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REDACTIONEEL

We sluiten ons jubi-
leumjaar af met dit 
10e clubblad van de 
50ste jaargang. En 
wat een jaar is het 
geweest; zowel de 
dames als het eer-
ste werden kampi-
oen, en dat werd 
gevierd!

Voor de dames was dit maar liefst 
31 jaar geleden, terwijl het vaandel-
team uiteraard vorig seizoen ook al 
kampioen was geworden. Op 27 mei 
werd het dus een supersunday, onze 
dames pakten overtuigende de titel 
door maar liefst met 12-0 te winnen 
van een lastige tegenstander waar uit 
nog verloren werd. Het eerste feest 
kon dus starten en dit bleek een op-
maat voor de mannen van ons vaan-
delteam. Onder luid applaus van de 
grote schare fans werd het veld betre-
den. Ook de jongste Tivolianen maak-
ten hun opwachting in de line-up, een 
trotse vader heeft ook een prachtig 
impressiefilmpje gemaakt van de hele 
dag. Trots kunnen we zijn op deze 
prestaties en onze club.
Dus op naar de derde klasse met ons 
Tivoli, de klasse waar we 47 jaar ge-
leden nog uit degradeerden. Oh ja, en 
dit clubblad gaat dan op voor de 51ste 
jaargang maar dat wist u uiteraard 
wel. 

Veel leesplezier!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Kampioensschap dames en eerste
Op 27 mei jl. is zowel ons damesteam als het eerste kampioen gewor-
den! Dit deden zei op de eigen, bomvolle Heihoef door respectievelijk 
Emplina en ZSC met 12-0(!) en 3-0 opzij te zetten. Via deze weg na-
mens het bestuur nogmaals hartelijk gefeliciteerd met deze geweldige 
prestaties!

Contributie 
Het seizoen is ondertussen ten einde, maar toch zijn er nog steeds en-
kele leden die nog (een gedeelte van) hun contributie moeten betalen. 
Doe dit zo snel mogelijk! Ook voor het nieuwe seizoen moet er vanzelf-
sprekend weer contributie betaald worden, dit moet gebeuren voor 1 
september 2018. Dus wacht hier niet te lang mee en maak het over op 
IBAN-nummer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli.
Je kunt erop rekenen, dat we strakker de hand zullen gaan houden aan 
contributie-achterstanden. Wie op 1 september nog niet de contributie 
(of tenminste de helft) betaald heeft, zal middels een z.g. “financiële 
blokkade” niet aan de competitie kunnen beginnen. Dat geldt tevens 
voor de mensen met nog “oude” contributieschuld.

Briefjes betalen
Het seizoen is ten einde en er liggen nog steeds bonnetjes in de kan-
tine, die nog betaald moeten worden. Het is dus de hoogste tijd om die 
bonnetjes in de kantine te betalen. Dus heb je nog een bonnetje liggen, 
betaal deze dan zo snel mogelijk bij de bar. Een openstaand bonnetje 
betekent ook dat je jezelf nog niet kan overschrijven.
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Inventarisatie BHV-ers/EHBO-ers
Het bestuur is bezig met een inventarisatie onder de leden wie er in het 
bezit is van een BHV- of EHBO-diploma. Door deze inventarisatie kun-
nen de juiste mensen, mits zij op dat moment aanwezig zijn uiteraard, 
zo snel mogelijk benaderd worden bij noodgevallen. Dus ben jij in het 
bezit van een dergelijk diploma, geef dan even een seintje!

Wedstrijdsecretaris 
Na jaren van trouwe dienst is Peter Smulders inmiddels gestopt als 
wedstrijdsecretaris. Wij bedanken hem nogmaals voor zijn inbreng. 
Inmiddels heeft Willem Scheenjes de wedstrijdsecretaristaken overge-
nomen, waarbij Peter nog wel op de achtergrond aanwezig blijft om te 
ondersteunen. Het blijft mogelijk, dat er onder jullie nog kandidaten zijn 
om die taken over te nemen. Mocht jij dus daarin geïnteresseerd zijn, 
twijfel dan niet en neem contact op met iemand van het bestuur.

Scheidsrechters en andere vacatures
Het aantal teams bij onze club blijft groeien, 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, scheidsrechters komen we altijd tekort. Wie helpt ons uit de 
brand?! Of zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlij-
ke) zaken? Schroom niet en meld je aan. Kijk op de site voor de open-
staande vacatures! 

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal wederom voor aanvang van het 
komende seizoen plaatsvinden en wel op woensdag 19 september in 
onze kantine. Dus noteer deze datum alvast in jullie agenda! Verdere 
info, inclusief de agenda volgen nog.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Marijke Smulders verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
  Akiva Daniel selectie
 5 Mareno Lemmens selectie
 9 Eddy Hendrikx 5e

 10 Hein Groeneveld Lid commissie van beroep/lid van  
   verdienste
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Don Mac Nack 5e

 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
 15 Noah Janssen JO9-1
 20 Hakan Arici veteranen
 21 Gijs Bonnema selectie
 22 Stijn de Werk 5e

  Lou Swinkels 4e

  Daan van Bommel 3e

 23 Joep van Dijk Assistent selectie 1
 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 28 Joeri Berende selectie

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juli

 1 Abdelhafid Ouzalah reservevlagger + materialen selec- 
   tie
  Rachid El Aloui scheidsrechter 4e
 2 Pascal Janssen 3e/redactie clubblad/Hoofd senio- 
   renzaken
 4 Jim Mollet veteranen
 7 Willem Huugen verenigingslid
 9 Luuk Verschueren selectie
 11 Sander Lambrechts selectie
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
 14 Tim Deelen selectie
 16 Wim Vermeulen verenigingslid
 20 Willie van Hout verenigingslid
  Roy Gielen 5e

 22 Jeliano de Greef JO8-1
 23 Niels de Haas selectie
  Luuk Hammega 5e

 24 Frans Mink verenigingslid
  Jos van Kraaij verenigingslid
  Khalid Bellafkir selectie
 25 Peter Engelen reservelid
 26 Richard Bakker grensrechter 3e
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 29 Cas van Bommel selectie
 30 Hans Bonnema hoofdtrainer selectie

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudi Sanders veldbelijning
  Floris Pieters 4e

 5 Perry Plompen veteranen
 7 Jesse Spijker veteranen
 9 Jan Dielissen Onderhoud kKantine/kleedkamers
 11 Ibnijah Olin JO8-1
 15 Wim vd Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
  Antonio Cuscianne veteranen
 16 Laura van Bergeijk dames
  Bodjy van Lieshout dames
 17 Jay Donkers 4e

 18 Henny Schröder verenigingslid
 19 Edwin Schellings 5e

 20 Jennifer Schoop verenigingslid
 26 Ron Verbeek lid commissie van beroep
  Bart Kox 2e

  Melanie Schoonderwalt dames
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Yuri Ponjee 5e

  Pablo van Leeuwen 4e

  Rico van Leeuwen 4e

  Kelsey Zainal Abidin selectie
 29 Wei Hong Ding 5e

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 15 juni 2018)

