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REDACTIONEEL

Het gaat nog 
steeds goed bij 
Tivoli! We blijven 
groeien nog steeds 
en de resultaten 
zijn er. Ons vaan-
delteam gaat on-
geslagen aan kop, 
hetzelfde geldt voor 
de dames en de 

sfeer is goed. 

De jubileumviering bleek een succes 
waarbij tot in de vroege uurtjes werd 
gefeest. We blijven wel op zoek naar 
versterkingen op het ondersteunende 
vlak, nieuwe scheidsrechters en be-
geleiders zijn van harte welkom. Ge-
gadigden mogen zich direct melden. 

Helaas is er ook triest nieuws; een 
van onze 2 nog in leven zijnde ere-
leden is ons ontvallen. Op 91-jarige 
leeftijd is Klaas Groeneveld overle-
den. Klaas was in het verleden zeer 
actief in onze (jeugdafdeling van 
onze) club. Wij wensen de familie 
Groeneveld en alle liefhebbenden van 
Klaas veel sterkte en condoleren hen 
van harte. In dit blad kunt u uiteraard 
een In Memoriam lezen over Klaas.

Veel leesplezier!

H H H
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IN MEMORIAM - KLAAS GROENEVELD

Onlangs kregen we het trieste bericht van het overlijden van ons erelid

Klaas Groeneveld

Afgelopen zondag 9 oktober is hij op 91-jarige leeftijd gestorven .
Onze gedachten gaan uit naar de familie Groeneveld en vrienden.

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Klaas werd in 1946 op 21-jarige leeftijd lid van onze club en aan het 
eind van afgelopen seizoen was hij 70 jaar lid, een mijlpaal waarvoor 
hij op de komende nieuwjaarsreceptie als jubilaris gehuldigd zou zijn 
geworden. Zelden vertoond, zo’n langdurig lidmaatschap en in onze 

Tivoli-historie is er enkel Piet van Eijck, die hem met 75 jaar
lidmaatschap op dit punt aftroeft.

Klaas was, zoals hijzelf in 1981 in ons jubileumboek bij het 50-jarig
bestaan schreef, bepaald geen briljante voetballer, maar in tactisch
verdedigend opzicht was hij van grote klasse en daarmee heeft hij

zich tot op late leeftijd voetballend staande kunnen houden.
Het 1e elftal heeft hij niet kunnen halen, maar zijn schoonvader Hein 
Huizing, bij de Tivoli-insiders beter bekend als “Opa Huizing”, vond

hem wel goed genoeg om bij de oprichting van de juniorenafdeling in 
1947 als juniorensecretaris samen met “Opa” en Harrie vd Veen de 
juniorenafdeling te gaan leiden. Ruim 20 jaar heeft hij samen met

anderen een stempel gedrukt op het beleid van die afdeling en bij de 
jeugd werd “Groeneveld” al gauw een begrip. Tijgerstraat 44, hun
toenmalige adres, werd een soort epicentrum, van waaruit samen

met zijn vrouw en later ook zijn zoons alles voor de junioren
in goede banen werd geleid.
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Enige wapenfeiten uit zijn regeerperiode꞉ een flinke groei in het aantal 
elftallen; in 1954 is er een primeur met A1, dat als eerste Tivoli 

juniorenelftal kampioen wordt; in 1962 organiseert Tivoli voor het 
eerst een eigen jeugdtoernooi; in 1963 wordt voor het eerst deelge-
nomen aan het KNVB-jeugdsportkamp te Otterlo. De contacten die 

hieruit voortvloeien, leveren de jaarlijkse deelname op aan het traditio-
nele VFC-toernooi in Vlaardingen. Op 18 mei 1964 strijden A1, B1 en 
C1 in een vijfkamp met Feijenoord, Fortuna Vlaardingen, Xerxes en 

VFC om het “Zilveren Doel”; in 1967 zorgt de juniorenafdeling voor ‘n 
unicum in die tijd, namelijk het organiseren van een toernooi voor de 
lagere elftallen. Het jaarverslag vermeldt, dat zowel A2, B2 alsook C4 

geheel volgens bedoeling géén prijs behaalden!; in datzelfde jaar
wordt Klaas als secretaris opgevolgd door zijn zoon Simon, maar op 

de achtergrond blijft hij met raad en daad nog lang aanwezig en in het 
seizoen 1974-75 krijgt hij het juniorensecretarisstokje tijdelijk weer in 

handen, omdat zoon Hein, die eerder zoon Simon als junioren-
secretaris was opgevolgd, omdat die op zijn beurt secretaris van het 
hoofdbestuur moest worden, voor zijn werk naar Singapore moest.

Gevoetbald werd er ook, tot hoge leeftijd heeft hij nog lang deel
uitgemaakt van het toenmalige veteranenelftal van leider Jack van 
Heesewijk en er waren speciale gebeurtenissen bij zijn 50e en 60e

verjaardag. Bij zijn 50e verscheen er een speciaal artikel in het ED 
(Klaas 50) en bij zijn 60e was er een speciaal voor hem georgani-
seerde wedstrijd, waarvan uitvoerig in ons clubblad verslag werd

gedaan. In de 60-er en 70-er jaren werd er ook gezaalvoetbald en van 
de club Tivoli Boys die was ontstaan uit het bestuur en de begeleiding 

van de juniorenafdeling maakte uiteraard Klaas ook voetballend en 
bestuurlijk deel uit. Op een gegeven moment diende zich een sponsor 

aan, van Eewijk/van Campen, die importeur was van de Chiquita
bananen. Klaas stemde uiteindelijk alleen toe, als hij zwart op wit 

kreeg, dat we niet met zijn allen krom hoefden te gaan lopen.

Het zal niet verbazen, dat Klaas eind jaren zestig zeer verdiend is
benoemd tot erelid van onze vereniging.

Klaas was kortom een speciale en markante Tivoliaan, die we 
ons met respect en eerbied zullen blijven herinneren.

Dat hij moge rusten in vrede. 



4

KLAAS GROENEVELD - SPECIAL

In het jubileumboek bij ons 50-jarig bestaan in 1981 kwam ons erelid 
Klaas Groeneveld speciaal aan het woord. Onderstaand hiervan een 
“snapshot”. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Overlijden erelid Klaas Groeneveld
Op 9 oktober is ons erelid Klaas Groeneveld op 91-jarige leeftijd over-
leden. Wij wensen de familie Groeneveld veel sterkte toe in deze moei-
lijke tijd.

Gezocht!
Tijdens de ledenvergadering is gebleken dat we nog een paar helpende 
handen kunnen gebruiken, voor onder andere de volgende functies:
- Scheidsrechter voor de senioren.
- Scheidsrechter voor de JO7.
Dus ben of ken jij iemand die het leuk vindt om te fluiten, meldt het ons

EHBO
Voor onze en jullie veiligheid wil het bestuur inventariseren wie er in het 
bezit is van een EHBO/BHV - diploma en hoe vaak diegene bij Tivoli 
aanwezig is. Dus heb jij een dergelijke diploma, laat het ons weten!

