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KOPIJ INLEVEREN

1 mei 2016

Na ons bescheiden 
feestje op 25 maart 
volgt er nog een 
groter feest op 11 
juni aanstaande, 
dus houd deze 
datum alvast vrij in 
uw agenda’s.  Als 
jubilaris moet je 
natuurlijk uiting ge-

ven aan de jubileumvreugde vandaar 
het dubbele feestgedruis bij onze 
club. Los van de vreugde omtrent ons 
85-jarig bestaan, is er meer reden tot 
blijheid. Ons vaandelteam heeft zo-
waar de eerste winstpunten behaald, 
na de eerste overwinning volgde 
direct nog eens 3 punten. De eerste 
overwinning van het seizoen smaakt 
extra goed voor de invalkracht van de 
vets, Hakan dus. Hij was erg bepa-
lend in zijn invalbeurt en haalde daar-
mee zelfs de krant. Een echte kei, 
onze Hakan!

En dan zit er ook nog een feestje aan 
te komen voor onze jongste leden. De 
F1 kan namelijk kampioen worden. Zij 
wisten totnogtoe erg goede resultaten 
te behalen in de tweede seizoens-
helft. Het is dan ook nog eens extra 
bijzonder om kampioen te worden in 
ons feestelijke jubileumjaar, dus veel 
succes aan de kids van onze F!

Voor nu 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 contri-
butie niet voldoen. De betaling kan gedaan worden op IBAN-nummer 
NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli.

Website
Hebben jullie het al gezien? Ter ere van ons 85-jarig jubileum heeft ook 
de website een metamorfose ondergaan. Ook SV Tivoli gaat met zijn 
tijd mee, want er is nu zelfs een heuse mobiele versie beschikbaar. 
Omdat er nog flink aan gewerkt wordt, kan het zijn dat sommige dingen 
nog niet werken of dat je dingen mist. Wanneer dit het geval is, neem 
dan contact op met de webbeheerder of een van de bestuursleden. 
Dus neem snel een kijkje en laat je horen!

Activiteiten
Het seizoen zit er bijna op, maar dat wil niet zeggen dat het de ko-
mende weken en maanden rustig blijft bij Tivoli. Integendeel, er staan 
genoeg activiteiten op het programma. Ook deze zijn te vinden op de 
website en verderop in het clubblad, dus noteer deze data alvast in jul-
lie agenda.

SV Tivoli bestaat nog steeds 85 jaar!
Op 16 maart 2016 was het alweer 85 jaar geleden dat onze sportclub 
het levenslicht zag, een echt jubileum dus. Op 25 maart hebben we dit 
in het klein gevierd met een receptie in de kantine op ons sportpark; 
een verslag hiervan en foto’s vindt u op de website en verderop in dit 
clubblad. Aan het einde van het seizoen pakken we wat grootser uit 
met een slot-/jubileumfeest in onze kantine op 11 juni.

De secretaris, Marc van Hout
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

in de maand mei

 2 Vincent Prudon 2e/elftalbegeleider 2e

 3 Peter Treffers hoofdtrainer
 8 Rob Zwegers elftalbegeleider G1
 10 Tommy Bekelaar 2e

  Yaser Kadhem selectie
  Shahin Dinmohamed F1
 16 Frank Gielen veteranen
 19 Willy Smits verenigingslid 
 20 Nina Evers dames
 23 Naomi Atlig E2
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/secretaris CvB
 27 John Hanraths veteranen
 28 Frank van de Ven veteranen/lid kascommissie
 30 Angelique Janssen beheerder kantine/lid Jeugdzaken  
   & act.commissie/hoofdbestuur
 31 Gijs Visser veteranen/hoofd Geb & Acc/
   hulptrainer selectie

H H H
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TIVOLI 1 – EINDELIJK IS HET GELUKT

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.

Jawel, eindelijk is het dan toch gelukt. Van de 4 wedstrijden, die in de 
afgelopen periode werden gespeeld, werden er eerst nog 2 nipt verlo-
ren, maar de 3e uit bij WSJ in Tilburg werd in winst omgezet en daar-
mee was dat na 20 competitiewedstrijden onze eerste seizoenszege. 
Proficiat aan allen, met natuurlijk extra dank aan onze veteraan Hakan 
Arici, die in die wedstrijd de gevierde man was. We lijken nu de smaak 
te pakken te hebben, want ook de uitwedstrijd tegen Terlo werd gewon-
nen. Nog 5 wedstrijden te gaan nu en eigenlijk gaan wij ervan uit, dat 
we ook nog even die rode lantaarn aan een andere ploeg gaan over-
dragen. We zijn benieuwd!?

