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REDACTIONEEL

Ja hoor, het is ein-
delijk zo ver!

Na een wachttijd 
van maar liefst 37 
jaar, is ons vaan-
delteam nu dan 
eindelijk kampioen 
geworden. Uit bij 
LSV werden de 

benodigde punten behaald om de titel 
veilig te stellen. Een dikke pluim aan 
de spelers, begeleiders, fans en alle 
betrokkenen voor dit fantastische re-
sultaat.

Tivolianen dat zijn wij allen en daarom 
zijn wij zo trots!

Aan het begin van dit seizoen was het 
al meteen duidelijk dat onze selectie 
een enorme kwaliteitsimpuls had ge-
kregen. Vanuit diverse hoger geklas-
seerde clubs kwamen spelers naar 
ons mooie clubje om onder begelei-
ding van Hans en later ook Martien 
en Marcel de 5de klasse E onveilig te 
maken. Als club stonden wij voor heel 
wat nieuwe uitdagingen, zoals het op 
peil brengen en houden van de staf 
rondom onze selectie. Dit blijft nog 
steeds uitdagend maar de mooie re-
sultaten zijn uiteraard een goede sti-
mulans voor ons allemaal. Verslagen 
en foto’s volgen uiteraard nog.

Veel leesplezier!
H H H
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HET EERSTE – KAMPIOENEN!! 
(van onze redacteur Jack Engelen) 

Jawel hoor, ons 1e is 
erin geslaagd om met 
nog 2 wedstrijden voor 
de boeg de titel in de 
5e klasse E veilig te 

stellen. In de uitwedstrijd op 30 april tegen LSV in Lennisheuvel (Box-
tel) wisten onze jongens met 3-0 te winnen en waren daarmee onbe-
reikbaar geworden voor de concurrentie. Onder de bezielende leiding 
van onze nieuwe trainer Hans Bonnema en zijn staf was het vanaf het 
begin van deze competitie duidelijk, dat de kwali- en kwantiteitsinjec-
tie, die onze selectie in de zomer van 2016 had gehad, zijn vruchten 
zou gaan afwerpen. Tivoli werd dan ook vooraf, samen met Sterksel, 
bestempeld als titelkandidaat en nam vanaf 2 oktober de koppositie in 
om die vervolgens niet meer af te staan (met uitzondering van 5 maart, 
toen het tot op 1 punt genaderde Riethoven met een wedstrijd meer 
even 1 week de koppositie had). Maar, met een alleen kwalitatief goed 
team ben je er per definitie nog niet. Gelukkig is onze staf er uitstekend 
in geslaagd om van al die goede spelers en individuen een hecht team 
te maken en de juiste teamgeest te creëren om zodoende dit succes 
mogelijk te maken. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg en 9 punten 
voorsprong op Riethoven is Tivoli niet meer te achterhalen en zijn we 
KAMPIOEN met de klinkende cijfers: 22 wedstrijden gespeeld, 61 pun-
ten, 75 doelpunten voor, slechts 16 tegen, 20 overwinningen, 1 gelijk-
spel (thuis tegen Sterksel) en 1 nederlaag (thuis tegen Riethoven).
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Natuurlijk zijn felicitaties nu op zijn plaats en bij deze delen we een 
dikke pluim uit aan de spelers, trainers en begeleiders, fans en alle be-
trokkenen voor dit fantastische resultaat. 
Mannen (en vrouwen) PROFICIAT.

Je kunt deze fantastische prestatie eigenlijk wel bestempelen als een 
unicum voor onze club en om deze stelling te onderbouwen, zijn we 
even in de Tivoli geschiedenisboeken gedoken.
Je zult al wel ergens gelezen hebben, dat het 37 jaar geleden is dat 
ons vaandelteam de laatste keer kampioen werd. In het seizoen 1979-
1980 wonnen zij de titel in de 1e klasse afdeling Brabant (toentertijd de 

op een na laagste klasse) 
en promoveerden naar de 
4e klasse KNVB. Misschien 
is het leuk om te weten, dat 
van onze huidige ledenlijst 
Fred vander Horst, Gijs 
Visser, Juul van Hout en 
Peter van Heesewijk deel 
uitmaakten van dat laatste 
kampioensteam.

In dit kader is ook vermeldenswaard, dat in de tijd daarvoor ons eerste 
nog 7 keer meer een kampioenschap met bijbehorende promotie be-
haalde (1934; 1937; 1942; 1948; 1956; 1967; 1979) en dat de titel van 
dit jaar dus de 9e in totaal is. We gaan er nu al van uit, dat het door-
breken van de magische 10-grens volgend jaar tot de mogelijkheden 
behoort.
Natuurlijk is het ook aardig om te weten, dat het resp. 23 en 28 jaar ge-
leden is, dat ons 1e de laatste grote prijzen pakte. Zowel in 1988-1989 
als in 1993-1994 werd een periodetitel gepakt en in de nacompetitie 
promotie afgedwongen. In het daaropvolgende seizoen verdwijnt het 
onderscheid in de klassen tussen KNVB en afdeling Brabant en wor-
den de 1e en 2e klasse Brabant omgedoopt tot 5e en 6e klasse. In 1996 
degradeerde Tivoli weer naar de 6e klasse en sindsdien vanaf 21 jaar 
geleden spelen we in de laagste klasse. Weliswaar wist Tivoli 1 daarna 
nog 3 jaar op rij  een periodetitel te winnen, maar promotie bleef uit en 
dus waren dat slechts troostprijzen. Als de KNVB in 2001 alle 6e klas-
sen standaard opheft, promoveren we automatisch naar de 5e, maar 
nog steeds laagste, klasse.
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In de laatste helft van ons 86-jarig bestaan hebben we dus voorname-
lijk geacteerd in afwisselend de onderste 3 klassen. Daarvoor was dat 
gemiddeld een stuk beter, want in doorsnee speelden we toen in de 
hogere klassen met als hoogtepunten het bereiken van de 2e klasse 
KNVB in 1937 en 1942 in een tijd, dat de 1e klasse nog de allerhoogste 
was.
Tot zover de geschiedenis.

Het spreekt voor zich, dat het behalen van het kampioenschap op 30 
april een bijzondere gebeurtenis was en aanleiding was tot een aanslui-
tend uitbundig feest op de Heihoef. Er was van alles geregeld en een 
heuse cameraploeg was erop afgestuurd om foto´s (Willem Scheenjes 
en Pascal Janssen) en een video (Jim Mollet) te maken. 

Een uitgebreid verslag van de kampioensdag van afgelopen zondag 
met foto’s, alsmede van het extra kampioensfeest aanstaande zondag, 
bewaren we voor jullie tot het volgende clubblad. 

De foto’s van vorige week kunnen jullie al in 2 series vinden op de web-
site via [Media & Archief] [Archief & Historie] en dan onder [Foto & Film-
albums] of je gaat meteen naar de volgende links http://svtivolivoetbal.
magix.net/album/alle-albums/!/oa/7402717/ of http://svtivolivoetbal.magix.net/album/
alle-albums/!/oa/7402669/
De video is daar nog niet, maar volgt later.

In dit clubblad plaatsen we bij dit 
verhaal wel alvast een beperkte 
selectie van de foto’s van de kam-
pioensdag.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

TIVOLI 1 is kampioen!!!
Tivolianen, dat zijn wij allen. En 
daarom zijn wij zo trots! Voor 
ons clubje het beste geven, dat 
zo vast staat als een rots. Zet 
hem voor, zet hem voor, laat 
hem rollen. Niemand kan dat 
beter doen. Voor ons clubje 

steeds het beste geven, TIVOLI 1 IS KAMPIOEN!
Lang wachten wordt beloond, want na 37 lange jaren waarin zelfs de 
bodem van het amateurvoetbal bereikt is, mogen de mannen van Hans 
Bonnema zich eindelijk weer kampioen noemen. Wat zich dit seizoen 
al langer aandiende, werd op 30 april dankzij een 0-3-zege bij LSV een 
feit. Het bestuur wil de selectie, begeleiding en iedereen die Tivoli een 
warm hart toedraagt hartelijk feliciteren met deze geweldige prestatie!

