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REDACTIONEEL

Op dit moment is 
er weinig nieuws 
rondom de sport-
parkruil, via diverse 
media bent u vast 
wel op de hoogte 
gebleven. Enkele 
gemeenteraads-
leden hebben ons 
sportpark bezocht 

en zijn tijdens een overleg met ons 
en enkele buurtbewoners met vra-
gen bestookt over de mogelijkheden 
op de Heihoef en op de Aalsterweg. 
Onze club wacht nog steeds op meer 
informatie vanuit de raad. Nu snel 
weer de blik op de toekomst. Er heb-
ben zich heel wat nieuwe leden ge-
meld bij onze club en misschien nog 
wel mooier is het feit dat niemand van 
onze hechte selectie de club zal ver-
laten. Dat bevestigt maar weer eens 
de mooie band die inmiddels al opge-
bouwd is met ons clubje. Hans heeft 
komend seizoen voor een selectie 
van 3 teams maar liefst 60 spelers tot 
zijn beschikking. Sowieso prachtig dat 
we een selectie van 3 teams op de 
been kunnen brengen.
Ook bij de jeugd zijn er mooie acties 
uit gezet. In het Bonifatiuspark is aan 
onze naamsbekendheid gewerkt en 
er worden diverse contacten met 
scholen gelegd. Wat wel erg jammer 
is, is het vertrek van ons G-team. We-
gens spelerstekort zijn zij overgestapt 
naar EMK. Veel leesplezier in dit laat-
ste blad van het seizoen.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Perikelen rondom De Heihoef
De meeste van jullie zullen de afgelopen tijd ongetwijfeld allerlei ge-
luiden hebben gehoord of berichten in de verschillende media hebben 
gelezen met betrekking tot Tivoli, RPC en ons sportpark De Heihoef. 
Op dit moment zijn nog steeds alle betrokken partijen in overleg met de 
gemeente en zijn er dus nog geen definitieve besluiten genomen. Tivoli 
blijft dus gewoon op De Heihoef. Mochten er wel besluiten worden ge-
nomen, dan zullen deze via de bekende wegen gecommuniceerd wor-
den. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Dringend kantinepersoneel gezocht!
Voor het aankomende seizoen is onze club dringend op zoek naar on-
dersteuning voor in de kantine, voor zowel de zaterdagen en zondagen 
als de trainingsavonden. Dus ben of ken jij iemand die het leuk lijkt om 
bardiensten te draaien en deze middagen en avonden weer als van-
ouds gezellig te houden, twijfel dan niet en meld je aan! Voor info kun 
je terecht bij een van de bestuursleden.

Gezocht!
Het aantal teams bij onze club groeit, dit wil dus ook zeggen dat er 
meer handen nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Vind jij het 
leuk om op zaterdag en/of zondag bijvoorbeeld een wedstrijd te fluiten 
of zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlijke) za-
ken? Twijfel dan niet en neem contact op met een van de leden van het 
bestuur.
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Contributie en overschrijving
Het blijft voor onze club noodzakelijk dat we tijdig de contributiegelden 
binnen krijgen. Leden die niet betalen, zullen uiteraard niet speelge-
rechtigd 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.

Prettige vakantie
Het bestuur van SV Tivoli wenst iedereen een fijne zomervakantie toe 
en hopelijk wordt het komende seizoen net zo historisch als het dit sei-
zoen is geweest!

Namens het bestuur,
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juli

 2 Pascal Janssen 4e/redactie clubblad/hoofd  
   seniorenzaken
 4 Jim Mollet veteranen
 7 Willem Huugen verenigingslid
  Shaiweard Anastacia G1
 11 Sander Lambrechts ?
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
  Moon de Haan JO13-1
 14 Tim Deelen ?
 16 Wim Vermeulen verenigingslid
 20 Willie van Hout verenigingslid
  Roy Gielen selectie
 23 Niels de Haas selectie
 24 Frans Mink lid technische voetbalzaken
  Jos van Kraaij verenigingslid
  Khalid Bellafkir selectie
 25 Peter Engelen 4e

 26 Richard Bakker clubgrensrechter 3e

 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 29 Cas van Bommel ?
 30 Hans Bonnema hoofdtrainer selectie

H H H



5

WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudi Sanders  veldbelijning
  Floris Pieters  3e

 4 Makis Gerasinos Drakatos selectie
 5 Perry Plompen  veteranen
 7 Jesse Spijker  veteranen
  Michael Ham  selectie
 9 Jan Dielissen  Ondehoud kantine/kleedkamers
 15 Wim vd Wiel  elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens  veteranen
  Antonio Cuscianne  veteranen
 16 Laura van Bergeijk  dames
 17 Tijcho Oedaichand  JO13-1
  Jay Donkers  3e

 18 Henny Schröder  vereniginslid
 19 Steven Tromp  G1
 22 Lucien Valstar  G1
  Boyd Esveldt  3e

 26 Ron Verbeek  lid commissie van beroep
  Bart Kox  2e

 27 Ferry Kleinkiskamp  veteranen
  Yuri Ponjee  4e

  Pablo van Leeuwen  3e

  Rico van Leeuwen  3e

  Mervan Arici  JO13-1
  Mennan Arici  JO13-1
  Kelsey Zainal Abidin  ?

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 27/06/17)

Bedankt
Geen

Nieuw
Transfers	 	 	 Van
Mareno Lemmers  Geldrop
Pim Monen   DVS
Tammy Maridjan  DVS
Kelsey Zainal Abidin  Braakhuizen
Mats Mac Gillavry  RPC
Achi Fonana    Tongelre
Gijs Bonnema   Geldrop
Akiva Daniël   Wilhelmina ‘08 
Sammy Dirkx   Braakhuizen
Joeri Berende   RPC
Cas van Bommel  RPC
Koen Cavens   RPC
Tim Deelen   RPC
Mike van Doorn  RPC
Jovi de Goey   RPC
Sander Lambrechts  RPC
Maarten Lubse  RPC
Randy Momoh   Tongelre
Michael Niemann  RPC
Leon Notenboom  RPC
Rick Pruim   RPC
Rick Wentholt   RPC
Daan van Bommel  RPC
John Adriaanse  RPC
Overige	nieuwe	leden
Belle Driessen   algemeen
Krijn Feskens   Tivoli ?
Joost Heeregrave  Tivoli ?
Eric Dedewanou  Tivoli 5
Tonnie Janssen  algemeen

