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REDACTIONEEL

Wat een fantas-
tisch jaar hebben 
wij bij onze club. 
We zijn nog steeds 
groeiende, heb-
ben geen last van 
kunstgras en zowel 
de dames als onze 
twee selectieteams 
draaien mee in de 

top van hun competities. Als kers op 
de taart, staat ons vaandelteam nog 
steeds ongeslagen aan kop en is er 
zelfs voor het eerste in vele jaren een 
periodetitel behaald. Chapeau aan 
alle spelers en begeleiding en lang 
leve SV Tivoli. Wat een manier om dit 
jaar in het clubblad af te sluiten, we 
hebben iets te vieren en kunnen extra 
trots zijn op ons clubke.
Om onze selectie nog wat extra im-
puls te geven, hebben wij Marcel van 
de Kamp bereid gevonden om Hans 
Bonnema te ondersteunen. Marcel 
zal zijn taak als trainer/coach van ons 
damesteam combineren met zijn rol 
als assistent van Hans. 
Tijdens de komende nieuwjaarsre-
ceptie op 8 januari 2017 kunnen we 
dit alles gezamenlijk vieren in onze 
kantine.
Toch nog een treurig bericht, ons oud-
lid Wim van Gemert is ons helaas 
ontvallen. Wij wensen zijn familie en 
liefhebbenden alle sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.

Veel leesplezier
H H H
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TIVOLI 1 PERIODEKAMPIOEN 
(door onze redacteuren Jack Engelen en Pascal Janssen)

In onze lange gezamenlijke geschiedenis bij ons mooie clubje, Jack 53 
jaar en Pascal 33 jaar, hebben wij deze unieke prestatie slechts 1-maal 
samen mogen beleven. Ons vaandelteam is namelijk voor het eerst in 
23 jaar erin geslaagd een prijs te pakken. Na tien gewonnen wedstrij-
den waren we al thuis officieus periodekampioen geworden door een 
1-0 overwinning tegen laagvlieger LSV en een week later werd uit bij 
De Bocht de titel daadwerkelijk binnengesleept.

Voorzichtig aan mogen we gaan denken aan wellicht meer. Wie weet 
is het eerste kampioenschap in 37 jaar een mogelijkheid. In het sei-
zoen 1979-1980 werd SV Tivoli namelijk kampioen in de Eerste Klasse 
afdeling Brabant, dat is een vergelijkbaar niveau met onze huidige 5e 
klasse. In het seizoen 1993-1994 promoveerden we uiteindelijk ook 
nog eens via de nacompetitie naar de huidige 4e klasse.
De enorme aanwas en kwaliteitsimpuls van het huidige seizoen hebben 
zich dus direct al uitbetaald. Een frisse wind in onze selectie met onze 
nieuwe hoofdtrainer Hans Bonnema, een tweede gediplomeerde trainer 
(oude bekende Martien Dielissen) en zelfs een derde gediplomeerde 
trainer genaamd Marcel vd Kamp. Samen verzorgen zij de begeleiding 
van ons 1ste, 2e en het damesteam. Alle drie de teams doen het uitste-
kend en draaien mee in de top van hun competities.

Ook in spelers hebben we een enorme aanwas en kwaliteitsimpuls. 
Jonge talentvolle spelers van diverse clubs uit de omgeving hebben er 
voor gekozen om samen met Hans het avontuur bij onze club aan te 
gaan. 
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Zij gedragen zich al als trotse Tivolianen en beleven samen met de se-
lectiespelers van het vorige seizoen de mooiste en leukste avonturen 
op en rond de Heihoef. Onze kantine is vaak het strijdtoneel van gewel-
dige feestjes na weer drie overwinningen op rij van de drie genoemde 
teams. De binding in de selectie en ook de band met ons damesteam 
is hartverwarmend. Eigen gemaakte spandoeken, een mooi groot re-
clamebord, sponsorinkomsten via via en andere initiatieven zijn voor-
beelden van deze binding. Hetzelfde geldt voor de goede opkomsten 
tijdens evenementen en trainingsavonden.

Nu terug naar de (periode)kampioenen.
Conditioneel zijn onze jongens alle tegenstanders de baas en ook qua 
spel domineert Tivoli de 5e klasse E. Je kunt goed zien dat veel spelers 
op een hoger niveau gespeeld hebben en dat zij zich zichtbaar goed 
weten te manifesteren in deze lagere klasse. De mengelmoes van 
niveaus en leeftijden brengt een goede sfeer en een enorme drive tot 
prestatie. Hans Bonnema is als hoofdcoach een middelpunt en weet de 
jongens als een echte manager te motiveren en inspireren. Het plezier, 
de werklust en de daadkracht zijn evident aanwezig. Vele doelpunten 
voor, weinig tegengoals en goed spel zijn het gevolg. Alleen, de voor 
de competitie als grootste rivaal geachte opponent, Sterksel wist ons 2 
punten te ontfutselen.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen LSV waarin we officieus periodekampi-
oen werden, door op 6 punten voorsprong van rivaal Riethoven te blij-
ven met een doelsaldo van +16 ten opzichte van hen, was de sfeer op 
de Heihoef optimaal. In groten getale waren de Tivolianen komen op-
dagen, er stond muziek op langs de lijn (zelfs de door Crazypianoman 
Sander verbouwde versie van ons clublied werd ten gehore gebracht) 
en de spelers van ons vaandelteam hadden middels naambordjes al 
plaatsen gereserveerd om zich neer te leggen als ze van zatheid niet 
meer op de benen zouden kunnen staan. Doordat de tegenstander zich 
ingroef, werd er volop aangevallen en een gigantische druk uitgeoe-
fend op de verdediging van de mannen uit Lennisheuvel. Helaas liet de 
scheids soms wat veel toe en werden overtredingen niet altijd bestraft. 
De wedstrijd werd meer dan verdiend gewonnen en het feest kon los-
barsten. De week daarna kwamen de selectiespelers terug bij Tivoli na 
de dik gewonnen uitwedstrijd bij de Bocht. Het feest om het officiële 
periodekampioenschap kon gevierd worden en dat hebben we geweten 
bij de club.
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Een dikke pluim aan onze jongens en zeer zeker ook aan de begelei-
dende staf. Het is een prestatie van formaat, de manier van spelen en 
de daaruit volgende resultaten.

Vanuit redactioneel oogpunt gezien, hebben wij Bas Leatomu weten te 
strikken voor het aanleveren van wedstrijdverslagen. Bas schrijft al het 
hele seizoen de mooiste facebook-verhalen die in ingekorte versie een 
mooie bijdrage aan ons blad kunnen zijn. Na de winterstop zullen wij 
starten met het publiceren van zijn verhalen. Ook via Mike van Ham, 
Marcel vd Kamp en uiteraard Hans Bonnema is onze club vaak positief 
onder de aandacht gebracht in de afgelopen seizoenshelft.
Jongens, allemaal bedankt voor jullie positieve kijk en uitstraling binnen 
en buiten onze vereniging.
Tivolianen dat zijn wij allen en daarom zijn wij zo trots!

