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Nu eens wat anders…

Dit is toch wel een 
bijzondere redactie-
vergadering, want:
Mijn oom en tevens 
eindredacteur van 
ons clubblad zit er 
voor de eerste keer 
bij als pensionado. 
Afgelopen eergiste-
ren had hij namelijk 

zijn laatste officiële werkdag bij NXP. 
Daarom heb ik bedacht dat daar deze 
inleiding over zo moeten gaan.

Jack is echt iemand van de lange 
adem en van de feitjes, die hij overi-
gens trouw opsnort uit allerlei naslag-
werken. Aangezien ik de feiten min-
der goed in mijn geheugen gegrift heb 
staan, en deze keer eens niet Jack’s 
accurate kennis wil plagen en boven-
dien geen zin heb om dit allemaal na 
te zoeken, moet u het doen met de 
volgende richtlijnen…
… en, nee Jack, je mag geen feiten 
veranderen of toevoegen aan dit re-
laas. 

Ruim 40 jaar werken bij Philips en 
NXP, ruim 40 jaar vrijwilliger bij onze 
SV Tivoli, ruim 30 getrouwd met tante 
Ienschjen, bijna 40 jaar mijn oom… 
dat is bij elkaar al zo’n 150 jaar en 
ondertussen gaat de teller verder en 
ben ik heel wat vergeten…
Chapeau uncle Jack! 

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

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
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ACTIVITEITENKALENDER 2016 - 2017

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     v
Zaterdag 28  Veteranen zaalvoetbal sporthal Tivoli v

Februari
Vrijdag 24  Kaartavond     v

Maart
Vrijdag 10  Tonpraotavond
Vrijdag 31  Kaartavond

April
Vrijdag 28  Kaartavond

Mei
Vrijdag 26  Laatste kaartavond

Juni
Zondag 04  Vlooienmarkt op de Heihoef
Zaterdag ??  Frans Mink Toernooi
Zaterdag ??  Slot/Feestavond in de kantine

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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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell 4e/begeleider JO9-1 en JO13-1
  Tom de Haas selectie
 3 Wesley Bulthuis G1
 4 Danny  Visser veteranen
 5 Elmar Milhees selectie
  Ronald Geldhof 4e

 6 Djayden Dielissen JO13-1
 8 Jorn Creemers 4e

 11 Rob van Dommelen 4e

 12 Charles Kuys verenigingslid
 13 René Bulthuis G1/terreinchef/onderhoud materiaal
 14 Ramy Plein JO9-1
  Marciano Bakker 2e

 15 Michael Heeren veteranen
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 19 Marvin van Hout 4e

 20 Jordy van de Venne selectie
 23 Fred van der Horst scheidsrechter/begeleider dames/ 
   medewerker activiteitencommissie
 27 Jeffrey de Haas verenigingslid
  Jens Feskens selectie
 28 Appie Saddaty selectie
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerker G & A
 30 Henk vd Boomen veteranen
  Nick van Middelkoop reservelid
 31 Franklin Klumpkens 4e/redactie clubblad
  Niels van de Ven selectie

H H H
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TIVOLI 1 – EERSTE NEDERLAAG

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.

Uitgerekend tegen naaste concurrent Riethoven liep ons 1e tegen de 
eerste nederlaag van het seizoen aan. De spanning in de titelstrijd in 
de 5e klasse E is hiermee terug, Riethoven is koploper Tivoli nu tot op 1 
punt genaderd. Kom op mannen, nog niets aan de hand, toch?

Tivoli – Terlo (2-1) 3-1 5 februari 2017
Tivoli pakt weer volle buit
Bas Santema hielp koploper Tivoli in de twintigste minuut aan de lei-
ding, 1-0. Mike van Dijk zorgde tien minuten later voor 2-0. Door een 
benutte strafschop van Harm Böhmer kwam Terlo terug in de wedstrijd 
tot 2-1.
Ralf Walravens tekende in de 51ste minuut voor 3-1 en daarmee was 
het duel gespeeld.

Tivoli – Riethoven (0-2) 0-2 19 februari 2017
Onmachtige koploper Tivoli afgetroefd door naaste concurrent 
Riethoven
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Riethoven heeft koploper Tivoli de eerste nederlaag van het seizoen 
toegebracht: 0-2 Riethoven had vrij snel een comfortabele voorsprong 
te pakken.

In de zevende minuut werd een corner van Tim van de Graaf door Teun 
van Otten tegen de touwen gekopt, 1-0. In de negentiende minuut be-
landde een lage voorzet van Joey van Otten op de rand van de zestien 
bij Van de Graaf, die de bal eerst aannam en het leer vervolgens in de 
onderhoek volleerde: 2-0.

Tivoli probeerde het tij te keren, maar wist amper kansen te creëren. 
De lange halen van achteruit waren bijna altijd prooi voor de Riethoven-
defensie. De grootste mogelijkheid voor rust was het afstandsschot van 
Jens Feskens, die vanuit links naar binnen sneed en de bal tegen de 
lat werkte.

Na rust kreeg Tivoli nog een grote kans via Feskens en waren Bas Lea-
tomu en Jordelino Nzita dreigend, maar gescoord werd er niet. Rietho-
ven stond tactisch sterk opgesteld en hield ogenschijnlijk eenvoudig 
stand.

H H H
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TIVOLI – RIETHOVEN EXTRA (uit papieren ED)

H H H








9

WEDSTRIJD VAN DE WEEK TIVOLI - RIETHOVEN 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl was op 19 februari 2017 
de topper in de 5e klasse E tussen Tivoli en Riethoven aangemerkt als 
“Wedstrijd van de week”. Het verslag daarvan op die website heeft 
onze webbeheerder alweer op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) ge-
plaatst. Natuurlijk kunnen we met ons clubblad daarbij weer niet achter-
blijven. Onderstaand dat verslag.

