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REDACTIONEEL

Met de zomerstop 
voor de deur blik-
ken we altijd terug 
en vooruit. Dat 
gaan we deze keer 
dus mooi niet doen. 
Geen verhalen 
over het afgelopen 
jaar, geen herin-
neringen ophalen, 

geen anekdotes van weleer, geen 
ideeën voor het komende seizoen en 
al helemaal geen speculaties over de 
nabije toekomst.

Wat is er dan wel vermeldenswaard in 
deze rubriek? Nou eigenlijk helemaal 
niets.
Dus dan moeten we het maar over 
niets hebben. Niets is iets met iets 
extra’s, niets is een verkoudheidsver-
schijnsel met thee bestrijden, niets 
is oneindig, niets is alles zonder be-
schrijving…

Omdat onze club zeker niet niets is, 
zijn wij nog niet eindig of zonder be-
schrijving. Onze club is alles dankzij 
de leden, dankzij jullie allemaal. Sa-
men zijn we meer dan de factor van 
onze eenlingen. Samen kunnen we 
heel wat bereiken. Dat is gebleken 
en zal zeker in de toekomst ook nog 
blijken.

Veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Contributie
Het seizoen is ondertussen alweer voorbij. Toch heeft een aantal van 
jullie hun contributie nog steeds niet (volledig) voldaan, ook hebben 
nog verschillende spelers boetes vanwege bijvoorbeeld gepakte kaar-
ten gedurende dit seizoen. Onze (vice)penningmeester houdt dit nauw-
lettend in de gaten. Leden die niet betalen, zullen niet meer speelge-
rechtigd zijn. Ook kunnen zij zich niet overschrijven naar een eventuele 
andere club als er nog een bedrag openstaat. 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.

Viering 85-jarig jubileum
In eerdere clubbladen en op de activiteitenkalender hebben wij jullie 
gewezen op ons slot-/jubileumfeest, dat gepland stond voor 11 juni 
aanstaande. Ondertussen zijn de plannen gewijzigd, dus het feest op 
11 juni gaat NIET door. Er wordt geprobeerd om hier een openingsfeest 
voor het nieuwe seizoen van te maken, dit zal dan plaats gaan vinden 
medio september. Tegen die tijd houden wij jullie hier weer van op de 
hoogte, dus houdt de site en het clubblad goed in de gaten.

Werving jeugd
Het jeugdbestuur is druk doende om actie te ondernemen om ook de 
jeugd weer te laten groeien. Wij wijzen u op wat hierover verderop in dit 
clubblad is geschreven met de daarbij behorende poster, welke ook op 
de website te vinden is. Alle hulp en steun hierbij is welkom.

De secretaris,
Marc van Hout

H H H
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OVERIGE MEDEDELINGEN (van de website)

Overschrijven alleen nog digitaal
Voor het sei-
zoen 2016/’17  
worden geen 
papieren over-
schrijvingsfor-
mulieren  meer 
gebruikt voor 
de overschrij-
vingen. Alle  
overschrijvin-
gen gaan dan 
digitaal. Er 
kunnen dus 
geen papieren 
overschrijvings-
formulieren meer worden afgegeven en/of worden ingestuurd naar de 
KNVB. Daarnaast worden de overschrijvingen centraal verwerkt via 
het kantoor in Zeist. Er is dus geen districtskantoor meer waar dit kan 
worden afgegeven of waar een overschrijving in behandeling wordt ge-
nomen.

Wat moet ik doen om over te schrijven? Klik hier.
http://www.svtivolivoetbal.nl/pdf/digitale-overschrijvingen.pdf

Heb je nog vragen? Kijk dan eerst hier.
http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/overschrijvingen

Start competitie 2016-2017
De categorie A bij de senioren gaat in het weekend van zaterdag 3 en 
zondag 4 september van start. De jeugd in de A-categorie begint even-
eens op 3 september. De teams in de B-categorie bij zowel de senioren 
als de jeugd beginnen in het weekend van 17-18 september.

H H H 



4

WIJ FELICITEREN

in de maand juni

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

 7 Krishian Visser selectie
 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
 26 Gijs Bonnema clubgrensrechter
  Lou Swinkels selectie
 28 Alexander Pleyte G1

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juli

 2 Pascal Janssen 2e/redactie clubblad/vice-
   penningmeester
 4 Jim Mollet veteranen
 7 Willem Huugen verenigingslid
  Evy Jacobs dames
  Shaiweard  Anastacia G1
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
 16 Wim Vermeulen 
 20 Willie van Hout verenigingslid
  Roy Gielen selectie
 21 Sanne van der Pijl dames
 23 Niels de Haas selectie
 24 Frans Mink lid technische commissie
  Jos van Kraaij verenigingslid
 25 Peter Engelen 2e

  Marc de Haas veteranen
 26 Richard Bakker clubgrensrechter
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 30 Hans Bonnema hoofdtrainer
 31 Chrissy Smulders dames

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Nog  niet zo lang geleden was er in feite maar een 
discussie: hoe pakken we het nu met z’n allen aan 
om het bestaansrecht van de club na 85 jaar te 
continueren. Zoals jullie weten, hebben een paar 
mensen een onderzoek gedaan of er binnen Tivoli 
nog wel voldoende animo was om door te gaan. 
In eerste instantie was er, zoals altijd, voldoende 

