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REDACTIONEEL

We gaan het sei-
zoen nu toch echt 
bijna afsluiten, ons 
jubileumfeest volgt 
nog en ook enkele 
andere activiteiten 
zullen nog plaats-
vinden voor de 
zomervakantie. Het 
jubileumfeest daar 

moet u natuurlijk ook bij zijn, dus zorg 
dat u het niet mist. We gaan geza-
menlijk het seizoen mooi afsluiten. Na 
de zomerstop starten we dan weer 
fris met nieuwe spelers en begelei-
ders aan het nieuwe seizoen.
Een groot proficiat aan onze kam-
pioenen van de F1, zij werden op 
woensdagavond 20 april tot onge-
slagen kampioen gekroond. Na een 
wederom gewonnen wedstrijd volgde 
een huldiging in onze kantine door 
een bestuurslid. Uiteraard werd ook 
het clublied gezongen en was er (kin-
der)champagne voor iedereen. De 
mooie medaille en de gesigneerde 
ballen maakten het feest compleet.
Ook op sponsorgebied zijn we volop 
bezig met werving want naast nieuwe 
mensen kunnen we ook wel wat fi-
nancieel draagvlak gebruiken. Er 
komt een nieuwe sponsorvorm bij 
waarbij het sponsoren laagdrempelig 
is en vele kleinere bedragen samen 
ook een mooi groot bedrag kunnen 
maken.

Veel leesplezier!
H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Kampioenen!
Sinds afgelopen maand kan er weer een nieuw team aan de Lijst der 
Kampioenen van onze club worden toegevoegd. Ons jongste team, 
de F1, is kampioen geworden door maar liefst dertig punten te halen 
uit tien wedstrijden en heeft daardoor de concurrentie ver achter zich 
gelaten. Ondertussen hebben zij al de prijs uit handen van het bestuur 
mogen ontvangen. Maar ook via deze weg nog, namens het bestuur: 
Hartelijk gefeliciteerd met deze knappe prestatie!

Contributie
Het seizoen is ondertussen alweer bijna voorbij. Toch heeft een aantal 
van jullie hun contributie nog steeds niet (volledig) voldaan, ook heb-
ben nog verschillende spelers boetes vanwege bijvoorbeeld gepakte 
kaarten gedurende dit seizoen. Onze (vice)penningmeester houdt dit 
nauwlettend in de gaten. Leden die niet betalen, zullen niet meer speel-
gerechtigd zijn. Ook kunnen zij zich niet overschrijven naar een even-
tuele andere club als er nog een bedrag openstaat. Algemene leden 
zullen als lid van onze vereniging worden uitgeschreven als zij hun con-
tributie 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!



3

Activiteiten
Het seizoen zit er bijna op, nog een paar activiteiten in mei en juni. Op 
de website en verderop in het clubblad kunnen jullie ze terugvinden, 
dus noteer deze data in jullie agenda.

Viering 85-jarig jubileum
Zoals jullie ongetwijfeld inmiddels weten, heeft onze club dit jaar een 
bijzondere mijlpaal bereikt. We zijn namelijk 85 jaar oud geworden! Dat 
hebben wij niet alleen bereikt, maar samen met alle leden en vrijwil-
ligers. Daarom zal er op 11 juni aanstaande een groots slot-/jubileum-
feest plaatsvinden in de kantine. Noteer deze datum dus alvast in jullie 
agenda’s! Meer info volgt.

De secretaris,
Marc van Hout

H H H

ACTIVITEITENKALENDER 2015 - 2016 
(restant)

Mei
Zaterdag 14 Penaltybokaal
Zaterdag 14 Frans Mink toernooi
Zondag 15 Vlooienmarkt

Juni
Vrijdag 03 Laatste kaartavond
Zaterdag 04 Veteranentoernooi
Zaterdag 11 Slot-/feestavond in de kantine

H H H
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WIJ FELICITEREN

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 &  
   activiteitencommissie/hoofdbestuur
 31 Gijs Visser veteranen/hoofd Geb & Acc/
   hulptrainer selectie

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Marijke Smulders verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
  Tom van Duijnhoven 2e

 9 Milan Meulensteen F1
  Eddy Hendrikx 2e

 10 Hein Groeneveld lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
 12 Frans Dielis lid van verdienste
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
 20 Hakan Arici veteranen
 22 Stijn de Werk 2e

 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 28 Alexander Pleyte G1

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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TIVOLI F1 KAMPIOEN

De volgende spelers van onze F1 werden op 20 april in onze kantine 
gehuldigd voor hun geweldige prestatie:

Milan
Madison
Yasin
Saïf
Vensly
Shahin 
Pim
Stijn
Tycho
Rami

Zij zijn ongeslagen voorjaarskampioen geworden met 30 punten uit 10 
wedstrijden en met 52 goals voor en slechts 14 tegen.
Een puike prestatie. 
Ons clublied kon weer eens gezongen worden.
Iedereen wordt van harte gefeliciteerd met dit fraaie kampioenschap.

