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Allereerst wensen 
wij u, onze trouwe 
lezers, en alle Ti-
volianen tezamen 
met hun dierbaren 
een gezond, geluk-
kig, sportief en fijn 
2017. De winter 
speelt ons parten 
maar ondanks de 

enorme kou was het enorm druk op 
de nieuwjaarsreceptie. Helaas kon de 
mixwedstrijd van alle Tivoliteams die 
vooraf gepland was, niet doorgaan, 
het erg koude weer zorgde ervoor dat 
de velden onbespeelbaar waren. Ho-
pelijk kan dit in de toekomst wel weer 
plaatsvinden. In groten getale waren 
de Tivolianen naar ons sportpark ge-
komen, de uiteindelijke opkomst be-
stond uit meer dan 100 unieke Tivoli-
anen. Na het schudden van handjes 
en uitdelen van de nodige kusjes hier 
en daar kwam het officiële gedeelte. 
Dre verzorgde het welkomstwoord en 
Jack sprak de jubilarissen, zoals ge-
bruikelijk, daarna toe. Peter vd Laar 
werd gehuldigd voor 25 jaar onafge-
broken lidmaatschap en Peter van 
Heesewijk (50 jaar lid) kon helaas niet 
aanwezig zijn. Als kers op de taart 
volgde er nog een bijzonder moment, 
Peter Smulders werd net als vorig 
jaar nu ook gehuldigd. Hij werd be-
noemd tot Lid van Verdienste.
Verderop in dit blad leest u daar meer 
over. Veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

2017
Via deze weg wil het bestuur iedereen nog het allerbeste wensen voor 
het aankomende jaar. Dat het een mooi, gezond en sportief 2017 mag 
worden. Een jaar waarin Tivoli hopelijk weer verschillende kampioen-
schappen en andere hoogtepunten mag vieren.

Jubilarissen
Het bestuur feliciteert haar jubilarissen Peter van Heesewijk en Peter 
van de Laar, met respectievelijk 50 en 25 jaar onafgebroken lidmaat-
schap van onze vereniging. Ook een speciale felicitatie voor Peter 
Smulders met zijn benoeming tot Lid van Verdienste.

Tonproatavond
Op vrijdag 10 maart staat de ton weer op De Heihoef voor de jaarlijkse 
Tonproatavond. Het belooft weer een leuke avond te worden met de 
beste Tonproaters. Noteer deze datum dus alvast in de agenda en 
houd de website en dit blad in de gaten voor verdere informatie!

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



3

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 verdienste & 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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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 1 Mohamed Almonajjed JO13-1
 2 Youri Wildschut 3e

 5 Donny Wartenbergh JO9-1
 8 Patrick Looymans 4e

 11 Willem Scheenjes webbeheerder/HDMi/medewerker  
   ledenbestand
 15 Ashley Dielemans dames
 17 Stef van de Ven selectie
 21 Jaffa Dinmohamed 4e

 22 Quinn Rennenberg JO13-1
 22 Mitchel Hendrickx selectie
 25 Ronald de Goeij verenigingslid
 26 Rob Lemmens 4e

 27 Elias Neumann 3e

 28 Bjorn Bertrams selectie

H H H
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ACTIVITEITENKALENDER 2016 - 2017

In de activiteitenkalender moeten nog steeds wat eve-
nementen in April, Mei en Juni gepland 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   v
Vrijdag 23 Kaartavond     v

Januari
Zondag 08 Nieuwjaarsreceptie    v
Zaterdag 14 Veteranen zaalvoetbal sporthal Tivoli v
Vrijdag 27 Kaartavond
Zaterdag 28 Veteranen zaalvoetbal sporthal Tivoli

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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PETER SMULDERS – LID VAN VERDIENSTE 
(van onze redacteur Jack Engelen)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 8 januari 
jl stond, zoals gebruikelijk, de huldiging van 
onze jubilarissen op het programma. Daarop-
volgend was er een bijzonder moment aan-
gebroken voor nog een huldiging en daarvoor 
werd onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders 
naar voren geroepen. De vicevoorzitter refe-
reerde aan de nieuwjaarsreceptie van vorig 
jaar, toen Peter gehuldigd werd voor zijn 
40-jarig onafgebroken lidmaatschap. Hij riep 
daarbij Peter’s Tivoli-CV, dat bij dergelijke ge-
legenheden gemaakt wordt, in herinnering en 
citeerde daaruit het volgende:

“Peter staat als lid in de boeken vanaf 1975 en is dus ook 40 jaar on-
afgebroken lid. Alhoewel ik er niets van teruggevonden heb, weet ik 
zeker dat Peter ook voor 1975 lid is geweest. Ik denk, dat hij in 1963 of 
1964 voor de eerste keer lid werd en na een paar jaar bij, ik meen, Bra-
bantia te zijn geweest, keerde hij in 1975 terug. Dit buiten beschouwing 
gelaten, zou hij nu in de buurt van 50 jaar lidmaatschap zijn. Hij kwam 
in A1, waarvan Hein Groeneveld en ik toevallig leider waren. Hij werd 
ook meteen kaderlid bij de net opgerichte damesafdeling en heeft daar 
enige tijd als grensrechter/leider/trainer gefunctioneerd. In de senioren 
speelde hij in het 1e en het 2e en we zien hem bijvoorbeeld terug in 
Tivoli 1 in 1988-1989 met een promotie naar de 4e klasse KNVB. Hij is 
vanaf 1991-92 samen met een aantal andere (oud-) selectiespelers in 
een lager elftal gaan spelen, dat nu nog als het veteranenteam door het 
leven gaat en dus nu al bijna 25 jaar bezig is. Nog vele jaren was hij als 
speler actief, maar vanaf het begin tot nu is hij toch de grote regulateur 
van dat elftal. Ook hem vinden we terug bij diverse kampioenschappen; 
we noemen 1998-1999 met Tivoli 4, 2001-2002 met Tivoli 6, 2004-2005 
met Tivoli 3. In 2003-2004 volgt Peter opa Hennie Schröder op als wed-
strijdsecretaris, wat hij nu nog steeds is. Hij is bovendien al vele jaren 
actief als vrijwillig clubscheidsrechter en hij staat ook altijd als een van 
de eersten klaar om bij activiteiten zijn steentje bij dragen.” 
Einde citaat.
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In het vervolg van de speech, zei Jack “Toen we dat zo allemaal bij 
elkaar verzameld zagen, waren we al snel tot de conclusie gekomen, 
dat dit aanleiding was voor meer. Door allerlei omstandigheden is de 
huldiging er niet eerder van gekomen, maar het bestuur heeft in febru-
ari 2016 unaniem besloten om jou te benoemen tot Lid van Verdienste, 
een benoeming die dus pas vanaf vandaag effectief wordt.”