animo om door te gaan maar de handjes die nodig waren, om dat door-
gaan ook daadwerkelijk uit te voeren, waren maar mondjesmaat aan-
wezig.
Heel langzaam kwamen de zaken echter op gang en lukte het om 
in het voorbije seizoen een volledig bestuur op de been te brengen. 
Langzaam maar zeker begon het lekker te lopen. Alhoewel er sportief 
gezien nog geen hoge ogen werden gegooid, hebben we de laatste 
seizoenen er zeker aan gewerkt om de goede naam van Tivoli hoog te 
houden. Het doet goed als je van scheidsrechters, maar ook van je te-
genstanders hoort, dat het tegen Tivoli fijn voetballen is. Ik kan mij nog 
wel andere tijden herinneren en daarom doet mij het goed dat zekere 
onze selectie, onder leiding van Peter Treffers, mede er voor heeft ge-
zorgd dat die goede naam van Tivoli schijnbaar weer in ere is hersteld. 
Zoals het er nu uit gaat zien, zal onze club een kleine metamorfose, 
wat betreft de uitbreiding van onze senioren en de selectie, ondergaan, 
terwijl natuurlijk er ook alles aan wordt gedaan om onze jeugd sterker 
te maken.
Het is algemeen bekend dat Hans Bonnema onze nieuwe trainer wordt 
en in het Eindhovens Dagblad hebben we kunnen lezen dat tal van 
nieuwe spelers zich bij Tivoli hebben aangemeld. Met een brede se-
lectie, waar naast het sportieve ook de gezelligheid hoogtij zal vieren, 
kan dan gebouwd worden aan de toekomst van een vereniging die het 
verdient nog heel lang de naam Tivoli te mogen dragen. Een verenging 
waar het voor leden, sponsors en supporters goed toeven is, zorgt 
er voor dat de samenleving van de mensen die daar aan deelnemen 
wordt veraangenaamd. 
Ik ben er daarom trots op om daarin mijn steentje te kunnen bijdragen. 

Dre Rennenberg
Voorzitter

H H H
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TIVOLI E1 SEIZOEN 2015 - 2016

De voorjaarscompetitie was op prestatieniveau tegengevallen, maar 
gelukkig bleven de spelers hun plezier behouden.
Als seizoenafsluiting hebben we meegedaan aan een tweetal toernooi-
en, hier wilden we proberen om toch op prestatie een prijs te pakken.

Zondag 22 mei Eindhoven toernooi
De indeling van de poules maakte direct duidelijk dat een hoge klasse-
ring niet mogelijk was.
De eerste wedstrijd speelden we gelijk, waar eigenlijk de winst voor ons 
had kunnen zijn. In de overige poulewedstrijden was het klasseverschil 
te groot, we hebben wel gestreden.
Uiteindelijk werden we 4e in de poule en mochten we strijden om plaats 
16-20, hier waren de verschillen kleiner, maar we konden de strijd niet 
omzetten naar doelpunten. Tijdens de een na laatste wedstrijd moest 
Quinn ook nog het veld geblesseerd verlaten, waardoor we met een 
ondertal verder moesten.
Uiteindelijk zijn we 20e geworden, de grootste prijs kregen we, totaal 
onverwacht, tijdens de prijsuitreiking. Wij (Tivoli E1) hebben de spor-
tiviteitprijs gewonnen, dit vonden wij een hele mooie prijs, hier zijn we 
allemaal trots op.
Hierna kwam een einde aan een vermoeiende dag, in totaal 8 wedstrij-
den gespeeld, knap jongens.
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Zaterdag 28 mei Someren toernooi 
De weersvoorspellingen kwamen gelukkig niet uit, het was heerlijk 
weer, eigenlijk nog te warm.
Met versterking van Mennan en Mervan gingen we van start, en ja hoor 
de eerste winst was een feit, hard werken werd beloond.
Tijdens de afgelopen trainingen zijn we ons langzaam aan het voorbe-
reiden naar komend seizoen in de D, dus een beetje koppen, op grote 
goal afwerken, het resultaat is direct zichtbaar, bij een corner kop Wha-
leed de bal prachtig binnen.
Na 2 gewonnen en 2 gelijkspelen, lijkt het ons te zijn gelukt, een beker 
voor prestatie lonkt.
Afwachten tijdens prijsuitreiking, spannend, ze beginnen bij plaats 6, 
als de derde plaats wordt omgeroepen weten we het zeker, een knappe 
2e plaats, super jongens, verdiend.
Na ronde bij iedereen thuis komt deze bij Tivoli in de prijzenkast.
Op naar volgend seizoen, waarin we als D1 zullen uitkomen.

De trainer.

H H H

JEUGDWERVING TIVOLI

Om ook het komend seizoen met een aantal jeugdteams in de competi-
tie uit te komen, is er actie nodig.
Op een aantal fronten zijn lijnen uitgezet om Tivoli positief te belichten 
en uit te dragen, wat wij als club de omgeving kunnen bieden.
Op de affiche op de volgende pagina, die tevens op onze website te 
bewonderen is, zijn deze punten opgesomd, op diverse locaties worden 
deze affiches uitgedeeld en opgehangen, graag hebben wij hierbij jullie 
hulp.
Dus aarzel niet en verspreid deze affiche en help ons mee de jeugdaf-
deling Tivoli nieuwe input te geven.

Het jeugdbestuur
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Ambitieus SV Tivoli 
 

 
SV Tivoli is een ambitieuze voetbalvereniging. 

Dit willen we graag uitdragen naar iedereen in de omgeving. 
Nieuwe sponsoren hebben zich bij de club aangesloten. 

Wij bieden: 
Mooiste, beste sportcomplex van Eindhoven e.o. 
Leuke, gezellige kantine. 
 
Tenue wordt beschikbaar gesteld door de club. 
Contributie jeugd slechts € 100,- per jaar. 
 
Trainingen door (oud)voetballers met ervaring. 
Aparte techniek trainingen. 
Ruime opzet trainingsvelden en faciliteiten,  
Gast training PSV-spelers. 
Mini’s (tot 7 jaar) gratis wekelijkse training. 
Toegestaan vriendjes inbrengen, zelfs i.o. in groepsverband mogelijk. 
Geen selectiebeleid, vriendjes kunnen samenspelen, zolang omvang teams het toelaat. 
Bieden een mix van plezier en prestatie gericht voetbal 
 
Aanvullende gezellige activiteiten, Sint, toernooien, jaarafsluiting, etc. 
 
