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REDACTIONEEL

Ongelukkigerwijs 
is Pascal Janssen, 
onze redacteur en 
seniorenvoorzitter, 
die in zijn vrije tijd 
ook nog in het 4e 
voetbalt, behoorlijk 
zwaar geblesseerd 
geraakt in hun wed-
strijd tegen Braak-

huizen. Hij is dus helaas een tijdje 
uit de running en ook bij dit clubblad 
stond ik er dientengevolge zo goed 
als alleen voor. Een bijkomend nadeel 
is, dat deze rubriek normaal gespro-
ken door Pascal wordt verzorgd en ik 
al sinds lange tijd me daar niet mee 
hoefde te bemoeien. Een voordeel is, 
dat ik nu eindelijk weer zelf een keer 
het “Redactioneel” mag schrijven en 
dat voelt toch weer als een grote eer. 
Vermeldenswaard is nog, dat ons 1e 
een indrukwekkende zegereeks van 8 
wedstrijden op rij heeft neergezet en 
daarmee met al minimaal 6 verlies-
punten minder dan de concurrentie 
fier op kop gaat in haar klasse. Het 
ziet er naar uit, dat een (periode-)
kampioenschap er dik inzit. Ga door, 
mannen. Ik zie nu, dat ik deze rubriek 
al bijna heb vol geschreven, dus als 
afsluiter “De Sint komt weer naar de 
Heihoef”. In de flyer verderop in dit 
clubblad kunnen jullie daar alles over 
lezen.
Zoals altijd veel leesplezier toege-
wenst.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Tivoli 1
Ons Eerste is op dit moment nog slechts vier wedstrijden verwijderd 
van een mogelijke periodetitel. Op 13 november spelen zij de topper 
bij Dosko’32. Op 20 november om 14.30 uur spelen zij een oefenwed-
strijd, thuis tegen Brandevoort 1. Deze ontmoeting met de ongeslagen 
koploper van de Vijfde klasse F is een voorproefje voor de wedstrijd op 
27 november.  Op die dag kan, als alles mee zit, thuis tegen LSV de 
periodetitel in de wacht gesleept worden. Uw support is dus meer dan 
welkom! Help onze jongens naar de nacompetitie! 

Sinterklaas
Op 12 november zet de Goedheiligman weer voet op Nederlandse bo-
dem en ook dit jaar zal hij onze club niet vergeten. Op 19 november zal 
hij met zijn pieten de kantine bezoeken. Alle Tivoliaantjes tot en met 10 
jaar zijn hierbij welkom. Meer informatie treft u verderop in ons blad.

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.

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 november

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

  Niek Leatomu selectie
 3 Martien Dielissen jeugdleider/trainer 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\clubscheids 
   rechter/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 verdienste
 28 Janish Telkamp dames

H H H



4

WIJ FELICITEREN

in de maand december

 1 Paul van de Moosdijk G1
 2 Nathan Bell JO9-1
 5 Aloysius Visser verenigingslid
 6 Maria Tholen verenigingslid
 7 Peter vd Laar veteranen
 8 Henk van Ekkendonk verenigingslid
 9 Peter Scheepers verenigingslid
  Cor Bertrams elftalbegeleider selectie/
   (wedstrijd)coördinator 1e

 12 Henk Tholen verenigingslid
 14 Stijn de Haan JO9-1
 17 Anton Hu JO9-1
 19 René van Eyck keeperstrainer JO13-1
 20 Guus de Waal verenigingslid
 21 Diëgo Guzman-Hernando 4e

  Peter vd Wiel verenigingslid
  Bert Koolen veteranen
 27 Stefan Bell 4e/penningmeester
 28 Birgit Blommers dames

H H H
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TIVOLI 1 – INDRUKWEKKENDE ZEGEREEKS

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 3 klinkende overwinningen in de 3 wedstrijden van deze maand zet 
Tivoli op indrukwekkende wijze haar zegereeks voort. De naaste con-
currenten staan na 8 wedstrijden al minimaal 6 verliespunten achter en 
dat belooft dus veel goeds. Gewoon doorgaan zo, mannen.

DEES – Tivoli (0-6) 1-7 16 oktober 2016

De nog ongeslagen lijstaanvoerder Tivoli won ook zijn zesde compe-
titiewedstrijd. Halverwege stond het al 0-6 op 
sportpark de Meren in Wintelre door drie doel-
punten van Jordelino Nzita en treffers van Jens 
Feskens, Niek Leatomu en Joey Klaassen. Vlak 
voor rust stopte doelman Lars van Krooneburg 
van DEES een penalty van Nzita, die daardoor 
vooralsnog op negen competitietreffers blijft ste-
ken.
Na rust liep Tivoli alsnog uit naar 0-7 door een 
doelpunt van Niek Leatomu. Geert de Lepper 
maakte de eretreffer voor DEES: 1-7. Tivoli 
voert met achttien punten de ranglijst aan en 
kwam al 23 keer tot scoren.

