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REDACTIONEEL

Na een fantasti-
sche voetbalzomer 
waarin onze oranje 
leeuwinnen het 
huzarenstukje uit 
1988 bij de man-
nen over deden, is 
er sprake van een 
verlate competitie-
start in het ama-

teurvoetbal. Vandaar dan ook zijn wij 
later dan gewend bij u terug.
Gelukkig hebben we genoeg te mel-
den; volgende week al zullen we de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering 
houden. Uw komst is wederom van 
vitaal belang, er staat nogal wat te ge-
beuren en ook al zijn we nog steeds 
niet veel wijzer, we hebben de mening 
en ideeën van onze leden hard nodig. 
Gelukkig hebben we er weer heel wat 
leden bij gekregen, dus die kunnen 
zich meteen mengen in alle discus-
sies. Die nieuwe leden kunnen we 
ook goed gebruiken qua vrijwilligers, 
want in dat jasje zitten we nog steeds 
(te) krap.
Ook vanuit de redactie kunnen we 
u weer deelgenoot maken van een 
unieke en haast niet te overtreffen 
mijlpaal. Ons clubblad gaat dit sei-
zoen maar liefst de 50e jaargang in 
en de huidige redactie zal dit jaar een 
gezamenlijke redactieleeftijd van 70 
jaar bereiken. Chapeau voor ons dus. 

Veel leesplezier in dit eerste blad van 
het seizoen.

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. De 
gesprekken tussen de gemeente en betrokken partijen zijn inmiddels 
opgestart en er is een planning gemaakt wanneer er definitief knopen 
doorgehakt zullen worden. Zodra dit het geval is en het bestuur duide-
lijkheid kan verschaffen over de toekomst van ons sportpark, dan horen 
jullie dat uiteraard via de bekende wegen. Wordt vervolgd. 
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Dringend kantinepersoneel gezocht! 
Zoals jullie ondertussen waarschijnlijk wel vernomen hebben, is Hans 
Verbaal de nieuwe verantwoordelijke voor de kantine. Maar de kantine 
kan niet door slechts een iemand gerund worden, dus wij zijn voor dit 
seizoen dringend op zoek naar ondersteuning voor in de kantine, voor 
zowel de zaterdagen en zondagen als de trainingsavonden. Dus ben of 
ken jij iemand die het leuk lijkt om bardiensten te draaien en deze mid-
dagen en avonden weer als vanouds gezellig te houden, twijfel dan niet 
en meld je aan! Voor info kun je terecht bij Hans of een van de overige 
bestuursleden. 

Wedstrijdsecretaris gezocht en andere vacatures 
Na jaren van trouwe dienst heeft Peter Smulders besloten om na dit 
huidige seizoen zijn taken als wedstrijdsecretaris neer te leggen. Mocht 
jij dus geïnteresseerd zijn om van Peter het stokje over te nemen, twij-
fel dan niet en neem contact op met iemand van het bestuur.
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? Kijk op de site voor de openstaande vacatures! 

Contributie en overschrijving 
Het seizoen is voor de meeste teams weer begonnen en bij een nieuw 
seizoen hoort ook het betalen van contributie. Leden die niet betalen, 
zullen uiteraard niet speelgerechtigd zijn. Ook kunnen zij zich niet over-
schrijven naar een eventuele andere club als er nog een bedrag open-
staat. Algemene leden zullen als lid van onze vereniging worden uitge-
schreven als zij hun contributie niet voldoen. De betaling kan gedaan 
worden op IBAN-nummer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli. 

Nieuw seizoen
Het bestuur van SV Tivoli wenst iedereen een sportief en succesvol 
seizoen toe! 

Namens het bestuur, 

Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 1 Tobias Geurts senioren
 2 Kylie Vroomen dames
 4 Joey van de Laar jeugd
  Axel Walravens senioren
  Patrick van Bekhoven begeleider senioren
  Jovi de Goey senioren
 5 Marc van Hout secretaris/HB/clubblad-/website- 
   correspondent
 6 Marcel Dieks verenigingslid
  Paul Janssen verenigingslid
 7 P. de Bont verenigingslid
 9 Dré Rennenberg voorzitter/hoofdbestuur/lid van ver 
   dienste
 10 Guillaume Stubbs senioren
 14 Pim Woertman jeugd
 15 Thuur Mollet veteranen
  Johan van den Berg G1
 17 Henri Vaessen verenigingslid
  Henk Rennenberg vicesecretaris/sponsorcommissie/  
   HB/medew. activiteitencommissie  
   + kantine/vriendenclub veteranen
 18 John Mathijsen veteranen
  Ronald Rennenberg hoofd jeugdzaken/hoofdbestuur
 20 Luc Obers G1
 21 Otto van Ingen G1
 22 Steven Sanders senioren
 25 Nicky Gielen veteranen
 26 Coen Vaessen senioren
 27 Marc Carapiet senioren/elftalbegeleider senioren
 29 Rob Vincken lid van verdienste/lid vriendenclub  
   veteranen
 30 Bobbi Demes dames

H H H
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ACTIVITEITENKALENDER 2017 - 2018

Dit is de voorlopige activiteitenkalender.

September
Donderdag 21  Algemene ledenvergadering
Vrijdag 22  Kaartavond

October
Zaterdag 14  Pubquiz
Vrijdag 27  Kaartavond

November
Vrijdag 17 of
Zaterdag 18  Oriëntatieloop
Vrijdag 24  Kaartavond
Nog te bepalen Sint Nicolaas viering voor de jeugd

December
Vrijdag 29  Kaartavond
Zondag 31  Nieuwjaarsfeest
Nog te bepalen Mosselavond veteranen

Januari
Zondag 07  Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 26  Kaartavond

Februari
Vrijdag 23  Kaartavond
Nog te bepalen Kleintje Carnaval

Maart
Vrijdag 30  Kaartavond

April
Vrijdag 27  Kaartavond
Nog te bepalen Thema-avond
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Mei
Vrijdag 25  Kaartavond
Nog te bepalen Frans Mink toernooi

Juni
Nog te bepalen Zeskamp

H H H
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CLUBBLAD – DE 50E JAARGANG
(van onze redacteur Jack Engelen)

Dat is toch wel heel bijzonder! We starten nu met de 50e jaargang van 
ons clubblad en dat kan toch met recht aangemerkt worden als weer 
een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van een voetbalclub als de 
onze.
Bij deze 50e jaargang dient ter verduidelijking vermeld te worden, dat 
we met het tellen van de jaargangen pas begonnen zijn in 1966, toen 
er een nieuw clubblad genaamd “56.18” verscheen en het clubblad 
daarmee een vaster karakter kreeg. Voor het eerst verscheen er een 
clubblad in 1948 en in de jaren tot 1959 volgden wel regelmatig club-
bladen, maar eigenlijk niet in een echt vast verschijningspatroon. Vier 
verschillende namen heeft ons clubblad toen gehad (zie voor details 
de onderstaande geschiedenis). Toen in 1974 “56-18” ter ziele ging, 
sprong een nieuwe redactie in het gat en zorgde er daarmee voor, dat 
het clubblad kon blijven voortbestaan en sindsdien heet uw clubblad 
gewoon Clubblad SV Tivoli.
Wij vinden het gepast en eigenlijk ook wel erg leuk om onderstaand de 
Geschiedenis van het clubblad te publiceren. Voor het overgrote deel is 
die geschiedenis overgenomen uit het Jubileumboek SV Tivoli 75 jaar, 
dat in 2006 verscheen, natuurlijk aangevuld met de laatste 11 jaar.
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Tenslotte is het in dit kader ook vermeldenswaard, dat jullie huidige 
redactie (Franklin Klumpkens, Pascal Janssen en Jack Engelen) het 
gezamenlijke record “Onafgebroken jaren redactielidmaatschap” bin-
nenkort opnieuw scherper gaat stellen. Sinds 1986 zit Jack in de redac-
tie en sinds 1998 zijn Frenk en Pas redacteur. Als je dat bij elkaar op-
telt, dan zijn ze samen dus 70 jaar onafgebroken redactielid. Zeg nooit 
nooit, maar dit lijkt een niet meer te evenaren prestatie.