Bedankt   Van  Naar
Yasin Oedaichand  JO13  Eindhoven
Sammy Dirkx   selectie Braakhuizen
Remy Wooding  selectie Braakhuizen
Tammy Maridjan  selectie DVS
Jolanda Heijmans  dames  Nieuw Woensel
Janish Telkamp  dames  Nieuw Woensel
Ahmed Fofana  selectie Tongelre
Evert Hameeteman  selectie stopt
Bas Leatomu   selectie Brabantia
Michael Ham   selectie Sterksel
Leon Notenboom  selectie Brabantia
Marcell vd Kamp  tr. dames/ass-
    tr. selectie Nieuw Woensel

Nieuw    Van  Naar
Matthew de Ruiter    JO9
Devon Vermeulen    5e

Jos de Waal     5e

Muhammed Gigold    5e

Nicky Engels     5e

Tim Lodewijks     5e

Thom van de Gevel    5e

Wei Hong Ding    5e

Robbie Nies     5e

Quint van Kasteren    5e

Ricardo Kluijtmans    selectie
Nicolaj Mihajlov  Brabantia selectie
Sebastian Zoran  De Valk selectie
Bas Derks   RPC  selectie
Christopher vd Bos    selectie
Donny Dirkx   Geldrop selectie
Luuk Verschueren  Geldrop selectie
Djino van Zantvoort  Geldrop selectie
Laïla Benali     dames
Matheus Menezes Bentes Mifano  selectie
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Nieuw (vervolg)  Van  Naar
Jordy de Kat   PSV AV selectie
Shahin Dinmohamed  Brabantia JO11-1 
Melvin Rijkers   Geldrop selectie
Alexander Spasojevic    3e

Sam Mac Gillavry    reservelid algemeen

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
(Voorlopige) Eindstand

Het vermoeden bestaat, dat een up-date van de doelpuntenmakers 
van de dames al een tijd niet meer is doorgegeven aan onze wedstrijd-
secretaris Peter Smulders. Daarom verzoeken wij de leiding van de 
dames om de juiste gegevens alsnog aan Peter door te geven, zodat 
wij dan in het eerste clubblad van de volgende jaargang een definitieve 
eindstand kunnen plaatsen.

 1 Olaf van Aalsum 4e   24x
 2 Laura van Bergeijk dames   19x
 3 Hakan Arici veteranen/selectie 17x 
 4 Joost Heeregrave selectie   15x
  Mike van Dijk selectie   15x
 6 Ashley Dielemans dames   13x
 7 Sammy Dirkx selectie   11x
 8 Semra Arici dames   10x
  Leroy Renders selectie   10x
 10 Anna Welten dames     7x
  Luuk Hamminga 4e     7x
  Joey van Hoof selectie     7x
  Joey Klaassen selectie     7x
  Marten Lubse selectie     7x
  

H H H
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TIVOLI 1 KAMPIOEN

Bij de laatste competitiewedstrijd thuis tegen ZSC moest Tivoli de kroon 
op het werk zetten en het tweede kampioenschap op rij zien binnen te 
halen. Middels een 3-0 zege slaagden zij in die opzet, wat natuurlijk 
een fantastische prestatie is.
Wij hebben onze correspondent/webryder en secretaris Marc van Hout 
bereid gevonden daarvan verslag te doen. Onderstaand zijn verhaal.

KAMPIOENSWEDSTRIJD TIVOLI 1!

We schrijven zondag 27 mei 2018. Het moest en zou een historische 
dag gaan worden voor Tivoli en alle Tivolianen. Eerder op de dag wa-
ren de dames onder grote belangstelling al kampioen geworden, door 
op eigen veld Emplina met liefst 12-0 te verpulveren. Nu was het de 
beurt aan het vaandelteam om dit kunststukje en hun eigen kunststukje 
van afgelopen seizoen te gaan herhalen, dit moest gaan gebeuren te-
gen ZSC.

Terwijl de OTU weer van zich liet spreken met het nodige vuur- en 
rookwerk, betraden de beide ploegen het veld. Onder leiding van de 
heer Van Dinter klonk het eerste fluitje om 14.30 uur en konden
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Bas Santema, Gijs Bonnema, 
Leroy Renders, Ralf Walravens, 
Sammy Dirkx, Niels de Haas, Joey 
van Hoof, aanvoerder Mike van 
Dijk, Niek Leatomu, Luuc Bonnema 
en Krijn Feskens op jacht naar 
de titel in de 4e klasse F. Echter, 
ZSC stond aan kop van de derde 
periode en kon bij winst nog de 

nacompetitie behalen, dus de Tivolianen waren gewaarschuwd. Dat 
ZSC daadwerkelijk nog iets had om voor te spelen, was op het veld niet 
te zien. Waar het in de laatste weken voor Tivoli op z’n zachts gezegd 
nogal moeizaam ging, dicteerden ze vandaag vanaf het beginsignaal 
de wedstrijd. 

Het duurde precies een half uur 
voordat het vuurwerk voor de 
tweede keer deze wedstrijd af-
gestoken kon worden. Joey van 
Hoof liet de ZSC’se doelman 
kansloos met een schot van 
dichtbij: 1-0. 

Nog voor rust leek de wedstrijd 
gezien de tegenstand van ZSC al 
helemaal beslist. De ZSC’se doel-
man vloerde Leroy Renders en aan-
voerder en clubtopscorer Mike van 
Dijk ramde de bal via de lat tegen de 
netten. Na wekenlang in zenuwen te 
hebben gezeten of het nog wel goed 

zou komen, ontplofte De Heihoef en werd er al een voorschot genomen 
op het feest toen het rustsignaal klonk. 

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. ZSC leek 
zich al te hebben neergelegd bij een bijrol in dit feest en drong niet echt 
meer aan. 
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Halverwege de tweede helft 
meldde invaller Björn Bertrams 
zich, net als in de vorige kampi-
oenswedstrijd, op het scorebord 
en tekende de 3-0 aan. De weer-
goden vonden het vuurwerk op 
het veld en langs de lijn zichtbaar 
en hoorbaar nog niet voldoende 
en deden nog een duit in het zakje.

Na een korte staking van de wed-
strijd wegens dat onweer blies de 
scheidsrechter voor het laatst op 
zijn fluit en werd het veld bestormd 
door de technische staf, wisselspe-
lers, de dames en de jeugdspeler-
tjes. De champagne werd uiteraard 
weer ontkurkt en Tivoli mag zich 
wederom de KAMPIOEN noemen!

Het barpersoneel maakte overuren 
en de drank vloeide rijkelijk. Onder 
de muzikale klanken van onder 
meer Danny Canters, die ook dit 
jaar De Heihoef weer wist te vin-
den, ging het welverdiende dubbele 
feest nog tot in de late uurtjes door. 

Als je de historie erop naslaat, blijkt het een bijzonder kampioenschap 
te zijn. Toen Tivoli 38 jaar geleden voor het laatst kampioen werd, was 
dit ook voor het tweede jaar op rij. Daarnaast wees Juul van Hout onze 
redacteur Jack op nog een bijzonder feitje: toen Tivoli 51 jaar geleden 
voor het laatst dankzij een kampioenschap de derde klasse behaalde, 
werd de kampioenswedstrijd gespeeld tegen – inderdaad – ZSC.
Ook het scoreverloop kent overeenkomsten met het kampioenschap 
van vorig jaar. Ook toen werd het 3-0 (eigenlijk 0-3) en kwam de mid-
delste goal vanaf de stip. En ook nu namen Bjorn en Joey de 1e en 3e 
goal voor hun rekening, vandaag was dit overigens wel in omgekeerde 
volgorde ten opzichte van vorig jaar. 
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Intermezzo van de redactie:
Nu we het toch over de historie hebben, is het aardig om vast te stel-
len, dat ons 1e in onze 87-jarige historie 8 keer een kampioenschap 
behaalde. Wij vinden het leuk om onderstaand de foto’s van die 8 
teams te plaatsen.

