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REDACTIONEEL

Het is erg leuk, dat 
mijn neefje, seni-
orenvoorzitter en 
tevens redacteur 
Pascal Janssen, 
die standaard de 
verantwoordelijke 
is voor deze ru-
briek, mij in het 
vorige “REDACTI-

ONEEL” zo fraai in het zonnetje heeft 
gezet. Bedankt Pascal.
Het is iets minder leuk, dat ik nu met-
een aan de bak moet om zijn taak om 
dit gebied deze keer, hopelijk tijdelijk, 
over te nemen. Het is hem bij voor-
baat vergeven.

Nou, daar gaat ie dan! Het begint er 
steeds meer naar uit te zien, dat we 
dit seizoen een kampioenschap van 
ons 1e in het verschiet hebben en dat 
zou natuurlijk fantastisch zijn. Voor 
het eerst sinds 37 jaar zou er dan 
weer een titel door ons vaandelteam 
worden binnengehaald. We zijn er 
nog niet, maar met nog 7 wedstrij-
den te gaan en een voorsprong van 
virtueel 5 punten (2 punten meer en 
een wedstrijd minder) op naaste con-
current Riethoven hebben wij er alle 
vertrouwen in, dat we dit niet meer af 
geven.

Zoals te doen gebruikelijk wensen we 
jullie aan het einde van deze rubriek 
veel leesplezier.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

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.

Dringend kantinepersoneel gezocht
In de praktijk komen we steeds vaker handen tekort in de kantine. Dit is 
een oproep aan alle mensen, die ons op dit gebied uit de brand kunnen 
en willen helpen. Meld je aan bij Angelique Janssen, Henk Rennenberg 
of een van de andere bestuursleden.

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      v
Vrijdag 31 Kaartavond       v

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 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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WIJ FELICITEREN

in de maand april

 1 Tommy Boerboom JO9-1
 3 Robin van Daal selectie
 6 Gerard  Geurds lid Commissie van Beroep
 7 Jeroen van Bergeijk 3e

 8 Michel  Mohanlal keeperstrainer selectie
 12 Eamon Canning 3e

 14 Rob van Hout 4e

  Ger Kuijpers veteranen
 18 Berry va Gompel lid vriendenclub veteranen
  Hans Sanders 4e

 20 Patrick Maijers veteranen
 25 Ilona Andriessen dames
 27 Joey van Hoof selectie
  Joep Ackermans JO9-1
  René van Heertum veteranen
 28 Paul van Poppel 4e

 29 Joey Bell JO13-1

H H H
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TIVOLI 1 – (WEER) KOPLOPER

Ook dit seizoen berichten we over ons 1e in het 
clubblad. We blijven dit doen met de verslagjes, 
zoals die in het ED verschijnen of zoals die aan 
het ED of anderszins zijn aangeleverd, eventueel 
aangevuld met andere bronnen zoals b.v. ama-
teurvoetbaleindhoven.nl.

Omdat op 5 maart de wedstrijd Waalre – Tivoli niet doorging en die van 
het tot op 1 punt genaderde Riethoven wel, was Tivoli even koploper af 
(2 punten achterstand, maar een wedstrijd minder). Inmiddels hebben 
onze jongens na 3 overwinningen op rij en puntverlies van concurrent 
Riethoven de koppositie weer overgenomen en staan nu 2 punten voor 
en een wedstrijd minder.

Casteren – Tivoli (0-3) 0-5 12 maart 2017
Uit het ED:
Tivoli boekt een klinkende 0-5 overwinning bij Casteren
Tivoli boekte een klinkende 0-5 zege op bezoek in de Kempen bij Cas-
teren. Door een doelpunt van Björn Bertrams kwamen de oranjehem-
den op een 0-1 voorsprong. Joey Klaassen maakte er even later 0-2 
van. Jordelino Nzita omspeelde vervolgens de gehele verdediging van 
de thuisploeg en rondde zelf af, 0-3.
Het Eindhovense doelpuntenfestival werd compleet toen René Lathou-
wers en Tom de Haas doel troffen.

Van amateurvoetbaleindhoven.nl:
Casteren kansloos tegen Tivoli
Een technisch veel beter Tivoli heeft een ruime en terechte overwinning 
geboekt in Casteren. Het eerste half uur leverde nog weinig kansen op, 
maar na 20 minuten klopt Tivoli steeds meer op de deur bij de defensie 
van Casteren. De eerste twee kansen van Joey Klaassen konden nog 
verijdeld worden, maar in de 28e minuut was het dan voor de eerste 
keer raak. De inzet van Björn Bertrams werd nog getoucheerd door
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doelman Siem van Esch, maar dat was niet voldoende om de spits van 
Tivoli van de 0-1 af te houden. Een minuut later was het al 0-2 door 
toedoen van Klaassen. Zijn afstandsschot verdween in de verre hoek. 
Toen Jordelino Nzita goed weg werd gestuurd en met een mooie lob de 
0-3 aantekende, was het pleit wel beslecht.
De tweede helft bleek een formaliteit. De 0-4 van René Lathouwers en 
de 0-5 van invaller Tom de Haas gaven een juiste afspiegeling weer 
van het krachtsverschil in deze wedstrijd.

Tivoli – Tongelre (3-0) 3-0 19 maart 2017
Koploper Tivoli troeft in stadsderby Tongelre af

Tivoli kampte met enkele blessuregevallen, 
maar desondanks won het met 3-0 van Ton-
gelre.
Joey Klaassen bracht 
Tivoli na een kwartier op 
voorsprong, 1-0. In de 
20ste en 44ste minuut 
was Joey van Hoof de 
defensie van Tongelre 
te snel af: 3-0.
Na rust speelde Tongel-

re iets beter, maar door twee rode kaarten eindig-
den de bezoekers het duel met negen man.

DOSL – Tivoli (0-1) 2-3 26 maart 2017
Uit het ED:
Koploper Tivoli maakt geen fout bij DOSL

Door een rake strafschop van Mike van Dijk 
leidde Tivoli halverwege met 0-1.

In de 2e helft bracht Martijn Bax DOSL weer 
op gelijke hoogte, maar door goals van Ralf 
Walravens en Jordelino Nzita stond het al 
snel 1-3.