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Het vorige seizoen is nog niet afgelopen of 
we bereiden ons al weer voor op de komende 
competitie. Het mooiste van al vind ik dat onze 
selectie behouden is gebleven om aan de 
nieuwe uitdaging in de 4e klasse te beginnen. 
Het doet me echt goed dat we met z’n allen 
bij elkaar zijn gebleven want dat weet je in de 
voetballerij maar nooit.
Als bestuurder wacht je met spanning af totdat 
de overschrijvingstermijn is gesloten. Je hoort 

vaak de raarste berichten, vooral als je zulke leuke herinnering hebt 
aan het voorgaande seizoen en dan voor jezelf de wens koestert dat 
we weer met iedereen, waarmee wij zo’n succesvol seizoen hebben 
afgesloten, opnieuw zouden moeten kunnen doorgaan. Daarom zijn 
het toch spannende tijden geweest. Mijn wens, de selectie bij elkaar te 
kunnen houden, is uitgekomen, daarvoor dank ik jullie allemaal. 
Nu we de rijen stevig gesloten hebben, is het fundament van Tivoli nog 
sterker geworden en ben ik ervan overtuigd dat we er met zijn allen 
weer iets leuks van kunnen gaan maken. Er iets leuks van maken be-
tekent niet alleen het sportieve,  maar ook de sfeer en de gezelligheid, 
want die horen bij het Tivoli van nu als Willy van der Kuylen bij PSV. 
“Eendracht maakt macht” dat geldt ook voor ons. Dit is nodig omdat 
door vervelende perikelen rondom ons terrein het nodig is om aan ie-
dereen te laten zien dat Tivoli toch echt iets bijzonders is. Wij zijn een 
gezonde club die, zonder toedoen van anderen, haar eigen boontjes 
kan doppen en ruimte nodig heeft voor onze nog steeds groeiende or-
ganisatie. 
Wij willen geen megaclub worden die door de groei van het aantal le-
den bijna niet meer kan voorzien in de behoefte de vereniging gaande 
te houden. Wij willen wel een club zijn die door kleinschaligheid (500 tot 
600 leden) aan al haar leden kan bieden waar die recht op hebben, na-
melijk: voetballen, gezelligheid en het organiseren van activiteiten. Dat 
daarbij het sportieve resultaat in het vorige seizoen, door onze selectie, 
ons dameselftal, maar ook door anderen is behaald, goede perspectie-
ven kan bieden voor het komende seizoen staat voor mij als een paal 
boven water. Namens het bestuur wens ik u ten slotte een fijne vakan-
tie en een succesvol nieuw seizoen toe.

H H H
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UIT DE MEDIA – HEIHOEF PERIKELEN 
(overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 12 juni 2017)

Op uitnodiging van onze voorzitter Dre Rennenberg was er over deze 
materie op zaterdag 10 juni een bijeenkomst op de Heihoef, waarbij 
o.a. een aantal gemeenteraadsleden en een delegatie van buurtbewo-
ners aanwezig waren.
Onderstaand het artikel daarover in het ED van 12 juni.

H H H
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VERSTUREN CLUBBLAD

Op verzoek van onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders doen we jullie 
nogmaals een voorstel met betrekking tot het maandelijkse versturen 
van ons clubblad.

Sinds we vanaf een paar jaar geleden afscheid hebben moeten nemen 
van de “ouderwetse” papieren versie van het clubblad, zijn jullie ge-
wend om iedere maand via een email van Peter Smulders het clubblad 
en de link naar de Tivoli website toegestuurd te krijgen.
Het op deze manier verspreiden van het clubblad blijft gehandhaafd, 
waarbij we nogmaals alle leden, die dit nog niet gedaan hebben, willen 
verzoeken om hun emailadres aan Peter door te geven (email: 

p.smulders16@upcmail.nl). 

Als extra service wordt voorgesteld om het clubblad 
ook via “WhatsApp” te gaan verspreiden. Zij, die dit 
willen, worden verzocht een “app” te sturen naar Pe-
ter (0651016325), zodat hij dat dan meteen kan op-
slaan. Je kunt dit ook via de mail aan Peter melden 
met vermelding van je mobiele nummer.

Namens de wedstrijdsecretaris en de redactie
Jack Engelen

H H H
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NOG ‘N VRAAG VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS
De KNVB gaat ook steeds meer digitaal en mede daarom is het 
erg belangrijk, dat onze wedstrijdsecretaris de beschikking heeft 
over een juist e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer van alle 
leden, zodat de KNVB hen zo nodig via mail of telefoon kan 
bereiken.

Dus bij deze het verzoek aan alle leden, die dat nog niet 
gedaan hebben om hun correcte e-mailadres en (mobiele) 
telefoonnummer naar onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders te 
mailen (p.smulders16@upcmail.nl) of te “appen” (0651016325). 

Laat onze wedstrijdsecretaris niet in de kou staan!

Namens de wedstrijdsecretaris en de redactie,
Jack Engelen

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
Eindstand

Deze topscorerslijst van het seizoen 2016 -2017 is t.o.v. de vorige keer 
ongewijzigd en dus tevens de eindstand..  

 1 Laura van Bergeijk dames 52x
 2 Luc Verbeek selectie 25x
 3 Olaf van Aalsum 3 e 20x
  Jordelino Nzita selectie 20x
 5 Bobbi Demes dames 19x
 6 Björn Bertrams selectie 14x
  Marc Carapiet 4e 14x
 8 Jolanda Heijmans dames 12x
  Rob van Hout 4e 12x
  Ralf Walravens selectie 12x
 

H H H




12

FRANS MINK TOERNOOI 11 JUNI 2017

Het 6e Frans Mink toernooi: een verslag

Als afsluiter van het historische seizoen 
2016/2017 stond op 11 juni voor de zes-
de maal het inmiddels traditionele Frans 
Mink toernooi op het programma. Met 
twaalf teams was het aantal deelnemers 
groter dan de voorbije jaren en De Hei-
hoef stroomde dus al vroeg vol. 
Zoals te doen gebruikelijk werden de 
teams verdeeld over twee poules, waarin 
een halve competitie afgewerkt zou wor-
den. 
Aansluitend daarop volgden de kruisfi-
nales en de beslissingen om de lagere 
plekken.

Poule A
Al vrij snel tijdens het toernooi werd duidelijk dat 
poule A een ijzersterke poule was, met meerdere 
ploegen die om de bovenste plek zouden gaan 
strijden. In deze strijd bleek de openingswedstrijd 
van het toernooi al cruciaal. FC Zuip delfde nipt 
het onderspit tegen Team Bas Santema en bleven 
na de 2-3 nederlaag dus nog puntloos. 

Vervolgens bleek dat Team Remy geen last had van het redelijk vroege 
aanvangstijdstip, want zij schoten uit de startblokken. Met negen pun-
ten uit drie wedstrijden en een doelsaldo van 11-0 leken zij linea recta 
door te stoten naar de halve finales. Maar zo zou later blijken: in deze 
drie wedstrijden troffen zij niet de topploegen, dus tot het laatste mo-
ment bleef het in deze poule spannend. 