Tuldania – Tivoli 1-0 13 maart 2016
In het pittoreske Esbeek leden de Eindhovenaren een zure nederlaag.
Voor rust had Tivoli bepaald pech dat een schot van Coen Jansen op 
de paal belandde.
Na het wisselen van helft bepaalde een doeltreffende uitval van de 
thuisploeg de eindstand, 1-0.
Een gelijkspel was voor de ploeg van coach Peter Treffers zeker ver-
diend geweest.

Tivoli – De Bocht ‘80 2-4 20 maart 2016
Tivoli bestaat deze week 85 jaar, maar een overwinning zat er niet in.
De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong door een goal van Appie 
Saddaty, De Bocht ‘80 boog de achterstand om door goals van Emre 
Dumlupina en Patrick Broks.
In de tweede helft liepen de bezoekers verder weg door doelpunten 
van Murat Ozcan en Ahmet Gurel. Hakan Arici maakte de stand in de 
slotfase nog wat draaglijker voor Tivoli: 2-4.

WSJ – Tivoli 2-3 28 maart 2016
Eindelijk, daar is ie dan. In de 20e competitiewedstrijd heeft Tivoli de 
eerste zege binnen en het ED pakte uit met de volgende kop:
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Veteraan Arici voert Tivoli naar eerste zege
Bij rust keek hekkensluiter Tivoli nog tegen een 2-0 achterstand aan.
Na de pauze werd veteraan Hakan Arici de grote man. Overgekomen 
vanuit het veteranenteam van Tivoli bereidde Arici beide doelpunten 
van Appie Saddaty voor. De andere treffer nam hij zelf met een beke-
ken lob voor zijn rekening, 2-3.

Terlo – Tivoli 0-1 3 april 2016
We hebben de smaak te pakken en de sfeer zit er goed in bij Tivoli.
In Bergeijk werd voor de tweede achtereenvolgende keer gewonnen, 
ditmaal met 0-1 bij Terlo. Tom de Haas werd matchwinner.
Na een half uur trof de Eindhovense middenvelder doel.
De winst werd meteen na de wedstrijd gevierd met een barbecue in het 
clubhuis op sportpark De Heihoef.

H H H
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ACTIVITEITENKALENDER 2015 - 2016
(restant)

April
Vrijdag 22 Kaartavond

Mei 
Zaterdag 14 Penaltybokaal
Zaterdag 14 Frans Mink toernooi
Zondag 15 Vlooienmarkt
Vrijdag 27 Laatste kaartavond

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

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Hierbij de topscorerslijst van het seizoen 2015 -2016.

 1 Marc Carapiet 2e 29x
 2 Hakan Arici V/1e 20x
  Sanne van der Pijl D 20x
 4 Mike Hovens V 16x
 5 Michelle van der Putten D 13x
 6 Laura van Bergeijk D 12x
 7 Ferry KleinKiskamp V   7x
 8 Coen Jansen 1e   6x
  Frans Veldpaus V   6x
  Patrick Looijmans 2e   6x
  
 

H H H
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TUSSENSTANDEN 2015 – 2016

Jeugd voorjaarsreeks

Tivoli E1G 4e klasse 457
Best Vooruit E6 7 21 48- 10
Geldrop E5 7 15 52- 10
WODAN E5 7 10 38- 33
Vessem E1G 7 8 34- 27
Beerse Boys E3 7 7 29- 41
Tivoli E1G 7 0 10- 90

Tivoli F1 4e klasse 456
Tivoli F1 7 21 41- 9
Unitas‘59 F9 7 18 40- 11
Oirschot V. F4 6 10 29- 18
Gestel F2 6 4 6- 31
SBC F8 6 3 12- 25
Eindhoven AV F4 6 0 14- 48

