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REDACTIONEEL

Na al het fantas-
tische positieve 
nieuws over onze 
voetbalclub de af-
gelopen maanden, 
moet we conclu-
deren dat er ook 
nog enorm veel 
uitdagingen liggen. 
Het zal u niet ont-

gaan zijn dat RPC en de gemeente 
Eindhoven blijven spreken over een 
sportparkruil. De komende tijd zal 
het bestuur hieromtrent alle zeilen bij 
moeten zetten en diverse overleg-
gen ingaan met de gemeenteraad en 
andere belanghebbenden. Al zo’n 45 
jaar vertoeven wij op de Heihoef en 
daar zitten we wel prima.

Natuurlijk is het zo dat RPC een pro-
bleem heeft, hun accommodatie kan 
het ledenaantal niet aan en de ge-
meente gaat nog meer terrein inpik-
ken van hen. Wij voelen mee met hen 
en zijn tegelijkertijd niet van plan om 
de oplossing van dat probleem te zijn.
Via diverse media zult u de komende 
tijd nog wel het een en ander hierover 
horen en uiteraard berichten wij u ook 
als er relevante en betrouwbare infor-
matie hierover beschikbaar is.

Voor nu wensen wij u veel leesplezier 
en nagenieten van de prachtige pres-
tatie van ons clubje!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Perikelen rondom De Heihoef
De meeste van jullie zullen de afgelopen tijd ongetwijfeld allerlei gelui-
den hebben gehoord of berichten in de verschillende media hebben ge-
lezen met betrekking tot Tivoli, RPC en ons sportpark De Heihoef. Op 
dit moment zijn alle betrokken partijen in overleg met de gemeente en 
zijn er dus nog geen definitieve besluiten genomen. Tivoli blijft dus ge-
woon op De Heihoef. Mochten er wel besluiten worden genomen, dan 
zullen deze via de bekende wegen gecommuniceerd worden. Wordt 
dus ongetwijfeld vervolgd.

Frans Mink Toernooi
Nadat het vaandelteam een aantal weken geleden de kampioensschaal 
aan hem heeft getoond, draagt ook het jaarlijkse toernooi weer zijn 
naam. Het Frans Mink toernooi zal dit jaar plaatsvinden op zondag 11 
juni en begint om 10.30 uur. Het is een 7-tegen-7-toernooi, dat toegan-
kelijk is voor alle Tivolianen en sympathisanten. De kosten bedragen 
€25,- per team en inschrijven kan aan de bar bij Angelique. Verderop in 
dit blad treft u hier nog de flyer van aan.

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 der bestuursleden.

Contributie en overschrijving
Het blijft voor onze club noodzakelijk dat we tijdig de contributiegelden 
binnen krijgen. Leden die niet betalen, zullen uiteraard niet speelge-
rechtigd zijn. Ook kunnen zij zich niet overschrijven naar een even-
tuele andere club als er nog een bedrag openstaat. Algemene leden 
zullen als lid van onze vereniging worden uitgeschreven als zij hun con-
tributie niet voldoen. De betaling kan gedaan worden op IBAN-nummer 
NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli.

Namens het bestuur, Marc van Hout
H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Marijke Smulders verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
  Tom van Duijnhoven 4e

 7 Krishian Visser 3e

 9 Eddy Hendrikx 4e

 10 Hein Groeneveld  lid commissie van beroep/lid van  
   verdienste
 12 Frans Dielis lid van verdienste
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
 20 Hakan Arici veteranen
 21 Gijs Bonnema clubgrensrechter 1e

 22 Stijn de Werk 4e

  Lou Swinkels 3e

 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 28 Alexander Pleyte G1

H H H
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TIVOLI 1 – DE KAMPIOENSDAG

In het vorige clubblad hebben we jullie beloofd om nog een uitgebreid 
verslag van het kampioenschap van ons 1e te publiceren. Onderstaand 
treffen jullie dat verslag van de hand van onze correspondent Marc van 
Hout aan. Natuurlijk plaatsen we daarbij ook een uitgebreide fotorepor-
tage van die dag.

Tivoli 1 eindelijk weer Kampioen! 
30 april 2017, voor altijd in de Tivoliaanse boeken!

We schrijven donderdag 25 augustus 2016. Ons vaandelteam heeft de 
afgelopen vier dagen tegen PSV en Steensel twee nederlagen en als 
gevolg daarvan de uitschakeling moeten slikken voor de beker, als de 
correspondenten de kersverse nieuwe hoofdtrainer vragen naar zijn 
ambities voor het komend seizoen. Een citaat van Hans uit het destijds 
verschenen clubblad: “Eindigen in de top drie is de doelstelling, dit 
moet voor zover de mogelijkheden dat toelaten, bereikt worden met at-
tractief voetbal.” En wanneer vond Hans dat zijn periode als trainer van 
Tivoli geslaagd zou zijn? “Ik ben tevreden als de Tivolianen positieve 
herinneringen over houden aan mijn periode als trainer van Tivoli.”

Dan nu terug naar het heden. Zondag 30 april om 16.23 uur, Mijlstraat 
127 te Lennisheuvel, sportpark LSV. Hans heeft ondertussen de zwarte 
kampioensshirts met gouden letters al verdeeld onder de wisselspelers 
en staat net zoals assistent Marcel en begeleider Cor breed lachend 
voor zijn dug-out. Op dat moment klinkt het verlossende signaal: voor 
het eerst in 37(!!) jaar mag de S.V. Tivoli zich weer eens kampioen noe-
men. Destijds stonden op de elftalfoto bekende namen als: 
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Ben van der Sanden, Piet 
Joosten, Noud van de Vleu-
ten, Lambert Dekkers, Wim 
Dielissen, Juul van Hout, 
Wim Saes, Hennie Bruinen, 
Theo van Rooij, Fred van-
der Horst, Tinie van Rooij, 
Peter van Heesewijk, Jack 
van Stiphout, Raymond van 
den Berg, Gijs Visser en 

Martin van Gijzel. Vandaag is na lange tijd een jonge ploeg in hun voet-
sporen getreden en mogen zij zich veruit de beste noemen van de 5e 
Klasse E. Hieronder een impressie van deze historische dag.

10.30 uur: start wedstrijdvoorbereiding met een gezamenlijk
ontbijt in de kantine
De verschillende (social) media stonden de afgelopen week vol met 
voorbeschouwingen en interviews met de betrokkenen en vandaag was 
het dan eindelijk zo ver: MATCHDAY. De dag waar de oer-Tivolianen 
al jaren naar smachten, is 
eindelijk aangebroken. Om 
niets aan het toeval over 
te laten en om de neuzen 
nog één keer de juiste kant 
in te krijgen, verzamelde 
de selectie zich ruim voor 
aanvang van de wedstrijd 
in de kantine om samen te 
ontbijten. Nadat het kracht-
voer verorberd was, was het tijd om iedereen nog even fijn voor aap te 
zetten. Met een fotocollage waar het Rijksmuseum jaloers op zal zijn, 
werden de hoofdrolspelers van dit jaar “bedankt” voor hun bewezen 
diensten. Ondertussen kwam de aftrap ook steeds dichterbij…

12.25 uur: vertrek van de spelers-/supportersbus richting Lenni-
sheuvel
Aangezien de Tivolianen vandaag eindelijk weer eens een stapje ho-
gerop zouden gaan zetten, moest er ook wat aan de professionaliteit 
gebeuren. Er was een bus geregeld om met z’n allen 
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(selectie, begeleiding, dames 
1, bestuur, cameraman Jim, de 
OTU (Orange Tivoli Ultras – de 

nieuwe Tivoli fanclub) en kilo’s aan 
sfeerspullen) naar dat hele kleine stipje 
op de landkaart af te reizen. Uitge-
zwaaid door huisfotograaf Willem ver-
trok de karavaan mooi op tijd om vervolgens een kleine veertig minuten 
later te arriveren op het sportpark. De mensen in Lennisheuvel en op 
het sportpark keken hun ogen uit, nooit eerder hebben zij zo’n oranje 
invasie hun dorp en club zien overnemen. Overigens was bij LSV alles 
perfect geregeld, waarvoor dank! 