Tijdens deze wedstrijd zijn foto’s gemaakt door Ton van de Vorst, in 
opdracht van de “Trompetter Cup”, de alternatieve Kempische voetbal-
competitie. Op de volgende pagina onze selectie daaruit.
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Terlo – Tivoli (0-1) 0-5  23 oktober 2016
Zoals een koploper betaamt, boekte Tivoli een regelmatige zege bij 
Terlo, 0-5. Voor rust waren beide ploegen redelijk aan elkaar gewaagd. 
Tivoli nam een 0-1 voorsprong door een rake kopbal van Luuk Bon-
nema.
Vlak na de pauze liepen de Eindhovenaren snel en gemakkelijk weg. 
Ralf Walravens liet de 0-2 aantekenen en Bas Santema zorgde voor 
de 0-3. De wedstrijd was binnen het uur gelopen. Uiteindelijk liet Tivoli 
nog even zien over welke kwaliteiten het beschikt. Door doelpunten van 
Bas Leatomu en Niek Leatomu werd de 0-5 eindstand bereikt.
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Tivoli – Casteren (2-0) 4-0 6 november 2016

Tivoli zet zegereeks simpel voort
Tivoli blijft maar doorgaan met winnen. Met snel en verzorgd spel werd 
Casteren royaal verslagen. In de 10e minuut opende Joey Klaassen de 
score voor de ploeg van sportpark de Heihoef. Nog voor rust kwam Ti-
voli op een 2-0 voorsprong door toedoen van Bas Santema.
De absolute uitblinker was Bas Leatomu. De rechtervleugelverdediger  
tekende met een fraaie treffer voor 3-0. Jordelino Nzita bepaalde in de 
slotfase met een lob de eindstand op 4-0.

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Hierbij weer een nieuwe topscorerslijst van het seizoen 2016 -2017. 
Gelukkig is er nu gehoor gegeven aan onze oproep om regelmatig de 
topscorers bij onze wedstrijdsecretaris aan te leveren. We spreken af, 
dat we dit blijven doen, toch?  

 1 Laura van Bergeijk dames  26x
 2 Luc Verbeek selectie  11x
 3 Jordelino Nzita selectie    9x
  Olaf van Aalsum 3 e    9x
 5 Rob van Hout 4e    8x
 6 Bobbi Demes dames    7x
 7 Semra Arici dames    6x
  Jolanda Heijmans dames    6x
  Nicky Gielen veteranen   6x
 10 Jaffa Dinmohamed 4e/veteranen   5x

H H H

LEDENMUTATIES
(bijgewerkt t/m 05/11)

Bedankt
Geen

Nieuw
Bobbi Demes dames

H H H
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ACTIVITEITENKALENDER 2016 - 2017

Dit is de voorlopige activiteitenkalender. Je ziet, dat er nog steeds eve-
nementen nader vastgesteld moeten worden.

September
Donderdag 15  Algemene ledenvergadering   v

October
Vrijdag 7  Openingsfeest/viering 85-jarig bestaan v
Vrijdag 28  Kaartavond     v

November
Zaterdag 19  Sint Nicolaas viering voor de jeugd
Vrijdag 25  Kaartavond

December
Zaterdag 17  Mosselavond veteranen
Vrijdag 30  Kaartavond

Januari
Zondag 08  Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 27  Kaartavond

Februari
Vrijdag 24  Kaartavond

Maart
Vrijdag 10  Tonpraotavond
Vrijdag 31  Kaartavond

April
Vrijdag 28  Kaartavond

Mei
Vrijdag 26  Kaartavond

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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TIVOLI JO9-1 (voorheen F1)

Met 4 nieuwe spelers zijn we de competitie begonnen, in totaal 9 spe-
lers is voldoende om de competitie te starten. Flink getraind op de ba-
sis voetbalzaken voordat de eerste wedstrijd gespeeld moest worden.
Ondertussen kwam er ook nog extra versterking, zodat we inmiddels 11 
spelers hebben, waarbij we mogelijk op dit moment nog eens 2 extra 
aanmeldingen krijgen.
Laten we er met z’n allen aan werken dat er voor aanvang voorjaars-
competitie, na carnaval, nog een aantal extra spelers zich aanmelden, 
zodat dan JO9-2 opgestart kan worden. 

Competitiewedstrijd 17-09-2016
Tivoli JO9-1 – Geldrop JO9-4, 1-12
Eerste wedstrijd, en direct tegen een sterke tegenstander, het was erg 
zoeken, terwijl de tegenstander het veld breed hield. Geldrop speelde 
het goed uit, gelukkig maakten we nog wel een doelpunt, maar meer 
zat er niet in.

Competitiewedstrijd 24-09-2016
Tivoli JO9-1 – EMK JO9-3, 8-1
Deze tegenstander heeft vorige week ook ruim verloren, dus hiertegen 
moesten we kans hebben, dat bleek ook. De eerste helft ging nog gelijk 
op, na de rust kwamen we op stoom en scoorden er flink op los. Helaas 
heeft deze tegenstander zich in lagere klasse laten indelen, dus punten 
vervallen.

Competitiewedstrijd 01-10-2016
Tivoli JO9-1 – Unitas JO9-8, 4-4
Met de winst van vorige week nog in de benen tegen Unitas, we waren 
compleet, dus konden geregeld wisselen, zodat iedereen voldoende 
rust had. Het was een spannende wedstrijd, het ging gelijk op, dat bleef 
tot aan het einde, gelijkstand.
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Competitiewedstrijd 08-10-2016
Tivoli JO9-1 – Nuenen JO9-6, 5-3
Uitgaande van de vorige uitslagen was dit een tegenstander waarmee 
we gaan strijden om de 3e plaats. Weer was het super spannend, en 
werd de wedstrijd door ons pas in de 2e helft beslist. Die extra conditie-
training toch niet voor niets geweest. We doen nog goed mee voor 3e 
plaats, nog 1 concurrent te gaan.