Tijdens deze wedstrijd zijn foto’s gemaakt door Jan Appels ((c) Foto’s Jan 
Appels), in opdracht van de “Trompetter Cup”. Hieronder onze eerste se-
lectie daarvan, in het reguliere verslag verderop volgt een 2e selectie.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Periodekampioenen
Het bestuur feliciteert de selec-
tie en technische staf met het 
behalen van de eerste periode!

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari vindt vanaf 
14.00u de jaarlijkse nieuw-

jaarsreceptie plaats in onze kantine. Tijdens deze gelegenheid om het 
nieuwe jaar in te luiden zullen ook de jubilarissen van onze club worden 
gehuldigd. Kom dus allemaal naar de kantine!

Winterstop
De winterstop staat op het punt van beginnen, dit betekent ook dat er 
niet getraind wordt van 19 december tot en met 9 januari.

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 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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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 7 Luc Verbeek selectie
 13 Olof van Aalsum 3e

  Mike van Dijk selectie
 15 Anton vd. Laarschot verenigingslid
 17 Arno van Happen veteranen
 18 Ronny Kox grensrechter veteranen/medewer- 
   ker activiteitencommissie
 19 René Lathouwers selectie
 21 Rick de Goeij selectie
 22 Stef Verdonschot veteranen
  Frans Veldpaus veteranen
 24 Jack Engelen vicevoorzitter/begeleider veteranen/ 
   erelid/lid in de Orde van Oranje  
   Nassau/hoofdredacteur clubblad
  Vensly Sebelon JO9-1
  Bas Leatomu selectie
 27 Hans Verbaal veteranen/medewerker activiteiten 
   commissie
  Ayla Arici dames
  Semra Arici dames
 28 Nico Jansen verenigingslid

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 09/12)

Bedankt
Milan Meulensteen JO13-1
Omur Onder  selectie

Nieuw
Mayren Debie  JO9-1 
Danny Visser  veteranen
Bart Kox  selectie

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Hierbij de 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  29x
 2 Olaf van Aalsum 3 e  17x
 3 Luc Verbeek selectie  16x
 4 Jordelino Nzita selectie  13x
 5 Rob van Hout 4e  10x
 6 Bobbi Demes dames    9x
 7 Bas Santema selectie    8x
  Björn Bertrams selectie    8x
 9 Semra Arici dames    7x
  Jolanda Heijmans dames    7x

H H H
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ACTIVITEITENKALENDER 2016 - 2017

Dit is nog steeds een voorlopige activiteitenkalender. Helaas is deze 
lijst in vergelijking met de vorige keer niet bijgewerkt bij ons aangele-
verd en je ziet dus, dat er nog steeds evenementen 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 v
Vrijdag 25  Kaartavond v

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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TIVOLI 1 – PERIODETITEL; 1E BUIT IS BINNEN!

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.

De periodetitel is binnen. In de afgelopen periode behaalde ons 1e 
weer 3 overwinningen op rij en wist zo na 11 achtereenvolgende ze-
ges uit bij De Bocht’80 de eerste kroon op het werk te zetten. Jammer 
is het, dat in de 12e wedstrijd het eerste puntenverlies werd geleden, 
maar de blijdschap is daar niet minder om. Voor het eerst sinds 23 jaar 
kon er een (periode-)kampioenschap gevierd worden. Mannen, proficiat 
en nu gaan we ook voor de titel, toch?

Dosko’32 – Tivoli gestaakt bij 0-0 13 november 2016
Dosko’32 - Tivoli gestaakt door blessure arbiter
De wedstrijd in de vijfde klasse E tussen Dosko’32 en Tivoli duurde 
zondagmiddag slechts twintig minuten. Het duel moest vervolgens wor-
den afgebroken door een blessure van scheidsrechter Buurmeijer. Er 
was geen vervangende arbiter beschikbaar. De stand op sportpark De 
Meer in Duizel was op dat moment nog 0-0.

Dosko’32 – Tivoli (1-1) 1-4 20 november 2016
Tivoli zegeviert voor de negende keer op rij
Dosko’32 slaagde er niet in om lijstaanvoerder Tivoli het eerste punten-
verlies toe te brengen. De ploeg uit Eindhoven heeft na negen duels 
met 27 punten nog de volle buit en verstevigde de koppositie. Er moes-
ten nog zeventig minuten gespeeld worden van de competitiewedstrijd, 
die op 13 november na twintig minuten werd gestaakt door een bles-
sure van de scheidsrechter. De stand was op dat moment nog 0-0. 
In de 26e minuut kwam Dosko’32 op een 1-0 voorsprong door een 
doelpunt van Pieter Castelijns. Tivoli werd daarna sterker en maakte in 
de 43ste minuut gelijk door toedoen van Jens Feskens, 1-1.
In de tweede helft liep Tivoli uit naar 1-3 door treffers van Jordelino 
Nzita (55ste minuut) en Ralf Walravens (57ste minuut). In de 85e mi-
nuut verzilverde Nzita een strafschop, waardoor de eindstand van 1-4 
op het scorebord kwam te staan.

Tijdens deze wedstrijd zijn opnieuw foto’s gemaakt door Ton van de 
Vorst ((c) Foto’s Ton van de Vorst) , in opdracht van de “Trompetter Cup”. 
Verderop zien jullie onze selectie daaruit.
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Tivoli – LSV (1-0) 1-0 27 november 2016
Tivoli behaalt tiende zege op rij
Lijstaanvoerder Tivoli won ook de tiende competitiewedstrijd, maar had 
het niet makkelijk tegen de stug verdedigende hekkensluiter LSV. Vier 
minuten voor rust kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong via een 
doelpunt van Bas Santema.
In de tweede helft raakte Tivoli paal en lat, maar het bleef bij 1-0.
Doordat enig overgebleven concurrent voor de 1e periodetitel Rietho-
ven ook geen punten liet liggen kan Tivoli pas in de volgende wedstrijd 
de 1e periode in de wacht slepen. Ze hebben daarvoor minimaal 1 punt 
nodig in de uitwedstrijd tegen De Bocht’80.

Ook tijdens deze wedstrijd zijn foto’s gemaakt, nu door onze eigen hof-
fotograaf Jack Engelen. Een selectie daarvan kun je verderop zien.
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De Bocht’80 – Tivoli 0-6 4 december 2016
Tivoli pakt periodetitel bij De Bocht’80

Koploper Tivoli zette ook zijn elfde competitiewedstrijd in winst om. De 
Stratumse ploeg won met 0-6 bij De Bocht’80 en stelde zo de periode-
titel veilig. Bas Santema nam in Oirschot met drie doelpunten de helft 
van de productie voor zijn rekening.
De overige treffers kwamen op naam van Jordelino Nzita, Joey van 
Hoof en Ralf Walravens.