Peter werd natuurlijk door het bestuur 
gefeliciteerd en hem werden de bijbe-
horende versierselen door voorzitter 
Dre opgespeld. Secretaris Marc over-
handigde hem de bijbehorende pre-
sentjes en zette Peter’s vrouw Marijke 
in de bloemen.
Voor Peter 
bleek deze 
benoeming 

totaal onverwacht. Zichtbaar ontroerd nam hij 
de felicitaties in ontvangst.

Peter, ook namens de redactie van harte ge-
feliciteerd met deze welverdiende onderschei-
ding.

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Ik krijg nog wel eens het verwijt te veel terug te 
kijken in het verleden. Eerlijk gezegd, weet ik dat 
best van me zelf, omdat ik inderdaad de goeie 
oude tijd vaak als voorbeeld stel tegen de minder 
prettige zaken die zich nu weleens voordoen.
In mijn politieke werk heb ik bij de Algemene Be-
schouwingen een kleine tien jaren geleden onze 
oude buurvrouw Sjo ten tonele gevoerd,  als de 
prefecte mantelverzorgster in de eind jaren veer-

tig. Als mijn moeder ziek was, kwam Sjo ons altijd verzorgen en kwam 
dan, gevraagd of ongevraagd, bij ons binnen. Sjo kwam binnen door 
aan het touwtje te trekken dat dag en nacht bij ons uit de brievenbus 
hing. 
Onlangs vertelde, in het programma de Wereld Draait Door, oud mi-
nister Jan Terlouw ook een verhaal over dat touwtje dat, zo gewoonte-
getrouw, bij iedereen uit de brievenbus hing. Ik denk dat we allemaal 
begrijpen, dat er nu niet veel touwtjes meer uit de brievenbussen zullen 
hangen. Waarom dat dan wel is, behoef ik natuurlijk niet nader toe te 
lichten. 
Met het verhaal van het touwtje wil ik eigenlijk aangeven dat het toch 
wel goed is iets van je verleden te kennen, als u voelt wat ik bedoel!. 
Daarom trok mij het gezegde aan: ” Wie zijn verleden niet kent, zal 
geen greep krijgen op de toekomst” Dat geldt ook als je betrokken bent 
bij een club als Tivoli.

Met regelmaat zie ik op facebook foto’s van het heden en verleden 
van Tivoli. Als ze betrekking hebben op de laatste jaren heb ik er geen 
moeite mee om daar de namen bij in te vullen, echter bij de foto’s’ uit 
oudere jaren heb ik daar wel vaak hulp bij nodig. Door die foto’s op 
facebook krijg je een indruk van het verleden en het heden van Tivoli; 
hoe ging het er in die tijd aan toe en wat waren de belangrijke periodes 
in ons bestaan? Zo’n  kleine terugblik in het verleden geeft je de kans 
een beter grip te krijgen op de toekomst en dat is iets wat wij samen 
voorop moeten stellen. Grip krijgen om Tivoli op de rails te houden die 
we nu hebben aangelegd. Met heel veel plezier kunnen we met z’n al-
len terugkijken naar de afgelopen tijd, naar het succes maar ook naar 
de sfeer, de opbouw en de eenheid. 
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Kunnen we in dankbaarheid terugkijken op een periode dat Tivoli door 
jullie toedoen op de rails is gezet die uiteindelijk de weg zal aangeven 
naar een bloeiende club waar het voor iedereen goed toeven is. In 
alle vriendschap dank ik daarvoor, zonder namen te noemen, het toch 
kleine groepje van mensen die ons een ander gezicht hebben gegeven, 
dank ik daarvoor onze supporters en donateurs en wens u allen het 
beste voor de komende tijd.

Dre Rennenberg
Voorzitter      

H H H
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Traditiegetrouw opent SV Tivoli het jaar met de nieuwjaarsreceptie, 
waarbij de Tivolianen elkaar het beste voor het komende jaar kunnen 
wensen en waar de jubilarissen gehuldigd worden. Dit jaar zijn twee 
Peters de jubilarissen, namelijk Peter van de Laar voor 25 jaar en Peter 
van Heesewijk voor liefst 50(!) jaar onafgebroken lidmaatschap.

Voorafgaand aan de receptie stond de mixwedstrijd tussen spelers en 
speelsters uit alle seniorenteams van onze club op het programma, 
echter kon deze vanwege de winterse omstandigheden geen doorgang 
vinden. Desondanks was duidelijk te merken dat Tivoli weer leeft. Waar 
de club een aantal jaar geleden blij mocht zijn als vijftig Tivolianen de 
receptie zouden bezoeken, ging dit jaar de teller over de honderd en 
stokte bij zo’n 110 leden! Toen de meeste eenmaal aanwezig waren, 
kon het officiële gedeelte van de receptie beginnen. Voorzitter Dré 
sprak het publiek als eerste toe, zijn boodschap en wens waren duide-
lijk: samen kampioen worden en samen Tivoli weer de grote club van 
weleer maken. Gelet op de Sportvisie van de gemeente staat Tivoli er 
op dit moment redelijk gunstig voor, alleen dit moet natuurlijk niet ver-
slechteren om het voortbestaan niet in gevaar te laten komen.