13.15-14.30 uur: pre-match drinking en de warming-up
Bij aankomst op het sportpark trokken de spelers en begeleiding zich 
terug in de kleedkamer voor hun wedstrijdvoorbereiding. De aanwezige 
supporters lieten zich 
ondertussen in het zon-
netje de drankjes goed 
smaken en de sfeer zat 
er eigenlijk al vanaf de 
busreis goed in. Vanaf 
dat de oranje helden het 
gras betraden voor hun 
warming-up werd de 
oranje invasie alsmaar 
groter en hadden steeds 
meer mensen de weg 
vanuit Stratum naar LSV 
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weten te vinden. Ondertussen kwamen Jim, Pascal en Willem handen 
en ogen tekort om alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Ook het 
ED en AVE waren ondertussen gearriveerd, het kampioenschap zou 
zeker niet onopgemerkt blijven.

14.30-16.23 uur: dé Kampioenswedstrijd!
Onder luid applaus en met oppeppende muziek, toeters, fakkels en ver-
schillende spandoeken betraden beide elftallen het veld. De Tivolianen 
gefocust op maar een ding: de titel, de Boxtelnaren met het doel om 
daar een stokje voor te steken. Op de elftalfoto van die dag stonden de 
elf namen die vandaag 
uitverkoren waren om 
het klusje te klaren: 

Remy Wooding, Bjorn 
Bertrams, Ralf Walra-
vens, Evert Papadakis, 
René Lathouwers, Bart 
Bonnema, Jordelino 
Nzita, Appie Saddaty, 
Niek Leatomu, Joey van 
Hoof en Mike van Dijk.

Zoals jullie in de verschillende verslagen hebben kunnen lezen, was 
het een echte kampioenswedstrijd, waarin de zenuwen het lange tijd 
leken te winnen van de kwaliteiten. Maar de oranje machine zou de 
oranje machine niet zijn, als zij niet aan het langste eind zouden trek-
ken. En zo geschiedde, doelpunten van Bjorn, clubtopscorer Jordelino 
en Joey van Hoof bepaalden de eindstand op 0-3.
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Toen de scheidsrechter voor het 
laatst op zijn fluit blies, schoten de 
fakkels van de OTU langs de zijlijn 
weer aan en werd het veld door de 
selectie, begeleiding en supporters 
bestormd. Oranje geverfde haren 
en snorren waren uitgebreid verte-
genwoordigd, net als de bordjes met 
foto’s van Bas en Niek zodat zij ook 

niet op de kampioensfoto zou-
den ontbreken. De schaal werd 
uitgereikt, voorzitter Dré bedank-
te het hele team en uiteraard 
werd de champagne ontkurkt. 
Nadat iedereen zich uiteindelijk 
weer omgekleed had, keerde de 
rust in het pittoreske Lennisheu-
vel weer enigszins terug.

17.30 uur: De heersers van de 5e klasse onderweg terug naar Stra-
tum
Waar het op de heenweg nog vrij rustig in de bus was, vermoedelijk 
door de spanning, werd dit op de terugweg ruimschoots goed gemaakt. 
Bij een kampioenschap horen natuurlijk ook de nodige drankjes en 
daaraan was in de bus geen gebrek. De speakers gingen vol open en 

de A2 en de Eindhovense 
rondweg zullen geweten heb-
ben dat Tivoli kampioen is 
geworden. Voordat de viering 
op De Heihoef echt kon be-
ginnen, werd er in Stratum 
eerst een bodempje gelegd 
bij Ons Danny. Ook was er 
vandaag nog aandacht voor 
serieuze zaken. Een stop 

bij oer-Tivoliaan Frans Mink om hem na zoveel jaar eindelijk weer een 
schaal te kunnen tonen, was misschien wel een van de meest memora-
bele dingen van deze dag.
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18.20 uur: Een heldenontvangst
De Heihoef was voor deze gelegenheid omgetoverd tot een grote oran-
je zee, waarvoor dank voor alle hulp! Ondertussen was de kantine ook 
alweer afgeladen vol in afwachting van de kampioenen. Onder begelei-
ding van DJ Frank van Weert werden zij dan ook uiteindelijk feestelijk 
ontvangen en kon het feest 
pas echt gaan beginnen. Dikke 
sigaren werden tevoorschijn 
getoverd en de drank vloeide in 
overvloed. Zelfs het ED was op 
de hoogte van de gigantische 
hoeveelheid vaten die voor dit 
kampioensfeest was ingesla-
gen. 

Omdat een team niet alleen uit spelers bestaat, maar ook daar omheen 
de nodige mensen nodig zijn om alles in goede banen te leiden, was 

voor het centrale duo Mike 
en Luuc reden om nog een 
aantal mensen in het zonnetje 
te zetten en te bedanken voor 
dit geweldige seizoen. Ook 
werd alvast afscheid genomen 
van Joey Klaassen, die hier 
zelf alleen nog niet van op de 
hoogte was, maar dat terzijde.

Toen het feest al enige tijd los 
was gebarsten, had ook Dan-
ny Canters de weg naar onze 
kantine gevonden. Zijn groot-
ste hits en andere (Hollandse) 
meezingers passeerden in rap 
tempo de revue en de kan-
tine barstte ongeveer uit haar 
voegen. En langzaam, heel 
langzaam naderde het feest 
zijn einde… 
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Het aantal in oranje gehulde toeschouwers, de fakkels en spandoeken, 
het aantal supporters, de hoeveelheid geschonken drank, de langste 
polonaise. Graag had ik het jullie allemaal willen vertellen, maar dat 
was vandaag niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkste vandaag 
was dat de Tivolianen eindelijk weer eens iets te vieren hadden en met 
recht trots mogen zijn op hun club. 
Dat Hans nu als hoofdcoach van 
een vaandelteam 1 op 1 loopt wat 
betreft seizoenen en titels, schept 
natuurlijk de nodige verwachtingen 
voor volgend seizoen. Maar dit pak-
ken ze hem, de selectie en ieder-
een die Tivoli (al jaren) een warm 
hart toedraagt nooit meer af.

Selectie, begeleiders en alle Tivolianen; bedankt voor dit geweldige sei-
zoen en het meer dan terechte feest!