Tijdens deze wedstrijd zijn foto’s gemaakt door Jan Appels ((c) Foto’s Jan 
Appels), in opdracht van de “Trompetter Cup”. Hieronder onze selectie.
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Tivoli – Sterksel (1-1) 2-2 11 december 2016
Tivoli morst voor het eerst
Tivoli won elf competitieduels op rij, maar liep tegen Sterksel voor het 
eerst dit seizoen averij op. Door goals van Luuk Gijsbers en René Lat-
houwers stond het halverwege 1-1.
Tivoli zag na rust een goal afgekeurd worden 
en daarna zette Gijsbers Sterksel weer op voor-
sprong, 1-2. Joey Klaassen van Tivoli kreeg rood, 
maar toch kwam de thuisploeg nog langszij. Tivoli 
kreeg een strafschop en Mike van Dijk verzilverde 
het buitenkansje: 2-2.

H H H

TIVOLI - STERKSEL extra (scan uit papieren ED)

H H H
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TUSSENSTANDEN 2016 – 2017

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E
Tivoli 12 34 45- 10
Riethoven 12 30 41- 14
DOSL 12 27 44- 15
Waalre 12 26 31- 13
Sterksel 12 22 37- 17
DOSKO’32 12 21 32- 21
DEES 12 12 26- 41
Terlo 12 12 16- 34
Knegselse Boys 12 11 16- 30
Tongelre 12 11 27- 48
Casteren 12 10 16- 30
De Bocht’80 12 7 12- 43
LSV 12 4 11- 30

Tivoli 2 5e klasse 521
Valkenswaard 6 11 33 31- 10
Heeze 5 12 29 37- 18
Tivoli 2 12 28 58- 19
Best Vooruit 4 12 20 28- 22
Braakhuizen 5 11 17 28- 18
EFC 5 12 17 31- 31
Dommelen 4 10 16 20- 15
Waalre 3 11 12 33- 54
SBC 6 12 12 30- 26
Nuenen 9 11 9 20- 34
Bergeijk 3 12 9 21- 53
Hoogeloon 3 12 0 19- 56
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Tivoli 3 5e klasse 526
Heeze 4 12 30 40- 16
RPC 5 12 29 38- 16
Braakhuizen 6 11 23 29- 13
Tivoli 3 12 18 43- 38
Eindhoven AV 3 11 16 27- 32
Nuenen 7 10 15 30- 27
Brabantia 7 11 15 20- 23
Acht 4 10 14 29- 20
WODAN 7 9 10 23- 27
SBC 7 11 8 12- 36
Pusphaira 4 12 8 18- 30
DOSL 3 11  3 10- 41

Tivoli 4 6e klasse 650
RKVVO 5 11 30 76- 18
Braakhuizen 10 10 25 37- 14
Riethoven 4 11 25 53- 27
Nuenen 10 10 22 59- 25
Nederwetten 3 10 19 44- 26
Steensel 3 10 18 41- 22
Valkenswaard 7 10 16 45- 30
Tivoli 4 11 10 31- 61
De Valk 7 12 10 20- 34
Heeze 7 11 7 28- 41
Eindhoven AV 5 10 4 15- 64
DOSL 7 12 1 7- 94

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)
Vlijmense Boys    9 27 94- 13
Tivoli  10 27 70- 15
Emplina 3 11 22 33- 23
SES 2   9 21 65- 17
FC Cranendonck 2   9 19 37- 9
SPV  11 19 29- 21
Ollandia  10 10 43- 42
SV Budel 2 10 10 27- 59
FC Uden  10 9 23- 64
SBC 2 11 6 21- 59
Baardwijk 2 10 4 31- 66
Racing Boys  10 3 6- 91
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G-team en Jeugd (najaarsreeks)

Tivoli G1 2e klasse 5
TGG G2G  8 22 37- 12
RKVVO G1  8 19 47- 12
Valkenswaard G1 8 17 49- 18
OVC‘26 G2  8 15 37- 35
Moerse Boys G1G 8 12 42- 30
Tivoli G1  8   9 28- 37
DVVC G2G  8   4 18- 41
Rijen G2  8   4 27- 77
ST Viola/Gilze G1 8   3 26- 49

Tivoli JO13-1 6e klasse 34
Best Vooruit JO13-4 10 30 89-   6
DBS JO13-7  10 19 61- 34
Unitas‘59 JO13-10 10 18 43- 31
Oirschot V. JO13-5 10 11 23- 35
Acht JO13-3  10   6 15- 51
Tivoli JO13-1  10   4 13- 87

Tivoli JO9-1 4e klasse 54
SBC JO9-6  10 30 63- 18
Geldrop JO9-4 10 24 99- 21
Tivoli JO9-1    9 11 22- 47
SBC JO9-4G    9   6 18- 43
Unitas‘59 JO9-8 10   6 25- 59
Nuenen JO9-6  10   4 16- 55

H H H
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DE SINT WAS PAS WEER OP DE HEIHOEF

Hoor wie klopt daar…?!

Op 19 november van dit jaar stond het grootste kinderfeest van Neder-
land weer op het programma in onze kantine. Een kinderfeest zonder 
demonstraties van de pro’s en anti’s, zonder gevechten en andere toe-
standen, maar gewoon een gezellig kinderfeest!
Jawel, ook dit jaar had de Sint weer tijd gevonden om de kleinste Ti-
voliaantjes te verrassen met een bezoek met aan zijn zijde liefst vier 
pieten. 

Vol goede moed togen de twintig kinderen 
in gezelschap van hun ouders ’s middags 
naar De Heihoef. De wedstrijd van de club-
oudsten was afgelast, dus Sinterklaas was 
dit jaar ook echt de oudste. Maar voordat 
de Sint daadwerkelijk zou komen, konden 
de kinderen zich eerst nog uitleven in de 
kantine. Een vooruitgereisde Piet, die on-
danks dat ie gewoon zwart was wel wat 
weg had van Jan Klaassen en speciaal 

was ingehuurd om de kinderen vooraf te vermaken, was daarbij de 
gangmaker.  Er werd geknutseld, gezongen, verstoppertje gespeeld en 
gelachen, maar het was ook voelbaar dat de spanning langzaam aan 
het stijgen was naar het hoogtepunt van de dag. De Tivoliaantjes waren 
immers met maar een doel naar de kantine gekomen: een ontmoeting 
met de Sint, zijn Pieten en de cadeaus. 
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Hoewel de Sint inmiddels al aardig 
wat jaartjes onze club bezoekt, is het 
toch wat lastig voor zo’n oude man om 
al zijn adressen te onthouden. Dus 
de kinderen moesten uit volle borst 
zingen, zodat de Sint wist waar hij 
moest zijn. En toen, toen had de Sint 
Pas de juiste weggevonden en vloog 
de deur open. Alle aanwezigen doken 
over elkaar heen om zoveel mogelijk 

strooigoed te bemachtigen. Toen de kantine eruit zag als een oorlogs-
gebied kon de Sint plaatsnemen op zijn stoel en waren alle kinderen 
aan de beurt om een voor een te horen 
of zij dit jaar wel lief waren geweest 
of dat zij mee moesten in de zak naar 
Spanje. Menig fotootje werd geschoten 
en kids genoten volop. Gelukkig waren 
alle kinderen lief geweest en kon Tivoli 
dus haar jeugdteams behouden in de 
tweede seizoenshelft. De pieten bleken een Lot uit de loterij en hielden 
wel van een Robbertje vermaak, dus zo gezegd, zo geDaan.

