt de buschauffeur, “ik moet gewoon werken”
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Diepvries
“Hoe stop je een koe in de diepvries?” vraagt Jantje aan zijn vriend 
Keesje.
Keesje: “Weet ik niet”
Jantje: “Diepvries open, koe erin, diepvries dicht.”
“Dat is flauw,” zegt Keesje.
Jantje: “Oké, maar hoe stop je een varken in de diepvries?”
“Nou.. diepvries open, varken erin en dan de diepvries weer dicht 
doen,” zegt Keesje.
 “FOUT!” zegt Jantje. “Diepvries open, koe eruit, varken erin, diepvries 
dicht!”.

Klas overslaan
Pietje zit al weken verveeld voor zich uit te staren in de klas. De juf 
krijgt het op haar zenuwen en vraagt: “Pietje, wat is jouw probleem?” 
Pietje antwoordt: “Ik ben veel te slim voor de 1e klas. Mijn zusje zit in 
de derde klas maar ik weet veel meer dan zij en dus moet ik òòk eigen-
lijk naar de 3e klas”.
De juffrouw vindt dat een moeilijke kwestie en spreekt erover met de 
directeur. Terwijl Pietje buiten het kantoor van de directeur moet wach-
ten, legt de juffrouw het probleem aan hem uit. “Laat hem maar binnen-
komen, dan zal ik hem even persoonlijk testen.” zegt de directeur. “Als 
hij ook maar èèn vraag niet kan beantwoorden, dan blijft hij gewoon in 
de 1e klas”. De juffrouw gaat hiermee akkoord en Pietje mag binnenko-
men. De directeur: “Hoeveel is 3 x 3?” Pietje: “9” 
Directeur: “Hoeveel is 6 x 6 ?” Pietje: “36” 
En zo beantwoordt Pietje alle vragen die eigenlijk een derdeklasser pas 
behoort te weten. De directeur kijkt de juffrouw aan en zegt: “Ik denk 
dat Pietje best wel naar de 3e klas kan gaan.” 
Maar de juffrouw twijfelt nog steeds en vraagt of ze ook nog een paar 
vragen mag stellen. De directeur gaat hiermee akkoord en de juffrouw 
stelt haar eerste vraag: “Waarvan heeft een koe er vier, terwijl ik er 
maar twee heb?” Pietje: “benen”. 
De Juffrouw: “Wat heb jij in je broek en ik niet?” Pietje: “Zakken”.
De Juffrouw: “Wat begint met een K en eindigt met een T, is behaard, 
ovaal en smakelijk?” Pietje: “een kokosnoot”. Intussen zakte de mond 
van de directeur ver open van verbazing. De juffrouw vervolgde met: 
“Wat doet een man rechtopstaand, een vrouw zittend en een hond op 
drie poten?” Pietje: “Een hand geven” 
De Juffrouw: “noem een Engels woord dat begint met een F en eindigt 
met een K”.
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Pietje: “Firetruck”.
De directeur zucht heel diep en zegt: “Laat hem maar naar de vijfde 
klas gaan, want die laatste vijf vragen had ik al allemaal fout.”

Serveren
Wat kun je wel serveren, maar niet eten?
Een tennisbal.

Rapport
Vader: “Jantje, laat me je rapport eens zien!”
Jantje: “Dat kan niet, ik heb hem aan een vriend geleend.”
Vader: “Wat moet die dan met jouw rapport?”
Jantje: “Die wilde zijn ouders eens flink laten schrikken.”

Plaatsje vrij 
Karel had eindelijk zijn kaarten voor de WK finale voetbal gekregen. 
Toen de wedstrijd begonnen was, vraagt een man achter hem of de 
plaats naast hem vrij is. 
“Ja”, zegt Karel, “die plek is niet bezet.” 
“Ongelofelijk”, zegt de man achter hem, “hoe is het in hemelsnaam mo-
gelijk dat iemand een kaartje heeft voor de WK-Finale voetbal, bijna het 
grootste sportevenement ter wereld, en dat zo iemand dan niet op komt 
dagen?” 
“Nou”, zegt Karel, “eigenlijk is die plaats ook voor mij. Mijn vrouw zou 
eigenlijk meekomen, maar ze is helaas overleden. Dit is de eerste fi-
nale dat we niet samen zijn in 20 jaar.” 
“Oeps”, zegt de man achter hem, “sorry, dat wist ik niet, het spijt me. 
Maar kon je dan niemand anders vinden, een vriend of een kennis, om 
mee te nemen?” 
Karel schudt zijn hoofd. “Nee, iedereen is naar de begrafenis.” 