19 februari 2017 | - Wedstrijd van de week

Sterk Riethoven bezorgt Tivoli eerste nederlaag

De spanning in de vijfde klasse E lijkt weer volledig terug, nadat 
Riethoven zondag koploper Tivoli versloeg.

De ploeg van trainer Sander Bosch won met 0-2 en dit was absoluut 
verdiend. Zo erkende ook Evert Hameeteman, doelman van Tivoli. ‘We 
hebben het zelf verprutst. Aanvallend brachten we te weinig en verde-
digend grepen we een paar keer onvoldoende in. Ik ben er nog steeds 
van overtuigt dat we kampioen worden, maar we maken het nu wel on-
nodig spannend.’
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Een stukje verderop 
stond Teun van Otten te 
glunderen. De centrale 
verdediger van Rietho-
ven was de maker van 
de 0-1 en sprak van een 
prima zege. ‘Ik denk dat 
Tivoli in de hele wed-
strijd misschien twee 
kansen heeft gehad. 

Verder stond het bij ons als een huis. We scoorden op het juiste mo-
ment de 0-2 en zijn toen nauwelijks meer in de problemen gekomen.’ 
Ook Bosch was die mening toegedaan: ‘In de tweede helft hadden we 
het misschien zelfs af kunnen maken, maar met deze overwinning leg-
gen we toch mooi nog wat extra druk bij Tivoli. We moeten zelf natuur-
lijk ook blijven winnen, maar benieuwd hoe Tivoli nu omgaat met deze 
tegenvaller.’

Vanaf de eerste minuten 
speelden beide ploe-
gen vol op de winst. De 
‘knoesten’ van Rietho-
ven hadden hun handen 
vol aan de snelle bui-
tenspelers van de thuis-
club. Jordelino Nzita en 
Jens Feskens kwamen 

over de vleugels enkele malen goed door, maar slaagden er niet in een 
medespeler te bereiken. Bovendien was spits Bas Santema wat onge-
lukkig in zijn acties en bleef Riethoven relatief gemakkelijk overeind. 

Bovendien kwam 
de gasten al in 
de 9de minuut op 
voorsprong. Teun 
van Otten torende 
bij een hoekschop 
boven iedereen uit 
en kopte via een 
tegenstander raak: 
0-1.
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Beducht
Tivoli schrok, maar ging onder aanvoering van Luuc Bonnema en aan-
voerder Mike van Dijk op jacht naar de gelijkmaker. Tegelijkertijd moes-
ten de oranjezwarten beducht zijn op de snelle uitvallen van Riethoven. 
In de 23ste minuut counterden de bezoekers zo naar de 0-2. Een 
afgeslagen hoekschop kwam via doelman Eric Verhagen bij Joey van 
Otten. Deze passeerde op snelheid René Lathouwers en legde de bal 
panklaar voor Tim van de Graaf. Deze passeerde Hameeteman met 
een snoeiharde pegel. Tivoli schoot hierna via Jens Feskens nog op de 
lat en Bas Leatomu testte doelman Verhagen.

Na de rust, met bij Tivoli 
Joey Klaassen voor Bas 
Santema, was de eerste 
grote kasn voor Rietho-
ven. Een voorzet van 
Joey van Otten werd bij 
de tweede paal op een 
haar na gemist door Harm 
Theus. Een paar minuten 
kreeg Tivoli de mogelijkheid om dichterbij te komen. Nzita bracht Fes-
kens in stelling die vrij voor Verhagen de bal naast schoot. Riethoven 
beperkte zich hierna vooral tot verdedigen en Tivoli zag geen kans om 
door de hechte defensie heen te breken. Er was nog een kansje voor 
Leatomu, maar Verhagen wierp zich voor zijn voeten en hield de nul.

Vernuft
In de slotfase drong Tivoli 
nog aan, maar het ontbrak 
de formatie van Bonnema 
aan vernuft om écht ge-
vaarlijk te worden. Een 
constatering die Hamee-
teman enigszins irriteerde. 
‘Ik baal hier wel van. Je 
kunt wel vier weken goed 

trainen en je voorbereiden op de tweede helft van de competitie, maar 
als je dan zo voor de dag komt, heb je geen enkel recht van spreken. 
Riethoven heeft verdiend gewonnen. Zo eerlijk moet je ook zijn. We 
staan echter nog steeds bovenaan. En ik denk niet dat Riethoven alles 
gaat winnen...’
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Opstellingen:
Tivoli: 1. Evert Hameeteman, 5. René Lathouwers (11. Remy Woo-
ding), 6. Bas Leatomu, 9. Bas Santema (7. Joey Klaassen), 10. Ralf 
Walravens, 14. Jordelino Nzita, 15. Jens Feskens (2. Appie Saddaty), 
16. Joey van Hoof, 17. Mike van Dijk, 18. Bart Bonnema, 20. Luuc Bon-
nema.

Riethoven: 1. Eric Verhagen, 2. Rutger van Grotel, 3. Lars van Driel, 4. 
Teun van Otten, 6. Willem Tops, 7. Sander Snellens, 8. Harm Theuws, 
9. Jordy Verhagen (15. Gijs van Otten), 10. Tim van de Graaf, 11. Joey 
van Otten, 14. Guido van Dingenen.