Kampioensfeest wordt nog dunnetjes overgedaan
Na het uitbundige kampioensfeest van afgelopen zondag wordt dit op 
zondag 7 mei nog eens dunnetjes overgedaan rondom de laatste thuis-
wedstrijd van ons 1e tegen De Bocht’80. Jullie worden allemaal van 
harte uitgenodigd om in groten getale acte de presence te geven bij die 
wedstrijd en het daaropvolgende feest. Zorg, dat je dit niet mist en na-
tuurlijk wordt een oranjezwarte uitdossing op prijs gesteld.

En er kan nog meer volgen…
Ook Dames 1 maakt dit seizoen aanspraak op de titel. Zij zijn echter 
nog in felle strijd om de titel verwikkeld met Vlijmense Boys en SES. 
Daarin kunnen zij jullie steun natuurlijk goed gebruiken, dus komt allen 
in groten getale onze Dames 1 naar de titel schreeuwen!

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.
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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

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 02/05/17)

Bedankt
Marc de Haas  veteranen

Nieuw
Robin Verbeek reservelid 2e
Moon de Haas  JO13-1

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand mei

 1 Jan Kantelberg hulptrainer G1
 2 Vincent Prudon 4e

 3 Ed Kloes selectie
  David van Leeuwen 3e

 4 Luuk Janssen JO9-1
 6 Joey Klaassen selectie
 8 Rob Zwegers elftalbegeleider G1
 10 Yaser Kadhem selectie
 11 Stan Willems JO13-1
  Stef de Goeij selectie
 13 Remy Wooding selectie
 16 Frank Gielen veteranen
 19 Willy Smits verenigingslid
 20 Nina Evers dames
 23 Naomi Atlig JO13-1
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/secretaris 
   commissie van beroep
 27 John Hanraths veteranen
 28 Frank van de Ven veteranen/lid kascommissie
  Jolanda Heijmans dames
 30 Angelique Janssen beheerder kantine/HAC/
   hoofdbestuur
 31 Gijs Visser veteranen

H H H
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VERSTUREN CLUBBLAD

Op verzoek van onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders gaan we jullie 
een voorstel doen met betrekking tot het maandelijkse versturen van 
ons clubblad.

Sinds we vanaf een paar jaar geleden afscheid hebben moeten nemen 
van de “ouderwetse” papieren versie van het clubblad, zijn jullie ge-
wend om iedere maand via een email van Peter Smulders het clubblad 
en de link naar de Tivoli website toegestuurd te krijgen.
Het op deze manier verspreiden van het clubblad blijft gehandhaafd, 
waarbij we nogmaals alle leden, die dit nog niet gedaan hebben, willen 
verzoeken om hun emailadres aan Peter door te geven 

 p.smulders16@upcmail.nl 

Als extra service wordt voorgesteld om het clubblad 
ook via “WhatsApp” te gaan verspreiden. Zij, die dit 
willen, worden verzocht een “app” te sturen naar Pe-
ter (0651016325), zodat hij dat dan meteen kan op-
slaan. Je kunt dit ook via de mail aan Peter melden 
met vermelding van je mobiele nummer.

Namens de wedstrijdsecretaris en de redactie,
Jack Engelen
 

H H H
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VAN DE VOORZITTER

In het leven van een verenigingsbe-
stuurder zijn er weleens van die mo-
menten dat hij liever de handdoek in 
de ring zou willen gooien. Maar er zijn 
ook momenten dat het niet op kan, mo-
menten van vreugde en trots, momen-
ten omdat het in totaliteit zo goed gaat 
met je club. Er zijn toch heel wat lange 
jaren geweest dat ik dat handdoek 
gevoel had, maar met de start van het 
seizoen 2016-2017 kwam daar een 
einde aan. Ineens sloeg het om omdat 
er een frisse wind ging waaien, zowel  

voetbaltechnisch als bestuurlijk.
Nadat we op gang waren gekomen, ging het lopen als een trein en 
moest de grootste pessimist bekennen dat er muziek in zat, en dat we 
weleens hele goeie resultaten zouden kunnen gaan behalen. Terwijl wij 
met z’n allen al lang wisten dat het ging lukken, kreeg ook de pessimist 
zondag 30 april 2017 gelijk; we werden na 37 jaar weer eens kampi-
oen. In Duitsland zou men gezongen hebben:  “So ein Tag so wunder-
schün wie heute” maar wij zongen veelvuldig ons clublied  “Tivolianen 
, dat zijn wij allen”, het was gewoon iets om kippenvel van te krijgen. 
Zondag 30 april 2017 zal in mijn herinnering blijven als een dag van 
een echt verdiend kampioenshap, als een dag die voor mij vlekkeloos 
verliep en waar alles zo in elkaar paste, omdat met het kleinste detail 
rekening was gehouden. In het bijzonder heeft het mij getroffen dat we 
in het feestgewoel het aspect van mede- menselijkheid niet uit het oog 
zijn verloren. Het voorstel van Michel Mohanlal om Frans te bezoeken 
heeft mij diep geraakt, Michel dank daarvoor. Dat vreugde en teleurstel-
ling soms dicht bij elkaar liggen, heb ik kunnen merken toen ik dinsdag 
2 mei in het Eindhovens dagblad als een soort schobbejak werd uitge-
maakt.

Omdat ik vond dat de problemen waar RPC mee te kampen heeft niet 
op ons bordje mogen worden gelegd en daarbij in het Eindhovens dag-
blad heb aangegeven dat RPC zijn eigen boontjes maar moest doppen, 
was ik in de ogen van de journalist de kwaaie pier. Hij vond mijn
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bewoordingen lomp en merkte daarbij op dat ik geen maatschappelijk 
gevoel zou hebben en dat ik als fractievoorzitter van het Ouderen Appel 
Eindhoven mijn verantwoording moest nemen door met RPC van sport-
park te wisselen. Het is maar goed dat ik zondag heb gemerkt dat je 
het maatschappelijk gevoel werkelijk kunt voelen en dat is iets anders 
dan het zonder enige kennis van zaken op papier te zetten.
Ik eindig met het woord hoop, hoop dat we in de toekomst op de inge-
slagen weg kunnen voortgaan en hoop dat 30 april 2017 voor ons allen 
een fijne herinnering zal blijven.

Dre Rennenberg
Voorzitter

H H H
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TIVOLI 1 – NA 37 JAAR WEER KAMPIOEN

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

De titel is binnen. Na 37 jaar droog te hebben gestaan, hebben Hans 
Bonnema en de zijnen Tivoli een kampioenschap bezorgd.
Sinds de 1e verliespartij tegen naaste concurrent Riethoven op 19 fe-
bruari, waardoor Riethoven tot op 1 punt genaderd was, zijn onze jon-
gens gewoon weer blijven winnen, terwijl de concurrent punten morste. 
In de wedstrijd uit tegen LSV in Lennisheuvel was 3 wedstrijden voor 
het einde 1 punt genoeg om kampioen te worden. We wonnen met 3-0 
en haalden zo de verdiende titel naar de Heihoef. Fantastisch mannen, 
van harte gefeliciteerd met deze prestatie.

Tivoli - DEES (0-0) 2-0 9 april 2017
ED/ed.nl:
Nzita voert Tivoli naar zege op 
DEES
Koploper Tivoli heeft ook tegen DEES 
geen fout gemaakt.
In de eerste helft zetten de bezoekers 
invaller-doelman Bas Santema onder 
druk, maar hij hield de nul.
Na de pauze werd Tivoli sterker. Jordelino Nzita zorgde zelf voor de 1-0 
en stelde daarna Ralf Walravens in staat om de score te verdubbelen: 
2-0. 
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Waalre - Tivoli (0-2) 1-3 15 april 2017
ED/ed.nl:
WAALRE - Tivoli is weer een stap dichter bij het kampioenschap in de 
vijfde klasse E. De koploper won met 1-3 bij Waalre.
Ralf Walravens bracht Tivoli op voorsprong, 0-1. Door een eigen doel-
punt werd het 0-2, waarna Rogier Schellens Waalre terug in de wed-
strijd bracht. Jordelino Nzita herstelde de marge van twee treffers: 1-3.