Kannibalisme
Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de juf in welke streken er nog 
menseneters zijn. Keesje staat op en zegt “Aan de Belgische kust, juf-
frouw”.
De juf is verbijsterd en vraagt hoe Keesje daar bij komt..
“Het staat in ons aardrijkskundeboek, juffrouw” zegt Keesje. “Er staat 
letterlijk dat de bewoners daar leven van de toeristen!”.
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Kapitein Iglo
Wat waren de laatste woorden van Kapitein Iglo?
“Help! Ik geloof dat ik in een vis-stick!”

Straf
Pietje vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets 
dat je niet gedaan hebt?”
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”.
“Gelukkig maar” zegt Pietje. “Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!”.

Eten
“Wilt u iets eten?” vraagt de stewardess aan een passagier.
De man: “Graag. Waaruit kan ik kiezen?”
Antwoordt de stewardess: “Uit ja of nee.”

Luther
Vraagt de juf in de les: ”Wie weet wat voor belangrijks er gebeurde in 
1483?”
 Marietje steekt haar vinger op: ”Toen werd Martin Luther geboren juf!”
 “Dat is goed! Weet je ook wat er in 1487 gebeurde?”
En weer weet Marietje het antwoord: ”Toen werd hij 4 jaar, juf…”

Slecht rapport
Basje komt thuis met een slecht rapport.
“Voor zo’n rapport lijkt een flink pak slaag wel op zijn plaats!” zegt vader 
boos.
Basje antwoordt: “Dat lijkt me een goed idee pa. Ik weet wel waar de 
meester woont.”

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 – RPC vets 9-0
Vandaag begonnen de terugwedstrijden van de competitie voor onze 
cluboudsten. Er was tot op heden nog niets afgelast, dus de veteranen 
wisten precies waar ze stonden. Er kon dit seizoen van iedereen ge-
wonnen worden. Een van de lastigste wedstrijden van de heenronde 
was uitgerekend tegen de tegenstander van vandaag, niet geheel toe-
vallig betrof het ook de derby.
Rick maakte vandaag zijn debuut en is zo (volgens mij) de eerste spe-
ler die net als zijn vader Peter ook deel uitmaakt van dit elftal. In de 
eerste wedstrijd werd vooral het vangnet getest achter het RPC doel, 
maar dat zou vandaag anders zijn. De Tivolianen namen rustig hun tijd 
tot alle supporters aanwezig waren, toen dat het geval was ging het 
vanaf de 21e minuut snel. De eerste treffer kwam op naam van Ferry, 
hij promoveerde een voorzet tot doelpunt: 1-0. Twee minuten later ont-
ving Mike de bal via de kluts en tekende voor 2-0. De mythe vertelt dat 
als debutanten van Ajax gelijk scoren, zij een grote toekomst tegemoet 
zouden gaan. Of dat bij de Tivoli vets ook het geval is, moet blijken, 
maar het feit is wel dat Rick ook scoorde tijdens zijn debuut. Tien minu-
ten voor rust zeilde zijn voorzet in een keer binnen: 3-0. Vier minuten 
later gaf Rick wederom een voorzet, dit keer kon Mike de bal tegen het 
net glijden: 4-0. Vlak voor rust wist Mike Ferry te bereiken, hij kapte de 
doelman uit en tekende voor zijn tweede van de middag en voor de 
ruststand: 5-0.
In een tijdbestek van slechts een kwartier was de wedstrijd dus beslist. 
Maar dat neemt niet weg dat de Tivolianen het gas terug namen. In de 
vijfde minuut van de tweede helft wist Mike vanaf de punt van het kee-
persgebied wederom de touwen te vinden: 6-0. Tegenwoordig filmt Jim 
helaas geen wedstrijden meer, dus terugkijken van doelpunten gaat 
niet meer. Hierdoor moest Rick zelf voor een herhaling zorgen en dat 
deed hij. Na een kwartiertje spelen, waaide wederom een voorzet van 
hem in een keer binnen en zo waren zijn eerste twee veteranendoel-
punten wel heel bijzonder: 7-0. Ook vandaag was er weer buitenlandse 
inbreng op het scoreformulier. Makis wist tien minuten voor tijd uit de 
kluts de 8-0 binnen te leggen. 
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Zoals haast gebruikelijk is geworden, was het wederom een walk-over 
tegen RPC. Maar dit slotakkoord was wel bijzonder. Na een voorzet 
van Mike wist Bas – Bas? Ja, Bas – voor het eerst sinds mensenheu-
genis een doelpunt te maken: 9-0. Dit was dus tevens de eindstand.
Een makkelijke overwinning, waarmee de slechte seizoensopening is 
hersteld. De vijf verschillende doelpuntenmakers geven goed weer dat 
het team echt een team is, een team dat door menig team gevreesd 
wordt en waarbij iedereen kan scoren. Volgende week wacht Nieuw 
Woensel, wordt het weer net zo makkelijk als in september? 