Contributie
Ook in het nieuwe seizoen is het voor onze club noodzakelijk dat we 
tijdig de contributiegelden binnen krijgen. Leden die niet betalen, zullen 
uiteraard niet speelgerechtigd zijn. Ook kunnen zij zich niet overschrij-
ven naar een eventuele andere club als er nog een bedrag openstaat. 
Algemene leden zullen als lid van onze vereniging worden uitgeschre-
ven als zij hun contributie niet voldoen. De betaling kan gedaan worden 
op IBAN-nummer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli.

Namens het bestuur,
Marc van Hout

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers veteranen
 6 Mark Panhuijsen veteranen
 7 Frans Joosten verenigingslid
 11 Arianne Muskens medewerker kantine
 12 Jeffrey de Rijk selectie
 13 Rick van de Laar veteranen
 14 Saif Oedaichand JO9-1
  Madison Philippart JO13-1
 15 Yasin Oedaichand JO13-1
 18 Cindy Bruintjes dames
  Joost Verbruggen 3e

 21 Ryan Ligthart JO13-1
 23 Bas Santema selectie
 27 Ricardo van Bekhoven selectie
  Faysal Bendriss elftalbegeleider 3e

 28 Tayfun Demirez selectie
 29 Luuc Bonnema selectie

 
H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg Ondehoud kantine+kleedkamers/ 
   medewerker kantine
  Gijs Smulders 4e

  Niek Leatomu selectie
 3 Martien Dielissen jeugdleider/trainer Tivoli JO13-1/ 
   leider 2e

  Coen Jansen selectie
  Kevin van Och selectie
 7 Zakaria Strazzulla 3e

 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders wedstrijdsecretaris algemeen\club 
   scheidsrechter/
   elftalbegeleider veteranen
 13 Ralf Walravens selectie
  Marcel van de Kamp trainer dames
 14 Henk Iedema lid commissie van beroep/lid van  
   verdienste
  John de Goeij verenigingslid
 17 Jordelino Nzita selectie
 20 Mike Bekelaar clubscheidsrechter 4e

 21 Bart Bonnema selectie
 23 Freddy Meulensteen 4e/lid kascommissie
  Whaleed Ouahib Tivoli JO13-1
 25 Evert Hameeteman selectie
 27 Leny Sanders medewerker kantine/lid van ver 
   dienste
 28 Janish Telkamp dames

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Ik ben geen Goddeloze, verre van dat, maar als 
het spreekwoord opgaat dat het geluk met de 
Goddeloze is dan zou ik dat toch zeker moeten 
zijn, als ik tenminste mijn voorzitterschap bij 
Tivoli bekijk. Toen ik vijftien jaar geleden het 
verwijt kreeg dat in Eindhoven alles aan de 
Topsport werd gegeven en niets aan de breed-
tesport, vooral niet aan de kleinere clubs zoals 
Tivoli, en dat Tivoli daardoor genoodzaakt was 

om de handdoek in de ring te gooien, trok ik mij dat best aan. Tijdens 
een vergadering, waarin over de liquidatie werd gesproken, liet ik mij 
overhalen om te kijken wat een goed plan zou zijn om de club er weer 
bovenop te helpen. Dat het mij alleen nooit zou lukken, had ik direct al 
aangegeven, maar ondersteund door de echte Tivolianen werd het ge-
strande schip weer vlot getrokken. 

Zo langzamerhand werden ook ik en mijn vrouw Tivolianen, we vonden 
er vriendschap en gezelligheid die aanleiding gaven om door te gaan. 
Ieder jaar opnieuw weer hoop op succes op sportief gebied, maar ook 
de hoop dat er een organisatie zou ontstaan die klonk als een klok. Als 
echter jaar op jaar het vertrouwen in het succes en een verbeterende 
organisatie er is, maar de uitkomst is steeds maar een teleurstelling, 
dan moet je van goede huizen komen om door te gaan. Gelukkig heb-
ben we dat gedaan, weliswaar soms wankelend, maar we zijn doorge-
gaan totdat we vorig jaar met het rapport “innovatie of liquidatie” keu-
zes en harde afspraken hebben gemaakt. Als we de weg die we vorig 
jaar zijn ingeslagen, blijven volgen en ook blijven kijken naar nieuwe
mensen die op bestuurlijk terrein een goede aanvulling kunnen zijn, 
dan blijven we op koers. 

Als ik daarnaast de sportieve prestatie zie, zoals die op dit moment in 
beeld komt, dan begint het er op te lijken dat het spreekwoord dat ik 
al aanhaalde in beeld komt. Ik zie bij onze topelftallen  het voetbal dat 
we zolang gemist hebben. Als er bij alle elftallen de teamgeest en de 
gezelligheid, het iets voor elkaar en de club over hebben, de boventoon 
gaan voeren, dan is Tivoli een vereniging die als voorbeeld mag dienen 
voor menig andere club. Als daarnaast door ons allen zou kunnen wor-
den meegewerkt tot een goede jeugdafdeling te komen, dan kan met 
een gerust hart de toekomst tegemoet worden gezien. 
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Van ganser harte hoop ik dat we de nu ingeslagen weg kunnen blijven 
volgen en dat ik zondag op zondag aan Hans, Martin en Cor en al de-
genen die het succes moeten waarmaken, mag zeggen bedankt en 
een High Five voor jullie allemaal.  

Dre Rennenberg
Voorzitter

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijwerkt t/m 08/10)

Bedankt
Corina Braet      dames
Michelle vd Putten      dames
Anna Welten      dames
Ilhan Yigit       veteranen
Johan Warnaar      4e

Nieuw
Milan Meulensteen      JO13-1
Ger Kuijpers      reservelid veteranen
Marciano Bakker      2e
Michael Heeren      reservelid veteranen
Mohamed Almonajjed    JO13-1
Jan Kantelberg      hulptrainer G1
Donny Wartenbergh      JO9-1
Paul van Poppel      4e
Rob Lemmens      4e
Stef de Goeij      2e
Anton Hu       JO9-1
Kevin van Och      2e 

H H H
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TIVOLI 1 – TROTSE KOPLOPER

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 blijven op zoek naar 
een vrijwillige correspondent, die het leuk zou vinden om uitgebreidere 
verslagen van het 1e te maken.

Met een gerenoveerde selectie en onze nieuwe trainer Hans Bonnema 
waren de verwachtingen voor ons vaandelteam voor deze competitie 
hooggespannen. En, ons 1e is flitsend uit de startblokken geschoten en 
wist met maar liefst 5 overwinningen op rij de koppositie in de 5e klasse 
E te veroveren. Met vaak fraai combinatievoetbal werd dit bereikt en 
dat belooft veel goeds voor het vervolg van deze competitie. Ga zo 
door, mannen.

Tivoli – Waalre (0-0) 1-0 4 september 2016
Joey Klaassen schiet Tivoli naar overwinning thuis tegen Waalre
Na veel kansen voor beide ploegen voor rust, viel direct na de pauze 
de goal voor titelpretendent Tivoli. Joey Klaassen zorgde met een be-
keken schot voor 1-0. Waalre brak niet meer door de defensie van 
Tivoli, waardoor de eerste drie punten van het seizoen voor de thuis-
ploeg waren.

Tivoli – Knegselse Boys (1-0) 5-1 18 september 2016
Tien minuten voor rust schoot Bart Bonnema 
hard op de lat, waarna de bal via een verdediger 
van de bezoekers in het doel verdween, rust-
stand1-0.
Na rust zette Tivoli aan. Goals van Jordelino 
Nzita, Joey Klaassen en Bas Santema (2)
tilden de stand naar 5-0.
Vlak voor tijd redde Hein Willems vanaf de stip 
de eer voor Knegselse Boys, 5-1.