Senioren, dames en G-team

Tivoli 1 5e klasse D
SC Olympus 21 54 101- 28
EDN’56 21 50 85- 26
DVS 21 44 82- 34
Riel 20 40 53- 40
Tuldania 20 36 42- 33
DOSL 20 34 49- 42
Waalre 20 32 60- 45
Broekhoven 21 29 46- 69
Sterksel 20 28 41- 50
WSJ 18 23 32- 69
Terlo 20 15 22- 45
Knegselse Boys 20 11 23- 72
De Bocht’80 21 10 35- 78
Tivoli 21 9 22- 62
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Tivoli 2 5e klasse 525
Dommelen 4 18 41 73- 29
Gestel 4 18 39 68- 36
WODAN 8 17 35 52- 26
Heeze 5 18 35 51- 28
Valkenswaard 5 18 33 49- 35
Nuenen 8 17 31 71- 41
RPC 4 18 27 50- 46
Eindhoven AV 3 18 20 39- 58
Tivoli 2 18 19 57- 81
Nieuw Woensel 6 18 13 35- 64
Braakhuizen 4 18 11 32- 69
DOSL 3 18 1 26- 90

Tivoli dames (7 tegen 7 18+ 517 zondag; najaar) 1e klasse L
Venhorst 14 42 154- 13
Vlijmense Boys 13 33 93- 20
Tivoli 15 31 62- 39
FC Cranendonck 15 29 67- 36
Sparta‘18 15 26 70- 33
Ulysses 15 17 45- 75
Bruheze 15 16 39- 96
SPV 13 12 28- 66
Boskant 15 10 25- 87
Boxtel 14 9 22- 58
Racing Boys 12 3 15- 97

Tivoli G1 1e klasse GE
Heeze G1 13 36 93- 21
ODC G1G 14 33 63- 24
RKKSV G1 14 30 83- 38
Bladella G1 14 22 58- 49
Best Vooruit G1G 14 21 49- 61
RKKSV G2G 14 21 51- 73
TEC G2 13 19 60- 50
Sarto G2 13 15 45- 60
Valkenswaard G1 14 6 42- 108
Tivoli G1 13 0 24- 84

H H H
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SV TIVOLI 85 JAAR

Receptie 85-jarig jubileum 25 maart 2016

Lang, heel lang geleden, in een jaar waarin Oranje nog wel van 
Frankrijk kon winnen (3-4) en de krant na afloop nog wel kon 
koppen: “Een verdiende zege na enthousiasten strijd.” Zó lang 
geleden werd het andere Oranje opgericht. In een jaar waarin 
The Empire State Building officieel het hoogste gebouw van 
de wereld werd en waarin onder andere Dries van Agt, Reinier 
Paping en Desmond Tutu het levenslicht zagen, zag onze SV ook 
het levenslicht. Op die memorabele maandag 16 maart 1931 was 
onder aanvoering van de “grote animator” Gerrit Jan Blom de SV 
Tivoli uit Stratum een feit. 

Nu, 31.056 dagen later, was die 
handtekening reden voor een feestje, 
want onze club bestaat inmiddels 85 
jaar (en negen dagen). Als voorloper 
voor het slotfeest aan het einde van dit 
seizoen vond er in onze kantine op De 

Heihoef een receptie plaats om dit heugelijke feit te vieren. In een 
jaar waarin de SV het moeilijk had en nog steeds heeft, kan er 
toch ook met een positief gevoel vooruit gekeken worden naar de 
toekomst. Mede daardoor hadden er zo’n 50 Tivolianen de weg 
naar de kantine weten te vinden om gezellig met elkaar
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de nodige herinneringen op 
te halen en plannen voor de 
toekomst te bespreken. 

Hoewel er geen officieel 

gedeelte gepland stond voor 
vandaag, werd de avond toch 
feestelijk afgetrapt met twee heuse 
Tivoli-taarten. Nadat iedereen 

zijn of 
haar stukje verorberd had, ging 
de avond vrolijk verder. Zelfs de 
hoofdtrainer van aankomend seizoen 
liet nog even zijn gezicht zien, dus de 

aanwezigen konden ook al direct 
met hem kennis maken. Nadat 
de nodige drankjes en hapjes 
zoals gewoonlijk de revue weer 
gepasseerd waren, werd de avond 

omstreeks 23.00 uur in de kantine 
afgesloten. Er moest de dag erop 
immers weer gevoetbald worden 
en niet alleen die dag erop, maar 
hopelijk ook nog de aankomende 85 
jaar weer!