Toen de Sint de kantine weer verliet om andere 
kinderen blij te maken, mochten de uitgepakte 
cadeautjes ten volste benut worden en was er 
geen houden meer aan. Het stof vloog in het 
rond en er werd driftig met het speelgoed ge-
speeld. Als dit een voorbode was voor 5 decem-
ber, dan stond de ouders nog heel wat te wach-
ten…

De webryder,
Marc van Hout
(met wat hulp van de Sint en zijn 
redactiePiet)

Op de volgende pagina volgen nog wat extra foto‘s
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OVERGENOMEN VAN ED.NL

Marcel van de Kamp assistent-coach bij Tivoli
Geplaatst op 04 december 2016

EINDHOVEN - Marcel van de Kamp is als hulptrainer toegetreden tot 
de technische staf van vijfdeklasser Tivoli.
Hij assisteert bij de koploper van de vijfde klasse E hoofdtrainer Hans 
Bonnema. Van de Kamp was vorig seizoen nog hoofdcoach bij FC 
Eindhoven AV en leidde die ploeg naar het kampioenschap in de vierde 
klasse.

OVERLIJDEN

Wij kregen het droevige bericht van het overlijden van

Wim van Gemert

Op 25 november is hij op 78-jarige leeftijd gestorven

Wim was een markant oud-lid en jarenlang actief als 
seniorenleider bij onze vereniging.

Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.
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PROFIEL VAN DE WEEK 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verschijnt wekelijks een 
zogeheten “Profiel van de week”, waarin opvallende Eindhovense spe-
lers voor het voetlicht worden gezet.  Op 24 november 2016 werden 
we blij verrast, dat het die week de beurt was aan Mike van Dijk, de 
aanvoerder van ons tot nu toe zo succesvolle vaandelteam. Onze web-
beheerder heeft dit al op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) geplaatst 
en natuurlijk kunnen we met ons clubblad daarbij niet achterblijven. On-
derstaand bieden wij jullie dat “profiel” dus aan.

24 november 2016 | - Headline - Profiel van de week

Profiel van de week: Mike van Dijk (SV Tivoli)

Mike: “Hans Bonnema is een echte people manager met heel veel 
mensenkennis. Hij zorgt voor een geweldige sfeer binnen de hele 
club en regelt letterlijk van alles.” 

Deze week in profiel van de week 
Mike van Dijk van SV Tivoli. De 
24-jarige centrale verdediger maak-
te het afgelopen seizoen een op-
merkelijke transfer. Als aanvoerder 
van tweedeklasser RPC keerde Van 
Dijk terug naar de club waar hij be-

gon met voetballen, vijfdeklasser SV Tivoli. Naast van Dijk kwamen nog 
eens vijftien spelers van buitenaf om de selectie te komen versterken.
Tivoli, jarenlang het lelijke eendje uit de 5e klasse kent onder nieuwe 
trainer Hans Bonnema een uitstekende start in de competitie. Na 
negen speelrondes heeft de ploeg uit Stratum de maximale score be-
haald. De club leeft weer op en met deze nieuwe spelersgroep heeft 
Tivoli de kwaliteiten om eenvoudig richting het kampioenschap te gaan 
en zondag kan het thuis tegen LSV de 1e periodetitel veroveren.
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Heeft SV Tivoli, de club waar de Gemeente Eindhoven mee in zijn 
maag zit en graag ziet dat de club fuseert met RPC of FC Eindhoven/
av, het bestaansrecht weer nieuw leven ingeblazen. We vragen het aan 
Mike.