1936-37: kampioen 3e klasse KNVB  1941-42 kampioen 3e klasse KNVB

1955-56: kampioen 4e klasse KNVB  1966-67 kampioen 4e klasse KNVB

1978-79: kampioen 2e kl. afd. Brab.  1979-80 kampioen 1e kl. afd. Brab.

2016-17: kampioen 5e klasse KNVB  2017-18 kampioen 4e klasse KNVB
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De Tivoliaanse ster is nog altijd rijzende. Opgeklommen vanuit de ab-
solute kelder van het amateurvoetbal is Tivoli inmiddels herboren en 
prijken er fier twee kampioensschalen in de kantine en dat is dan zelfs 
nog exclusief de schaal van de dames! Nu het eerste elftal vrijwel in-
tact is gebleven en wat versterkingen heeft kunnen toevoegen, is het 
afwachten waar het plafond van deze groep en van de club ligt. Zeker 
is in ieder geval dat Tivoli niet meer als lelijk eendje of eendagsvlieg 
gezien wordt en dat er komend seizoen een mooie uitdaging ligt voor 
Hans Bonnema en consorten.

Staf, selectie en Tivolianen wederom gefeliciteerd met 
deze fantastische prestatie en bedankt voor het afge-
lopen seizoen! Ook mag ik de sponsoren die het feest 
mede mogelijk hebben gemaakt niet vergeten, zonder 
jullie was dit vanzelfsprekend niet mogelijk geweest!

De webryder,
Marc van Hout

Wij hebben Willem Scheenjes bereid gevonden om foto’s te 
maken van deze kampioenswedstrijd. Onderstaand en verder 
vinden jullie een selectie daarvan.

(c) Foto’s Willem Scheenjes
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VAN DE WEDSTRIJDSECRETARIS 
(door onze redacteur Jack Engelen)

Onze wedstrijdsecretaris Peter Smulders heeft ons verzocht de volgen-
de boodschap met jullie te delen.
Zoals al langer bekend stopt hij na 15 jaren trouwe dienst als wedstrijd-
secretaris en inmiddels is meer bekend over zijn opvolging. Willem 
Scheenjes neemt de wedstrijdsecretaristaken van hem over, waarbij 
Peter op de achtergrond als vicewedstrijdsecretaris actief blijft om waar 
nodig nog hand- en spandiensten te blijven verlenen.
Peter hecht er grote waarde aan om jullie allen te be-
danken voor het vertrouwen, dat jullie de afgelopen 
15 jaar in hem gesteld hebben.
Natuurlijk willen wij deze gelegenheid gebruiken om 
Peter nogmaals van harte te bedanken voor zijn 
jarenlange inzet op dit gebied. Zoals jullie kunnen 
weten, is Peter tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
2017 al in het zonnetje gezet, toen hij voor zijn vele 
verdiensten werd benoemd tot lid van verdienste van 
onze club.

H H H
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TIVOLI DAMES KAMPIOEN

Zondag 27 mei is voor Tivoli een gedenkwaardige dag geworden. 
Behalve dat ons 1e op die dag het tweede kampioenschap op 
rij binnenhaalde, wist ons damesteam historie te schrijven door 
eveneens kampioen te worden. We moeten 31 jaar terug in de 
geschiedenis voor het vorige kampioenschap van een Tivoli 
damesteam, toen zij in seizoen 1986-1987 ook de beste in hun 
klasse waren.
We hebben damescoach en -begeleider Hans Verbaal bereid 
gevonden verslag te doen van dit kampioenschap. Dit verslag 
vinden jullie onderstaand terug en natuurlijk plaatsen we ook 
een selectie van de foto’s, die op die dag gemaakt zijn door onze 
redacteur Jack Engelen.

Eindelijk!
Zondag 27 mei een memorabele dag in onze clubgeschiedenis! 
Dames kampioen!
Wie had dat gedacht, in januari dacht ik en nog een aantal dat 
we het einde van de competitie met deze groep niet zouden 
gaan halen! Een zeer lage trainingsopkomst waarbij altijd 
dezelfde dames wel aanwezig waren en een aantal dames die 
ermee stopten! Of gewoon geen zin hadden om te trainen wat 
natuurlijk veel frustratie teweeg bracht bij de welwillenden! De 
bekendmaking van de zeer slechte gezondheid van onze Fred 
kwam daar nog eens bovenop, wat het er allemaal niet gezelliger 
op maakte! 
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Maar met de inzet van de vaste harde kern van de groep zijn we 
uiteindelijk overeind gebleven!
De bittere nasmaak van het voorgaande seizoen, waar we 
zoals bekend behoorlijk genaaid waren door onze “vrienden” uit 
Vlijmen, gaf ook dit jaar dit weer een hoop extra spanning en 
stress! Ook dit seizoen presteerden zij het weer om de KNVB 
meerdere keren op het verkeerde been te zetten en wedstrijden 
op dubieuze af te laten lassen of te verzetten! Uiteindelijk kon de 
KNVB na diverse protest mails van ons er ook niet meer om heen 
en werd Vlijmen uit de competitie gehaald! Of dat de ommekeer 
was binnen het team kan ik niet zeggen maar het heeft zeker 
invloed gehad!

Voor mij is 24 maart de 
omslag geweest, de dag 
dat onze Fred overleed! 
We hebben toen als team 
elkaar beloofd die schaal 
te gaan pakken speciaal 
voor hem! Zijn grootste wens dames 
kampioen worden!

Ik weet zeker dat hij erbij is geweest bij de wedstrijden die 
volgden. Uit tegen Boskant maakte Semra een doelpunt dat 
eigenlijk helemaal niet kon! Ala Marco van Basten 1988 schoot 
ze de bal onnavolgbaar in de kruising en dit vlak voor tijd bij een 
stand van 1-1, dus pakten we de volle winst! Het blijft voor mij 
een doelpunt dat door onze grote vriend werd geregisseerd en 
ons een hele grote stap richting kampioenschap bracht!
De week die daarna volgde, was er een van veel stress, ook 
omdat onze enige  concurrent SPV ook nog eens punten had 
laten liggen! We moesten dus nog van alles 
regelen: kampioenschap shirts, medailles, bloemen 
etc. Maar het belangrijkste natuurlijk ons 
focussen op de thuiswedstrijd tegen Emplina! Een 
taaie tegenstander waar we uit verloren met 1-0, 
dus echt gerust waren we er niet op!
Een week ook van weinig slapen, veel  piekeren, denken, 
versieren en regelen 
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Eindelijk is het dan 27 mei, we starten de dag. Met een 
gezamenlijk ontbijt en een geweldig 
motivatiefilmpje (dank nogmaals Mike van Dijk 
en Nina) begon de spanning te stijgen! Ook 
mooi nog een memoire aan onze Fred waarbij ik 
het zelf even niet droog hield!
De dames gaan omkleden, Marcel en ik 
bespreken nog wat laatste details en we kunnen 
niet wachten tot we mogen!
De zon schijnt fel en mijn gevoel zegt dat dit een 

hele mooie dag gaat worden! 
Door een prachtige ballonnen 
boog en met mooie opkomst, 
muziek (clublied) en geweldige 
rookfakkels en vuurwerk komen 
onze oranje leeuwinnen vol met 
adrenaline het veld op. Dit kan 
niet meer stuk, dat voelde je, 
gewoon! lekker veel publiek een geweldige sfeer!