De webryder,
Marc van Hout

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

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

Valkenswaard 5 – Tivoli 2 (4-1)
In een mensenmassa op d’n Bosuil heeft Tivoli de slag verloren tegen 
Valkenswaard. Het eindigde in 4-1 voor de thuisploeg. 
Zoals vaker probeerde Tivoli zich in een laag tempo in de wedstrijd te 
spelen. Valkenswaard liet echter de tanden zien en jaagde de statische 
Tivolianen af. Keeper Dennis trad een aantal keer reddend op vooral-
eer een steekbal door de snelle spits van Valkenswaard afgewerkt werd 
voor de 1-0. De spaarzame uitvallen werden vaak in de kiem gesmoord 
en de eindpass was vaak slordig te noemen. Het gebrek aan werklust 
en precisie in de korte passes bezorgde Tivoli onnodige druk. Een ver-
nuftig wippertje ter hoogte van de 16 zette de slim weggelopen spits vrij 
voor de 2-0. Minuten later wordt de bal in eigen 16 verloren en direct 
afgestraft, waardoor de thee met 3-0 achter opgezocht kan worden.
Direct na de rust kreeg Dennis de bal aangespeeld, maar er stond 
duidelijk niemand vrij, waarop de bal aan hem werd ontfutseld en af-
gemaakt. Toen Tivoli het gaspedaal even indrukte, werd Valkenswaard 
meteen ontmaskerd als zwakke ploeg. Tot meer dan een 4-1 leidde het 
echter niet.
Volgende week om 11.00 op de Heihoef wacht Wodan

Tivoli 2 – Wodan 8 (5-5)
Met hard werken hebben we ons eerste gelijkspel behaald van dit sei-
zoen. 
We kwamen op voorsprong via Robke, hij kreeg de bal van Vinnie die 
na een panna van Pasje de bal strak kreeg aangespeeld en goed weg-
draaide. Een penalty, gegeven door Mike na een ongelukkige bal op de 
hand van broer Beekie, luidde de 1-1 in. En door een schot vanuit de 
tweede lijn kwamen we op achterstand. Dennis liet de schijnbaar mak-
kelijke bal door de handen glippen. Door een fout achterin waarbij bui-
tenspel werd opgeheven, werd het voor rust zelfs nog 1-3.
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Na de thee werd het al snel weer spannend. Marc ging diep aan de 
linkerkant en trapte eerst over de bal om hem daarna in de lange hoek 
te plaatsen. Daarna werd Vinnie, die de vertrokken Dennis in de goal 
verving, helaas geklopt door een goed schot vanaf de zestien. Ook wij 
kregen een makkelijke penalty mee van Mike na ogenschijnlijk aan-
geschoten hands. Marc was onberispelijk. Toch werd de marge weer 
twee. Een hoge bal in de zestien zorgde daarvoor, Stubbske werd 
verblind door de zon en sprong niet, Vinnie twijfelde en sprong onder 
de bal door en Pasje stond te ver weg waardoor de spits ongehinderd 
kon binnenkoppen. Een slimme vrije trap werd door Beekie binnenge-
trapt over de zwakke keeper heen. Hierna gingen wij er nog vol voor 
een punt en we werden beloond. Marc schoot van grote afstand en de 
keeper tastte wederom mis. De wedstrijd was beslecht en het punt door 
ons behouden... en dat tegen een titelkandidaat.

RPC 4 – Tivoli 2 (6-2)
Verslag van Dion
Vandaag een dubbele functie, notulist en keeper, de gewonnen toss, dit 
gaf Fred nog enigszins het gevoel dat er toch wat te halen was bij RPC, 
dit gevoel nam per minuut af. De geblesseerde Dion in het doel verkeek 
zich op een diepe bal, waardoor hij net te laat uitkwam om de speler te 
blokken, 1-0. De aanvalsgolven bleven aanhouden, en de spits speelt 
zich goed vrij en schiet binnenkant paal binnen, 2-0. Een diepe bal 
werd achterin niet goed verwerkt door Rob, waardoor de spits alleen 
door naar doel kon, maar door fenomenale redding van Dion bleef het 
2-0. De voor hands gegeven penalty werd goed ingeschoten door Fred 
(2-1), wat tevens de ruststand was. Hier ging de strijd gewoon verder 
door ons geen thee te geven. Na de rust zocht RPC direct weer de 
aanval wat meteen weer voor gevaar zorgde, de moeilijke bewuste bal-
len werden door Dion nog gestopt, het waren vooral de missers, die net 
niet te erg gemist werden die in het doel vielen, eindstand 6-2, waarbij 
Petje nog van afstand onderkant lat inschoot. Volgende week DOSL, 
dan moet er gewonnen worden, kan ik ook eens de 0 houden.
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OOK AMATEURVOETBAL HERDENKT JC

Op allerlei manieren heeft het amateurvoetbal in het vorige weekend 
met Pasen stil gestaan bij het plotseling overlijden van Johan Cruijff, 
Nederlands grootste voetballer aller tijden. Bij vele wedstrijden in dat 
weekend werd er een minuut stilte in acht genomen om zo ook namens 
alle voetballers eer te betonen aan dit toch wel geweldige fenomeen.