Een trotse webryder, Marc van Hout

Op de volgende pagina’s vinden jullie een uitgebreide fotoreportage.
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EINDSTANDEN 2016 – 2017

Senioren en dames

Tivoli 1 5e klasse E

Tivoli 24 67 84- 16
Riethoven 24 55 68- 28
Sterksel 24 51 68- 23
DOSL 24 45 76- 36
Waalre 24 44 55- 33
DOSKO’32 24 43 62- 42
DEES 24 31 51- 61
Tongelre 24 30 70- 82
Terlo 24 24 35- 63
Knegselse Boys 24 21 33- 61
Casteren 24 18 33- 66
De Bocht’80 24 13 22- 81
LSV 24 7 21- 86

Tivoli 2 5e klasse 521
Heeze 5 22 53 69- 30
Valkenswaard 6 22 49 56- 35
Braakhuizen 5 22 42 65- 29
Tivoli 2 22 40 86- 45
Dommelen 4 22 37 50- 38
SBC 6 22 33 67- 51
Best Vooruit 4 22 31 43- 43
EFC 5 22 28 45- 50
Nuenen 9 22 19 39- 63
Waalre 3 22 18 51- 97
Bergeijk 3 22 17 34- 78
Hoogeloon 3 22 10 39- 85
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Tivoli 3 5e klasse 526
RPC 5 18 44 77- 25
Acht 4 18 41 77- 31
Heeze 4 18 37 47- 36
Braakhuizen 6 18 30 38- 33
WODAN 7 18 23 47- 47
Pusphaira 4 18 21 35- 41
Tivoli 3 18 19 52- 59
Nuenen 7 18 19 45- 60
Eindhoven AV 3 18 18 35- 62
DOSL 3 18 5 12- 71

Tivoli 4 6e klasse 650
RKVVO 5 20 54 106- 26
Nuenen 10 20 40 112- 41
Steensel 3 20 40 76- 32
Valkenswaard 7 20 38 77- 50
Braakhuizen 10 20 38 67- 45
Riethoven 4 20 35 80- 51
Nederwetten 3 20 25 62- 72
De Valk 7 20 22 34- 46
Heeze 7 20 17 45- 68
Tivoli 4 20 14 46- 110
DOSL 7 20 0 11- 175

Tivoli dames 7e klasse 1 (7 tegen 7)

SES 2 18 43 121- 29
Vlijmense Boys 18 43 112- 29
Tivoli 18 42 107- 24
FC Cranendonck 2 18 28 47- 33
SPV 18 26 49- 52
Emplina 3 18 25 41- 43
Ollandia 18 24 48- 55
SBC 2 18 14 36- 93
Baardwijk 2 18 10 42- 124
FC Uden 18 4 20- 141
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G-team en Jeugd (voorjaarsreeks)

Tivoli G1 2e klasse H
Bladella G1 6 18 44- 7
Haarsteeg G1G 6 12 21- 13
Best Vooruit G2G 6 6 21- 31
Tivoli G1 6 0 12- 47

Tivoli JO13-1 6e klasse 26
Acht JO13-3 10 28 45- 8
Unitas‘59 JO13-8 10 21 57- 27
Oirschot V. JO13-6 10 18 38- 32
Woe. Boys JO13-4 10 14 28- 35
SBC JO13-7G 10 4 21- 51
Tivoli JO13-1 10 3 19- 55

Tivoli JO9-1 4e klasse 50
RPC JO9-4 10 27 77- 18
Eindh. AV JO9-2 10 24 50- 23
DVS JO9-4 10 15 26- 25
De Valk JO9-4 10 15 16- 20
Tivoli JO9-1 10 4 23- 61
Unitas’59 JO9-8 10 4 21- 66

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Hierbij weer een nieuwe en (waarschijnlijk) laatste topscorerslijst van 
het seizoen 2016 -2017.  

 1 Laura van Bergeijk dames  52x
 2 Luc Verbeek selectie  25x
 3 Olaf van Aalsum 3 e  20x
  Jordelino Nzita selectie  20x
 5 Bobbi Demes dames  19x
 6 Björn Bertrams selectie  14x
  Marc Carapiet 4e  14x
 8 Jolanda Heijmans dames  12x
  Rob van Hout 4e  12x
  Ralf Walravens selectie  12x

H H H
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DAMES TIVOLI – (net geen) KAMPIOEN!?

Het morele kampioenschap
Dames 1 ondanks nederlaag toch de winnaressen

Na de eerste seizoenshelft achter de feiten aangelopen te hebben, 
gloorde na de eerste wedstrijden verrassend weer hoop voor de Tivoli-
aanse dames. Naaste concurrent Vlijmense Boys wist opeens ook wat 
verliezen was - twee keer op rij zelfs - en Tivoli kwam aan kop. Zodoen-
de zou de onderlinge ontmoeting op 9 april de directe strijd om de titel 
moeten worden, maar dit liep anders dan gedacht…

Onder de rook van ’s-Hertogenbosch leken alle spelregels die door de 
FIFA en KNVB ooit bedacht waren als sneeuw voor de zon verdwenen. 
Een wedstrijd die nooit een wedstrijd werd, beter gezegd: die nooit een 
wedstrijd mocht worden. In het hol van de leeuw wist Laura de Tivo-
liaansen nog wel op voorsprong te schieten, maar daarna werd alles 
anders. De ene Tivoliaanse was nog niet overeind gekrabbeld van de 
eerste doodschop of de volgende volgde alweer. En zo ging het nog 
een tijdje door. Enfin, de KNVB vond dat deze wedstrijd aan een club-
scheidsrechter voldoende had en dat hebben de dames geweten. Na 
een eerste staking en een verwijdering van een Tivoli-supporter van het 
sportpark, volgde nog een rode kaart voor Laura, sterspeler en club-
topscorer met de helft van de hele productie op haar naam. Toen er na 
bijna een kwartier blessuretijd eindelijk werd afgefloten, leek de wed-
strijd voorbij. Maar niets bleek minder waar: de scheidsrechter staakte 
de wedstrijd, dit keer definitief bij een 0-1 stand voor Tivoli.
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Beide teams hebben destijds een getuigenverklaring moeten afleggen 
en na een lange tijd wachten op de uitspraak, bleek enigszins verras-
send dat er nog vijf minuten uitgespeeld diende te worden en dat dus 
zonder Laura. In de weken tussen de wedstrijd en de uitspraak verloren 
beide teams nog een aantal punten waardoor SES ook nog dichtbij 
is gekomen. De competitie was voor zowel Vlijmen als Tivoli al klaar, 
alleen nummer 3 SES moest op de dag waarop het restant gespeeld 
ging worden nog haar laatste wedstrijd spelen en kon nog langszij ko-
men. Het enige wat Tivoli hoefde te doen, was geen goal incasseren en 
zij mochten zich kronen tot kampioen.

Op 21 mei was het dan zover. De wilde verhalen over de eerste poging 
deden in het Tivoliaanse circuit al geruime tijd de ronde, dus men wilde 
met eigen ogen aanschouwen of deze verhalen wel klopten. In groten 
getale waren zij dan ook op die zondag naar Vlijmen afgereisd om de 

dames hun welverdiende 
steun te bieden. De Vlijmense 
leidsman was hier duidelijk 
niet van onder de indruk en 
direct na de scheidsrechters-
bal om het spel te hervatten, 
volgde een “overtreding”. Van 
Tivoli uiteraard. Het spel was 
nog geen vijf seconden oud 
of vrije trap nummer 2 was al 

een feit en ditmaal op een uitnodigende plek binnen 10 meter van de 
Tivoliaanse goal. Tot overmaat van ramp ging deze tegen de touwen en 
stond het binnen 10 seconden dus weer gelijk. In de resterende 4:50 
minuut waren de Tivoliaanse dames niet meer bij machte om een vuist 
te maken en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Hierdoor wist Vlij-
men Tivoli dus voor te blijven.

Waar vooraf voor gevreesd werd en voor gewaarschuwd was, werd we-
derom bewaarheid. In een vijandige entourage was het vanaf de eerste 
seconde al duidelijk dat Tivoli geen kampioen mocht en zou worden. 
Naderhand liepen de emoties bij de dames en verschillende supporters 
dan ook hoog op en werd snel het sportpark verlaten. Onderweg werd 
duidelijk dat SES hun inhaalwedstrijd had weten te winnen, waardoor 
Vlijmen (nog) geen kampioen was.
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Toen de dames eenmaal weer op De Heihoef waren gearriveerd, waren 
de emoties weer enigszins gezakt. Dit kwam mede omdat de kantine al 
in kampioenssferen gebracht was en zij voor hun gevoel toch de mo-

rele kampioen waren. Dus bovenaan 
of niet, the party will go on. Weg-
gooien is immers ook zonde!  