CLUBBLAD – DE GESCHIEDENIS

In de naoorlogse jaren wordt er voor het eerst mel-
ding gemaakt om een clubblad uit te geven. In 1948 
verschijnt dan het “Clubblad der voetbalvereniging 
Tivoli”, een jaar later gevolgd door “De Tivoliaan”. 
Het duurt echter tot 1951, dat met 
het verschijnen van het “Oranje-
Zwartje” dit gedurende 8 jaar een 
vaster karakter krijgt. In 1953 
wordt de naam gewijzigd in “Tivoli-
Nieuws”, maar op aandringen van 

leden wordt na 2 jaargangen de naam weer terug 
veranderd. Al vanaf het begin worden er advertenties 
geplaatst en de hoofdredacteuren van het eerste 
uur zijn J. Biermans (tot september 1952), J. Schel-
lekens (tot juli 1954), J. vd Poel (tot juni 1956) en Gerrit Leuverman (tot 
januari 1959). P.J. van Dooren is van 1955 tot 1959 de administrateur. 
De rubrieken bestuursmededelingen, wedstrijdverslagen, jeugdrubriek, 
pennenestafette en ledenlijstmutaties keren regelmatig terug. In 1956 
wordt bij het zilveren jubileum een speciaal jubileumnummer uitgege-
ven en als dan in januari 1959 het wekelijkse stencil wordt ingevoerd, 
gaat het “Oranje-Zwartje” ter ziele.

In november 1966 wordt dan de draad weer op-
gepakt. Nadat een uitgeschreven prijsvraag niets 
tastbaars oplevert, bedenkt initiatiefnemer Henk 
Iedema de nieuwe naam en ontwerpt de nieuwe 
omslag. De nieuwe redactie van “56.18” (Tivoli’s 
codenummer bij de KNVB voor de toto) bestaat uit 
Alidus Bakker, Pierre Dassen, Henk Iedema, Eg-
bert Kley, Tom van Schijndel en Ludy Vrijdag.  
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De laatste twee worden na de 2e jaargang vervangen door Willy Philip-
sen en Sjan Iedema-Goosefoort. Een krantenartikel uit die tijd, waarin 
“56.18” een voorbeeld voor andere clubbladen wordt genoemd, bewijst 
dat de toets der kritiek ruimschoots doorstaan wordt. Het overbekende 
“knuppeltje” (vergelijkbaar met de “pennenestafette”) wordt ingevoerd 
en tot 2 keer toe organiseert men een succesvolle zeskamp (niet te 
verwarren met die van heden) voor heel Tivoli. Ook in die dagen is er 
een chronisch gebrek aan kopij en waarschijnlijk als gevolg daarvan 
stopt men na één nummer in de 4e jaargang vrij abrupt. 
Herman Goosefoort en Jack Gielen weten eind 1970 oud-gedienden 
Henk Iedema en Alidus Bakker over te halen om samen verder te gaan 
en “56.18” is gered. In maart 1971 bestaat Tivoli 40 jaar en start men 
met een jubileumnummer, waarin een begin wordt gemaakt met de 
geschiedschrijving van de SV Tivoli. De redactie bestaat dan uit Alidus 
Bakker, Jack Gielen, Herman Goosefoort en Theo van Woensel. Een 
jaar later komen Arie Huben en Egbert Kley als vervangers van Alidus 
en Theo. Het “Knuppeltje”, de “Top Tien Schutterslijst”, maar vooral de 
interviews met bekende personen zijn geprezen rubrieken. Na 4 jaar 
is ook deze redactie moe van het geschooi om kopij en de verplichting 
om dan maar het hele blad zelf vol te schrijven en men vindt, dat het 
tijd wordt voor nieuw bloed en een frisse wind.
Er wordt een nieuwe redactie gevormd met Jules en Tinus van Driel, 
Arie en Hein Groeneveld, Juul van Hout en iets later Jack Engelen. Dit 
team neemt het begrip “frisse wind” gelukkig erg ruim en ontketent in 

1975 een ware orkaan: er komt een andere om-
slag (Fred vd Horst) en de naam wordt gewoon 
“Clubblad SV Tivoli”. Men introduceert een lijst met 
“schaduwschutters” (spelers met een beslissende 
voorzet), een “jeugdknuppel”, een “voetbal ABC” 
en een fotokwis. Inmiddels zijn de gebroeders 
van Driel vertrokken en zijn oud-gedienden Ludy 
Vrijdag en Henk Iedema weer terug op het “oude 
nest”. Ook Peter van Heesewijk, Hans van Wijnen 
en Betty Manders zijn in die tijd gedurende een 

kortere periode redactielid en Juul van Hout stapt terug om zich met 
belangrijkere zaken te gaan bezighouden.
In 1979 komt er voor het eerst volgens het door de redactie zelf aan-
gedragen structuurplan een redactielid in het bestuur. Een staaltje van 
journalistiek vernuft en organisatievermogen wordt getoond op 27 mei 
1979, wanneer het 1e kampioen wordt in de 2e klasse Brabantse Bond. 
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Luttele uren na het laatste fluitsignaal verschijnt een speciale editie met 
o.a. een verslag van de ‘s middags gespeelde wedstrijd. Als Tivoli op 
13 april 1980 weer kampioen wordt, herhaalt de redactie dat huzaren-
stukje, ditmaal echter in de vorm van een grote poster van de kampioe-
nen met op de achterkant de uitslagen en verslagen van de competitie 
en in een bijlage het wedstrijdverslag van de kampioenswedstrijd.
In het jaar van het gouden jubileum wordt in 
eendrachtige samenwerking met de jubileum-
commissie een jubileumboek uitgebracht. Jack 
Engelen, Jack Gielen, Hein Groeneveld, Juul van 
Hout, Willy Philipsen en Ludy Vrijdag zijn verant-
woordelijk voor dit fantastische eindproduct.
In 1981 treedt dan bij de redactie een soort van 
metaalmoeheid op en zal het clubblad gedu-
rende 1 seizoen niet verschijnen. Gelukkig wordt 
het jaar daarop een nieuwe redactie gevormd, 
waarin enkele oude “clubbladgetrouwen”, te we-
ten Jack Gielen, Juul van Hout en Arie Huben plaatsnemen, een paar 

maanden later aangevuld met John vd Hurk. Ook 
de omslag wordt in een nieuw jasje (ontwerp Martie 
Dekkers) gestoken. Jack Gielen wordt dan in het 
volgende seizoen opgevolgd door Marina Stinnis-
sen en weer een seizoen later zijn de ervaren rotten 
Juul van Hout en Arie Huben vervangen door Fred 
Tilburgs, André Klokgieters en Leo Reniers, even 
later gevolgd door Ad van Hout. In december 1994 
komt er een speciaal nummer, dat helemaal gewijd 
is aan de jubilarissen van de speciale insigneavond 