amateurvoetbaleindhoven.nl:
Waalre geeft doelpunten weg en verliest van Tivoli
Zaterdag 15 april stond Waalre - Tivoli op het programma. Voor Waalre 
is het van belang om de vierde plek op de ranglijst vast te houden. 
Zoals de competitie er nu voor staat, lijkt de vierde plaats recht te 
geven op een plek in de nacompetitie. De nummer 5 van de ranglijst 
DOSKO’32 en de nummer 6, DOSL, hebben Waalre echter in het vizier. 
Voor Waalre zou het daarom meegenomen zijn om punten te sprok-
kelen tegen de lijstaanvoerder Tivoli. Helaas gaf Waalre in een gelijkop-
gaande wedstrijd de doelpunten weg en kon het zelf nauwelijks een 
vuist maken met een 1-3 nederlaag tot gevolg.
Eigen doel
Tivoli voetbalde de eerst helft iets gemakkelijker dan Waalre zonder 
kansen te creëren. In de 12e minuut kwam Tivoli op een voorsprong. 
De bal bleef na een corner liggen in het strafschop. Ondanks een 
meerderheid van Waalre spelers wist Ralf Walravens zijn voet eerder 
tegen de bal te krijgen waarna keeper Bas Bremer kansloos was: 0-1. 
De wedstrijd leverde daarna geen noemenswaardige momenten op 
totdat rechtsback Stefan Claeys in de 40e minuut een voorzet van Tivo-
lizijde pardoes en hard in eigen doel schoot. Waalre ging hierdoor met 
een 0-2 achterstand de rust in.
Spanning
In de tweede helft creëerde Waalre direct een overwicht. Joost Sengers 
vuurde in de 47e minuut een goed schot af die keeper Bas Santema 
dwong om gestrekt naar de hoek te gaan. Santema wist het schot tot 
corner te verwerken. Even later probeerde Sengers het nog een keer 
van afstand maar zijn schot ging dit keer rakelings naast. In de 66e mi-
nuut drong Louis van Kuringen na een goede combinatie aan de linker-
zijde van het veld, het strafschopgebied binnen waarbij hij onreglemen-
tair ten val werd gebracht. De goed leidende scheidsrechter Verpoorten 
kende resoluut een strafschop toe. Rogier Schellens wist hiermee wel 
raad en bracht de spanning terug in de wedstrijd: 1-2.
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Waalre drong aan op de gelijkmaker. Een kopbal van Kees Uijthoven 
werd van de lijn gehaald. In 77e minuut was er een grote kans voor Ro-
gier Schellens maar hij wist de bal niet te raken.
Zonder resultaat
Trainer Marc van Kemenade besloot in de 80e minuut alles op alles te 
zetten door aanvaller Ivar Brans in te brengen en achterin één tegen 
één te gaan spelen. Helaas zonder resultaat. In de 84e minuut tastte 
de Waalrese verdediging mis waarna de uitlopende keeper Bas Bremer 
over de bal heen trapte. Jordelino Nzita kon vervolgens gemakkelijk 
doorlopen en de 1-3 op het scorebord brengen. De wedstrijd was hier-
mee beslist.

Knegselse Boys – Tivoli 0-5  17 april 2017
ED/ed.nl:
Tivoli heeft na achttiende zege titel voor het grijpen
KNEGSEL - Tivoli is na de achttiende overwinning in twintig wedstrijden 
nog 4 punten verwijderd van het kampioenschap in de vijfde klasse E. 
Ralf Walravens opende in Knegsel de score voor de koploper uit 
Eindhoven, 0-1. Joey van Hoof liet de 0-2 aantekenen, waarna Bjorn 
Bertrams twee keer doel trof, 0-4. Het slotakkoord werd verzorgd door 
Jens Feskens: 0-5.

Tivoli – DOSKO’32 (0-0) 3-0 23 april 2017
ED/ed.nl:
Tivoli kan zondag kampioen worden
EINDHOVEN - Door de zege op Dosko’32 kan Tivoli volgende week op 
bezoek bij LSV het kampioenschap binnenhalen.
Halverwege was het nog 0-0. Joey van Hoof brak de ban in de 49ste 
minuut en een kwartier voor tijd zorgde Bjorn Bertrams voor 2-0. Met 
een rake vrije trap zorgde Ralf Walravens voor de 3-0.

amateurvoetbaleindhoven.nl:
Op weg naar het kampioenschap was Dosko de laatste lastige horde 
om te nemen. Tivoli begon matig aan de wedstrijd en de 1e helft kab-
belde rustig voort. Tivoli had meer balbezit, alleen wist dit niet om te 
zetten in doelpunten, aan de andere kant wist Dosko niet echt een vuist 
te maken. De verdediging van Tivoli stond als een huis en Mike van dijk 
en Bas Leatomu hadden hun zaakjes op orde. Met de brilstand op het 
scorebord gingen de teams rusten.
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Joey van hoof nam Tivoli de 2e helft bij de hand. Hij opende de score 
op schitterende wijze en schoot raak van 35 meter. Het verzet van 
Dosko was gebroken en Tivoli voetbalde verder naar een comfortabele 
2-0 voorsprong. Joey van Hoof zette Bjorn Bertrams 1 op 1 met een 
geweldige Quaresma-achtige pass met buitenkant rechts. Voor alle 
supporters met een oranje Tivoli hart was het extra genieten geblazen, 
Niek Leatomu maakte na lang blessureleed eindelijk weer zijn opwach-
ting in het 1ste elftal. Ook Ralf Walravens verscheen op het scorebord 
en schoot de bevrijdende 3-0 binnen. Tivoli moet uit de resterende 
wedstrijden nog 1 punt halen om het kampioenschap binnen te halen.

LSV – Tivoli (0-1) 0-3  30 april 2017
ed.nl:

Tivoli kampioen
BOXTEL - Tivoli is kampioen! Op bezoek bij hekkensluiter LSV werd 
met 0-3 gewonnen.
De score had veel hoger uit kunnen vallen, maar de zenuwen speelde 
sommige Tivoli-spelers duidelijk parten. Al vrij snel opende Bjorn Ber-
trams in de rebound de score, nadat een afstandsschot van Jordelino 
Nzita door de LSV-keeper nog via de paal uit het doel werd gehouden, 
0-1. Tivoli was dominant, maar de 0-2 bleef voor rust uit. De grootste 
kans was voor Niek Leatomu, die een voorzet van Joey van Hoof voor 
het inschieten had, maar de inzet vloog langs de verkeerde kant van de 
paal.  Vroeg in de tweede helft verzuimden Bertrams en Nzita het leder 
tegen de touwen te schieten. Uiteindelijk zorgde laatstgenoemde een 
kwartier voor tijd uit een strafschop voor 0-2. De penalty was versierd 
door Van Hoof, die er in de slotfase nog 0-3 van maakte.
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ED (papieren editie):
“Project Bonnema” schrijft historie
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amateurvoetbaleindhoven.nl:
SV Tivoli kampioen 5e klasse E
Een eenvoudige overwinning bij laagvlieger LSV is voor Tivoli voldoen-
de voor het kampioenschap in de 5e klasse E. In Lennisheuvel werd 
het 0-3 voor de Eindhovenaren.
“Een geweldig gevoel 
is het om kampioen 
te zijn”, glundert Hans 
Bonnema kort na af-
loop van de gewonnen 
wedstrijd. Bonnema 
begon vorig jaar aan 
zijn eerste klus als 
hoofdtrainer in het ama-
teurvoetbal bij Tivoli. In 
zijn eerste jaar pakt de 
coach gelijk een hoofdprijs met zijn club. Volgens aanvoerder Mike van 
Dijk was het een kwestie van tijd voordat Tivoli zich de beste in de 5e 
klasse E mocht noemen. “De laatste weken was het echt aftellen naar 
dit moment. Het moment dat we eindelijk kampioen zijn. En dat is echt 
fantastisch!” 
Gespannen spelers

Om het kampioenschap 
binnen te halen, had de 
ploeg van Bonnema vol-
doende aan een punt. 
Maar na zes minuten 
kwam Tivoli al op een 0-1 
voorsprong door een re-
bound van Björn Bertrams. 
In het vervolg van de 
wedstrijd liet Tivoli tal van 
mogelijkheden liggen om 
verder uit te lopen. Pas 
een zeventien minuten 
voor tijd viel het verlos-

sende tweede doelpunt. 
Uit een strafschop schoot Jordelino Nzita de 0-2 binnen. In de slotminu-
ten deed Joey van Hoof een duit in het zakje door het derde doelpunt 
van de middag op te tekenen. Met deze overwinning mag Tivoli zich 
voor het eerst in 37 jaar weer kampioen noemen.
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Bonnema beseft dat het allemaal wat fraaier en frivoler had gemogen 
in de kampioenswedstrijd. “Kampioenswedstrijden zijn bijna nooit heel 
mooi. Maar het had bij ons vandaag vooral te maken met de zenuwen. 
Veel spelers stonden toch met enige spanning in hun lijf op het veld 
vandaag.” Toch wisten Van Dijk en zijn teamgenoten het hoofd koel 
te houden en het klusje te klaren. De kracht van Tivoli ligt volgens de 
aanvoerder vooral in de kwaliteiten van de spelersgroep. “We hebben 
spelers met individuele kwaliteiten. In de verdediging en aanval hebben 
we jongens lopen die hun mannetje staan.”