Wat er dan gebeurt na de aftrap, 
daar kan je alleen maar van 
dromen Binnen 4 minuten maakt 
Diana de bevrijdende 1-0 en 
wat volgt, is een voetbalshow 
waarbij Empel alle hoeken 
van het veld krijgt te zien! Mijn 
telefoon gaat, Hans Bonnema 

belt me op, proficiat zegt hij, jullie zijn al kampioen, SPV heeft 
zojuist verloren, een siddering 
van kippenvel gaat door me 
heen. Yes we did iT!
Als een wervelwind walsen we 
over Emplina heen en bereiken 
we maar liefst 12 doelpunten en 
dat in een kampioenswedstrijd! 
Het eindsignaal van de 
scheidsrechter in tenue ( jawel) 
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liet wel erg lang op zich wachten, maar 
12-0 die vergeet je nooit meer!
Champagne, vuurwerk, vreugde, we 
gaan los, wat een mooi gevoel. Ik kijk 
even naar boven en geef een dikke 
knipoog naar onze grote vriend! 

De huldiging na afloop met ieder een eigen 
aankondiging en een muziekje was mooi 
om te zien! Als laatste onze captain Nina, ik 
overhandig haar de schaal waarbij de emoties 
haar even teveel worden. We hadden een 
afspraak en die hebben we waar gemaakt, 
voor jou lieve Fred, we did iT!
Onze sponsor het Lempke zorgde met een 
enorm confettikanon voor een spectaculair 

slot. Daarna mogen we echt 
los en de alcohol begint 
rijkelijk te vloeien, alsmede het water waar 
ook ik zeiknat mee wordt gegooid! De mooie 
kampioenstaart van Patricia belandt ook nog 
deels in mijn gezicht (mijn wraak zal zoet zijn, 
Ashley).
Het sportpark begint vol te lopen omdat 
ons vaandelteam ook nog eens kampioen 
kan worden. Ik hoop het zo, zodat de sfeer 
alleen nog maar beter kan worden en zoals 

bekend werd die wens ook beantwoord. Het dak gaat eraf en 
het feest barst los, wat een onvergetelijk dag of zoals Nina het 
verwoordde, de mooiste dag van mijn leven!
Ik wil iedereen hartelijk bedanken die deze dag mogelijk heeft 
gemaakt! Marcel, bedankt voor de samenwerking en veel succes 
bij Nieuw Woensel! Patricia, jij ook super bedankt en ook veel 
succes daar! Angelique, bedankt voor de gastvrijheid en jouw 
inzet voor de dames! Axel toppertje, bedankt voor de trainingen. 
Luth en Hakan voor het fluiten van diverse wedstrijden! Alle 
sponsoren, muchas gracias.
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Lieve dames, wat ben ik trots op jullie, 
wat een prestatie!
Komend seizoen samen met Axel en 
Tom gaan we met jullie 11 tegen 11 
spelen, wij hebben er heel veel zin in!
Allemaal een hele fijne vakantie!
Fred we never forget you. Love you.

Hansie

Wij hebben onze redacteur Jack Engelen opdracht gegeven 
om foto’s te maken van deze kampioenswedstrijd. Onderstaand 
en op de volgende pagina vinden jullie een selectie daarvan, 
aangevuld met nog enkele andere foto’s.

(c) Foto’s Jack Engelen



22
H H H




23

GEEN EXCUSES MEER VOOR TIVOLI IN TITELSTRIJD
(overgenomen van ED/ed.nl)

Op 26 mei verscheen er een artikel in het ED alsook op ed.nl over de 
kampioenswedstrijd van Tivoli tegen ZSC op 27 mei. Natuurlijk publice-
ren we dat ook in ons clubblad.

Hans Bonnema kan Tivoli morgen naar 
de tweede promotie op rij leiden
©Foto Ton van de Melenhof/Foto 
Meulenhof

Trainer Hans Bonnema kan zondag met Tivoli voor de tweede keer 
in successie kampioen worden. De laatste weken is het bibberen 
voor de koploper, die nog één kans op de titel heeft.

Stan Schrijen, 26-05-18, 12:25

Gelijkspelen op bezoek bij Bergeijk en 
Hoogeloon. Thuis verliezen van Bergeijk en 
gelijkspelen tegen FC Cranendonck. Koploper 
Tivoli speelt de laatste wedstrijden, afgaande 
op het resultaat en eufemistisch uitgedrukt, niet 
bepaald als een kampioen. Toch hebben de 
Eindhovenaren het behalen van de titel nog in 
eigen hand en is het kampioenschap bij winst 
op ZSC een zekerheid. ,,Onvoorstelbaar”, vindt 

trainer Hans Bonnema (54). ,,Het is iedere week ontzettend spannend 
in deze competitie. De onderste kan zomaar van de bovenste winnen.”

“Het is iedere week ontzettend spannend in deze competitie. 

De onderste kan zomaar van de bovenste winnen”

Hans Bonnema
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Spanning
Bij een zege tegen de ploeg uit Westerhoven, die de derde periode nog 
kan pakken, realiseert Tivoli de tweede titel in twee jaar tijd. ,,Het gaat 
een zware pot worden, de uitwedstrijd verloren we met 1-0. We hebben 
een jonge groep die vorig seizoen in de vijfde klasse relatief makkelijk 
kampioen werd. Dit jaar is het meer een kwestie van strijd en zie je dat 
de spanning onbewust een rol speelt. Iedereen wil zelf de beslissende 
goal maken en tegenstanders lopen twee keer zo hard.”
Waar de titelstrijd enkele maanden geleden nog tussen Tivoli en Woen-
selse Boys leek te gaan, zijn op de laatste speeldag Vessem en Hoog-
eloon als concurrenten over. ,,Misschien verliezen we alle drie wel, ik 
kijk nergens meer van op.”
Het topseizoen van de Eindhovenaren krijgt mogelijk zijn gedroomde 
apotheose. Het is morgen erop of eronder voor de lijstaanvoerder. ,,We 
hebben het perfecte totaalplaatje. Een thuiswedstrijd met veel publiek, 
waarbij we het in eigen hand hebben. Hopelijk praten we over twintig 
jaar nog over deze wedstrijd.”

“Hopelijk praten we over twintig 

jaar nog over deze wedstrijd”

Hans Bonnema

Afgelopen week deed de coach op de training ‘geen gekke dingen’. 
,,De jongens verdienen het om de titel te pakken. Er staat elke week 
een elftal dat super gemotiveerd is. De inzet is top, ik heb nog geen 
enkele keer minder dan tien man op de training gehad.”