Nieuw Woensel vets – Tivoli vets 1-3
Eindelijk was het er, in de heenwedstrijd trad Nieuw Woensel voor het 
eerst aan met iets dat leek op een redelijk veteranenwaardig elftal. Dit 
werd dan ook meteen duidelijk in de uitslag, 9-0 winst voor de Tivolia-
nen. Vandaag leek de tegenstander weer wat verjongingen te hebben 
doorgevoerd, dus het werd afwachten wat voor invloed dit op de wed-
strijd had. Robert Dekkers maakte na lange tijd ook weer zijn rentree, 
dus dat was weer een extra slot op de deur.
De Woenselnaren waren duidelijk niet van plan om zich de kaas van 
het brood te laten eten en boden in de beginfase meer weerstand dan 
eerder dit seizoen. Zo veel meer zelfs dat zij zowaar ook op voorsprong 
kwamen. Vlak voordat het kwartier verstreken was, kon de spits een 
voorzet vanaf de rechterkant tegen de touwen jagen en zo de 1-0 op 
het scorebord zetten. Erg lang konden zij echter niet van hun voor-
sprong genieten, want nog geen vijf minuten later stond het alweer 
gelijk. Ferry wist na goed doorjagen een schot te blokken, veroverde 
de bal en plaatste hem in de verre hoek: 1-1. Daarna werd het een 
wedstrijd op het middenveld. Tivoli dirigeerde het spel wel grotendeels, 
maar echt enorme kansen leverde dit niet op. Met de creativiteit die de 
Tivolianen voorin en op het middenveld hebben, kan een doelpunt in 
principe nooit heel lang uitblijven en dat was ook nu niet het geval. Vijf 
minuten voor rust ontving Mike een passje van Frans. Hij draaide zich-
zelf vrij en schoot binnenkant paal raak: 1-2. Dit was ook meteen de 
ruststand. 
De wedstrijd verliep duidelijk moeizamer dan de heenwedstrijd, mede 
door het slechte veld. Dus er werd de tweede helft meer van de Tivo-
lianen gevraagd. Dit was bij Mike niet aan dovenmansoren gericht, 
want na tien minuten spelen, wist hij zijn dagtotaal en de voorsprong te 
verdubbelen. Wederom wist hij zich knap vrij te draaien en schoot raak, 
buiten bereik van de keeper in het uiterste hoekje: 1-3. Daarmee was 
de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. 
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Tivoli hoefde niet en Nieuw Woensel kon niet. Tivoli probeerde nog wel 
het een en ander, maar mede door het loodzware veld was de energie 
aan beide kanten vrij snel verdwenen. Dus na zeventig minuten spelen, 
blies de man in het zwart voor het laatst een wedstrijd van de vetera-
nen in 2015 tot een einde.
Hoewel Nieuw Woensel sterker was dan eerder dit jaar, bleven de Tivo-
lianen betrekkelijk makkelijk overeind. Met drie overwinningen op een 
rij en met een geweldige eerste seizoenshelft moeten de Tivolianen 
waken voor de transferwindow. Komen er versterkingen bij of wordt de 
ziel uit het elftal gehaald? Een ding staat vast, aangezien de transfer-
markt op 31 januari alweer sluit, hebben de veteranen nog een maand 
om zich voor te bereiden op de revanche tegen EFC.