Ons sportcomplex De Heihoef aan de Roostenlaan 305 (tegenover het St Joriscollege en 
het voormalig Animali) is gelegen in een bosrijke omgeving. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsgierig, kijk vast vooruit op onze site: www.svtivolivoetbal.nl 
 

Mocht je zin hebben om een keer te komen kijken of om mee te doen, stuur dan 
een mailtje naar jeugd@svtivolivoetbal.nl of meld je aan in de kantine aan de 
Heihoef, vraag naar Dion, Ronald of Angelique. 




10

VOOR U GELEZEN (in het Eindhovens Dagblad)

Hans Bonnema nieuwe trainer van SV Tivoli
26 februari 2016

EINDHOVEN - Volgend seizoen zal Hans Bonnema (52) hoofdtrainer 
worden van SV Tivoli. Het bestuur van de club heeft na verschillende 
gesprekken de keuze laten vallen op Bonnema die, naast de oer-
Tivoliaan Gijs Visser, ook Eddy Kloes als assistent heeft aangezocht. 
Bonnema is al jaren actief bij RPC en daar momenteel trainer van het 
tweede elftal.

Bonnema past uitstekend in het profiel van Tivoli, dat als kleine vereni-
ging het graag weer hoger op wil gaan zoeken.
“Het is een nieuwe en spannende uitdaging” zegt Bonnema, die graag 
het maximale in een goede balans tussen prestatie en plezier uit zijn 
spelersgroep wil halen. Daarnaast zal hij samen met het jeugdbestuur 
onderzoek doen naar de verbetering en uitbreiding van de jeugdoplei-
ding binnen Tivoli.
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Mike van Dijk (RPC) en Luuc Bonnema (De Valk) naar Tivoli

10 mei 2016
EINDHOVEN - De verdedigers Mike van Dijk (24) van RPC en Luuc 
Bonnema (24) van De Valk voetballen komend seizoen bij SV Tivoli. De 
selectie van de vijfdeklasser ondergaat onder coach Hans Bonnema, 
nu nog trainer van RPC 2, met zestien nieuwe spelers een complete 
metamorfose. 
Luuc Bonnema speelde voorheen bij RPC en kwam daar in 2010 bij de 
selectie. In 2014 vertrok hij naar De Valk, waar hij door blessureleed 
dit seizoen niet in actie kwam. Mike van Dijk speelde in de jeugd al bij 
Tivoli. In 2006 maakte hij de overstap naar RPC, waar hij in 2011 door-
stroomde naar het eerste elftal. Hij is aanvoerder bij de tweedeklasser.
“Ik ben na hele mooie jaren bij RPC toe aan een nieuwe uitdaging bij 
een ambitieuze club”, geeft Van Dijk aan. “Ik heb bij RPC hele leerzame 
jaren gehad onder toptrainers Pierre van den Eeden en Bertran Kree-
kels. Hierin heb ik mezelf als voetballer, maar zeker ook als trainer kun-
nen ontwikkelen. Ik ben trainer van Geldrop C1 en ga volgend seizoen 
de A1 trainen. Bovendien ben ik actief voor de PSV Soccer School en 
ga voor mijn opleiding aan de Fontys Sporthogeschool een externe mi-
nor in Amsterdam volgen. Bij Tivoli krijgen wij de kans om als vrienden-
groep iets moois op te bouwen. Dat spreekt me erg aan. Ik speelde in 
de jeugd al bij Tivoli en vind sportpark De Heihoef nog steeds een van 
de mooiste accommodaties met de beste velden van Eindhoven. Eerst 
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ga ik er nog alles aan doen om met RPC via de nacompetitie naar de 
eerste klasse te promoveren.”
Luuc Bonnema: “Ik heb een flinke blessure gehad en ben volop aan het 
revalideren. Bij De Valk, waar alles netjes en goed geregeld is, heb ik 
het prima naar mijn zin gehad. Na een goed gesprek bij Tivoli, dat barst 
van ambities, koos ik ervoor om daar te gaan voetballen. Ik ben trainer 
bij Geldrop B1 en PSV Soccer School en bezig met afstuderen aan de 
studie podotherapie. Al die activiteiten combineer ik graag met voetbal-
len in een herkenbare omgeving. Ik ben volop bezig met het trainersvak 
en probeer mezelf daarin zoveel mogelijk te verbeteren. Ik kijk uit naar 
volgend seizoen om samen te voetballen met een aantal vrienden en 
talentvolle voetballers op een van de mooiste sportparken van Eindho-
ven.”

Ambitieus Tivoli verwelkomt zestien nieuwe spelers
11 mei 2016

EINDHOVEN - SV Tivoli wil volgend seizoen met 16 nieuwelingen in de 
selectie hoge ogen gaan gooien. De Eindhovense club is nu hekken-
sluiter in de vijfde klasse D.
Twee maanden geleden strikte Tivoli Hans Bonnema, nu nog coach 
van RPC 2, als hoofdtrainer voor volgend seizoen. Hij vond veel spe-
lers bereid om de overstap te maken naar sportpark De Heihoef. Luuc 
Bonnema (24) van De Valk en Mike van Dijk (24) van RPC zijn de 
bekendste namen. Ook doelman Evert Papadakis (22) komt naar Ti-
voli. Hij was eerder reservekeeper bij RPC en verkaste vorig jaar naar 
Braakhuizen, waar hij dit seizoen achttien competitiewedstrijden onder 
de lat stond.
Bas Santema (21) behoort volgend seizoen als spits ook tot de selec-
tie van Tivoli. In de jeugd van RPC was hij ook aanvaller, maar bij de 
overstap naar de senioren besloot hij keeper te worden. Vorig seizoen 
was Santema eerste doelman bij RPC, waarna hij terugkeerde naar zijn 
vroegere club Gestel om daar in het tweede te gaan keepen.
De overige nieuwelingen bij Tivoli zijn Jens Feskens (24) van Braak-
huizen, Bart Bonnema (22) en Ed Kloes (32) van RPC, Joey Klaassen 
(22), Bas Leatomu (26) en Niek Leatomu (24) van Gestel, Bjorn Ber-
trams (18) en Khalid Bellafkir (19) van Geldrop, Stef van de Ven (22) 
van De Bocht’80, Niels van de Ven (24) van Pusphaira, Ömür Önder 
van FC Eindhoven AV en de clubloze Richard Bakker (22).