In de laatste minuut zorgde Ruben van Meijl 
voor 2-3.
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Van amateurvoetbaleindhoven.nl:
Koploper een maatje te groot voor DOSL
Daar waar DOSL de laatste weken dure punten heeft laten liggen, 
moesten ze vandaag aantreden tegen de koploper.
Willen ze nog enigszins aansluiting houden met de top 4 moeten ze 
snel weer punten gaan scoren.
De eerste helft was duidelijk voor Tivoli, met goed combinatiespel werd 
DOSL snel naar achter gedrongen. Na tien minuten kwam Tivoli op 
voorsprong toen Menno Bekkers de snelle Joey van Hoof binnen de 
16 onderuit haalde. Mike van Dijk schoot de penalty goed binnen, 0–1. 
Sporadisch kwam DOSL er gevaarlijk uit, na een goed half uur was het 
Jay Leuverink die met een verre ingooi Martijn Bax in stelling bracht 
maar de keeper bracht met een reflex nog net redding. Net voor de 
thee had Tivoli de kans om de score te verdubbelen, maar een schot 
van Joey van Hoof werd door Menno Bekkers van de lijn af gehaald.
Na de pauze begon DOSL feller aan de wedstrijd, dit resulteerde al 
snel tot de gelijkmaker. Het was Frank Bax die de bal goed aflegde op 
Martijn Bax, deze wist hem meteen te verzilveren, 1–1. Heel erg lang 
had DOSL geen plezier van de gelijkmaker, na een aanval over links 
was het Joey van Hoof die de bal panklaar voorlegde en Ralf Walra-
vens deze binnen schoot, 1–2. DOSL probeerde nog wel de gelijkma-
ker te forceren maar Tivoli was keer op keer gevaarlijk in de counter. 
Het was 10 minuten voor het einde toen de wedstrijd beslist werd toen 
Jordelino Nzita een steekbal door het centrum beheerst afwerkte, 1–3. 
In de allerlaatste minuut kwam DOSL nog terug tot 2–3 toen Ruben van 
Meijl zich goed vrij kapte en in de lange hoek binnen schoot.

Tijdens deze wedstrijd zijn foto’s gemaakt door Theo van Sambeek ((c) 
Foto’s Theo van Sambeek) , in opdracht van de “Trompetter Cup”.
Verderop zien jullie onze selectie daaruit.
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SV TIVOLI: CLUB VAN DE MAAND

Met dank aan de initiatiefnemers van FC Eindhoven en Amateurvoet-
baleindhoven.nl is afgelopen februari onze eigen SV Tivoli uitgeroepen 

tot Club van de maand! Normaal gesproken 
is er slechts een club de Club van de maand, 
maar door de vriendschappelijke band die 
Tivoli en Sterksel het afgelopen seizoen heb-
ben opgebouwd, is ook Sterksel ditmaal uit-
geroepen tot Club van de maand.

Als beloning hiervoor konden alle leden van 
beide clubs op vrijdag 3 maart gratis naar de 
wedstrijd tussen FC Eindhoven en Telstar in 
de Jupiler League. Ook werden beide bestu-
ren in de business club ontvangen en moch-
ten er elf jeugdspelers meelopen met echte 
profs in de line-up!

Vanaf een uur of zeven verzamelden er zich ongeveer zo’n tachtig Ti-
volianen bij de poorten van het Jan Louwers stadion. De oudere leden 
gewoon om er een gezellige wedstrijd van te maken, onder het genot 
van een biertje en de elf geselecteerde spelertjes redelijk gespannen 
omdat zij dus mee het veld op mochten. Het bestuur werd ondertussen 
in de business club ontvangen en mocht nog even naar het veld om op 

de foto te 
gaan met de 
trainer van 
FC Eindho-
ven, Ricardo 
Moniz. Kort 

daarna was het dus de beurt aan 
onze jongste leden. Hand in hand 
met de spelers van de FC, die 
onder andere in het verleden bij
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clubs als PSV, Feyenoord en Anderlecht hebben gespeeld, mochten 
zij het heilige gras betreden. Toen alle plichtplegingen gedaan waren, 
mochten zij ook een plekje zoeken op de tribune en kon de eerste helft 
beginnen.

Dat Telstar al snel op voorsprong kwam en dat FC Eindhoven de score 
voor de rust alweer had omgedraaid, was veel mensen ontgaan, maar 
tijdens het pauzeprogramma was iedereen weer alert. De Tivoliaantjes 
mochten wederom het veld op, dit keer om penalty’s te nemen. Zo-
doende maakten de meesten hun eerste doelpunt in een echt stadion, 
dus was er nog meer reden tot juichen! 

Na de rust ging de wedstrijd uiteraard weer verder en vlogen de doel-
punten de toeschouwers weer om de oren. Ook 
bleek dat de aanvoerder van FC Eindhoven Dario 
van den Buijs tijdens de rust goed op de Tivoliaan-
se penalty’s had gelet, want in de tweede helft wist 
hij nog twee keer te scoren vanaf de stip. Telstar 
deed ook nog een duit in het zakje en dus was de 
eindstand bepaald op 4-2. Hierna werd er door 
een aantal leden een afzakkertje gepakt in het 
supportershome en de anderen gingen voldaan 
naar huis.
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Het was een mooi moment voor de Tivolianen om eindelijk, terecht, als 
Club van de maand te worden benoemd. De leden hebben het goed 
naar zijn/haar zin gehad en kijken ook met een speciaal gevoel terug 
op het moment van de line-up en de penalty’s.

De webryder,
Marc van Hout  

H H H
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OVERGENOMEN VAN VOETBAL.NL

Wat zijn de afspraken over het uitspelen van competities?

Het einde van de competities begint in zicht te komen. Er zijn clubs die 
te maken hebben met wedstrijden die zij nog moeten inhalen. Maar wat 
zijn de afspraken over het uitspelen van de competities in de A- en in 
de B-categorie? 

A-categorie
Deze competities moeten allemaal tijdig uitgespeeld worden, om zo de 
eindstanden op te kunnen maken. Nadat de competities uitgespeeld 
zijn, zullen er nog elftallen beslissingswedstrijden moeten spelen of 
deelnemen aan de nacompetities. De competitieleiders zorgen ervoor 
dat alle wedstrijden worden ingepland. Indien nodig wordt er ook op 
doordeweekse dagen gevoetbald.

B-categorie
Deze competities zijn, wisselend per district, uiterlijk doorgepland tot 
en met het weekend van 27 en 28 mei. In de B-categorie is het ene 
district eerder klaar dan het andere district. Wat betreft klassen vanuit 
waar elftallen kunnen promoveren naar de A-categorie worden zo veel 
als mogelijk alle wedstrijden ingepland, zo nodig ook op doordeweekse 
dagen. Mochten er in de overige klassen meerdere wedstrijden zijn 
afgelast en is er geen ruimte meer om deze in te plannen in een inhaal-
weekeinde, dan zijn de verenigingen vrij om in onderling overleg met 
elkaar een doordeweekse wedstrijddatum af te spreken. Ook is het mo-
gelijk uit te wijken naar een weekend waarin inhaal mogelijk is.
Wanneer elftallen graag nog hun wedstrijden spelen, kan men de on-
derling overeengekomen datum via de wedstrijdsecretaris van de thuis-
spelende vereniging doorgeven. De competitieleiders plannen deze 
wedstrijden dan in, zodat deze meegenomen worden in de eindstand.
De KNVB gaat ervan uit dat verenigingen zo veel als mogelijk met el-
kaar meewerken en mee willen denken (andersom kun je elkaar ook 
weer eens nodig hebben). Op deze manier kunnen de competities toch 
grotendeels nog uitgespeeld worden. Alle competities in de B-categorie 
van het seizoen 2016/’17 worden op 1 juni afgesloten. Dan zijn dus ook 
de eindstanden bekend.