Net als bij de heren waren er ook 
nu weer kampioenshirts geregeld 
en zijn er weer verschillende arties-
ten langs geweest. Danny Canters 
wist wederom de weg naar Tivoli te 
vinden en dit maal was ook Jayden 

Daniëls present om de kantine op stelten te zetten. Tussendoor werd 
er ook nog gebarbecued en werden onze cricketburen ingewijd in de 
Tivoliaanse manier van feesten. Een groot gedeelte van de selectie 
was ook aanwezig, als dank voor de steun die de dames hen heel het 
seizoen gegeven hebben. De Tivolianen stonden als vanouds weer op 
de banken en het feest ging tot diep in de avond door.

Nu bereikte ons afgelopen week het bericht dat Vlijmen de beslissings-
wedstrijd tegen SES heeft afgezegd. Wordt ongetwijfeld dus nog ver-
volgd…

De Webryder, Marc van Hout

Op de volgende pagina vinden jullie nog een foto-impressie van die 
dag.
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TIVOLI 1 – AFSLUITING IN STIJL

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.

Na de vorige keer het kampioenschap na 37 jaar te hebben binnenge-
haald, heeft ons 1e het seizoen in stijl afgesloten. Met 2 overwinningen 
in evenzovele wedstrijden kwam een succesvol seizoen ten einde met 
klinkende rapportcijfers: 24 wedstrijden gespeeld; 22 overwinningen; 1 
gelijkspel (thuis tegen Sterksel); 1 nederlaag (uit tegen Riethoven); 67 
punten; 84 doelpunten voor; 16 doelpunten tegen. Nogmaals fantas-
tisch mannen en nogmaals van harte gefeliciteerd met deze prestatie.

Tivoli – De Bocht’80 (2-0) 7-0 7 mei 2017
ED/ed.nl:
Tivoli en Tongelre triomferen in eigen huis
EINDHOVEN - Kampioen Tivoli versloeg De 
Bocht’80 met 7-0.
De thuisploeg leidde halverwege met 2-0 door twee 
goals van Remy Wooding. Debutant Stef de Goey 
zorgde na rust voor 3-0, voordat Joey van Hoof, Ralf 
Walravens en Jordelino Nzita (twee) de eindstand 
op 7-0 lieten uitkomen.
amateurvoetbaleindhoven.nl:
De Bocht ‘80 kansloos tegen kampioen Tivoli; 7-0
Voor rust kon De Bocht ‘80 nog aardig meekomen. Door twee treffers 
van Remy Wooding was het 2-0 bij rust. Na rust was Tivoli oppermach-
tig en scoorde het vijfmaal via Stef de Goey, Joey van Hoof, Ralf Walra-
vens en Nzita Jordelino (2).
Tivoli had er zin in vandaag en speelde frank en vrij omdat het kampi-
oenschap al binnen was. Dat resulteerde in heel veel kansen waarvan 
er uiteindelijk ‘maar’ zeven werden benut. De keeper van De Bocht ‘80,
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Edwin der Kinderen, was veruit de beste man in het veld en voorkwam 
dubbele cijfers. He eerste doelpunt viel na 20 minuten, Remy Wooding 
kwam voor zijn man en tikte simpel binnen. Net voor rust een fraai hak-
balletje van Bjorn Bertrams waarvan Wooding profiteerde. Ruststand 
2-0.
Na rust schakelde Tivoli een tandje bij en kon de Bocht het niet meer 
bijbenen. Aan Bocht zijde stonden na rust drie 15 jarige B-spelers in het 
veld. Mark van Dongen stond in de basis en Rick van Osch en Desley 
Fonken maakte hun debuut. De jonge mannen speelde alle drie heel 
verdienstelijk. In de 55ste minuut ging de bal op de stip. Tivoli bracht op 
dat moment Stef de Goey in het veld die de penalty benutte. Vier minu-
ten later werd het 4-0 door een treffer van Joey van Hoof. Hierna cre-
eerde de Bocht enkele kansen via Ahmet Gurel, Mark van Gardingen 
en Rick van Osch maar gescoord werd er niet. Dat deed Tivoli nog wel 
drie maal in het laatste kwartier via Ralf Walravens en Nzita Jordelino 
(2x). Eindstand 7-0 tegen een sterk Tivoli dat zich met recht de kampi-
oen mag noemen.

Tijdens deze “after-party kampioens”wedstrijd zijn foto’s gemaakt door 
onze huisfotograaf Willem Scheenjes. Hier volgt een selectie.
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Sterksel - Tivoli (0-1) 0-2 14 mei 2017
ED/ed.nl:
Kampioen Tivoli sluit seizoen waardig af
STERKSEL - Tivoli zette Sterksel direct onder druk. Hierdoor kon Jor-
delino Nzita al in de vierde minuut de score openen, 0-1. 
Invaller Joey Klaassen maakte in de 73ste minuut na een solo de 0-2 
voor Tivoli, dat het seizoen hiermee waardig heeft afgesloten.

amateurvoetbaleindhoven.nl:
Vandaag stond voor Sterksel de laatste competitiewedstrijd thuis tegen 
kampioen Tivoli op het programma. Voor dit duel stond er voor beide 
ploegen niets meer op het spel en dit was vooral bij de thuisploeg te 
merken. Voor de wedstrijd maakte Sterksel een mooi gebaar richting 
de gasten. Voor het duel vormden ze een erehaag voor kampioen Tivoli 
en kregen de gasten de bloemen voor het welverdiende kampioen-
schap. Bij Sterksel was de basiself op enkele posities gewijzigd. Sterk-
sel begon erg slap aan de wedstrijd en stond na 5 minuten op een 0-1 
achterstand. Tivoli wilde lekker voetballen en had veelal de bal. Sterk-
sel kwam er niet aan te pas, maar kwam ondanks dat niet echt onder 
druk te staan. Zo gingen de gasten na een saaie eerste helft met een 
0-1 voorsprong naar de thee. Na de pauze bood Sterksel iets meer 
tegenstand, maar je kon merken dat ze zo min mogelijk energie in dit 
duel wilde leggen i.v.m. de nacompetitie op 21 en 28 mei. Na 75 minu-
ten was er toch nog iets te beleven en bracht invaller Joey Klaassen 
na een goede actie de gasten op een 0-2 voorsprong. Na dit doelpunt 
mocht ook reservedoelman Robert van de Akker zijn welverdiende mi-
nuten maken onder de lat. In de laatste 15 minuten bleef de stand het-
zelfde en kon men richting de kantine.
Volgende week zondag begint Sterksel om 14.30 uur de nacompetitie 
thuis tegen Edn’56. Op 28 mei gaan ze dan de return in Haghorst spe-
len. Namens Rksv Sterksel hopen wij op een goed gevuld sportpark 
dat dan geelzwart zal kleuren. Kom dus allemaal zondag 21 mei naar 
het sportpark De Hemelrasten om ons vaandelteam naar de 4de klasse 
schreeuwen!! Zet hem op mannen!!