Competitiewedstrijd 15-10-2016
SBC JO-6 - Tivoli JO9-1, 7-1
Dit is de koploper, het zou een lastige wedstrijd worden, door hard wer-
ken en super verdedigen was het met de rust slechts 2-1. Meerdere 
complimentjes ontvangen van de trainers van SBC in de rust voor de 
inzet. Na rust helden we goed vol, tot de vermoeidheid en concentratie 
het verschil maakte en SBC hiervan kon profiteren, maar een dik ver-
diende pluim jongens.

Competitiewedstrijd 22-10-2016
Nuenen JO9-6 - Tivoli JO9-1, 2 -2
De eerste helft deden we alles goed, behalve scoren, 0-5 ruststand 
was verdiend geweest, maar was niet zo. Door uitblijven van doelpun-
ten was het tot einde spannend, laatste minuut schoten zij nog hard op 
de paal, toch nog blij met gelijkspel. 

Competitiewedstrijd 05-11-2016
Tivoli JO9-1 - SBC JO-4G, 3-2
De concurrent voor de 3e plaats kwam op bezoek, de hele week klonk 
het al tijdens het trainen, komende zaterdag moeten we winnen, dan 
kunnen we nog 3e worden, ze waren er erg mee bezig. Het wordt een 
beetje saai, maar weer was het spannend tot de laatste minuut, het 
scoreverloop ging van links naar rechts. Door hard werken en wederom 
sterk verdedigen, konden we voor het eindsignaal de winst naar ons 
toe trekken, dit was een belangrijke overwinning voor die felbegeerde 
3e plaats.
 
De trainer.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2016 – 2017

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E
Tivoli 8 24 32- 7
Riethoven 9 21 21- 11
Sterksel 9 18 31- 12
DOSKO’32 9 18 25- 13
Waalre 9 17 23- 10
DOSL 8 15 23- 12
DEES 8 9 18- 28
Knegselse Boys 8 8 12- 21
Casteren 8 7 12- 20
Tongelre 8 7 18- 28
Terlo 8 5 8- 22
De Bocht’80 8 4 8- 27
LSV 8 4 9- 29

Tivoli 2 5e klasse 521
Valkenswaard 6 8 24 20- 6
Tivoli 2 8 21 42- 13
Heeze 5 8 21 29- 14
Dommelen 4 6 13 16- 6
EFC 5 7 13 19- 12
Best Vooruit 4 7 10 15- 14
Braakhuizen 5 7 7 16- 14
SBC 6 7 6 14- 14
Nuenen 9 7 6 12- 19
Waalre 3 7 6 16- 37
Bergeijk 3 8 3 12- 36
Hoogeloon 3 8 0 11- 37
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Tivoli 3 5e klasse 526
RPC 5 8 19 23- 13
Braakhuizen 6 7 16 21- 7
Heeze 4 7 15 23- 10
Nuenen 7 7 14 27- 18
Eindhoven AV 3 7 13 20- 20
Acht 4 7 12 24- 14
Brabantia 7 8 12 16- 19
SBC 7 8 7 9-  28
Tivoli 3 8 6 22- 33
Pusphaira 4 6 5 10- 12
WODAN 7 4 3 13- 15
DOSL 3 7 0 6- 25

Tivoli 4 6e klasse 650
RKVVO 5 8 21 59- 12
Nederwetten 3 8 19 42- 18
Braakhuizen 10 7 16 24- 11
Riethoven 4 7 16 30- 21
Nuenen 10 7 13 39- 20
Valkenswaard 7 7 13 29- 17
Steensel 3 8 12 22- 20
Tivoli 4 7 7 22- 34
De Valk 7 8 7 14- 18
Heeze 7 8 4 20- 29
Eindhoven AV 5 6 0 8- 55
DOSL 7 7 0 6- 60

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)
Vlijmense Boys 6 18 53- 11
Tivoli 7 18 58- 11
FC Cranendonck 2 6 15 26- 4
SPV 6 15 23- 7
Emplina 3 7 15 21- 20
SES 2 5` 12 44- 9
Ollandia 7 9 33- 30
SBC 2 7 6 16- 35
SV Budel 2 7 6 18- 42
FC Uden 7 3 12- 52
Racing Boys 6 0 3- 54
Baardwijk 2 7 0 16- 48
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G-team en Jeugd (najaarsreeks)

Tivoli G1 2e klasse 5
TGG G2G 5 13 18- 7
Tivoli G1 6 9 26- 26
RKVVO G1 4 7 21- 10
Moerse Boys G1G 4 6 16- 13
OVC‘26 G2 4 6 13- 16
Valkenswaard G1 4 5 16- 14
DVVC G2G 4 4 15- 14
Rijen G2 4 4 15- 28
ST Viola/Gilze G1 5 3 16- 28

Tivoli JO13-1 6e klasse 34
Best V. JO13-4 7 21 68- 6
DBS JO13-7 7 15 51- 21
Unitas‘59 JO13-10 5 9 20- 20
Oirschot V. JO13-5 6 6 11- 25
Acht JO13-3 6 3 11- 39
Tivoli JO13-1 5 0 7- 57

Tivoli JO9-1 4e klasse 54
SBC JO9-6 6 18 41- 12
Geldrop JO9-4 6 12 53- 12
Tivoli JO9-1 6 8 16- 30
SBC JO9-4G 4 5 10- 10
Unitas‘59 JO9-8 7 3 17- 43
Nuenen JO9-6 7 3 13- 43

H H H
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HET VIERDE

De wedstrijdverslagen van het 4e worden dit seizoen niet meer ver-
zorgd door onze redacteur Pascal Janssen, maar beurtelings door zijn 
teamgenoten. Dat alle begin moeilijk lijkt te zijn, blijkt want hadden we 
in het vorige clubblad nog 2 verslagen, in dit clubblad hebben we er 
maar 1. Onderstaand dat verslag.