H H H
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3e TIVOLIAANSE TONPRAATAVOND

Carnaval lag alweer twee weken ach-
ter ons, maar bij de SV Tivoli was het 
Carnavalsseizoen nog niet voorbij. Op 
10 maart stond namelijk weer de jaar-
lijkse Tonpraatavond op het program-
ma. Voor het derde jaar op rij waren de 
kaarten ruim van te voren uitverkocht, 
dus het beloofde met meer dan hon-
derd gasten weer volle bak te worden.
Een dag voordat de praters hun buut 
zouden maken, werden daarom al de 
tent en de kantine in gereedheid ge-

bracht zodat het de gasten aan niets zou ontbreken.

Vanaf half acht druppelden de gasten binnen en toen het eenmaal half 
negen was, nam de eerste spreker plaats in zijn ton. Althans, dat was 
de bedoeling. Frank Schrijen, beter bekend onder de naam Gradje 

Boemel, liep in zijn eerste act als dronkenlap 
door de zaal en bespeelde het publiek met de 
nodige inspiratie. Vooral Nikki, waar de Tonpra-
ter natuurlijk bijzonder gecharmeerd van was, 
moest het regelmatig ontgelden. Voorafgaand 
aan zijn buut maakte hij 
van de gelegenheid ge-
bruik om onze Guus de 
Waal in het zonnetje te 
zetten. Dit keer niet van-
wege voetbalprestaties of 

iets dergelijks, maar onze Guus alias Decorador 
is dit jaar de enige echte Stadsprins van Lampe-
gat! En als echte Tivoliaan kon hij op een avond 
als deze natuurlijk niet ontbreken.
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De rest van het publiek begon er ondertussen 
lekker in te komen, mede door de goede bedie-
ning, dus na een korte pauze kon Frank direct 
beginnen aan zijn tweede buut. Met de krant in 
zijn hand betrad hij de ton, om de meest opmer-
kelijke nieuwsfeiten van de laatste tijd uit Bra-
bant en omgeving te voorzien van het nodige 
commentaar. En dat allemaal in zijn Boxmeerse 
dialect. De grappen werden harder, maar gelet 
op de reacties van het publiek konden zij het 
zeker waarderen. Toen de krant uit was, kwam 
er ook gelijk een eind aan zijn buut en was het 
wachten op de volgende.

De tweede Tonprater van de avond was 
niemand minder dan Wichard de Benis, de 
kersverse nummer 2 van het Keiebijters 
Kletstoernooi. Als Krank Jorem de marat(h)
onprater maakte hij, in bijpassende outfit 
zijn opwachting. Hoe zwaar de marathon 
van Eindhoven is, dat heeft Wichard aan 
den lijve ondervonden. Maar zoals een 
echte sportman betaamt, heeft hij uiteinde-

lijk toch de eindstreep weten te halen met behulp van het publiek.

Afsluiter van de avond was nie-
mand minder dan Berry Knapen. 
Hij maakte zijn opwachting als 
wasmachinemonteur, iets wat me-
deorganisator Peter Engelen als 
ondernemer in witgoed natuurlijk 
prachtig vond. Hij was zelf dan ook 
regelmatig het middelpunt van de 
grappen, wat het publiek ook wel 
kon waarderen. Na wederom een 
geslaagde act was de derde Tivoli-
aanse Tonpraatavond dan echt ten 
einde.
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Hoewel er minder tonpraters waren dan anders waren aangeplakt, 
heeft het publiek ongetwijfeld niet minder genoten met Wichard de Be-
nis als verrassingsact. Na afloop van de buuts werd er dan ook nog 
lang nagepraat en nagedronken over de diverse acts. Toen de maan al 
lang boven ons hing, ging uiteindelijk het lichtje in de kantine ook uit en 
was het Tivoliaanse Carnaval definitief ten einde.

De webryder,
Marc van Hout

H H H
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RALF BEDANKT

Op verzoek van een onzer bestuursleden willen wij via deze weg een 
speciaal woord van dank uitbrengen.

Onze zeer gewaardeerde 1e elftalspeler 
Ralf Walravens heeft zich ontpopt als de
“fruitsponsor” van onze kantine. Iedere 2 weken 
wordt de kantine door hem pro deo voorzien van 
het benodigde fruit.

Ralf, hartstikke bedankt!

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Na een hele tijd heeft de jeugdafdeling in samen-
werking met ons 1e elftal besloten om deze rubriek 
weer nieuw leven in te blazen.
Bij de wedstrijd Tivoli – Tongelre op 19 maart  jl. 
was Nathan Bell van JO9-1 aan de beurt om 
mascotte van de week te zijn. Hij mocht mee op 
de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde ge-
schonken en werd bovendien na de wedstrijd op 
eten en drinken getrakteerd.

Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

NATHAN BELL

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 19-3-2017
TIVOLI 1 – Tongelre 1

Wat is je naam?
Nathan Bell
Wat is je geboortedatum en -plaats?
2 december 2009, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
De Klimboom - Groep 4
Wat hoop je te bereiken op voetbalge-
bied?
Gewoon lekker voetballen

Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Weet ik niet
In welk elftal speel je?
JO9-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Sinds dit seizoen in de JO9-1 (6/7 jaar). Daarvoor bij de E1 als topta-
lentje (6 jaar)
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Rennen, tweebenig
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Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Koppen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Laatste gewonnen wedstrijd
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Panna’s
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee, wel 3e of 4e

Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Messi en bij Tivoli papa
Wat is je favoriete club?
Tivoli en Barcelona
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen en spelen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion Bell
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet, spinazie
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Troetelbeertjes, Pokemon en Inspector Gadget
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heeeel leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Ik vond het heel leuk, dat iedereen zo aardig tegen me deed zondag. 
En dat ik een goal mocht maken. En dat ik van Mike (de aanvoerder) 
een oorkonde kreeg en mee op de foto mocht.

H H H
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VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS

Plastic spelerspas vanaf zaterdag 4 maart niet meer verplicht

Vanaf zaterdag 4 maart kan er, indien er 
geen geldige spelerspas beschikbaar is, 
ook een officieel legitimatiebewijs getoond 
worden. - Foto: KNVB Media
Zoals vermeld in het bericht over de intro-
ductie van het mobiel digitaal wedstrijd-
formulier, volstaat het vanaf aanstaande 

zaterdag (4 maart) tot en met het einde van dit seizoen – indien er 
geen geldige spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitima-
tiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in 
het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen 
Wedstrijdzaken-app. 
Door de invoering van de Wedstrijdzaken-app, waar digitale spelers-
passen onderdeel van uit maken, verdwijnen de plastic spelerspas-
sen na dit seizoen volledig uit het amateurvoetbal. Om amateurclubs 
niet met kosten op te zadelen voor een spelerspas die slechts enkele 
maanden gebruikt kan worden, volstaat daarom ook een officieel docu-
ment. De datum, 4 maart, valt samen met het einde van de dispensa-
tieperiode overschrijvingen – die vrijdag (3 maart) om 23.59 uur sluit.
Officiële documenten – die vanaf zaterdag dus ook getoond mogen 
worden in plaats van een spelerspas – zijn een paspoort, een rijbewijs, 
een identiteitskaart en een vreemdelingendocument. Aan het begin van 
dit seizoen volstonden deze documenten ook, toen een tijdelijke dis-
pensatieregeling van toepassing was.
Een geldig legitimatiebewijs in combinatie met het geplaatst kunnen 
worden op het DWF betekent dat een speler qua lidmaatschap en leef-
tijdscategorie speelgerechtigd is. Het blijft de eigen verantwoordelijk-
heid van het team om rekening te houden met schorsingen en vastge-
speeld te zijn in een hoger team.
Er zal per direct geen enkele plastic spelerspas meer worden uitgege-
ven door de KNVB. Aanvragen die momenteel lopen, worden niet meer 
verwerkt en clubs hoeven hier vanzelfsprekend ook niet voor te beta-
len. Met ingang van het volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale 
spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn.