H H H
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UIT DE MEDIA – HEIHOEF PERIKELEN

In ons vorige clubblad plaatsten we een stuk over een mogelijke vel-
denruil tussen RPC en Tivoli, zoals dat in het Eindhovens Dagblad van 
29 april was opgenomen. Inmiddels zijn er meerdere vervolgstukken in 
het ED verschenen, waaruit de vrees kan ontstaan, dat RPC en de Ge-
meente al veel verder zijn dan wij weten. Het lijkt er in ieder geval op, 
dat RPC op de een of andere manier via het bewerken van de media 
en de gemeenteraad een veldenruil wil afdwingen. En dat nota bene 
zonder ook maar op enig moment contact met ons daarover gehad te 
hebben. Dat is natuurlijk onacceptabel en wij zullen ons met hand en 
tand daar tegen verzetten. Het enige contact, dat wij over deze proble-
matiek gehad hebben, dateert van een paar weken geleden, toen wij 
op eigen initiatief een onderhoud bij sportwethouder Jacob Wedemeijer 
hadden. Er kwam toen onder andere ter tafel, dat ook de mogelijkheid 
onderzocht zou worden om zowel Tivoli als RPC op de Heihoef te huis-
vesten en alhoewel dat ook niet onze voorkeur heeft, hebben we toe-
gezegd om daar constructief over mee te denken. En natuurlijk moet er 
dan wel aan een flink aantal belangrijke door ons gebrachte voorwaar-
den worden voldaan. Wij zijn al 45 jaar trouwe bespelers van sportpark 
de Heihoef en we laten ons niet zomaar wegjagen of wegzetten. De 
Gemeente zadelt RPC door de nieuwe P+R-plannen met een huisves-
tingsprobleem op en moet dat natuurlijk oplossen, maar wij weigeren 
om daarvan de dupe te worden. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd!

Voor de volledigheid plaatsen we onderstaand de vervolgstukken van 
het ED/ed.nl.
Helaas hebben we niet de beschikking over het 
eerste stuk, dat in het ED van 5 mei stond. Met 
de titel “Gemeente kan ruimtenood bij RPC op-
lossen door veldenruil” van de hand van ED-jour-
nalist Gerard Lukken gaf laatstgenoemde er blijk 
van, dat aan zijn artikel geen gedegen analyse 
ten grondslag lag en zette hij zelfs onze voorzit-
ter Dre Rennenberg weg als de kwaaie pier. Stijlloos, vinden wij!
De gerelateerde artikelen “Tivoli wil niet fuseren, wel helpen” van het 
ED/ed.nl van 9 mei (een reactie van onze secretaris Marc van Hout op 
het stuk van Gerard Lukken) en “Raadsleden willen snelle oplossing 
RPC-probleem” van het ED/ed.nl van 22 mei van de hand van ED-cor-
respondent Lucas Nuchelmans vinden jullie onderstaand.
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Tivoli wil niet fuseren, wel helpen
(originele en ongecensureerde versie)

De ene analyse is de andere niet
Het vaandelteam van voetbalvereniging Tivoli is afgelopen zondag 
kampioen geworden. Dit succes is mede behaald door de degelijke 
analyses van onze tegenstanders door onze trainersstaf. Uitgebreid 
werden we steeds weer opnieuw geïnformeerd over de speelwijze van 
onze tegenstander, de sterke en zwakke punten van het totale team, 
alsmede de individuele spelers van de tegenstander. Dat ging zelfs zo 
ver, dat we op de hoogte waren van de voorkeurshoek van hun keeper.
Zo’n professionele analyse verwacht je zeker ook van een journalist 
zoals Gerard Lukken in zijn artikel ‘Gemeente kan ruimtenood bij RPC 
oplossen door veldenruil’. In zijn van alle kanten rammelende analyse 
verwart hij meningen met feiten. Verder verwacht je in een analyse van 
een professioneel journalist geen persoonlijke aanvallen op de tegen-
stander.
Het lijkt er op dat de heer Lukken, en dat zou goed kunnen gezien zijn 
leeftijd, op voetbalgebied leeft eind twintigste eeuw. Ja, vroeger was 
Tivoli een van de zwakke voetbalbroeders in de stad. En begin deze 
eeuw kwam daar verandering in. Die verandering heette Dre Ren-
nenberg. Als voorzitter van onze club heeft Dre jarenlang met enkele 
echte Tivolianen hard gewerkt aan wat onze club nu is: kampioen! Als 
het eens enkele seizoenen sportief gezien tegenzit, ja dan twijfel je wel 
eens. Gelukkig heeft het geloof in eigen kunnen het altijd gewonnen 
van de twijfel.
Terug naar Gerard Lukken, want die schrijft dat de heer Rooijmans van 
RPC een appèl deed op Tivoli. Ik vraag me dan af welk appèl, want een 
gesprek tussen de twee voorzitters over deze materie heeft tot nu toe 
nooit plaatsgevonden. Dat is een feit, aldus Dre Rennenberg. Ook heeft 
de nestor van het Eindhovense amateurvoetbal nooit de fusieoptie tus-
sen RPC en Tivoli serieus overwogen. De cultuurverschillen tussen bei-
de clubs zijn van dien aard dat een succesvolle fusie niet haalbaar is. 
Wel heb ik Dre Rennenberg in een vergadering ooit horen opperen dat 
hij RPC, toch ook de club waar hij jarenlang voorzitter is geweest en 
die ook onder zijn voorzitterschap, net als wij, kampioen zijn geworden, 
wilde helpen. Vanuit RPC-hoek is echter nooit serieuze toenadering tot 
Tivoli gezocht.
Helpen betekent geen fusie, maar je zou RPC jeugd die op een zoge-
naamde wachtlijst staan , kunnen laten voetballen onder de naam
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RPC-Tivoli op de velden van Tivoli. Dat mag van de KNVB en de, voor-
al Stratumse, kinderen zouden hierbij gebaat zijn. Vreemd dat dit dan al 
niet in gang gezet is, dat zegt iets over de bestuurscultuur van een club 
als RPC.
Het meest trieste van de analyse van de heer Lukken vind ik echter 
de persoonlijke aanval op onze voorzitter, in het laatste deel van zijn 
analyse. Lukken komt met de opvatting dat Rennenberg ook een maat-
schappelijk belang heeft te dienen. Dan vraag ik me af hoe gedegen 
de heer Lukken onderzoek doet voordat hij zijn analyse wereldkundig 
maakt. Iedereen bij Tivoli en vele inwoners van onze stad, met uitzon-
dering van de heer Lukken, weten dat Dre Rennenberg zich politiek 
inzet voor mensen die het niet breed hebben. Dat doet hij niet alleen in 
de raadszaal, ook bij de Stadsakkers, de Catharinakerk en zo voorts.
Ik ben blij dat ons eerste elftal de afgelopen competitie niet heeft hoe-
ven afgaan op  analyses a la Lukken, dan waren we zeker geen kampi-
oen geworden.

Marc van Hout (secretaris schreef deze bijdrage namens selectie 
en bestuur van SV Tivoli in Eindhoven

Raadsleden willen snelle oplossing RPC-probleem
(originele en ongecensureerde versie)

Voetbalclub RPC vraagt gemeenteraadsleden nadrukkelijk steun 
bij het zoeken van een snelle en duurzame oplossing voor het ac-
commodatieprobleem. Zaterdag nodigde RPC raadsleden uit om 
over de situatie te praten. Vijf raadsleden namen de uitnodiging 
aan.
Lucas Nuchelmans 21-05-17, 20:26 