H H H
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TIVOLI 1 – KORTE OPLEVING

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.

Konden we in de vorige editie melden, dat ons 1e de 1e en meteen 
daarna ook de 2e overwinning behaalde, die opleving lijkt van korte 
duur te zijn geweest. De 3 wedstrijden, die in de afgelopen periode 
werden gespeeld, werden helaas alle 3 verloren, waardoor we dus nog 
steeds die rode lantaarn dragen. Met nog 2 wedstrijden te gaan, is de 
achterstand op de voorlaatste nu 5 punten en dat wordt dus een moei-
lijke opgave. Maar, niets is onmogelijk, toch?

Tivoli – SC Olympus 0-2 10 april 2016
Tivoli gaf goed partij tegen koploper Olympus. De eerste kans was dan 
ook voor de thuisploeg, maar de bezoekers kwamen na een half uur 
alsnog op voorsprong.
Drie minuten voor tijd viel de beslissing, toen Olympus met de tweede 
treffer aan alle illusies een einde maakte: 0-2.

Waalre – Tivoli 5-1 24 april 2016
Na zeven minuten stond Waalre al op 2-0 door doelpunten van Rogier 
Schellens en Maarten Nuwenhoud. Roy Gielen bracht Tivoli terug tot 
2-1, maar Waalre ging alsnog rusten met een marge van twee na de 
tweede goal van Rogier Schellens.
In de tweede helft zakte het niveau. Waalre liep uit naar een 5-1 over-
winning door doelpunten van opnieuw Maarten Nuwenhoud en Mitch 
Schellekens.
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Tivoli – Sterksel 1-2 1 mei 2016
Deze wedstrijd was een van de laatste kansen om die vermaledijde 
laatste plaats te verlaten, maar Tivoli was tegen Sterksel niet in staat 
om na rust de score helemaal om te buigen: 1-2.
Ruud van der Velden brak namens Sterksel de ban na een gelijkop-
gaande eerste half uur, 0-1. Niet veel later zorgde Vincent van den 
Groenendaal voor de 0-2.
Drie minuten na rust produceerde Ralf Walravens namens Tivoli de 
aansluitingstreffer: 1-2. Hoewel Tivoli na rust de lakens uitdeelde, gaf 
Sterksel de voorsprong niet meer weg.

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

In Berlijn

Wat was het fijn,
In Berlijn,

Met zoveel gein,
In Berlijn.

De kiet te klein,
In Berlijn,

Veel bier, geen wijn,
In Berlijn

Een samenzijn,
In Berlijn,

Zo met de trein,
Naar Berlijn.

Muzikaal metroterrein,
In Berlijn,

Geen hostelvenijn,
In Berlijn.

Een voetbalplein,
In Berlijn,

Daar moesten we zijn
In berlijn.

Zwetsen en kletsen,
Zuipen en kruipen,
Vieren met bieren,

Als maten bepraten.

Pasje 3-5-2016

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.

Dommelen 4 – Tivoli 2 (2-0)
Met hulp van de invalkrachten Hans Verbaal en Hakan Arici en de uit 
Amsterdam overgekomen Valentin hadden we precies 11 man. We 
konden de koploper uit onze competitie stukken meer weerstand bie-
den dan in de thuiswedstrijd. Voor rust hielden we de nul en creëerden 
we ook zelf wat kansen. Helaas zonder resultaat. 
Na de thee kwamen we dan toch achter te staan. Pasje greep niet 
genoeg in om een voorzet te voorkomen en de spits kon ongehinderd 
binnenkoppen. Niet veel later werd de achterstand verdubbeld. Na een 
corner bleef de bal wat hangen en werd slap ingekopt, de spits wist die 
bal met z’n hak te verlengen en bepaalde zo de eindstand. De scheids 
verzuimde nog wel om in te grijpen na een schandalig grove charge op 
Marc.