Stel je even voor aan het amateurvoetbaleindhoven publiek:
Ik ben Mike van Dijk, ben 24 jaar en ben al mijn hele leven woonachtig 
in Eindhoven. 
Vertel eens iets over je beroep of studie, wat doe je precies:
Ik ben inmiddels 3e jaars Urban student aan de Fontys Sporthoge-
school in Eindhoven. Binnen deze studie ben ik op dit moment de 
minor Sport Performance & Coaching aan het volgen. Deze minor is 
gericht op sportpsychologie en het verbeteren van sportprestaties.  
Wat zijn je passies / hobby’s buiten het voetbal:
Voetbal is mijn grootste passie en hier ben ik 6 dagen in de week mee 
bezig. Twee avonden in de week zelf trainen en op twee avonden sta 
ik als hoofdtrainer van VV Geldrop J019 op het veld. In de weekenden 
sta ik daarom zowel op zaterdag als op zondag op het veld. Dit vind ik 
heerlijk!  Verder ben ik graag met mijn vrienden op een feestje of lig ik 
lekker lui met mijn vriendin op de bank.  
Hoe sta je in het dagelijks leven:
Ambitieus en serieus maar vooral ook als levensgenieter.
Hoe denk je dat de voetbalwereld je ziet als speler:
Als een echte winnaar die erg aanwezig is op het veld. Iemand die con-
stant met z’n ploeg en tegenstanders bezig is en er alles aan doet om 
te winnen.  
Wat spreekt je het meeste aan bij deze club en welke dingen juist 
niet:
Wel: Tivoli is een club die onderaan de ladder volledig is opgebloeid. 
Wij krijgen als nieuwe spelers en trainer de mogelijkheid om de club 
opnieuw op te bouwen. Daarbij is gezelligheid misschien wel de be-
langrijkste factor die momenteel optimaal wordt ingevuld. Verder is het 
mooi om te zien dat het zo goed klikt tussen de spelers van het 1e en 
2e elftal. Het is een hechte selectie aan het worden die de gekste din-
gen meemaken.
Niet: De club heeft op dit moment maar 2 actieve jeugdteams en 6 of 7 
senioren teams. Op zo’n mooie locatie in de stad, met een mooi sport-
park en een mooie wijk moet er in de toekomst een groei mogelijk zijn!
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Van welke trainer heb je het meeste geleerd, motiveer je antwoord:
Bertran Krekels en Pierre van Eeden zijn beide ambitieuze trainers 
waar ik me graag aan spiegel. Zij hebben het voetbalwereldje voor mij 
geopend zowel als speler en als trainer. Beide zijn voetbaltactisch erg 
sterk en zijn bovendien goed in de omgang met spelers. Ik denk dat 
elke speler graag onder hun zou wil spelen. 
Wat vind je van je huidige trainer en omschrijf zijn plus- en min-
punten eens:
Hans Bonnema is een echte people manager met heel veel mensen-
kennis. Hij zorgt voor een geweldige sfeer binnen de hele club en regelt 
letterlijk van alles. Of het nu om de materialen, nieuwe kleding, prijzen 
voor de man of the match of een feestavond in de kantine gaat, Hans 
zal het regelen! Ik denk dat Tivoli behoefte had aan zo’n persoon. De 
spelersgroep vindt dit fantastisch en zijn bereid binnen het veld voor 
hem door het vuur te gaan. Hans heeft op dit moment geen assistent 
bij het eerste elftal en dit is wel eens merkbaar tijdens trainingen. Hij 
staat er vaak alleen voor en dat is niet makkelijk. Zeker omdat we een 
groep hebben die heel gretig is en regelmatig afgeremd moet worden. 
Daarom helpen we hem als groep steeds meer en dit komt de kwaliteit 
ten goede! Uiteindelijk zal er wel een assistent bij moeten komen! 
Wie is binnen je team de meest opvallende persoon en waarom:
Joey en Toon Klaassen als grootste sjaken van de club. Bovendien valt 
Niek Leatuma de laatste tijd regelmatig op. Sinds deze jongen verliefd 
is en een paar keer heeft gescoord lult hij de oren van je kop. 
Ik heb heel veel respect voor................. omdat:
Scheidsrechters die een wedstrijd volledig onder controle kunnen 
houden. Dit vind ik heerlijk als voetballer!! Verder heb ik respect voor 
tegenstanders die tijdens een wedstrijd een klootzak kunnen zijn maar 
na de wedstrijd wel zo sportief zijn en gewoon gezellig een biertje mee-
drinken in de kantine. Zo hoort het voetbal te zijn. 
Wie zijn de meest bijgebleven spelers tot nu toe:
Sidney Gakpo ex RPC-er en nu spits bij Geldrop. In het veld zo gran-
dioos goed met zijn techniek en linkerbeen. Dat in combinatie met veel 
kracht en scorend vermogen maakte hem compleet. Na de wedstrijden 
was hij zo gek als een deur wat mij ook aansprak. Wekelijks met zulke 
gasten trainen en op stap gaan haalt wel het beste in je naar boven! 
Wat maakt je vereniging zo speciaal voor jou:
Dat de club openstaat voor vernieuwing en dat wij als vriendengroep 
hier een grote inbreng in mogen hebben. Bovendien is er ruimte voor 
een hoop gekkigheid. Verder is het geweldig dat we met een grote 
vriendengroep in een eerste elftal mogen spelen. 
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Vanwaar de keuze voor SV Tivoli:
Vanwege het feit dat een groot aantal vrienden ook de overstap zou-
den maken. Veel mensen snapte de keuze niet maar ik zie het als een 
mooie uitdaging. Ik weet zeker dat deze mensen SV Tivoli in de gaten 
houden en steeds beter snappen waarom wij met z’n alle deze keuze 
hebben gemaakt. Hierbij is gezelligheid natuurlijk belangrijk maar ook 
presteren vind ik belangrijk. Wij hebben een groep die een aantal jaar 
voor de prijzen kan gaan spelen en dit spreekt me erg aan! 
Hoe zie je toekomst van de club gezien de Gemeente Eindhoven 
eigenlijk van de club al wil:
Tivoli is jarenlang het lelijke eendje van Eindhoven geweest. Sinds dit 
jaar is er een nieuwe koers ingeslagen en dit levert positieve publiciteit 
op. De naam Tivoli hoor je steeds vaker op een positieve manier voorbij 
komen. Het ledenaantal stijgt en ook voor het komende seizoen wordt 
er een groei verwacht. Ook staan er op wedstrijddagen veel mensen 
langs de lijn! Kortom de gemeente heeft geen recht van spreken:

Wat is je favoriete dagelijkse bezigheid:
Eten staat natuurlijk op nummer 1. Verder ben ik graag, bezig voetbal-
trainingen, voetballiteratuur en bovendien studeer ik graag.  
Waar zie je jezelf over 5 jaar:
Als eigenaar van een eigen zaak, voetbalgerelateerd! 
Wat zou je nooit meer overdoen:
Een auto total loss rijden. 
Wat zijn je slechte eigenschappen:
Ik kan niet goed tegen mijn verlies en laat me nogal snel opnaaien. 
Wat zijn je goede eigenschappen:
Ik ben een leiderstype die graag serieus te werk gaat waarbij ik zelf de 
touwtjes in handen heb. Verder ben ik ambitieus en leer ik graag. 
De grootste ergernissen in amateurvoetbal:
Dorpsgekken die het voor elkaar krijgen om binnen 90 minuten wel 15x 
durven te vlaggen voor buitenspel. Bovendien erger ik me kapot aan 
spelers die veelste lang op de grond blijven liggen waardoor er maar 
weinig zuivere speeltijd overblijft. 
Hoogtepunt als speler:
• Kampioen worden in mijn laatste wedstrijd als jeugdspeler van RPC 

A1. Dit was de allerlaatste wedstrijd van de competitie en bovendien 
een rechtstreeks duel tegen concurrent VV Geldrop. We wonnen met 
2-1 ondanks een rode kaart van onze keeper
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• Als 21 jarige jongen benoemd worden als aanvoerder van RPC 1. 
Tevens behaalden we dat jaar het kampioenschap in de 3e klasse en 
promoveerden we naar de 2e klasse.

• Promotiewedstrijden spelen voor de 1e klasse met RPC 
Dieptepunt als speler:
Het mislopen van de finale voor promotie naar de 1e klasse. Na een 
spannende verlenging trokken we aan het korste eind tegen EFC waar-
door zij naar de finale mochten. 
Lastige tegenstander:
Vorig seizoen vond ik EFC de zwaarste tegenstander die een erg 
goede ploeg hadden. Dit seizoen is het een ander verhaal in de Kem-
pische 5e klasse. Dit is ook een mooie en gezellige competitie waarin 
DOSKO’32 de beste indruk op me heeft gemaakt.  
Meest overschatte voetballer:
In het amateurvoetbal had ik toch wel verwacht dat Bas Santema als 
dikke spits iets meer goals zou maken en minder gele en rode kaarten 
zou krijgen. Op topniveau vind ik dat Marouane Fellaini en Memphis 
Depay zwaar worden overschat. 
Meest onderschatte voetballer:
Gaston Perreiro. Op deze leeftijd al zo goed en beslissend. Kan een 
grote worden! 
Meest opmerkelijk nieuwsfeit:
Nemanja Gudelj die het mentaal niet meer kan opbrengen om op de 
bank te zitten terwijl hij in een interview een jaar daarvoor aangeeft zich 
altijd voor de volle 100% te willen inzetten voor een basisplaats.