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 16/02)

Bedankt
Geen

Nieuw
Bart Kox  selectie
Anna Welten  dames
Max Hartong  JO13-1

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

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

 1 Laura van Bergeijk dames  36x
 2 Luc Verbeek selectie  18x
 3 Olaf van Aalsum 3 e  17x
 4 Jordelino Nzita selectie  13x
 5 Bobbi Demes dames  11x
 6 Rob van Hout 4e  10x
 7 Bas Santema selectie    9x
  Björn Bertrams selectie    9x
  Semra Arici dames    9x
  Jolanda Heijmans dames    9x

H H H




14

VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD

JO9

04-02-2017
Tivoli JO9-1 - Unitas JO9-8 5-5 (1-3)
De eerste wedstrijd weer na een lange stop, met door winterweer wei-
nig training. De wedstrijd begon wat ongemakkelijk, waardoor Unitas 
eenvoudig op voorsprong kwam (0-1). We speelden niet goed, schoten 
de bal naar plekken waar niemand van ons stond, Unitas profiteerde 
hiervan en kwam eenvoudig op (0-2). Net voor rust konden we via Pim 
iets terug doen, maar de ruststand werd door Unitas bepaald (1-3). Zelf 
moest ik naar team JO13-1 voor de voorbereiding op hun wedstrijd, 
dus heb de 2e helft niet gezien. Ik was positief verrast, omdat direct na 
de rust Unitas de stand op (1-4) zette, en de eindstand terug gebogen 
werd tot (5-5). Door hard werken toch een gelijk spel uit het vuur ge-
sleept, maak het de volgende keer niet zo spannend, goed gewerkt.

18-02-2017
De Valk JO9-4 - Tivoli JO9-1 1-3 (0-1)
We begonnen sterk wat al snel druk op het doel van de Valk gaf, Pim 
kon van afstand uithalen, 0-1. Een uitbraak van Stein langs de zijlijn 
eindigde net naast. Tot aan de rust bleven we druk houden (0-1).
De Valk voerde de druk op in de 2e helft, waardoor ze goede kansen 
kregen, maar Joep hield het doel schoon. Met een goede uitbraak via 
de zijkant, kon Pim de achterlijn halen, Stijn liep goed mee en kon de 
voorzet intikken. (0-2). Hierna was Stijn ontketend, met een sprint vanaf 
de middenlijn, de tegenstander passerend langs de zijlijn, ging hij al-
leen op de keeper af en scoorde beheerst. (0-3). De Valk deed nog wat 
terug, eindstand 1-3. Goed gewerkt.

Trainer Dion
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JO13
04-02-2017
Unitas JO13-8 - Tivoli JO13-1 
(8-0) 11-0
Deze wedstrijd stond in het 
teken van de vele afmeldingen 
door ziekte, maar liefst 5 af-

meldingen, waardoor we deze eerste wedstrijd met 9 spelers moesten 
beginnen. Dat was zonde, al gauw bleek dat deze tegenstander hele-
maal niet zo goed is, maar door het ondertal maken we geen kans. De 
eerste helft ging het positioneel ook nog eens niet lekker.In de rust nog 
vlug extra toelichting, zodat iedereen beter op hun posities bleef spe-
len, en keihard te blijven werken. Dat is gelukt de 2e helft, zeker weten 
dat met een compleet team hiervan niet verloren hoeft te worden.

18-02-2017
Oirschot Vooruit JO13-6 - Tivoli JO13-1 (0-2) 5-4
Nu met 2 wisselspelers eigenlijk de eerste wedstrijd. We begonnen 
sterk met direct enkele kleine mogelijkheden, Mervan ging een paar 
keer sterk door maar miste de richting bij de afwerking. Weer via links 
na een goede combinatie met Joey van de Laar, kon Mervan wel ge-
richt schieten, 0-1. Verdiend op voorsprong bleven we drukken op 
Oirschot, nu kon Joey van de Laar zelf via links opkomen en schoot de 
slinks van de zijkant in het doel (0-2). Hierna begon Oirschot de druk 
op te voeren, maar door 3 fantastische reddingen van Tycho, bleven 
we op voorsprong, we kregen zelfs nog 2 mogelijkheden op meer.
Na de rust had Oirschot een omzetting gedaan, waardoor de verdedi-
ging geen grip op de aanvallers had, en binnen een paar minuten stond 
het 3-2. Niet onder de indruk van de achterstand bleven we werken en 
geloven in een goed resultaat. Na druk zetten op de bal, kwam deze bij 
Mervan met een goed afstandschot werd de stand 3-3, we wilden meer 
dus bleven druk zetten. Na een slechte uittrap van de keeper verover-
den we de bal en lobte Mervan de bal in het doel, 3-4. Oirschot speelde 
alles of niks, hier hadden we geen antwoord op waardoor we jammer 
genoeg de 3 punten in Oirschot moesten laten.
Dit heeft wel gesmaakt naar meer, wanneer we deze stappen blijven 
zetten, weten we zeker dat de punten gepakt gaan worden.

Martien en Dion 
H H H
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TIVOLI CLUB VAN DE MAAND BIJ FC EINDHOVEN
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TUSSENSTANDEN 2016 – 2017

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E
Tivoli 14 37 48- 13
Riethoven 14 36 45- 14
Sterksel 16 34 52- 19
DOSL 14 31 51- 18
Waalre 15 30 39- 19
DOSKO’32 15 30 41- 26
DEES 14 15 32- 45
Tongelre 14 14 33- 55
Terlo 15 12 19- 42
Knegselse Boys 14 11 19- 38
Casteren 13 10 17- 35
De Bocht’80 13 7 13- 46
LSV 15 4 11- 50