in november. In januari 1986 keert Jack Engelen terug als redactielid 
en is sindsdien niet meer weggeweest.
In het seizoen 1988-1989 vertrekt John vd Hurk en keert Arie Groene-
veld voor een aantal jaren terug. Bekende rubrieken uit de 80-er jaren 
zijn o.a. de “Runner-up”, de “standenlijst gemiddelde doelsaldo” en de 
30 seconden van …
Dan, in het diamanten jubileumjaar 1990-1991 bestaat de redactie 
uit Fred vd Horst, Arie Groeneveld en Jack Engelen. Door de vele or-
ganisatorische en financiële problemen wordt het jubileum niet echt 
gevierd. De redactie laat dit desondanks niet ongemerkt voorbij gaan 
en publiceert in een feuilleton van 5 afleveringen “de geschiedenis van 
de laatste 10 jaar”. Door het grote kopij-aanbod wordt in deze jaargang 
bovendien een record gevestigd van in totaliteit 408 pagina’s.
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Als Arie Groeneveld in 1992 opstapt, doen Fred en Jack het vervolgens 
4 jaar met zijn tweeën, gevolgd door een 2-jarig solo-optreden van Jack 
na het vertrek van Fred in 1996. In 1998 krijgt hij dan jeugdige verster-
king in de personen van Peter Engelen, Pascal Janssen en Franklin 
Klumpkens en in deze samenstelling opereert de redactie, met de il-
lustere bijnaam “Oom Donald en zijn neefjes”, tot 2003. In 2003 verlaat 
“neefje” Peter Engelen Tivoli en dientengevolge ook de redactie. Hans 
Sanders, die al enige tijd een nieuwe en zeer gewaardeerde rubriek 
“De Column van……” met als ondertitel “Nooit Ijzeren Noppen” voor 
zijn rekening neemt, wordt het nieuwe “neefje” en volgt Peter op. Fran-
klin is er in 2000 wel een jaartje tussenuit geweest, omdat hij (samen 
met Guillaume Stubbs) naar Australië vertrekt, maar hij blijft dan van 
afstand maandelijks zijn bijdrage leveren met de rubriek “De avonturen 
van Ko(ala) en Abe(rigonal)”. Ook in 2002-2003 gaat hij weer eens naar 
het buitenland, maar na 4 maanden meldt hij zich met knikkende knie-
en gauw weer bij de redactie aan. In 2001, als wij het platina jubileum 
hebben, levert de clubbladredactie weer een puike prestatie door 
in opdracht of op verzoek van de inderhaast inge-
stelde jubileumcommissie een “speciale uitgave ter 
gelegenheid van het 70-jarig bestaan” zowel in-
houdelijk (met speciale medewerking van “freelan-
cer” Peter van Heesewijk) als financieel voor haar 
rekening te nemen. Als in september 2003 gevierd 
wordt, dat Tivoli 3,4,5,6 het bronzen jubileum (12,5 
jaar) heeft, is ook de redactie paraat om vooraf 
mee de geschiedschrijving vast te leggen en zo 
mogelijk te maken om ook voor deze gelegenheid 
een speciaal jubileumboekje te doen verschijnen. 
In de loop van die jaargang plukt de redactie daar 
overigens zelf de vruchten van door het publiceren van die geschiede-
nis in feuilletonvorm. Wellicht is dit (of misschien toch de eerder aan-
gehaalde komst van Hans?) mede de reden, dat in de jaargang 2003-
2004 het uit 1990-1991 stammende record van 408 pagina’s wordt 
gebroken en tot 452 pagina’s wordt verbeterd. In deze context is nog 
vermeldenswaard, dat in datzelfde seizoen 3e elftal speler Stijn de Werk 
naar Australië vertrekt en regelmatig de redactie van e-mails voorziet. 
Onder de titel “The red devil in Australia” wordt de Tivoli-familie van zijn 
belevenissen op de hoogte gehouden. 
Het overlijden op 52-jarige leeftijd van ons lid van verdienste Tinus van 
Driel in september 2005 is ook voor het clubblad een gevoelige aderla-
ting. 
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Vanaf het seizoen 1974-1975 is hij onafgebroken de penningmeester 
van de redactie geweest en heeft dus zo’n 30 keer bij de drukker afge-
rekend.

In 2006 bestaat onze club dan 75 
jaar en ter gelegenheid van dit zoge-
heten albasten jubileum wordt er in 
eendrachtige samenwerking met de 
jubileumcommissie een jubileumboek 
samengesteld.
In 2009 verlaat “opmaak-wizard” 
Hans Sanders de redactie na 7 trou-

we jaren dienst. Het digitale tijdperk begint steeds verder op te rukken 
en ook bij Tivoli hebben we vanaf seizoen 2005-2006 een eigen web-
site. In 2010 komt onze huidige secretaris Marc van Hout, die eerder al 
als “(junior-)webryder aan de website bijdrages leverde, als vaste cor-
respondent in dienst van de redactie.
In 2012 gaat dan onze huisdrukker, die dan al zo’n 46 jaar ons clubblad 
drukt, helaas failliet en een zoektocht naar betaalbare alternatieven 
levert slechts tijdelijk een oplossing. Omdat het drukken en verzenden 
van ons clubblad te duur werd, hebben we in 2013 helaas moeten be-
sluiten de gedrukte versie vaarwel te zeggen en ook de verzending te 
digitaliseren. De website-versie van ons clubblad was er al een tijdje, 
maar is door digitale ontwikkelingen steeds verder geprofessionaliseerd 
en vanaf seizoen 2014-2015 is die voortaan compleet in kleur.

In januari 2011, juni 2014 en 
februari 2016 bereikt de redac-
tie unieke mijlpalen met een 
gezamenlijk onafgebroken re-
dactielidmaatschap  van resp. 
50, 60 en 65 jaar en zet zichzelf 
daarmee in het zonnetje. Het 
bereiken van een nieuwe mijl-

paal van een gezamenlijk onaf-
gebroken redactielidmaatschap 
van 70 jaar staat later dit jaar op 
het programma en uw redactie 
kennende, zullen zij ook daaraan 
weer bijzondere aandacht beste-
den.
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Op 4 augustus 2015 overlijdt John vd Hurk op 56-jarige leeftijd en ook 
dat is een gevoelige aderlating. Hij was bij Tivoli onder meer van 1982 
tot 1990 (hoofd)redacteur, voorzitter van de jubileumcommissie bij het 
75-jarig bestaan en op dat moment 48 jaar lid.

Een feestelijker tintje komt voor rekening van onze eigen 
hoofdredacteur Jack Engelen. Vanwege zijn vele verdien-
sten voor onze club en met name de redactie werd hij in 
september 2013 geridderd en benoemd tot lid in de orde 
van Oranje-Nassau. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in ja-
nuari 2016 deed SV Tivoli ook nog een duit in het zakje en 
promoveerde hem van lid van verdienste tot erelid.
Het kampioenschap van ons 1e, dat in het afgelopen sei-
zoen voor het eerst in 37 jaar de titel behaalde, is natuurlijk 
ook in uw clubblad uitvoerig aan de orde geweest

Naast de al jaren vaste rubrieken, zoals o.a. “bestuursmededelingen”, 
de “verjaardagskalender”, “wist u dat”, “standenlijsten”, “geboren dich-
ters en dichteressen”, “wedstrijdverslagen diverse elftallen”, “verslagen 
activiteiten”, “topscorers”, “activiteitenkalender”, “sponsorpagina’s”, 
“gouwe ouwe” (inmiddels ter ziele), “fluistervinken” (inmiddels ter ziele) 
worden diverse geinrubriekjes (“variatietjes” (inmiddels ter ziele), 
“geintjes voor de kleintjes” (inmiddels ter ziele), “bakken” of varianten 
daarop; “internetgein door de Ronnies”) ingevoerd. Bovendien worden 
interviews in vele verschijningsvormen (“mascotte van de week”, “de 
X-file van ….” (inmiddels ter ziele), “de jeugdgast” (inmiddels ter ziele), 
“de maand van..” (inmiddels ter ziele), alsmede diverse quizzen (“Puz-
zeluur” (inmiddels ter ziele), “Wil je thee ma-quiz” (inmiddels ter ziele)), 
in het clubblad gepubliceerd.