Van de Laar ontpopte zich achter de afgetekende top 3 tot “best of the 
rest”. De top 3 had het bijzonder lastig tegen het oudste team van het 
toernooi, maar wisten nipte overwinningen te boeken. 
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Daar stond tegenover dat Van de Laar 
onze mede-sportparkgebruikers en Ame-
rican Football players van de Raptors aan 
de kant wisten te schuiven en door het 
vertrek van de Kleine Dommerds een re-
guliere 3-0 kregen toebedeeld.

De Raptors maakten dit seizoen hun debuut op het toernooi en mis-
schien zelfs wel op een voetbalveld, maar onverdienstelijk was dit niet. 
Zij wisten namelijk de Kleine Dommerds met 1-0 te verslaan en zo-
doende niet laatste te eindigen in deze poule.

Terug naar de ontknoping van de poule. Zoals gezegd stond Team 
Remy op 9 uit 3, maar hadden zij de topwedstrijden nog te goed. De 
eerste krachtmeting was tegen Team Bas Santema, die ondertussen 
ook op 9 punten waren gekomen. Hierin boekte Team Remy haar vier-
de overwinning op rij en leek daardoor zeker van een plek bij de eerste 
2. Met de nadruk op leek. FC Zuip was na hun nederlaag in de ope-
ningswedstrijd bezig met een indrukwekkende comeback en meldde 
zich met drie overwinningen op rij en 14 goals voor naast Team Bas 
Santema op plek 2. Bas Santema wist vervolgens hun laatste wedstrijd 
eenvoudig te winnen en eindigde met 12 punten uit 4 wedstrijden. De 
wedstrijd tussen Remy en FC Zuip moest de beslissing in deze poule 
brengen. Glansrijk wist FC Zuip deze ontmoeting te winnen, waardoor 

het bijzondere feit zich voordeed dat liefst 3 
ploegen op 12 punten eindigden. Een penal-
ty-shootout moest uiteindelijk soelaas bieden 
voor de eindklassering. Hierbij trok FC Zuip 
aan het langste eind en werd Bas Santema 
verwezen naar plek 3.

# Team Ges W G V Pnt
1. FC Zuip 5 4 0 1 12
2. Team Remy 5 4 0 1 12
3. Team Bas Santema 5 4 0 1 12
4. Van de Laar 5 2 0 3   6
5. Raptors 5 1 0 4   3
6. Kleine Dommerds 5 0 0 5   0
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Poule B
In poule B leek het al vrij snel duidelijk te worden 
dat de krachtverschillen groot waren; Oud Nieuw 
Woensel en I love it wonnen hun eerste wedstrijd 
met respectievelijk 7-0 en 6-0 van Zero’s en Team 
Pasje. De derde wedstrijd tussen de Tovenaars 
van Tatabánya en de 
Ultra’s werd in de abso-
lute slotseconde met 1-0 
beslecht in het voordeel 

van Tatabánya. 

De topscorers uit de eerste wedstrijd ston-
den in de tweede wedstrijd tegenover el-
kaar. Het was Oud Nieuw Woensel dat nipt 
met 2-1 aan het langste eind trok en zo 
verder bouwden aan hun zegereeks. Oud 
Nieuw Woensel was duidelijk vele malen 
te groot voor de overige tegenstanders en 

walste met speels gemak over hen heen. Met het maximale aantal van 
15 punten en een doelsaldo van liefst 25-1(!!) waren zij de afgetekende 
nummer 1 van deze poule.

De Tovenaars van Tatabánya bleken 
minimalisten: met 2 doelpunten in 2 wed-
strijden hadden zij desondanks toch de 
maximale 6 punten weten te bemachti-
gen. Daarna volgde twee forse nederla-
gen tegen Oud Nieuw Woensel en I love 
it, maar met een zege in hun laatste poulewedstrijd wisten zij zich ach-
ter de topploegen op een derde plaats te nestelen.

Buiten de zojuist genoemde nederlaag 
wist I love it haar overige wedstrijden 
te winnen en was zodoende dus de 
verdiende nummer 2. De strijd om de 
vijfde plaats zou beslist worden in een 
onderling duel tussen Team Pasje en 
een erg jong team Zero’s. De Zero’s 
wisten hier ruim te winnen en eindigde 
met 3 punten op plek 5. 
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Hoewel zij normaal voor de nodige herrie langs de lijn zorgden, wa-
ren de Ultra’s vandaag bezig aan een vrij geruisloos toernooi. Na een 
nederlaag in wedstrijd 1 en vervolgens twee overwinningen, leken de 
halve finales nog binnen bereik. Echter stond de top 2 nog op het pro-
gramma voor hen, dit leverde twee nederlagen op waardoor een vierde 
plaats het maximaal haalbare werd.

# Team Ges W G V Pnt
1. Oud Nieuw Woensel 5 5 0 0 15
2. I love it 5 4 0 1 12
3. Tovenaars van Tatabánya 5 3 0 2   9
4. Ultra’s 5 2 0 3   6
5. Zero’s 5 1 0 4   3
6. Team Pasje 5 0 0 5   0

De kruisfinales
De eerste halve finale was een broedertwist, 
waarbij de drie gebroeders De Haas ver-
deeld waren over beide teams. Het team met 
de meeste broertjes, FC Zuip, trok hierin met 
de nodige maz-
zel een kleine 

2-1 overwinning op I love it en ging zo-
doende door naar de finale. In de andere 
halve finale ging Oud Nieuw Woensel door 
waar het gebleven was: het produceren 
van ruime overwinningen. Ook Team Remy 
moest er aan geloven en werd met 5-0 aan de zegekar gebonden, dus 
het beloofde een spannende finale te worden tussen de nummers 1 uit 
beide poules. 

Voordat de finale doorgang kon vinden, 
werd in de tussentijd de definitieve ranglijst 
bepaald door onderlinge wedstrijden tussen 
de beide poules. Hoe die stand er uiteinde-
lijk uit zag, zien 
jullie hieronder. 