“Wij als gemeente hebben dit probleem veroorzaakt, dus moeten we 
het ook oplossen. Zo snel mogelijk”, reageert VVD-raadslid Marcel 
Oosterveer, een van de vijf aanwezige raadsleden.
Al negen jaar hangen gemeentelijke plannen boven de club om een 
Park & Ride-parkeergarage op het hoofdveld aan de Aalsterweg te 
realiseren. Mensen die per auto richting centrum willen, kunnen er par-
keren en met de bus verder rijden. Eerder al moest RPC een veld en 
een trainingsstrook inleveren voor de realisatie van de HOV-busbaan 
in 2016. De gemeente meldde onlangs dat B en W binnenkort over de 
plannen voor de Park & Ride beslissen.
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Onmogelijk
RPC-voorzitter Jac Rooijmans: “RPC heeft 950 leden en 150 kinderen 
op de wachtlijst. We hebben al te weinig velden (4) en nu moeten we er 
weer een inleveren. Dat is onmogelijk. De gemeente wil dat jeugd meer 
beweegt en maakt het anderzijds onmogelijk om dat bij RPC te doen.”
Omdat eindeloos vergaderen en overleggen niet leidt tot een duurzame 
oplossing vroeg RPC raadsleden om directe steun.
Ruil met Tivoli
Ook Patrick van der Voort, in de gemeenteraad voor Brede Beweging 
LinksOm, wilt tempo. “Dit probleem loopt al te lang en moet snel en 
duurzaam worden opgelost.” Hij ziet de oplossing in een accommoda-
tieruil met voetbalclub Tivoli op sportpark De Heihoef. Dat ligt hemels-
breed enkele honderden meters verderop en beschikt over meer vel-
den (5) dan het huidige ledenaantal (150) van Tivoli nodig maakt. Tivoli 
sprak onlangs de ambitie uit door te willen groeien naar 600 leden.
Jac Rooijmans: “Puur naar cijfers kijkend zou een ruil met Tivoli de 
meest simpele en snelle oplossing zijn. Zeker omdat beide accommo-
daties eigendom van de gemeente zijn. En Tivoli zou ook op onze hui-
dige locatie kunnen doorgroeien naar het door hun geambieerde aantal 
leden.”
D66-raadslid Guido Smeets is ook voorstander van een accommoda-
tieruil. Ook Cor Verbeek van het OuderenAppèl kijkt naar sportpark 
De Heihoef. “Ik wil weten of RPC dat samen met Tivoli kan gebruiken.” 
Complicatie hierbij is dat naast Tivoli nog andere sportverenigingen van 
De Heihoef gebruikmaken en dan zullen moeten verhuizen.
PvdA-er Edith van Dijk is voorzichtiger in haar uitspraken en wil liever 
eerst nog alle informatie bestuderen. “Maar voorop staat dat er snel 
een oplossing komt voor de lange termijn.”
De vijf aanwezige raadsleden benadrukten dat ze met hun uitspraken 
(nog) niet het officiële partijstandpunt weergeven.

H H H
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KAMPIOENEN, DE AFTERPARTY  
(van onze redacteur Pascal Janssen en correspondent Marc van Hout)

Na het feestgedruis op 30 april vanwege het in de uitwedstrijd bij LSV 
behaalde kampioenschap, werd de week daarop nogmaals flink ge-
feest.  

 
In groten getale was men naar de Heihoef gekomen. Tegenstander De 
Bocht werd eenvoudig gedeclasseerd met een heuse zevenslag. Bij 
vlagen werd er prachtig gevoetbald, je kon duidelijk zien dat de druk 
eraf was. Dat belooft nog wat voor het komende seizoen. Voor de wed-
strijd was er een line-up met 
jeugdspelertjes aan de han-
den van onze kampioenen. 
Trots mochten de kleinste 
Tivoliaantjes mee op de wed-
strijdfoto. Het enthousiasme 
van ons vaandelteam daar-
over was ook een genot om 
naar te kijken. Natuurlijk werd 
dit alles goed vastgelegd door huisfotograaf en webbeheerder Willem 
Scheenjes. 

Ik ga me verder niet wagen aan een wedstrijdverslag, op diverse plaat-
sen zijn al verslagen te lezen geweest die alle nodige informatie bevat-
ten en uiteraard zullen we ook die verslagen plaatsen in dit clubblad.
 

Na de wedstrijd volgde de 
huldiging door de aanwezige 
dame van de KNVB. Alle 
spelers en begeleiders kre-
gen een medaille en natuur-
lijk werd er flink gekust. De 
jeugdspelertjes kregen als 
aandenken een leuk cadeau-
tje van de selectie, daarmee 
was iedereen tevreden. 
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De kantine werd het volgende 
strijdtoneel. Met een aanwezige 
DJ en voldoende drank kon er 
volop gefeest worden. We wisten 
natuurlijk al wel van de week daar-
voor dat het met dat feesten wel 
snor zit bij Tivoli. Buiten stond de 
hele dag al een frietkraam zodat 
de honger ook gestild kon worden. 

Het heerlijke weer lokte iedereen naar buiten terwijl er in de kantine 
muziek werd gedraaid. Na enkele drankjes heb ik het voor gezien ge-
houden en ben ik samen met mijn vriendin naar huis toe gefietst.

Ondertussen was de webryder inclusief zijn 
gevolg ook gearriveerd, rechtstreeks vanuit Rot-
terdam. Vooraf verwachtten zij de zondagavond 
door te brengen op de Coolsingel, maar dat 
feestje werd nog een week uitgesteld. Omdat er 
altijd reden is voor een feestje werd De Heihoef 
ook na de deceptie op Woudenstein vanzelf-
sprekend niet overgeslagen. Nog gehuld in het 
rood-wit van de (aanstaand) landskampioen 
mengden zij zich dus in een ander kampioen-
sfeestje.
Hoewel het al even na zessen was, waren de kantine en het terras nog 
goed vol. De drank had gedurende die dag al rijkelijk gevloeid en dat 
zou voorlopig nog wel blijven duren. Waar men vorige week in afwach-
ting was van Danny Canters, stond er vanavond iets compleet anders 
op het programma. Er ging gestampt en gehakt worden op de beats 
van DJ DAANI. Dat haar ster rijzende is, bleek wel uit de opkomst. 
Toen ze rond 21 uur ten tonele verscheen, was het nog steeds overvol 
in de kantine en de sfeer zat er goed in. 

De lichtshow was in volle gang, de muziek knalde uit de speakers en 
de kantine stond letterlijk te trillen op zijn grondvesten. Alle Tivolianen 
hadden het uitstekend naar hun zin, maar helaas komt aan alles een 
einde en dus ook aan dit, wederom geslaagde, kampioensfeest. Met 
DJ DAANI is dit bijzondere seizoen op een bijpassende, knallende ma-
nier afgesloten.

Tot volgend jaar!
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Op deze en de volgende pagina een selectie van de door onze huisfo-
tografen Willem Scheenjes en Jack Engelen gemaakte foto`s.
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de laatste thuiswedstrijd Tivoli – De Bocht’80 op 7 mei  jl. was Luuk 
Janssen 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.

LUUK JANSSEN

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 7-5-2017
TIVOLI 1 – De Bocht’80 1

Wat is je naam?
Luuk Janssen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
4 mei 2009 in Eindhoven
In welke klas zit je en op welke 
school?
Groep 4, De Klimboom
Wat hoop je te bereiken op voetbalge-
bied?

Profvoetballer worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Tennisser
In welk elftal speel je?
JO9-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar, sinds 2013
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Super leuk !
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Neen
Wat zijn je sterke punten als speler?
Passen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
(nog harder) Rennen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen RPC, gescoord met links
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Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Tegen de lat geschoten
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Messi
Wat is je favoriete club?
Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Tennis
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Favoriet spaghetti, niet spruiten
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Studio Sport, Bommetje XL
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Spannend, maar super 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?
Meer kinderen
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Neen

H H H
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VERSTUREN CLUBBLAD

Op verzoek van onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders doen we jullie 
nogmaals een voorstel 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 (email: 

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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NOG ‘N VRAAG VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS
De KNVB gaat ook steeds meer digitaal en mede daarom is het 
erg belangrijk, dat onze wedstrijdsecretaris de beschikking heeft 
over een juist e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer van alle 
leden, zodat de KNVB hen zo nodig via mail of telefoon kan 
bereiken.

Dus bij deze het verzoek aan alle leden, die dat nog niet 
gedaan hebben om hun correcte e-mailadres en (mobiele) 
telefoonnummer naar onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders te 
mailen (p.smulders16@upcmail.nl) of te “appen” (0651016325). 