Tivoli 2 5e klasse 521
Valkenswaard 6 14 37 38- 18
Heeze 5 14 35 39- 18
Tivoli 2 13 31 66- 22
Best Vooruit 4 13 23 32- 22
Dommelen 4 14 23 28- 24
Braakhuizen 5 14 20 35- 24
SBC 6 14 18 38- 28
EFC 5 14 17 31- 36
Waalre 3 14 13 38- 65
Bergeijk 3 14 12 24- 59
Nuenen 9 14 10 24- 42
Hoogeloon 3 14 3 28- 63
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Tivoli 3 5e klasse 526
Heeze 4 13 33 44- 18
RPC 5 12 29 38- 16
Braakhuizen 6 14 29 38- 18
Tivoli 3 14 22 48- 42
Acht 4 12 20 41- 22
WODAN 7 14 20 37- 38
Brabantia 7 12 18 23- 25
Eindhoven AV 3 12 16 27- 38
Nuenen 7 13 15 38- 39
Pusphaira 4 14 11 24- 37
SBC 7 13 8 15- 44
DOSL 3 13 3 11- 47

Tivoli 4 6e klasse 650
RKVVO 5 11 30 62- 18
Nuenen 10 12 28 74- 24
Riethoven 4 12 28 55- 28
Braakhuizen 10 12 25 38- 25
Valkenswaard 7 12 22 55- 36
Steensel 3 12 21 41- 26
Nederwetten 3 12 16 39- 36
De Valk 7 13 10 24- 37
Heeze 7 12 7 28- 45
Tivoli 4 13 7 29- 81
DOSL 7 11 0 7- 96

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)
Tivoli 12 31 97- 19
Vlijmense Boys 10 24 85- 19
Emplina 3 12 23 34- 24
SES 2 11 22 56- 25
FC Cranendonck 2 10 20 40- 13
SPV 10 18 28- 20
Ollandia 10 10 37- 41
Baardwijk 2 12 10 40- 69
SBC 2 11 9 20- 53
FC Uden 11 6 22- 73
Racing Boys 11 3 7- 110
Boskant   0 0 0- 0
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G-team en Jeugd

Tivoli G1 2e klasse 5 (eindstand najaarsreeks)
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 B. 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 26 (voorjaarsreeks)
Acht JO13-3 2 6 10- 2
Oirschot V. JO13-6 1 3 5- 4
Unitas‘59 JO13-8 2 3 11- 3
SBC JO13-7G 1 1 2- 2
Woens. B. JO13-4 2 1 4- 9
Tivoli JO13-1 2 0 4- 16

Tivoli JO9-1 4e klasse 50 (voorjaarsreeks)
Eindhoven JO9-2 2 6 6- 3
Tivoli JO9-1 2 4 8- 6
RPC JO9-4 2 3 7- 5
DVS JO9-4 2 3 3- 2
Unitas‘59 JO9-8 2 1 6- 8
De Valk JO9-4 2 0 1- 7

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Onze Ronnie heeft ons weer van nieuwe voorraad voorzien, dus kun-
nen we met deze rubriek weer een tijdje vooruit. Insturen mag nog 
steeds en ook andere mensen mogen trouwens voor deze rubriek hun 
bijdrage insturen. Onderstaand treffen jullie onze selectie voor deze 
maand aan. 

Taxi
In Amsterdam regent het dat het giet en een man op straat laat een taxi 
stoppen en zegt: “Ik wil graag naar de Hoofdstraat.” 
Zegt die chauffeur: “De Hoofdstraat?! Nee dat is een veel te korte rit, ik 
kan je niet meenemen!” en rijdt weg. De man is nu echt kwaad en komt 
met een nat pak thuis. 
De volgende morgen ziet hij de man zitten achter in het café waar alle 
chauffeurs zitten te wachten op klanten. Hij gaat erop af en vraagt 
aan de eerste taxichauffeur: “Voor hoeveel kan je mij brengen naar de 
Hoofdstraat?” “Vijfentwintig euro.” 
“OK, ik geef jou honderd euro, maar dan moet je me wel een keer lek-
ker verwennen.” “Wat! Oprotten, vieze flikker!” 
Hij gaat naar de tweede en stelt dezelfde vraag, waarop hij dezelfde 
reactie ontvangt en zo gaat het een tijdje door. Uiteindelijk gaat hij naar 
de chauffeur van de vorige dag en vraagt hem: “Voor hoeveel kan je mij 
brengen naar de Hoofdstraat?” “Vijfentwintig euro.” “Ik geef je honderd 
euro op één voorwaarde, wanneer we wegrijden, moet je even zwaaien 
naar al die andere chauffeurs in het café.” 
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Française
Week in week uit plaagt Jan zijn vriendin die voor haar werk een 
maand naar Frankrijk moet. “Neem je voor mij een lekkere Française 
mee terug?” Zelfs op de dag dat hij haar uitzwaait op het vliegveld, 
plaagt hij schaamteloos in het bijzijn van al hun vrienden en familie. 
“Vergeet je niet een lekkere Française voor me mee terug te nemen!” 
Na een maand Frankrijk komt Jan´s vriendin terug. Zijn eerste plagen-
de reactie: “En, heb je een lekkere Française voor me meegenomen?” 
Waarop ze zegt: “Kijk Jan, ik heb er alles aan gedaan wat ik maar kon. 
Dus nu is het gewoon afwachten en hopen voor jou dat het een meisje 
wordt!” 

Plaatsje vrij?
Karel had eindelijk zijn kaarten voor de WK finale voetbal gekregen. 
Toen de wedstrijd begonnen was, vraagt een man achter hem of de 
plaats naast hem vrij is. 
“Ja”, zegt Karel, “die plek is niet bezet.” “Ongelofelijk”, zegt de man 
achter hem, “hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat iemand een kaartje 
heeft voor de WK-Finale voetbal, bijna het grootste sportevenement ter 
wereld, en dat zo iemand dan niet op komt dagen?” “Nou”, zegt Karel, 
“eigenlijk is die plaats ook voor mij. Mijn vrouw zou eigenlijk meeko-
men, maar ze is helaas overleden. Dit is de eerste finale dat we niet 
samen zijn in 20 jaar.” 
“Oeps”, zegt de man achter hem, “sorry, dat wist ik niet, het spijt me. 
Maar kon je dan niemand anders vinden, een vriend of een kennis, om 
mee te nemen?” 
Karel schudt zijn hoofd. “Nee, iedereen is naar de begrafenis.” 