Onverwachts werd de finale een vrij eenzijdi-
ge strijd, waarin Oud Nieuw Woensel na zes 
overwinningen op rij hun meerdere moest 
erkennen in FC Zuip. Met 4-1 beslisten zij de 
finale in hun voordeel en mochten zich zodoende na een valse start de 
winnaars van de Frans Mink Bokaal noemen!
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# Team # Team
1. FC Zuip   7. Ultra’s
2. Oud Nieuw Woensel   8. Van de Laar
3. I love it   9. Zero’s
4. Team Remy 10. Raptors
5. Tovenaars van Tatabánya 11. Team Pasje
6. Team Bas Santema 12. Kleine Dommerds

Ook na zes keer is er nog altijd sprake van een succesvol Frans Mink 
toernooi, waarbij gezelligheid, fair play en prestaties meestal hand 
in hand gaan. Ook de zon liet zich vandaag van zijn beste kant zien, 
waardoor het lang na het toernooi nog goed vertoeven was op De Hei-
hoef. Dan rest mij nog de organisatie te bedanken voor een goed geor-
ganiseerd toernooi met een terechte winnaar. Tot volgend jaar!

De webryder,
Marc van Hout

Op de volgende pagina vinden jullie een selectie van de overige foto´s
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EINDSTANDEN 2016 – 2017

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E

Tivoli 24 67 84- 16
Riethoven 24 55 68- 28
Sterksel 24 51 68- 23
DOSL 24 45 76- 36
Waalre 24 44 55- 33
DOSKO’32 24 43 62- 42
DEES 24 31 51- 61
Tongelre 24 30 70- 82
Terlo 24 24 35- 63
Knegselse Boys 24 21 33- 61
Casteren 24 18 33- 66
De Bocht’80 24 13 22- 81
LSV 24 7 21- 86

Tivoli 2 5e klasse 521
Heeze 5 22 53 69- 30
Valkenswaard 6 22 49 56- 35
Braakhuizen 5 22 42 65- 29
Tivoli 2 22 40 86- 45
Dommelen 4 22 37 50- 38
SBC 6 22 33 67- 51
Best Vooruit 4 22 31 43- 43
EFC 5 22 28 45- 50
Nuenen 9 22 19 39- 63
Waalre 3 22 18 51- 97
Bergeijk 3 22 17 34- 78
Hoogeloon 3 22 10 39- 85
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Tivoli 3 5e klasse 526
RPC 5 18 44 77- 25
Acht 4 18 41 77- 31
Heeze 4 18 37 47- 36
Braakhuizen 6 18 30 38- 33
WODAN 7 18 23 47- 47
Pusphaira 4 18 21 35- 41
Tivoli 3 18 19 52- 59
Nuenen 7 18 19 45- 60
Eindhoven AV 3 18 18 35- 62
DOSL 3 18 5 12- 71

Tivoli 4 6e klasse 650
RKVVO 5 20 54 106- 26
Nuenen 10 20 40 112- 41
Steensel 3 20 40 76- 32
Valkenswaard 7 20 38 77- 50
Braakhuizen 10 20 38 67- 45
Riethoven 4 20 35 80- 51
Nederwetten 3 20 25 62- 72
De Valk 7 20 22 34- 46
Heeze 7 20 17 45- 68
Tivoli 4 20 14 46- 110
DOSL 7 20 0 11- 175

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)

SES 2 18 43 121- 29
Vlijmense Boys 18 43 112- 29
Tivoli 18 42 107- 24
FC Cranendonck 2 18 28 47- 33
SPV 18 26 49- 52
Emplina 3 18 25 41- 43
Ollandia 18 24 48- 55
SBC 2 18 14 36- 93
Baardwijk 2 18 10 42- 124
FC Uden 18 4 20- 141
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G-team en Jeugd (voorjaarsreeks)

Tivoli G1 2e klasse H
Bladella G1 6 18 44- 7
Haarsteeg G1G 6 12 21- 13
Best Vooruit G2G 6 6 21- 31
Tivoli G1 6 0 12- 47

Tivoli JO13-1 6e klasse 26
Acht JO13-3 10 28 45- 8
Unitas‘59 JO13-8 10 21 57- 27
Oirschot V. JO13-6 10 18 38- 32
Woe. Boys JO13-4 10 14 28- 35
SBC JO13-7G 10 4 21- 51
Tivoli JO13-1 10 3 19- 55

Tivoli JO9-1 4e klasse 50
RPC JO9-4 10 27 77- 18
Eindh. AV JO9-2 10 24 50- 23
DVS JO9-4 10 15 26- 25
De Valk JO9-4 10 15 16- 20
Tivoli JO9-1 10 4 23- 61
Unitas’59 JO9-8 10 4 21- 66

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE (T)RONNIES

Onze voorraad is nog steeds helemaal op en dus is insturen nu gebo-
den. Ook andere mensen als Ronnie of Tonia mogen trouwens voor 
deze rubriek hun bijdrage insturen. Onderstaand treffen jullie een se-
lectie van onze moppenzoektocht voor deze maand aan. 

Job interview
I was in a job interview today when the manager handed me his laptop 
and said, “I want you to try and sell this to me.” So I put it under my 
arm, walked out of the building and went home. Eventually he called 
my mobile and said, “Bring it back here right now!” I said, “$200 and it’s 
yours.”

Het hele hokje, toch?
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Ruzie met het vrouwtje
Op een avond loopt Harry zijn stamcafé binnen en zegt: “Wim, geef me 
snel een groot glas bier. Ik heb net ruzie gehad met het vrouwtje.” “Oh 
ja?” zegt Wim. “En hoe verliep het deze keer?” “Toen het voorbij was,” 
antwoorde Harry, “kwam ze op handen en voeten bij me.” Echt waar?” 
zegt Wim “Dat is verrassend! En wat zei ze?” Ze zei: “Kom onder dat 
bed vandaan, vuile schijterd!”

Show van Jomanda
Wat een avond gister! Ik heb voor het eerst in mijn leven een show 
meegemaakt van Jomanda. Zit ik daar, komt ze naar me toe, legt haar 
handen op me en zegt met luide stem: “U ZULT lopen!”
“Maar ik mankeer helemaal niks!”, zei ik.
Dat negeerde ze en zei weer met nog luidere stem: “U ZULT lopen!”
Ik deed nog een poging uit te leggen dat ik gewoon kan lopen en niks 
mankeer, maar er was geen speld tussen te krijgen en ze riep weer: “U 
ZULT lopen!”
Toen de show voorbij was, kwam ik buiten en wat denk je?
FIETS GEJAT!!!

Schemerlamp
Vraagt de juf op school wat het grootste is dat je in je mond kunt stop-
pen. Jantje weet het antwoord: “Een schemerlamp juf!” Vraagt de juf 
verbaasd hoe Jantje daar nou bij komt. Antwoord Jantje: “Nou, gister-
avond hoorde ik mijn vader en moeder in de slaapkamer en mijn moe-
der zei tegen mijn vader dat als hij de schemerlamp uit zou doen, zij 
hem wel effe in d’r mond zou nemen.”