H H H
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UIT DE MEDIA – HEIHOEF PERIKELEN

Inmiddels heeft het College van de Gemeente Eindhoven definitief be-
sloten, dat er een P+R parkeergarage op het sportpark De Genneper 
Parken gaat komen en tevens is het besluit genomen, dat daardoor 
RPC naar de Heihoef moet verhuizen. Gezamenlijk zouden RPC en 
Tivoli dan met ingang van het seizoen 2018-2019 de bespelers  moe-
ten worden. Tijdens ons zomerreces zijn over deze materie in diverse 
regionale media artikelen verschenen, die we natuurlijk graag met jullie 
delen.Onderstaand publiceren wij die artikelen.

Van de website van amateurvoetbaleindhoven.nl (AVE):

12 juli 2017 | Nieuws 

RPC in 2018 naar Sportpark ‘De Heihoef’

RPC in het seizoen 18-19 gehuisvest op Sport De Heihoef.
Het College van de gemeente Eindhoven heeft het besluit genomen 
dat er op het hoofdveld van RPC nu toch echt een parkeergarage gaat 
komen. Tevens is besloten dat RPC wordt verplaatst naar de Heihoef. 
De ambitie van de gemeente is om deze verhuizing bij de start van 
het seizoen 2018-2019 te hebben gerealiseerd. De komende periode 
zullen gesprekken met de gemeente, en naar wij aannemen Tivoli, tot 
een werkbare en duurzame oplossing voor beide verenigingen moeten 
leiden.
 
Op korte termijn willen we een aantal RPC-ers bij elkaar brengen die 
beschikken over de benodigde expertise zodat we dit proces van sa-
menwerking en uiteindelijk verhuizing tot een succesvol einde zullen 
brengen. De twee voetbalclubs moeten vanaf het seizoen 2018/2019 
samen op Sportpark De Heihoef gevestigd zijn. De cricketvereniging 
gaat verhuizen. 
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De door het college gekozen oplossing stuit op enige tegenzin bij de 
beide voorzitters van RPC en SV Tivoli, maar hebben toegezegd aan 
wethouder Jakob Wedemeijer dat ze tot een verstandshuwelijk willen 
komen. De buurt daarentegen zit vooralsnog helemaal niet te wachten 
op RPC. Ze vrezen parkeeroverlast door de bijna duizend leden tel-
lende voetbalvereniging die erbij komt op het sportpark.
Wordt vervolgd.
Klik hier voor de Raadsinformatiebrief van de gemeente Eindhoven
 
©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Van de website van Studio040.nl dd 12 juli:

RPC verhuist en gaat Sportpark De Heihoef delen met Tivoli

Geplaatst woensdag 12 juli 2017 - 16:25 | Update woensdag 12 

juli 2017 - 20:00 
RPC verhuist van de Genneper Parken naar Sportpark De Heihoef. De 
voetbalvereniging moet wijken voor een Park and Ride. Dat heeft het 
college van Eindhoven besloten. RPC gaat het sportpark delen met SV 
Tivoli. Een verstandshuwelijk volgens beide voorzitters.

RPC verhuist en gaat Sportpark De Heihoef delen met Tivoli

Er was sprake van drie mogelijke oplossingen: RPC en SV Tivoli zou-
den wisselen van sportpark, RPC zou grond kopen van hockeyclub 
Oranje-Rood en de huidige oplossing. De twee voetbalclubs moeten 
vanaf het seizoen 2018/2019 samen op Sportpark De Heihoef geves-
tigd zijn. De cricketvereniging gaat verhuizen. 
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De door het college gekozen oplossing stuit op enige tegenzin bij de 
beide voorzitters van RPC en SV Tivoli, maar hebben toegezegd aan 
wethouder Jakob Wedemeijer dat ze tot een verstandshuwelijk willen 
komen. De buurt daarentegen zit vooralsnog helemaal niet te wachten 
op RPC. Ze vrezen parkeeroverlast door de bijna duizend leden tel-
lende voetbalvereniging die erbij komt op het sportpark. 
 
De gemeente Eindhoven heeft vooral haast. De financiering van ver-
huizing van RPC en de aanleg van de P&R op de Genneper Parken is 
voornamelijk afhankelijk van subsidies. Er zit echter wel een tijdslimiet 
op die subsidies. De meerlaagse parkeerplaats voor 600 auto’s moet 
eind 2020 klaar zijn. Daarom moet RPC snel verhuizen. De totale kos-
ten van de verhuizing en aanleg van de P&R zijn ruim dertien miljoen 
euro. 
 
Tevens wordt er betaald parkeren ingevoerd op de Genneper Parken. 
Met de inkomsten hiervan wordt het restant van de P&R gefinancierd 
dat niet met subsidies gedekt kan worden.  
 
Wethouder Jannie Visscher benadrukt echter dat ze sporters wil ont-
zien. Zo zijn de eerste drie uur parkeren gratis en het vierde uur kost 
één euro. Daarna kan je een dagkaart kopen van 3,50 euro. 
Die dagkaart geeft wel korting op de HOV-buslijn die aansluit op de 
P&R die voor eind 2020 op de Genneper Parken moet voltooid zijn. 
 
Het is vooralsnog onduidelijk wat er met de facilliteiten van RPC gaat 
gebeuren die niet hoeven te wijken voor de Park and Ride. Wethouder 
Wedemeijer staat open voor suggesties en sluit niet uit dat één van de 
andere sportverenigingen die nu nog op Sportpark De Heihoef is ge-
vestigd, mogelijk naar de Genneper Parken kan en wil.
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Uit/van het ED/ed.nl van 13 juli:
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Uit/van het ED/ed.nl van 14 juli:

H H H
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 SEPT. 2017

Op donderdag 21 september a.s. is in onze kantine op de Heihoef om 
20.00 uur de reguliere Algemene Ledenvergadering ter afsluiting van 
het seizoen 2016-2017. Ter informatie en om te voldoen aan onze sta-
tutaire verplichtingen treft u achtereenvolgens de volgende documen-
ten aan: de agenda en de notulen van de vorige Algemene Ledenver-
gadering.
Wij zien u allen graag op 15 september!

AGENDA  ALV 21 SEPTEMBER 2017
  1. Opening
  2. Goedkeuring notulen ALV 15-09-2016
  3. Jaarverslag secretaris:
  4. Financieel jaarverslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Vaststellen begroting en contributie 2017-18
  7. Verkiezing nieuwe kascommissie
  8. Bestuursverkiezing
  9. Samenstelling hoofdbestuur
10. Voortgang Tivoli
11. Rondvraag
12. Pauze
13. Beantwoorden rondvraag
14. Sluiting

NOTULEN ALV VAN DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2016

Opening
Dré Rennenberg opent de vergadering om 20:17 uur en heet 
iedereen van harte welkom. De opkomst is met 58  leden meer 
dan vorig jaar, hiermee is ook het quorum behaald. Negen leden 
hebben zich afgemeld. 
Dré geeft aan tevreden te zijn met de groei van de selectie en 
overige leden onder impuls van de nieuwe hoofdtrainer Hans 
Bonnema.
Dré vraagt de vergadering om 1 minuut stilte te houden voor 
de leden en dierbaren die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen, 
specifieke namen worden hierbij niet genoemd.
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De jubilarissen dit jaar zijn Peter van de Laar voor 25 jaar, Peter 
van Heesewijk voor 50 jaar en Klaas Groeneveld voor 70 jaar 
lidmaatschap. Zij zullen zoals gebruikelijk gehuldigd worden op 
de nieuwjaarsreceptie van 2017. Inmiddels is ons erelid Klaas 
Groeneveld ons ontvallen.