Eindelijk een blondjesgrap die ik nog niet eerder hoorde ……
Een blondje, Natascha genaamd, krijgt een baan als fysiektrainer voor 
tieners. 
Op haar eerste dag ziet ze aan het uiteinde van het sportveld, een jon-
gen helemaal alleen staan, terwijl al de anderen achter een bal lopen 
en zich amuseren. Natascha heeft medelijden met de jongen en gaat 
met hem praten.
‘Alles in orde’, vraagt ze. ‘Zeker’, zegt de jongen. ‘Je mag best met de 
anderen gaan spelen’, zegt ze. ‘Neen’, zegt hij, ‘Ik denk dat ik best hier 
blijf staan’. ‘Waarom dan’, vraagt trainster Natascha.
De jongen kijkt verbaasd naar haar en zegt: ‘Omdat ik de keeper ben!!
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Ronde woning
Een man laat een huis bouwen. De architect vraagt hem hoe de woning 
er uit moet ziet. Antwoordt de man: “Rond.”
De architect: “Ja maar mijnheer, hoe moet bijvoorbeeld uw woonkamer 
er uit zien?” De man: “Rond!” 
Architect: “Maar mijnheer, ik begrijp u niet goed, en uw WC dan?” 
De man: “Rond!” 
Architect: “En uw gang dan?” 
De man: “Ook rond, rond, alles rond!” 
Architect: “Maar mijnheer, dit is niet te realiseren, hoe komt u daarbij. 
Leg me dat eens uit!” 
De man: “Nou, ik hoorde mijn schoonmoeder gisteren tegen mijn vrouw 
zeggen, als je toch aan ‘t bouwen gaat, dan kun je misschien hier of 
daar wel een hoekje voor mij vinden om te wonen.” 

Broek
Nadat een pas getrouwd bruidspaar de bruidssuite van het hotel heeft 
betreden, doet de bruidegom zijn broek uit en geeft het aan zijn kers-
verse bruidje met de woorden: “Trek deze broek van mij eens aan.” Met 
een ietwat verbaasd gezicht doet ze wat hij zegt en merkt even later 
op: “Zie je nou wel, die broek past mij toch niet!” 
De bruidegom ziet dat tafereel geamuseerd aan en zegt dan heel door-
dringend: 
“Heel goed, onthoud dus dat IK de broek draag en niet jij.” 
Even later geeft het bruidje haar slipje aan haar bruidegom en zegt: 
“Dan wil ik nu graag, dat jij ook even mijn slipje past.” Hij gaat argeloos 
op haar verzoek in. Hij komt echter niet verder dan zijn rechter boven-
been en moet dan wel opmerken: 
“Ik kom helemaal niet in je slipje.” 
“Juist”, zegt het bruidje, “en als jouw houding niet verandert, dan blijft 
dat ook zo!” 

Lachen
Een soldaat zat achter in een bus, toen er een jonge vrouw die in ver-
wachting was, instapte. Zij ging zitten, wat bij de soldaat een glimlach 
opwekte. De jonge vrouw voelde dat hij om haar lachte en ging ergens 
anders zitten, waarop ze de soldaat weer hoorde lachen. Zij verwis-
selde een tweede, derde en zelfs een vierde maal en steeds begon de 
soldaat harder te lachen. De jonge vrouw was zwaar beledigd en liet de 
soldaat arresteren.
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Toen de zaak voor de rechter kwam, vroeg hij de soldaat zijn eigenaar-
dig gedrag te verklaren. De soldaat zei: “Edelachtbare, toen de jonge 
vrouw in de bus stapte,zag ik in wat voor positie zij verkeerde. Ze ging 
zitten onder de reclame: Verwijder iedere verdikking. Ik moest lachen 
en de vrouw verwisselde van plaats maar ging nu zitten onder de bios-
coopreclame: Binnenkort verwacht. Ik moest weer lachen en de vrouw 
verwisselde weer van plaats. Nu onder een reclame van UNOX die 
als tekst had: Ik weet een worstje te waarderen. Toen kon ik niet meer, 
maar het werd nog erger. Zij wisselde voor de laatste maal van plaats 
en kwam toen onder de reclame van DUNLOP autobanden te zitten. 
Hierop stond: DUNLOP’s rubberartikelen hadden dit ongeluk kunnen 
voorkomen.” 

Vrijspraak 

Schoppen
Pietje, een boerenzoontje, komt beneden voor zijn ontbijt. Zijn moeder 
vraagt aan hem of hij zijn dagelijkse klusjes al heeft gedaan. “Nog niet”, 
zegt Pietje. “Dan krijg je nog geen ontbijt”, zegt zijn moeder, “eerst je 
klusjes doen.” Pietje loopt chagrijnig weg. 
Hij gaat eerst de varkens voeren en geeft een varken een schop. Dan 
gaat hij de kippen voeren en geeft een kip een schop. Dan gaat hij zijn 
eigen koe melken, en geeft zijn koe een schop. Dan komt hij weer bin-
nen. Zijn moeder geeft hem een kom droge havermout. 
“Waarom krijg ik geen eieren en spek? En waarom geen melk in mijn 
havermout?” vraagt Pietje verontwaardigd aan zijn moeder. 
“Dat komt”, zegt zijn moeder, “omdat ik zag dat je een varken schopte, 
dus je krijgt geen spek voor een week. En ik zag je een kip schoppen, 
dus ook geen eieren voor een week, en ik zag dat je je eigen koe ook 
een schop gaf, dus krijg je ook geen melk voor een week”, zegt zijn 
moeder streng. Pietje baalt nog meer. 
Dan komt zijn vader binnen, schopt de poes opzij en gaat zitten aan het 
ontbijt. Lachend kijkt Pietje zijn moeder aan, en zegt: “Vertelt u het hem 
of zal ik het doen?” 