Riethoven 6 – Tivoli 4 9-2 
We begonnen vandaag gemankeerd aan de wedstrijd. We hadden 
geen fatsoenlijke rechtsback en een houten oefenpop op de linksback 
positie.
Binnen 20 minuten was het al 2-0 voor Riethoven. Hierna was Fred 
degene die de score eigenhandig omdraaide. Eerst maakte hij zelf een 
doelpunt na een geweldige aanval die hij zelf had opgezet met Vincent, 
en daarna stuurde hij Rob weg die een voorzet gaf op Marvin die be-
heerst afmaakte.
Toen bleek dat Riethoven gewacht had op de laatste 10 minuten van 
de wedstrijd, waarin zij nog zeven keer scoorden, einduitslag negen 
tegen twee.
Al met al toch een wel redelijk verdiende nederlaag, dacht ik zo.
Eddy, jij bent echt niet zo slecht als Youri zegt. Tenminste, dat vond ie-
dereen toen jij weg was.

Fred a.k.a. the Masterchief

H H H
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OPENINGS- EN JUBILEUMFEEST 7 OKTOBER

85 jaar voetbal, 85 jaar oranje, 85 jaar Tivoli

Lang verwacht, maar toch gekomen! Het jaar 2016 staat voor onze ge-
liefde club in het teken van haar 85-jarig bestaan. Op 25 maart jongst 
leden werd de aftrap voor deze mijlpaal gegeven met een redelijk be-
zochte receptie. De receptie moest slechts een voorbode zijn van het 
jubileumfeest dat aan het einde van het seizoen in het verschiet lag. 
Het einde van het seizoen werd het begin van het seizoen, dus op 7 
oktober was het dan zo ver. 

Vanaf 20 uur begon de kantine vol te stromen, zo vol dat deze bijna uit 
haar voegen barstte. Toen er ongeveer 85 Tivolianen inmiddels binnen 
waren, ontbrak de voorzitter nog. Dré kon vanwege gezondheidsklach-
ten helaas geen acte de présence geven, dus er was geen speech. Of 
toch? Vicevoorzitter Jack nam de microfoon en met een geïmproviseer-
de speech heette hij alle Tivolianen van harte welkom. Met een kort 
verhaal over de geschiedenis en over de huidige stand van zaken werd 
de avond afgetrapt. Daarna werd het stokje doorgegeven aan “Crazy 
Keyboard Sander”, bij de meesten nog bekend van de Tonproatavond 
eerder dit jaar. De nieuwste, moderne versie van het clublied schalde 
uit de speakers en het feest was los.

Van ieder elftal was er wel een kleine of grote delegatie aanwezig, 
waarmee het totaal aantal bezoekers uiteindelijk op ongeveer 105 Ti-
volianen is uitgekomen. En de Tivolianen zouden geen Tivolianen zijn 
als er niets gedronken werd, dus de barvrouwen vlogen gedurende 
de avond van links naar rechts achter de bar. Ondertussen speelde 
DJ Sander vrolijk verder en werd hem zelfs verzocht om nog tot in de 
kleine uurtjes door te gaan. Zo gezegd, zo gedaan, want het was meer 
dan gezellig. Toen de haan inmiddels alweer aan het kraaien was, de 
veteranen blij waren dat ze de dag erna niet hoefden te voetballen en 
de andere teams langzaam ook hun bed op besloten te zoeken om zich 
op de zondag voor te bereiden, was het feest echt ten einde. 

Een geslaagde viering van ons 85-jarig bestaan! Een viering zoals een 
viering bij Tivoli hoort te zijn en een viering van een bijzondere mijlpaal 
zoals er hopelijk nog vele zullen volgen. De sfeer was de hele avond
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bijzonder goed te noemen, mede dankzij DJ Sander en de organisato-
ren. Namens de redactie onze complimenten. En nu op naar de feest-
jes van de kampioenschappen aan het eind van het seizoen.
Tivolianen, dat zijn wij allen en daarom zijn wij zo trots! 

De webryder,
Marc van Hout

H H H
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TIVOLII JO13-1 (voorheen D1)

Met nieuwe spelers, oud E1-spelers en een aantal spelers van F1 zijn 
we de competitie begonnen, op voorhand een te hoog niveau. Dus in 
overleg met de KNVB klasseverlaging aangevraagd naar 6e klasse, ze 
wilden ons slechts terugzetten naar 5e klasse, het zij zo.
Zonder training de eerste bekerwedstrijd gespeeld, tegen een goede 
tegenstander, met hoofdzakelijk 2e jaars D-spelers, hier werd duidelijk 
dat we nog veel werk te doen hadden als trainers.

Bekerwedstrijd 03-09-2016
Tivoli JO13-1 – Nuenen JO13-3 0-28
Aan alle kanten werden we voorbij gespeeld, er werd ze geen stro-
breed in de weg gelegd om een monsterscore te behalen.

Bekerwedstrijd 10-09-2016
Geldrop JO13-4 – Tivoli JO13-1 7-1
Deze tegenstander komt in een lagere klasse uit, dus het verschil 
moest wat kleiner zijn, ook flink getraind in voorgaande week. Nog 
steeds bleek het lastig, groot veld, 11 tegen 11, buitenspel, grote jon-
gens tegen die duwen. Daar hadden de meesten veel moeite mee, 
maar gelukkig was het een bekerwedstrijd, door ons gezien als oefen-
wedstrijd.