Daarna was het woord aan vicevoorzitter 
Jack. Hij had voor de gelegenheid weer de 
geschiedenisboeken geraadpleegd om het 
een en ander over de jubilarissen te kunnen 
vertellen. Peter van Heesewijk had zich he-
laas afgemeld voor de receptie, dus alleen 
Peter van de Laar zou vandaag gehuldigd 
worden. Een reeks aan kampioenschap-
pen, diverse ereplaatsen en het record van 
oudste Tivoliaan ooit in het vaandelteam 

passeerden de revue, 
waarna Peter zijn ver-
diende erepenning en 
bijbehorende present-
jes in ontvangst mocht 
nemen. 
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Daarmee leek het officiële gedeel-
te ten einde, maar een tijd gele-
den heeft het bestuur besloten 
dat er nog iemand in het zonnetje 
gezet moest worden. Deze eer 
viel ten deel aan Peter Smulders, 
vorig jaar nog gehuldigd voor zijn 
veertig jaar 
lidmaatschap, 

werd naar voren geroepen. Al jaren zet hij zich op 
diverse manieren in voor de club. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan zijn jarenlange inzet als wedstrijdse-
cretaris en is hij al jaren betrokken als leider/coach 
van diverse elftallen. Meer dan terecht is het dus dat 
hij vandaag benoemd werd tot Lid van Verdienste. Zijn vrouw Marijke 
zat al die tijd al in het complot, maar voor Peter kwam het als een com-
plete, welkome verrassing. Na de gebruikelijke foto’s was het officiële 
gebeuren van vandaag ten einde en kon de middag onder leiding van 

DJ Hans voortgezet worden.

Toen de middag tegen het einde be-
gon te lopen, maakte selectiespeler 
Joey Klaassen nog van de gelegen-
heid gebruik om zijn zangkunsten 
ten gehore te brengen en vervolgens 

hoofdtrainer Hans nog in het zonnetje te zetten en te bedanken voor 
de eerste seizoenshelft. Nadat Hans niet geheel vrijwillig nog even een 
korte speech hield en ook Niek Leato-
mu en captain Mike van Dijk nog even 
aan het woord waren geweest, ging 
het feestje weer vrolijk verder totdat 
het al lang donker was…

Namens de redactie een gezond en 
sportief 2017!
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INDELINGEN VOORJAARSREEKS

G-team

Tivoli G1 2e klasse H
Best Vooruit G2G
Bladella G1
Haarsteeg G1G
Tivoli G1

Jeugd

Tivoli JO13-1 6e klasse 26
Acht JO13-3
Oirschot V. JO13-6
SBC JO13-7G
Tivoli JO13-1
Unitas’59 JO13-8
Woenselse Boys JO13-4

Tivoli JO9-1 4e klasse 50
De Valk JO9-4
DVS JO9-4
FC Eindhoven AV JO9-2
RPC JO9-4
Tivoli JO9-1
Unitas’59 JO9-8

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




15

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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EINDSTANDEN 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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OVERLIJDEN

Onlangs kregen wij het triest bericht van het overlijden van

Monique Loots

Op 13 januari 2017 is zij op 60-jarige leeftijd, naar menselijke  
maatstaven veel te vroeg, gestorven

Monique is de moeder van ons veteranenlid Jesse Spijker.
Wij wensen Jesse, zijn familie en dierbaren veel sterkte toe bij het  

verwerken van dit enorme verlies.
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KERSTSPECIAL 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 24 december 
2016 een kerstspecial met ons eigen Tivoli in de hoofdrol. Onze web-
beheerder heeft dit al op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) geplaatst 
en natuurlijk kunnen we met ons clubblad daarbij weer niet achterblij-
ven. Onderstaand die fraaie kerstspecial .

24 december 2016 | - Headline - Nieuws

Kerstspecial: Comeback Tivoli met de Bonnema’s

“Bonnema’s genieten bij opgeleefd lelijk eendje” 

Het is druk in de opgeknapte kantine van Tivoli. Aan de bar maken en-
kele spelers van het eerste elftal zich op voor de donderdagtraining en 
aan een grote tafel heeft het vrouwenelftal het heel gezellig. Het lelijke 
eendje van het regionale amateurvoetbal lijkt geheel te zijn opgeleefd. 
Niet in de laatste plaats door de bemoeienissen van voorzitter Dré Ren-
nenberg én de familie Bonnema.
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Hans Bonnema (53) is sinds dit seizoen trainer van de Eindhovense 
vijfdeklasser. En met succes! Onder zijn leiding 
staat Tivoli fier bovenaan en lijkt op weg naar een 
ongeslagen kampioenschap. Zijn zoons Luuc, 
Bart en Gijs maken ook deel uit van het eerste 
elftal. De eerste twee als spelers, de laatste als 
grensrechter (‘Assistent-scheidsrechter klinkt ei-

genlijk beter!’). Hans: ‘We waren jarenlang actief bij RPC, maar hebben 
het nu geweldig naar ons zin bij Tivoli. Leuke mensen om mee samen 
te werken en een hartstikke fijne sfeer. Overigens zijn Bart en mijn 
vrouw Paula nog steeds vrijwilliger bij RPC. En Luuc en Gijs zijn trainer 
bij Geldrop.’
In zekere zin is Hans een ‘kind van de club’. Hij begon immers als 
jeugdspeler bij Tivoli. Door een verhuizing werd hij lid bij Nieuw Woen-
sel. Zo’n 25 jaar was hij er actief. ‘Met de kinderen en Paula heb ik ver-
volgens zo’n twintig jaar bij RPC rondgelopen. Ik heb er heel wat teams 
onder mijn hoede gehad. Met veel succes. Jeugd en senioren. Vorig 
seizoen het tweede elftal. Omdat ik niet de papieren heb om het eerste 
van RPC te mogen trainen, waren er verder geen mogelijkheden meer. 
Toen enkele jongens van Tivoli mij maar bleven pushen om daar trainer 
te worden, heb ik uiteindelijk ‘ja’ gezegd. Binnen enkele gesprekken 
waren we er uit.’