Zo werd  er ook bij de thuiswedstrijd van onze dames tegen Boxtel op 
paaszaterdag een minuut stilte gehouden, getuige bijgaande foto.

Mooi, dat ook wij dus hebben bijgedragen aan deze landelijke actie.

Onze dames wonnen die wedstrijd overigens met 3-2.

H H H
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       FRANS MINK TOERNOOI 

 
Zaterdag 14 mei 
Frans Mink toernooi 

Aanwezig: 10:00 uur 
Kosten: € 25,- per team 

 
Dit Jaar EXTRA op het toernooi de Frans Mink Penalty Bokaal !! 

 
Ook dit jaar organiseert Tivoli weer het jaarlijkse Frans Mink toernooi. 

Met als extra dit jaar de penalty bokaal. 
Het is een 7x7 toernooi, dus inschrijven voor dit toernooi kan 

met teams van max 10 personen. 
Vrienden, Familie, Dames, het maakt niet uit, 

want iedereen mag meedoen! 
Stel je eigen team samen, bedenk een eigen naam 

en Inschrijven maar! 
De inschrijfkosten per team bedragen €25,- 

Inschrijven per team kan tot 7 mei in onze kantine aan de bar! 
 

We zien jullie graag op 14 mei! 
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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 wederom onze eigen bij elkaar geraapte selectie 
voor deze maand aan. 

Drol
Er lopen twee kameraden over straat en zien ineens iets op straat lig-
gen.
De een zegt tegen de ander: “Dat is een drol!”.
“Dat weet ik zo net nog niet,” zegt de ander, “maar weet je wat.. ik 
steek mijn vinger erin en ik zal eens proeven.” Hij zegt: “Ik denk toch 
dat je gelijk hebt, maar om zeker te zijn, proef jij ook eens.”
De eerste steekt ook zijn vinger in het hoopje en proeft ervan. “Zie je 
wel dat ik gelijk had”. Waarop de ander reageert: “Wat een geluk dat 
we het hebben zien liggen, stel je voor dat we er in getrapt waren!”

Baan
Een man komt bij het uitzendbureau voor een baan. Er is maar één 
baantje vrij: aap spelen in een dierentuin, wegens ziekte van een grote 
mannetjesbaviaan. De man gaat er de volgende dag heen en gaat 
verkleed als aap de apenkooi in. Als hij op een rots zit, ziet hij uit zijn 
ooghoek een leeuw op hem af komen. Hij krijgt het knap benauwd en 
beweegt zich niet. Als de leeuw vlakbij is, hoort hij gefluister: “Psst, ben 
jij ook van het uitzendbureau?”
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Boxer
Een kerel gaat met zijn pas gekochte hond naar de dierenarts. Eindelijk 
is hij aan de beurt en komt met zijn hond de behandelkamer binnen.
“En?”, vraagt de dierenarts, “wat is het probleem?”.
“Nou”, zegt de eigenaar van het beest, “ik heb hem gekocht om te wa-
ken, maar elke keer als de bel gaat, dan gaat mijn hond in de hoek zit-
ten”.
De dierenarts wrijft eens vakkundig over zijn kin en zegt tenslotte: “Ja…
dat doen boxers”.

Burgemeester
Klaasje zegt tegen zijn moeder: “De burgemeester was vandaag op 
school!” “En, had hij zijn ketting om?” “Nee, hij liep gewoon los!”

Olifanten
Waarom hebben olifanten gele klompjes?
Zodat je ze niet kan zien als ze in de vla drijven.
Wel eens een olifant in de vla gezien?
Nee, het werkt dus!