Hoeveel tijd besteed je aan Social Media en van welk Social Media 
maak jij voornamelijk gebruik:
Ongeveer een uurtje per dag. Ik maak gebruik van facebook, instagram 
en houd twitter in de gaten. 
Wie was je idool toen je een puber was:
Alex Rodrigo Dias da Costa. 
Wat is je gekste gewoonte:
Hardstyle voor de wedstrijd. 
Meest markante figuur langs de lijn:
Toon Klaassen 
Leukste persoon die je dit jaar hebt leren kennen:
De gasten van Tivoli 2 ! 
Met wie van je team ga je ook buiten het voetbal om: 
Eigenlijk met iedereen wel! 
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Internet: AVE en VI
Mobieltje: Iphone 6
Duurste aankoop: Voetbalreisje Fenerbahce - Galatasaray. 
Vrienden: Belangrijk
Merk voetbalschoenen: 
Maakt me helemaal niks uit. Momenteel adidas.
Muziek: Top 40, Hardstyle & Nederlandstalig
Grootste flater: In het verleden heb ik het ooit voor mekaar gekregen 
om te laat komen voor een wedstrijd. Ik werd 10 minuten voordat we 
aanwezig moesten zijn met flinke koppijn wakker. Ik deed net alsof mijn 
fiets kapot was en had ik de ketting eraf gehaald en had bovendien mn 
handen zwart gemaakt met kettingsmeer. De trainer en ploeggenoten 
konden er uiteindelijk wel om lachen en ik word nog regelmatig herin-
nerd aan deze gebeurtenis. Helaas zat ik wel op de bank die wedstrijd.
Voetbalhumor: 
Wedstrijden van Tivoli 1. Zowel voor tijdens als na de wedstrijd.
Droomvrouw: Mijn vriendin en Paula Bonnema.
Eten: Friet Saté in de avond en overdags regelmatig een pak worsten-
broodjes. 
Drankje: Cola Zero en bier
Vakantieland: Turkije
Auto / Fietsmerk: 
De volkwagen cabrio van Luuc Bonnema en fiets geen flauw idee.

Kunstgras: JA
Ik kan goed overweg met mijn trainer: JA
Ben je een facebook/twitter freak: NEE
Promotie met je club dit seizoen: JA
Ik wil graag voetbaltrainer worden in de toekomst: JA
Ik ga lekker stappen in het weekend: JA
Na de wedstrijd lekker doorzakken in de kantine: JA
Ik ben gespannen voor een wedstrijd: JA
Ik leef voor mijn sport: JA
Rook je: NEE
Doe alles voor een overwinning: JA
Trainer kan me op elke plaats binnen het veld opstellen: JA, maar 
weet niet of ik het daar mee eens ben.
Een voetbaltrainer moet niet ouder zijn dan 50 jaar: NEE
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Ik krijg een onkostenvergoeding bij deze club: NEE
Gekleurde voetbalschoenen: JA
Wil je op deze Ja / Nee vragen nog iets nader toelichten: NEE

Het mooiste sportcomplex:
NWC Asten
Het lelijkste sportcomplex: 
RKSV Sterksel
Wat hoop je nooit meer mee te maken:
Auto ongeluk
Wat staat er bovenaan je bucketlijst:
Celtic-Glasgow Rangers en Boca Juniors – River Plate
Voor welke club heb je de meeste sympathie: 
Voor dit seizoen is dat Tivoli. 
Voor welke club zal je nooit gaan spelen: 
Tongelre
Wie is volgens jou de beste speler uit jullie selectie: 
Jordelinho Nzita
Welke speler van een andere vereniging zou je graag bij jullie zien 
voetballen:
Vito van Erp & Guy Merriemboer (RPC), Sidney Gakpo & Geert van 
Santvoort (Geldrop)

Wij zeggen: SV Tivoli koerst rechtstreeks af op het 
kampioenschap:
Jij zegt: Zeker weten! Wij hebben in de afgelopen weken aangetoond 
de beste ploeg van de competitie te hebben .
Wij zeggen: Concurrent Sterksel laat het behoorlijk afweten de 
laatste wedstrijden:
Jij zegt: Eric Schaeken heeft niet de juiste aankopen gedaan voor een 
kampioenselftal
Wij zeggen: Gemeente Eindhoven moet Tivoli laten voortbestaan:
Jij zegt:Kom maar eens kijken op een zondag dan weet je waarom!
Wij zeggen: Deze spelersgroep heeft ook de kwaliteiten voor de 4e 
klasse:
Jij zegt: Met deze groep moeten wij misschien nog wel hoger kunnen 
groeien dan de 4e klasse. 
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Wij zeggen: Bertran Kreekels:
Jij zegt: Een van de beste trainers uit de regio en iemand die helemaal 
leeft voor het voetbal! Mooi om te zien dat hij dit jaar opnieuw goede 
resultaten boekt met RPC.
Wij zeggen: Pierre van den Eeden:
Jij zegt:Piettie rot op! haha
Pierre is een trainer die bijna altijd succes boekt met zijn clubs. Hij 
zorgt voor een optimale sfeer binnen een spelersgroep en ging altijd als 
laatste naar huis. Als speler en als trainer heel veel van mogen leren en 
dat doe ik nog steeds binnen Geldrop.

Wat vind je van Amateurvoetbaleindhoven.nl:
Ik kijk wekelijks op de site en vind het mooi dat er een site is voor het 
amateurvoetbal in de regio waar je op de hoogte kunt blijven van alle 
nieuwsfeiten! 
Wie zou jij graag willen zien in deze rubriek ‘Profiel vd week’:
Als speler: Emiel van der Steen (Marvilde) of Eric Schaeken (Sterksel)
Misschien is het leuk om een keer een terreinknecht te doen. Dan ben 
ik heel erg benieuwd naar het verhaal van Geert van Santvoort (VV 
Geldrop)

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We kunnen jullie nog steeds deze rubriek aanbieden. Onze Ronnie 
en ons Tonia hebben weer wat nieuwe voorraad aangeleverd. Andere 
mensen mogen voor deze rubriek ook nog steeds insturen. Onder-
staand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan. 

Opscheppen
Er zitten 3 mannen op te scheppen over hun zoons, een notaris, een 
boekhouder en een rechter.
De notaris zegt: Mijn zoon werkt bij een groot warenhuis, hij is zo rijk, 
hij heeft laatst een vriend van hem een auto cadeau gegeven!
Zegt de boekhouder: Mijn zoon werkt op een universiteit, hij is zo rijk, 
hij heeft laatst een vriend van hem een schip cadeau gegeven!
Zegt de rechter: Mijn zoon werkt bij een groot computerbedrijf, hij is zo 
rijk, hij heeft laatst een vriend van hem zomaar een huis cadeau gege-
ven!
Komt er een man bij.
De anderen zeggen: Zo Piet, wat is er nou van jouw zoon geworden?
Piet zegt: Ja, ik schaam me een beetje, want mijn zoon is eh... Homo! 
Maar hij heeft wel laatst van zijn vrienden een auto, een schip en een 
huis gekregen.