Al met al een fijne pot voetbal. Dank aan Hans en Hakan 

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We kunnen jullie nog steeds deze rubriek aanbieden. Ons verzoek om 
weer nieuwe voorraad te sturen, heeft geholpen en we kunnen dankzij 
onze Ronnie weer even vooruit. Andere mensen mogen voor deze ru-
briek ook nog steeds insturen. Onderstaand treffen jullie onze selectie 
voor deze maand aan. 

Goudvis
Een man gaat naar de dierenarts met zijn goudvis. “Volgens mij heeft 
hij epilepsie”, zegt hij tegen de arts. De arts onderzoekt de vis en zegt: 
“Hij ziet er toch redelijk kalm uit meneer…”
“Ja, wacht maar tot ik hem uit de kom haal!”

Schatje
Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. Telkens 
als de oude man zijn vrouw iets vroeg, begon hij met ‘schat’, ‘lieveling’, 
‘duifje’, ‘honnepon’ enzovoorts. De buren waren onder de indruk, want 
het echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd.
Toen de vrouwen even naar de keuken waren, zei de buurman tegen 
de oude man: “Ik vind het zo mooi dat u uw vrouw na al die jaren dat u 
getrouwd bent, nog steeds koosnaampjes geeft.”
De oude man boog zijn hoofd. “Om eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar niet 
meer op haar naam komen.”

Studentenmop
Aan de universiteit moet een professor zijn nieuwe studenten bekend 
maken met autopsie. Hij begint zijn verhaal: “Bij het verrichten van au-
topsie zijn twee punten erg belangrijk. Punt één is dat je nergens bang 
voor mag zijn en niets vies mag vinden.” 
Om dit te bewijzen stopt hij zijn vinger in de anus van het lijk en likt hij 
vervolgens zijn vinger af. 
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De studenten moeten hem nadoen. Om niet af te gaan, doen de stu-
denten hem stuk voor stuk na, de vieze smaak en stank verbijtend. 
De prof hervat zijn verhaal: ‘Ten tweede is het belangrijk om oog voor 
detail te hebben. Wie van jullie zag bijvoorbeeld dat ik mijn middelvin-
ger in het lijk stak, maar mijn wijsvinger aflikte?” 

Failliet
Een deurwaarder komt bij een failliet verklaard echtpaar aan de deur. 
Hij belt aan en de heer des huizes doet open. De deurwaarder zegt: “U 
bent failliet verklaard en ik kom alle waardevolle zaken in beslag ne-
men.” 
De man antwoordt: “Ik heb niets meer van waarde. We hebben alleen 
onze hond nog.” De deurwaarder zegt vervolgens: “Ik wil die hond 
graag zien. Mocht deze waarde hebben dan moet ik hem in beslag ne-
men.” 
Beide mannen gaan naar de schuur waar de hond verblijft. De deur-
waarder constateert echter dat het beest onder de vlooien zit en schurft 
heeft. “Dat beest levert niets meer op,” zegt de deurwaarder. “Toch 
moet ik iets van waarde mee hebben.” 
De man antwoordt: “Mijn vrouw is nog wel boven.” De deurwaarder 
gaat naar boven en komt na enkele minuten weer naar beneden. “Nou 
en?” vraagt de man. 
Antwoordt de deurwaarder: “Mag ik uw hond nog eens zien?” 

Melkman
Een man zit in de sauna en ziet een wat jonger stel samen genieten. 
Als de vrouw aan het zwemmen is, raken de 2 mannen aan de praat.
“Volgens mij zijn jullie een heel gelukkig stel.”
“Dank u,” zegt de andere man, “maar waarom zegt u dat? Bent u nog 
vrijgezel?” 
“Nee hoor, ik ben getrouwd en mijn vrouw pleegt overspel.” 
“Weet u het zeker? Misschien verbeeldt u zich het maar.” 
“Nee hoor ik weet het zeker, wij zijn al 4 keer verhuisd en we hebben 
nog steeds dezelfde melkboer.” 

Zeeziek
Mijnheer de Vries moet voor zijn werk een boottocht maken. Om niet 
misselijk te worden, gaat hij naar zijn huisarts om een middeltje te ha-
len. Deze adviseert hem om vlak voor vertrek een liter dikke tomaten-
soep te eten.
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“Helpt dat dan tegen zeeziekte?”, vraagt de Vries verbaasd.
“Nee, dat niet, maar het kleurt wel erg mooi in het blauwe water”.