Riethoven – Tivoli (0-1) 0-2 25 september 2016
De bezoekers speelden goed georganiseerd en wonnen verdiend met 
0-2. Met enkele snelle spelers voorin is Tivoli een lastig te bespelen 
tegenstander.
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In de vijftiende minuut opende Jordelino Nzita de score voor Tivoli, 0-1.
Het duurde tot vijf minuten voor tijd, voordat de bezoekers weer tot een 
doelpunt kwamen. Het was wederom Jordelino Nzita, die scoorde en 
de 0-2 voor zijn rekening nam.

Tivoli – DOSL (0-1) 3-2 2 oktober 2016
Martijn Bax bracht DOSL voor rust aan de leiding, 0-1.
Na de pauze stelde Tivoli orde op zaken. Mike van Dijk kopte de gelijk-
maker tegen de touwen  en Jordelino Nzita zorgde voor 2-1 en via een 
penalty voor de 3-1. Reinier Steinmetz zorgde nog voor de 3-2, maar 
DOSL kwam niet meer in de buurt van een gelijkspel.

Tongelre – Tivoli (1-3) 3-5 9 oktober 2016
Tongelre was zondag-
middag geen partij voor 
koploper Tivoli, dat nog 
geen punt heeft gemorst 
in de eerste vijf competi-
tieduels: 3-5. Tivoli was 
in de openingsfase een 
stuk sterker dan Ton-
gelre en raakte het alu-
minium. De thuisploeg 
sloeg echter als eerste 
toe uit een tegenaanval. 
Een lange bal leek voor 

de doelman van Tivoli, maar de rappe Dominik Pirron van Tongelre was 
eerder bij de bal en werkte het leer met een lob over de goalie het doel 
in, 1-0.
Binnen een minuut ging het leder aan de andere kant op de stip. Jor-
delino Nzita schoot raak vanaf elf meter, 1-1. Na ongeveer een kwartier 
bracht Jens Feskens de bezoekers voor het eerst aan de leiding, 1-2. 
Tivoli bleef domineren en na iets meer dan een half uur spelen maakte 
Ralf Walravens de 1-3 uit een corner.
Vroeg in de tweede helft tikte Bart Bonnema de 1-4 tegen de touwen. 
Tonnie Kerkhof schoot uit een hoekschop de 2-4 binnen. Ralf Walra-
vens maakte vervolgens zijn tweede van de middag, waarna Kerkhof 
de eindstand op 3-5 bepaalde.

H H H
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TIVOLI 1 – EXTRA (overgenomen uit het papieren ED)

Na de 5e achtereenvolgende zege van ons 1e verscheen onderstaand 
artikel in het sportkatern van het papieren ED. Dat kunnen we julllie 
natuurlijk niet onhouden.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2016 – 2017

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E
Tivoli 5 15 16- 6
Sterksel 6 15 23- 6
Riethoven 6 15 15- 7
DOSKO’32 6 12 17- 9
Waalre 6 10 16- 8
DOSL 5 9 12- 7
Casteren 5 6 11- 14
DEES 5 6 11- 14
Knegselse Boys 5 5 6- 9
Terlo 5 4 6- 12
Tongelre 6 4 13- 20
De Bocht’80 5 1 4- 18
LSV 5 0 4- 24

Tivoli 2 5e klasse 521
Valkenswaard 6 4 12 8- 2
Dommelen 4 3 9 8- 2
Tivoli 2 4 9 16- 7
Heeze 5 4 9 13- 10
EFC 5 3 6 8- 3
Best Vooruit 4 3 6 7- 4
Nuenen 9 3 3 7- 9
Waalre 3 3 3 10- 18
SBC 6 4 3 7- 10
Bergeijk 3 4 3 7- 12
Braakhuizen 5 3 0 3- 7
Hoogeloon 3 4 0 6- 16
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Tivoli 3 5e klasse 526
Acht 4 3 9 13- 3
Braakhuizen 6 3 9 13- 3
Eindhoven AV 3 4 9 14- 9
Nuenen 7 3 7 12- 4
RPC 5 4 7 10- 8
Heeze 4 3 6 6- 3
Pusphaira 4 4 4 9- 8
SBC 7 4 4 6- 13
Tivoli 3 4 3 10- 16
WODAN 7 1 0 3- 6
DOSL 3 3 0 3- 15
Brabantia 7 4 0 5- 16

Tivoli 4 6e klasse 650
Valkenswaard 7 4 12 24- 8
Braakhuizen 10 4 10 15- 5
RKVVO 5 4 9 30- 10
Nuenen 10 4 7 27- 9
Nederwetten 3 4 7 21- 10
Steensel 3 4 6 11- 13
Tivoli 4 4 6 13- 17
Riethoven 4 3 4 11- 12
De Valk 7 4 3 8- 9
Heeze 7 4 3 12- 18
Eindhoven AV 5 3 0 1- 33
DOSL 7 4 0 4- 33

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)
Tivoli 4 12 40- 4
Vlijmense Boys 4 12 35- 5
SPV 4 9 13- 6
SES 2 3 6 13- 6
FC Cranendonck 2 3 6 6- 2
Emplina 3 4 6 7- 15
SBC 2 4 6 14- 25
Ollandia 3 3 10- 21
SV Budel 2 4 3 9- 15
FC Uden 4 3 10- 21
Racing Boys 3 0 2- 22
Baardwijk 2 4 0 8- 25
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G-team en Jeugd (najaarsreeks)

Tivoli G1 2e klasse 5
RKVVO G1 3 6 19- 8
Valkenswaard G1 2 4 11- 6
TGG G2G 2 4 9- 4
DVVC G2G 2 4 13- 10
Rijen G2 3 4 12- 19
OVC‘26 G2 2 3 9- 12
Moerse Boys G1G 0 0 0- 0
ST Viola/Gilze G1 2 0 5- 10
Tivoli G1 2 0 5- 14

Tivoli JO13-1 6e klasse 34
Best V. JO13-4 4 12 47- 3
Oirschot V. JO13-5 3 6 9- 11
DBS JO13-7 4 6 29- 17
Unitas‘59 JO13-10 2 3 9- 8
Tivoli JO13-1 2 0 2- 34
Acht JO13-3 3 0 2- 25

Tivoli JO9-1 4e klasse 54
SBC JO9-6 3 9 21- 5
Geldrop JO9-4 3 6 23- 5
Tivoli JO9-1 3 4 10- 19
SBC JO9-4G 1 3 3- 2
Unitas‘59 JO9-8 4 2 10- 16
Nuenen JO9-6 4 1 7- 27

H H H
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 15-09-2016

Met gebruikmaking van de notulen van secretaris Marc van Hout en 
met medewerking van onze redacteur Pascal Janssen is onderstaand 
verslag tot stand gekomen.