Optimistisch
Met het kampioenschap op zak mag de ploeg van Bonnema zich vol-
gend jaar een niveau hoger gaan melden. En ook daar heeft de trainer 
veel vertrouwen in. “Er zullen nog wat spelers bijkomen en de ambitie 
is om volgend jaar een periode te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat 
dit moet kunnen met deze groep.” Van Dijk sluit zich aan bij de woor-

den van zijn coach. “Een hoger 
niveau moet deze groep wel 
aankunnen. Het is toch weer 
een trapje hoger dan waar we 
nu spelen. We zetten stap voor 
stap en we gaan zien waar dit 
gaat eindigen.”
Maar eerst gaat Tivoli genieten 
van het kampioenschap. “We 

gaan met de bus langs een oud-speler van Tivoli. Frans Mink raakte 
ooit ernstig geblesseerd en moest daarom zijn loopbaan beëindigen. 
We willen hem een eerbetoon brengen door hem de schaal te laten 
zien. En daarna gaan we door naar de club om daar lekker in de kan-
tine het feest op gang te brengen”, deelt Bonnema tot slot mee.
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Opstellingen
LSV: 1. Maykel van Kasteren, 2. Joris van de Pas, 3. Martijn van Hel-
voirt (13. Kevin de Werd), 4. Peter Weber, 5. Ton Verhoeven (12. Jarne 
van der Heijden), 6. Wart Kattevilder, 7. Thijs Verhagen, 8. Job Kruijs-
sen, 9. Luuk Hobbelen, 10. Rowi van den Besselaar, 16. Bas Schoen-
makers
Tivoli: 1. Evert Hameeteman, 5. René Lathouwers (6. Ed Kloes), 
8. Björn Bertrams (15. Jens Feskens), 9. Appie Saddaty (7. Tom de 
Haas), 10. Ralf Walravens, 11. Remy Wooding, 14. Jordelino Nzita, 16. 
Joey van Hoof, 17. Mike van Dijk, 18. Bart Bonnema, 19. Niek Leatomu

H H H
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TUSSENSTANDEN 2016 – 2017

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E
Tivoli 22 61 75- 16
Riethoven 22 52 62- 22
Sterksel 23 51 68- 21
Waalre 23 44 54- 31
DOSL 22 41 69- 34
DOSKO’32 22 37 56- 40
DEES 22 28 48- 58
Tongelre 22 24 62- 77
Terlo 22 21 32- 58
Casteren 22 18 32- 59
Knegselse Boys 22 18 26- 58
De Bocht’80 22 12 20- 72
LSV 22 7 19- 77

Tivoli kampioen!

Tivoli 2 5e klasse 521
Heeze 5 21 53 67- 27
Valkenswaard 6 21 46 52- 33
Tivoli 2 21 40 84- 41
Braakhuizen 5 21 39 59- 27
Dommelen 4 21 34 47- 36
Best Vooruit 4 21 31 42- 40
SBC 6 21 30 60- 50
EFC 5 21 28 44- 48
Waalre 3 21 18 50- 90
Nuenen 9 21 16 37- 62
Bergeijk 3 21 14 31- 77
Hoogeloon 3 21 10 37- 79
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Tivoli 3 5e klasse 526
RPC 5 17 41 67- 24
Acht 4 17 38 67- 27
Heeze 4 17 34 46- 36
Braakhuizen 6 17 30 37- 23
WODAN 7 17 23 47- 46
Pusphaira 4 17 20 35- 41
Nuenen 7 17 19 41- 50
Tivoli 3 17 18 52- 59
Eindhoven AV 3 17 15 34- 62
DOSL 3 17 5 12- 70

Tivoli 4 6e klasse 650

RKVVO 5 19 51 96- 26
Nuenen 10 19 40 110- 37
Steensel 3 19 37 66- 31
Riethoven 4 19 35 80- 49
Valkenswaard 7 19 35 73- 48
Braakhuizen 10 19 35 59- 42
Nederwetten 3 19 25 62- 62
De Valk 7 19 19 32- 46
Heeze 7 19 17 42- 60
Tivoli 4 20 14 46- 110
DOSL 7 19 0 10- 165

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)
Vlijmense Boys 16 39 102- 28
Tivoli 15 37 103- 23
SES 2 15 34 94- 29
FC Cranendonck 2 17 27 46- 32
SPV 16 26 49- 39
Emplina 3 17 25 41- 38
Ollandia 16 20 43- 55
SBC 2 15 10 31- 80
Baardwijk 2 17 10 42- 120
FC Uden 16 4 20- 127
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 4 9 14- 9
Best Vooruit G2G 5 6 19- 21
Tivoli G1 4 0 9- 29

Tivoli JO13-1 6e klasse 26
Acht JO13-3   9 25 43- 7
Unitas‘59 JO13-8 10 21 57- 27
Woe. Boys JO13-4 10 14 28- 35
Oirschot V. JO13-6   7 12 28- 26
Tivoli JO13-1   9 3 16- 48
SBC JO13-7G   7 1 10- 39

Tivoli JO9-1 4e klasse 50
RPC JO9-4 10 27 77- 18
Eindh. AV JO9-2   9 24 49- 18
DVS JO9-4   9 12 19- 25
De Valk JO9-4   9 12 11- 19
Tivoli JO9-1   9 4 23- 54
Unitas‘59 JO9-8 10 4 21- 66

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Hierbij weer een nieuwe topscorerslijst van het seizoen 2016 -2017.  

 1 Laura van Bergeijk dames  50x
 2 Luc Verbeek selectie  25x
 3 Olaf van Aalsum 3 e  20x
 4 Bobbi Demes dames  19x
 5 Jordelino Nzita selectie  17x
 6 Björn Bertrams selectie  14x
  Marc Carapiet 4e  14x
 8 Jolanda Heijmans dames  12x
  Rob van Hout 4e  12x
 10 Semra Arici dames  11x
  Ralf Walravens selectie  11x
 

H H H
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UIT DE MEDIA – VOORUITBLIK KAMPIOENSCHAP 
(overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 29 april 2017)

H H H
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WILH. BOYS EN TIVOLI KLAAR VOOR DE TITEL 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 26 april 2017 
een artikel als vooruitblik op het aanstaande kampioenschap van Wil-
helmina Boys en Tivoli. Dat artikel vinden jullie terug op onze website 
(www.svtivolivoetbal.nl) en onderstaand in ons clubblad.

26 april 2017 | - Wedstrijd van de week

Wilhelmina Boys en Tivoli klaar voor de titel

Aanstaande zondag kunnen Wilhelmina Boys en Tivoli het kampioen-
schap binnenhalen..
Na Unitas’59 kunnen zondag ook Wilhelmina Boys (derde klasse D) en 
Tivoli (vijfde klasse E) vroegtijdig kampioen worden. Wilhelmina Boys 
treft thuis Braakhuizen en Tivoli gaat op bezoek bij LSV. Beide ploegen 
hebben voldoende aan één punt om het kampioenschap definitief te 
veroveren.

Wilhelmina Boys startte de competitie als titelkandidaat, maar de ploeg 
uit Best moest ook beducht zijn voor FC Eindhoven/AV. Lang konden 
de blauwwitten bij blijven, ze veroverden zelfs de eerste periodetitel, 
maar daarna maakte FC Eindhoven een paar misstapjes en Wilhelmina 
Boys liep meer en meer uit op de concurrentie. Drie wedstrijden voor 
het einde is de marge negen punten. Een constant seizoen voor de 
tricolores uit Best die dit seizoen slechts vier keer verloren, twee keer 
gelijk speelden en zeventien overwinningen boekten.