Elektriciteit
Jantje: “Hé pap, ik heb een hele leuk raadsel.” Jantje’s vader: “Nou ver-
tel.” 
Jantje: “De elektriciteit is uitgevallen, je hebt vijf lichtgevende deuren, 
een gele, groene, rode, blauwe, roze en een paarse, welke neem je?” 
Jantje’s vader: “Uhm de paarse.” 
Jantje: “Je komt bij 4 nieuwe deuren, een rode, groene, blauwe en een 
gele, welke neem je?” Jantje’s vader: “De rode” 
Jantje: “Nu kom je bij 3 deuren, een rode, blauwe en een gele, welke 
neem je?” Jantje’s vader: “De rode maar weer.” 
Jantje: “Goed nu kom je bij twee openstaande deuren, bij de blauwe 
word je zonder veel pijn neergeschoten en bij de gele ga je dood door 
zware elektriciteitsschokken, welke neem je?” Jantje’s vader: “Doe mij 
de blauwe deur met de snelle dood.” 
Jantje zegt: “Goh, ik had de gele deur genomen, want de elektriciteit 
was toch uitgevallen!” 

Hoeveel vrouwen?
Een vrouw vraagt aan haar man: “Met hoeveel vrouwen heb jij gesla-
pen?” 
De man antwoordt heel fier: “Alleen met jou lieve schat! Met al die an-
deren bleef ik altijd zo lang mogelijk wakker!” 

Brutale bestelling
Er stapt een man in het vliegtuig en merkt dat er naast hem een pa-
pagaai zit. Als de stewardess bij hem komt, bestelt ie een koffie en de 
papagaai krijst: “Een dubbele whisky en snel een beetje trut!” 
De stewardess brengt snel een whisky voor de papagaai maar vergeet 
de koffie. Terwijl de man de stewardess herinnert om koffie te brengen, 
slaat de papagaai de whisky achterover en schreeuwt: “Hé, doe me 
nog een dubbele whisky trut!” 
De stewardess wordt lichtelijk overstuur maar komt snel terug met de 
whisky en nog steeds geen koffie. De man bedenkt, dat hij misschien 
zich beter wat zoals de papagaai moet gedragen om eindelijk zijn koffie 
te krijgen en schreeuwt: “Hé trut! Ik heb je nu 2 keer om een koffie ge-
vraagd, kun je dat godverdomme eindelijk es effe regelen!?”
De stewardess raakt hiervan helemaal over de rooie en laat de man en 
de papegaai door twee gespierde stewards het vliegtuig uitgooien.
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Terwijl ze naar beneden vallen kijkt de papagaai de man aan en zegt: 
“Jij bent ook behoorlijk brutaal voor iemand die niet kan vliegen.” 

Tunnel
Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft, want daarna loop je er weer uit.

Bootje
Op Tweede Pinksterdag wilde de dokter van het dorpje Lenten met zijn 
boot een tochtje maken. Hij liep naar de steiger van de jachthaven en 
wat denk je, zijn boot was weg. Hij ging eerst aan de havenmeester 
vragen of er iets was, maar die had niets gezien. Daarom ging hij naar 
de politie om te zeggen dat zijn boot was gestolen. Een dag later belde 
de havenmeester op. De boot was weer terug. De dokter was natuurlijk 
blij en ging meteen naar de jachthaven toe. De boot lag keurig aan de 
steiger. Bij het stuurwiel lag een envelop, met daarin een briefje. 
“Beste eigenaar. Ik wilde gisteren een stukje varen maar kon nergens 
een boot huren. Daarom heb ik uw boot geleend. Het spijt mij heel erg. 
Om het goed te maken, geef ik u twee kaartjes voor een concert ko-
mende zondag. Ik hoop dat u van muziek houdt.” 
Die zondag ging de dokter met zijn vrouw naar het concert. De muziek 
was prachtig. Maar toen de dokter thuis kwam, was zijn huis helemaal 
leeggeroofd. Op de vensterbank lag een briefje. Daarop stond: “En? 
Hoe was het concert?” 

Bijzondere hond
“Zoals mijn Sint Bernard bestaat er geen tweede hond!” pocht Joris te-
gen zijn buurman. 
Buurman: “Wat is er dan voor bijzonders aan hem?” 
Joris: “Hij brengt me elke dag de krant.” 
Buurman: “Nou en?” 
Joris: “Ik heb helemaal geen abonnement.”