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

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

 1 Laura van Bergeijk dames  46x
 2 Luc Verbeek selectie  20x
 3 Olaf van Aalsum 3 e  18x
 4 Bobbi Demes dames  16x
 5 Jordelino Nzita selectie  13x
 6 Jolanda Heijmans dames  12x
 7 Rob van Hout 4e  11x
  Semra Arici dames  11x
  Marc Carapiet 4e  11x
 10 Björn Bertrams selectie  10x

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 29/03)

Bedankt
Vensley Sebelon  JO9-1
Wishan Khoesiaal  3e

Nieuw
Patrick van Bekhoven  Begeleider 2e
Zakaria Rashid  JO9-1

H H H
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TUSSENSTANDEN 2016 – 2017

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E
Tivoli 17 46 59- 15
Riethoven 18 44 53- 16
Sterksel 18 38 54- 19
Waalre 18 37 45- 22
DOSKO’32 18 35 51- 30
DOSL 18 32 57- 30
DEES 17 19 38- 50
Tongelre 18 18 43- 67
Terlo 17 15 21- 44
Knegselse Boys 16 14 22- 42
De Bocht’80 17 11 15- 53
Casteren 16 10 19- 45
LSV 18 7 17- 61

Tivoli 2 5e klasse 521
Valkenswaard 6 17 43 44- 21
Heeze 5 17 41 48- 26
Tivoli 2 16 34 73- 29
Braakhuizen 5 18 30 45- 27
Dommelen 4 17 28 37- 31
Best Vooruit 4 17 27 36- 28
SBC 6 18 24 49- 38
EFC 5 17 20 37- 43
Waalre 3 17 16 46- 76
Bergeijk 3 18 14 28- 66
Nuenen 9 18 13 28- 51
Hoogeloon 3 16 6 30- 65
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Tivoli 3 5e klasse 526
Heeze 4 13 31 39- 21
RPC 5 12 29 41- 18
Braakhuizen 6 14 24 31- 20
Acht 4 12 23 43- 23
WODAN 7 15 20 39- 40
Tivoli 3 14 17 49- 44
Pusphaira 4 15 17 30- 35
Nuenen 7 15 16 37- 46
Eindhoven AV 3 12 12 25- 39
DOSL 3 14 4 10- 58

Tivoli 4 6e klasse 650
RKVVO 5 15 39 74- 21
Nuenen 10 16 37 103- 26
Braakhuizen 10 16 35 55- 29
Riethoven 4 15 31 62- 39
Steensel 3 15 27 47- 29
Valkenswaard 7 14 22 56- 42
Nederwetten 3 15 16 39- 47
De Valk 7 17 16 30- 43
Tivoli 4 17 14 40- 94
Heeze 7 14 10 31- 52
DOSL 7 14 0 7- 122

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)
Tivoli 13 34 92- 20
Vlijmense Boys 13 33 93- 23
SES 2 13 28 64- 26
Emplina 3 14 23 37- 33
SPV 12 22 40- 26
FC Cranendonck 2 13 21 37- 24
SBC 2 13 10 29- 68
Ollandia 12 8 23- 51
Baardwijk 2 14 7 36- 94
FC Uden 13 3 15- 101
Boskant   0 0 0- 0
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G-team en Jeugd (voorjaarsreeks)

Tivoli G1 2e klasse H
Bladella G1 3 9 20- 3
Haarsteeg G1G 2 3 4- 5
Best Vooruit G2G 3 3 10- 12
Tivoli G1 2 0 2- 16

Tivoli JO13-1 6e klasse 26
Acht JO13-3 6 16 28- 6
Unitas‘59 JO13-8 6 12 29- 20
Woe. Boys JO13-4 6 8 15- 18
Oirschot V. JO13-6 4 6 19- 18
Tivoli JO13-1 6 3 15- 30
SBC JO13-7G 4 1 4- 18

Tivoli JO9-1 4e klasse 50
Eindh. AV JO9-2 6 18 26- 8
RPC JO9-4 6 15 38- 10
De Valk JO9-4 6 6 7- 16
DVS JO9-4 6 6 11- 21
Tivoli JO9-1 6 4 19- 31
Unitas‘59 JO9-8 6 4 13- 28

H H H
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VOORZITTER AAN HET WOORD 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl was op 28 februari 2017 in 
verband met de gezamenlijke uitverkiezing van Sterksel en Tivoli als 
“Club van de maand maart” een interview met onze voorzitter Dre 
Rennenberg te lezen. Dat interview heeft onze webbeheerder alweer 
op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) geplaatst. Natuurlijk kunnen we 
met ons clubblad daarbij weer niet achterblijven en onderstaand dus 
dat vraaggesprek.

28 februari 2017 | - Nieuws

Voorzitter a/h woord André Rennenberg (SV Tivoli)

Tivoli en RKSV Sterksel zijn samen verkozen tot club van de 
maand maart bij Amateurvoetbaleindhoven.nl in samenspraak met 
FC Eindhoven.

Naast een uitnodiging van FC Eindhoven voor het bezoeken van de 
wedstrijd op 3 maart tegen Telstar komen beide voorzitters André Ren-
nenberg en Edwin Broekman aan het woord. We stellen de voorzitters 
een aantal vragen over de gang van zaken binnen de club. Hieronder 
het interview met André Rennenberg van SV Tivoli.

André, hoe lang ben je al voorzitter en wat zijn de hoogte- en diep-
tepunten die je als voorzitter -tot nu toe- hebt meegemaakt?

Ik ben nu ruim 17 jaar voorzitter 
van SV Tivoli. Het begon allemaal 
toen ik door mevrouw Gielen werd 
benaderd met  het verzoek om 
de club, waar haar man en zoons 
voetbalden, te helpen. De club wil-
de er mee stoppen en had daartoe
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een algemene ledenvergadering belegd. Die vergadering bezocht ik 
en ik merkte op de vergadering dat het vuurtje nog niet helemaal was 
gedoofd, maar dan moest men wel bereid zijn om dat laatste vonkje 
gaande te houden. Op mijn voorstel om met een klein groepje de mo-
gelijkheden te onderzoeken om door te gaan, werd positief gereageerd. 
En die reactie is voor mij nog steeds een hoogtepunt. Als wildvreemde, 
en bovendien oud-voorzitter van RPC, het vertrouwen krijgen waardoor 
je Tivoliaan kan worden, is echt een hoogtepunt geweest.
Een ander hoogtepunt is van recentere datum met het behalen van een 
periodetitel dit seizoen. Daarnaast is het iedere zondag weer genieten 
dat je club volop meedraait en de lijst aanvoert wat ik bij Tivoli nog nooit 
heb meegemaakt. Vriendschap, gezelligheid en sportiviteit staan hoog 
in het vaandel. Dat zijn de bouwstenen van succes en over die bouw-
stenen beschikt het huidige Tivoli.