Gepaste wijze
Jurgen Elbers kan na zes seizoenen als trainer van 
Wilhelmina Boys op gepaste wijze afscheid nemen 
van de club. De 41-jarige oefenmeester gaat ko-
mend seizoen een nieuwe uitdaging aan bij eerste-
klasser SV Deurne. Elbers kan terugkijken op een 
succesvolle periode. 
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Met het inbrengen van eigen jeugd en met de ontwikkeling van deze 
spelers plukt Wilhelmina Boys momenteel volop de vruchten. In zes 
jaar tijd twee keer promoveren is een knappe prestatie.
‘Als we zondag met die schaal staan, heb ik inderdaad zes schitterende 
jaren gehad. De eerste drie seizoenen was het voornamelijk puin rui-
men en een nieuw team opbouwen. En de laatste drie seizoenen zijn 
we gaan oogsten. Vorig jaar waren we er al dicht bij om te promoveren 
naar de tweede klasse. Nu hebben we een vrijwel perfect seizoen ge-
draaid en zijn we de meer dan terechte kampioen. Normaal gesproken 
moeten we het zondag afmaken, maar Braakhuizen is geen gemakke-
lijke tegenstander. Bovendien zijn zij nog in de race om een plek in de 
nacompetitie. Dus ze spelen nog écht ergens om.’
Wilhelmina Boys leeft overigens wel heel ontspannen naar de kampi-
oenswedstrijd toe. ‘We hebben genoeg aan een gelijkspel, maar gaan 
natuurlijk voor een overwinning. En dan lekker feesten en me langzaam 
gaan richten op mijn nieuwe club. Ik denk dat ik een goede selectie 
achterlaat voor mijn opvolger (Ronny Everaerts, red.), al is het afwach-
ten welke spelers blijven en er eventueel bijkomen. Als ze de selectie 
grotendeels intact kunnen houden, heeft Wilhelmina Boys een team dat 
mee kan in de tweede klasse. Maar eerst ‘even’ kampioen worden!’

Tivoli
Tivoli kent een ongekend seizoen. Na jarenlang het lelijke eendje te 
zijn geweest in de vijfde klasse, is dit seizoen voor de Eindhovenaren 
eigenlijk één groot feest. Met de komst van trainer Hans Bonnema, en 
in zijn kielzog een aantal goede spelers, is de club weer helemaal tot 
leven gekomen. Ook Tivoli werd vooraf – samen met Sterksel – be-
stempeld als een van de titelkandidaten. De oranjewitten namen vanaf 
speeldag 1 de koppositie in, om deze vervolgens niet meer af te geven.
Sterksel maakte vóór de winterstop een aantal misstapjes, waardoor 
niet zij maar Riethoven opeens de concurrent werd. Na de winterstop 
kwam Riethoven akelig dichtbij, toen het de uitwedstrijd bij Tivoli met 
0-2 won. Maar na wat onrust binnen de selectie, met als gevolg het di-
recte opstappen van trainer Sander Bosch, begon Riethoven dure pun-
ten te verspelen en maakte het de weg vrij voor Tivoli om aanstaande 
zondag al kampioen te worden.
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Eigen benen
Hans Bonnema maakte het afgelopen 
seizoen de overstap naar Tivoli. Na ja-
renlang actief te zijn geweest bij RPC, 
als trainer van het tweede elftal, wilde 
Bonnema eindelijk eens op eigen be-
nen staan. Dat werd dus Tivoli, de club 
die volledig opnieuw moest beginnen 
met haar selectie. Bonnema stapte in 

het avontuur en zorgde dat de selectie werd aangevuld met spelers die 
elders op een hoger niveau hebben gespeeld. Een goede spelersgroep 
is 1, er een groep van maken is 2. En dit is Bonnema heel aardig ge-
lukt. Tivoli is weer helemaal opgeleefd en gaat volgend seizoen de stap 
naar de vierde klasse maken.
‘Eigenlijk twijfelt niemand er meer aan’, geeft Bonnema toe. ‘We spelen 
tegen de nummer laatst en bij minimaal een gelijkspel zijn we kampi-
oen. We gaan echter voor de volle winst. Dan kan na 37 jaar eindelijk 
weer eens de vlag in de top. De hele club is er klaar voor. Iedereen 
leeft mee. Ben benieuwd hoeveel mensen er mee gaan naar Lenni-
sheuvel. Ik hoop dat het een geweldig oranjewit feest wordt. Het zal 
geen 10-0 worden, zoals Unitas’59 afgelopen zondag, maar we willen 
met een knaller kampioen worden.’
De bevlogen oefenmeester kijkt met genoegen terug op het afgelopen 
seizoen. ‘Niet alleen qua prestaties, maar ook qua tegenstanders. Ploe-
gen als DEES, DOSL. Riethoven, Sterksel en Waalre waren heel leuk 
om tegen te spelen. De meeste hebben hier mee de kantine gesloten! 
Haha! Bovendien hebben we veel complimenten ontvangen voor de 
manier waarop we Tivoli nieuw leven hebben ingeblazen. Dit respect 
is overigens wederzijds, want wij zijn als stadse vereniging soms best 
jaloers op de sfeer en de gemoedelijkheid in De Kempen. Volgend sei-
zoen in de vierde klasse beginnen we weer op nul, maar ik ben er van 
overtuigd dat we het daarin ook goed gaan doen.’

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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UIT DE MEDIA – VELDENRUIL 
(overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 29 april 2017)
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INTERNETGEIN DOOR DE (T)RONNIES

Onze voorraad is bijna op en we kunnen met deze rubriek nog 1 keer 
vooruit. Insturen is dus geboden 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. 

Wereldkampioen
Een wereldkampioen boksen gaat naar de bioscoop. Omdat daar nogal 
wat fietsen worden gestolen, zet hij er een bordje neer met de tekst: 
“NIET STELEN WANT ANDERS...WERELDKAMPIOEN BOKSEN.” 
Na de film is toch zijn fiets gestolen met een bordje op de lege plaats: 
“ACHTERVOLGEN IS ZINLOOS...WERELDKAMPIOEN WIELREN-
NEN” 

Spaghetti
Een man had al enkele jaren een affaire met een Italiaanse vrouw. Op 
een avond  vertelde de vrouw hem dat ze zwanger was. Omdat hij zijn 
reputatie en huwelijk niet wilde verpesten, betaalde hij haar, zodat ze 
naar Italië kon gaan om heimelijk het kind ter wereld te brengen. Als ze 
in Italië zou blijven om het kind op te voeden, zou hij het kind financieel 
ondersteunen tot diens achttiende. 
Ze stemde ermee in, maar vroeg, hoe hij zou weten wanneer het kind 
geboren zou zijn. Om het discreet te houden, vertelde hij haar om 
slechts een kaartje te sturen met daarop “Spaghetti”. Dan zou hij ervoor 
zorgen dat de betalingen geregeld zouden worden. Negen maanden 
later, zijn vrouw pakt de post op. 
“Schat,” zei ze, “je hebt een heel vreemd kaartje ontvangen.” 
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“Oh, geef het maar aan mij.” 
Zijn vrouw gaf hem het kaartje en keek toe terwijl haar man het kaartje 
las, hij werd bleek, en viel flauw. Ze pakte de kaart, en las: “5 x spag-
hetti. Drie met balletjes, en twee zonder. Stuur extra saus.” 

Rapportcijfer geschiedenis
Opa ziet het lage cijfer dat zijn kleinzoon voor geschiedenis heeft ge-
haald.
“Toen ik nog jong was, had ik altijd een hoog cijfer voor geschiedenis”, 
bromt hij.
Zegt zijn kleinzoon: “Dat zal best, opa, maar in die tijd was er ook nog 
veel minder geschiedenis!”

Dijkstra in Parijs
De heer Dijkstra gaat regelmatig voor zaken naar Parijs. Op een keer 
vraagt zijn vrouw of ze mee mag. Dijkstra vindt het maar niks, maar 
na lang aandringen, mag ze mee. Eenmaal in Parijs vraagt mevrouw 
Dijkstra aan haar man of ze nog uitgaan. Parijs heeft immers zo’n be-
roemd nachtleven. Maar Dijkstra antwoordt dat hij moe is en bovendien 
nooit uitgaat. Vrouwen krijgen echter altijd hun zin, dus ze belanden 
toch in een nachtclub. Ze bestellen een drankje en kijken naar een 
striptease-danseres, die alleen nog maar een slipje aan heeft. De pre-
sentator komt naar voren en zegt in de microfoon: “Wie trekt het laatste 
kledingstuk uit?” 
Waarop de hele zaak begint te roepen: “Dijkstra, Dijkstra, Dijkstra!” 
Woedend sleept mevrouw Dijkstra haar man naar buiten en houdt een 
taxi aan. Achter in de taxi valt ze vreselijk naar hem uit en scheldt ze 
hem uit voor alles wat lelijk is. Op een gegeven moment draait de taxi-
chauffeur zich om en zegt: “Hé, Dijkstra, als die hoer te lastig wordt, 
smijt je haar maar de auto uit!” 