Lekker
Het was voor de familie Bonnema wel even wennen om het groenwit 
van RPC te verruilen voor het oranjezwart van Tivoli, maar de aanpas-
sing ging heel snel. ‘We zijn hier met open armen ontvangen’, zegt 
Luuc, die de overstap maakte van eersteklasser De Valk naar sportpark 
De Heihoef. ‘We kwamen natuurlijk met een aantal vrienden hierheen 
en de jongens die er al zaten, kenden we grotendeels al. Bovendien 
merkte iedereen vanaf het begin dat het niveau van de trainingen en de 
wedstrijden omhoog ging, daarmee kwamen ook de overwinningen en 
dan is het lekker binnenkomen. Haha!’

De oudste Bonnema (25) speelde in de jeugd en in het 
1e elftal bij RPC en laatstelijk bij De Valk. Door blessure-
leed en twee operaties kwam hij daar te weinig aan voet-
ballen toe. ‘Ik hoefde niet weg, maar het verhaal Tivoli 
en voetballen met mijn vrienden, hebben we uiteindelijk 
doen besluiten om toch te vertrekken. 
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Ik heb er geen spijt van. Elk weekend is een feestje! Bovendien ben ik 
aan het afstuderen als podotherapeut en maak lange dagen. Dan is op 
een wat lager niveau voetballen de beste combinatie.’

Lachertje
Ook voor Bart (23) was het even wennen, van de selectie van een 

tweedeklasser naar een topper in de vijfde klasse. ‘Qua 
voetbal is het écht een stapje terug. De jongens die hier 
al zaten hadden, zeker in het begin, moeite om aan te 
haken, maar het gaat steeds beter. Tivoli was natuurlijk 
jarenlang een beetje het lachertje van de regio. Voor de 
club en zeker ook voor de voorzitter en de vrijwilligers is 

het prachtig dat het nu zo goed gaat. Je merkt dat Tivoli weer leeft. De 
sfeer is geweldig en ik heb het idee dat de rek er nog niet uit is. Als we 
promoveren, en daar twijfel ik geen moment aan, kunnen we ook in de 
vierde klasse een rol van betekenis spelen.’

Waar Luuc (centrale verdediger) en Bart (rechtsback) hun mannetje 
staan in het eerste elftal van Tivoli, heeft linksback Gijs 
(18) die stap (nog) niet gemaakt. De reden is simpel: hij 
speelt bij Geldrop in A1 en ‘moet’ van zijn vader eerst 
kijken waar zijn plafond ligt. ‘Met andere woorden: ei-
genlijk ben ik veel te goed’, lacht de benjamin. ‘Nee, 

flauwekul. Op termijn wil ik hier ook graag komen spelen. Ik heb eerder 
bij RPC, PSV, en PSV/FC Eindhoven gezeten en komend seizoen hoop 
ik de overstap te maken naar de selectie van Geldrop. Maar als het niet 
lukt, ga ik lekker bij mijn broers spelen...’

Eenheid
Hans hoort het lachend aan. ‘We zullen het zien. Gijs kan niet alleen 
heel aardig voetballen, maar hij is ook nog eens een belachelijk goede 
vlagger! Misschien wil ik hem wel helemaal niet als speler. Haha!’ Het 
tekent de sfeer binnen de familie Bonnema én binnen de club. Voorzit-
ter Dré Rennenberg: ‘Er is nu echt een eenheid. Ik loop hier al heel wat 
jaren rond en de sfeer is nog nooit zo goed geweest. Heeft te maken 
met de resultaten, ook de vrouwen staan bovenaan, maar ook met hoe 
er wordt gewerkt en de invloed van met name Hans. We hebben weer 
een derde team, er is een E1 en D1 en ik denk dat we volgend seizoen 
nog verder kunnen uitbreiden. Voor de toekomst van Tivoli ook noodza-
kelijk.’
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De mogelijke fusieplannen met RPC kunnen dan ook in de prullenbak. 
Wat Tivoli betreft. Dré: ‘We willen 
graag zelfstandig blijven. Misschien 
dat RPC op termijn hierheen komt, 
zodat we samen op één sportpark 
zitten, maar van een samengaan is 
geen sprake meer.’ 

Dan wordt het tijd om te gaan trainen. Luuc en Bart staan op met de 
woorden: ‘Nog een wens voor 2017? Kampioen in de vijfde klasse en 
winterkampioen in de vierde klasse! Schrijf dat maar op!’ De bluf lijkt 
met de Bonnema’s weer terug bij Tivoli. En het eerste kampioenschap 
sinds 37 jaar is dichterbij dan ooit!

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

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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MOSSELAVOND VETS 17 DECEMBER 2016

Op 17 december hielden onze spreekwoordelijke en vaak ook fysiek 
cluboudsten maar weer eens een feestje in de kantine. Zoals alle an-
dere jaren gebruikelijk werd ook nu gegourmet tussen de mossels door. 
De organisatie had zich weer flink ingezet en alles was tiptop in orde. 
De mosselavond mag inmiddels wel tot de gouwe ouwen gerekend 
worden bij ons clubje.

Op deze mosselavond kregen Marcel 
en Robert het voor elkaar om stiekem 
heel wat vlees weg te knagen, samen 
aten zij zo ongeveer 5 kilo vlees weg 
en Robert at in z’n eentje wel een uur 
langer dan de rest. Een avondje uit 
van onze krasse knarren kan uiteraard 
ook niet zonder enig ander vermaak, 

mede daarom waren het Duo Vets (Michael en Thuur) in plaats van het 
illustere Duo Twice (Thuur en Johnny) 
en DJ Jesse van de 
partij. Daarmee sloeg 
de organisatie maar 
weer eens de Spijker 
op zijn kop, al weten 
we niet of Michael en 
Thuur daar ook zo over dachten.