Gezelligheid 
Binnen twee jaar van de vijfde naar de derde klasse, het kan voor Ti-
voli. ,,Dat zou iedere vereniging wel willen”, denkt Bonnema. ,,Iedereen 
weet hoe moeilijk het is om uit de onderste regionen weg te komen, 
ook omdat er gewoon veel goede teams in de vierde klasse zitten.” Niet 
alleen het voetbal kon de trainer afgelopen jaar bekoren. 
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,,We hebben echt een topjaar gehad met al die clubs uit de Kempen.

Bij Bergeijk en DOSL zijn we tot ‘s avonds acht uur blijven hangen, su-
per gezellig. Zo zie je maar dat een eerste indruk niet alles zegt.”
Nu scheiden drie punten Tivoli nog van een eigen feestje. ,,We gaan 
eerst kijken bij de dames, die ook kampioen kunnen worden. Dan zelf 
vlammen en hopelijk kunnen we dan ‘s avonds de titel vieren.”

H H H
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JO9 
(door Dion Bell)

Competitie voorjaarsreeks

JO9-1

26 mei 2018

FC Cranendonck JO9-1 - Tivoli JO9-1 1-1
Het was warm en het zou een stevige wedstrijd worden waarbij fysiek 
zij in het voordeel waren. De wedstrijd ging gelijk op en er waren aan 
beide kanten kansen, de meeste schoten gingen langs het doel. Kleine 
foutjes achterin leidden de eerste goal in, gelukkig niet in paniek en bin-
nen minuut stond het weer gelijk.
De wedstrijd bleef in evenwicht, het warme weer werkte niet mee om 
de 2e helft vol voor de overwinning te gaan.
Na de wedstrijd vlug naar Tivoli, want het was weer het jaarlijkse friet-
jes eten van Ons Danny.

2 juni 2018

Tivoli JO9-1 - Eindhoven JO9-3 2-9
Dit was duidelijk de beste tegenstander van het hele seizoen, allemaal 
technische spelers. We werden op kwaliteit afgetroefd door slimme 
voetballers. We lieten ze ook wel te makkelijk voetballen en de kansen 
die we kregen werden niet goed ingeschat.
Jammer dat de laatste wedstrijd met een nederlaag het seizoen afsluit.
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JO9-2

26 mei 2018

Tivoli JO9-2 - Geldrop JO9-6 6-3
In een goede wedstrijd werden veel duels gewonnen, hierdoor kon Gel-
drop niet in het spel komen. Al snel scoorden we 0-2, hierna ging het 
verloop van de wedstrijd qua goals om de beurt, hierdoor trokken wij 
aan het langste eind. Goed gewerkt jongens.

2 juni 2018

Eindhoven JO9-6 - Tivoli JO9-2 7-2
Deze wedstrijd willen we zo snel mogelijk vergeten, hierin gebeurde 
van alles wat niet bij sportief voetbal hoort.
Dus maar niet teveel aandacht aan schenken.

Toernooien

Someren toernooi zaterdag 9 juni
Zonder reservespelers voor JO9-1.
De kids vooraf aangegeven dat dit een toernooi is waar we van moeten 
leren, naar de tegenstanders kijken, en je afvragen waarom zijn jullie 
beter. De tegenstanders speelden allemaal in hoofd- of eerste klasse, 
dat was voor ons te hoog gegrepen.
De 1e wedstrijd toch knap 1-1, maar de overige wedstrijden kansloos 
verloren. Nu maar hopen dat hiervan iets opgestoken is, morgen toer-
nooi bij ONDO met tweede klasse en Duitse tegenstanders.

Voor JO9-2 gold hetzelfde, de tegenstanders waren dan wel JO8, maar 
ook deze speelden in een hoge klasse. Leren en morgen uitvoeren was 
het devies.

ONDO toernooi zondag 10 juni
JO9-1
Na extra afzeggingen Yasin bereid gevonden in te vallen. Niveau van 
tegenstanders was wat lager dan gisteren, de punten gisteren geleerd 
zijn door iedereen goed opgepakt. Er zat veel beleving in het spel, pas-
ses, vrijlopen nu gebeurde het wel, waardoor iedere wedstrijd op kwa-
liteit werd gewonnen Dit spel werd dan ook beloond met de verdiende 
1e prijs voor JO9-1.
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JO9-2
Met een grote overwinning de 1e wedstrijd was de hoop op meer, he-
laas, de overige tegenstanders waren erg sterk, maar er werd wel goed 
gewerkt en we konden met opgeheven hoofd van het veld.
Er werd hard gestreden en goed gespeeld, door wat dwalingen van de 
scheidsrechters zijn ons 2 doelpunten ontnomen.
Helaas eindigde het toernooi voor Mayren erg ongelukkig, bij een goe-
de redding botste hij hard met zijn voorhoofd tegen de doelpaal, resul-
taat een aantal hechtingen en flinke hoofdpijn.

Seizoenafsluiting frietjes eten bi shirtsponsor Ons Danny
Als laatste keer hebben we het seizoen afgesloten met frietjes bij Ons 
Danny, Danny gaat zich de komende jaren storten op de Pizza markt 
bij New York Pizza, hiermee wensen we hem veel succes.

Vrijdag 15 juni 2018
Mix-toernooi als seizoenafsluiting, mede georganiseerd als eindproject 
door Felipe onze stagiaire van het Suma-college.
4 tegen 4 klein veld op kleine goals.

Met 24 kinderen, eigen jeugd aangevuld met vriendjes verdeeld over 6 
teams, waarbij ouders de taak als leider op zich namen.
Tijdens het mixen van de teams is geprobeerd de sterkte van de teams 
gelijk te krijgen.
Het mixen was vrij goed gelukt, de uitslagen lagen telkens dicht bij el-
kaar, de wedstrijden waren ook dan behoorlijk spannend.
De 1e ronde werd een halve competitie gespeeld in 2 poules.
Hierna zijn de 3 beste en de 3 iets minder goede in een poule samen 
gezet en speelden nogmaals een halve competitie.
Als laatste speelde iedereen nog een finalewedstrijd.
De finale werd uitgevochten door België en Frankrijk, zou dit voorbode 
van WK zijn?
Frankrijk won uiteindelijk met 5-7.
Al met al een zeer geslaagde avond waarbij iedereen met veel plezier 
deelgenomen heeft, opmaat voor volgend seizoen.

Fijne vakantie, namens de jeugdafdeling.
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Onderstaand wat foto’s, die tijdens het mixtoernooi van 15 juni gemaakt 
zijn

Tenslotte
De wervingsacties werken, als resultaat hebben we komend seizoen 
een extra jeugdteam.
Hierop blijven we voortbouwen naar een gezonde volwaardige jeugdaf-
deling.

Teams komend seizoen: JO11-1, JO10-1, JO8-1

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot volgend seizoen.

H H H
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TIVOLI 1 – TWEEDE TITEL OP RIJ
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 
aangeleverd, eventueel aangevuld met andere bronnen zoals b.v. 
amateurvoetbaleindhoven.nl of trompettercup.com.