Tivoli vets – EFC vets 4-3
Op een dag na heeft de winterstop voor onze veteranen precies drie 
maanden geduurd. Hoewel de eerste seizoenshelft uitstekend was, 
hebben we alle spelers binnen boord kunnen houden tijdens de win-
terse transferwindow. Sterker nog, een aantal nieuwe aanwinsten heb-
ben zich aangemeld, denk bijvoorbeeld aan Rick en Robert die voor 
de winterstop slechts een of twee keer mee hebben gedaan. Dus deze 
seizoenshelft beloofde nog meer goeds.
De aftrap van 2016 was tegen de (ex-)militairen van EFC, helemaal 
uit Eersel. Daar, richting de Belgische grens, gingen de Tivolianen vrij 
kansloos onderuit. De technische staf heeft zich lang kunnen voorberei-
den op deze wedstrijd en kwam mede door wat afwezigen uit met Rick 
als gelegenheidsspits en Robert centraal achterin. EFC was met het 
hoofd nog in de winterstop, want al na een minuut was het raak. Hakan 
kon op de doelman af en vond het net: 1-0. Daarna namen de Eersel-
naren de regie over. Een aantal keren kwamen zij gevaarlijk door, zo 
ook in de elfde minuut. Hennie besloot dat het wel welletjes was en leg-
de de spits overduidelijk neer: penalty. Deze werd onberispelijk binnen 
geschoten, dus de stand was weer gelijk: 1-1. Vanaf dat moment kwam 
Tivoli beter in de wedstrijd en dit resulteerde al snel weer in een voor-
sprong. Rick legde de bal prima breed op Hakan, voor wie het dus een 
koud kunstje was om zijn tweede te maken: 2-1. Er leken vandaag kan-
sen te liggen tegen dit EFC, want Tivoli kreeg de beste mogelijkheden, 
alleen de afronding ontbrak. Op slag van rust vond Hakan wederom het 
net. Met een “kanonskogel” van afstand, waarbij de doelman opzichtig 
in de fout ging, werd de ruststand op 3-1 bepaald.
Al vroeg in de tweede helft kwam EFC terug in de wedstrijd, binnen vier 
minuten werd Bert voor de tweede keer deze middag 
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gepasseerd: 3-2. Er was dus nog wat te halen voor de Eerselnaren, die 
het gezien de leeftijd en bijbehorende conditie zouden moeten kunnen 
winnen. De tijd verstreek en het was vaak Tivoli dat gevaarlijk werd via 
de counter. De irritatie binnen het Eerselkamp onderling nam toe, maar 
daar was dan toch de gelijkmaker. Een carambole in het strafschopge-
bied kwam weer tegen de touwen: 3-3. De spelers waren nauwelijks 
allemaal terug op de eigen helft of het was alweer 4-3. Frans zag de 
doelman te ver voor zijn doel staan en letterlijk vanaf de aftrap schoot 
hij de bal over hem heen raak. Het aantal meters dat de bal moest af-
leggen, was ongeveer drie keer zo lang als het aantal seconden dat 
EFC op gelijke hoogte had gestaan. Met nog een kwartier te spelen, 
werd het toch wel billenknijpen voor de Tivolianen. De counters werden 
onzorgvuldig uitgespeeld en EFC bleef conditioneel sterk overeind. 
Maar na zeventig minuten klonk dan toch het verlossende eindsignaal.
EFC, een ploeg die naar verluid al twee jaar geen wedstrijd meer heeft 
verloren, moest vandaag zijn meerdere erkennen in een ijzersterk Ti-
voli. De uitslag had zelfs nog hoger kunnen uitvallen als de bezetting 
voorin wat beter was. Het hoogtepunt vandaag was wel het doelpunt 
van Frans, helaas is de Ferenc Puskás Award pas geleden al uitge-
reikt... Volgende week opnieuw een lastige tegenstander: Geldrop.