Pijp
Henkie zat bij opa op schoot, terwijl die met een lucifer probeerde zijn 
pijp aan te steken. Jantje blies de lucifer uit.
Dit herhaalde zich drie keer, waarop oma vroeg:  “Waarom doe je dat 
nu steeds Henkie?”
Henkie antwoordde:  “Papa heeft gezegd dat als opa de pijp uitgaat, wij 
een nieuwe 3D LED televisie krijgen”

Snor
“Papa, er is een man met een snor aan de deur!”
“Zeg maar dat ik er al een heb!”

Autokeuring
Na de keuring bij de garage zegt de automonteur: “Uw remmen waren 
niet meer te repareren, dus heb ik de claxon harder gezet en de lichten 
feller!”

Tomaat en ei
Een tomaat en een ei zitten bij de dokter in de wachtkamer.
Vraagt de tomaat aan het ei: “Wanneer mag het gips eraf?”
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Stopcontact
Een varken ziet voor het eerst een stopcontact.
“Oh, wat zielig” zegt het varken. “Hebben ze jou in de muur gemet-
seld?”.

Gevonden voorwerpen
Jantje staat aan de balie van de gevonden voorwerpen. “Heeft iemand 
hier een fiets afgegeven?”
“Jazeker jongeman, wat voor kleur?”
“Euh, het liefst een blauwe.”

Spook
Een man wil een kasteel kopen.
Hij zegt tegen de kasteelheer: “Ik heb gehoord dat het hier spookt. Is 
dat zo?” Waarop de kasteelheer antwoordt: “Wat een onzin. Als dat zo 
is, dan zou ik het moeten weten. Ik woon hier tenslotte al meer dan 500 
jaar.”

Licht aan
“Waarom laten jullie de hele nacht licht in huis branden?”
“Dat is voor de inbrekers.”
“Dat snap ik niet, die hebben toch al een zaklantaarn?”

Slimme Belg
Op een goede dag liep Gaston over de markt in Turnhout, toen hij plot-
seling z’n maat Camile zag rijden in een zo goed als nieuwe jeep. Hij 
herkende de jeep, die was van Lieve. Camile stopte bij Gaston met een 
grote grijns op z’n gezicht.
 “Allee, Camile, hoe komt gij aan die jeep?”  “Die heeft Lieve aan mij 
gegeven”, antwoordde Gaston.  “Aan u gegeven?? Ik weet dat ze u 
gère ziet, maar een nieuwe jeep, da’s toch wel straf!!” “Awel Gaston, 
laat me u vertellen hoe dat komt: we reden samen in de jeep ergens op 
een zandweg in Nergenshuizen. Plotsklaps zet Lieve de jeep in 4-wiel-
aandrijving en sjeest de bossen in. Ze parkeerde de jeep, stapte uit, 
deed al haar kleren uit en zei: “Camile,neemt wat ge wilt!”  Dus nam ik 
de jeep …..
“Camile, verdulleme, ge zijt ‘ne slimme vent! Die kleren hadden u toch 
nooit gepast . !!!!”
 Je ziet, er zijn ook hele slimme Belgen!

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

Hieronder een manier om mijn frustratie te uiten, hopelijk doet dit tot 
inzichten besluiten…

Contributiefrustraties

Als lid behoor je te betalen
Als lid heb je vele rechten
Maar als je plichten falen

Dan gaan we dat beslechten

Contributiefrustraties
&

Betalingseliminaties

Iemand moet er achteraan
Iemand moet er tijd in steken
Het lijkt wel haast een baan