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
Hierbij de topscorerslijst van het seizoen 2015 -2016.

 1 Marc Carapiet 2e 29x
 2 Sanne van der Pijl  D 26x
 3 Hakan Arici V/1e/2e 22x
 4 Michelle van der Putten D 18x
 5 Laura van Bergeijk D 17x
 6 Mike Hovens V 16x
 7 Ferry KleinKiskamp V   8x
 8 Frans Veldpaus V   7x
 9 Coen Jansen 1e   6x
  Patrick Looijmans 2e   6x
  

H H H
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(TUSSEN)STANDEN 2015 – 2016

Jeugd voorjaarsreeks

Tivoli E1G 4e klasse 457
Best Vooruit E6 10 28 62- 15
Geldrop E5 10 18 58- 20
WODAN E5 10 16 54- 42
Vessem E1G 10 14 44- 34
Beerse Boys E3 10 11 39- 54
Tivoli E1G 10 0 14- 106

Tivoli F1 4e klasse 456
Tivoli F1 10 30 52- 14
Unitas‘59 F9 10 22 50- 20
Oirschot V. F4 10 14 42- 30
SBC F8 10 12 27- 33
Gestel F2   9 7 18- 45
Eindhoven AV F4   9 0 21- 68
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Senioren, dames en G-team

Tivoli 1 5e klasse D
SC Olympus 24 61 110- 31
EDN’56 24 57 94- 30
DVS 24 50 97- 38
DOSL 24 46 64- 46
Riel 24 46 65- 48
Tuldania 24 40 48- 43
Waalre 24 38 70- 54
Sterksel 24 35 50- 57
Broekhoven 24 33 55- 75
WSJ 24 29 41- 91
Knegselse Boys 24 17 30- 82
Terlo 24 15 26- 64
De Bocht’80 24 14 42- 86
Tivoli 24 9 24- 71

Tivoli 2 5e klasse 525
Dommelen 4 21 50 79- 30
Gestel 4 21 48 80- 37
Nuenen 8 21 41 86- 50
WODAN 8 21 39 61- 36
Valkenswaard 5 21 39 55- 40
Heeze 5 21 38 60- 37
RPC 4 21 31 58- 54
Eindhoven AV 3 21 23 48- 65
Tivoli 2 21 19 63- 96
Nieuw Woensel 6 21 14 43- 75
Braakhuizen 4 21 14 37- 79
DOSL 3 21 4 34- 105
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Tivoli dames (7 tegen 7 18+ 517 zondag; najaar) 1e klasse L
Venhorst 18 54 195- 17
Vlijmense Boys 17 42 131- 23
Sparta‘18 19 35 83- 49
Tivoli 18 34 68- 52
FC Cranendonck 19 32 72- 53
Ulysses 19 23 62- 85
Bruheze 19 20 44- 111
Boxtel 17 18 29- 60
SPV 17 18 39- 73
Boskant 19 11 32- 106
Racing Boys 16 3 16- 142

Tivoli G1 1e klasse GE
Heeze G1 17 48 124- 29
ODC G1G 18 45 97- 33
RKKSV G1 18 36 104- 56
Bladella G1 18 31 80- 57
RKKSV G2G 18 30 74- 96
TEC G2 17 22 69- 76
Best Vooruit G1G 18 21 57- 96
Sarto G2 17 19 58- 72
Valkenswaard G1 17 6 50- 131
Tivoli G1 16 1 30- 97

H H H
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VETERANEN 
(door onze correspondent en webryder Marc van Hout, met assistentie 
van senior webryder Willie van Hout, die het laatste verslag voor zijn 
rekening nam)