Hoe staat de club er in het algemeen voor?
Daar kan ik kort in zijn: GOED

Sportief

Welke trainers zijn je het meest bijgebleven?
Roland Vlemminx, Noud van de Vleuten en Gijs Visser. Maar die mij 
het langste bij zal blijven, is nu al onze huidige hoofdtrainer Hans Bon-
nema.

Waar moet een hoofdtrainer binnen Tivoli aan voldoen?
Op de eerste plaats heeft hij een belangrijke bindende rol binnen de 
club. De hoofdtrainer moet het voetbalgedrag van zijn spelers kunnen 
beïnvloeden door er een eenheid van te maken waardoor de ploeg be-
ter gaat voetballen. Daarnaast straalt hij gezag uit dat vertrouwen geeft 
in de groep. Leiderschap is daarin een belangrijk punt.
Hij is een voornaam onderdeel van de organisatie, draait daar met volle 
verantwoording in mee. Bij ons krijgt de trainer alle kansen en gelegen-
heid om ideeën en plannen aan te dragen die de organisatie steeds in 
beweging blijft houden.
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Wat verwacht je als voorzitter van het eerste elftal dit seizoen?
Ik heb er alle hoop en vertrouwen in dat we in 2017 het resultaat zullen 
zien van een team dat zich met anderen wil inzetten om van Tivoli een 
bloeiende vereniging te maken. Kwaliteit, sportiviteit, vriendschap en 
gezelligheid zijn belangrijke elementen die onze selectie bij zich draagt. 
Mijn verwachting is daarom geen geheim. Als het effe kan promotie!

Toekomst

Hoe zie je de toekomst binnen de club en zijn er specifieke zaken 
waar je zorgen over maakt?

Als het vorig jaar geschreven rapport in-
novatie of liquidatie de komende tijd zal 
worden gevolgd is innovatie een belang-
rijke stap in de toekomst voor onze club. 
De politieke visie op het voetbal in onze 
stad kunnen sommige clubs wel zorgen 
gaan baren. Tivoli voelt zich daarin niet 
bemoeilijkt.

Hoe ziet de toekomst binnen de club er uit wat betreft de jeugdop-
leiding?
Een voornaam punt is dat ook de jeugdopleiding alle kansen moet krij-
gen om zich uit te breiden naar een belangrijk onderdeel van de club 
en kan voorzien in een goede toekomst.

Hoe is de samenwerking met de gemeente gelet op de situatie dat 
er steeds meer bezuinigd gaat worden waardoor clubs financieel 
in problemen kunnen komen?
De samenwerking met de gemeente is goed te noemen. Belangrijk 
echter is dat de gemeente niet te veel de nadruk moet leggen op ste-
nen en gebouwen maar meer aandacht en ruimte moet bieden aan de 
mens die van voetbal zijn hobby heeft gemaakt. Grote tribunes en nog 
grotere kantines die ruimte bieden aan meer dan 3 keer het ledenaan-
tal leggen een te groot beslag op de financiële middelen. Zeker voor 
de lagere klassen is het ijzeren hek langs het veld de beste tribune en 
zeker het beste trefpunt langs de lijn.
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Persoonlijk

Hoe zou je de club Tivoli in het kort kunnen omschrijven?
Een vereniging die graag mee wil werken om de samenleving van 
mensen te veraangenamen. Een club die mensen kansen geeft deel te 
nemen aan een gezond verenigingsleven.

Welke vereniging geeft volgens jou het beste voorbeeld w.b.t. 
sportief beleid en welke vereniging juist niet?
Ik heb hier geen oordeel over en oordeel dus ook niet. Iedere club heeft 
zijn eigen werkwijze en gedachte over het te voeren beleid.

Kort

Amateurvoetbaleindhoven?
De in 2010 ontstane samenwerking geeft een goede binding tussen 
het amateurvoetbal en geeft vooral een goede informatie over het ama-
teurvoetbal in deze omgeving. De site is een goed leesbare site en een 
goede informatiebron die steeds kan worden geraadpleegd.

Club van de maand?
Dit initiatief brengt het amateurvoetbal dichter bij elkaar. We zijn ver-
eerd met deze nominatie en met de uitnodiging van FC Eindhoven voor 
bezoeken van de wedstrijd tegen Telstar.

Promo

SV Tivoli?
Een club die een nieuwe weg heeft ingeslagen waarbij het voetbalple-
zier en eensgezindheid weer tot leven is gebracht.
 

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD

JO9

04-03-2017
FC Eindhoven JO9-2 - Tivoli JO9-1 8-2 (5-0)
Pim en Joep waren afwezig, dus Tommy ging keepen, dat deed hij zeer 
verdienstelijk, en Nathan stond laatste man. Hierdoor konden we niet 
met genoeg man vooruit voetballen en was het lastig Eindhoven van 
ons af te houden. Stein probeerde het wel een aantal keer op snelheid, 
maar miste net de precisie richting doel. Ook probeerde Anton het nog 
van dichtbij, maar de bal werd tot 3x gestopt door de keeper en laatste 
man. Mogelijk dat de impact van de Line-up gisteren bij het grote FC 
Eindhoven meespeelde, helaas, we moesten erkennen dat Eindhoven 
te sterk was.

11-03-2017
Tivoli JO9-1 – DVS JO9-4 3-4 (1-1)
We begonnen sterk en kwamen al snel op voorsprong door Pim, DVS 
deed goed mee en de ruststand was 1-1.
De 2e helft pakte Stein de hoofdrol door met 2 goede uitbraken de tel-
ler op 3-1 te zetten, toch werd er slordig gespeeld, waardoor de laatste 
10 minuten door DVS nog 3x gescoord kon worden. Dit was zeker niet 
nodig, te weinig druk op de bal voor het doel.

18-03-2017
Unitas JO9-8 - Tivoli JO9-1 5-4 (4-1)
Er stond een harde wind over het veld, de 1e helft hadden we deze 
tegen, hier hadden we veel last van, Unitas profiteerde optimaal, door 
van afstand 4x te scoren. Tegen de wind in lukte het Pim toch om nog 
tegen te scoren.
Met de wind in de rug werd het voordeel van de wind snel duidelijk, bin-
nen enkele minuten scoorde Stein en Pim en was het weer spannend. 
Het was nu wachten op de gelijkmaker, die viel ook gelukkig, maar 
hierna hield het geluk op, de keeper stopte een paar goede ballen, 
Luuk poeierde de bal nog op de lat, helaas. En zoals je vaak dan ziet, 
scoort de tegenstander wel, jammer, ook deze hadden we niet hoeven 
verliezen.
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25-03-2017
Tivoli JO9-1 – FC Eindhoven JO9-2  2-8 (1-3)
Nu waren we compleet, dus mogelijk hebben we meer tegenstand te 
bieden tegen Eindho-
ven. Vanaf het eerste 
moment werd toch dui-
delijk dat Eindhoven te 
sterk was, er werd hard 
gestreden, maar we 
konden niet voorkomen 
dat uiteindelijk dezelfde 
eindstand bereikt werd.
Goed gewerkt.