Laat onze wedstrijdsecretaris niet in de kou staan!

Namens de wedstrijdsecretaris en de redactie,
Jack Engelen

H H H
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INTERNETGEIN DOOR DE (T)RONNIES

Onze voorraad is nu helemaal op en insturen is dus geboden. Ook an-
dere mensen als Ronnie of Tonia mogen trouwens voor deze rubriek 
hun bijdrage insturen. Onderstaand treffen jullie een selectie van onze 
moppenzoektocht voor deze maand aan.
 

Onder de plak
Er was eens een machtige Keizer in een land hier ver vandaan. Alleen 
zo machtig was hij nu ook weer niet want hij zat helemaal onder de 
plak bij z’n vrouw. Aangezien hij dit toch wel vervelend vond, wilde hij 
weten of dit nu ook zo was bij alle andere mannen in zijn land. Hier had 
hij het volgende op gevonden. Hij liet twee enorme tenten bouwen. In 
de ene tent moesten de mannen komen die onder de plak zitten, in de 
andere tent de mannen die niet onder de plak zitten.
Zo gezegd zo gedaan. De grote dag breekt aan, alle mannen in het 
land komen naar de twee tenten. Halverwege de dag wordt de Keizer 
toch wel nieuwsgierig en besluit om in de tenten te gaan kijken. Hij 
opent de tent waar de mannen in zitten die onder de plak zitten. Opge-
lucht haalt hij adem, de hele tent zit tjokvol. Nog nieuwsgieriger gewor-
den loopt hij naar de andere tent, trekt de opening open en ziet tot zijn 
grote verbazing 1 man zitten. Met enige aarzeling loopt hij op hem af 
en vraagt aan de man: “Hoe zit dat nou, waarom zit u hier alleen?” 
De man kijkt op een zegt: “Ja dat weet ik ook niet, ik ben door mijn 
vrouw gestuurd.”
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De banaan en de sigaar
Er was eens een banaan en een sigaar. De sigaar zei tegen de ba-
naan: “Heb jij een goed leven?” Zegt de banaan:”Nee, eerst wordt mijn 
huid er af geschild en dan wordt ik opgegeten. Maar heb jij een goed 
leven?”
“Nee, “ antwoordt de sigaar, “eerst wordt mijn kop in de fik gestoken en 
dan wordt er aan mijn kont gezogen.”

Geen wens
Drie mannen zitten op een onbewoond eiland. Op een dag zien ze een 
doos. Ze maken het open en ze zien een geest. Die zegt: “Omdat jullie 
mij bevrijdt hebben, mogen jullie allemaal 1 wens doen.”
De eerste man zegt: “Ik wens dat ik weer thuis was.” En weg was hij.
De tweede man zegt: “Dat wens ik ook.”
De derde zegt: “Het is nu zo eenzaam hier, ik wil ze allebei terug.” 

Natuurkundeles
De leraar geeft natuurkundeles, en hij zegt tegen de jongens en de 
meisjes in de klas: “Bij hitte zet iets uit en bij kou krimpt het. Wie van 
jullie kan daar een goed voorbeeld van geven?”
Jasper steekt zijn vinger op en zegt: “Ik meester, de zomervakantie 
duurt zes weken en de kerstvakantie duurt maar twee weken.” 

Scheiding
Er komt een zeer bejaard echtpaar, hij 106, zij 103, bij een advocaat 
met de mededeling, dat ze willen scheiden. De verbaasde advocaat: 
“Waarom gaan jullie na bijna 80 jaar huwelijk alsnog uit elkaar?”
De man: “We hadden al veel langer geleden willen scheiden, maar dat 
wilden we de kinderen niet aandoen. Daarom hebben we gewacht tot 
ze waren overleden.” 

Chips en wortels
Het is 10 uur in de ochtend wanneer een vrouw tegen haar man zegt: 
“Lieverd, als jij bij de winkel nou even een zak chips koopt, en als er 
wortels zijn zes.”
De man zegt zijn vrouw gedag en gaat naar de winkel.
Even later komt hij thuis met zes zakken chips. Zijn vrouw vraagt hem: 
“Waarom heb jij zes zakken chips gekocht?”
Waarop de man antwoordt: “Ze hadden wortels!”
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Verzekering
Verzekeringsagent tegen de directeur van een bedrijf: “U wenst dus uw 
kantoormeubelen te verzekeren tegen diefstal?”
Directeur: “Ja, maar met uitzondering van de klok. Die kan onmogelijk 
verdwijnen, want iedereen zit er voortdurend naar te kijken.” 

Onder dienst
Twee mannen, Hans en Joop, zitten in de kroeg te praten over iets dat 
Hans pas gehoord heeft. Zegt Hans: “Het schijnt dat er een meid is die 
zich verkleed heeft als jongen om in het leger te gaan.”
Zegt Joop: “Maar daar komen ze dan toch snel achter, want ze zal zich 
toch ook moeten omkleden en douchen waar al die andere soldaten bij 
zijn.”
Zegt Hans: “En jij denkt dat er ook maar één soldaat bij is die dat gaat 
melden?”

Weddenschap
Een militair wordt wegens straf, hij wedde te veel, overgeplaatst. Op 
zijn nieuwe kazerne meldt hij zich eerst bij zijn nieuwe commandant, 
die al op de hoogte was gesteld van de wedlust van de nieuwkomer. 
De commandant vraagt tijdens het eerste gesprek waarom hij zo vaak 
aan het wedden was.
“Gewoon, voor de lol”, zegt de militair. “Ik wed met u voor honderd euro 
dat u een moedervlek op uw linkerbil hebt.” De commandant weet heel 
zeker dat hij daar niet een moedervlek heeft, en neemt gelijk de uitda-
ging aan. Hij staat op, laat zijn broek zakken, en inderdaad, geen vlekje 
te zien. De militair, eerlijk als hij is, geeft hem direct honderd euro.
Even later gaat de telefoon van de commandant. Het is de vorige com-
mandant van de militair. Hij wilde weten of hij er al was. Glunderend 
vertelt de commandant dat de nieuwe militair er al is, en dat hij er zelfs 
al honderd euro aan heeft verdiend. Het is even stil aan de andere kant 
van de lijn. “Je hebt toch niet toevallig je broek laten zakken hé? Want 
hij heeft met ons gewed voor duizend euro dat hij je binnen vijf minuten 
in je blootje zou zetten!” 
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Speech
De pastoor neemt afscheid van zijn parochie, en er is een receptie 
georganiseerd, waar ook de wethouder, die lid is van de parochie, een 
speech zal houden. Daarna zal de pastoor nog een afscheidsrede hou-
den.
De wethouder is verlaat, en men besluit om eerst de pastoor maar te 
laten speechen. De pastoor begint: “Ik weet nog goed, toen ik hier be-
gon, mijn eerste confessie (bekentenis van schuld), afnam. Ik kan na-
tuurlijk niet vertellen van wie, maar deze persoon was naar de vrouw-
tjes van lichte zeden geweest terwijl hij aan zijn vrouw verteld had dat 
hij was gaan vissen.... “
De pastoor vertelt nog wat anekdotes, en tenslotte komt de wethouder 
binnen. Deze begint zijn speech: “Ik ken de pastoor als geen ander, 
want toen hij hier net kwam werken, was ik de eerste die bij hem ter 
confessie mocht gaan...” 

Gelukt??
De zoon van een voetbaltrainer komt thuis van school met zijn eindrap-
port. 
“Is het gelukt?” vraagt zijn vader belangstellend. 
“Ja hoor,” zegt zijn zoon, “mijn contract voor groep vijf is met een jaar 
verlengd!” 