Op 27 mei mei moest het gebeuren. In de laatste 
competitiewedstrijd thuis tegen ZSC was de 3-0 overwinning 
genoeg om voor de tweede keer op rij de titel binnen te halen. 
Proficiat mannen!
Tivoli - ZSC (2-0) 3-0 27 mei 2018
ed.nl:

Feest bij Tivoli na het tweede kampioenschap in twee jaar tijd
(c) Jean Pierre Reijen

TIVOLI KROONT ZICH WEER TOT KAMPIOEN
VIERDE KLASSE F Tivoli is kampioen na een 3-0 
overwinning op ZSC. Vessem en Hoogeloon plaatsten zich 
voor nacompetitieduels om promotie.
Tivoli is kampioen van de vierde klasse F en promoveert 
binnen twee jaar van de vijfde naar de derde klasse. In de 
kampioenswedstrijd tegen ZSC hadden de Eindhovenaren, in 
tegenstelling tot de voorbije weken, weinig moeite om het 
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karwei af te maken. Nadat Dirk Hoeks voor de bezoekers een 
grote kans onbenut liet, schoot Joey van Hoof Tivoli na 33 
minuten op 1-0. Nog voor rust maakte aanvoerder Mike van Dijk 
de marge twee door een penalty keihard onderkant lat binnen te 
rammen. Na de pauze maakte invaller Bjorn Bertrams 3-0 en kon 
Tivoli zich alvast opmaken voor de festiviteiten. 

Papieren ED:
Onderstaand een scan uit het papieren ED van 28 mei jl.
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amateurvoetbaleindhoven.nl:

SV Tivoli pakt voor het tweede jaar op rij de titel
(door Gerard Verhagen)

Het ging moeizaam de afgelopen weken, 
maar in eigen huis heeft SV Tivoli het 
kampioenschap veilig kunnen stellen. 
ZSC moest eraan geloven en werd met 3-0 
verslagen.

In de zomer van 2016 begon Hans Bonnema aan zijn avontuur 
bij SV Tivoli. De club bivakkeerde al jaren in de krochten van het 
amateurvoetbal en wilde met Bonnema aan het roer een nieuwe 
weg inslaan. In twee seizoenen tijd heeft Bonnema een knappe 

prestatie neergezet. Waar 
in het eerste seizoen het 
kampioenschap in de vijfde 
klasse werd behaald, mogen 
hij en Tivoli daar vanaf 
vandaag nog een titel aan 
toevoegen. Ook in de vierde 
klasse F bleek Tivoli toch de 
beste ploeg te zijn.
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Last van zenuwen
Vanzelfsprekend was het allemaal niet dit seizoen. Lang leek 
het een strijd te worden tussen Woenselse Boys en Tivoli. De 
afgelopen weken kwam er echter wat zand in de motor van 
Tivoli. Op eigen terrein werd verloren van Bergeijk (0-1. red.) en 
op bezoek bij dezelfde ploeg kwamen Bonnema en zijn mannen 
niet verder dan een gelijkspel. Ook tegen Hoogeloon en FC 
Cranendonck werden punten verspeeld en zo kwamen plots 
Hoogeloon en Vessem dichterbij. “De ploeg en ook ik hadden 
toch last gekregen van zenuwen. Maar daar was vandaag geen 
sprake van. Ik heb vooraf 
tegen de jongens gezegd dat 
ik enorm boos zou worden als 
we het niet zou redden”, liet 
Bonnema na afloop van het 
gewonnen duel tegen ZSC 
weten.

In eigen huis had Tivoli niet veel te duchten van ZSC. De 
bezoekers begonnen nog wel vol goede moed aan de wedstrijd. 
Bij winst konden zij echter de derde periodetitel in de wacht 
slepen. Dirk Hoeks liet Tivoli na ruim tien minuten spelen 
schrikken toen hij de 0-1 op zijn schoen had. Bas Santema stortte 
zich echter vol overgave op de bal en voorkwam zo dat ZSC op 
Sportpark De Heihoef de leiding nam. Na een half uur spelen was 
het Joey van Hoof die zijn ploeg in veilig vaarwater bracht. Met 
een schot van dichtbij had ZSC-doelman Jeroen van de Boomen 
geen schijn van kans.

Tivoli met de rust al klaar
Diezelfde Van de Boomen had een 
groot aandeel in de 2-0 van Tivoli. De 
doelman bracht Leroy Renders ten val in 
het strafschopgebied van ZSC en arbiter 
Van Dinther wees resoluut naar de stip. 
Aanvoerder Mike van Dijk wist wel raad 
met dit buitenkansje en zorgde dat bij de 
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rust Tivoli al voorzichtig kon denken aan het kampioensfeest. 
In de tweede helft kreeg Tivoli nog een aantal flinke kansen. 
Niels de Haas en Renders zagen hun inzet op de doelpalen 
belanden. De ingevallen Bjorn Bertrams wist nog wel zijn naam 
op het scorebord te krijgen met een van richting veranderde bal 
die over Van de Boomen in het doel terecht kwam. Na een korte 
onderbreking door het naderende onweer, liet scheidsrechter Van 
Dinther nog even de bal rollen en besloot toen toch af te fluiten 
waarna het feest voor Tivoli begon.

Tivoli heeft bewezen te kunnen verrassen en dat zullen zij ook 
zeker volgend jaar niet nalaten als die kans zich voordoet. Al 
beseft Bonnema wel dat het wel lastiger gaat worden dan de 
voorbije seizoenen. “Er zijn gewoon een aantal hele sterke 
ploegen in de derde klasse. Denk aan teams als Bladella of 
Dommelen. Daar ga je niet zomaar van winnen. Maar deze groep 
is wel weer toe aan nieuwe uitdaging.” Voordat het zover is kan 

de trainer eerst genieten van het 
kampioenschap van zijn ploeg. 
“Het genieten zal voor mij morgen 
pas beginnen want dan zal ik pas 
beseffen wat we hebben gedaan 
met Tivoli.”

SV Tivoli: 88. Bas Santema, 3. Gijs Bonnema, 9. Leroy Renders, 
10. Ralf Walravens, 11. Sammy Dirkx (7. Joey Klaassen), 
12. Niels de Haas (8. Bjorn Bertrams), 16. Joey van Hoof (6. 
Joeri Berende), 17. Mike van Dijk, 19. Niek Leatomu, 20. Luuc 
Bonnema, 21. Krijn Feskens

ZSC: 1. Jeroen van de Boomen, 2. Wil Verhoeven, 3. Cas van 
Maasakkers, 4. Coen Neutkens, 6. Stefan Cremers, 7. Juul 
Huijbers, 8. Dirk Hoeks (17. Bas Veraa), 9. Olav Kuijlaars, 10. 
Jan Kwinten (15. Gijs van Poppel), 12. Daan Neutkens, 14. Lars 
Heesakkers (16. Jens Smolders)

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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svtivoliclubblad
De clubbladredactie heeft Willem Scheenjes bereid gevonden om 
foto’s te maken van deze kampioenswedstrijd. Onderstaand een 
selectie daarvan.

(c) Foto’s Willem Scheenjes
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Bergeijk op 10 mei jl. was Omran Alsmadi van 
JO9 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht mee op 
de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde geschonken en werd bo-
vendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Jammer genoeg heeft hij de bij deze rubriek behorende vragenlijst niet 
ingeleverd en moeten we ons dus beperken met het plaatse van wat 
foto’s.