Wat we zeker niet moeten vergeten te melden, hierbij is de huldiging 
van de twee 60+ers, Gijs en Wim werden in het spreekwoordelijke zon-
netje en letterlijk hemd gezet. Allebei kregen zij een mooi shirt. 
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Waarschijnlijk zal Hakan wel weer een keer zijn 
shirt hebben uitgetrokken, werd er nog menig 
(line-)danceje gewaagd en vloeiden de alcoho-
lische versnaperingen onophoudelijk. We weten 
allemaal dat we dit wel aan de Vets kunnen 
overlaten.
Oh ja, onze verslaggever Marc was er ook bij 
maar helaas niet met zijn gedachten (geintje 
Marc! ;-))

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We kunnen jullie nog steeds deze rubriek aanbieden, maar we raken 
wel door de voorraad, die onze Ronnie en ons Tonia hebben aangele-
verd, heen. Insturen mag dus weer en ook andere mensen mogen trou-
wens voor deze rubriek ook nog steeds insturen. Onderstaand treffen 
jullie onze selectie voor deze maand aan. 

Vier tienen
Willem verzucht tijdens het toepen tegen zijn kaartvrienden: “Waarom 
krijg ik nou nooit eens vier tienen in mijn hand?” 
Zegt zijn buurman Kees: “Maar Willem, dat komt heel zelden voor. Ik 
durf zelfs te zeggen dat als je vier tienen krijgt, jij met mijn vrouw een 
avondje op stap mag.” 
Een week later vraagt Willem onder het kaarten: “Zeg Kees, wie was 
die vrouw met wie jij gisteren op straat stond te praten? Ik bedoel dat 
mens met dat vettige haar, die wrat op de kin en dat loensende oog.” 
Kees: “Dat was mijn vrouw.” 
Willem: “Nou, dan pas ik maar.” 

Trouwdag vergeten
Een echtgenoot was in grote moeilijkheden toen hij zijn trouwdag ver-
geten was. Zij vrouw zei hem: “Je kan er beter voor zorgen dat er mor-
gen iets op de oprit staat dat van 0 naar 100 gaat in minder dan drie 
seconden.” De volgende ochtend vond de vrouw een klein pakje op de 
oprit. Zij opende het en vond een splinternieuwe badkamerweegschaal.

Vriendschap
Vriendschap tussen vrouwen: 
Een vrouw komt ’s nachts niet thuis. De volgende dag zegt ze aan haar 
man dat ze bij een vriendin geslapen heeft. De man belt naar 10 beste 
vriendinnen van zijn vrouw. Geen één bevestigt het.Vriendschap 
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tussen mannen: 
Een man komt ’s nachts niet thuis. De volgende dag vertelt hij zijn 
vrouw dat hij bij een vriend gelogeerd heeft. De vrouw belt naar 10 van 
zijn vrienden, 8 bevestigen dat hij daar geslapen heeft en 2 beweren 
dat hij daar nog is. 

Wie of wat ben ik???
Ik ben een handig stuk gereedschap, meestal zo rond de 20 centimeter 
lang, waarvan de werking door beide sexen wordt gewaardeerd. 
Normaal gesproken hang ik er wat bij, klaar voor onmiddellijke actie. 
Je herkent me aan een groepje haartjes aan de ene kant, en een klein 
gaatje aan de andere kant. 
Voor gebruik word ik, meestal vrijwillig, soms langzaam en soms snel 
in een warme vlezige en vochtige opening gestopt, waarin ik vele keren 
op en neer ga, meestal snel en begeleid door schokkerige lichaamsbe-
wegingen. 
Iedereen die ernaar luistert, zal zeker het ritmische, pulserende geluid 
herkennen dat gepaard gaat met de goed getimede bewegingen. 
Wanneer ik uiteindelijk wordt teruggetrokken, laat ik een sappige, 
plakkerige witte substantie achter, waarvan een deel verwijderd moet 
worden van de buitenkant van de opening, en een deel van mijn lange, 
glinsterende schaft. 
Na de actie keer ik weer terug naar mijn normale, bungelende rust-
stand, klaar voor nieuwe actie, hopelijk 2 tot 3 maal per dag, maar 
meestal veel minder. 
Er bestaat ook een electrische versie van mij, deze maakt een zoe-
mend geluid! 
Wie ben ik? 
Zoals je waarschijnlijk al had geraden, ben ik je enige, eigen...  
…..TANDENBORSTEL!!! 
wat dacht je anders?

Hoog bezoek
Jantje zet op de voetbalclub zijn fiets tegen een paal, maar zijn coach 
zegt dat dat niet mag. “Hoezo niet”, vraagt Jantje?
De coach legt het uit: “Er komt vanmiddag belangrijk bezoek. Er komen 
twee ministers langs.”
Jantje haalt zijn schouders op en zegt: “Nou en? Ik zet mijn fiets toch 
op slot!”
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In het oerwoud
Drie domme blondjes lopen door een gevaarlijk oerwoud. Op een be-
paald moment komen ze aan een rivier die ze moeten oversteken. 
Maar niets is zonder gevaar: in de rivier leven namelijk gevaarlijke vis-
sen. Ze vragen zich af hoe ze er zullen over geraken. 
Opeens komt er een fee aan die zegt dat ze allemaal een wens mogen 
doen. Het eerste dom blondje zegt: “Ik wou dat ik kon zwemmen.” De 
fee zwaait met haar toverstok en het eerste dom blondje springt in het 
water om over te zwemmen. Met alle gevolgen van dien: verslonden 
door de vissen. 
Het tweede dom blondje zegt: “Ik wou dat ik over water kon lopen.” 
Weer zwaait de fee met haar toverstok en het domme blondje springt 
op het water waar ze dan heel even op blijft staan: ze wordt in het wa-
ter getrokken en verslonden. 
Dan zegt het derde dom blondje: “Ik wou dat ik bruin haar had.” Weer 
zwaait de fee met haar toverstok en het dom blondje’s haar krijgt een 
bruine kleur. Opeens zegt het dom blondje dat nu bruin haar heeft: “Ah, 
kijk daar: een brug!”