H H H
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SPORT UNLIMITED

Onderstaande mail van Sport Unlimited vonden wij in onze mailbox. 
Misschien is er wel interesse voor bij jullie.

Beste Sportvrienden

Na een succesvol 35+/45+ toernooi op vrijdagavond 20 januari jl., heeft 
OSV Amsterdam wederom aan ons gevraagd om een toernooi te orga-
niseren ter afsluiting van het voetbalseizoen.
Zoals afgelopen toernooi is gebleken, kunnen 35+ en 45+ teams in de-
zelfde poule
dus we gaan een mixtoernooi organiseren met ruimte voor 60 teams.

60 teams? Gaat dat passen? Jazeker!
6 velden.....12 poules....12 bekers.....24 scheidsrechters en ongeveer 
450 tot 600 voetballers op een mooie Mei avond.

Wij zoeken:
 * 35+/45+ recreatieteams (dames en heren) 
 * voetballen van 19:00-22:00 uur op vrijdag 19 mei 2017
 * 7x7 op een half veld 
 * 4 wedstrijden van 15 minuten 
 * Geen extra rondes of (kruis) finales 
 * Een beker voor elke poulewinnaar 
 * Uitgebreide bittergarnituur per team 
 * Gezellige 3e helft met gezellige Feest DJ tot in de late uurtjes 
 * Inschrijfgeld: 52.50 euro per team (maximaal 10 spelers)

Wij horen graag van jullie....wij hebben er nu al zin in.

Met vriendelijke groet, Dennis Reiber

www.sport-unlimited.nl

Aanmelden of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen via 
toernooien@sport-unlimited.nl.

H H H
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RECORDS KOMEN EN GAAN 
(van onze redacteur Jack Engelen)

Bij de nieuwjaarsreceptie van 8 januari jl. stond zoals gebruikelijk o.a. 
de huldiging van onze jubilarissen op het programma. Dit jaar waren 
twee Peters de jubilarissen, namelijk Peter van de Laar voor 25 jaar en 
Peter van Heesewijk voor liefst 50(!) jaar onafgebroken lidmaatschap.
Tijdens de toespraak bij de huldiging van Peter vd Laar, waarin zijn 
Tivoli curriculum voor het voetlicht kwam, werd o.a. melding gemaakt 
van het volgende: “Op 10 april 2005 doet Peter vd Laar mee in het 1e 
en met zijn 46 jaar en 4 maanden evenaart hij daarmee het record, dat 
Hennie Bruinen in het seizoen 1997-1998 vestigde.”

Het vermelden van dit toen geëvenaarde record is natuurlijk juist, maar 
oplettende lezers hebben ons gewezen op het feit, dat dit door Hen-
nie en Peter gedeelde record inmiddels is verbroken. Na 2005 hebben 
namelijk zowel Hans Verbaal als Peter Treffers in het 1e gespeeld op 
een oudere leeftijd dan die 46 jaar en 4 maanden. Op 24 april 2016 
kwamen Hans en Peter voor de laatste keer uit in ons 1e in de uitwed-
strijd tegen Waalre. En omdat 

Hans, geboren 27 januari 1966, ruim 
3 maanden ouder is dan Peter, geboren 3 mei 1966, is hij de nieuwe 
recordhouder.

Vanaf heden is in de boeken bijgeschreven als oudste Tivoliaan in 
Tivoli 1:

HANS VERBAAL 50 jaar en 88 dagen
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Natuurlijk feliciteren wij de “nieuwe recordhouder” met deze prestatie. 
Voor de volledigheid en ook omdat we dat gewoon leuk vinden, hebben 
we voor jullie een nieuwe top 3 ranglijst samengesteld voor deze cate-
gorie:

 1 Hans Verbaal 50 jaar en 88 dagen
 2 Peter Treffers 49 jaar en 357 dagen
 3 Hennie Bruinen 46 jaar en 4 maanden 
  Peter vd Laar 46 jaar en 4 maanden

Ten slotte zijn we tijdens de “record”-ontdekkingstocht nog wat trivia 
tegengekomen, die we jullie niet willen onthouden.
In de categorie ‘jongste speler in het 1e” werden van de huidige tijd 
Roy Gielen met 14 jaar en Luc Verbeek met 15 jaar aangedragen, 
waarbij beiden in de betreffende wedstrijden ook nog scoorden. Even 
verder terug in de geschiedenis doen Peter Engelen (14 jaar) en Azdin 
Tallih en Yenner Kara (beiden15 of 16 jaar) een gooi naar een plaats in 
de top van deze ranglijst. Van nog verder terug in de geschiedenis ont-
breken ons gegevens om daar een zinnig woord over te schrijven 
In de categorie “oudst scorende speler in het 1e” is ons bekend, dat 
Peter Treffers op zijn 48e nog scoorde voor het 1e. Andere gegevens 
hebben we niet, dus in deze categorie beschouwen we Peter Treffers 
als de recordhouder, tenzij we van jullie een tegenbericht krijgen.

Zo zie je maar weer, voordat je het weet, zijn records alweer gesneu-
veld. Maar goed, daar zijn het ook records voor, nietwaar?