H H H
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VOOR U GELEZEN (in het Groot Eindhoven)

Onderstaand artikel uit het Groot Eindhoven vinden wij interessant ge-
noeg om met jullie te delen.

H H H
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TIVOLI 1 – HELAAS, TOCH RODE LANTAARN

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.

We hadden de vorige keer al aangegeven, dat het met nog 2 wedstrij-
den te gaan en een achterstand van 5 punten een moeilijke, maar niet 
onmogelijke opgave zou worden om die rode lantaarn in deze compe-
titie nog kwijt te raken. En als dan de thuiswedstrijd tegen Broekhoven 
tot 2 maal toe niet door kan gaan, is dat pleit beslecht en moeten we 
definitief genoegen nemen met de laatste plaats. De laatste wedstrijd 
uit tegen Riel werd overigens nog wel gewonnen.

Tivoli – Broekhoven 8 mei 2016
De wedstrijd kon niet doorgaan, omdat de tegenstander zich had afge-
meld daar zij te weinig man hadden.

Tivoli – Broekhoven 12 mei 2016
Ook het inhaalduel op de donderdag kon niet wor-
den gespeeld. Deze keer omdat de scheidsrechter 
niet was komen opdagen. De KNVB heeft inmid-
dels besloten, dat het duel niet meer wordt inge-
haald.

Riel – Tivoli 0-1 16 mei 2016
Na 5 minuten nam Tivoli een voorsprong door een bekeken doelpunt 
van Appie Saddaty, 0-1.
Omdat Riel geen risico’s wenste te nemen in het kader van de nacom-
petitie kon de ploeg van coach Peter Treffers de wedstrijd gemakkelijk 
uitspelen en daarmee toch nog een overwinning mee naar huis nemen.

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 met de laatste wedstrijd 
van het seizoen

Tivoli vets – Braakhuizen B vets 4-3
Na een weekje afwezigheid was ondergetekende weer terug aan de 
zijlijn voor de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Nadat vorige 
week de nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Braakhuizen C weer is 
rechtgezet, wachtte vandaag opnieuw een tegenstander van sportpark 
De Kievit en wel Braakhuizen B. Gezien de 1-8 overwinning eerder dit 
seizoen, beloofde het een makkelijke middag te worden.
Maar niets bleek minder waar. De Tivolianen hadden veelvuldig bal-
bezit, maar tot een grote kans kwam het niet. In de eindfase was het 
spel te slordig om gevaar te kunnen stichten. Gevaar van Braakhuizen 
kwam er wel en wel na zeventien minuten. Gijs tastte rond de midden-
lijn mis bij een lange bal, waarna de spits richting Bert kon. Deze werd 
met een mooie stift verschalkt: 0-1. Een ezel stoot zich doorgaans geen 
twee keer aan dezelfde steen, maar dat gezegde kon na vandaag ook 
weer de prullenbak in. Amper vijf minuten later vertrok weer een lange 
bal uit de Geldropse achterhoede, Gijs en Frank V. zaten mis en we-
derom kon de spits richting Bert. Dit keer geen stift, maar wel weer een 
treffer: 0-2. Zouden de Tivolianen hier nu wel wat van geleerd hebben? 
Het antwoord was een duidelijke nee. Tien minuten voor rust volgde 
weer een lange bal, wederom greep niemand in en Bert kon weer de 
bal uit het net gaan halen: 0-3. De Tivolianen zullen dit goede seizoen 
toch niet in mineur gaan afsluiten? Drie minuten na de 0-3 kwam 
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de spanning terug in de wedstrijd. De bal werd in het strafschopgebied 
tegen een Braakhuizense hand geschoten en de scheids wees on-
danks protesten resoluut naar de stip. Captain Frank faalde niet: 1-3. 
Een minuut voor rust was de aansluiting definitief een feit. Een hoge 
bal van Rick werd door Hakan onderkant lat binnen gewerkt op een 
wijze die, voor de oudere lezers onder u, aan Ove Kindvall deed den-
ken: 2-3. Dus de Tivolianen wisten ondanks een beroerde eerste helft 
de schade beperkt te houden.
Erop en erover was het devies voor de tweede helft, dus de toeschou-
wers verwachtten een stormloop op het Braakhuizense doel. Deze 
bleef echter uit. Tivoli nam het heft wel steeds meer in handen, maar 
de gelijkmaker liet lang op zich wachten. Ondertussen liet Braakhui-
zen zich uit de tent lokken door enkele discutabele beslissingen van 
de leidsman. De concentratie ebde zodoende weg uit het elftal en dit 
bood de Tivolianen meer mogelijkheden. Met nog twaalf minuten op de 
klok viel de gelijkmaker dan toch. Een voorzet van Frank G. werd door 
een Braakhuizens been tegen de eigen touwen gewerkt. Hoewel er wel 
gevlagd werd, kon er van buitenspel natuurlijk geen sprake zijn. Ferry 
raakte de bal immers niet, dus de treffer vond doorgang: 3-3. De Tivoli-
anen gingen nu vol op jacht naar de winst en deze kwam er uiteindelijk 
ook. Vier minuten voor tijd bereikte een voorzet van Hakan Frank G., 
deze vond op zijn beurt de doelman op zijn weg. De rebound was voor 
Perry en hij trof binnenkant paal doel: 4-3. Dit bleek ook de laatste tref-
fer van dit duel en dus van het seizoen te zijn.
Ondanks deze mindere wedstrijden mogen de Tivolianen terugkijken 
op een goed seizoen. Met vijftien zeges in twintig duels, waaronder een 
dikke 2-8 overwinning op Waalre, de 1-3 bij De Valk en de 4-3 tegen de 
militairen van EFC. Daarbij werd nog eens in vijf wedstrijden de nul ge-
houden, wat leidde tot een respectabel aantal van 38 tegentreffers.  In 
een seizoen waarin geen gelijke spelen waren te noteren, nam Hakan 
19 van de 80 doelpunten voor zijn rekening en mag zich zodoende kro-
nen tot topscorer. Ondanks dat hij de laatste zes wedstrijden niet mee 
kon doen, is Mike met zestien doelpunten en elf assists het vaakste 
direct bij een doelpunt betrokken geweest en kan zich dus met recht de 
MVP noemen met 2 punten voorsprong op Hakan. De andere doelpun-
ten werden door maar liefst 15 verschillende spelers gemaakt! In vijf 
wedstrijden werd de nul gehouden, wat leidde tot een respectabel aan-
tal van 38 tegentreffers. Mooie cijfers voor een mooi seizoen.
Tot volgend jaar!