Competitiewedstrijd 17-09-2016 5e klasse
Geldrop JO13-3 – Tivoli JO13-1 18-1 (1-9)
Vooraf wisten we dat dit een goede tegenstander was, met meer inzet 
begonnen we de wedstrijd, maar door ongelukkige momenten kregen 
we de 1e helft 5 eigen doelpunten tegen. Zelf hadden we ook een paar 
kansjes, maar hier ontbrak de scherpte nog. In de 2e helft begon de 
conditie op te breken en konden we geen, onvoldoende druk op de bal 
zetten bij het eigen doel.

Competitiewedstrijd 24-09-2016 5e klasse
RKVVO JO13-4 – Tivoli JO13-1 9-2
Vooraf leek aan de hand van de uitslagen dat deze tegenstander min-
der moest zijn, we konden meer voetballen omdat we iets meer tijd kre-
gen. Er werd beter druk op de bal gezet en bij de kansen werd scherp 
afgerond, we kregen zelfs nog meer kansen. Ook hier leek conditie nog 
een rol te spelen, de beleving en de bal willen hebben, is nog steeds 
missend. 
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Competitiewedstrijd 01-10-2016 6e klasse
Direct na verloren wedstrijd vorige week, nogmaals verzoek ingediend 
bij KNVB voor klasseverlaging naar 6e klasse, nu wel gehonoreerd.
Tivoli JO13-1 – Best Vooruit JO13-4 2-17
Meteen de sterkste tegenstander, leek nauwelijks verschil met 5e klas-
se, er was geen vertrouwen, te weinig samenspel en geen of te weinig 
druk op de bal, maakte het voor de tegenstander makkelijk voetballen.

Competitiewedstrijd 08-10-2016 6e klasse
Tivoli JO13-1 – DBS JO13-7 0-17
Een totale off-day, ? 
Nieuw plan voor de trainers…

Competitiewedstrijd 15-10-2016 6e klasse
Acht JO13-3 – Tivoli JO13-1 6-1
Vooraf de mindere tegenstander van deze klasse, dus hiertegen moest 
het toch beter lukken. Het niveau lag wat lager en we kregen meer tijd 
om te voetballen. Nog steeds wat onhandige doelpunten tegen, maar 
we kregen ook zeker serieuze kansen, die met wat meer trefzekerheid 
volgende keren zeker verzilverd worden. Dat was een lichtpuntje voor 
de komende wedstrijden.

Competitiewedstrijd 22-10-2016 6e klasse
DBS JO13-7 – Tivoli JO13-1 10-1
2 weken geleden totaal van de mat gespeeld door deze tegenstander, 
hier moest wat rechtgezet worden. Eindelijk, inzet, werklust, mee willen 
voetballen, kaatsen, passes, het was er ineens, hier wordt een trainer 
blij van. DBS had geluk met de afwerking, maar wij kregen de eerste 
helft de beste kansen, ruststand had zomaar 3-3 kunnen zijn. De strijd 
die we begonnen waren, hielden we tot einde wedstrijd vol, trots op de 
jongens.

Bekerwedstrijd 29-10-2016
Tivoli JO13-1 – RPC JO13-4 5-5
Waar we vorige week gestopt waren, was nu het begin, veel beleving, 
combinaties in de aanval, strakker verdedigd, goed keerperswerk door 
Tycho. Het harde trainingswerk begint langzaam maar zeker zijn vruch-
ten af te werpen, we worden dit seizoen geen kampioen, maar kunnen 
wel flinke stappen zetten, naar completer voetbal, volhouden.
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Competitiewedstrijd 01-10-2016 6e klasse
Tivoli JO13-1 – Unitas JO13-10 3-7
De eerste helft was de wedstrijd al verloren, de beleving, inzet waren 
niet op orde, jammer, de tegenstander was echt niet heel veel beter. 
Dat bleek de 2e helft ook wel, ruststand 1-6, 1 verdwaalde kans voor 
Unitas, hierna niks meer, coachen van de grensrechter Fred, wierp zijn 
vruchten af. Terwijl voorin kans na kans werd gecreëerd, waarvan er 
uiteindelijk maar 2 verzilverd werden. Jammer, met de instelling van de 
2e helft een hele wedstrijd, had dit zomaar een winstpartij kunnen zijn, 
hopen dat het kwartje valt.
Er komen nog interessante wedstrijden aan, als met inzet en beleving 
van 2e helft gespeeld wordt…

De trainers

H H H

VETERANEN 
(door onze correspondent en webryder Marc van Hout)