H H H
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WEDSTRIJD VAN DE WEEK 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 26 januari 
2017 opnieuw een artikel met weer iemand van Tivoli in de hoofdrol. in 
het kader van “Wedstrijd van de week”,Waalre – Tivoli van 29 januari 
stond er een gesprek met René Lathouwers van ons 1e op die site. 
Ook dit heeft onze webbeheerder op de website (www.svtivolivoetbal.nl) 
geplaatst en natuurlijk kunnen we met ons clubblad daarbij weer niet 
achterblijven. Onderstaand dat verhaal.

26 januari 2017 | - Wedstrijd van de week

René Lathouwers met Tivoli eindelijk op koers

Waalre - Tivoli is verkozen tot wedstrijd van de week voor zondag 
29 januari

Drie jaar geleden maakte René Lathouwers de overstap van eerste-
klasser Gestel naar vijfdeklasser Tivoli. Niet zozeer om af te bouwen, 
maar om nog een paar seizoenen lekker te voetballen. Hij kan nu pas 
écht genieten.

De 37-jarige Eind-
hovenaar, inmiddels 
woonachtig in Waalre, 
maakt immers deel uit 
van de ongeslagen 
koploper van de vijfde 
klasse E. De ploeg 
van trainer Hans Bon-
nema heeft een flinke 
kwaliteitsinjectie ge-
kregen en is 
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niet langer meer het lachertje van het regionale amateurvoetbal. Ster-
ker nog, het moet wel heel raar lopen of Tivoli speelt volgend seizoen in 
de vierde klasse. Een verademing voor Lathouwers. ‘Na twee jaar spe-
len in de marge, liggen we nu eindelijk op koers. Qua resultaten, maar 
zeker ook qua gezelligheid. Er wordt weer positief over Tivoli gepraat. 
Dat is wel eens anders geweest...’

Lathouwers speelde van zijn achttiende tot en met zijn 34ste in het 
eerste elftal van Gestel. ‘Ik heb er degradaties meegemaakt, maar ook 
diverse kampioenschappen en promoties. In de laatste periode dat ik 
er speelde, gingen we van de derde naar de eerste klasse. De sfeer 
en cultuur spraken me echter steeds minder aan en omdat er steeds 
meer spelers van buitenaf werden gehaald, was ik ook niet meer zeker 
van mijn plek. Omdat ik het voetballen nog steeds veel te leuk vond, 
besloot ik naar een andere club te gaan. Het werd Tivoli, al had ik ook 
naar Waalre gekund. Mijn vrienden bleven echter liever in Eindhoven 
spelen.’

Stoppen
Het voetballen in de vijfde klasse viel Lathouwers niet mee, zo geeft 
hij grif toe. ‘Het eerste seizoen ging het nog wel, werd er af en toe nog 
wel aardig gespeeld. Maar in mijn tweede jaar bij Tivoli was het bar 
en boos. Ik heb toen echt serieus overwogen om te stoppen. We had-
den een zeer krappe selectie en op een gegeven moment hadden we 
nog maar een man of zeven over. Moesten we elke week aantreden 
met een half elftal, aangevuld met jongens die soms al enkele jaren 
niet meer voetbalden. Tja, dat was dus niet erg motiverend. Bovendien 
stopten ook enkele van mijn vrienden. Ze gingen andere prioriteiten 
stellen...’ 

Op het moment dat Lathouwers voor zichzelf had geconcludeerd dat 
hij niet meer onderaan in de vijfde klasse wilde spelen, werd bekend 
gemaakt dat Tivoli een nieuwe trainer en diverse nieuwe spelers kreeg. 
Plotseling zag de toekomst er een heel stuk rooskleuriger uit. ‘De nieu-
welingen van Gestel kende ik natuurlijk en van de Bonnema’s had ik 
ook hele goede verhalen gehoord. Bovendien wilde de trainer me er 
graag bijhouden en spraken zijn ideeën mij aan. Ik was nieuwsgierig 
hoe het zou uitpakken en besloot te blijven. Ik heb er geen spijt van!’
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Sfeer
Tivoli heeft kwalitatief en kwantitatief een uitstekende spelersgroep, 
aldus Lathouwers. ‘Zeker voor de vijfde klasse. We moeten dan ook 
gewoon kampioen worden! De goede resultaten zorgen uiteraard voor 
een hoop gezelligheid en ik krijg misschien wel vijfhonderd berichtjes 
per dag op de groepsapp. Haha! Vaak met de grootst mogelijke onzin, 
maar het tekent de onderlinge sfeer.’ Zondag speelt Tivoli uit bij Waalre, 
de nummer 4 op de ranglijst. ‘Een gevaarlijke outsider. De eerste wed-
strijd wonnen we met 1-0, maar ik weet nog dat we het niet gemakkelijk 
hadden. Als we winnen, zijn we weer een stap dichter bij het kampioen-
schap en dit is voor ons het enige dat telt.’

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

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 op-
roep aan de leden om de 

ontbrekende gegevens naar ons te mailen en ook in het clubblad heb-
ben we daar al meerdere malen aandacht aan besteed, 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 beantwoorden, doet u ons dan een plezier en 
laat ons dat weten. Om het beter te kunnen bekijken/vergroten, kunt u 
deze foto’s ook op onze website bekijken via de webpagina
 http://www.svtivolivoetbal.nl/info_algemeen.htm 

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

U wordt bij voorbaat bedankt voor uw welwillende medewerking.

U mag natuurlijk ook de rest vast bekijken op onze website, als u niet 
wilt wachten op het volgende clubblad!
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 Tivoli C? 1957: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende 
namen?

Vraag bij Tivoli B1 1958-59: Wie is de leider? Heeft iemand de origi-
nele foto (zonder cijfers en logo)?
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Vraag bij Scan 103: Welk team, seizoen en namen?