Opening
Dré Rennenberg opent de vergadering om 20:17 uur en heet iedereen 
van harte welkom. De opkomst is met 58  leden meer dan vorig jaar, 
hiermee is ook het quorum behaald. Negen leden hebben zich afge-
meld. 
Dré geeft aan tevreden te zijn met de groei van de selectie en overige 
leden onder impuls van de nieuwe hoofdtrainer Hans Bonnema.
Dré vraagt de vergadering om 1 minuut stilte te houden voor de leden 
en dierbaren die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen, specifieke na-
men worden hierbij niet genoemd.
De jubilarissen dit jaar zijn Peter van de Laar voor 25 jaar, Peter van 
Heesewijk voor 50 jaar en Klaas Groeneveld voor 70 jaar lidmaatschap. 
Zij zullen zoals gebruikelijk gehuldigd worden op de nieuwjaarsreceptie 
van 2017. Inmiddels is ons erelid Klaas Groeneveld ons ontvallen.

Goedkeuring notulen ALV 10-09-2015
Sinds drie jaar worden de notulen van de vorige ALV niet meer voorge-
lezen. De leden hebben deze kunnen zien in het meest recente club-
blad van 01-09-2015 en in die van 05-11-2015. Dré vraagt of er op- of 
aanmerkingen zijn over deze toegezonden notulen.
Er zijn geen opmerkingen waardoor de notulen als zodanig worden 
goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris
Marc leest het verslag voor. Er zijn geen op of aanmerkingen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan reikt een aantal exemplaren uit van het jaarverslag aan de aan-
wezige leden ter inzage en legt in grote lijnen uit aan de hand hiervan 
dat o.a.:
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Het afgelopen seizoen heeft Tivoli een winst geboekt van €591,-. Het 
eigen vermogen is met hetzelfde bedrag toegenomen. De winst is voor 
een groot deel te danken aan de stijging van de waarde van de kantine 
door een stijging van de WOZ-waarde.
Hiermee is de winst groter dan begroot.
Er is een aanzienlijk verschil tussen de begrote contributieopbrengsten 
en de daadwerkelijke opbrengst. Dit is te wijten aan het feit dat een 
aantal leden gestopt zijn, maar ook zeker aan het feit dat niet alle leden 
de verschuldigde contributie betalen. Dit is een zorgelijk punt.  Oude 
openstaande posten die niet meer binnen zullen komen zijn afgeboekt.
De huisvestingskosten zijn lager dan begroot. Dit heeft wederom te ma-
ken met de hogere WOZ-waarde die aan onze kantine is toegekend.
Dre bedankt Stefan en Henk voor het werk wat ze hier aan hebben be-
steed.

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie leest Fred Meulensteen het verslag voor. Hij 
vraagt de leden decharge te verlenen aan het bestuur. Decharge wordt 
verleend. Dré bedankt de kascommissie voor hun inzet.

Vaststellen begroting en contributie 2016-17
Stefan legt de begroting uit. Als eerste wijst hij erop dat het betalen van 
de contributie essentieel is om de club draaiende te houden, geen con-
tributie ontvangen betekent te weinig inkomsten. De kantineopbrengs-
ten op de begroting zijn voor het komende seizoen gestegen. Dit heeft 
te maken met het feit dat er dit seizoen meer elftallen ingeschreven 
staan (en meer consumeren), ook zijn de geplande activiteiten een re-
den om deze opbrengsten hoger te begroten. 
De vrijwilligersvergoeding waarop sommige leden recht hebben, staat 
vast en zal het komend jaar niet veranderen. De kosten voor het ener-
gieverbruik zijn wel gestegen. Dit komt doordat er ook op het cricket-
veld getraind zal gaan worden, waardoor er in de wintermaanden dus 
ook daar verlichting moet zijn. Het begrote resultaat voor komend sei-
zoen komt hierdoor uit op een winst van €3.085,-. 
De contributie voor dit seizoen (2016/17) is gelijk aan het voorgaande 
seizoen. Voor het jaar daarop (2017/18) wordt voorgesteld om de con-
tributie met €10,- te verhogen. Stefan verklaart dat dit nog steeds rela-
tief laag is vergeleken met de overige clubs in de regio. Hij verduidelijkt 
dat de contributie voor de jeugdleden hetzelfde zal blijven als dit jaar. 
De verhoging wordt unaniem goedgekeurd.
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Verkiezing nieuwe kascommissie
Stefan licht de taken van de kascommissie kort toe en vraagt de leden 
zich beschikbaar te stellen. Laura van Bergeijk, Kylie Vroomen en Axel 
Walravens melden zich hiervoor aan. Zij worden bedankt voor hun aan-
meldingen.

Bestuursverkiezing
Jack neemt het woord en vertelt dat Dré inmiddels al drie jaar waarne-
mend voorzitter is en er zich tot op heden nog geen geschikte kandi-
daten hebben aangediend. Hij vraagt de leden middels handopsteking 
te stemmen om Dré voor een jaar te benoemen als voorzitter, in plaats 
van waarnemend voorzitters.
Er stemt niemand tegen, dus Dré is unaniem verkozen tot voorzitter 
van onze club.

Samenstelling hoofdbestuur
Jack geeft het dagelijks bestuur aan, bestaande uit: Dré Rennenberg 
als voorzitter, Marc van Hout als secretaris en Stefan Bell als penning-
meester. Afgevaardigden van het bestuur zijn: Jack Engelen, Angelique 
Janssen, Pascal Janssen, Henk Rennenberg en Ronald Rennenberg.
Jack vraagt om meer aanmeldingen vanuit de leden. Het aantal teams 
is groeiende, dus ook het kader zal hierin mee moeten groeien om alles 
op een goede manier te kunnen runnen. 

Voortgang Tivoli
Vorig jaar heeft Dré op de ALV het rapport “Innovatie of liquidatie” ge-
presenteerd en legt de stand van zaken op dit moment uit. Vorig jaar 
zaten we op de ALV in een mineurstemming. Het door de gemeente 
aangekondigde plan Sportvisie gaf aan dat Tivoli flinke stappen zou 
moeten gaan maken om niet het bestaansrecht te verliezen als voetbal-
club. Zonder positieve wending zou het de komende jaren een moeilijk 
verhaal worden om Tivoli te behouden, dus er moest iets gedaan wor-
den.
Daarop is Dré het afgelopen seizoen met Hans Bonnema in contact ge-
treden over nieuwe plannen bij en voor de club. Sindsdien is het leden-
aantal van Tivoli groeiende. Er wordt geprobeerd om Tivoli zodoende 
naar een hoger plan te tillen, waarbij het verenigingsleven erg van be-
lang is. Dré benadrukt dat voetbal met elf spelers wordt gespeeld, maar 
dat je een vereniging met zijn allen maakt tot wat het is. Afgelopen 
zomer is er hard gewerkt aan de uitstraling van Tivoli en haar sport-
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park. Daarvoor bedankt Dré in het bijzonder de helpers Hakan Arici en 
Angelique Janssen, Henk Rennenberg, Hans Bonnema en Fred vander 
Horst. En natuurlijk nog al diegene die meegeholpen hieraan.  
Het doel is dus om met Tivoli richting het honderdjarig bestaan te gaan. 
In de gemeenteraad zijn de positieve ontwikkelingen van Tivoli ook niet 
onopgemerkt gebleven en de reacties zijn positief. Dré sluit af met de 
woorden dat hij daar zal laten zien dat Tivoli op De Heihoef thuishoort. 