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

Brabantia vets – Tivoli vets 3-5
Na de afstraffing vorige week in Eersel stond er vandaag wederom een 
traditioneel lastige wedstrijd op het programma: Brabantia uit. De psy-
chologische oorlogsvoering van hun kant begon al voor de wedstrijd, 
gezien het feit dat alle Tivolianen in het scheidsrechterslokaal moesten 
omkleden.
Op het veld bleek al snel waarom: Brabantia had slechts tien man, 
dus ze moesten iets proberen om ergens hun voordeel uit te halen. 
Met vaste captain Frank als stand-in coach langs de lijn was er van 
het numerieke overwicht op het veld weinig te merken. De wedstrijd 
ging gelijk op en zoals altijd tegen Brabantia ontspon zich een fysieke 
strijd. Kater of geen kater, Perry stond vandaag gewoon op het veld en 
was niet te beroerd de score met een droge knal te openen: 0-1. Kort 
daarna besloot Perry om de marge en zijn seizoenstotaal maar gelijk 
te verdubbelen: 0-2. Brabantia vond hierna na een vlugge aanval over 
onze linkerkant de aansluiting: 1-2.
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Een doelpuntenfestijn zoals tegen Geldrop leek vandaag opnieuw in 
de maak. Frans leverde eerst zelf een doelpunt af en stelde vervolgens 
Ferry na een lange bal in staat te scoren, hoewel die laatste de bal 
maar half raakte hobbelde deze toch voorbij de keeper het doel in: 1-4. 
De wedstrijd leek zo al vroegtijdig beslist, zeker gezien het feit dat Bra-
bantia in de tweede helft conditioneel tekort zou moeten komen. Vlak 
voor rust wisten zij opnieuw tegen te scoren (2-4) en was er na rust dus 
nog van alles mogelijk. 
De tweede helft kende niet zo’n doelpuntrijk verloop dan de eerste, 
maar de spanning was wel om te snijden. Helemaal toen Brabantia al 
vrij vlug volledig terug in de wedstrijd kon komen. Een afgeslagen cor-
ner kwam bij een aanvaller van Brabantia voor de voeten, hij twijfelde 
geen moment en haalde doeltreffend uit: 3-4. Hing er een sensatie in 
de lucht? Brabantia voelde in ieder geval dat zij de Tivolianen, ook met 
een man minder, aan het wankelen konden brengen. Dus vanaf dat 
moment gooiden zij alles op de aanval. Dat betekende uiteraard ook 
dat er vaak “vergeten” werd te verdedigen. Talrijke Stratumse counters 
werden vaak door toedoen van Tivolianen zelf vakkundig om zeep ge-
holpen. Dus de wedstrijd bleef lang spannend, mede doordat Brabantia 
steeds nadrukkelijker richting de gelijkmaker werkte. Enkele minuten 
voor tijd werd uiteindelijk dan toch de wedstrijd beslist. Nicky was het 
eindstation van opnieuw een counter en tekende voor zijn derde van 
het seizoen. Daarmee kwam de wedstrijd ook ten einde.
Een zwaarbevochten overwinning tegen een stug en fysiek Brabantia. 
Een wedstrijd die doorgaans altijd lastig is, maar voor het eerst sinds 
twee nederlagen weer eens werd gewonnen. De wedstrijd van vol-
gende week bij Waalre is andere koek, een dag na het jubileumfeest en 
een tegenstander die uit is op ultieme revanche…

Tivoli vets – Braakhuizen B vets 5-2
Niet vaak zal een afgelasting beter zijn uitgekomen voor de Tivolianen 
dan vorige week, een kater en loodzware opponent is doorgaans niet 
de meest ideale combinatie voor een voetbalwedstrijd. Vandaag begon 
het “weekje Braakhuizen”, eerst thuis tegen team B en een week later 
op bezoek bij team C.
Een op het oog eenvoudig rollertje was in minuut 4 de aanleiding voor 
de 0-1. Doelman Mark ging te wild richting de bal en moest lossen, 
daardoor kon de spits de bal in het lege doel schuiven. Tien minuten 
later stond het alweer gelijk. Met een schitterende pegel die precies op 
tijd daalde, wist Thuur zijn eerste doelpunt sinds september 2014 aan 
te tekenen: 1-1. 
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Met het hoofd nog in de wolken was de achterstand binnen twee minu-
ten weer terug, nu was Mark wel kansloos: 1-2. Maar wat Braakhuizen 
kan, kan Tivoli ook moet Ferry gedacht hebben. Want ook twee minu-
ten later verzorgde hij met een snoeihard schot die de doellijn niet leek 
te halen voor de 2-2. De supporters waren net zo verrast als de doel-
man! Een kwart wedstrijd gespeeld en alweer vier doelpunten gezien, 
de neutrale toeschouwer verveelt zich nooit bij onze SV. Nog voor rust 
waren treffer vijf en zes ook een feit, ditmaal beide keren in hetzelfde 
doel. De 3-2 kwam na 28 minuten op naam van Frans en op slag van 
rust maakte Ferry deze keer wel een normale goal: 4-2. 
Het verzet bij Braakhuizen leek gebroken. De tweede helft waren de 
aanvallen van hun zijde schaars te noemen en de Tivolianen konden 
zodoende makkelijk stand houden. Zowel Braakhuizen als Tivoli leek 
zich te verzoenen met deze uitslag. Geheel volgens dit spelbeeld vor-
derde de tweede helft dan ook, er was geen karrenvracht aan kansen 
of doelpunten te noteren. Het grootste gevaar van Braakhuizense kant 
kwam vooral voort uit dode spelmomenten, maar deze zorgden nooit 
voor grote problemen aan Tivoliaanse zijde. Toen iedereen de einduit-
slag al met potlood had ingevuld, besliste Jesse toch nog anders. In de 
slotminuut tekende hij met de 5-2 voor zijn eerste officiële veteranen-
doelpunt. Zo was er op de valreep dus ook nog een persoonlijk suc-
cesje te vieren.
Negen punten uit de eerste drie wedstrijden, er kan dus gesproken 
worden van een goede seizoenstart. Maar het meest bijzondere aan 
deze start is dat er in iedere wedstrijd minimaal zeven doelpunten zijn 
gevallen, met een uitschieter naar elf goals. Dat wil zeggen dat de 
toeschouwers tot nu toe iedere 8,5 minuut een goal te zien hebben 
gekregen. Volgende week weer een test, wordt het ook weer een spek-
takelstuk?