OMRAN ALSMADI

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 10-5-2018

TIVOLI 1 – BERGEIJK 1

H H H




38

MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de kampioenswedstrijd Tivoli – ZSC op 27 mei jl. was Mayren De-
bie van JO9 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht 
mee op de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde geschonken en 
werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

MAYREN DEBIE

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 27-5-2018

TIVOLI 1 – ZSC 1

Wat is je naam?
Mayren Debie
Wat is je geboortedatum en -plaats?
25-10-2010, Veldhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Salto de Klimboom, Groep 4b 
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Goede keeper
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Automonteur
In welk elftal speel je?
JO9
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2 jaar, vanaf 2016
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Ja, Brabantia
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Geen schrik van de bal
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Wordt snel boos bij doelpunt
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Niet mooi, wel veel leuke wedstrijden
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Zelf de bal bij het andere team geschoten
Wordt jouw ploegje kampioen?
Natuurlijk!!
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
De keepers van het hoogste team
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen, fietsen, auto’s bouwen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion en een stagiaire
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Spinazie, rijst met kip
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Discovery/Nic
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super leuk, speciaal
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, heel leuk. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Keeperstrainingen
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Ja, bij de training wordt vaak gezegd en gekeken als de spelers goed 
schoppen in de goal, maar ik mis training voor de keepers. Ook is het 
sneu, als er niks gezegd wordt bij te veel agressie.

H H H
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EINDSTANDEN 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 26 52 60- 33
Vessem 26 50 46- 27
Hoogeloon 26 47 51- 37
Woenselse Boys 26 45 62- 45
Bergeijk 26 45 51- 37
ZSC 26 42 38- 41
De Raven 26 40 53- 39
Steensel 26 36 42- 40
FC Cranendonck 26 33 42- 44
HMVV 26 33 51- 54
DOSL 26 30 41- 59
Riethoven 26 24 38- 57
Pusphaira 26 23 23- 46
De Weebosch 26 9 29- 68

Tivoli 1 kampioen

Tivoli 2 4e klasse 417

Woenselse Boys 2 22 56 83- 19
DOSL 2 22 51 68- 22
SDO’39 2 22 48 82- 48
Riethoven 2 22 39 52- 34
RKDSV 2 22 36 57- 33
HMVV 2 22 33 42- 33
Hoogeloon 2 22 24 33- 43
ZSC 2 22 24 32- 42
Tivoli 2 22 20 37- 60
DVS 2 22 20 29- 74
RKGSV 2 22 14 36- 86
EDN’56 2 22 14 24- 81
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Tivoli 3 5e klasse 524

RKVVO 6 22 54 68- 28
Unitas’59 6 22 50 83- 35
EFC 5 22 48 65- 39
Beerse Boys 6 22 45 78- 44
Oirschot Vooruit 6 22 34 63- 43
De Valk 4 22 30 56- 42
Spoord. Boys 4 22 29 50- 57
Bergeijk 3 22 25 34- 60
Tivoli 3 22 23 31- 49
Nieuw Woensel 4 22 21 46- 84
Reusel Sport 6 22 15 45- 69
RKDSV 4 22 9 38- 107

Tivoli 4 5e klasse 519

Acht 3 18 44 42- 22
Woenselse Boys 5 17 39 67- 24
DBS 3 18 29 60- 56
Tivoli 4 17 27 46- 33
Unitas’59 5 18 25 43- 37
RPC 6 17 22 35- 41
Nieuw Woensel 5 18 18 37- 52
Braakhuizen 6 17 15 30- 56
WODAN 9 18 15 27- 45
Pusphaira 4 18 11 28- 49
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Tivoli 5 6e klasse 649

UNA 10 19 55 89- 27
De Valk 6 20 40 84- 58
Valkenswaard 7 20 39 60- 50
Brabantia 8 20 34 60- 40
DVS 8 20 34 76- 57
Budel 8 19 29 65- 52
Heeze 6 20 25 42- 50
Maarheeze 4 20 25 46- 68
RPC 10 20 16 63- 77
Tivoli 5 20 13 41- 85
Gestel 5 20 7 38- 100

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)

Tivoli VR1 20 50 115- 22
SPV VR1 20 42 54- 19
Ollandia VR1 20 37 66- 44
Boskant VR1 20 36 68- 37
Real Lunet VR1 20 33 71- 46
Emplina VR2 19 29 37- 46
SBC VR2 20 22 40- 64
Avanti‘31 VR2 19 20 35- 62
Baardwijk VR3 20 18 48- 102
FC Cranend. VR2 18 13 27- 67
Blauw Geel‘38 VR1 20 7 25- 77

Tivoli dames kampioen
H H H
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HET VIJFDE OP WEEKEND

Ons vijfde heeft het seizoen afgesloten met een 
spetterend weekend. Onze redacteur en huisdichter 
Pascal Janssen was erbij en maakte onderstaand 
gedicht.

Ik wil zuipen

Het laatste weekend als team
Met nieuwen en oudjes

Met één gezamenlijke dream
En dat zonder de vrouwtjes

De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

Locatie was de shit
In de Schoorlese duinen
De anthem bleek een hit

Met stranden om te struinen

De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

Barbecue en quizzen
Bier en andere versnaperingen

Elkaar een bietje dissen
En ook omgevingsbewateringen

De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

Buren van muziekvereniging
Hun ritme toch verschillend

Zonder enige belediging
Wij als jury ook welwillend
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De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

Actief in de lagune
Suppen na het kiten op het strand

Geen enkele rancune
In de wetsuits erg charmant

De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

De buren op bezoek
Dat bracht ook veel vertier
De jeugd van om de hoek

Kwam af op het plezier

De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

Het eind in zicht
Het bier leek op

Waar stass nog ligt
Daar op de top

De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

Ook hout ging er doorhene
Het vuur dat doofde

Geheime plekjes schenen
Later ook beroofden

De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

Aan alles komt een eind
Op zondag opbreken

Van de zon nog een teint
En dan was het bekeken
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De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

De organisatie bleef nog hangen
Op maandag dan weer terug
We kunnen slechts verlangen

Naar een volgend weekend, vlug...

De anthem van het zuipen
En naar je nest toe kruipen

Bedankt en thanks en ga zo door
Het was echt top geregeld

Wat mij betreft: “ We want more!”
Of is ons lot bezegeld???

Pasje 5-6-2018

H H H

Omdat we nog ruimte over hebben hier nog enkele foto’s.
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TIVOLI VERWELKOMT ACHT NIEUWE SPELERS  

(overgenomen van ed.nl)

Op 5 juni verscheen onderstaand artikel op ed.nl. Natuurlijk publiceren 
we dat ook in ons clubblad.

Tivoli verwelkomt acht nieuwe spelers

(Sebastian Zora
©Foto Henry Jansen

Het naar de derde klasse gepromoveerde Tivoli heeft de selectie 
voor volgend seizoen versterkt met acht nieuwe spelers. Het be-
treft Donny Dirkx, Djino van Zandvoort en Luuk Verschueren (allen 
Geldrop), Jordy de Kat (PSV/av), Sebastian Zoran (De Valk), Bas 
Derks (RPC), Nikolaj Mihajlov (Brabantia) en Christopher van den 
Bos (clubloos).