Rondvraag
Fred vander Horst: Is er een defibrillator op het complex aanwezig en 
als dat niet het geval is, gaan we er dan een aanschaffen?
Antwoord: We gaan kijken hoe we aan een defibrillator kunnen komen. 
Als het goed is heeft de gemeente een subsidiepot hiervoor beschik-
baar gehad in het verleden, gekeken zal worden of deze nog steeds 
bestaat.
Jolanda Heijmans namens het damesteam: Het wordt ’s avonds al 
vroeger donker en wij trainen momenteel op velden zonder licht, hoe 
wordt dit opgelost? 
Antwoord: Zij kunnen voortaan op het cricketveld trainen, de verlich-
ting daarvoor is inmiddels geregeld.
Pascal Janssen namens het bestuur: Er is een tekort aan scheids-
rechters op zondag. Zijn er leden bereid te fluiten? 
Antwoord: Er biedt zich niet direct iemand aan.
Dion Bell: Krijgt het D-team nog nieuwe tenues? 
Antwoord: Dit zal in de komende bestuursvergadering overlegd wor-
den.
Dion Bell: Hoe zit het met de begeleiding voor de F? 
Antwoord: De jeugdcommissie zal de ouders van de spelers benade-
ren of zij bereid zijn dit te gaan doen.
Dion Bell: Zijn er zowel op zaterdag als op zondag mensen aanwezig 
met een EHBO-diploma? 
Antwoord: Er zal binnen de club geïnventariseerd worden hoeveel 
mensen een EHBO- of BHV-diploma hebben en hoe vaak zij aanwezig 
kunnen zijn.
Dion Bell: Hoe wordt het trainingsveld ingedeeld als er oefenwedstrij-
den e.d. plaatsvinden, waardoor er geen team de dupe van wordt? 
Antwoord: Dit komt in principe alleen aan het begin van het seizoen 
voor, besloten wordt om dit in de komende bestuursvergadering te be-
spreken.
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Dion Bell: Waarom mag het ene team op de avond van de ALV wel 
trainen en een ander team niet? 
Antwoord: Op de avond van de ALV zullen er voortaan geen activitei-
ten meer gehouden worden op het sportpark.
Dion Bell: Zijn er vrijwilligers om de F te fluiten? 
Antwoord: De ouders van de F zullen hiervoor benaderd worden, ook 
zal er een oproep aan de leden worden gedaan.
Stef Verdonschot: Krijgen de “vaste” scheidsrechters een tenue, mis-
schien via een regeling bij de KNVB? 
Antwoord: Dit zal bij de KNVB nagevraagd worden. Als er geen rege-
ling is, zullen deze zelf aangeschaft gaan worden.
Joey Klaassen: Er wordt geklaagd over de lengte van het gras, kan dit 
vaker gemaaid worden?
Antwoord: Er zijn inderdaad meerdere klachten hierover binnengeko-
men, er zal contact worden opgenomen met de gemeente.
Henk van den Boomen: Het onderhoud van de velden is slechter ge-
worden, maar ook duurder. Misschien zijn er meerdere verenigingen 
met hetzelfde probleem en kan er een gezamenlijk statement worden 
afgegeven.

Pauze
Dré biedt de aanwezigen het gebruikelijke drankje aan van de S.V. 

Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 11 voor de antwoorden.

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng. Hij benadrukt nogmaals dat hij 
hoopt op ondersteuning van en door de leden en is positief over de toe-
komst van Tivoli.  
Om 21:45 uur sluit Dré met een ferme klap met 1 van zijn beschikbare 
voorzittershamers de vergadering.

H H H
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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. 
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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2015-2016

Afgelopen seizoen heeft Tivoli weer een bijzondere mijlpaal bereikt in 
haar historie, we bereikten namelijk de grens van het 85-jarig bestaan. 
Om de club ook in de toekomst te behouden, is op de vorige ledenver-
gadering het startsein gegeven voor het nieuwe plan: “Innovatie of Li-
quidatie”. Hierin werden de verschillende opties toegelicht: continuering 
op korte termijn, op lange termijn, een fusie of liquidatie. De stand van 
zaken hiervan zal later deze vergadering worden toegelicht.

Het afgelopen seizoen zijn we met 4 senioren-, 2 jeugd- en een G-team 
de competitie ingegaan. Het seizoen hebben we hier ook mee afge-
maakt en er was weer eens een kampioenschap te vieren. De eind-
standen van deze teams waren als volgt:

Het Eerste: 14e met 12 punten, het tweede: 9e met 19 punten, de da-
mes: 3e met 37 punten, de veteranen: hier wordt geen stand meer bij-
gehouden, maar zij hebben 45 punten uit 20 wedstrijden behaald. Het 
G-team: 10e met 2 punten. De E1: 6e met nul punten en de F1: kampi-
oen met 30 punten uit 10 wedstrijden.

Uiteraard wil ik ook alle trainers en begeleiders hartelijk danken voor 
hun inzet en tijd gedurende het afgelopen seizoen. Dit seizoen is de 
vereniging weer groeiende en is de competitie gestart met zes senio-
renteams, twee jeugdteams en het G-elftal. 

Afgelopen zomer is er afscheid genomen van onze hoofdtrainer Peter 
Treffers en is Hans Bonnema als nieuwe trainer aangesteld. Onder zijn 
leiding heeft de selectie zowel kwalitatief als kwantitatief een kwali-
teitsimpuls gekregen, waardoor we voor het eerst sinds lange tijd weer 
twee selectieteams hebben. 

Niet alleen de selectie heeft een verandering ondergaan, maar zoals 
jullie hebben kunnen zien, heeft ook de hele club een betere uitstra-
ling gekregen. Zo is bijvoorbeeld de kantine weer opgeknapt, is er een 
nieuw terras aangelegd en treden de elftallen voortaan aan in Nike-
tenues. Dit komt het imago van Tivoli ten goede. En om de site weer 
up-to-date te maken en een professionelere uitstraling te geven, zullen 
er binnenkort ook teamfoto’s gemaakt worden.
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Maar daarmee zijn we er nog niet. Meer teams betekent vanzelfspre-
kend ook meerdere taken die uitgevoerd moeten worden. Er zijn dus 
nog steeds een aantal functies, zowel binnen het bestuur als daarbui-
ten, die ingevuld dienen te worden. Van scheidsrechter tot jeugdcoördi-
nator tot kantinemedewerker en zo nog vele andere functies. En daar-
voor hebben wij natuurlijk jullie hulp nodig. 

Verder heeft de amateurvoetbaltak van de KNVB ook enkele verande-
ringen ondergaan. Zo zijn de bekende categorieën voor de jeugdelftal-
len van F tot en met A veranderd, hiervoor in de plaats gekomen zijn de 
internationaal gebruikelijkere aanduidingen met leeftijden: van onder 
6 jaar tot en met onder 20 jaar. Qua elftalindeling of competitieindeling 
veranderd er feitelijk niets.

Het afgelopen jaar hebben de inmiddels vertrouwde activiteiten, zoals 
het Frans Mink-toernooi en de Tonproatavond, de kantine-inkomsten 
weer een redelijke boost gegeven. Het slot- c.q. jubileumfeest wat hier-
aan ook een bijdrage zou moeten leveren, is verplaatst en zal komende 
maand alsnog gehouden worden. 