H H H
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SEIZOENSAFSLUITING VETERANEN 
(door onze correspondent en webryder Marc van Hout)

De laatste thuiswedstrijd tegen Braakhuizen B werd aangrepen om 
meteen de seizoensafsluiting te vieren. Onderstaand een verslag.

Traditioneel wordt de laatste thuiswedstrijd van de Veteranen van het 
andere Oranje aangegrepen om de afsluiting van het voetbalseizoen te 
vieren en in te luiden. Ook dit jaar was dit weer het geval na de thuis-
wedstrijd tegen Braakhuizen B. Dus de vraag was: waar kun je deze 
groep blij mee maken? Het antwoord was simpel en snel gevonden: 
eten en drank. 

Het werd geen simpele afhaalmaaltijd van 
het keetje, maar een heuse Indonesische 
maaltijd ging bereid worden. Hiervoor hadden 
Henk R. Ine, Thuur en zijn dochter Sheryn 
de koksmutsen tevoorschijn gehaald. Ruim 
voor aanvang van de wedstrijd en naar ver-

luid zelfs de avond van te voren stonden zij zich in het zweet te werken, 
want koken voor zoveel personen is natuurlijk niet niks. Toen de wed-
strijd ten einde was, meldden zich ongeveer vijftig personen bestaande 
uit de veteranen inclusief aanhang aan tafel. Nog voordat het buffet 
goed en wel geopend was, had Sheryn zichzelf al uit de voeten ge-
maakt. Zij wist natuurlijk wat er allemaal in zat, dus dat beloofde wat… 
Maar niets bleek minder waar, het eten ging als warme broodjes over 
de toonbank en binnen no-time waren alle bakken leeg en zaten de 
mensen vol. En het smaakte allemaal even goed. Toen alles was op-
geruimd, kon er aan het dessert begonnen worden. Deze keer bestond 
het dessert voornamelijk uit gele vloeistof met witte schuimkraag en 
ook dit ging zoals gebruikelijk weer in een razend tempo over de bar 
heen. 

Uiteindelijk herhaalde dit laatste tafereel zich tot in de late uurtjes en 
konden de veteranen, vergezeld van hun partners, voldaan naar huis. 
Tenminste als ze de weg nog konden vinden… Nu rest voor de club-
oudsten nog het Frans Mink toernooi en een weekendje richting het 
zuiden des lands, naar Valkenburg om precies te zijn. Hoe dat verliep, 
lees je binnenkort.

Op de volgende pagina vinden jullie een foto impressie
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FRANS MINK TOERNOOI 2016

Op 14 mei jongstleden stond het jaarlijkse Frans Mink toernooi op ons 
sportpark De Heihoef weer op het programma. Nieuw dit jaar was dat 
er ook een penaltytoernooi bij georganiseerd zou worden, later zou 
echter blijken dat dit geen doorgang vond. Met acht teams, onderver-
deeld in twee poules van vier, stonden er dit jaar twee teams minder 
aan de start van het toernooi, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Toen iedereen omgekleed was, werden rond kwart voor elf de eerste 
ballen aan het rollen gebracht. Veel tijd om te scoren, hadden de ver-

schillende teams niet, want de wedstrijden 
duurde vandaag maar vijftien minuten. In de 
poule op veld 1 namen een delegatie van 
FC Eindhoven en een van Unitas ’59 het op 
tegen onze eigen Veteranen en jawel: het 
G-team! Al snel werd duidelijk dat het Eind-
hovense team een maatje te groot was voor 

de overige tegenstanders en zij kenden dan ook een relatief eenvoudi-
ge poulefase. Spannender was de strijd om de tweede plek. Unitas en 
de Veteranen waren erg aan elkaar gewaagd, zo erg zelfs dat penalty’s 
uiteindelijk de doorslag moesten geven 
welke van de twee teams zich halve finalist 
mocht noemen. Daarover later meer. Het 
G-team bood de andere teams in hun poule 
waardig tegenstand en zij wisten regelmatig 
het net te vinden. Hoewel zij goed speel-
den, mooie acties in petto hadden en even mooie doelpunten volgden, 
moesten zij toch genoegen nemen met de vierde plaats in de poule. Na 
afloop van de poule namen de Veteranen en Unitas het tegen elkaar op 
vanaf de stip. Uiteindelijk wisten twee veteranen het net niet te vinden, 
dus verzekerde Unitas zich van een plek bij de laatste vier.