Goedkeuring notulen ALV 10-09-2015
Sinds drie jaar worden de notulen van de vorige ALV niet meer 
voorgelezen. De leden hebben deze kunnen zien in het meest 
recente clubblad van 01-09-2015 en in die van 05-11-2015. Dré 
vraagt of er op- of aanmerkingen zijn over deze toegezonden 
notulen.
Er zijn geen opmerkingen waardoor de notulen als zodanig 
worden goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris
Marc leest het verslag voor. Er zijn geen op of aanmerkingen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan reikt een aantal exemplaren uit van het jaarverslag aan de 
aanwezige leden ter inzage en legt in grote lijnen uit aan de hand 
hiervan dat o.a.:
•	 Het afgelopen seizoen heeft Tivoli een winst geboekt 

van €591,-. Het eigen vermogen is met hetzelfde bedrag 
toegenomen. De winst is voor een groot deel te danken aan de 
stijging van de waarde van de kantine door een stijging van de 
WOZ-waarde. Hiermee is de winst groter dan begroot.

•	 Er is een aanzienlijk verschil tussen de begrote 
contributieopbrengsten en de daadwerkelijke opbrengst. Dit is 
te wijten aan het feit dat een aantal leden gestopt zijn, maar 
ook zeker aan het feit dat niet alle leden de verschuldigde 
contributie betalen. Dit is een zorgelijk punt.  Oude 
openstaande posten die niet meer binnen zullen komen zijn 
afgeboekt.

•	 De huisvestingskosten zijn lager dan begroot. Dit heeft 
wederom te maken met de hogere WOZ-waarde die aan onze 
kantine is toegekend.

Dre bedankt Stefan en Henk voor het werk wat ze hier aan 
hebben besteed.




21

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie leest Fred Meulensteen het verslag 
voor. Hij vraagt de leden decharge te verlenen aan het bestuur. 
Decharge wordt verleend.
Dré bedankt de kascommissie voor hun inzet.

Vaststellen begroting en contributie 2016-17
Stefan legt de begroting uit. Als eerste wijst hij erop dat het 
betalen van de contributie essentieel is om de club draaiende 
te houden, geen contributie ontvangen betekent te weinig 
inkomsten. De kantineopbrengsten op de begroting zijn voor 
het komende seizoen gestegen. Dit heeft te maken met het feit 
dat er dit seizoen meer elftallen ingeschreven staan (en meer 
consumeren), ook zijn de geplande activiteiten een reden om 
deze opbrengsten hoger te begroten. 
De vrijwilligersvergoeding waarop sommige leden recht hebben, 
staat vast en zal het komend jaar niet veranderen. De kosten 
voor het energieverbruik zijn wel gestegen. Dit komt doordat 
er ook op het cricketveld getraind zal gaan worden, waardoor 
er in de wintermaanden dus ook daar verlichting moet zijn. Het 
begrote resultaat voor komend seizoen komt hierdoor uit op een 
winst van €3.085,-. 
De contributie voor dit seizoen (2016/17) is gelijk aan het 
voorgaande seizoen. Voor het jaar daarop (2017/18) wordt 
voorgesteld om de contributie met €10,- te verhogen. Stefan 
verklaart dat dit nog steeds relatief laag is vergeleken met de 
overige clubs in de regio. Hij verduidelijkt dat de contributie voor 
de jeugdleden hetzelfde zal blijven als dit jaar. De verhoging 
wordt unaniem goedgekeurd.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Stefan licht de taken van de kascommissie kort toe en vraagt 
de leden zich beschikbaar te stellen. Laura van Bergeijk, Kylie 
Vroomen en Axel Walravens melden zich hiervoor aan. Zij 
worden bedankt voor hun aanmeldingen.
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Bestuursverkiezing
Jack neemt het woord en vertelt dat Dré inmiddels al drie jaar 
waarnemend voorzitter is en er zich tot op heden nog geen 
geschikte kandidaten hebben aangediend. Hij vraagt de leden 
middels handopsteking te stemmen om Dré voor een jaar te 
benoemen als voorzitter, in plaats van waarnemend voorzitter.
Er stemt niemand tegen, dus Dré is unaniem verkozen tot 
voorzitter van onze club.

Samenstelling hoofdbestuur
Jack geeft het dagelijks bestuur aan, bestaande uit: Dré 
Rennenberg als voorzitter, Marc van Hout als secretaris en 
Stefan Bell als penningmeester. Afgevaardigden van het bestuur 
zijn: Jack Engelen, Angelique Janssen, Pascal Janssen, Henk 
Rennenberg en Ronald Rennenberg.
Jack vraagt om meer aanmeldingen vanuit de leden. Het aantal 
teams is groeiende, dus ook het kader zal hierin mee moeten 
groeien om alles op een goede manier te kunnen runnen. 

Voortgang Tivoli
Vorig jaar heeft Dré op de ALV het rapport “Innovatie of liquidatie” 
gepresenteerd en legt de stand van zaken op dit moment uit. 
Vorig jaar zaten we op de ALV in een mineurstemming. Het 
door de gemeente aangekondigde plan Sportvisie gaf aan 
dat Tivoli flinke stappen zou moeten gaan maken om niet het 
bestaansrecht te verliezen als voetbalclub. Zonder positieve 
wending zou het de komende jaren een moeilijk verhaal worden 
om Tivoli te behouden, dus er moest iets gedaan worden.
Daarop is Dré het afgelopen seizoen met Hans Bonnema in 
contact getreden over nieuwe plannen bij en voor de club. 
Sindsdien is het ledenaantal van Tivoli groeiende. Er wordt 
geprobeerd om Tivoli zodoende naar een hoger plan te tillen, 
waarbij het verenigingsleven erg van belang is. Dré benadrukt 
dat voetbal met elf spelers wordt gespeeld, maar dat je een 
vereniging met zijn allen maakt tot wat het is. Afgelopen zomer is 
er hard gewerkt aan de uitstraling van Tivoli en haar sportpark. 
Daarvoor bedankt Dré in het bijzonder de helpers Hakan Arici 
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en Angelique Janssen, Henk Rennenberg, Hans Bonnema en 
Fred vander Horst. En natuurlijk nog al diegene die meegeholpen 
hieraan.  
Het doel is dus om met Tivoli richting het honderdjarig bestaan te 
gaan. In de gemeenteraad zijn de positieve ontwikkelingen van 
Tivoli ook niet onopgemerkt gebleven en de reacties zijn positief. 
Dré sluit af met de woorden dat hij daar zal laten zien dat Tivoli 
op De Heihoef thuishoort. 

Rondvraag

Fred vander Horst: Is er een defibrillator op het complex 
aanwezig en als dat niet het geval is, gaan we er dan een 
aanschaffen?
Antwoord: We gaan kijken hoe we aan een defibrillator kunnen 
komen. Als het goed is heeft de gemeente een subsidiepot 
hiervoor beschikbaar gehad in het verleden, gekeken zal worden 
of deze nog steeds bestaat.
Jolanda Heijmans namens het damesteam: Het wordt ’s 
avonds al vroeger donker en wij trainen momenteel op velden 
zonder licht, hoe wordt dit opgelost? 
Antwoord: Zij kunnen voortaan op het cricketveld trainen, de 
verlichting daarvoor is inmiddels geregeld.
Pascal Janssen namens het bestuur: Er is een tekort aan 
scheidsrechters op zondag. Zijn er leden bereid te fluiten? 
Antwoord: Er biedt zich niet direct iemand aan.
Dion Bell: Krijgt het D-team nog nieuwe tenues? 
Antwoord: Dit zal in de komende bestuursvergadering overlegd 
worden.
Dion Bell: Hoe zit het met de begeleiding voor de F? 
Antwoord: De jeugdcommissie zal de ouders van de spelers 
benaderen of zij bereid zijn dit te gaan doen.
Dion Bell: Zijn er zowel op zaterdag als op zondag mensen 
aanwezig met een EHBO-diploma? 
Antwoord: Er zal binnen de club geïnventariseerd worden 
hoeveel mensen een EHBO- of BHV-diploma hebben en hoe 
vaak zij aanwezig kunnen zijn.
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Dion Bell: Hoe wordt het trainingsveld ingedeeld als er 
oefenwedstrijden e.d. plaatsvinden, waardoor er geen team de 
dupe van wordt? 
Antwoord: Dit komt in principe alleen aan het begin van 
het seizoen voor, besloten wordt om dit in de komende 
bestuursvergadering te bespreken.
Dion Bell: Waarom mag het ene team op de avond van de ALV 
wel trainen en een ander team niet? 
Antwoord: Op de avond van de ALV zullen er voortaan geen 
activiteiten meer gehouden worden op het sportpark.
Dion Bell: Zijn er vrijwilligers om de F te fluiten? 
Antwoord: De ouders van de F zullen hiervoor benaderd 
worden, ook zal er een oproep aan de leden worden gedaan.
Stef Verdonschot: Krijgen de “vaste” scheidsrechters een tenue, 
misschien via een regeling bij de KNVB? 
Antwoord: Dit zal bij de KNVB nagevraagd worden. Als er geen 
regeling is, zullen deze zelf aangeschaft gaan worden.
Joey Klaassen: Er wordt geklaagd over de lengte van het gras, 
kan dit vaker gemaaid worden?
Antwoord: Er zijn inderdaad meerdere klachten hierover 
binnengekomen, er zal contact worden opgenomen met de 
gemeente.
Henk van den Boomen: Het onderhoud van de velden is 
slechter geworden, maar ook duurder. Misschien zijn er meerdere 
verenigingen met hetzelfde probleem en kan er een gezamenlijk 
statement worden afgegeven.