Tot slot wil ik alle vrijwilligers bij Tivoli heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet en tijd. Ook sponsoren, die via reclameborden, advertenties in 
het clubblad en kledingsponsoring een bijdrage leveren aan onze club: 
Hartelijk dank! Zonder deze mensen zouden we niet kunnen bestaan 
als vereniging!

Alle nieuwe leden van harte welkom en iedereen veel succes in het 
nieuwe seizoen! Dat het gezellig en sportief mag verlopen.

Namens het bestuur dank ik de leden voor het in ons gestelde vertrou-
wen.

Eindhoven,
15 september 2016

Marc van Hout,
secretaris

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

Ook in dit seizoen verzorgt Marc van Hout weer de wedstrijdverslagen 
van de veteranen, die op de website en in het clubblad gepubliceerd 
worden. Hierbij zijn bijdrage voor deze maand 

Tivoli vets – Geldrop vets 6-5
Op zaterdag 10 september was de zomerstop ten einde. Dit betekent 
dus dat voor het achtste seizoen de bal aan het rollen werd gebracht 
door de veteranen. Een nieuw bijzonder seizoen, waarin anderhalve 
competitie zal worden afgewerkt waarvan de laatste tien wedstrijden 
tegen veelal onbekende tegenstanders.
Vandaag stonden met Mark en Nicky twee debutanten aan de aftrap, 
dit zorgde er tevens voor dat Nicky de derde speler werd die net als 
zijn vader in het veteranenelftal heeft gespeeld. In de zomerstop is 
onze Antonio voor de eerste keer vader geworden, dus dat beloofde 
vuurwerk van hem vandaag. De zomerstop zat bij de meeste Tivolia-
nen duidelijk nog in de benen, want binnen zes minuten stond er een 
0-2 achterstand op het bord. Nauwelijks drie minuten was de wedstrijd 
oud toen een steekpass door het hart van de Stratumse verdediging 
de spits bereikte die binnenkant paal doel trof: 0-1. Twee minuten later 
werd een voorzet bij de tweede paal binnen gewerkt: 0-2. Dit was dui-
delijk niet echt het debuut waar Mark onder de lat op gehoopt zal heb-
ben, maar de wedstrijd was nog lang. Na een kwartier was een corner 

van Hakan de opmaat voor de gelijkmaker. 
Een voorzet werd bij de tweede paal binnen-
gekopt door (jawel!) Antonio: 1-2. Met de bal 
onder zijn shirt en een duim in zijn mond werd 
als een ware professional dit doelpunt natuur-
lijk gevierd. Helaas waren zijn vrouw en kind 
toen nog niet aanwezig om mee te delen in de 
feestvreugde. Een minuut later verzorgde Ha-
kan wederom een assist. Dit keer werd Nicky 
bereikt en plaatste de bal van zo’n twintig 
meter in het kruis: 2-2. Blijkbaar was er niets 
geleerd van de beginfase, want binnen de 

kortste keren was het gat weer twee. Na twintig minuten wist Mark een 
schot half te pareren, maar de rebound werd op de lijn binnen gelopen: 
2-3. En drie minuten later zorgde een bekeken schot van achttien me-
ter voor de 2-4. 
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Wederom was het de beurt aan Antonio om orde op zaken te stellen. 
Hij veroverde de bal, leverde deze in bij Nicky. De Geldropse doelman 
werd omspeeld en de 3-4 was een feit. Hiermee was het eerste deel 
van het doelpuntenfestijn ten einde.

Twee minuten was de tweede helft onderweg toen het achtste doelpunt 
van de dag werd genoteerd. Een vrije trap van Nicky werd gestopt en 
de rebound kwam uit bij, hoe kan het vandaag ook anders: Antonio. 
Met zijn tweede van de middag stond het dus weer gelijk: 4-4. Daarna 
leek de storm te gaan liggen. Olivia, de kersverse dochter van Antonio, 
en zijn vrouw arriveerde even later op het sportpark. Langs de lijn ging 
de aandacht dus daar naar uit en dat begrepen ze binnen de lijnen ook, 
want er gebeurde een tijdje niets. Halverwege de tweede helft kwamen 
de Tivolianen voor de derde keer deze middag op achterstand. We-
derom was een snelle aanval door het centrum onze verdediging en 
onze doelman te machtig: 4-5. En zoals het vandaag blijkbaar moest 
zijn, werd het wederom gelijk. Hakan was wederom met een corner de 
aangever, maar de doelpuntenmaker was een bijzondere! Als je van 
de Tivolianen een lijstje zou moeten maken wie het gevaarlijkste in de 
lucht was, zou zijn naam hoogstwaarschijnlijk ergens onderaan eindi-
gen. Maar het was niemand minder dan Jaffa die boven de Geldropse 
verdediging uittorende en de 5-5 binnen kopte met nog dertien minuten 
op de klok. Vijf minuten voor tijd ontving Jaffa een lange bal. Hij draaide 
zich vrij en met een uiterste krachtsinspanning wist hij al vallend de 6-5 
precies in het hoekje binnen te schieten! De eerste voorsprong voor 
de Tivolianen bleek uiteindelijk ook meteen de beslissende, want kort 
daarna klonk het eindsignaal.

Niet alleen Redbull geeft je 
vleugels, maar een vader-
schap doet dat zeker ook. Het 
levende bewijs Antonio werd 
vandaag dan ook terecht als 
Man of the Match gekroond. 
Het spel vandaag was nog lang 
niet altijd even goed en vooral 
verdedigend liet het zo nu en 
dan te wensen over, maar voor 

de neutrale toeschouwers was het vandaag wel genieten. Het minpunt 
van vandaag was dat captain Frank uitviel met een op het oog ernstige 
knieblessure, dus langs deze weg beterschap. Volgende week de eer-
ste van de drie uitwedstrijden, te beginnen in Eersel.
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EFC vets – Tivoli vets 6-1
Na het spektakelstuk vorige week tegen Geldrop werd vandaag tegen 
EFC een compleet andere wedstrijd verwacht. De laatste ontmoeting 
leverde weliswaar een zwaarbevochten 4-3 overwinning op, maar in de 
overige twee voorgaande ontmoetingen werden de veteranen op een 
nederlaag getrakteerd. Personele problemen leidde er vandaag zelfs 
toe dat ondergetekende ook zijn spullen moest meenemen, dus dat be-
loofde wat. De bal werd aan het rollen gebracht in Eersel. Ja echt, EFC 
ligt in Eersel en dus niet in Waalre, maar uiteindelijk was Jack voor de 
aftrap alsnog op het goede sportpark. Zoals verwacht nam EFC vrij 
snel de regie van de wedstrijd in handen en was Tivoli vooral aangewe-
zen op tegenhouden. Een kwartier lang lukte dit, maar uiteindelijk werd 
de ban toch gebroken en moest Bert (vandaag weer terug onder de lat) 
voor het eerst de bal uit het netje halen: 1-0. Eigenlijk veranderde deze 
treffer niet heel veel aan het spelbeeld, maar EFC zakte iets verder in 
en liet de Tivolianen wat meer aan de bal. Ondertussen besloot Jack 
dat het tijd was om het Eerselse sanitair eens te keuren en toen hij vijf 
minuten later weer terugkwam was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. 
Binnen een tijdsbestek van nog geen twee minuten werd zowel de 2-0 
als de 3-0 gescoord. Geheel onno-
dig werden deze goals weggegeven, 
maar het feit was wel dat de Tivolia-
nen nu voor een haast onmogelijke 
opgave stonden tegen de jongere, 
fittere Eerselnaren. Het devies luidde 
dus om zonder verdere schade de 
rust proberen te bereiken, iets wat 
uiteindelijk ook lukte. Of ja bijna dan, 
want vlak voor rust wist Henk zijn ei-
gen schoenen nog te slopen, dus hij 
moest noodgedwongen gewisseld worden. In de tweede helft werden 
aan beide kanten de ruimtes wat groter. Het gevolg was dat de rappe 
EFC’ers een aantal keren gevaarlijk voor Bert wisten op te duiken. EFC 
maakte ondertussen zijn vierde van de middag, maar belangrijker: Jaffa 
wist onder toeziend oog van zijn zoontje de Tivoliaanse eer te redden: 
4-1. De eer was gered, dus vond Jesse het een mooi moment om een 
plekje in de zon uit te zoeken. En zodoende mocht ondergetekende in 
navolging van Marcel, Rick en vorige week Nicky als vierde in de voet-
sporen van zijn vader treden en zijn opwachting maken in het vetera-
nenteam. 
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EFC raakte niet van slag en ging vrolijk verder met hun eigen spel. 
De krachten vloeiden weg bij de veteranen, maar desondanks waren 
zij nog een aantal keren dichtbij een doelpunt. Voornamelijk gecreëerd 
door afstandsschoten van Frans over de ver voor zijn doel staande 
keeper. In het laatste kwartier wisten de Eerselnaren nog twee keer te 
scoren en bepaalden de eindstand zodoende op 6-1.