Ophangen
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Sterfbed
Komt een man bij een beddenzaak en zegt tegen de verkoper: “Ik wil 
een sterfbed kopen.” De verkoper vraagt: “Een sterfbed? Waarom een 
sterfbed?” 
Zegt de man: “Ik denk dat ik misschien dood ga.” Waarop de verkoper 
reageert met: “Als u denkt dat u misschien dood gaat, kunt u misschien 
beter een twijfelaartje kopen.”

Paralympics
Hoe heette die kabouter ook alweer die goud won op de Paralympics?
Hinkeltje

Pokemon Go
Pokemon Go is nu al populairder dan Tinder, een andere app waarbij je 
moet swipen om monsters in je omgeving te vinden.

Bij de visboer
Ik was zaterdag bij de visboer en er is een leuke dame voor mij aan de 
beurt die vraagt aan de visboer: ‘Heb je iets lekkers voor mijn poes?’
De visboer: ‘Wat denkt u van een tongetje?’

Yuri van Gelder

Yuri van Gelder – nog maar een

H H H
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BERT DEKKER-TOERNOOI BRAAKHUIZEN

De Vets op toernooi

Op 13 mei mochten onze veteranen verschijnen op het Bert Dekker-
toernooi, op uitnodiging van onze Braakhuizense vrienden reisden zij 
die zaterdag dus vol goede moed af richting Geldrop. Zoals te doen 
gebruikelijk bij de wedstrijden van veteranen begon dit toernooi pas 
laat, om 1500 UuR welteverstaan en dit alles gevolgd door een geheel 
verzorgd buffet. Maar voordat dat zover was, moest eerst de honger 
naar prijzen worden gestild. Het toernooi bestond uit twee poules van 
vier, gevolgd door onderlinge wedstrijden om de eindstand te bepalen. 
Dit alles zou plaats gaan vinden op een groot veld, dus het beloofde 
een slijtageslag te worden. 

Tivoli – ’t Huukske 0-1
Voorafgaand werd er gesproken over een veteranentoernooi, maar 
in de eerste wedstrijd bleek hier niet veel van waar. Tegen een elftal 
met een gemiddelde ergens tussen de 25 en 30 jaar, zou de wedstrijd 
vooral bestaan uit tegenhouden. Dit tegenhouden ging vrij goed, zo 
goed zelfs dat de Tivolianen met vlijmscherpe aanvallen zich ook af en 
toe voor het vijandige doel konden melden. Echt gevaar bleef uit en de 
druk van ’t Huukske werd uiteindelijk te hoog voor de Tivoliaanse de-
fensie: 0-1. Om met een cliché af te sluiten: het was een nederlaag met 
perspectief en er waren positieve punten te noteren.

Groesbeekse Boys – Tivoli 0-0
De tweede wedstrijd was weer tegen een onbekende tegenstander, 
maar de mannen uit Groesbeek waren wel behoorlijk op leeftijd, dus 
deze strijd zou gelijkwaardiger moeten zijn. Gedurende de wedstrijd 
bleek dit ook het geval. Hoewel de voorhoede van de Groesbekers oud 
oogde, kwamen zij er wel een aantal keren gevaarlijk uit. Maar doel-
man Patrick stond steevast op zijn post. Toch had Tivoli gedurende de 
hele wedstrijd het betere van het spel en de beste kansen, echter bleef 
de treffer uit waardoor een puntendeling het logische vervolg was.
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Braakhuizen C – Tivoli 0-0
Het toernooi bleek een heuse veldslag, want de ene na de andere ve-
teraan haakte af. Hierdoor werden Devon en Robbie opgetrommeld om 
hun debuut voor de veteranen te maken. Ook ondergetekende mocht 
de kicksen weer eens onder binden en stond aan de aftrap van wed-
strijd nummer 3. Binnen dertig seconden kreeg junior op aangeven van 
Robbie al de beste kans van de wedstrijd om de score te openen, maar 
zijn inzet ging voorlangs. In het vervolg gooide Braakhuizen het op een 
fysieke strijd en met het nodige kunst- en vliegwerk wisten zij de Tivoli-
aanse aanvallen te stuiten. Ook zelf waren zij zo nu en dan gevaarlijk, 
maar wederom wisten beide doelmannen hun doel schoon te houden: 
0-0.

7e/8e plaats: Geldrop – Tivoli 0-2
Hoewel de Tivolianen in drie poulewedstrijden slechts een tegendoel-
punt hoefden te incasseren, zijn zij op wonderbaarlijke wijze toch laat-
ste geworden in hun poule, dus resteerde de wedstrijd om de 7e en 
8e plaats nog. Geldrop wilde het eerst beslissen met strafschoppen, 
maar na onderling beraad en wat leenspelers van Braakhuizen kregen 
zij toch een representatief elftal op de been en werd er “gewoon” ge-
speeld. Zonder aantekeningen wordt een verslag maken toch net even 
wat lastiger, maar eindelijk werd het net dan toch gevonden door de 
Tivolianen. Frans nam de zowel de eerste als de tweede treffer voor 
zijn rekening, maar de tweede werd onder uiterst dubieuze omstan-
digheden afgevlagd. Zelfs de arbiter wist niet precies waarvoor hij nou 
gefloten had. Enfin, binnen tien minuten was ook de tweede treffer een 
feit en was het pleit voor Geldrop beslecht.

Al met al was er sprake van een bijzonder toernooi. Waar zie je nor-
maal nog een toernooi waarin een team met maar een tegendoelpunt 
laatste wordt in zijn poule en dat de een na laatste in de totale eind-
stand afsluit met een positief doelsaldo? Tivoli kreeg het allebei op 
dezelfde dag voor elkaar, een unicum. Het buffet en de feestavond 
daarna was zoals gebruikelijk meer dan goed verzorgd, dus de Tivolia-
nen kijken al uit naar de uitnodiging voor komend jaar!

De webryder,
Marc van Hout

Op de volgende pagina een aantal foto´s
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VETERANEN

Seizoensafsluiting Veteranen

Zoals altijd stond ook dit seizoen de laatste wedstrijd weer in het teken 
van de seizoensafsluiting. Het was een wisselvallig seizoen, waarin 
vooral voor de winterstop de resultaten goed waren. Na de winterstop 
waren deze beduidend minder en werd er zelfs een negatief record 
neergezet sinds de heroprichting van de veteranen, acht jaar geleden, 
door drie keer op rij te verliezen. Het verschil tussen vóór en na de 
winterstop wordt duidelijker als er gekeken wordt naar de verschillende 
statistieken:
Voor de winterstop: 6 overwinningen, 1 gelijk en 2 nederlagen, gemid-
deld 2,1 punt per wedstrijd. 33 doelpunten voor (3,7 per wedstrijd) en 
22 tegen (2,4 per wedstrijd).
Na de winterstop: 6 overwinningen, 0 gelijk en 6 nederlagen, gemiddeld 
1,5 punt per wedstrijd. 35 doelpunten voor (2,9 per wedstrijd) en 26 te-
gen (2,2 per wedstrijd).