En is een heel karwei gebleken

Contributiefrustraties
&

Betalingseliminaties

Daarom hier een oproep
Daarom hierbij een verzoek

Die hopelijk werkt als lokroep
Dan is alles ei en koek

Pasje 6-4-2016

H H H








19

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 

Brabantia vets – Tivoli vets 3-1
Na twee weken met afgelastingen stond vandaag de tweede wedstrijd 
sinds 28 november op het programma, een lastige wedstrijd bij d’n 
Brab. Het zijn geen begaafde technici of Usain Bolt’s, maar een team 
dat het de Tivolianen door veel strijd altijd lastig weet te maken en waar 
moeilijk van wordt gewonnen. 
De zandbak annex knollentuin lag er weer als vanouds bij. Hobbels, 
kuilen, ontbrekende stukken zijlijn en een veld zonder cornervlaggen 
vormden vandaag het strijdtoneel. Met vier wissels, die zich in de ge-
daante van Robert hadden verenigd, werd begonnen aan de wedstrijd. 
Toen de scheids floot werd de bal aan het rollen gebracht, of stuiteren 
beter gezegd. Echte mogelijkheden lieten lang op zich wachten, de 
eindfase was aan beide kanten vaak slordig. Wat wel opviel, was dat 
onze rechterkant en dan met name het aanvallende gedeelte wat te 
wensen over liet in het eerste gedeelte, maar dat werd door de defen-
sie waar nodig meestal goed opgevangen. Als goed voetballen niet 
lukt, moeten de kansen gecreëerd worden uit spelhervattingen. De 
tweede corner van Tivoliaanse zijde leverde dan ook de eerste tref-
fer op. De corner van Hakan kwam hoog voor het doel, werd nog door 
een of meerdere spelers getoucheerd en belandde voor de voeten van 
Perry. Hij tikte simpel binnen en tekende met zijn eerste treffer sinds 12 
september voor zijn vierde van het seizoen: 0-1. Tivoli kwam iets beter 
in de wedstrijd en verscheen vaker voor de Brabse goalie, zonder dat 
zij het spel echt gingen dicteren. Het aanvalsduo Rick-Hakan is logi-
scherwijs nog niet erg op elkaar ingespeeld en dat komt de doelpun-
tenproductie vooralsnog niet ten goede, maar dit zal op korte termijn 
ongetwijfeld beter gaan.
De tweede helft begon op z’n zachtst gezegd beroerd. Net als tegen 
EFC kreeg Bert nu wederom binnen drie minuten een doelpunt te in-
casseren. Ook deze kwam, hoe kan het ook anders, uit een corner. De 
voorzet werd afgeslagen, maar de afvallende bal werd met een beke-
ken schot tussen de palen geplaatst: 1-1.  Hoewel er op papier weinig 
te duchten valt van Brabantia, werd het gevoel op een goede afloop per 
minuut kleiner. 
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De 2-1 kwam dan ook niet echt als een verrassing. Tien minuten na 
rust werd een voorzet op maat beheerst binnen geschoten, dus de 
Tivolianen konden in de achtervolging. Het voordeel van een redelijk 
vroege achterstand is dat je nog tijd hebt om dingen recht te trekken. 
Om maar met de woorden van El Salvador te spreken: “Ieder nadeel 
heb z’n voordeel…” Maar het rechttrekken bleek moeilijker dan het 
leek, nog steeds werden er nauwelijks enorme kansen gecreëerd. Bra-
bantia kon redelijk makkelijk stand houden en zelfs denken aan meer. 
Dit kwam er dan ook. Vijf minuten voor tijd wist Bert een schot te pa-
reren, maar de rebound werd onberispelijk binnen geschoten: 3-1. Dit 
was tevens de uitslag.
Een off-day… In een seizoen waarin eigenlijk alles lijkt te lukken, heb 
je er schijnbaar ook dagen als deze tussen zitten. Maar gezien de twee 
nederlagen tegen Brabantia van afgelopen seizoen, kwam dit ook niet 
echt als een verrassing. Als de Paashaas weer vertrokken is, wacht 
de ultieme kans op revanche. Tegen Woenselse Boys is het de ideale 
gelegenheid om deze nederlaag en die uit de heenwedstrijd recht te 
zetten.