In de andere poule namen de De Haasjes (inclusief senior Haas Jef-
frey en dames) onder de naam Bambierke het op tegen een Oranje 
team bestaande uit een aantal selectiespelers, team Dion bestaande 
uit tweede elftalspelers en vrienden en het laatste team, zowaar op het 
goede veld: “Oh nee, op veld 2”. Hoewel de onderlinge verschillen hier 
kleiner waren dan in de andere poule, werd het redelijk snel duidelijk 
dat Bambierke en de Oranjehemden uit zouden maken wie er 1 en 2 
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zou worden in de poule. Team Dion ging op veld 2 de strijd aan voor 
de derde plaats in de poule. Met goed spel werd Bambierke uiteindelijk 
afgetekend nummer 1, op de voet gevolgd door de Oranje-spelers. In 
een spannende onderlinge confrontatie trok Team Dion aan het langste 
eind en kwalificeerde zich voor de strijd om de vijfde plaats, in tegen-
stelling tot `Oh nee, op veld 2` die het moesten doen met een strijd om 
plaats zeven. 

In de halve finales vochten Unitas en 
Bambierke voor een finaleplaats en ge-
lijktijdig moest FC Eindhoven zich zien te 
ontdoen van de Oranje ploeg. Na afloop 
van de beide partijen bleek dat de finale 
zou gaan tussen Bambierke en FC Eind-
hoven. Kort hierna legde Team Dion in 

een gelijk opgaande strijd tegen de Veteranen beslag op de vijfde plek. 
In de strijd om plaats 7 en 8 wist `Oh nee, op veld 2` alsnog hun eerste 
overwinning van de dag te behalen, waardoor het G-team het toernooi 
afsloot als 8e. In een spannende finale, waarin de emoties soms hoog 
opliepen, wist Bambierke voor het tweede jaar op rij de Frans Mink bo-
kaal in de wacht te slepen. FC Eindhoven nam hierdoor genoegen met 
het zilver. 

Hoewel het weer niet de hele dag in 
toernooistemming was, was het toch 
goed vertoeven op De Heihoef. In 
sportieve wedstrijden werd er aardig 
gevoetbald, waarin de twee beste 
ploegen terecht in de finale zijn beland. 
Frans Mink zelf kon er dit jaar helaas 
niet bij zijn, maar hij had wel zijn zoon 
gestuurd  om de honneurs waar te nemen. Wederom ging de beker dus 
naar Bambierke, maar er was nog een winnaar van de dag, namelijk 
het G-team. Zij wisten zich goed te meten met de overige teams en 
kunnen trots zijn op hun prestaties van deze dag. Zoals gebruikelijk 
vloeiden de drankjes na het toernooi weer als vanouds en bleef het nog 
lang onrustig in de kantine. Op naar volgend jaar! 

De webryder,
Marc van Hout
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En natuurlijk eindigen we met een fotoselectie

H H H
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(VERMOEDELIJKE) EINDSTANDEN 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 10 10 35- 47
Eindhoven AV F4 10 0 23- 85

Senioren, dames en G-team

Tivoli 1 5e klasse D
SC Olympus 26 67 121- 35
EDN’56 26 63 99- 31
DVS 26 53 105- 43
DOSL 26 49 71- 50
Riel 26 46 67- 52
Tuldania 26 43 54- 47
Waalre 26 39 74- 59
Sterksel 26 39 55- 61
WSJ 26 32 45- 100
Broekhoven 24 30 55- 75
Knegselse Boys 25 20 33- 84
Terlo 26 15 26- 70
De Bocht’80 26 14 44- 96
Tivoli 25 12 25- 71
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Tivoli 2 5e klasse 525
Dommelen 4 22 53 82- 31
Gestel 4 22 51 91- 37
Nuenen 8 22 44 94- 50
WODAN 8 22 42 66- 38
Valkenswaard 5 22 40 57- 42
Heeze 5 22 38 61- 40
RPC 4 22 32 60- 56
Eindhoven AV 3 22 23 48- 76
Tivoli 2 22 19 63- 104
Nieuw Woensel 6 22 14 46- 79
Braakhuizen 4 22 14 39- 84
DOSL 3 22 7 38- 108

Tivoli dames (7 tegen 7 18+ 517 zondag; najaar) 1e klasse L
Venhorst 19 57 204- 18
Vlijmense Boys 19 48 138- 23
Tivoli 19 37 72- 54
Sparta‘18 20 35 84- 58
FC Cranendonck 20 32 72- 57
Ulysses 20 26 67- 87
Boxtel 20 22 32- 65
SPV 20 21 51- 82
Bruheze 20 20 46- 116
Boskant 19 11 32- 106
Racing Boys 18 4 18- 150

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 18 7 53- 134
Tivoli G1 17 2 33- 100

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 19x
 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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LEDENMUTATIES 
(bijwerkt t/m 29/05)

Bedankt
Shahin Dinmohamed  F1

Nieuw
--- Voor Tivoli 1,2,3 ---
Joey van Hoof  
Stef van de Ven
Luuc Bonnema
Ömur Önder 
Niels van de Ven
Richard Bakker  clubgrensrechter
Gijs Bonnema    clubgrensrechter
Zakaria Strazzulla
Eamon Canning
Krishian Visser
Youri Wilschut
Bjorn Bertrams
Evert Hameeteman
Bart Bonnema
Ed Kloes
Hans Bonnema  hoofdtrainer  
Jens Feskens
Kalid Bellafkir
Elias Neumann
Floris Pieters
Tobias Geurts
Rico van Leeuwen
Olof Aalsum
Jay Donkers
Paplo van Leeuwen
David van Leeuwen
Lou Swinkels

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. 