Kun je in de hemel trouwen?
Op weg naar hun bruiloft verongelukt het jonge katholieke koppel bij 
een auto-ongeluk. Het volgende moment staan ze voor de hemelpoort 
waar ze wachten op Petrus. Ze vragen Petrus of ze alsnog in de Hemel 
kunnen trouwen.
Petrus zegt: “Ik weet het niet, dit is de eerste keer dat iemand dat 
vraagt. Ik ga het uitzoeken.” . Het koppel wacht, en wacht. Twee maan-
den gaan voorbij en het koppel wacht nog steeds.
Terwijl ze wachten, discussiëren ze over hoe het is om voor eeuwig ge-
trouwd te zijn. 
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“Wat als het niet werkt,” vragen ze zich af, “zitten we dan voor eeuwig 
aan elkaar vast?” Na 3 maanden keert Petrus eindelijk terug. “Ja”, zegt 
hij, “jullie kunnen trouwen in de hemel.”
“Dat is geweldig!” zegt het koppel, “maar we vroegen ons af, wat als 
ons huwelijk niet werkt? Kunnen we dan ook een scheiding aanvragen 
in de Hemel?”
Petrus wordt woedend en gooit zijn papieren op de grond. “Wat is er?” 
vraagt het koppel angstig. “Kom, schreeuwt Petrus, “het kostte mij drie 
maanden om een priester te vinden in de Hemel! Heb je enig idee hoe 
lang het zal duren voor ik hier één advocaat vind?”

Ijzerdraadje
Een man is met zijn auto gestopt bij het pompstation en heeft zijn ben-
zinetank volgegooid. Hij gaat naar binnen om te betalen en als hij weg 
wil gaan vindt hij zijn sleutels niet. 
“Verdomme,” roept hij, “mijn sleutels liggen in de auto en de deuren zijn 
gesloten!” 
De man achter de kassa zegt: “Geen paniek, hier is een stukje ijzer-
draad, maak er een lusje aan, dan kan je via de rubber van het raampje 
het pennetje omhoog trekken.” 
Zogezegd, zogedaan, de man begint met het ijzerdraadje te wroeten. 
Even later komt er een jongen in de tankshop binnen gelachen.
Hij zegt: “Moet je zien wat die man daar aan het doen is! Hij probeert 
met een ijzerdraadje zijn deur open te krijgen en zijn vrouw zit in de 
auto te roepen:
IETSJE NAAR LINKS, IETSJE NAAR RECHTS!!!” 

Google is een vrouw
Google moet wel een vrouw zijn.
Ze laat je nooit een zin afmaken voordat ze begint met raden en sug-
gereren. 

Met schoonouders naar restaurant
Mijn vrouw, m’n schoonouders en ik zaten lekker te eten in een res-
taurant. Mijn schoonmoeder snijdt een stuk vlees af, prikt het aan haar 
vork.
Ze vraagt me: “Is dit rund- of varkensvlees?”
Waarop ik haar beleefd vroeg: “Aan welke kant van de vork bedoelt u?”
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Jantje en de burgemeester
Jantje loopt langs het huis van de burgemeester en spuugt tegen het 
raam. De burgemeester komt boos naar buiten en vraagt: “Wat zou 
jouw moeder ervan vinden als ik bij jullie tegen het raam spuug?”
Jantje: “Dat zou ze heel knap vinden, wij wonen op de tiende verdie-
ping!”

Raadsel
Weet jij het?
Hoe noem je twee spiegeleieren met brood en twee kroketten?
Antwoord: Lunch.

Nog een raadsel
Weet jij waarom een boom niet kan voetballen?
Antwoord: Hij is geschorst!

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

Het is weer even geleden, maar onze Pas heeft weer een gedicht.

Gung ho vrienden!

Door eekhoorn, bever en gans, 
Geïnspireerd en bewogen, 

Stappen we in nieuwe dans, 
Gaan voor spontaan en bevlogen. 

Werklust en plezier, 
Versterkt door zelfstandigheid, 

Dat brengt ons dan schier, 
Enthousiasme op den tijd.

Zegt het voort, 
Wees die bron, 

Ongestoord, 
Als nieuwe zon!

Pasje 26-4-2017

H H H
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VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD

JO9

01-04-2017

RPC JO9-4 - Tivoli JO9-1 11-2 (3-1)
Uit bij RPC altijd lastig, de 1e helft ging goed, hielden goed stand.
We kregen knullig 3 doelpunten tegen, maar scoorden ook tegen, 
waardoor de ruststand 3-1 was.
RPC had het moeilijk met onze tomeloze inzet, maar jammer genoeg 
konden we deze niet tot het einde van de wedstrijd volhouden, waar-
door RPC in de laatste 5 minuten nog redelijk eenvoudig kon uitlopen 
tot 11-2.

08-04-2017

Tivoli JO9-1 -  De Valk JO9-4 1-2 (1-2)
Uit hadden we gewonnen, dus het moest nu ook lukken.
Vanaf begin waren wij licht de bovenliggende partij, alleen dit kwam 
niet tot uiting in doelpunten.
We hadden veel moeite met de kleine, snelle behendigere spelertjes 
van De Valk.
We kwamen goed op voorsprong, na een actie van Stijn gaf hij voor op 
Pim en die schoot beheerst in.
Nog in de 1e helft kregen we 2 knullige doelpunten tegen, en het lukte 
de 2e helft niet meer om de stand om te buigen.
En weer was het niet nodig de wedstrijd te verliezen, jammer.
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15-04-2017

Tivoli JO9-1 -  RPC JO9-4 1-10 (1-3)
Uit hielden we het goed vol, maar nu was de wedstrijd voor RPC be-
langrijker, ze konden nog kampioen worden.
Ik was van mening dat er 2 andere spelers in stonden dan de vorige 
wedstrijd, en die maakten het verschil. We hebben goed gewerkt, na 
een goede combinatie twijfelde Luuk geen moment toen de bal voor 
zijn verkeerde voet kwam, en schoot binnen. 
RPC was te goed, hiertegen konden wij niet veel inbrengen.

Op naar de laatste wedstrijd, deze gaan we winnen, toch!
Na de competitie hebben we nog 2 toernooien, lekker doortrainen tot 
begin juni en dan de verdiende vakantie.

Goed gewerkt.

Trainer Dion

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – DOSKO’32 op 23 april  jl. was Saif Oedai-
chand 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 geschon-
ken en werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

SAIF OEDAICHAND
MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 23-4-2017
TIVOLI 1 – DOSKO’32 1

Wat is je naam?
Saif Oedaichand
Wat is je geboortedatum en -plaats?
14-10-2009 in Veldhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 4, Beppino Sarto
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Kampioen worden
Wat wil je later worden als profvoetballer 
niet gaat lukken?

Leraar
In welk elftal speel je?
F1 (JO9-1)
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar, sinds 2013
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Scoren
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Rennen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Unitas in 2016
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Hoek gescoord
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee



41

Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
?
Wat is je favoriete club?
Real Madrid
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Favoriet spinazie, niet spruiten
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Cartoon Networks
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
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?
Niets
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD

JO13

01-04-2017

Acht JO13-3 - Tivoli JO13-1 8-0 (6-0)
We begonnen de wedstrijd met 11 man, hierdoor moest verstandig met 
de energie omgegaan worden. Doordat Mervan afgemeld had door 
ziekte konden we in aanval geen vuist maken, Whaleed probeerde wel 
de bal vast te houden zodat bijgesloten kon worden, maar de aanslui-
ting bleef uit. We hebben geen echte kansen kunnen creëren. 
De 1e helft was allemaal veel te slap, waardoor Acht makkelijk kon 
voetballen, binnen 5 minuten was het al 3-0, ruststand 6-0.
In de rust zijn ze even flink wakker geschud, dit werkte, Acht kreeg nau-
welijks kansen, er werd nu wel gestreden om iedere bal, hopen dat dat 
kwartje valt, met druk zetten maak je het de tegenstander moeilijker om 
te voetballen..
Begin een wedstrijd met deze instelling, maakt het spelletje leuker en 
makkelijker en voor de tegenstander moeilijker.