Trainer Dion

JO13

04-03-2017
Tivoli JO13-1 – Woenselse Boys JO13-4 2-4 (1-2)
In de 1e helft was er te weinig druk op de spelers op de 16 meter, 
waardoor ze vrij konden schieten, hieruit scoorden ze 2x. Een goede 
dieptepass van Mennan op Mervan werd goed afgemaakt, maar toch 
was de 1e helft te mat, bang voor de bal. Het leek wel of we de bal niet 
wilden hebben, het werd de spelers niet moeilijk gemaakt.
In de 2e helft werd dit beter opgepakt waardoor via een goede uitbraak 
en goede voorzet van Whaleed waardoor Djayden kon scoren (2-2). 
Hierna volgde een aantal goede kansen, maar het geluk was niet aan 
onze zijde, paal, lat en keeper, we kregen hem er niet in. Aan de an-
dere kant werd een aanvaller van hun met 2 handen vastgehouden in 
de 16, penalty, gelukkig werd deze hoog overgeschoten.
Onze druk op het doel bleef, maar verdedigend vergaten we de druk op 
de 16 meter hoog te houden, waardoor ze eenvoudig konden schieten. 
Tycho kon nog een aantal keer de bal stoppen, maar uiteindelijk kon-
den ze nog 2x scoren.
Jammer jongens, was niet nodig geweest.
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11-03-2017
Tivoli JO13-1 – SBC JO13-7 7-0 (3-0)
Dit belooft een bijzondere wedstrijd te worden, want hoe vaak komt het 
voor dat in beide helften een hattrick gescoord wordt door 2 broers.
Martien had donderdag een weddenschap met Yasin afgesloten, als er 
gewonnen zou worden zou iedereen friet krijgen.
Al vanaf de 1e minuut was duidelijk dat Martien de weddenschap ging 
verliezen, we waren veel sterker en kregen een regen van kansen, 
scherpte was er in het begin niet, maar het vizier werd door Mervan 
scherper gezet en zo scoorde hij 3x in de 1e helft.
De 2e helft bleef het 1 richting verkeer, nu was het Mennan die het 
stokje overnam van Mervan en scoorde 3x, ook deelde Whaleed in het 
scoren en werd zeer verdiend ruim gewonnen met 7-0.

18-03-2017
Tivoli JO13-1 – Unitas JO13-8 2-6 (2-2)
Al tijdens de warming-up werd er door Martien voor gewaarschuwd, 
door de slappe voorbereiding gaf Martien al aan dat we op deze manier 
binnen NO-time met 0-2 achter zouden staan. En jawel hoor, door slap 
ingrijpen, geen druk op de bal, teveel ruimte weggeven werd Unitas 
geen strobreed in de weg gelegd om eenvoudig 2 doelpunten te ma-
ken.
Gelukkig pakten we het spel weer goed op en een corner van Mervan 
waaide er in 1 keer in, dit was het moment van ommekeer. Druk werd 
gezet, ruimtes werden kleiner, en kansen gecreëerd, het duurde ook 
niet lang tot de gelijkmaker.
Na de rust pakken we het goede spel op en was het wachten op de 
verdiende voorsprong, maar het noodlot sloeg toe, de sterk spelende 
Whaleed raakte geblesseerd aan zijn voet en kon nauwelijks meer lo-
pen. Door gebrek aan wisselspelers, kozen we ervoor Whaleed diep in 
de spits te laten staan, we konden de druk niet hoog houden.
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Unitas scoorde nog een keer uit een uitbraak, om een gelijkspel te 
forceren, werd gekozen om achterin 1-1 te gaan spelen, Mervan in 
de spits en Mennan op middenveld, dit gaf wel extra druk naar voren. 
Maar op de momenten dat de verdediging de bal had, kregen ze hem 
niet over de 1e linie, waardoor Unitas met 5 spelers tegelijk konden 
aanvallen, er was geen houden meer aan, en in een paar minuten 
scoorden ze nog 3x.
Jammer jongens, de uitslag is geflatteerd, goed gewerkt, was toch dui-
delijk dat een goede voorbereiding voor de wedstrijd belangrijk is.

25-03-2017
Woenselse Boys JO13-4 - Tivoli JO13-1 4-0 (3-0)
Ook nu weer werd de warming-up te slap en ongeconcentreerd ge-
daan, hierdoor begonnen we te slap en kreeg Woenselse Boys kans na 
kans.
Dezelfde fouten herhalen zich, te weinig druk op de 16 meter, waar-
door schieten op doel of een combinatie toegelaten werd. Ook werd 
een speler in de 16 meter van achteren aan getikt, penalty, deze werd 
benut, en toen was het 2-0. Eenmaal naar voren voetballend, waren 
we gevaarlijk, jammer dat hun laatste man net zo snel was als Mervan, 
waardoor hij veel duels uit moest vechten rennend naar het doel, waar-
door het vizier niet altijd goed afgesteld was. En de keeper van hun 
keepte zeer sterk, dat moet gezegd, met een beetje geluk, was het een 
totaal andere wedstrijd geworden. We hadden zeker zoveel kansen als 
zij, maar door Woensel werd wel getreden om Mervan te stoppen, daar 
lag pijnlijk het verschil, wat in de 2e helft nog eens duidelijk gemaakt 
werd.

Toch echt een aandachtspunt voor de komende wedstrijden.
Serieuze warming-up en tijdig voldoende druk op de 16 meter zal een 
ander resultaat geven bij de komende wedstrijden. 

Martien en Dion 

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

We hebben nog wat voorraad en kunnen met deze rubriek nog even 
vooruit. Insturen mag nog steeds en ook andere mensen als Ronnie of 
Tonia mogen trouwens voor deze rubriek hun bijdrage insturen. Onder-
staand treffen jullie onze selectie voor deze maand aan. 

Vader
De meester vraagt aan Jantje: “Hoe oud is jou vader?” 
Zegt Jantje: “Net zo oud als ik.” 
Meester: “Maar dat kan toch niet Jantje!” 
Jantje: “Jawel, want hij werd pas vader toen ik geboren werd!” 

Mag het nog wel??
“Dokter,” vraagt de bezorgde vrouw, “mag mijn man nog wel seks heb-
ben nu hij een hartinfarct gehad heeft?” 
“Jawel mevrouw,” zegt de dokter, “maar alleen met u, hij mag zich na-
melijk absoluut niet opwinden.”