Opvallend bij de bovenstaande statistieken is dat deze resultaten rede-
lijk overeenkomen met de doelpuntenproductie van Frans. Voor de win-
terstop scoorde hij in zes verschillende wedstrijden, na de winterstop 
slechts in twee. Van die acht wedstrijden waarin Frans het net wist te 
vinden, werden er zes gewonnen en werd er maar een keer gelijk ge-
speeld en een keer verloren. 
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Met andere woorden: wanneer Frans het net vindt, 
komt het meestal wel goed. Misschien nog wel op-
vallender waren de statistieken 
van Mike, de MVP van vorig sei-
zoen. Na een jaar afwezigheid 
door blessureleed maakte hij dit 
jaar na de winterstop weer zijn 
rentree in het elftal. Hij wist direct 
in vier wedstrijden weer als van-
ouds het net te vinden, maar deze 
vier werden wel allemaal verloren.

De topscorer dit jaar was duidelijk Hennie. In dit geval 
gaat het dan niet over zijn gescoorde doelpunten (nul 
stuks), maar over het aantal gescoorde broodjes bal 
en schaaltjes pinda’s. Geen kantine was bestand te-
gen deze sluipschutter. De overige veteranen namen 
de overige productie voor hun rekening en scoorden 
de nodige glazen bier.

Om dit alles te vieren, stond er na de 
laatste wedstrijd uit tegen Nuenen (3-2 
nederlaag) de traditionele feestavond op 
het programma. Ine, Henk R. en Thuur 
hadden er ook dit jaar voor gezorgd dat 
de heren en dames voor het feest weer 
een goede Oosterse bodem konden 
leggen. Dat voetballen hongerig maakt, 
bleek wel, de borden eten waren dan ook niet aan te slepen.

Gevuld en wel, kroop na het eten DJ Spijker 
achter de draaitafel en draaide z’n plaatjes 
sneller en beter dan zijn schijnbewegin-
gen op het veld. Hij is tenslotte ook geen 
25 meer. Wel werd duidelijk dat de animo 
iets minder was dan de afgelopen jaren en 
mede door het goede weer zat de ene helft 

in de kantine en stond de andere helft buiten. Daardoor duurde het 
even voordat de sfeer er in kwam. Maar als er een feestje gebouwd 
moet worden, kun je dat wel aan DJ Spijker over laten. 
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Ook nu moest het kantinepersoneel weer de be-
nen onder hun lijf uit lopen om iedereen te blijven 
voorzien. Een Tivoli-feest is tegenwoordig niet 
meer compleet zonder dat Hakan zijn befaamde 
Hakan-move zonder shirt deed. Dus toen ook dat 
uiteindelijk had plaats gevonden, kon het feest 
weer met een goed gevoel worden afgesloten. 

Tot volgend jaar!

De webryder,
Marc van Hout

Op deze en de volgende pagina vinden jullie een selectie van de ove-
rige foto’s, die wij in ons archief hebben.
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ONZE DAMES OP STAP

Ons werd ingeseind,, dat onze dames afgelopen weekend op stap zijn 
geweest. Alhoewel het kort dag was, hebben we Hans Verbaal gechar-
terd om een verhaal daarover met wat foto’s te regelen. Onderstaand 
zien jullie het resultaat van deze bliksemactie.

Weekendje weg dames SV Tivoli

Vrijdag 23 juni was het dan eindelijk zover! Na een zeer bewogen sei-
zoen met een bittere Vlijmense nasmaak konden we eindelijk onze 
hoofden leeg gaan maken met een welverdiend
weekendje weg.
De organisatie was in handen van de drie mannen van het gezelschap 
Marcel, Fred en Hans.
We geven je het te doen, zoek maar eens iets waarmee je alle vrouwe-
lijke deelneemsters tevreden stelt. Uren van speurwerk zijn er vooraf 
gegaan voordat we bij strandpark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande uit 
kwamen! Met de opgeven datum van 23 Juni dachten we m.b.t. het 
weer wel goed te zitten, maar ja het blijft Nederland, dus dat was een 
klein minpuntje.

Het vertrek was om 13:00 uur en we gingen met 5 bomvolle auto’s 
op pad, ook dat was weer verassend om te zien wat vrouwen voor 3 
dagen mee nemen, niet normaal voor elk dagdeel een setje kleren, ge-
middeld 7 paar schoenen per dame en heel veel hoe maak ik me mooi 
zooi. 13 föhns, 21 stijltangen, 142 mascara’s, 54 kleuren lippenstift, ik 
heb ook dames hele rare apparaten op hun wimpers zien doen, wat 
een belevenis!

Na een laatste check werd de locatie bekend gemaakt en konden we 
vertrekken. De rit duurde een uurtje en drie kwartier, maar ja dan heb 
je altijd wel dames die zo aan het kletsen zijn dat hun navigatie er niet 
boven uit komt en ze een afslag missen (ik zal geen namen noemen, 
we hebben een boot hij heet **** en hij ligt hier in de sloot), ja en dan 
doe je er zo maar een half uur langer over!
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Bij aankomst alles uitgeladen en een kamerindeling gegeven. Geluk-
kig lag ik alleen, dit was ook voor de anderen fijn omdat ik in mijn slaap 
schijn te praten over van alles, waaronder boodschappenbriefjes en 
pindakaas.
We hadden een aardig voorraadje drank ingeslagen en we waren het 
er over eens dat we die maar eens burgemeesters moesten gaan ma-
ken. Beste lezers, ik kan u verzekeren, daar is ons damesteam echt 
wel kampioen in!

De avondmaaltijd werd genuttigd in het restaurant op het park en Nina, 
Kylie en Fred hebben er ons van hun muzikale pianotalent laten genie-
ten! Waarbij de meeste stoelen omdraaiden voor onze teamcaptain. 
Opvallend detail: er werden 7 kindermenu’s besteld!