08-04-2017

Tivoli JO13-1 – Oirschot JO13-6 1-5 (1-2)
We begonnen aanvallend sterk met als resultaat enkele kansjes, maar 
toch viel het 1e doelpunt aan onze zijde, een corner werd onhoudbaar 
ingekopt.
Na een combinatie in het midden tussen Whaleed en Mervan werd, 
met de grote teen, door Mohamed nog net de bal voorbij de keeper ge-
tikt 1-1.
Het spel ging goed op en neer, wij een paar kansjes en zij ook.
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Weer een voorzet van Oirschot, dit was hun kracht, grote snelle bui-
tenspelers, nu stonden bij de 2e paal 3 man vrij 1-2, dit was tevens de 
ruststand.
De druk vanuit Oirschot bleef hoog en we hadden steeds minder verde-
digend antwoord, vooral via de zijkanten bleven ze gevaarlijk.
Hier speelden bij hun 2 grote jongens waar onze backs niet tegen op-
gewassen waren. Na een aantal aanvalsgolven bleef de teller op 1-5 
staan
Jammer jongens, goed gewerkt.

15-04-2017

Tivoli JO13-1 – Acht JO13-3 0-5 (0-2)
Acht was voor de wedstrijd al kampioen, maar dat was bij hun niet be-
kend, hierdoor was dit voor hun de kampioenswedstrijd.
Ze gingen vol in de aanval en al snel scoorden ze 2x ( te makkelijk, zij 
fel op de bal, wij te afwachtend)
Doordat Tycho de nacht ervoor ziek geworden was, stond Quinn in het 
doel, voor hem was het weer even wennen, was toch zeker een jaar 
geleden dat hij gekeept had. Na de eerste 2 doelpunten was de verde-
diging wakker en rechtte haar rug, ruststand 0-2.
Vanaf de zijkant waren de leiders er niet gerust op, dat was een compli-
ment voor ons, we gaven het niet zomaar weg.
Alleen was het moeilijk om echte kansen te creëren, hun laatste man 
speelde een topwedstrijd, er was geen doorkomen aan.
We bleven goed werken en maakten het Acht lastig genoeg, uiteindelijk 
wonnen ze toch ruim met 0-5, verdiend kampioen.
Op naar de laatste wedstrijd, proberen het seizoen winnend af te slui-
ten.

Martien en Dion 
H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Het blijft leuk, dat deze rubriek weer in ere hersteld is.
Bij de wedstrijd Tivoli – DEES op 9 april  jl. was Yasin Oedaichand van 
JO13-1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht mee 
op de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde geschonken en werd 
bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

YASIN OEDAICHAND
MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 9-4-2017
TIVOLI 1 – DEES 1

Wat is je naam?
Yasin Oedaichand
Wat is je geboortedatum en -plaats?
15-10-2006 in Veldhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 6, Beppino Sarto
Wat hoop je te bereiken op voetbalge-
bied?
Prof

Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
?
In welk elftal speel je?
D1 (JO13-1)
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar, sinds 2014
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Verdedigen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Ja, schieten
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Met de F tegen RKVVO
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Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Loepje over keeper
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
PSV
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Martien en Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Friet, niet groente
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Cartoon nw
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
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?
Een E-elftal
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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HANS BONNEMA VERLENGT CONTRACT

Onlangs is het bestuur met onze trainer van de selectie Hans Bonnema 
overeengekomen om zijn contract met 1 jaar te verlengen. Dat is goed 
nieuws en tevens is ook de staf van de selectie voor volgend seizoen 
rond. Diverse media hebben hierover bericht en onderstaand bieden wij 
u die artikelen van resp. het ED/ed.nl en amateurvoetbaleindhoven.nl.

ED/ed.nl

Hans Bonnema verlengt contract bij Tivoli

EINDHOVEN - Het bestuur van 
SV Tivoli is met hoofdtrainer 
Hans Bonnema een contractver-
lenging van een jaar overeen-
gekomen. Bonnema is sinds dit 
seizoen coach van de koploper 
in de vijfde klasse E.

Pascal Snijders 06-04-17, 00:56 

Volgens voorzitter Dré Rennenberg heeft het voltallige bestuur vertrou-
wen in de toekomst. Na vele jaren in de onderste regionen te hebben 
vertoefd, is de hoofdmacht nu de trotse lijstaanvoerder. 
Rennenberg: “We hebben een kwalitatief goede en enthousiaste se-
lectie. Daarom ziet het bestuur samen me Hans Bonnema de toekomst 
optimistisch tegemoet.”

Marcel van de Kamp blijft volgend seizoen als assistent-coach deel uit-
maken van de technische staf van SV Tivoli.
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amateurvoetbaleindhoven.nl

5 april 2017 | Nieuws 

Hans Bonnema verlengt bij SV Tivoli

Het bestuur van SV Tivoli is met Hans Bonnema een contractverle-
ning voor één seizoen overeen gekomen. 

Volgens Dre Rennenberg heeft het volledige bestuur vertrouwen in de 
toekomst. Na vele jaren in de onderste regionen te hebben verkeerd, 
is SV Tivoli nu de trotse lijstaanvoerder. Dre Rennenberg zegt “we heb-
ben een kwalitatief goede en enthousiaste selectie. Daarom ziet het 
bestuur samen met Hans de toekomst optimistisch tegemoet.”
De technische staf voor volgend seizoen ziet er als volgt uit:
Hoofdtrainer 1e elftal: Hans Bonnema
Assistent-trainer 1e elftal: Marcel van de Kamp
Leider 1e elftal: Cor Bertrams
Begeleider/Vlagger 1e elftal: Abdelhafid Ouzalah
Trainer 2e elftal: Martien Dielissen
Leider 2e elftal/Vlagger: Hakan Arici
Keeperstrainer selectie: Michel Mohanlal

De trainerscarrousel begint doorgaans in 
oktober al te draaien en de meeste clubs zijn 
eind januari voorzien van een trainer in het 
nieuwe seizoen. 
Bij SV Tivoli heeft het allemaal wat langer ge-
duurd. Dat heeft zo zijn redenen aldus Bon-
nema: “Het bestuur had al tijdig aangegeven 

dat ze graag met me verder wilde. Ik heb zelf ook aangegeven graag 
te willen blijven, alleen moesten er nog een aantal dingen geregeld 
worden. De club is in opbouw en om goed door te pakken, moet je zor-
gen dat de club zich verder ontwikkelt. De vorming van de technische 
staf is daar een belangrijk onderdeel van. Deze aandachtspunten zijn 
ingevuld en ik ben blij dat we het komend seizoen met deze staf verder 
gaan.”

H H H
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OVERLIJDEN

Ons bereikte het trieste bericht van het overlijden van

Ben van der Sanden

Op 2 mei 2017 is hij op 73-jarige leeftijd plotseling gestorven

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was Bennie, 
zoals hij bij de Tivolianen beter bekend stond, een 

markante clubman. 

Toen in 1975-1976 voor het eerst een dameselftal werd 
opgericht (Nel Smulders, Marijke Vugts in samenwerking 

met Hein Groeneveld), was Bennie de eerste trainer 
met Peter Smulders als assistent. 

Een jaar later werd een aparte damescommissie in het 
leven geroepen met o.a. Bennie als voorzitter en zijn 

vrouw Ans als secretaris. 
Bij het eerste lustrum van de dames in 1979-1980 is 

Bennie ook nog de grensrechter van het 1e, 
dat 37 jaar geleden onze voorlaatste kampioen was.