Een goede nachtrust
Een handelsvertegenwoordiger, komt doodmoe aan in een kleine ge-
meente. Waar maar één hotelletje is. Tot overmaat van ramp zijn alle 
kamers bezet. Hij smeekt de baas: “Zoek alsjeblieft een slaapplek voor 
mij. Kan mij niet schelen waar, maar ik moet echt kunnen rusten.” 
“Wel,” zegt de hotellier, “ik heb nog een tweepersoonskamer waar maar 
één bed beslapen wordt, als je met deze man tot ’n akkoord komt en 
samen de kamerprijs deelt, dan vind ik het best. Maar ik zeg je, hij
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snurkt geweldig. Het is zelfs zo erg dat er klanten zijn die ’s morgens 
hun beklag daarover maken.” 
“Maak niks uit,” antwoordt de vertegenwoordiger, “ik ben veel te moe.” 
De twee mannen nuttigen het diner aan dezelfde tafel en komen tot 
een akkoord.
De volgende morgen komt de vertegenwoordiger als eerste de trap af, 
om naar het ontbijtzaaltje te gaan. Vrolijk fluitend en welgemutst de ho-
telbaas groetend. 
“Goedemorgen,” zegt deze, “heb je goed geslapen? Heeft hij niet ge-
snurkt?” 
“Bij lange niet,” antwoordt de vertegenwoordiger, “ik kwam een beetje 
later dan hij de kamer in, hij lag al op bed. Ik heb een kus gegeven op 
zijn achterwerk en zei erbij: Goedenacht schoonheid. Nou, toen heeft 
die kerel de hele nacht rechtop gezeten in zijn bed om mij in de gaten 
te houden. Dus van snurken kwam niets terecht.”

In de kroeg
D’r komt een vent een kroeg binnen en hij gaat naast een vreselijk 
mooie vrouw zitten. Vraagt ie aan haar: “Aangenaam kennismaken, 
hoe gaat het met u?” 
Kijkt de vrouw ‘m recht in z’n gezicht aan en zegt: “Luister, ik naai ie-
dereen en alles! Waar je maar wilt, bij jou, bij mij, hier in de kroeg, het 
maakt me niks uit. En ik doe het al zo sinds ik werk en ik vind het vre-
selijk lekker en wil niks anders!” 
Zegt die vent: “Geinig! Ik ben ook advocaat, bij welk kantoor werk jij?” 
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Aap
Een man wandelt in de bar met zijn huisdier, een aap. Hij bestelt een 
pintje, en terwijl hij het opdrinkt, springt zijn aap door heel het café, de 
aap neemt wat olijven van de bar, en eet ze op. Dan neemt hij enkele 
schijfjes citroen, en eet ze op. Dan springt hij op de pooltafel, neemt 
één van de biljartballen en tot ieders verbazing, slikt hij ze in een stuk 
door. De barman schreeuwt naar de man: “Heb je gezien wat je aap 
net deed??!?” “Nee, wat?” “Hij at net een biljartbal van m’n pooltafel, 
volledig!” “Ja,dat verbaast me niet,” antwoord de man, “hij eet alles 
wat ie ziet. Sorry, ik zal voor alles betalen.” De man drinkt zijn pint uit, 
betaalt alles, en vertrekt. Twee weken later komt de man terug in de 
bar, bestelt een pint, en weer begint de aap rond te springen! Terwijl de 
man zijn pint aan ‘t leegdrinken is, vindt de aap een kers op de bar, hij 
neemt het, duwt ze in zijn aars, haalt ze er terug uit, en eet ze op. Dan 
vindt de aap een nootje, en stopt ze opnieuw in zijn aars, haalt ze er 
terug uit, en eet ze op. De barman, al walgend: “Heb je gezien wat je 
aap nu weer deed?” “Nee, wat?” vraagt de man. “Wel, hij nam een kers 
en een nootje, duwde die in zijn aars, haalde die er uit, en at ze op.” 
“Aja, dat verbaast me niet,” antwoordt de man, “hij eet nog steeds alles 
wat ie ziet, maar sinds die biljartbal meet ie alles eerst.” 

Te klein
Er komt een vrouw bij de dokter en ze zegt tegen hem: “Dokter, ik zit 
met een probleem! Mijn man heeft namelijk een kleine piemel en elke 
keer als ik bijna op me hoogtepunt ben dan floept hij er uit!” 
“Tja,” zegt de dokter, “dat is erg lastig! Nou weet je wat? Neem je man 
morgen maar mee, dan zie ik jullie om half 11 wel hier.”
De volgende dag staan mevrouw en meneer bij de dokter!  “Tja,” zegt 
de dokter nadat hij naar de kleine piemel van meneer heeft gekeken, 
“ik zie het al, daar is maar 1 oplossing voor. Bij mevrouw een metalen 
plaatje en bij meneer een magneetje erin.” Zo gezegd, zo gedaan.
Enkele weken later komt mevrouw de dokter tegen in de supermarkt. 
“Nou,” vraagt de dokter, “en is het nog een beetje gelukt?” 
“Ja,” zegt de mevrouw, “geweldig, ik heb elke keer me hoogtepunt want 
hij floept er niet meer uit door het magneetje.” 
“En hoe is het met uw man?” vraagt de dokter. 
“Nou, niet zo goed,” zegt de vrouw, “hij is al drie keer gearresteerd.” 
“Maar waarom dan?” vraagt de dokter. 
“Nou,” zegt de vrouw, “neem nou de laatste keer, we waren in het 
zwembad en toen liep er een klein meisje met een beugel...”
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Doodbloeden
Een boer is met zijn knecht palen om een weiland aan het zetten. Als 
de boer bij de tiende paal uithaalt met zijn grote voorhamer, vergeet de 
knecht zijn duim weg te halen. De duim wordt bijna geheel plat gesla-
gen en de knecht bloedt als een bezetene. “Baas, ik bloed dood zo, ik 
ren snel naar de boerderij voor wat verband!” roept de knecht uit. “Dat 
haal je nooit jongen!” spreekt de boer bezorgd, “loop daar achter naar 
die koeien en steek je duim bij zo’n beest in zijn hol. Dat stelpt het bloe-
den ook!” Op weg naar de koeien komt de knecht de boerendochter 
tegen. “Wat is er aan de hand?” vraagt ze de bloedende knecht. De 
knecht legt haar snel uit wat er gebeurd is, en ook het plan van de boer. 
“Maar dat haal je nooit, man!” zegt ze, “steek je duim maar gauw in 
mijn kont!” De boerendochter laat haar broekje zakken en bukt zich met 
haar rokken omhoog voorover. “He...dat is mijn kont niet hoor!” roept ze 
verschrikt uit. “Ja en mijn duim ook niet, ik bloed nog liever dood dan 
deze kans te laten lopen!”

In de trein
Een man zit in de trein met een zak roze garnalen. Hij pelt de garnalen, 
eet de garnalen met smaak op en gooit het omhulsel weg. Een meisje 
dat tegenover hem zit, krijgt genoeg van de garnalen en het gesmak 
van de man. “Meneer, wilt u ophouden met dat onsmakelijk gedoe?” 
Waarop de man antwoordt: “Luister meisje, ik heb mijn kaartje voor de 
trein betaald en doe dus wat ik wil.”
Nadat de man de garnalen heeft opgegeten, wil hij een tukje doen. 
Het meisje pakt haar walkman en zet het geluid keihard aan. De man 
kan de slaap niet vatten en zegt: “Zet dat ding uit!” Waarop het meisje 
antwoordt: “Ik heb mijn kaartje voor de trein betaald en doe wat ik wil!” 
Hierop wordt de man boos, pakt de walkman, maakt het raam open 
en gooit de walkman naar buiten. Het meisje trekt op haar beurt aan 
de noodrem. “Haha,” zegt de man, “dat 
gaat je minstens 200 euro kosten voor 
het trekken aan de noodrem.” “Ja,” zegt 
het meisje, “en jou minstens 10 jaar ge-
vangenisstraf als ze na mijn verhaal aan 
jouw vingers ruiken!”