H H H

LEDENMUTATIES
(bijgewerkt t/m 06/03)

Bedankt
Mandy de Kort dames

Nieuw
Tijcho Oedaichand E1
Vensly Sebelon F1

H H H
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MAILBOX

Onderstaande mail vonden we opnieuw in onze inbox.
Nog steeds interessant genoeg om met jullie te delen.

AmbrasToernooi: Spectaculaire seizoensafsluiting pinksterweek-
end in Limburg!

Beste teamleider,

Bent u al op zoek naar een leuke afsluiting van het huidige voetbalsei-
zoen 2015 - 2016?

Het Ambrastoernooi in Grathem is daar de ideale gelegenheid 
voor!

Voor de 21e keer organiseert vv GKC tijdens het pinksterweekend op 
13, 14 en 15 mei 2016 een voetbaltoernooi voor lagere seniorenelftal-
len, het Ambrastoernooi. Tijdens dit weekend staan de begrippen spor-
tiviteit 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 Nederlandse K.N.V.B. Voor alle deelnemende 
teams zijn mooie bekers te winnen en natuurlijk valt het sportiefste 
team extra in de prijzen!
De organisatie zorgt voor aparte slaaptenten per team zodat iedereen 
op ons sportpark kan overnachten. Voor informatie ten aanzien van en-
tertainment, 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 inschrijfformulier volledig in te vullen en te retourne-
ren naar dit e-mail adres.
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: NL37RABO0117001953  

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 het  

inschrijfformulier in te sturen vóór 1 April 2016. 

 

Het inschrijfgeld dient vervolgens te worden voldaan op bankrekening: 

NL 37 RABO 0 1170 01 953 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, 

 

Rens Grispen 
Bestuurslid Ambrastoernooi 
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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 1 April 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 

 

Inschrijfformulier s.v.p. sturen naar: ambras@vvkgc.com  

(inscannen of een duidelijke foto)  
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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 Kapsalon Joanna
De Verfkampioen Brabants Roem Bakkerij van Weert
Mathijssen Autoschade v.o.f.  Reprofair Autogas
Café ‘t Bambierke Cafetaria Ons Danny
Keyboardcentrum Tommy Cars
 
 
 
 
 
 
 

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 deze maand jarig zijn
- onze club op 16 maart nl 85 jaar  
 bestaat
- dit heuglijke feit gevierd moet  
 worden
- dit op 25 maart zal gebeuren
- onze kantine hierbij het strijd  
 toneel zal zijn
- we uitgaan van een massale op 
 komst op deze avond
- we een nieuwe hoofdtrainer ge-

contracteerd hebben
- volgend seizoen Hans Bonnema onze selectie onder zijn hoede zal 

nemen
- hij overkomt van de andere Stratumse club
- hij toch ook een (kort) Tivoliverleden heeft
- Hans namelijk ooit 2 jaar bij ons clubje heeft gespeeld
- wij hem in een later stadium ook nog eens zullen onderwerpen aan 

een redactioneel vraaggesprek
- er dus echt gebouwd wordt aan de toekomst van onze vereniging
- het bestuur hard daaraan werkt
- er heel wat uitdagingen op ons liggen te wachten
- we uw hulp dan ook nog hard nodig zullen hebben
- ons vaandelteam ondertussen ongelukkig blijft qua uitslagen
- er steeds maar geen punten worden gehaald
- het spel toch vaak niet onaardig is
- we hopen op meer punten in de nabije toekomst
- de veteranen wel een unieke prestatie wisten te leveren
- zij voor het eerst in hun korte veteranengeschiedenis wisten te win-

nen van EFC uit Eersel
- het verslag van deze wedstrijd uiteraard in dit blad en op de website 

te lezen is
- het tweede ook weer wat punten bij elkaar wist te sprokkelen
- er in februari en maart nog geen punten door hen gemorst werden
- onze clubtopscorer niet voor niets in dit team vertoeft
- hij de afgelopen 2 wedstrijden maar liefst 7 goals maakte
- wij dit Caraprima vinden
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