Na het eten terug naar de ka-
juitbungalow en ons opmaken voor 
de stapavond, sommige namen 
het opmaken iets wat te serieus en 
na 2 uur konden we eindelijk ver-
trekken richting the nightscene van 

het altijd bruisende ‘s -Gravenzande.
Na een wandeling van 20 minuten belandden we in café de Prome-
nade waar het toen nog erg rustig was! Maar waarschijnlijk heeft het 
dorp een groepsapp, want in no-time kwamen ze als vliegen binnen en 
staarden de manlijke ‘s Graven-
zanders naar alles wat aan Tivoli 
kant bewoog!
De eigenaar had waarschijnlijk 
ook een topavond dankzij ons, 
want hij schonk het ene na het 
andere shotje voor ons in! Het 
ging hard en het alcoholpromil-
lage steeg in recordtempo! Ik 

weet niet meer zo goed hoe laat we zijn gaan lopen 
en een aantal met de enige verkrijgbare taxi zijn ge-
gaan. Aangekomen in de kajuit zijn de meesten hun 
bed ingerold! Rond 6 uur ben ik wakker geworden 
en trof Birgit aan ,die de slaap ook niet zo goed kon 
vatten, dus maar bakske koffie gezet en gewacht tot  
het restant boven water kwam. Ik kan jullie verzeke-
ren, ik heb ze wel eens fitter gezien.
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Het ontbijt verzorgd en daarna heeft iedereen 
zich nog even kunnen ontplooien, voordat we 
de grote Hansie Hansie quiz gingen spelen. De 
deelnemers waren erg fanatiek en Marcel was 
zelfs een beetje over de 
rooie omdat hij niet wist 
te winnen! Deze ging na-
melijk naar het team van 
Jolanda, Nina, Kylie en 
Ayla. Tussen de vragen 
door vloeide de alcohol 

weer rijkelijk en werden de hersenen gekraakt!
Etenstijd, lekker met z’n allen grillen en er was genoeg, zoveel zelfs 

dat we zondag nog een keer konden. Biefstuk, 
hamburgers, garnalen,varkenshaas, salades, 
het was er allemaal!
Een deel van de groep had de smaak van het 
stappen goed te pakken en zijn weer naar 
de Promenade gegaan! Een klein deel bleef 
“thuis”en onder 
het genot van een 
drankje werd er nog 
een quiz gespeeld. 
Zo tegen een uurtje 
of 2 vonden we het 

genoeg en zijn gaan slapen! De stappers 
zijn een aantal uurtjes later teruggekomen en hebben toen nog wat ge-
dronken (nooit genoeg hè)!
Zondagmorgen ontbeten en wij van de organisatie en Patricia kregen 
nog een mooie ingelijste teamfoto van de dames!

Daarna werd besloten de al-
cohol op een sportieve manier 
uit onze lichamen te laten ver-
dwijnen en werd er fanatiek 
volleybal gespeeld onder leiding 
van Alfredo, de scheids welke 
wel heel veel Vlijmense trekjes 
vertoonde.
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Ayla had wat moeite met de lijnen 
van het veld en ze bleef er dan ook 
telkens achter haken. Wat ook erg 
leuk was om te zien, dat wanneer er 
iemand los riep in een team, ook echt 
iedereen dit bevel volgde! Semra zou 
overigens een goede in het leger zijn, 
ze schreeuwde en commandeerde 
steeds tegen mij waar ik moest staan.

Het was overigens  geen gevarenvrij veld, grote glasscherven, stenen, 
pvc pijp, zomaar een aantal attributen die we veel tegen kwamen. Dat 
er niemand gewond is geraakt, blijft een 
wonder.
Na gedane arbeid natuurlijk een drankje 
en tijd voor een spelletje Wie ben ik? Veel 
gelachen en gedronken.
Avondeten, zoals gezegd grillen en daar-

na is er een 
aantal dames 
helaas al naar huis moeten gaan i.v.m. 
verplichtingen op de maandag. De overige 
dames en Marcel zijn nog naar de après 
skihut in Rotterdam gegaan en hebben 
hun ogen daar uitgekeken. Fred en ik zijn 

thuis gebleven en rond 11 uur ben ik als een blok in slaap gevallen. Te-
gen vijven zijn de stappers teruggekomen en voor een paar uurtjes hun 
bed ingerold. Immers, om 10 uur moesten we het huis verlaten en ons 
opmaken voor de terugweg naar ons mooie Eindhoven.

Het was een mooi, maar zwaar weekend met helaas iets minder weer. 
Daarom wordt er nu al gekeken naar de locatie voor volgend jaar en 
die zou zomaar eens in Espana kunnen zijn.

Op de volgende pagina vinden jullie een selectie van de overige aan 
ons ter beschikking gestelde foto’ s
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De nachtkaars ontvlamt 

Met een grote groep 
Naar de Ardennen 
Dat zorgt voor troep 
Daaraan moet je wennen 

Lots of booze and drugs
Lots of love and hugs

Toplocatie en top geregeld 
Groot huis met alles op en aan
Daar werd ook ons lot bezegeld 
Een aanzet om toch door te gaan 

Lots of booze and drugs
Lots of love and hugs

Na een avond vol vlees
Een barbecue in de fik
Wat gasten out of space 
En veel bier uit blik

Lots of booze and drugs
Lots of love and hugs

Bierproeverij in de hut
Nog niet genoeg gehad
Gezever en ook gekut 
Een voor een ketszat 

Lots of booze and drugs
Lots of love and hugs

Songfestival samen kijken
Of voetvolley op het veld 
Niets hoeft te wijken 
En niets raakt bekneld 
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Lots of booze and drugs
Lots of love and hugs

Knallende blikken
Duvel en karmeliet 
Gewoon blijven slikken
Geen tijd van verdriet 

Lots of booze and drugs
Lots of love and hugs

Puinruimen ‘s ochtends vroeg
De verhuurder komt kijken
Werken als schoonmaakploeg
De borg moet nog blijken

Lots of booze and drugs
Lots of love and hugs

Dank jullie allen
Het was een genoegen
Samen lekker knallen 
Van ellende geen sjoege

Pasje 14-5-2017

HHH
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DE VETERANEN OP WEEKEND NAAR BREDA

In het weekend van 16 tot en met 18 juni is een delegatie van onze ve-
teranen er weer eens op uitgetrokken. Helaas is de tijd tekort gebleken 
om een jullie in dit clubblad al een uitgebreid verslag aan te bieden. 
Onze vaste correspondent en webryder Marc van Hout maakt dat in het 
volgende clubblad ruimschoots goed. Zeker is, dat het weer een bijzon-
der weekend is geweest, waarbij niet verrassend de drank weer rijkelijk 
vloeide, dat is aan onze vets wel besteed, en ook de inwendige mens 
niet werd vergeten Ook is ons bekend, dat er werd overnacht in hotel 
Apollo in hartje Breda en dat er ook andere programmaonderdelen 
waren, zoals een Escaperoom. Zoals gezegd in het volgende clubblad 
een uitgebreid verslag met bijbehorende foto´s. Verderop plaatsen we 
alvast een kleine selectie van die foto´s

H H H
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VOOR U GESPOT

Het afgelopen weekend was er een evenement op het Sint Bonifatius-
park in Eindhoven. Ook onze vereniging was daar aanwezig om ons 
clubje te promoten. Onderstaand een mooie foto daarvan.