Raadsel
Wat is het verschil tussen bier en een penalty?
Een biertje gaar er altijd wel in!

H H H




45

AFSLUITINGSAVOND AVE 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 30 mei 2017 
een artikel met als titel Afsluitingsavond AVE 9 juni 2017. Dat artikel 
vinden jullie onderstaand.

30 mei 2017 | Nieuws

Afsluitingsavond AVE vrijdag 9 juni. (Update)

‘Noteer het in je agenda en zorg dat je er bij bent’

Uitnodiging Senioren en Jeugdbestuur
We beginnen de avond met een bijeenkomst voor bestuursleden en 
overige geïnteresseerden genaamd ‘Voetbalcafé’. Deze bijeenkomst 
wordt mede georganiseerd door theGreathMatch.com van oud PSV-
doelman Guido Budziak. 

Voetbalcafé: Hoe houd je als vereniging de jeugd binnenboord? Zo!

Amateurvoetbaleindhoven.nl organiseert op 9 juni de jaarlijkse afslui-
tingsavond met onder andere een voetbalcafé. Het thema is: ‘Hoe 
houden we jeugdspelers binnen de vereniging’. Samen met onder meer 
Ricardo Moniz (trainer FC Eindhoven), Pascal Maas (assistent-trainer 
FC Eindhoven), Bas Gösgens (hoofdtrainer ZSV) en Jan Gösgens 
(jeugdtrainer Feyenoord) wordt ingegaan op de redenen dat jeugd-
spelers op een bepaalde leeftijd afhaken. En wat kunnen we hiertegen 
doen? Discussieer mee en ervaar welke oplossingen uitkomst bieden!

Guido Budziak heeft methodes ontworpen waarin plezier en prestatie 
samengaan in bepaalde trainersvormen, waardoor het enthousiasme 
binnen een bepaalde leeftijdsgroep aanwezig blijft. Met een deskundig 
panel van min. 4 personen kunnen bestuursleden uit jeugd en senio-
renbestuur een discussie aangaan. 
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Geïnteresseerden die graag het ‘Voetbalcafé’ bij willen wonen, kunnen 
zich nu al aanmelden door een mail te sturen naar info@amateurvoet-
baleindhoven. Vermeld in de mail je naam, clubnaam en hoeveel per-
sonen. Het bijwonen van het Voetbalcafé is gratis.

Wedstrijd/feestavond
Om 19.30 uur start de traditionele wedstrijd tussen de trainers uit Eind-
hoven e.o. en de trainers uit De Kempen e.o. De teams staan dit jaar 
wederom o.l.v. Paul van der Palen (trainers Eindhoven e.o.) en Eric van 
der Palen (De Kempen e.o.)

Om 21.00 uur start officieel de avond met prijsuitreikingen waar iedere 
amateurvoetballiefhebber van harte welkom is.

Uitreikingen
Op deze avond worden er wederom diverse prijzen uitgereikt. De 
kampioenen ontvangen, zoals in de voorgaande jaren, een officiële 
kampioenschaal van Amateurvoetbaleindhoven. Daarnaast wordt voor 
de vijfde keer de AVE Cup uitgereikt. Voor dit seizoen wordt voor het 
eerst de ‘Beste Trainer van het Jaar’ (waarvoor ook onze trainer Hans 
Bonnema genomineerd was, red.) gekozen. De bezoekers hebben 
ondertussen al een stem uitgebracht. Uit alle genomineerde trainers 
wordt op de avond zelf door de aanwezige trainers eveneens een stem 
uitgebracht waaruit de winnaar komt ‘trainer van het jaar’. Ook wordt 
de ‘Club van het jaar’ bij het vrouwenvoetbal en G-voetbal bekend 
gemaakt. Daarnaast staat ook de uitreiking van de Oeuvreprijs weer 
op het programma.De zevende editie van deze altijd zeer gezellige af-
sluitingsavond wordt gehouden op het sportpark van RKVV Waalre. Er 
wordt een grote feesttent geplaatst met DJ en live muziek. Kortom een 
avond waar je als amateurvoetballiefhebber bij moet zijn!

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN

Uitgaan van eigen kracht

Ook al ben je klein
Ook al lijkt de ander sterk

Door zelfbewust te zijn
Stel je hen ‘n paal en perk

Richt je op de sterke punten
Zelfbewust, authentiek en trots

Zonder zomaar wat te lopen stunten
Ben je in de branding zelf je rots

Laat je niets wijsmaken
Vraag hulp waar nodig

Dan blijven de bijsmaken
Absoluut overbodig

Pasje 27-5-2017

H H H
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OVERLIJDEN

Enige tijd geleden kregen we het trieste bericht van het 
overlijden van ons oud lid

Hans Janssen

Op 6 mei 2017 is hij op 73-jarige leeftijd gestorven

In de jaren 70 tot en met begin jaren 90 van 
de vorige eeuw was Hans een markant clublid. 

Toen in het seizoen 1975-76 trainer Andre van Doorn 
voortijdig moest vertrekken, werd hij als trainer/coach 

opgevolgd door Hans, die samen met hulptrainer 
Cor de Waal ook nog het daaropvolgende seizoen de 

scepter zwaaide. 

Hans was als voetballer een begenadigd technicus en 
heeft o.a. lange tijd deel uitgemaakt van het toenmalige 

veteranenelftal van Jac van Heesewijk. Bovenal zullen de 
meesten zich hem herinneren als een fanatieke en zeer 

succesvolle zaalvoetbalcoach.

Wij wensen zijn familie en dierbaren alle mogelijke sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies.
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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 F1 2015-16: Ontbrekende namen?

Vraag bij Tivoli VR2 2015-16: Ontbrekende namen? Is teamaanduiding 
en jaartal juist?
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Vraag bij Tivoli 3 2016-17: Ontbrekende namen?

Vraag bij Tivoli G1 2016-17: Ontbrekende namen?

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 Glazenwasserij H. Lutgens

 
H H H
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-  het seizoen erop zit
-  de resultaten fantastisch zijn
-  de dames net naast het   
    kampioenschap grepen
-  er desondanks ook door   
    hen flink gefeest werd
-  tegenstander Vlijmense Boys  
    eigenlijk toch girls bleken te zijn
-  de andere scheids ook zijn   
    stempel op de pot duwde
-  binnen no time de 1-1 erin lag
-  de dames uit Vlijmen daarna niet  
    meer wilden strijden om de titel
-  SES deze daardoor in de schoot 

geworpen kreeg
-  dit alles niets afdeed aan het feestje in onze kantine
-  ook komend seizoen er heel wat nieuwe namen te bewonderen zijn 

bij onze club
-  dit een zeer positieve ontwikkeling is
-  de groei een duidelijk signaal is naar de buitenwacht
-  dit ook hoognodig is
-  u daar uiteraard alles van begrijpt
-  dit komt door alle perikelen rondom de Heihoef
-  wij ons daarom ook vooral willen richten op onze sterke punten
-  we ook zeker in gesprek willen blijven met alle partijen
-  we daarom ook de gemeenteraad op bezoek hebben gevraagd
-  het ook de dag daarna druk zal zijn op ons sportpark
-  we dan allemaal welkom zijn tijdens het Frans Mink mixtoernooi
-  er dan 7 tegen 7 potjes gespeeld zullen worden
-  dit dan direct de seizoensafsluiter zal zijn
-  dit clubblad uiteraard bol stond van het kampioenschap van ons 

vaandelteam
-  u daar vast geen bezwaar tegen zult hebben
-  de fotogalerijen u om de oren zijn gevlogen
-  wij u dit seizoen nog 1 keer kunnen verblijden met een clubblad

H H H