Pauze
Dré biedt de aanwezigen het gebruikelijke drankje aan van de 
S.V. 

Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 11 voor de antwoorden.
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Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng. Hij benadrukt nogmaals 
dat hij hoopt op ondersteuning van en door de leden en is positief 
over de toekomst van Tivoli.  
Om 21:45 uur sluit Dré met een ferme klap met 1 van zijn 
beschikbare voorzittershamers de vergadering.

De secretaris,
Marc van Hout

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 05/09/17)

Bedankt
Whaleed Ouahib           JO13-1
Madison Philippart       JO13-1
Naomi Atlig              JO13-1
Mohamed Almonajjed   JO13-1
Mervan Arici                JO13-1
Mennan Arici                JO13-1
Patrice Cazeaux           selectie
Krishian Visser             3e
Anastacia Shaiweard     G1
Wesley Bulthuis           G1
Rob Zwegers               G1
Alexander Pleyte          G1
Daan van Bommel        3e
Tom van Duijnhoven     reservelid senioren
Jan Kantelberg  G1

Nieuw
Leroy Renders  selectie
Roy de Goey   selectie
Tazon Avagian   JO9-2
Abdelhafid Ouzalah  vlagger + materiaal selectie
Rob Blommers  assistent trainer 2+3
Patrick Zwegers  verzorger selectie
Hamido Azeuini  5e
Edwin Schellings  5e
Luuk Hammega   4e
Noah Janssen   JO9-?
Romie Leijtens  dames

H H H
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COMPETITIEINDELINGEN EN BEKER 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F
Bergeijk 1
De Raven 1
De Weebosch 1
DOSL 1
FC Cranendonck 1
HMVV 1
Hoogeloon 1
Pusphaira 1
Riethoven 1
Steensel 1
Tivoli 1
Vessem 1
Woenselse Boys 1
ZSC 1

Tivoli 1 Beker Groep 2-57
DBS 1
SDO’39 1
Tivoli 1
WODAN 1

Tivoli 2 4e klasse 417
RKGSV 2
Riethoven 2
RKDSV 2
SDO’39 2
Tivoli 2
DVS 2
DOSL 2
Woenselse Boys 2
EDN’56 2
HMVV 2
Hoogeloon 2
ZSC 2
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Tivoli 2 Beker Groep 6-28
Braakhuizen 4
Tivoli 2
Geldrop 4
RPC 4

Tivoli 3 5e klasse 524
Reusel Sport 6
Beerse Boys 6
Bergeijk 3
RKVVO 6
RKDSV 4
Nieuw Woensel 4
Tivoli 3
Unitas’59 6
Spoordonkse Boys 4
De Valk 4
Oirschot Vooruit 6
EFC 5

Tivoli 4 5e klasse 519
Braakhuizen 6
Acht 3
Nieuw Woensel 5
Tivoli 4
Unitas’59 5
FC Eindhoven AV 3
Woenselse Boys 5
WODAN 9
Gestel 3
Pusphaira 4
RPC 6
DBS 3
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Tivoli 5 6e klasse 649
Brabantia 8
Maarheeze 4
Sterksel 3
SV Valkenswaard 7
De Valk 6
UNA 10
Gestel 5
RKSV Heeze 6
SV Budel 8
Tivoli 5
DVS 8
RPC 10

Tivoli Veteranen 2e klasse A
Brabantia VE1
Gestel VE1
Woenselse Boys VE1
EFC VE1
Waalre VE1
Braakhuizen VE2
Tivoli VE1
Braakhuizen VE3
Gestel VE2
RKVVO VE1
Nuenen VE2

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)
Boskant VR1    Emplina VR2
Liessel VR1    SPV VR1
Vlijmense Boys VR1   Tivoli VR1
VIOS’38 VR1    FC Cranendonck VR2
Ollandia Vr1    Baardwijk VR3
Real Lunet VR1   RESIA VR2
Avanti’31 VR2    Blauw Geel’38 VR1
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Tivoli JO9-1 5e klasse 040 (najaar)
Wilhelmina Boys JO9-5
SBC JO9-7
DBS JO9-10
SV Budel JO9-7
RPC JO9-7
Geldrop JO9-7
Waalre JO9-3
SV Valkenswaard JO9-6
De Valk JO9-3
FC Eindhoven AV JO9-6
Dommelen JO9-3
Tivoli JO9-1

Tivoli JO9-1 Zwaluwen Jeugdbeker Groep 5-54
SBC JO9-5
Geldrop JO9-6
SJO Juventud JO9-2
Tivoli JO9-1

Tivoli JO9-2 5e klasse 039 (najaar)
Wilhelmina Boys JO9-4
DBS JO9-3
DBS JO9-9
SV Budel JO9-6G
Unitas‘59 JO9-6
Unitas‘59 JO9-9
Oirschot V. JO9-4
Geldrop JO9-6
Brabantia JO9-4
SV Valkenswaard JO9-5
RKVVO JO9-3
Tivoli JO9-2

Tivoli JO9-2 Zwaluwen Jeugdbeker Groep 5-59
SV Budel JO9-5
RPC JO9-7
Geldrop JO9-8
Tivoli JO9-2

H H H
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VETERANENWEEKEND

In het vorige clubblad hebben we jullie een uitgebreid verslag van dit 
weekend beloofd en natuurlijk hebben we onze webryder en vaste 
correspondent Marc van Hout weer aan het werk kunnen zetten. On-
derstaand zijn verslag van dit weekend, uiteraard vergezeld van een 
fotoreportage.

Breda zevende slachtoffer van het Veteranenweekend

Het voetbalseizoen was voor de veteranen alweer een tijd afgelopen, 
maar volgens traditie stond er nog een activiteit dit jaar op het pro-
gramma: het weekendje op trainingskamp. Net als vorig jaar zouden dit 
jaar ook de landsgrenzen niet worden overschreden, sterker nog zelfs 
de provinciale grenzen zouden ons bespaard blijven. Het trainingskamp 
vond namelijk plaats in Breda in het weekend van 16-18 juni. Omdat 
het dit seizoen in het veld niet altijd als een trein liep, hadden de orga-
nisatoren gekozen voor een hotel tegen het centraal station aan. Wel-
licht dat de veteranen daar dus nog wat van konden opsteken.  