Pfffrrrt
Een man heeft een enorme passie voor bruine bonen. Hij is verzot op 
dit eten maar, helaas, na het eten maakt een beschamende lichamelij-
ke reactie zich meester van hem. Op een dag ontmoet hij een prachtige 
vrouw en hij wordt enorm verliefd op haar. Wanneer het duidelijk wordt 
dat zij gaan trouwen, denkt hij bij zichzelf dat zij het niet uit zal kunnen 
staan als hij zijn passie voor bonen voort zal zetten met het gevolg dat 
zijn darmfuncties oncontroleerbaar worden en zich gaan roeren. Hij be-
sluit daarom tot de ultieme opoffering: hij zal nooit meer bonen eten..... 
Niet lang daarna gaan ze trouwen. Een paar maanden later is de man 
op weg naar huis van zijn werk en zijn auto gaat stuk. Hij belt keurig 
zijn vrouw dat hij wat later thuis komt en omdat hij nog maar een paar 
kilometer van huis is, besluit hij naar huis te gaan lopen. Op weg naar 
huis komt hij langs een klein eetcafé en een heerlijk aroma van verse 
bruine bonen verrast zijn reuktuig. Omdat hij toch nog een tijdje moet 
lopen naar huis, vertrouwt hij erop dat hij in die tijd de nadelige effecten 
van het eten van bonen weg zal kunnen werken. Dus gaat hij het café 
in en bestelt hij een heerlijke portie bruine bonen in rode uiensaus. Het 
is zo lekker dat hij nog twee porties bestelt. 
Net buiten het café begint de ellende al; hij voelt zijn darmen zich sa-
mentrekken en hij begint onherroepelijk te ruften. Tijdens elke stap die 
hij neemt, wordt het erger en erger. Hij bout al zijn ingewanden er bijna 
uit en de stofwolken achter hem verraden de explosies uit zijn darmka-
naal. Bijna bij zijn huis aangekomen, voelt hij zich betrekkelijk safe en 
wil dan het huis binnengaan. Echter, zijn vrouw staat hem al bij de deur 
op te wachten. Zij roept uit: “Schat, ik ben blij dat je er eindelijk bent 
want ik heb een enorm leuke verrassing voor jou!” Zij doet hem een 
blinddoek voor en leidt hem naar zijn stoel aan het hoofd van de eet-
tafel. Op dit moment merkt hij dat zijn darmen toch weer op beginnen te 
spelen en dat hij toch nog wat ruften moet laten. Maar omdat zijn vrouw 
bij hem is en hij heeft beloofd om geen bonen meer te eten, moet hij 
zichzelf inhouden. Gelukkig gaat op dat moment de telefoon
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en hij moet haar beloven om niet de blinddoek af te doen terwijl zij de 
telefoon zal beantwoorden. 
Wanneer zij weg is, maakt hij gebruik van de gelegenheid en tilt zijn 
ene been licht op. De bout is niet alleen hard, maar stinkt ook als een 
rot ei. Hij kan nog moeilijk ademhalen, dus hij pakt zijn servet op de tast 
en begint de enorme stank weg te wapperen. Meteen daarna krijgt hij 
nog een niet te stoppen aanval en tilt zijn been op: “Pffffffrrrtttt”, klinkt 
het. Het lijkt wel een net gestarte diesel want de lucht is wederom niet 
om uit te houden! Hij wordt nu bijna misselijk van de lucht en begint 
met zijn armen te wuiven om de lucht maar een beetje weg te krijgen. 
Het telefoongesprek duurt erg lang en de man is nu echt in zijn ele-
ment. Hij zit van links naar rechts te wiegen op zijn stoel en ruft zijn 
hele gasvoorraad eruit. De scheten zijn echt ongelofelijk, de een is een 
zachte “fluiter” met een gigantische stank, de ander een keiharde “prut-
telaar” met een nog veel meer verbluffende lucht. De laatste is echt een 
“winner”, de ramen trillen, de borden op tafel bewegen en binnen een 
minuut zijn de bloemen op tafel allemaal dood, wat hij overigens niet 
kan zien omdat hij nog steeds geblinddoekt is. Hij probeert ondanks 
deze bedwelmende lucht, zijn concentratie bij het telefoongesprek te 
houden. Omdat het nog niet is afgelopen, gaat hij lekker door met bou-
ten, ruften en winden laten. De een na de ander verlaat zijn kleinste gat 
en hij moet echt moeite doen om met zijn servet de smerig stinkende 
lucht weg te krijgen. Als hij in de gaten krijgt dat zijn vrouw het gesprek 
aan het beëindigen is, is ook zijn vrijheid ten einde. Hij legt het servet 
op zijn schoot en vouwt zijn handen erboven. Als een heilige zit hij met 
een glimlach te wachten, totdat zijn vrouw de eetkamer binnenkomt. 
Zij verontschuldigt zich voor de lengte van het gesprek en vraagt of hij 
nog stiekem onder de blinddoek heeft doorgekeken. Hij verzekert haar 
niet te hebben gekeken. Zij haalt dan de blinddoek weg en schreeuwt: 
“VERRASSING!” Hij is waarlijk geschokt en zwaar verbouwereerd wan-
neer hij ziet dat rondom de eettafel twaalf van zijn beste vrienden en 
vriendinnen zitten om de surpriseparty voor zijn verjaardag op te luiste-
ren. 