Tivoli vets – Woenselse Boys vets 4-0
De dag van revanche was vandaag aangebroken. Revanche voor de 
erg onterechte nederlaag uit de heenwedstrijd tegen de opponent van 
vandaag en voor het belabberde spel van vorige week. Tijdens de uit-
wedstrijd bleek al dat de Tivolianen weinig te vrezen zouden hebben, 
maar het blijft Woenselse Boys, dus het is altijd maar afwachten wat zij 
uit de hoge hoed toveren.
De wedstrijd was koud begonnen toen bleek dat de Tivolianen echt 
weinig te vrezen zouden hebben vandaag. Met de kersverse match-
winner en man of the match van het Eerste, Hakan, in de gelederen 
zouden vandaag doelpunten gegarandeerd moeten zijn. Hoewel Sin-
terklaas al een tijdje terug was, besloot de Woenselse doelman om 
toch nog een cadeautje te geven. Hij schoot een doeltrap bij Ferry in de 
voeten, die op zijn beurt bekwaam afrondde: 1-0. Voor de Boys bleek 
het een lastige partij te worden vandaag. Tivoli speelde niet eens echt 
goed, maar toch dicteerden zij eenvoudig de wedstrijd. 
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Een kwartier na de 1-0 werd de voorsprong verder uitgebouwd. Een 
lange bal van Perry werd een prooi voor Hakan. Hij speelde een ver-
dediger uit, liet de keeper met een schijnbeweging naar de grond gaan 
en schoot raak: 2-0. Ook bij de Vets is hij het scoren dus zeker niet ver-
leerd. Kort voor rust had Arno de wedstrijd definitief kunnen beslissen. 
Maar in plaats van zelf te gaan vanaf de middenlijn besloot hij Ferry in 
buitenspelpositie aan te spelen, want “stel je voor dat je moe wordt.” De 
schade die de Tivolianen in de eerste helft hebben aangericht, viel dus 
nog wel mee voor de Boys.
De tweede helft was een kopie van de eerste, Tivoli dicteerde het spel 
en de Boys kwamen er eigenlijk nauwelijks aan te pas. Het duurde 
ditmaal acht minuten voordat de Boyse keeper weer in de fout ging, of 
kwam het door het effect aan de bal? Hoe dan ook, een slappe voorzet 
van Arno werd door hem slecht verwerkt, waarna Hakan zijn tweede 
kon maken: 3-0. Een nederlaag zonder slag of stoot kan voor de Boys 
natuurlijk niet, dus er moest wat gebeuren. Na een, in mijn ogen, faire 
tackle op de bal begon het gezeik dan “eindelijk”. De scheidsrechter liet 
doorspelen, de keeper liep kwaad naar de zijkant en Frans stifte onder-
tussen binnenkant paal de 4-0 binnen. Er kwam een nieuwe doelman 
in, maar het commentaar bleef aanhouden en toen was het voor de 
leidsman na een kwartier gespeeld te hebben welletjes.
Wederom hebben de Boys zich van een kant laten zien die wij onder-
tussen wel van ze gewend zijn. Desondanks hebben de Tivolianen zich 
goed gedragen en de wedstrijd op een eenvoudige manier gewonnen. 
Nu de maand weer met een A begint, is het duidelijk dat de competitie 
tegen het eind loopt. Vier wedstrijden nog om precies te zijn, te begin-
nen met de uitwedstrijd bij Gestel komende week.

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijwerkt t/m 02/04)

Bedankt
Dennis Hendrikx 2e

Nieuw
Geen

H H H
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SPORTPASSIE

Onderstaande mail kregen wij een tijdje terug in onze “in-box”. Nog 
steeds 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
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FOTOGALERIJ RECEPTIE 85 JAAR

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 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
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- het eerste deel van ons jubileumfeest  
 gevierd is
- we op 25 maart een gezellig samenzijn in  
 onze kantine hadden
- hier zo’n 40 mensen op af zijn gekomen
- zij onder het genot van een natje en een  
 droogje samen onze 85 jaar vierden
- het volgende jubileumfeest ook al gep 
 land staat
- we op 11 juni namelijk een groots slot 
 feest zullen vieren

- alle leden van harte welkom zijn dan
- we op die dag ons jubileumseizoen mooi af willen sluiten
- er ook op sportief gebied wat te vieren valt
- ons eerste namelijk op paasmaandag uit bij WSJ de eerste 
 overwinning binnenhaalde
- zij de week daarop meteen ook de tweede overwinningen bij 
 schreven
- dit een mooie opsteker is voor onze aftredende hoofdtrainer
- de scorende voetbalschoenen wel een veteraan hadden
- men wellicht denkt: “Ha, kan!”
- hij daar namelijk wel een Kei in is
- wij dan ook kei trots op hem kunnen zijn
- we ook trots op onze jongste spelers moeten zijn
- zij namelijk richting een kampioenschap aan het voetballen zijn
- de overwinningen aaneen geregen worden
- coach Fred zo een unieke prestatie hoopt neer te zetten
- hij dan namelijk voor de vierde keer als Tivoliaan kampioen kan 

worden
- alle vier de keren in een andere discipline plaatsvond
- hij namelijk al eerder kampioen werd als: jeugdspeler, seniorenlid en 

zaalvoetballer van onze vereniging
- we hopen dat deze positieve trends zich voortzetten in het volgende 

seizoen
- er dan verder gebouwd kan worden aan de toekomst van onze 
 mooie vereniging
- de volgende mijlpaal dan ook weer in zicht kan komen
- we met z’n allen Tivolianen zijn

H H H