Wij wensen zijn vrouw Ans, hun zoon Perry en dochter 
Annelies en de overige familie en dierbaren alle mogelijke 

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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VETERANEN 
(door onze correspondent en webryder Marc van Hout)

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

RPC vets - Tivoli vets 1-3
Na de negatieve recordreeks van drie nederlagen op rij, hebben de Ti-
volianen zich ondertussen weer herpakt met drie overwinningen en een 
doelsaldo van 19-4. De niet-scorende periode lijkt dus weer achter de 
rug en tegen RPC lijkt het een ideaal moment om opnieuw uit te halen.
In een grootse entourage mochten de Tivolianen aftrappen op het 
hoofdveld, helaas was die entourage zo’n 30 meter verderop bij de 
Euro Hockey League. Desalniettemin waren de Tivolianen niet echt 
onder de indruk van het lawaai en begonnen voortvarend aan de wed-
strijd. Na zeven minuten bediende Jaffa Hakan met een lange bal en op 
zijn beurt liet Hakan de doelman kansloos: 0-1. Het kwartier stond nog 
net niet op de klok toen Rick de achterlijn wist te bereiken. Zijn voorzet 
werd door de doelman op clowneske wijze verwerkt, waarna Ferry er 
als de kippen bij was om af te ronden: 0-2. Dus stonden hij en Hakan 
net als voor de wedstrijd wederom op de gedeelde tweede plaats van 
het lijstje clubtopscorers. De wedstrijd was wat later begonnen, dus om 
deze wel weer op tijd te beëindigen, besloot de scheidsrechter tot het 
spelen van twee keer dertig minuten. Jullie begrijpen het wel: in het 
laatste kwartier voor rust gebeurde niets meer
Bij de aftrap van de tweede helft had een donkere spits van RPC de 
knollentuin betreden (geen wonder dat zij graag de velden van Tivoli 
willen…). Vanaf de eerste minuten was al duidelijk dat de Tivoliaanse 
verdediging en met name Hennie hun handen vol zouden hebben aan 
deze watervlugge spits. Na zeven minuten was de spanning terug in de 
wedstrijd, een razendsnelle counter waarbij de zojuist benoemde speler 
aan de basis stond, werd achter Patrick gewerkt: 1-2. Vervolgens wer-
den de Tivolianen terug gedrukt, maar met het nodige kunst- en vlieg-
werk van de verdedigers en Patrick werd voorlopig standgehouden. 
Langs de lijn deed coach in opleiding Frank G. enkele tactische
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omzettingen, waaronder dat Jaffa zich alleen tot aanvallen moest be-
perken. En vrijwel direct resulteerde dit in effect. Jaffa ontving de bal 
van achteruit, ging op de doelman af en legde op het juiste moment 
af op de meegekomen Ferry: 1-3. Bij RPC zakte de moed door zo’n 
tactisch grootmeester duidelijk in hun schoenen, dus de resterende 10 
minuten konden de Tivolianen rustig uitspelen. Vermeldenswaardig was 
nog wel dat Ronny met zijn puike uitvoering van de Fosbury-flop achter 
de reclameborden verdween bij het halen van de bal. Van hem is tot op 
heden niets meer vernomen…
Een onverwacht zware wedstrijd begon met psychologische oorlogs-
voering, een onbespeelbaar en ongemaaid veld was voor RPC niet 
voldoende om de punten in eigen huis te houden. De Man of the match 
was vandaag Ferry, die ondanks het overlijden van zijn vader een dag 
eerder “gewoon” speelde en eigenhandig voor twee van de drie doel-
punten tekende.

Tivoli vets – Wilhelmina Boys A vets 5-3
Vandaag wachtte wederom een oude bekende: Wilhelmina Boys A reis-
de af naar De Heihoef, voor de eerste onderlinge confrontatie sinds dat 
zij gastheer waren voor het veteranentoernooi. Good-old René stond 
weer eens aan de aftrap en even later zou ook Jeffrey de R. na enkele 
jaren weer aansluiten.
Hoewel de Tivolianen gewaarschuwd waren voor de lastige eerdere 
ontmoetingen, begonnen zij verre van goed aan de wedstrijd. Binnen 
twee minuten werd hun eerste voorzet al achter Bert gefrommeld: 0-1. 
Maar kort daarna werd de orde alweer hersteld. René ontving de bal 
op “randje 16” en plaatste hem keurig onder in de hoek: 1-1. Tevens 
Renés eerste doelpunt in dienst van de veteranen. Tivoli nam het over-
wicht terug en dat leidde halverwege de eerste helft tot een verdiende 
voorsprong. Een schot van Hakan spatte op de lat uiteen, nee Hakan 
dit is geen assist, waarna Jaffa bij de tweede paal ternauwernood de 
rebound nog kon binnenvliegen. Om de teams na rust wederom met 
een gelijke stand te laten beginnen, besloot Gijs vlak voor rust de bal in 
de voeten van de Boyse spits te schuiven. Hij kon vervolgens om Bert 
heen: 2-2.
In de rust had Jeffrey zich klaar gemaakt voor zijn rentree en dat zullen 
de Boys geweten hebben. De aftrap was amper genomen of Jeffrey 
waagde zich aan een solo waar zelfs Maradona van onder de indruk 
zou zijn geweest. Drie of vier Boyse verdedigers werden de Leender-
heide opgestuurd, waarna Jeffrey deze actie uiteraard met een 
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doelpunt bekroonde: 3-2. Na een klein kwartier spelen werd Jaffa in het 
strafschopgebied onreglementair gestopt en kwam de bal op de stip 
terecht. Veteranentopscorer van weleer Jeffrey nam plaats achter de 
bal en benutte de pingel feilloos: 4-2. De Boys konden hem duidelijk 
niet stoppen, tot een kwartier voor tijd. Een ongelukkige botsing waar-
bij knieën elkaar raakten, betekende Jeffrey’s einde van de wedstrijd. 
Ferry was de invaller van dienst en letterlijk 3 seconden later zette hij 
met een bal buitenkant rechts René alleen op de doelman: 5-2. Over 
een brede selectie gesproken…! Het slotakkoord was voor de gasten 
uit Best. Een schot van een meter of achttien was Bert te machtig: 5-3.
Met een weekje rust voor de boeg vanwege de verjaardag van onze 
Koninklijke Hoogheid staan er voor dit seizoen nog twee uitwedstrijden 
op het programma. Tussendoor zal ook ons vaandelteam voor het eerst 
in 37 jaar kampioen worden, dus de vraag is hoe het andere oranje ko-
mende wedstrijd in Oerle aan de aftrap zal verschijnen.

H H H

OVERLIJDEN

Wij kregen het droevige bericht van het overlijden van

Frits Klein Kiskamp

Op 14 april 2017 is hij op 77-jarige leeftijd gestorven

Frits was in het verleden als supporter van zijn zoon veelvuldig 
op onze velden op de Heihoef. Hij is de vader van ons 

gewaardeerd veteranenlid Ferry Klein Kiskamp.

Wij wensen Ferry en zijn familie en dierbaren veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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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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- het eindelijk zover is 
- WIJ KAMPIOEN ZIJN
- ons vaandelteam afgelopen 
 zondag voor het eerst in 37 jaar  
 de titel wist te pakken
- het uit bij LSV bijna als thuiswed 
 strijd voelde
- er namelijk vele Tivolianen waren  
 afgereisd naar Lennisheuvel
- het oranje zwart heerste op het 

sportpark
- vuurwerk, scanderend publiek en het luidkeels gezongen clublied 

daar voorbeelden van waren
- de spelers na de wedstrijd genoten van een dubbele douche
- na de champagne het warme water extra weldadig moet zijn geweest
- na thuiskomst het feest wederom losbarstte op de Heihoef
- hier een DJ, 2 zangers, een frietkar, veel drank en een feestende 

massa zich lieten gelden
- ook, oudgediende, Frans Mink tussendoor nog even bezocht werd
- hij op die manier toch kon meedelen in dit geluk
- wij hem en Annie uiteraard veel sterkte toewensen
- het feesten tot in de vroege uurtjes doorging
- we komende zondag dit feestje nog eens dunnetjes over zullen doen
- u daar uiteraard allemaal bij verwacht wordt
- er vast ook wel andere wetenswaardigheden te vermelden zijn
- wij ons daar echter niet aan willen wagen
- de euforie ons daarvoor nog steeds te veel parten speelt
- een kampioenschap dan ook niet niks is uiteraard
- wij de spelers, (bege)leiders, staf en (hoofd)trainer(s) van harte felici-

teren
- deze teamprestatie niet te onderschatten valt
- wij enorm trots kunnen zijn op het hele team
- de kwaliteitsimpuls van onze selectie zonder de teamspirit nooit ge-

noeg was geweest
- wij als trotse Tivolianen dit clubblad beëindigen
- wij allen Tivolianen zijn 

H H H