H H H
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SPORT UNLIMITED

Onderstaande mail van Sport Unlimited vonden wij de vorige keer 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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HET VIERDE

De wedstrijdverslagen van het 4e worden dit seizoen niet meer ver-
zorgd door onze redacteur Pascal Janssen, maar beurtelings door zijn 
teamgenoten. Onderstaand de bijdragen van deze maand.

Tivoli 4 - de Valk 7 4-3
Vooraf werd coach Pasje al flink op de proef gesteld. Diverse af- en 
aanmeldingen leidde uiteindelijk tot 12 spelers en Ronald als vlagger. 
Helaas raakte Robke nog voor de wedstrijd flink geblesseerd, hij gleed 
uit en viel met zijn onderbeen op de punt van een bankje. Een diepe 
vleeswond was het gevolg. Sterkte Robke!
Dus met 11 man er maar vol gas voor gaan. De eerste helft ging gelijk 
op. De Valk had de beste kansen maar via een uitbraak waarbij Rob 
van Dommelen een steekpass gaf op de goed in de diepte lopende 
Coen, geschiedde een heus wonder... het doorzettingsvermogen werd 
beloond, Coen was eerder bij de bal dan de keeper en tikte hem vak-
kundig onder die keeper door, 1-0.
Niet veel later werd het gelijk. Poppel riep los bij een hoge bal die door 
de wind bleef hangen.  De spits kon daardoor erg gemakkelijk binnen-
koppen tussen Fred en Bell in. Scheids Mike maakte in mijn ogen nog 
een grove fout voor de rust. In de 16 kreeg ik een bal op mijn hand ter-
wijl ik dat totaal niet in de gaten had. De gegeven penalty werd benut.
Na de thee waren wij de bovenliggende partij. Vele aanvallen volgden 
maar de Valkenswaardse keeper deed het erg goed. Toch kwamen we 
op gelijke hoogte, Marvin rondde een goede aanval af, Carapiet gaf 
de assist. Toch kregen we nog een tegenslag te verwerken. Een schot 
vanaf een meter of 20 vloog over Poppel heen in de goal. De Valk leek 
zowaar moe en kroop achteruit. Carapiet maakte gelijk na een goeie 
strakke voorzet vanaf rechts. Bijna was Pasje de matchwinner, hij kopte 
een corner op de lat. Dion werd uiteindelijk de matchwinner. Patje 
stuurde hem diep en Dion liep zijn man eruit om daarna de bal in de 
verre hoek te schieten. Zowel Poppel als de andere keeper hadden nog 
hun aandeel gehad door een doorgebroken speler neer te halen. Mike 
houd van Engels voetbal en fluit dan ook niet flauw.
Al met al een verdiende overwinning. Bedankt mannen voor de inzet.
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Braakhuizen 10 – Tivoli 4 3-3

Het was een treurige opkomst bij Braakhuizen. Gelukkig konden we 
ondanks het feit dat Carapietje aan de andere kant van Geldrop stond 
geparkeerd, toch met elf man aan de wedstrijd beginnen. Marvin, nog 
proficiat.
De wedstrijd kwam al snel op 1-0 voor Braakhuizen, door falen van 
onze voltallige verdediging. In het bijzonder Fred, Bell en Yuri. Gelukkig 
kwam snel daarna een lullig balletje van Cara, die met enig geluk voor 
de voeten van onze gelegenheidsspits Jorn Creemers kwam. Die twij-
felde niet en wist met zijn ervaring dat een vernietigend schot in de lin-
kerhoek onhoudbaar zou zijn voor de keeper. Het scorebord vermeldde 
1-1. Hij juichte bescheiden, hij zag dat het goed was.
De tweede helft werd met opgeheven hoofd gestart en al snel was daar 
de 1-2 voorsprong, doordat dezelfde spits die verantwoordelijk was 
voor de 1-1, nu ook de 1-2 onberispelijk binnenknalde. Doorgaan op de 
keeper (tip van Don Diego Hernández de Guzmán Morreiro de Melo) 
bleek de juiste keuze. De goal was niet zo zeer knalhard in de hoeken, 
maar loepzuiver door het midden. Er was trouwens nóg een spits, dit 
was Carapiet, maar die keek betreurd naar de grond omdat hij wist dat 
dit weleens zijn laatste optreden in de Tivoliaanse aanval zou kunnen 
zijn.

Laatstgenoemde scoorde overigens nog wel de 2-3 - Braakhuizen was 
inmiddels weer op gelijke hoogte gekomen door een wederom falende 
defensie - maar dit was vooral dankzij de andere spits, wiens naam 
inmiddels bekend is. Carapiet had trouwens rubber in z’n gezicht, dat 
was ergens wel grappig.
In de laatste minuut was er wederom een zwak verdedigend Tivoli bij 
de tweede paal: 3-3. Eindstand.
Fred heeft tegen de deur geschopt.

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 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 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 scan 75: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende 
namen?

Vraag bij Tivoli scan 95: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende 
namen?
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Vraag bij Tivoli scan 97: Welk team, welk seizoen en de ontbrekende 
namen?

Vraag bij Tivoli scan 99: Welk team, welk seizoen?

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 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
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SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR TENUE-  
SPONSORS:

Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Café Bartenders Eddy’s 
Frans Veldpaus Dakbedekkingen Keyboardcentrum Eindhoven
Glazenwasserij H. Lutgens Cafetaria Ons Danny
VCN Verzekeringen Autobedrijf van de Laar
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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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- Tivoli samen met Sterksel was uitverkoren als “Club van de maand” 
door Amateurvoetbaleindhoven en FC Eindhoven

- we als club waren uitgenodigd om op 3 maart als speciale gast de 
wedstrijd FC Eindhoven tegen Telstar bij te wonen

- alle leden, die zich daarvoor hadden opgegeven, gratis naar binnen 
mochten

- een bestuursdelegatie vooraf werd ontvangen in de businessclub
- een jeugdelftal van Tivoli en een jeugdelftal van Sterksel mee het 

veld op mochten als line-up
- jullie elders in dit clubblad een verslag en foto’s van deze bijzondere 

happening aantreffen
- wij hebben gehoord dat veel Tivolianen in de late uurtjes de boel mee 

hebben afgesloten
- op 10 maart jl de derde Tivoliaanse tonpraatavond was
- deze avond met meer dan 100 gasten weer drukbezocht was
- er dit jaar 3 tonpraters (Frank Schrijen uit Boxmeer, Wichard de Be-

nis uit Best en Berry Knaapen uit Heeze) waren
- hoewel dit kwantitatief minder was dan andere jaren, er niet minder 

genoten werd
- jullie ook van dit evenement elders in dit clubblad een verslag en 

foto’s kunnen vinden
- we dringend op zoek zijn naar kantinepersoneel
- we namelijk steeds vaker handen tekort komen in de kantine
- geïnteresseerde vrijwilligers worden opgeroepen zich aan te melden 

bij Angelique Janssen, Henk Rennenberg of een van de andere 
bestuursleden  

H H H