Braakhuizen C vets – Tivoli vets 2-1
Een klok, voor de meeste onder jullie een gemakkelijk te gebruiken 
voorwerp. Let wel: voor de meeste, want na al die jaren weten ze bij 
Braakhuizen schijnbaar nog steeds niet hoe zo’n ding werkt. Zoals ge-
bruikelijk startte de wedstrijd weer later dan gepland, dit keer mochten 
de Tivolianen echter van geluk spreken want de vertraging was slechts 
twaalf minuten.
Toen de bal eenmaal aan het rollen was gebracht, ontdekten de vaste 
volgers weer een nieuw gezicht binnen de lijnen. Overgekomen vanuit 
Maassluis mocht Michael zich na bewezen diensten op de trainingen 
vandaag voor het eerst in het shirt van Het andere Oranje hijsen.
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Links op het middenveld zou vandaag zijn territorium moeten worden, 
dus de Braakhuizense middenvelders waren gewaarschuwd. De gast-
heren waren zich er nog niet van bewust dat de wedstrijd al begonnen 
was, want binnen de kortste keren was de 0-1 een feit. Hakan leverde 
vanaf links een werkelijk perfecte voorzet op maat af, waar Frans al-
leen nog zijn voorhoofd tegen hoefde te zetten. Ondertussen lijkt het 
een gewoonte te worden, want twee minuten na die treffer stond het 
weer gelijk. De Tivolianen meldden zich voorin bij een corner. Deze 
werd afgeslagen en de daaruit voortvloeiende counter stopte pas ach-
ter Bert in het net: 1-1. De wedstrijd was dus alweer vroeg los! Daarna 
werd het een gelijkwaardige strijd. Bij Tivoli ging meer fout dan goed en 
Braakhuizen had hier vanzelfsprekend geen problemen mee. De enige 
keer dat zij hiervan goed wisten te profiteren, was een kwartier voor 
rust. Een corner belandde achterin bij een rood-zwarte en met een ge-
plaatst schot was Bert opnieuw kansloos.
Het spel na rust verliep net zo als daarvoor. Beide ploegen waren aan 
elkaar gewaagd. Er was veel strijd en door wat blessuregevallen werd 
de keuze op de bank steeds kleiner. Toch was het Tivoli dat vooral het 
spel wilde maken en op jacht ging naar de gelijkmaker. Maar Braakhui-
zen wist dankzij de doelman, het aluminium en het gepruts van onze 
voorwaartsen goed stand te houden. Vlak voor tijd leek Tivoli dan ein-
delijk op gelijke hoogte te gaan komen. Hakan zette het op een lopen 
en verscheen volledig vrij oog in oog met de goalie. Het schot was ech-
ter recht in de handen van de doelman, waardoor zijn seizoenstotaal 
nog steeds op nul doelpunten bleef steken. Kort daarna klonk het eind-
signaal en bleven de punten vandaag dus op De Kievit.
Wederom een niet al te best resultaat tegen dit team, ondanks dat er 
vandaag wel wat meer in had gezeten. Het feestje in de kantine, mede 
vanwege de bekerwedstrijd Braakhuizen – Geldrop later die avond, 
vergoedde echter veel. Volgende week de beladen pot tegen de boys 
uit Woensel.

De webryder,
Marc van Hout

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We kunnen jullie nog steeds deze rubriek aanbieden. Onze Ronnie 
heeft weer wat nieuwe voorraad aangeleverd. Andere mensen mogen 
voor deze rubriek ook nog steeds insturen. Onderstaand treffen jullie 
onze selectie voor deze maand aan. 

Tegen de hik
Een man komt bij de apotheek en vraagt de apotheker om iets tegen 
de hik. De apotheker buigt voorover over de toonbank, en slaat de man 
hard keihard in het gezicht. “Waar was dat verdomme nou voor nodig?” 
roept de man verbijsterd. 
“Nou, je hebt nu toch geen hik meer, of wel soms?” vraagt de apothe-
ker.  Zegt de man: “Nee, stomme idioot! maar mijn vrouw in de auto 
nog wel!!” 

Vies oud mannetje
Zit er een bloedmooi blondje in de tram tegenover een al wat oudere 
man. En die oude viespeuk zit al een tijdje met een ‘hongerige blik’ 
naar dat aantrekkelijke blondje te kijken. Op een gegeven moment is zij 
is het zat en zegt ze tegen die oude man: “Voor 20 euro laat ik je zien 
waar ik aan mijn blinde darm geopereerd ben.” 
Nou, die ouwe viespeuk weet niet hoe gauw die hij zijn portemonnee 
moet trekken en geeft snel het geld. Zegt dat meisje: “Als je nu naar 
links kijkt, dan zie je het ziekenhuis...” 

Doktersbezoek
Een man komt thuis na het bezoeken van de dokter en zegt tegen zijn 
vrouw: “Ik snap er niets van, ik moet volgende week terug en dan moet 
ik mijn urine, ontlasting en sperma meenemen….” Waarop zijn vrouw 
zegt: “Neem dan je grijze joggingbroek mee, daar zit alles in!”
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Arts zonder grenzen
Ik heb een arts zonder grenzen. Hij schrijft me wekelijks 800 paraceta-
mols en 6 liter hoestdrank voor.