Reis naar Montreal
In een vliegtuig richting Montreal staat ineens een mooie blonde vrouw 
op en loopt van het economy class gedeelte naar het business class 
gedeelte en laat zich in zo’n comfortabele zetel vlijen. Een steward ziet 
dat en gaat er achteraan. 
Hij tikt de blondine op haar schouders en vraagt haar ticket. Na deze 
bestudeerd te hebben, zegt hij tegen de dame: “Sorry mevrouw, maar 
dit is business class en u heeft een ticket voor economy class.” De 
blondine roept: “Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik blijf 
hier zitten!”
De steward meldt dit voorval in de cockpit en de co-piloot gaat even 
poolshoogte nemen. “Mevrouw, “ zegt hij, “waarschijnlijk heeft u de ste-
ward niet begrepen, maar uw ticket is niet geldig voor dit gedeelte van 
het toestel. U dient zich naar het economy gedeelte te begeven.” De 
vrouw roept weer: “Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik 
blijf hier zitten!”
De co-piloot meldt dit aan de piloot en die zegt: “Wacht maar even. 
Ik ben getrouwd met een blonde vrouw. Ik spreek ‘blonds’. “ De piloot 
gaat naar de blonde dame en fluistert haar iets in het oor. Zonder slag 
of stoot staat de vrouw op en begeeft zich onmiddellijk naar het eco-
nomy gedeelte. 



27

De steward en de co-piloot vragen de piloot hoe hij dat in godsnaam 
geflikt heeft. “Simpel, “ zegt de piloot, “ik heb tegen haar gezegd dat de 
business class niet naar Montreal gaat!”

Huwelijkse voorwaarden
Karel zei tegen zijn kersverse bruidje: “Je moet goed weten, op maan-
dag ga ik bowlen, op dinsdag biljarten, op woensdag ga ik trainen, op 
donderdag ga ik tennissen, en op vrijdag, zaterdag en zondag ga ik 
stappen met de jongens het is maar dat je het weet!” 
Waarop zij antwoordt: “Ik vind het prima lieverd, maar iedere avond om 
20.00 uur wordt er gevreeën. Of je er nou bij bent of niet!”

H H H

LEDENMUTATIES 

(bijgewerkt t/m 21/01)

Bedankt
Richard Antoni veteranen

Nieuw
Geen

H H H
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN 
(door Tonnie’s zoon)

Hieronder een gedicht en advies van mij.
Lees het maar, hopelijk heb je er iets aan…

Vier het leven

Vier het leven 
Geniet je dagen  
Wees gedreven  
Zonder klagen  

 
Vier het leven  
Mijn dierbaren  
Saam beleven  

Alle jaren 
 

Vier het leven 
Volg je gevoel 

Blijf maar kleven 
Wees niet koel 

 
The joy of life 
Is to be told 

The inner drive 
Can stand the cold 

 
The joy of life  

To share with friends 
A sharpened knife  
That cuts the ends 

 
So live in joy and piece 

My dearest friend  
And when you’re on your knees 

I’ll give you a hand  
 

Pasje 15-12-2016
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. Gebleken is, dat diverse mensen via deze weg ontbre-
kende gegevens aanleveren, dus vooral doorgaan.
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Vraag bij Scan 19: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende na-
men?

Vraag bij Scan 78: Welk team, welk seizoen en de namen?
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Deze foto is van Tivoli 1. Vraag: welk seizoen? (door ons geschat op 
1983-1984, maar kan ook een seizoen eerder of later zijn. Wie weet het 
exact?

Deze foto hebben we gerubriceerd als Tivoli D3, seizoen 1962-1963. 
Vragen: Klopt het elfal en het seizoen? Wie weet de 2 ontbrekende na-
men?

H H H
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TIVOLI JO9-1 
(door Dion Bell)

Competitiewedstrijd 12-11-2016
Unitas JO9-8 - Tivoli JO9-1 1-3
Thuis hadden we gelijk gespeeld, dus we moesten op onze hoede zijn. 
Na 1-0 pakken wij het initiatief en bogen de stand om naar winst, hier-
mee was de 3e plaats vrijwel zeker gesteld.

Competitiewedstrijd 19-11-2016
Tivoli JO9-1 – SBC JO-6 1-4
Tegenstander, kampioenkandidaat, had veel moeite om er door te ko-
men, dit was onze verdienste. We kampten tevens met afzeggingen 
door Sintvieringen, goed gewerkt.

Competitiewedstrijd 26-11-2016
Geldrop JO9-4 - Tivoli JO9-1 12-2
Tegenstander, werd flink geholpen door de eigen scheidsrechter, Gel-
drop was beter, maar om dat perse zo duidelijk te willen laten zien, …
Door het stevige spel kwamen wij er niet aan te pas, ook Joep moest 
2e helft tijdens wedstrijd plassen, dus moest hij kiezen tussen in doel 
staan of plassen aan zijlijn, lastige keuze.
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Competitiewedstrijd 17-12-2016
SBC JO-4G - Tivoli JO9-1  7-1
Gelukkig was de 3e plaats al binnen, want we warden totaal overrom-
peld. Het leek alsof een aantal spelers van de tegenstander niet in het 
team hoorden, maar dan nog. Wij speelden slecht, schoten alleen de 
bal maar naar voren, zonder dat iemand van ons er stond. Dan wordt 
het voor de tegenstander wel heel gemakkelijk voetballen. Leermoment 
voor komende seizoenshelft.