In principe is verliezen tegen dit EFC natuurlijk geen schande. De ge-
middelde leeftijd is een stuk jonger en de meesten zijn een stuk fitter, 
toch denk ik dat de wedstrijd nog lang(er) spannend was geweest als 
doelpunt nummer 2 en 3 niet zo snel achter elkaar vielen. Volgende 
week opnieuw een traditioneel lastige uitwedstrijd bij Brabantia. Dat 
belooft weer spektakel.

De jongste veteraan annex webryder,
Marc van Hout

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP ZESTIEN

Hierbij de eerste topscorerslijst van het seizoen 2016 -2017. Het is 
jammer, dat tot nu toe alleen de veteranen en de dames de gegevens 
bij onze wedstrijdsecretaris hebben ingeleverd. We roepen de overige 
seniorenteams bij deze op om de volgende keer ook de doelpunten-
makers bij onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders aan te leveren. 
In deze bijzondere situatie hebben we besloten om onderstaand alle 
ons bekende doelpuntenmakers in een top 16 weer te geven. Nog een 
laatste opmerking betreffende de dames: graag een volgende keer ook 
de achternamen vermelden; we hebben nu met het nodige kunst- en 
vliegwerk de meeste achternamen wel kunnen achterhalen, maar niet 
allemaal, zoals je zult zien.  

 1 Laura van Bergeijk dames  18x
 2 Semra Arici dames    5x
 3 Bobbi dames    4x
 4 Nicky Gielen  veteranen   3x
  Jaffa Dinmohamed veteranen   3x
  Jolanda Heijmans dames    3x
  Janish Telkamp dames    3x
 8 Ayla Arici dames    2x
  Birgit Blommers dames    2x
  Perry Plompen veteranen   2x
  Antonio Cuscianna veteranen   2x
 12 Nina Evers dames    1x
  Ferry Kleinkiskamp veteranen   1x
  Frans Veldpaus veteranen   1x
  Cindy Bruintjes dames    1x
  Ashley Dielemans dames    1x 

H H H
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NU EENS HET VIERDE 
(door onze redacteur Pascal Janssen)

Voor wat betreft de verslagen van het vierde zijn wij dit jaar afhankelijk 
van de input van teamgenoten van mijzelf. Gezien al mijn andere taken 
bij onze club zie ik ervan af om zelf de wedstrijdverslagen te maken. 
Gelukkig waren er al 2 vrienden bereid om de verslaggeverspen op 
te pakken. Hieronder het resultaat. Oh ja, de andere twee wedstrijden 
kwamen op hetzelfde neer; een gewonnen en een verloren.

De Valk- Tivoli 1-2
Opstelling eerste helft, Poppel in de goal, linksback Ronald, centrum 
verdedigers Stubbs en Fred, rechtsback Yuri, linkshalf Marvin, centraal 
middenveld, Petje en Dion, rechtshalf Eddy, 2 spitsen Robke en Cara-
piet. 
De spanning was voelbaar in de kleedkamer voordat de wedstrijd 
begon...Iedereen was ook op tijd. Onze nieuwe tenues werden uitge-
deeld, geeft toch altijd wel een extra boost. Het nieuwe tenue, van Nike 
trouwens, zat bij iedereen als gegoten, vooral Fred zag er sexy uit.
De wedstrijd: We begonnen de wedstrijd geconcentreerd en het bal-
letje ging lekker rond, er werd goed geluisterd en we luisterden bijna 
altijd naar het coach moment, Petje...kaatsen i.p.v. draaien in de tegen-
stander. De eerste goal kwam tot stand nadat de bal wel een keer of 47 
van voet tot voet ging, en ja allemaal voeten van Tivolianen, Carapiet 
stuurde Robke weg, die eigenlijk met zijn rechtervoet moest afronden 
maar toch besloot om met links te punteren, DOELPUNT! Als tie had 
gemist dan had tie een potje klappen gekregen. De eerste helft hadden 
we behoorlijk onder controle. De nieuwkomer Ronald moest ff wennen 
aan ons zeer hoog niveau maar luisterde goed naar zijn medespelers 
en kwam daarna goed in de wedstrijd.
Doelman van Poppel, speelde een meer dan prima wedstrijd, Fredje en 
Stubbs schrokken zichzelf kapot toen hij opeens bij een dieptebal van 
de tegenstander LOS!! riep. Stubbs had de bal evt. kunnen controleren 
maar hij liet ‘m lopen en jawel Van Poppel had de bal klemvast!!! 
Marvin was nog een beetje aan het zoeken naar zijn acties maar je ziet 
nu al dat hij een aanvallende aanwinst is, en dat kunnen we wel gebrui-
ken dacht ik zo. 
We gingen dus rusten met een 0-1 voorsprong!  
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Tweede helft :
Coentje kwam erin voor Eddy, dus als rechtshalf. Coentje zijn favoriete 
positie bleek na de wedstrijd. Pasje verving Ronald als linksback.  
De mannen van De Valk hadden de tweede helft meer overwicht en we 
stonden dus meer onder druk... Maar er lag dus wel veel ruimte achter 
hun laatste linie.... Van wie de pass kwam, dat weet ik niet meer? Wie 
wel? (Assist van Marc Carapiet, red.) Maar Robke kwam eigenlijk 1-1 
op keeper met aan zijn linkerzijde Carapiet, hierdoor werd het ook moe-
lijker voor de keeper, en Robke profiteerde hiervan door de bal langs 
de keeper in het netje te schieten, DOELPUNT!! 0-2!!  
Hierna kwamen we nog meer onder druk te staan. Fredje trapte de bal 
met al zijn power zo ver mogelijk weg, terwijl die onder druk stond, bij 
het neerkomen kwam Fredje ongelukkig terecht, waardoor wij dachten 
‘die voetbalt nooit meer’. Maar Fredje zou Fredje niet zijn dat tie toch 
gelukkig weer op stond, helaas moest tie wel gewisseld worden. Hier-
door kwam er een tactische wissel, ingeleid door Yuri (lees: Stubbs). 
Carapiet laatste man samen met Stubbs en Marvin in de Spits en Ro-
nald als vervanger van Fredje als linkshalf.  Er was nog maar 1 minuut 
te spelen, dus wat kon er nog gebeuren? 0-2 niets aan het handje.. 
Bij de allereerste bal die Carapiet te verwerken kreeg in zijn nieuwe 
positie, had tie een slechte controle over de bal in onze eigen zestien, 
zijn tegenstander kwam achter zijn rug vandaan (was het buitenspel??) 
en trapte de tegenstander onderuit, penalty! Natuurlijk kwamen er vele 
protesten tegen de scheidsrechter, die overigens prima floot, maar hij 
gaf toch een penalty.Van Poppel zei: “Gasten maakt niet uit, ik pak ‘m 
wel!” En...natuurlijk was tie kansloos 1-2. Met nog een minuut of twee 
te spelen, hebben we de overwinning uiteindelijk binnen gesleept, 
TRES PUNTOS!! Verdiend gewonnen! Al met al een lekker begin, goed 
geluisterd naar elkaar, geen grote mond tegen de scheidsrechter en al-
lemaal 100 % inzet en dat vind ik uiteindelijk nog het belangrijkste!  
 