Olifant
Jantje is met zijn ouders naar de dierentuin.  Op het allerlaatst komen 
ze bij de olifanten. Op dat moment is het paartijd. Dan lopen de olifan-
ten met joekels van snikkels achter de vrouwtjes aan. Jantje vraagt aan 
zijn moeder: “Wat is dat?” Zijn moeder antwoordt: “Dat is niks Jantje.” 
Later gaat hij naar zijn vader en hij vraagt weer: “Papa, wat is dat?” 
Zijn vader antwoordt: Zie je dat niet, dat is die olifant zijn snikkel.” 
En jantje zegt: “Oh, maar mama zei dat het niks was.” 
Antwoordt zijn vader: “JA, MAAR JE MOEDER IS VERWEND.”
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Encyclopedieverkoper
Een stotteraar komt binnen in een boekenwinkel en zegt: “Ik heb het 
bbborrdddje bbuiten ggelllezen.” 
Verkoper: “Dat van encyclopedieverkoper gezocht?” 
Stotteraar: “Jjja” 
Verkoper: “Ik weet niet of u wel geschikt ben, we kunnen het testen, 
hier heb je 5 encyclopedies, probeer ze maar te verkopen.” 
Vijfminuten later. 
Stotteraar: “Vvverkkocht.” 
Verkoper: “Nu al?, hier heb je nog 5.” 
Vijf minuten later ... 
Stotteraar: “Vvverkkocht.” 
Verkoper: “Alweer, vertel me je geheim... hoe doe je dat?” 
Stotteraar: “Iik zzegg ggewwoon, wwiilt uu eeen een cyycloppedie kko-
pen oof mooeeet iik hhem vvoorlezen?”

Zwanger
Een achttienjarige meid vertelt haar moeder dat ze al twee maanden 
over tijd is. Heel ongerust gaat de moeder naar de apotheek en koopt 
een zwangerschapstest. Het resultaat van de test toont aan dat ze 
inderdaad zwanger is. Schreeuwend, vloekend, wenend roept de moe-
der: “Wie is dat varken die jou dit geflikt heeft? Ik wil het weten!” De 
dochter neemt de telefoon en belt even. 
Een half uur later stopt een Ferrari voor de deur, een volwassen en 
nette man stapt uit, lichtjes grijzend en gekleed in Versace-kostuum. Hij 
wandelt naar de voordeur en belt aan. Ze laten hem binnen in de woon-
kamer, hij zit neer bij vader, moeder en dochter en vertelt hen: “Goede-
morgen, uw dochter heeft mij geïnformeerd over het probleem. Helaas 
kan ik niet met haar trouwen omwille van mijn persoonlijke familiale 
situatie, maar ik zal ervoor zorgen dat het kindje niks tekort komt. Als 
het een meisje is, dan laat ik haar 2 supermarkten, een huis in de stad, 
een villa op het strand en een miljoen euro op een bankrekening. Als 
een jongen wordt geboren, dan schenk ik hem twee fabrieken en twee 
miljoen op een bankrekening. Als het een  tweeling wordt, dan krijgt elk 
een fabriek en een miljoen euro. Als het daarentegen een miskraam 
wordt...” 
Op dit moment onderbreekt de vader hem, legt een stevige hand op 
zijn schouder en zegt: “Als dat gebeurt, dan ga je NOG eens vreemd 
met haar.”



32

Spreekwoorden
De leraar Nederlands vraagt zijn leerlingen wat spreekwoorden op te 
noemen.
“Na regen komt zonneschijn”, steekt Jaap van wal.
“Uitstekend”, prijst de leraar hem en geeft de beurt aan een ander.
“Gedeelde smart is halve smart”, weet Kees.
Dan krijgt Gerrit, de grootste belhamel van de klas, de beurt.
“Een gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoor-
den”, dreunt hij op. Enigszins beduusd vraagt de leraar Gerrit of hij 
misschien nog een ander spreekwoord kent. “Ja hoor” antwoordt Gerrit 
olijk.
“Wie de schoen past, trekt hem aan”.
De leraar wordt boos en roept tegen de jongen: “Nog één! Maar pas op 
of ik haal de directeur erbij”.
Stoïcijns vervolgt Gerrit: “Veel geschreeuw, maar weinig wol”.
De maat is vol en kwaad rent de leraar de klas uit om de directeur te 
halen.
Gerrit gaat echter onverstoorbaar verder: “Als de kat van huis is, dan-
sen de muizen”.
De hele klas barst in lachen uit. Even later stappen de directeur en de 
leraar de klas binnen.
“Het hinkende paard komt achteraan”, mompelt Gerrit, net luid genoeg 
om het voor iedereen hoorbaar te laten zijn.
“Zo, jongeman, jij kent van die mooie spreekwoorden”, zegt de direc-
teur tegen Gerrit. “Laat mij er dan ook eens een horen”.
“Een ongeluk komt zelden alleen”, begint Gerrit. Verder komt hij niet, 
want hij wordt terstond de schoolbank uit gesleurd.
Hij roept nog: “Bezint, eer gij begint...”, maar dat mag niet meer baten.
Gerrit krijgt er flink van langs en huilend weet hij nog uit te brengen:
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.
Dan stuurt de directeur de jongen naar huis. Op de drempel van de 
school kijkt Gerrit nog één keer om en schreeuwt hard: “Oost west, 
thuis best”.

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 – Woenselse Boys vets 7-1
Na opnieuw een nederlaag tegen Braakhuizen C vorige week, konden 
de veteranen deze week terugvallen op een positieve statistiek. Tien 
van de laatste twaalf thuiswedstrijden leverden winst op en vandaag 
moest daar tegen een veranderd Woenselse Boys een elfde bij komen.
Al vroeg in de wedstrijd viel de eerste treffer te noteren. Perry wist een 
corner van Hakan met een kopbal te promoveren tot doelpunt: 1-0. De 
doelman zag er hierbij niet echt lekker uit, dus dat belooft nog wat… 
Vervolgens gebeurde er op het scorebord lange tijd niets. De Tivolia-
nen waren voetballend de betere partij, maar desondanks kwamen de 
grootste mogelijkheden uit dode spelmomenten. Maar geen van deze 
gevaren leverde uiteindelijk het gewenste resultaat op. Drie minuten 
voor rust werd toch nog opeens de wedstrijd beslist. Na een vliegens-
vlugge counter kon Hakan wederom de assist verzorgen en legde terug 
op de inkomende Nicky: 2-0. En twee minuten later wist Nicky ook via 
een counter de 3-0 aan te tekenen. Een corner van de Boys eindigde 
bij Perry, die stuurde direct Nicky vanaf eigen helft weg met een lange 
bal en hij kon koeltjes afronden. De ruststand was hiermee bepaald en 
de wedstrijd leek gelopen. 