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 

Gestel vets – Tivoli vets 2-4
Na de winterstop zit de klad er een beetje in 
bij de Tivolianen, of beter gezegd na de twee 
afgelastingen. Vanaf dat EFC aan de kant 
was gezet, hebben de Tivolianen slechts 120 
minuten gespeeld in de afgelopen vijf weken, 
waarin ook weer bij Brabantia werd verloren. 
Vandaag tegen voormalig angstgegner Gestel 
een mooie kans op dit recht te trekken.  
De eerste kans van de wedstrijd werd meteen 
omgezet in een juweeltje van
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een doelpunt. 
Frans pegelde hem ouderwets hard onderkant lat binnen: 0-1. Daarna 
ontspon zich een van de slechtste wedstrijden in lange tijd. Gestel was 
van een dramatisch niveau en de Tivolianen pasten zich feilloos aan 
de tegenstander aan. Het tikki-takka-voetbal was vandaag niet op het 
veld terug te zien. Hierdoor wist Gestel, misschien wel de slechtste te-
genstander van het jaar, in de wedstrijd te blijven. Grote kansen bleven 
uit en de kansen die er waren, werden gemist. Tien minuten voor rust 
werd het ook nog eens gelijk. Robert maakte een overtreding binnen 
het strafschopgebied: penalty! Deze werd koelbloedig binnengescho-
ten: 1-1. Het spel werd van kwaad tot erger, dus de rust kwam op een 
welkom moment.
Zo moeizaam als het in de eerste helft ging, zo snel namen de Tivoli-
anen weer de leiding na rust. Binnen een minuut stormden Hakan en 
Ferry op de Gestelse doelman af. Een simpel tikje breed van Hakan 
stelde Ferry in staat om makkelijk te scoren: 1-2. Helaas bleek de 
vreugde maar van korte duur, want het spel was wel iets beter dan in 
de eerste helft maar zeker nog niet goed. Het doel van Gestel werd wel 
wat vaker gezocht, maar echt dreigend werden beide ploegen niet. Tot 
de 18e minuut dan. Hennie verspeelde aan de linkerzijlijn de bal, het 
gevolg was een simpele binnentikker: 2-2. 
Het zal toch niet zo zijn dat we tegen dit team daadwerkelijk punten 
gaan verliezen? Veelzeggend was de 2-3 zo’n tien minuten voor tijd. 
Robert liep zich goed vrij, ontving een steekpass en ramde de bal in de 
touwen. Het gevolg was een schreeuw die de frustraties duidelijk weer-
gaf. Feit was wel dat Robert al de zeventiende(!) speler is die dit sei-
zoen scoort namens de Tivolianen. Vijf minuten later was de wedstrijd 
letterlijk en figuurlijk gespeeld. Frans bediende Makis, hij draaide zich 
vrij en schoot raak: 2-4. Zijn vijfde treffer in dienst van de veteranen. 
Meteen hierna vond de scheidsrechter het alweer welletjes.

Het verschil vandaag waren de oplevingen van individuen vandaag. Als 
je in een zwakke wedstrijd alsnog vier keer weet te scoren, dan pak je 
uiteindelijk toch de punten mee naar De Heihoef. Een slechte generale 
repetitie is doorgaans een goede uitvoering, daar moeten de Tivolianen 
zich na vandaag maar aan vasthouden. Volgende week wacht de wed-
strijd tegen Waalre, die natuurlijk uit zijn op de ultieme revanche. Of dat 
lukt? We zullen zien.
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Tivoli vets – Waalre vets 2-4
0-3 en 2-8! Dat waren de rust- en eindstand 
van de heenwedstrijd van de oranje cluboud-
sten tegen Waalre eerder dit seizoen. Een 
wedstrijd waarin werkelijk alles lukte en de 
grootste nederlaag voor het Waalrese ve-
teranenteam ooit, kortom een memorabele 
wedstrijd. Vandaag waren zij natuurlijk uit op 
ultieme revanche en als de Tivolianen dat 
wilden voorkomen, zou er beter gespeeld 
moeten worden dan vorige week. 