Ik stel voor dat we voortaan de wedstrijdverslagen elke week door een 
andere speler laten typen, aangezien Pasje door zijn werkzaamheden 
binnen Tivoli hier geen tijd / zin meer in heeft.. Ps. Jaffa, deze overwin-
ning was voor jou!!  
 
El ocho 8 Stubbs
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Wedstrijdverslag Tivoli 4 - Braakhuizen 10 Uitslag 2-7
De match ging pas van start om 11.10 door de laatkomers die liever 
anoniem willen blijven.  
Het eerste deel van de wedstrijd ging gelijk op. De 0-1 viel uit het niets 
waar de 0-2 er niet lang erna op het scorebord verscheen. 10 minuten 
voor de rust viel de 1-2 in het door een verschil van mening tussen hun 
grensrechter en de dienstdoende scheids m.b.t. een mogelijke buiten-
spelsituatie in het voordeel van Tivoli. Tegen de rust had Braakhuizen 
nog een paar opgelegde kansen maar Poppel hield z’n doel schoon.  
 
2de helft:
Coen kwam er in de 2de helft die een redelijke indruk maakte in de 
spitspositie met zijn tomeloze inzet.  
Plotseling viel de 1-3 door een hoge bal waar Poppel zich op verkeek. 
Na die goal was het zowat gedaan met de aspiraties van de Tivolianen. 
De 4de, 5de en 6de goal vielen er snel achteraan. In de 80ste minuut 
werd Jorn ogenschijnlijk van achter aangetikt in de 16 van de tegen-
stander, Penalty! Die schoot Fred onberispelijk binnen. Nadien maakte 
de amateurs van Braakhuizen hun laatste en 7de goal.  
Zo’n grote uitslag was niet nodig en was onverdiend maar er is hoop op 
een goed resultaat voor de volgende wedstrijd met de hogere perso-
nele bezetting thuis tegen Nederwetten volgende week.  
 
Mvg, 
Pierluigi Bekelaar

H H H
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OPENINGSFEEST/VIERING 85-JARIG BESTAAN

Op 7 oktober vond het openingsfeest annex viering van ons 85-jarig 
bestaan plaats. Het is een hele happening geworden en met een op-
komst van zo’n 100 bezoekers is dit zeker niet slecht te noemen. Er 
werd uiteindelijk doorgefeest tot de wel hele kleine uurtjes. Een uitge-
breid verslag hebben we op dit moment nog niet, dat houden jullie van 
ons tegoed tot het volgende clubblad. Wel alvast een selectie van de 
gemaakte foto’s.

H H H
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ARCHIEF TEAMFOTO’S

Op de website hebben 
we al enige tijd een “Ar-
chief 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 malen aandacht aan geschonken, maar 
helaas komt daar weinig respons op.
Vandaar dat we in het vorige clubblad zijn begonnen met deze nieuwe 
rubriek om te gaan proberen om u alsnog aan het werk te krijgen. We 
doen met deze nieuwe rubriek dan ook een beroep op u om de ontbre-
kende gegevens aan te vullen. 
Op de volgende pagina’s plaatsen we steeds 4 foto’s en we beginnen 
met de scans waarvan we al niet weten in welk seizoen de foto is geno-
men. Als u de vraag of vragen bij de foto’s kunt beantwoorden, 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!
We zijn nog aan het onderzoeken of we wellicht de Tivoli Facebook 
pagina voor hetzelfde doel gaan gebruiken. We laten nog wel weten of 
dat een extra optie zou kunnen zijn.
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Vraag bij Scan 80: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende na-
men?

Vraag bij Scan 82: Is dit C1? Welk seizoen en de 2 ontbrekende na-
men?
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Vraag bij Scan 86: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende na-
men?

Vraag bij Scan 88: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende na-
men?

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 OOK HAAR RECLAMEBORD 
SPONSORS:

Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Peels Haarmode Eddy’s
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”
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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”

 
H H H
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- een markante Tivoliaan is overleden
- Klaas Groeneveld met zijn 91 jaar maar liefst 70 jaar lid was van 

onze vereniging
- we hem hiervoor nog zouden gaan huldigen tijdens de komende 

nieuwjaarsreceptie
- hij 1 van de 2 nog in leven zijnde ereleden was
- dit erelidmaatschap een zeer verdiende titel was
- Klaas namelijk decennialang de kar heeft getrokken bij onze juniore-

nafdeling
- zijn zoons Simon en Hein hem daarin hebben opgevolgd
- op een wat lager niveau Klaas ook erg lang zelf voetballend actief 

was bij onze club
- wij de familie Groeneveld van harte condoleren en veel sterkte 

wensen met dit zware verlies
- er ondertussen ook feest is gevierd
- wij op 7 oktober namelijk ons 85-jarig bestaan vierden
- de opkomst goed was en het feest tot in de vroege uurtjes aanhield
- er uiteraard gespeeched werd
- bij afwezigheid van onze voorzitter ons andere nog in leven zijnde 

erelid deze taak op zich nam
- de voetballende resultaten ook goed zijn
- ons eerste en de dames fier aan kop gaan
- beide teams zonder puntenverlies zijn gebleven tot nog toe 
- het tweede ook goede prestaties levert
- de nieuwe trainer, oude bekende Martien Dielissen, hen goede 

(bege)leiding geeft
- hetzelfde geldt voor de (bege)leiders van 1 en de dames
- we op trainersvlak, met nieuwkomers Marcel en Hans, echt een 

kwaliteitsimpuls hebben gekregen
- we nu wel door moeten pakken als vereniging
- er genoeg taken voor het oppakken liggen

H H H