Ondertussen zijn de nieuwe tegenstanders bekend, op papier lijkt een 
3e plaats weer haalbaar, natuurlijk gaan we voor het hoogste, maar we 
moeten reëel blijven. 

De trainer.

H H H
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TRAINER IN HET NIEUWS  
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 2 januari 
2017 een artikel in het kader van “Trainer in het nieuws” met Marcel 
vd Kamp, de trainer van onze dames en assistent-trainer van ons 1e, in 
de hoofdrol. Ook dit heeft onze webbeheerder al op onze website (www.
svtivolivoetbal.nl) geplaatst en natuurlijk kunnen we met ons clubblad 
daarbij weer niet achterblijven. Onderstaand dat verhaal.

2 januari 2017 | - Trainer in het nieuws

Marcel van de Kamp ‘back in business’

Sinds enkele weken is Van de Kamp weer op het voetbalveld te 
vinden. Als assistent-trainer van Tivoli. 

Met een kampioenschap op zak in de vierde klasse en promotie naar 
de derde klasse, leek er voor trainer 
Marcel van de Kamp geen vuiltje 
aan de lucht. Hij zou FC Eindhoven/
av ook komend seizoen gaan leiden. 
Toch werd in mei bekend gemaakt 
dat Van de Kamp en Eindhoven uit 
elkaar gingen. Er is niks bekend ge-
maakt over de reden van de breuk. 
Sinds enkele weken is Van de Kamp 
weer op het voetbalveld te vinden. 
Als assistent-trainer van Tivoli.

Trainer Hans Bonnema was op zoek naar een assistent en vond bij Van 
de Kamp een gewillig oor. ‘Ik wilde graag weer aan de slag en bij Tivoli 
krijg ik de gelegenheid om weer lekker met voetbal bezig te zijn. 
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Bovendien ben ik trainer geworden van het vrouwenelftal, ga me bezig 
houden met de jeugd en zit bij het tweede team van FC Eindhoven 
zaal op de bank als coach. Ik verveel me dus niet. Voor de zaal was ik 
al eerder benaderd, maar omdat ik toen de cursus TC-2 ging volgen, 
kon ik het niet combineren met FC Eindhoven/av. Nu ik mijn handen vrij 
had, werd ik opnieuw gebeld door  technisch manager Anil Badloe. Het 
bevalt me prima en ik werk met zeer talentvolle jongens.’ 
 
Natuurlijk snapt Van de Kamp dat er vraagtekens worden gezet bij 
zijn vertrek bij FC Eindhoven/av. ‘We hadden mondeling afspraken 
gemaakt, maar uiteindelijk heeft het bestuur besloten toch niet met mij 
verder te gaan. Hou het maar op een verschil in inzicht. Er wordt heel 
veel geluld, maar daar sta ik boven. Uiteraard is het vervelend en had 
ik de klus bij FC Eindhoven/av graag verder afgemaakt, maar nu ben ik 
er klaar mee. Mijn blik is nu gericht op het zaalvoetballen én op Tivoli. 
Ik voel me niks te groot om als assistent te fungeren, maar volgend sei-
zoen wil ik graag weer op eigen benen staan. Er speelt wel iets, maar 
hierover kan ik nog niks zeggen.’

Ambitieus
Van de Kamp merkt wel dat hij een tijdje weggeweest is uit het (lande-
lijke) zaalvoetbal. ‘Het was inderdaad wel weer even wennen. Ik volg 
nu de cursus voor het hoogste trainersdiploma in het zaalvoetbal en 
krijg onder meer les van bondscoach Max Tjaden. ‘Zaal’ is iets heel 
anders dan ‘veld’ en de cursussen zijn dan ook niet met elkaar te ver-
gelijken. Op termijn wil ik ook nog TC-1 gaan doen, zo ambitieus ben 
ik wel. Maar voorlopig heb ik het druk genoeg. Ik vind het heerlijk om 
weer op het veld bezig te zijn en Hans en ik vullen elkaar goed aan. We 
hebben een leuke spelersgroep en staan ongeslagen bovenaan in de 
vijfde klasse E. En ook met de vrouwen gaat het hartstikke goed. Twee 
kampioenschappen zou wel mooi zijn!’
 
©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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ZAALVOETBAL VETS

Plofballen voor de cluboudsten 

Sneeuw, steenharde velden, maillots, thermoshirts, handschoenen 
en een oranje bal. Dat zijn de ingrediënten die de veteranen het liefst 
ontwijken zolang dit niet per se noodzakelijk is. Als je ouder wordt, kun 
je nu eenmaal minder goed tegen de kou… Dit probleem wordt iedere 
winter opgelost door uit te wijken naar de zaal, de zaal van Piet om pre-
cies te zijn en wel om 16.00 uur  op 14 januari jongst leden. 

Er waren op voorhand al drie teams ingedeeld die elk twee wedstrijden 
van twintig minuten zouden spelen, dus wat kon er nu nog misgaan? 
Door allerlei omstandigheden kregen zij vlak van te voren nog met veel 
afmeldingen te maken, waardoor er slechts twee teams geformeerd 
konden worden die dus een wedstrijd van een uur zouden afwerken. 

Team Blauw bestond uit: doelman 
Hennie, Stef, Michael, John M., 
Danny, Perry, Hakan, Frank V. en 
Ferry. Team Rood bestond uit: doel-
man Jeffrey, Marcel, Marc, Henk, 
Frans, Thuur, Gijs en Robert. 