Vandaag stond er een debutant onder de lat; Axel was bereid gevon-
den om de Waalresen van doelpunten te weerhouden. Opvallend wa-
ren ook de bankzitters, namelijk Robert, Hakan en Rick. Helaas voor 
onze debutant kenden de Tivolianen een wel erg beroerde start, maar 
de eerlijkheid gebied te zeggen dat Waalre de eerste twintig minuten 
wel sterk speelde. Hoewel Tivoli middels counters ook zo nu en dan 
zich aan het front meldde, was het vooral Waalre dat doel trof. Na goals 
in de vierde, elfde en vijftiende minuut leek de wedstrijd eigenlijk al ge-
speeld en de eerste “supporter” droop alweer af. Ware het niet dat er 
het een en ander werd omgezet en Tivoli beter in de wedstrijd kwam. 
De nodige corners stichtten niet het gewenste gevaar en de creatieve 
impulsen van het aanvalsduo liet in de eerste twintig minuten ook te 
wensen over. 
Na 23 minuten volgde een razendsnelle counter van Waalre over 
rechts, de buitenspeler twijfelde geen moment en ramde de bal op 
mooie wijze binnenkant paal tegen de touwen. De rust naderde, beide 
elftallen werden gelijkwaardiger, dus waarschijnlijk stond ons een 
mooie tweede helft te wachten. 
Tivoli kwam veel sterker uit de kleedkamer dan in de eerste helft. Naar-
mate de wedstrijd vorderde, verplaatste het spel zich langzaam maar 
zeker richting de Waalrese helft. Het gevolg was wel dat het veld vrij 
groot werd, wat vooral de verdienste was van de Waalrese razendsnel-
le buitenspelers. De Tivolianen kregen het middenveld wel in handen, 
dus een aanvalsregen volgde. De aansluitingstreffer liet wat lang op 
zich wachten, waardoor het nooit meer echt spannend werd. Kortom, 
er werd op de deur gebonkt, maar Waalre deed vooralsnog niet open. 
Dit veranderde een kwartier voor tijd. Uit een corner wist de doelman in 
eerste en tweede instantie nog redding te brengen, maar daarna was 
het Robert die de tweede week op rij het net wist te vinden: 1-4. 
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Snel werd de bal naar de aftrap gebracht en de jacht ging verder. De 
mooiste aanval en het daaruit voorkomende doelpunt volgde drie minu-
ten voor tijd. Een schitterende combinatie over verschillende schijven, 
waarbij meerdere Tivolianen de trekker konden overhalen, eindigde 
uiteindelijk via Hakan bij Arno. Op drie meter van het doel tikte hij bin-
nen en konden de verdedigers weer uit het Waalrese bos komen: 2-4. 
Enkele minuten later floot de scheidsrechter vandaag voor het laatst.
Een nederlaag die misschien iets te geflatteerd was, zeker gezien de 
tweede helft. Maar ach, gelet op Europese normen zouden de Tivoli-
anen met 2-8 en 2-4 wel de volgende ronde bereiken. April is alweer 
over de helft en nu volgt alleen nog een dubbele confrontatie met 
Braakhuizen, alvorens de zomerstop zich aandient. De eerste horde: 
Braakhuizen C uit.

Braakhuizen C vets – Tivoli vets 0-1
Op deze grauwe en koude zaterdag togen 
we naar Geldrop voor de voorlaatste wed-
strijd van dit seizoen, uit tegen Braakhuizen 
C. Zonder beide coaches Wim en Peter maar 
met Jack en zijn assistent Stef stond er toch 
een ervaren leidersduo langs de kant.
Geheel tegen alle verwachtingen in begon 
deze wedstrijd een keer op tijd, een unicum 
bij Braakhuizen. 

Met een verlate Frans, Perry, Frank en ook Jesse de eerste helft langs 
de kant en good-old Thuur weer eens in het veld begon Tivoli goed aan 
de wedstrijd.  Helaas voor ons stonden onze voorwaartsen vandaag 
niet echt op scherp. Hoewel we de nodige kansen en mogelijkheden 
kregen, moesten we tot halverwege de eerste helft wachten op de 
grootste dreiging, een schot van Robert spatte helaas uiteen op de lat. 
Ook Braakhuizen kwam er een aantal keer gevaarlijk uit, maar de rust 
werd bereikt met de bekende brilstand. 
Na rust moest het dan gaan gebeuren voor ons, maar na amper één 
minuut spelen moest Jaffa geblesseerd  het veld verlaten. Met Frans, 
Perry en ook Jesse stond er een meer evenwichtig elftal op het veld 
wat het betere van het spel had. Toch duurde het tot de 46ste minuut 
voordat het eerste doelpunt viel. Bij een corner voor ons werd Robert 
door Stef naar voren gedirigeerd en werd Perry ondertussen nog haar-
fijn verteld waar hij de bal diende neer te leggen, namelijk tussen
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5 meter en de penaltystip. Precies zoals hierboven beschreven, ge-
beurde het ook en kopte Robert de bal onhoudbaar voor de keeper 
binnen, 0-1. Daarna golfde het spel op en neer en kregen beide teams 
nog mogelijkheden op een doelpunt. We stevenden echter op een 
verdiende 0-1 overwinning af, ware het niet dat onze keeper, Bert, hier 
anders over leek te denken. Een vrije bal, in de laatste minuut, werd 
recht in de voeten van een aanvaller van de tegenpartij geschoven en 
deze leek dan ook voor de gelijkmaker te tekenen maar deskundig ver-
dedigen van Robert en daarna weer Bert zorgden gezamenlijk dat deze 
laatste kans toch nog om zeep werd geholpen. Niet veel later floot de 
scheids voor het laatst deze middag en was de nederlaag van de heen-
wedstrijd (3-5 na 3-1 voorsprong) toch weer enigszins recht gezet.
Met de laatste wedstrijd nog voor de boeg, traditioneel gevolgd door 
een soort van feestavond met eten en veel drinken en niet te vergeten 
het weekendje Valkenburg kunnen we terugkijken op een zeer goed 
seizoen waar we tegenstanders hebben verslagen waar we nog nooit 
van gewonnen hadden.