H H H
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ARCHIEF TEAMFOTO’S

Op de website hebben we al enige tijd een “Archief Teamfoto’s”. Mis-
schien wel eens bekeken of u wist nog niet van het bestaan af? Bij 
deze. Er staan al heel wat foto’s in (nog niet alles), maar we weten van 
veel van de geplaatste foto’s niet alle gegevens. Op de website staat 
weliswaar een oproep aan de leden om de ontbrekende gegevens naar 
ons te mailen en ook in het clubblad hebben we daar al meerdere ma-
len aandacht aan geschonken, maar helaas komt daar weinig respons 
op. Vandaar dat we in de vorige clubbladen zijn begonnen met deze 
nieuwe rubriek om te gaan proberen om u alsnog aan het werk te krij-
gen. We doen met deze nieuwe rubriek dan ook een beroep op u om 
de ontbrekende gegevens aan te vullen.
Op de volgende pagina’s plaatsen we steeds 4 foto’s en daarbij stellen 
we wat vragen. Als u de vraag of vragen bij de foto’s kunt beantwoor-
den, doet u ons dan een plezier en laat ons dat weten.
Om het beter te kunnen bekijken/vergroten, kunt u deze foto’s ook op 
onze website bekijken via de webpagina http://www.svtivolivoetbal.nl/info_
algemeen.htm 

U kunt het gevraagde opsturen naar de beheerder van onze website 
op: Willemweb@svtivolivoetbal.nl  
of naar de redactie van ons clubblad op:
svtivoliclubblad@zonnet.nl 

U wordt bij voorbaat bedankt voor uw welwillende medewerking.

U mag natuurlijk ook de rest vast bekijken op onze website, als u niet 
wilt wachten op het volgende clubblad! Inmiddels heeft onze webbe-
heerder een start gemaakt om de Tivoli Facebook pagina voor hetzelf-
de doel te gebruiken, dus dit is dan een nieuwe optie. Gebleken is, dat 
diverse mensen via deze weg ontbrekende gegevens aanleveren, dus 
vooral doorgaan.

Als we aan het eind van deze jaargang de balans opmaken, moeten we 
concluderen dat we via deze “clubblad-weg” niet of nauwelijks reacties 
hebben mogen ontvangen. We zijn aan het overwegen om deze club-
bladrubriek in de volgende jaargang weer ter ziele te laten gaan. Alleen 
reacties van uw kant zouden dat nog kunnen voorkomen. Kom op, 
mensen!
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Vraag bij Tivoli EG1 2012-13: Ontbrekende namen?

Vraag bij Tivoli F1 2011-12 VOORJAAR: Ontbrekende namen?
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Vraag bij Tivoli F1 2015-16: Ontbrekende namen?

Vraag bij Tivoli F2 2011-12 VOORJAAR: Ontbrekende namen?

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
Bloemenboetiek “Annil” v.o.f. Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.”               Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
De Verfkampioen Kapsalon Joanna
Café ‘t Bambierke Cafetaria Ons Danny
Keyboardcentrum Eindhoven Autobedrijf Tommy Cars
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD 
SPONSORS:

Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Peels Haarmode Keyboardcentrum Eindhoven
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten De Verfkampioen
Andriessen Bouw- & Sloopbedrijf Vidijko
De Goey Interieurwerken Autobedrijf van de Laar
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK Eddy’s
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SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR TENUE-  
SPONSORS:

Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Café Bartenders Eddy’s 
Frans Veldpaus Dakbedekkingen Keyboardcentrum Eindhoven
Glazenwasserij H. Lutgens Cafetaria Ons Danny
VCN Verzekeringen Autobedrijf van de Laar
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EN HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Bloemenboetiek “Annil” Aragorn ICT Dienstverlening Best Band
Audio TV Centrum 3BE Backpackers Bed & Breakfast Bloemmarie 
Hans Bonnema Schoenmakerij Uncle Rey Boetiek Diva’s
Cafetaria Stratum Café Caravelle De Goey Interieurwerken
Machinefabriek gebr. Frencken Irma Janssen.com World Food
Keyboardcentrum Eindhoven Frans Veldpaus Dakwerken
Lafaire Autobanden & Velgen Rennenberg Schilderwerken
Café Sgt. Peppers  MRE Makelaars VCN Verzekeringen
Cafetaria Ons Danny  Perry’s Rod Shop Reprofair Autogas
Autobedrijf Tommy Cars Café ’t Bambierke Autobedrijf Diego
Kapperij ZoWeZo  B en R Dakwerken Autoservice Sheik
Eddy’s Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Autobedrijf van de Laar Klus- & Schildersbedrijf van Bekhoven
Cor&Gonnie Glazenwasserij H. Lutgens

 
H H H
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- dit het laatste clubblad van deze jaargang is
- we u in elk geval een fijne zomervakantie willen wensen
- we dat dan ook doen
- er nog veel onduidelijkheid is omtrent ons sportpark
- we u aanraden om de media goed in de gaten te houden
- er ons is beloofd dat we sowieso niet van de hei hoeven
- ons sportpark toch wel drukker bezocht zal worden
- we er een seniorenteam bij krijgen
- de selectie zich namelijk enorm zal uitbreiden
- er zomaar eens 60 spelers in onze selectie kunnen zitten
- ook de staf flink wordt uitgebreid
- onder aanvoering van hoofdtrainer Hans Bonnema we hier flinke 

stappen maken als club
- er toch een aderlating plaatsvindt
- onze overgebleven G-spelers ons zullen verlaten
- zij hun heil zoeken bij EMK waar meer spelers aanwezig zijn voor 

een G-team
- we de jongens van harte bedanken voor hun lidmaatschap en in-

breng in onze club
- onze jeugdafdeling ook wel een boost kan gebruiken
- er een goede PR-actie op touw is gezet
- hier nu ook gevolg aan zal worden gegeven
- scholen nog benaderd zullen worden en alle aanwas van harte 

welkom is
- het Frans Mink toernooi erg succesvol was
- er wegens het grote deelnemersveld last-minute nog wijzigingen in 

de teamindelingen moesten plaatsvinden
- de deelname van de American Footballers van de Raptors misschien 

wel het meest in het oog sprong
- alle deelnemers hier erg enthousiast over waren
- het al met al een fantastische en zonnige dag was
- helaas Frans Mink zelf niet in staat was om erbij te zijn
- zoon Marco hem daarom verving
- we Frans en zijn dierbaren veel sterkte toewensen

H H H