Straaljager
Twee kraaien zitten op een tak. Dan vliegt er ineens een straaljager 
over.
Zegt de ene kraai: “die gaat hard!”
Zegt de ander: “Nou, ik zou jou wel eens willen zien vliegen als je staart 
in brand staat!”
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Aardbeienplukmachine
Een vertegenwoordiger in landbouwmachines komt bij een aardbei-
enkweker en probeert de man enthousiast te maken voor de nieuwste 
uitvinding op het gebied van de aardbeienteelt. 
“Meneer”, zegt hij, “ik heb hier een machine, die kunt u over het veld 
rijden, die plukt de aardbeien, scheidt de steeltjes van de aardbeien, 
maakt ze schoon en stopt ze voor u in een bakje, echt geweldig! U kunt 
dit hele veld in uw eentje in drie uurtjes afwerken!” 
De boer kijkt de vertegenwoordiger nadenkend aan en vraagt: 
“Ken die machine ook pijp’n?” 
“Pijpen?” vraagt de vertegenwoordiger, “nee, dat kan ie niet.” 
“Oh”, zegt de boer, “dan houd ik het toch maar liever bij m’n vier pluk-
sters!” 

Slimste man ter wereld
Een dokter, een advocaat, een kleine jongen en een priester zaten op 
een zondagochtend in een klein vliegtuigje. Plotseling kreeg het vlieg-
tuigje motorproblemen. Ondanks de inspanningen van de piloot stortte 
het vliegtuigje naar beneden. Uiteindelijk pakte de piloot een parachute 
en schreeuwde naar de passagiers dat ze, om het vliegtuig te verlaten, 
liever konden springen, en sprong vervolgens uit het vliegtuig. Helaas 
waren er nog maar drie parachutes over. De dokter pakte er 1 en zei: 
“Ik ben een dokter, ik red levens, dus ik moet blijven leven,” en sprong 
naar buiten. De advocaat zei toen: “Ik ben een advocaat en advoca-
ten zijn de slimste mensen ter wereld. Ik verdien het om te leven.” Hij 
pakte ook een parachute en sprong naar buiten. De priester keek naar 
de kleine jongen en zei: “Mijn zoon, ik heb een lang en gelukkig leven 
geleefd. Jij bent nog jong en hebt een heel leven voor je. Pak de laatste 
parachute en leef in vrede.” 
De kleine jongen gaf de parachute terug aan de priester en zei: “Geen 
zorgen Vader. De ‘slimste man ter wereld’ is zojuist met mijn rugzak 
naar buiten gesprongen.” 

Overeenkomst
Wat is de overeenkomst tussen een drol en een sinaasappel?
Ze komen beiden uit warme streken.
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Rare vraag
Een man komt ‘s avonds moe en uitgeput thuis. 
“Moet je horen,” zegt zijn vrouw, “vanmorgen werd er aan de deur ge-
beld en toen ik open deed, stond er een man en die vroeg me: ‘Heeft u 
een geslachtsorgaan?’ Van schrik heb ik onmiddellijk de deur dichtge-
slagen.”
De volgende avond vertelt zijn vrouw: “Die man kwam weer aan de 
deur en vroeg weer: ‘Heeft u een geslachtsorgaan?” 
De man spreekt met zijn vrouw af dat zij de volgende dag die vieze 
vent aan de praat moet houden. Hij zal dan achter de kamerdeur mee-
luisteren. De volgende dag is inderdaad de viezerik weer aan de deur. 
En weer vraagt hij: “Heeft u een geslachtsorgaan?” 
“Ja, hoezo?!” vraagt de vrouw. 
Waarop de vreemde man zegt: “Mag ik uw man dan beleefd verzoeken 
of hij dat van u wil gebruiken en niet dat van mijn vrouw!”

Geest
Een Belg loopt langs het strand. Als hij in het water een zwemmer in 
moeilijkheden ziet, springt hij er in en redt hem.
De zwemmer zegt: “Hartelijk dank. Ik ben geen mens, maar een goede 
geest. U mag twee wensen doen.”
“Da’s mooi,” zegt de Belg, “dan wens ik als eerste een fles jenever die 
nooit opraakt.” De geest geeft hem een fles jenever. De Belg drinkt er 
uit en als hij naar de fles kijkt, zit ‘ie nog helemaal vol. “Dat is fantas-
tisch!” roept de Belg uit, “doe mij er nog maar zo een!”

H H H
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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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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 in de afgelopen periode een  
 aantal activiteiten hebben gehad
- wij van een aantal daarvan in dit  
 clubblad berichten in de vorm van  
 verslagen en-of foto´s
- op 30 april de laatste wedstrijd  
 van de veteranen was
- zij daar een passende seizoensaf 
 sluiting van gemaakt hebben met  
 een Indonesisch etentje en bijbe-

horend drankgelag in de kantine 
- op 14 mei het Frans Mink toernooi plaatsvond
- een traditie daarmee in ere werd gehouden
- de E1 op 22 en 28 mei op toernooi bij respectievelijk Eindhoven en 

Someren is geweest
- zij vol trots bij Eindhoven de sportiviteitsprijs kregen toebedeeld
- zij nog trotser bij Someren de 2e prijs mee naar huis mochten nemen
- we in het volgende clubblad nog berichten over de weekendjes weg 

van het 2e naar Septon en de veteranen naar Valkenburg (beide in 
het weekend beginnend 20 mei)

- wij dan natuurlijk ook nog verslag doen van de toernooitrip van onze 
dames naar Lloret de Mar in Spanje

- het seizoen nu echt is afgelopen 
- de afsluiting echter op zich laat wachten
- het slotfeest op 11 juni namelijk niet doorgaat 
- dit feest aan het begin van het komende seizoen plaats zal vinden 
- er al heel wat vers bloed is voor komend seizoen 
- dit voor aanstekelijk enthousiasme kan zorgen 
- we hopen dat dit ook voor u geldt
- er deze zomer genoeg te doen is op de Heihoef
- er onder andere geschilderd kan worden 
- het onderhoud en opknappen van ons Sportpark noodzakelijk is
- alle hulp daarbij welkom is
- wij nu alvast iedereen een fijne vakantie wensen

H H H