In de rust werd er ondanks de voorsprong aanvallend gewisseld en 
kwam Frans in de ploeg voor Bas. Even leek het erop dat deze aanval-
lende wissel te vroeg kwam, want vijf minuten later kwamen de Boys 
terug in de wedstrijd: 3-1. Maar Tivoli wist de Boys al vlug alle hoop 
te ontnemen. Met nog 25 minuten te gaan, ging de keeper van de 
Boys opnieuw niet vrijuit en wederom was Perry daar om hiervan te 
profiteren: 4-1. Vijf minuten later kwam een tiki-taka-aanval via Frans 
en Nicky uiteindelijk bij Antonio, die zo zijn derde van het seizoen kon 
aantekenen: 5-1. Vlak voor die 5-1 werd Ferry gebracht en binnen zes 
minuten bewees hij zijn waarde. Na een assist van Robert wist Ferry 
doeltreffend uit te halen: 6-1. Hiermee was het leed voor de Woensel-
naren nog niet geleden. 
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Een kleine tien minuten voor tijd verzorgden de “jonkies” der Tivolianen 
het slotakkoord. Een goede pass van Rick stelde Nicky in staat om zijn 
eerste hattrick namens de Veteranen op het bord te schieten: 7-1. En 
hiermee is Nicky pas de vierde veteraan sinds de zomer van 2014 die 
een hattrick weet aan te tekenen en komt zodoende in het lijstje van 
Frans, Hakan en Mike.
Net als vorig seizoen leverde de thuiswedstrijd tegen de Boys uit 
Woensel geen enkel probleem op voor de Tivolianen. Er werd weer 
eens rustig aan het doelsaldo gewerkt en de grootste zege van dit sei-
zoen was een feit. Volgende week wacht met Gestel alweer de laatste 
opponent van de heenronde, een wedstrijd die op papier geen pro-
bleem mag zijn.

Gestel vets – Tivoli vets 1-1
Uitwedstrijden bij Gestel zijn klaarblijkelijk altijd een apart verhaal. Daar 
waar zij in de eerste seizoenen een heuse angstgegner voor de Tivoli-
anen waren met een goede ploeg, waren het de laatste jaren vooral de 
Tivolianen die op het kunstgras in gevecht met zichzelf waren om een 
“normaal” resultaat te boeken. Ook vandaag werd er weer afgetrapt op 
kunstgras, vlak voordat het donker was.

De discussie over kunstgras is momenteel hot, omdat er mogelijk kan-
kerverwekkende stoffen in zitten. Toen Gestel in de tiende minuut een 
corner mocht nemen, waren de meeste veteranen hier waarschijnlijk 
ook druk over het aan discussiëren. Het gevolg was dat niemand oplet-
te bij de voorzet en iemand in het geelblauw eenvoudig kon afronden: 
1-0. De Tivolianen konden dus weer in de achtervolging. Al gauw bleek 
dat Gestel (een van) de minste tegenstander was tot nu toe, dus kat 
in het bakkie zou je denken. Dit liep echter anders, Het andere Oranje 
had moeite om het spel te maken en de eindpass ontbrak steeds aan 
nauwkeurigheid. Net als de afgelopen wedstrijd bood een dood spel-
moment soelaas, vandaag na 22 minuten om precies te zijn.. Frans 
nam plaats achter de bal bij een vrije trap net buiten het strafschop-
gebied. Hij schoot direct, de doelman kon weliswaar redden maar de 
bal belandde wederom bij Frans die ditmaal wel doeltreffend wist uit te 
halen: 1-1. Ondertussen was de zon allang onder en kon er in de rust 
orde op zaken gesteld worden.
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De tweede helft begon. Tenminste dat denk ik, want hoewel de licht-
masten aan stonden, gaven zij misschien nog wel minder licht dan een 
waxinelichtje. Als de Tivolianen dit geweten hadden, hadden ze tijdens 
het weekendje Valkenburg vorig seizoen wel wat mijnwerkershelmen 
mee kunnen nemen. Maar deze waren dus niet voorradig. Het verslag 
van de tweede helft is kort samen te vatten: Hennie klaagde over het 
licht, Tivoli probeerde aan te vallen maar zonder resultaat, ondertussen 
klaagde Hennie over het licht, Gestel was onmachtig, Hennie klaagde 
nog steeds, er werd niet meer gescoord en Hennie had dus nog meer 
reden tot klagen. De beelden staan niet eens op het netvlies gebrand, 
dus snel vergeten deze pot. 

Bij een bijzonder slechte wedstrijd hoort natuurlijk ook een bijzondere 
statistiek. Voor het eerst sinds de eerste wedstrijd uit het seizoen 
2014/15 speelden de Tivolianen weer eens gelijk (toen 4-4 tegen 
Woenselse Boys). In daaropvolgende 45 wedstrijden stapten de vete-
ranen 28 keer als winnaar van het veld. Met dertien punten uit zeven 
wedstrijden is de eerste competitiehelft niet bepaald goed te noemen. 
Volgende week wacht Geldrop, nieuwe ronde nieuwe kansen.

1979: Fekete László (Hongarije, zilveren schoen), Kees Kist
(Nederland, gouden schoen) en Thomas Mavros (Griekenland bronzen 
schoen).

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

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

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




38

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”
Autobedrijf van de Laar Klus- & Schildersbedrijf van Bekhoven
Cor&Gon 

 
H H H
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- er iets te vieren valt
- ons vaandelteam namelijk de 1ste periode 
 titel in de wacht heeft gesleept
- onze jongens ongeslagen aan kop gaan
- er slechts één gelijkspel te noteren viel
- de vooraf sterkst geachte tegenstander,  
 Sterksel, die 2 punten meenam vanaf de  
 Heihoef
- het 23 seizoenen geleden is dat ons 1e  
 een periodetitel in de wacht sleepte
- het behalen van een kampioenstitel zelfs  
 37 seizoenen terug gaat

- we erop vertrouwen dat deze trivia uit de boeken gaat
- er ook treurig nieuws is te melden
- Wim van Gemert ons ontvallen is
- hij jarenlang als seniorenleider actief is geweest bij onze club
- ook de oude zwetshoek hem vaak gezien heeft
- wij zijn familie en dierbaren veel sterkte wensen bij het verwerken 

van dit verlies
- de Sint pas in onze kantine was
- hij met zijn knechten onze jongste Tivolianen kwam verrassen met 

een bezoek en cadeautjes
- het weer een geslaagde middag was
- de organisatie en vrijwilligers hiervoor een pluim verdienen
- de douches het weer allemaal doen
- we hier lang op hebben moeten wachten
- veel spelers er schoon genoeg van hadden
- de gemeente waarschijnlijk nattigheid heeft gevoeld
- we een speler in de gelederen hebben die op zijn 28ste nog steeds 1 

op 1 loopt
- we hiermee doelen op Nick van Middelkoop
- hij bij zijn debuut als veldspeler in ons 4de direct scoorde
- dit bij ons weten een ongeëvenaarde prestatie is
- wij u fijne feestdagen en een gezond, sportief en gelukkig 2017 toe-

wensen
- wij u hopen te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie in onze kantine op 

8 januari aanstaande

H H H