Dit lijken voor zaalvoetbalbegrip-
pen wel erg grote teams, maar dit 
werd sneller opgelost dan gedacht. 
De wedstrijd was nauwelijks be-
gonnen of de eerste blessurege-
vallen dienden zich al aan. Thuur, 
Ferry en John M. kregen al snel last van een blessure en moesten de 
strijd vroegtijdig staken. Op het veld ging de strijd ondertussen redelijk 
gelijk op, totdat Team Rood halverwege de eerste helft de ban wist te 
breken en dus op 0-1 kwam. Daarna kwam een echte zaalvoetbaluit-
slag sneller in zicht en werd er met een 1-3 tussenstand voor Team 
Rood de rust bereikt. 
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De tweede helft ging het hard en moesten beide doelmannen regelma-
tig de bal uit het net vissen. Duidelijk werd wel dat Marcel misschien 
dan toch zijn roeping gevonden lijkt te hebben, want met een hattrick 
tekende hij in zijn eentje voor de helft van het aantal doelpunten van 
Team Rood. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 4-6 voor Team Rood. 
De goede en slechte momenten uit de wedstrijd werden daarna in de 
kantine nog uitvoerig geanalyseerd, waarna het licht ook daar om 23.00 
uur uit ging.

De Webryder,
Marc van Hout

H H H
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WISTUDAT SELECTIESTIJL 
(door Hans Bonnema)

- Evert binnenkort gyros voor de gehele selectie zal maken
- Axel bijna iets heeft met de ex van onze aanvoerder 
- Niek bijna gaat trouwen en er dus binnenkort een afscheids  

wedstrijd zal komen voor hem
- Mike ................ Deze laat ik open voor de groepsapp van Tivoli!!
- Luuc meer zal gaan lopen in de wedstrijden 
- Bart meer moet eten
- René stiekem foto’s maakt van vrouwen (strand)
- Bas Leatomu minder onder de duim zit dan zijn broertje Niek
- Remy een mooie vriendin heeft en een mooie vrijgezelle   

schoonzus
- Joey van Hoof na de wedstrijd vaker bij het vrouwenteam aan  

wezig is dan bij zijn eigen team 
- Ralf Walravens een trainingsbeest is
- Jens een nieuwe beste vriend heeft (Erik Schaeken)
- Bas Santema na een paar maanden verbod heeft gekregen op   

het showen van zijn edele delen 
- Joey Klaassen een Tivoli tattoo laat zetten als Tivoli kampioen   

wordt 
- Jordelino nog steeds zoek is
- Bjorn in de vakantie meer heeft gelopen dan de gehele selectie   

bij elkaar
- Ed al zijn vrouwen een keer meeneemt naar de kantine 
- Patrice: die hebben we niet veel gezien
- Niels 6 maanden vakantie heeft
- Rick iedereen een dagje mee wil nemen voor een ritje op zijn   

toet toet op zijn waterscooter
- Stef heel ondeugend kan zijn
- Stef van de Ven de tweede seizoenshelft zo snel mogelijk aan  

sluit 
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- Jordy een horloge zal kopen, zodat hij vanaf nu altijd op tijd is
- Riccardo de gehele dag met zijn neus in de playboy zit
- Yaser meer minuten gaat maken
- Robin net zoveel lol heeft binnen het veld als buiten het veld
- Appie nu dezelfde neus heeft als Michael Jackson 
- Tom nu officieel een relatie heeft en mee mag op skivakantie 
- Jeffrey een aanwinst is voor de selectie
- Coen niet teveel veel op vakantie moet gaan
- Luc topscorer is 
- Khalid meer gaat trainen nu het weer beter wordt
- Michael voor speler van het jaar gaat 
- Makis familie is van Evert 
- Marciano in Italië heeft gevoetbald 
- Hakan liever zijn shirt uit heeft dan aan
- Niels van de Ven een vliegende keeper is
- Bart Kox nog op Tivoliaanse wijze ontgroend moet worden 
- Henk de meeste sponsoring bordjes heeft binnen gehaald 
- Angelique een top gastvrouw is 
- de Tivoli site er top uitziet
- Gijs niet kan darten 
- Michel vanaf nu weet hoe je niet moet duiken 
- Martien super zenuwachtig is voor de wedstrijd 
- Cor weer een nieuwe tattoo heeft 

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

 
H H H
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- wij u een fantastisch, gezond, sportief en  
 goed 2017 toewensen
- we hopen dat dit een goed jaar mag   
 worden voor ons mooie clubje
- koning winter flink zijn macht vertoont
- de temperaturen ver beneden het   
 vriespunt liggen
- vooral de nachten behoorlijk koud zijn  
 geweest
- de velden daardoor ook onbespeelbaar  
 waren de afgelopen tijd

- er op dit moment nog niet getraind mag worden op onze velden
- dit weer ook zijn weerslag had op de geplande mixwedstrijd
- die wedstrijd dus niet doorging
- andere mixjes later nog wel genuttigd werden
- de nieuwjaarsreceptie daarbij het strijdtoneel was
- er naast het huldigen van de jubilarissen ook nog een andere bijzon-

dere huldiging plaatsvond
- het bestuur namelijk had besloten om 1 Tivoliaan in het bijzonder in 

het zonnetje te zetten
- vanwege zijn jarenlange trouwe dienst op allerlei gebied Peter 

Smulders namelijk werd benoemd tot Lid van Verdienste
- hij geheel overrompeld en zelfs geëmotioneerd was
- vicevoorzitter Jack hem evenals vorig jaar tijdens de nieuwjaarsre-

ceptie toesprak
- er heel wat taken te benoemen waren om Peter zijn trouwe werk 

voor de club recht te doen
- de nieuwjaarsreceptie sowieso ook nog eens erg druk bezocht was
- er maar liefst 110 mensen aanwezig waren
- dit de goede sfeer van het lopende seizoen nog maar eens onder-

streept
- dit ook wel blijkt uit de wistudatjes van Hans Bonnema
- hij erg goed in de groep ligt
- de goede resultaten op het veld in de kantine nog eens bekrachtigd 

worden
- dit eerste clubblad van 2017 hiermee ten einde is

H H H