H H H
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ONZE DAMES OP TOERNOOI

In het laatste weekend van mei gaan onze dames met hun hele team 
op toernooi in Spanje.
De reis gaat naar de Costa Brava of nog specifieker, Lloret de Mar.
Zij gaan daar strijden om de Costa Brava Cup 2016.
Dit lange weekend vol plezier en vertier, duurt van 27 tm 30 mei.
Wij wensen de speelsters en begeleiding alvast veel plezier in Spanje

Alle supporters zijn van harte welkom in de Spaanse zon!!!

Op de volgende pagina ziet u een kleine impressie van dit toernooi.
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www.svblerick.nl                        www.my35.nl 
 
Sportpark ’t Saorbrook, Baasdonkweg 25, Blerick (Gem. Venlo) 
 
 
Betreft: Uitnodiging My35 Seniorentoernooi (mannen) 
   
    
Beste sportvrienden, 
 
SV Blerick organiseert op zo. 11 september 2016 haar 2e My35 
Seniorentoernooi voor teams uitkomend in de Res. 5e of 6e Klasse    
(Cat. B-teams). 
 
Het toernooi start om 11.00 uur en rond 15.30 uur wordt de grote finale 
gespeeld.  
 
Er kunnen 12 teams deelnemen, dus wees er snel bij!                        
Max. 2 teams per vereniging. 
    
I.v.m. de verdere organisatie van dit toernooi zien wij jullie inschrijving 
graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór zo. 7 augustus 2016, 
tegemoet.  
 
De inschrijving kunnen jullie zenden naar: 
seniorentoernooi@svblerick.nl 
Bij een te groot aantal inschrijvingen zal de volgorde van ontvangst 
bepalend zijn voor deelname. 
 
Wij hopen jullie Seniorenteam(s) op ons toernooi te mogen begroeten. 
 
 
Met vriendelijke sportgroeten,  
Seniorentoernooi-commissie SV Blerick / Dhr. F. Gelden    
www.svblerick.nl                                                            
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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

28 en 29 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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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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- we kersverse kampioenen hebben
- onze F1 namelijk ongeslagen de voor- 
 jaarsreeks is doorgekomen
- er slechts 14 tegentreffers werden geïn 
 casseerd
- daar maar liefst 52 gemaakte goals teg 
 enover staan
- ze na de laatste wedstrijd op 20 april in  
 de kantine hiervoor gehuldigd werden 

door een bestuurslid
- zelfs het clublied daardoor weer eens te horen was
- leider Fred hiermee een unieke prestatie wist neer te zetten
- hij als Tivoliaan nu 4 maal kampioen is geworden in 4 verschillende 

disciplines
- dit namelijk was als jeugdlid, seniorenlid, zaalvoetballer en nu dus 

ook als trainer
- we benieuwd zijn in welke volgende discipline Fred als Tivoliaan 

kampioen zal worden
- we op dit moment nog 2 mogelijkheden zien
- dit als speler van ons G-team of als speler van ons damesteam zal 

zijn
- beide teams uiteraard enorm versterkt zouden kunnen worden door 

Fred’s uitzonderlijke kwaliteiten
- wij hem uiteraard veel succes wensen bij een van deze nieuwe uitd-

agingen
- een aantal Tivolianen naar Berlijn is geweest
- dit low-budget weekend door de drankrekeningen weer wat minder 

low-budget werd
- er behalve feesten, zuipen en voetbal ook nog wat cultuur werd 
 gesnoven
- zelfs een boottochtje niet ontbrak
- een undergroundparty ook nog werd beleefd
- het volgende weekend alweer op het program staat
- ook het Frans Mink toernooi weer zal plaatsvinden
- dit niet weersafhankelijk is
- niemand zich daarmee kan verweren
- we er binnenkort wel weer zullen zijn

H H H