Vrijdag 16 juni
Met Nick als debutant in ons midden werd er vrijdag aan het begin van 
de middag zoals te doen gebruikelijk weer verzameld bij Henk B. in zijn 
voortuin. Toen het sanitair dit keer voor de verandering niet gesloopt 
was, werd er dus koers gezet richting Breda. Na aankomst in het hotel, 
waar de versnaperingen wel erg prijzig waren, werd er koers gezet rich-
ting het historische centrum van Breda. Meer specifiek, er werd koers 
gezet richting het plein waar de plaatselijke voetbalclub onlangs nog 
hun promotie naar de Eredivisie heeft gevierd. Ook dit was weer met 
voorbedachte rade, in de hoop dat de veteranen hierdoor geïnspireerd 
zouden worden voor het aankomende seizoen. 
Buiten het avondeten stonden er voor deze dag geen activiteiten ge-
pland, dus de middag eindigde zoals gewoonlijk op het terras. Hoewel 
het al half juni was, was iets van een jasje later op de middag geen 
overbodige luxe. Enfin, de middag vorderde gestaag en de kleine kroeg 
raakte zo langzamerhand door hun voorraad bier heen. Dus het was 
tijd voor de enige van te voren geplande activiteit: het avondeten. Om 
toch nog een gevoel van vakantie te krijgen, was er gereserveerd in 
een Australisch restaurant. De burgers en steaks vonden gretig aftrek, 
maar er is natuurlijk altijd baas boven baas. 
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Na in Duitsland teleurgesteld te zijn door het ontbreken 
van de halve haan op de menukaart vond Nico het dit 
jaar tijd voor een uitdaging: de challenge burger. De 
burger van zeker 20-25 centimeter hoog bestond uit zes 
hamburgers zo groot als pannenkoeken tussen zeven 
net zo grote broodjes. Dit gevaarte moest ook nog eens 
binnen (ik geloof) 20 minuten naar binnen gewerkt wor-

den en dan zou de burger gratis zijn. Met hulp van sommige andere 
veteranen kwam Nico een heel eind, maar helaas voor hem hingen er 
in het restaurant camera’s. Gevolg: challenge mislukt, dus de burger 
moest gewoon betaald worden. Maar Nico heeft nu wel een mooi ver-
haal voor op verjaardagen! 
Ondertussen had Michael, debutant nr. 2, gehoord van de Bredase 
taferelen en sprong in de trein van Eindhoven richting het hotel. Met 
een bijbehorend, welverdiend welkomstbiertje van de plaatselijke super 
werd hij opgewacht door ondergetekende en sloten zij even later weer 
aan bij de groep. Er werd koers gezet richting café Proost, alwaar een 
dakterras op ons wachtte. Maar voordat het dak bereikt werd, wist Hen-
nie nog een fles champagne in de wacht te slepen met het aanvragen 
van een muziekplaat. Op het dakterras werd het later en later en uitein-
delijk gingen de lichtjes letterlijk en figuurlijk uit, morgen weer een dag.

Zaterdag 17 juni
De groep was zoals altijd weer vroeg in de veren en zelfs junior was 
aan de ontbijttafel te bewonderen. Hoewel, bewonderen is op deze 
plaats wellicht niet het juiste woord… Hoe dan ook, nadat het ontbijt 
weer naar binnen gewerkt was, werd er afscheid genomen van Nico 
en Jack. Die moesten helaas verstek laten gaan voor de tweede dag in 
verband met andere verplichtingen. De veteranen zetten ondertussen 
weer koers naar het plein waar de vrijdag ook gestart werd. Na de ver-
leidelijke yoga-oefeningen in het park te hebben weerstaan, de militaire 
portiers te hebben overleefd, vijf seconden op het eerste terras te heb-
ben gezeten (een terras met alleen zelfbediening..?!) werd uiteindelijk 

plaats genomen op een terras mét 
bediening. Dit was noodzakelijk want 
men moest zich moed indrinken voor 
de activiteit van vanmiddag. De vete-
ranen lieten zich vrijwillig opsluiten in 
het oude postkantoor van Breda en 
moesten zich binnen een uur weer 
bevrijden. 




33

Nee, er was geen Houdini-act voor nodig, alleen logisch verstand. He-
laas was van dat laatste bij beide groepen niet genoeg aanwezig om 
binnen een uur zich te bevrijden. Dus na iets meer dan een uur ston-
den de veteranen een illusie armer weer buiten. Maar dat mocht de 
pret uiteraard niet drukken, want het terras werd wederom opgezocht. 
Het eten was dit jaar voor het eerst in een tapasrestaurant en wel: all 
you can eat. Hoewel niet iedereen daar even blij mee was, konden de 
chefs af- en aan- blijven lopen met de verschillende tapas. Vol(daan) 
stapten de veteranen even later weer naar buiten en werd het weekend 
zoals gebruikelijk weer afgesloten met een bezoek aan de plaatselijke 
kroegen. Nu Berry er dit jaar niet bij was om looplijnen op tafel uit te 
leggen, moesten de organisatoren iets anders bedenken om de ve-
teranen het spelletje nogmaals duidelijk te maken zodat het volgend 
seizoen aan niets zou ontbreken. Dus toen de avond inmiddels ruim-
schoots gevallen was, meldde zich een Belgische (ex-)profvoetballer bij 
ons aan tafel. Maar echt veel wijzer werden de veteranen er uiteraard 
niet van. Het enige wat er geleerd werd, waren hooguit een paar nieu-
we Belgenmoppen. Met het afdruipen van onze Belgische vriend kwam 
langzamerhand ook het einde van het weekend in zicht en zochten de 
veteranen het hotel weer op, waar de veteranen de dag erop weer zou-
den vertrekken.

Na zeven jaar vonden de organisatoren Frank V, ondergetekende en 
hulp Stef het een mooi moment om het stokje over te dragen aan nieu-
we organisatoren. Zij werden door de veteranen dan ook in het zon-
netje gezet (goeie tip Frank!) en middels bierpakketten bedankt voor de 
afgelopen jaren. Waar de reis volgend seizoen heen gaat, is voor mij 
dus nog net zo onbekend als voor de rest, maar er wordt gefluisterd dat 
Duitsland weer zal worden aangedaan…

De webryder,
Marc van Hout
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Onderstaand een selectie uit de aan ons aangeboden foto’s

H H H
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VERNIEUWING PUPILLENVOETBAL

Van onze website plaatsen we onderstaand de informatie hierover.

Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal

Start nieuwe wedstrijdvormen pupillen 
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wed-
strijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van 7 en 8 jaar gaan 
wedstrijden spelen op kleinere veldjes in kleinere teams, waardoor ze 
vaker aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen en 
scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder 
kind op elk niveau. De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, 
stapsgewijs ingevoerd. Deze fasering is tot stand gekomen na zorgvul-
dig overleg met de verenigingen. De KNVB gaat de komende periode 
verenigingen intensief ondersteunen om de nieuwe wedstrijdvormen 
succesvol in de praktijk te brengen. Klik hier voor meer info.

Magazine nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen
Afgelopen week hebben we jullie geïnformeerd over het besluit dat het 
amateurvoetbal vanaf het seizoen 2017/’18 start met nieuwe wedstrijd-
vormen voor pupillen.
De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs inge-
voerd. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de 
verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. Op zaterdag 21 
januari 2017 heeft de ledenraad van de KNVB -het hoogste besluitor-
gaan in het amateurvoetbal- aangeven voorstander van de vernieuwin-
gen rondom de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen te zijn.

Wat verandert er precies?
Met de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal volgt Nederland het 
voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België. En daarmee 
werken we aan meer dribbelen, schieten, samenspelen, scoren voor 
onze kinderen en dus meer plezier voor onze jeugd. In het online ma-
gazine lees je alles over de nieuwe wedstrijdvormen, onze begeleiding, 
voetbaltechnische aspecten, competitiezaken, accommodatie 
en sportiviteit en respect.
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Seizoen 2017/’18
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar 
in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, wedstrijden van 6 
tegen 6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 
tegen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op 
de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd.