Bezorgde vader
Een bezorgde vader confronteert zijn dochter op een avond. “Lieverd, 
ik vind dat nieuwe vriendje van je maar helemaal niets”, zo zegt de va-
der. “Hij is onbeleefd, arm en ongelooflijk dom.” 
“Maar nee, papa”, antwoordt zijn dochter, “Ronald is juist heel slim. Wij 
gaan nog maar tien weken met elkaar en hij heeft mij nu al genezen 
van die ziekte die ik vroeger eens per maand kreeg.” 

Zo doe je dat
Iedere maandagavond komen ze bij elkaar om te pokeren. Het was de 
vorige week erg laat geworden en Moos vroeg aan Bram wat zijn vrouw 
had gezegd toen hij om half vier was thuisgekomen. Bram schudt zijn 
hoofd en zegt: “Spreek me er niet van. Ze lag te slapen en ik ben heel 
stil de slaapkamer binnengegaan. Maar ze werd wakker en heeft ver-
der de hele nacht ruzie gemaakt.” 
“Fout! Helemaal fout!” zegt Moos. “Helemaal fout! Je had mijn methode 
moeten volgen. Als ik laat thuis kom, doe ik overal het licht aan, gooi 
de slaapkamerdeur open en schreeuw: Kleed je uit, we gaan vadertje 
en moedertje spelen.” “En dan?” vraagt Bram. “Negen van de tien keer 
doet ze dan net alsof ze slaapt.” 

Krant
Komt een man in een supermarkt en koopt daar de plaatselijke krant. 
Hij betaalt € 2,75, loopt naar buiten, kijkt in de krant en daar staat op 
de voorpagina € 2,50. De man voelt zich bedrogen en gaat terug naar 
de caissière en zegt: “hier staat € 2,50”, waarop de caissière zegt: “Je 
moet niet alles geloven wat in de krant staat.”

Huurmoordenaar gezocht
De CIA had een vacature voor een huurmoordenaar. Nadat alle back-
groundchecks, interviews en testen gedaan waren, waren er drie kan-
didaten over... twee mannen en een vrouw. Voor de laatste test namen 
de CIA agenten 1 van de mannen naar een zware metalen deur en 
gaven hem een geweer. “We moeten weten dat je onze instructies altijd 
zal volgen, wat de gevolgen ook mogen zijn. In deze kamer zit je vrouw 
in een stoel, vermoord haar!”
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De man zei: “Dat meen je toch niet, ik zou nooit m’n vrouw kunnen 
vermoorden.”  De agent zei: “Dan ben je niet de correcte persoon voor 
deze job.” 
De tweede man werd dezelfde instructies gegeven, hij nam het geweer 
en ging in de kamer, alles was stil voor ongeveer vijf minuten, dan 
kwam de man uit de kamer met tranen in zijn ogen. “Ik heb het gepro-
beerd, maar ik kan m’n vrouw niet vermoorden.” De agent zei: “Dan 
ben je niet de man voor ons, neem je vrouw mee en ga naar huis.” 
Tenslotte was de vrouw aan de beurt, ze werd dezelfde instructies 
gegeven om haar man te vermoorden. Ze nam het geweer en ging de 
kamer binnen, schoten werden gehoord, het ene na het andere. Dan 
hoorden de agenten geschreeuw en geklop op de muren. Na een paar 
minuten was het weer stil, de deur opende traag en daar stond de 
vrouw. Ze veegde het zweet van haar voorhoofd en zei: “Dit geweer 
was met losse flodders geladen, ik heb hem met de stoel dood moeten 
slaan.” 

Luidruchtig
Een man gaat naar de dokter. “Wat is het probleem?” vraagt de dokter. 
“Nou ziet u dokter, telkens als mijn vrouw en ik in bed liggen en 
mijn vrouw komt tot een hoogtepunt, slaakt zij een ijzingwekkende 
schreeuw.” 
“Maar meneer”, antwoordt de dokter, “dat is toch helemaal niet erg, dat 
is volledig natuurlijk hoor!” 
“Dat kan wel zijn, maar ik wordt er elke keer wakker van!”

Tot slot enkele oneliners
1. Wind tegen is wind mee als je de andere kant op gaat
2. Wie alleen voor zijn brood hoeft te werken, werkt maar een half uur   

in de week
3. Wie vlinders wil zien, moet de rupsen verdragen
4. De schoen die bij de een past, knelt bij de ander
5. Als u alles op een rijtje hebt, hoedt u voor het domino-effect

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 de vorige clubbladen zijn begonnen met deze nieu-
we 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 ont-
brekende 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 webbeheerder een start gemaakt om de Tivoli 
Facebook pagina voor hetzelfde doel te gebruiken. Dus dit is dan een 
nieuwe optie.
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Vraag bij Tivoli 6 1974-75: Wie weet de achternamen?

Vraag bij Scan 00: Welk team, welk seizoen en ontbrekende namen?
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Vraag bij Scan 87: Welk team, welk seizoen en ontbrekende namen?

Vraag bij Scan 89: Welk team, welk seizoen en 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 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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- we deze maand deze rubriek maar achterwege laten
- namelijk onze vaste “wistudat”-man tijdelijk uit de running is
- Pascal behoorlijk zwaar geblesseerd is geraakt in een wedstrijd van 

het 4e tegen Braakhuizen
- wij hem natuurlijk van harte beterschap wensen
- wij nu dus geen idee hebben hoe deze rubriek zinvol te vullen
- het daarom dan ook een goed besluit lijkt om dit keer geen “wistudat” 

te publiceren
- we dan maar afsluiten met een leuke grap

112

H H H