Vraag bij Tivoli P1: Ontbrekende namen?

H H H
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GUUS DE WAAL – LAMPEGATSE STADSPRINS 
(overgenomen uit het ED en van de website ED.nl)

En de nieuwe Lampegatse stadsprins heet Decorador

EINDHOVEN - De 37-jarige Guus de Waal is 
zaterdagavond op het Federatiebal gepre-
senteerd als de nieuwe stadsprins Deco-
rador. De Eindhovense ondernemer volgt 
Gilbert du Verre op. Het ED sprak gisteren 
met hem.

Lucas Nuchelmans 19-02-17

Hoogtepunt van het Federatiebal was za-
terdagavond de presentatie van de nieuwe 
Lampegatse Stadsprins. Kort na middernacht 
nam prins Gilbert afscheid, waarna in een met 
2800 bezoekers uitverkocht Parktheater Zijne 

Doorluchtige Hoogheid Prins Decorador (op zijn Spaans uitgesproken, 
de klemtoon op de laatste lettergreep) het podium betrad en op grootse 
wijze werd onthaald. Aan zijn zijde de hofdames Evelyne de Waal (49) 
en Danique van Gerwen (22) en zijn adjudanten Ruud Klink (32) en 
Rob Rokebrand (44). De prinsennaam is afkomstig van het beroep van 
Guus de Waal: hij is eigenaar van interieurbouwbedrijf Houtservice in 
Veldhoven en de prinsennaam 
Decorador is Spaans voor ‘in-
richter’.
“Bij de generale repetitie za-
terdagmiddag was ik enorm 
zenuwachtig”, vertelt Prins De-
corador zondagmorgen. “Maar 
’s avonds bij de echte opkomst, 
had ik geen tijd nerveus te zijn.” 
Zijn ogen beginnen weer te 
glimmen als hij er aan terug-
denkt. “Onvergetelijk. Door zoveel enthousiaste mensen te worden toe-
gejuicht. Kippevel. Met al die flitsende camera’s voel ik me een echte 
ster.”
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Genieten
De in Eindhoven geboren en getogen Guus de Waal is geen onbeken-
de voor het Lampegats carnaval. Eerder was hij, evenals zijn adjudant 
Ruud, al verenigingsprins van cv De Kletsmeiers.  “Vanaf mijn tienertijd 
vier ik al carnaval en ga daarbij altijd tot het gaatje”.
Hij heeft zich één ding voorgenomen: “Ik ga de komende 2 weken 
van elk moment genieten, want stadsprins zijn, is toch een beetje een 
droom die uitkomt”, aldus 
De Waal die volkomen ver-
rast was toen hij in oktober 
2016 door de Federatie 
Eindhovens Carnaval werd 
gevraagd of hij de Lam-
pegatse stadsprins wilde 
worden.
“Na thuis kort te hebben 
overlegd met mijn vrouw 
Mandy en mijn kinderen 
Janice en Christy, heb ik ja 
gezegd”.

Motto
Naast het algemene Lampegatse carnavalsmotto voor 2017, ‘Zo trots 
als unne pauw’, heeft Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Decorador en 
zijn gevolg nog een eigen motto: ‘Naor huis ken altijd nog’.
Tot slot heeft hij nog een persoonlijke boodschap aan Lampegat.
“Behandel iedereen met carnaval zoals je zelf behandeld wilt wor-
den. Dan wordt het een groot feest.”

De foto´s zijn overgemomen van het ED © Jean Pierre Reijnen en van  
Zero40 Studio’s © Rens van Mierlo.

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 Keyboardcentrum Eindhoven
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten De Verfkampioen
Andriessen Bouw- & Sloopbedrijf Vidijko
De Goey Interieurwerken Autobedrijf van de Laar
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK Eddy’s



39

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 nog steeds een fantastisch, gezond,  
 sportief en goed 2017 toewensen
- we dit eigenlijk altijd wel aan onze lezers  
 wensen
- alleen het jaartal wel eens verschillend  
 zou kunnen zijn
- wij erop vertrouwen dat u dat al wel be- 
 grepen had
- onze club in het zonnetje is gezet
- wij namelijk samen met Sterksel tot club  
 van de maand zijn benoemd

- hier een paar leuke bijkomstigheden aan vast zitten.
- gratis positieve publiciteit daar een voorbeeld van is
- het gratis bezoeken van de wedstrijd van FC Eindhoven tegen 

Telstar daar ook bij hoort
- het dus zeker niet niets is
- er nog meer reden tot vreugde is
- op 10 maart de Tonproaters weer ons clubje aan zullen doen
- dit succesvolle evenement erg gezellig bleek de afgelopen keren
- dat zeker geen gezwets is
- u zich bij onze club ook prinsheerlijk kunt voelen
- good old Guus de Waal namelijk de enige echte stadsprins van Eind-

hoven is
- dit dus ook echt geen gezwets is
- wij hopen dat Guus er een fijne carnavalstijd van heeft gemaakt
- ons vaandelteam helaas de eerste serieuze steek heeft laten vallen
- er thuis tegen de grootste concurrent terecht verloren werd
- titelkandidaat nummer 2, Riethoven, duidelijk de bovenliggende partij 

was op de Heihoef
- er toch nog geen man overboord is
- wij nog steeds een kleine voorsprong behouden op Riethoven
- ons damesteam inmiddels de macht heeft gegrepen in hun klasse
- we het al met al dus uitstekend doen als club resultaattechnisch 

bekeken
- het nu erg mooi zou zijn als we deze goede tussenstanden kunnen 

continueren naar een mooi slotakkoord aan het einde van dit seizoen
- een dubbel-, of zelfs tripple-feestje dan tot de mogelijkheden behoort

H H H