Seizoen 2018/’19
Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van onder 10, onder 11 en 
onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen 
verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren ken-
nen en in te voeren. In totaal krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de 
nieuwe wedstrijdvormen te maken.
Klik hier voor alle documenten die betrekking hebben op de nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillen.

Evaluatie
Medio seizoen 2017/’18 volgt een evaluatiemoment waarin we graag 
van jullie vernemen hoe de wijzigingen in de praktijk uitwerken en of er 
nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Klik hier voor het online magazine.

H H H
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JEUGD

JO13-1 stopt
Omdat om verschillende redenen een groot aantal spelers van JO13-1 
gestopt zijn en ondanks alle inspanningen er geen aanwas van nieuwe 
spelers is, hebben we moeten besluiten het team uit de competitie te-
rug te trekken.
We doen verwoede pogingen om de overgebleven spelers gezamenlijk 
onder te brengen bij een andere club.

JO9
Door de gestage groei van spelers JO9 hebben we dit seizoen weer 2 
JO9-teams.
Leendert Bakker heeft zich aangeboden als trainer voor JO9-2 en Coen 
Vaessen heeft aangegeven ons te willen assisteren bij de trainingen.

JO9-1
02-09-2017 

Tivoli JO9-1 – SBC JO9-5 (10-1) 11-1
De eerste wedstrijd van seizoen 2017-2018. Met slechts 1 training in 
de benen en veel spelvorm wijzigingen was deze bekerwedstrijd tegen 
SBC de 1e test.
Het kostte wat moeite het veld uit te zetten, maar met behulp van de 
ouders was het veld gereed. En snel bleek dat ons spelniveau een stuk 
hoger lag dan onze tegenstander, waardoor we redelijk eenvoudig op 
een 10-1 ruststand kwamen.
Tijdens de rust afgesproken dat samenspel nu belangrijker was dan 
scoren, dat werd goed opgepikt. Alles werd toch geprobeerd om Noah 
ook te laten scoren, helaas is dit niet gelukt.
De spelregelwijzigingen zijn goed opgepakt en het kleinere speelveld 
maakt het spelletje actiever.

11-09-2017 

Geldrop JO9-6 - Tivoli JO9-1 (0-5) 0-9
Met dezelfde opstelling en instelling begonnen wij de wedstrijd, maar 
ook hier was heel snel duidelijk dat wij veel te sterk waren voor deze 
tegenstander.
Na de 1e time-out (na 10 minuten) heb ik opdracht gegeven veel te 
combineren en via de zijkanten de bal voor het doel te brengen. 
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Natuurlijk ging dit ten koste van het doelsaldo, maar het was een goede 
training.
Op naar de volgende bekerwedstrijd.

JO9-2
02-09-2017 
Geldrop JO9-8 - Tivoli JO9-2 (0-5) 1-14
De Boys van Tivoli JO9-2 waren helemaal klaar voor hun eerste beker-
wedstrijd..
De eerste wedstrijd na hun vakantie, goed uitgerust en vol zelfvertrou-
wen en een geweldige overwinning van 14 doeltreffers tegen 1 voor 
Geldrop!
Saïf, onze topscoorder van de dag, scoorde maar liefst 3 hattricks, 
gevolgd door Donny met een Hattrick, zo heet de nieuwe snack van 
de week bij cafetaria Ons Danny “The Hattrick Ball”. Daarna een mooi 
afmakertje van Anton 1 en Mayran 1 doelpunt. Helaas door de langhan-
gende zon werd Yasin de keeper verblind en had er hierdoor maar 1 
doorgelaten..
Kortom een topdag van onze Boys van JO9-2.

11-09-2017 
Tivoli JO9-2 - RPC JO9-7 (14-2)
Wij gingen weer vol voor de overwinning en dat bleek meer dan vol-
doende. De tegenstander had hier geen antwoord op, waardoor we 
redelijk eenvoudig het doel konden vinden. Omdat het zo gemakkelijk 
ging, hebben we geprobeerd iedere speler een doelpunt te laten mee-
pikken.
De volgende tegenstander zal meer moeite kosten, deze hebben ook 
hun beide wedstrijden gewonnen, spannend.

De trainers en begeleiders.

H H H
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DE KANTINE

Tijdens het zomerreces is Hans Verbaal aangetrokken als nieuwe kanti-
nebeheerder en afgevaardigde kantine in het hoofdbestuur als opvolger 
van Angelique Janssen, die op haar beurt geswitcht is naar de post 
hoofd activiteitencommissie.
De nieuwe kantinebeheerder heeft ons verzocht om namens hem de 
volgende punten onder de aandacht te brengen.

Bedankt
Ik wil als nieuwe kantinebeheerder de volgende mensen bedanken 
voor het helpen bij het opknappen van de kantine!
Henk Rennenberg, Ayla Arici, Semra Arici, Hakan Arici, Fred van der 
Horst, René Rijkers, Ferry Kleinkiskamp en compagnon, John de Goey, 
Rick de Goey, Guus de Waal.
En verder iedereen die gesponsord heeft voor de nieuwe barkrukken 
en www.oostenrijkverhuur.nl  voor de mooie bartafel.

Medewerkers gezocht
We hebben een behoorlijk tekort aan kantinemedewerkers. Wie steekt 
wat extra handen uit de mouwen en helpt ons van deze vacatures af? 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Hans Verbaal of een van de 
andere bestuursleden.

Rookverbod
Met nadruk wordt erop gewezen, dat er nog steeds een rookverbod 
geldt in sportkantines en dus ook de onze.

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  All Select  Cars
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 
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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
Eddy’s Vidijko
De Goey Interieurwerken Autobedrijf van de Laar
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK 
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SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR TENUE-  
SPONSORS:

De “tenuesponsor”- en de “bordsponsor”-pagina op de volgende blad-
zijde zijn nog niet bijgewerkt en ongewijzigd t.o.v. de vorige keer.

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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- we u verwelkomen in het nieuwe seizoen
- we ook hopen u te mogen begroeten op  
 de ledenvergadering
- deze plaats zal vinden op 21 september  
 aanstaande
- het tijdstip zoals u gewend bent, 20 uur  
 zal zijn
- de perikelen rondom de Heihoef zeker  
 aan de orde zullen komen

- uw inbreng enorm belangrijk is
- de eerste wedstrijden inmiddels gespeeld zijn
- dit beker- en oefenwedstrijden waren
- de contributie dus ook weer betaald moet worden
- we er vanuit gaan dat eenieder hierin zijn verantwoordelijkheid kent 

en ook neemt
- dit clubblad de 50e en gouden jubileumjaargang is ingegaan
- uw huidige clubblad 50 jaar geleden het levenslicht zag
- de redactie echter gezamenlijk nog langer het clubblad verzorgt
- Jack, Frenk en Pas gezamenlijk namelijk al bijna de 70 aantikken
- de papieren versie van weleer niet meer verkrijgbaar is
- de digitale versie echter still going strong is
- onze seniorenafdeling dit jaar gegroeid is
- er 1 volledig nieuw team is bijgekomen
- de selectie daardoor plots uit 60 man bestaat
- onze hoofdtrainer dus keus genoeg heeft
- onze kantine ook weer een opknapbeurt heeft gehad
- zowel het bouwwerk als interieur onder handen zijn genomen
- diverse sponsoracties dit ondermeer bekostigd hebben
- onze activiteitencommissie nieuw leven is ingeblazen
- er heel wat op de rol staat dit seizoen
- de pubquiz op 14 oktober nog maar het begin is 
- al die activiteiten naast gezelligheid ook heel wat centen kunnen op-

brengen
- we daarmee onze club goed vooruit kunnen helpen

H H H