Pascal Snijders, 05-06-18, 11:32
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Jordy de Kat (28) is de bekendste naam van het achttal.
De aanvaller speelde voorheen bij TOP, het Indonesische Tangerang 
Wolves en AWC uit Wijchen, voordat hij in 2016 aansloot bij PSV/av. 
Middenvelder Sebastian Zoran (22) speelde in de jeugd bij Rood-Wit’62 
en voetbalde daarna bij KFC Lille in België en vanaf 2015 bij De Valk. 
Daar stopte hij begin dit seizoen.

Middenvelder Donny Dirkx behoort tot de selectie van Geldrop en 
maakte daar enkele keren zijn opwachting in het eerste elftal.
Doelman Luuk Verschueren (18) en Djino van Zandvoort (18) spelen in 
Geldrop onder 19 jaar. 

Middenvelder Bas Derks (20) stroomde vorig jaar vanuit de jeugd door 
naar de selectie van RPC. Middenvelder Nikolaj Mihajlov speelde eer-
der bij Brandevoort, Lentezon Beerse, HVV Helmond, De Valk en Ge-
stel.

H H H
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SV TIVOLI VERSTERKT SELECTIE MET TALENTEN
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op 5 juni verscheen onderstaand artikel op amateurvoetbaleinhoven.nl. 
Natuurlijk publiceren we dat ook in ons clubblad.

5 juni 2018 | Nieuws

SV Tivoli versterkt selectie met talenten

SV Tivoli heeft voor komend seizoen een drietal talenten toege-
voegd aan haar selectie

SV Tivoli is na twee kampioenschappen op rij weer een volwassen club 
geworden. Komend seizoen zijn de manschappen van trainer Hans 
Bonnema te bewonderen in de derde klasse. Het kunststukje van Bon-
nema om Tivoli vanuit de kelder van de vijfde klasse te laten promove-
ren naar de derde klasse is een prestatie van formaat. Maar presteren 
doe je met goede spelers. Bonnema heeft de afgelopen twee seizoe-
nen spelers weten te strikken van een bepaald niveau wat Tivoli twee 
kampioenschappen op rij opleverde. En dit zonder een cent te betalen.
Bonnema: “Spelers betalen doen we absoluut niet. We zijn momenteel 
een gezonde club, zonder schulden, en dit willen we zo houden. We 
gaan onze vingers niet branden, door spelers een vergoeding te geven. 
We zijn twee jaar geleden begonnen met een nieuwe selectie met spe-
lers die vrienden van elkaar zijn. Alle spelers uit het eerste, tweede en 
derde elftal gaan ook buiten het voetbal met elkaar om. Ook de nieuwe 
spelers komen vaak via de huidige spelers naar Tivoli. We kijken wel 
of een speler qua karakter bij de club past. Dit is een belangrijk ijkpunt 
binnen de club. Als sfeer en teamgeest goed is, komen de prestaties 
vanzelf.”
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Aanwinsten
Voor komend seizoen blijft – buiten het 
vertrek van Sammy Dirkx naar Braakhui-
zen – de selectie intact en komen er drie 
talenten over van Geldrop. Het zijn Djino 
van Zantvoort (18), Luuk Verschueren 
(18) en Donny Dirkx (19). Van Zantvoort 
en Verschueren speelden het afgelopen 
seizoen in Geldrop JO19-1. Dirkx kwam 
hoofdzakelijk uit voor het tweede elftal 
en maakte dit seizoen ook zijn opwach-

ting in het eerste elftal. Alle drie de spelers denken bij Tivoli een stapje 
vooruit te kunnen maken op derde klasse-niveau.
Naast de drie jonkies van Geldrop, sluit ook Bas Derks van RPC aan 
bij de kersverse derdeklasser. Derks maakte het afgelopen seizoen de 
overstap vanuit de A-jeugd richting de selectie van RPC. Bovendien 
kan Bonnema na de zomerstop ook Jordi de Kat (PSV/av, SV Top. Tan-
gerang Wolves, AWC), Sebastian Zoran (Rood Wit’62, KFC Lille, De 
Valk, Mierlo-Hout) en Nikolaj Mihajlov (Lentezon Beerse, De Valk, Ge-
stel, Brabantia) begroeten.

Club
SV Tivoli staat momenteel weer volop in de belangstelling! Maar hoe 
staat de club er nu daadwerkelijk voor? En waar ligt de toekomst? Bon-
nema: “Als je kijkt hoe we er twee jaar geleden voorstonden en waar 
we nu staan, is dit zeer positief te noemen. Buiten de prestaties groeit 
de club ook in het ledenaantal. Komend seizoen komen er jeugdteams 
bij en het vrouwenvoetbal wordt verder uitgebreid. Ook maken we stap-
pen wat betreft de sponsoring binnen de club. Er komen steeds meer 
sponsoren bij, die Tivoli een warm hart toedragen. Door deze spon-
soren kunnen we zorgen voor een professionele kledinglijn voor alle 
teams binnen SV Tivoli. Dus al met al staan we er goed op. En komend 
seizoen gaan we er weer een mooi jaar van maken!”

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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UIT DE MEDIA - HEIHOEF 
(overgenomen uit het ED)

Op 15 juni verscheen er een artikel in het ED over deze materie. On-
derstaand een scan van die publicatie.

H H H
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VETERANEN OP WEEKEND NAAR BRUGGE

In het weekend van 25 tot en met 27 mei zijn onze vets weer eens 
weekend geweest. Dit keer ging de reis naar Brugge. Onze corres-
pondent en webryder Marc van Hout heeft nog geen kans gezien het 
verslag ervan te maken. Dat houden wij en jullie dus van hem te goed 
tot het volgende clubblad. We plaatsen wel alvast een selectie van de 
foto’s.

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:

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

Aragorn ICT Dienstverlening OTU (Orange Tivoli Ultras)
3BE Backpackers Bed & Breakfast Autoservice Sheik
Best Band Autobedrijf van de Laar
Boetiek Diva’s Hans Bonnema Schoenmakerij
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Café Caravelle Onze LEO
De Goey Interieurwerken Eddy’s
Machinefabriek gebr. Frencken Glazenwasserij H. Lutgens
Keyboardcentrum Eindhoven Frans Veldpaus Dakwerken
Cafetaria Ons Danny Kapsalon Joanna
Reprofair Autogas Cor&Gonnie
Café ’t Bambierke Franse Traprenovatie
Podotherapie Bonnema VCN Verzekeringen
World Food Autobedrijf Diego
Kapperij ZoWeZo Veteranen
Signunit 47 Klus- & Schildersbedrijf van Bekhoven
Bloem Marie DJ
JJ DBS Steigers

H H H
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- u nu het laatste clubblad van onze       
  50ste jaargang bijna helemaal ge- 
  lezen moet hebben
- we zoals gebruikelijk afsluiten met  
  de wistudatjes
- er heel wat wistudatjes te  
  verzinnen zijn
- de recente kampioenschappen al  
  aanleiding genoeg zijn voor een  
  clubblad vol
- onze dames voor het eerst in 31  
  jaar kampioen zijn geworden

- er thuis met liefst 12-0 werd gewonnen in de kampioenswedstrijd
- concurrent SPV echter al eerder op de dag het kampioenschap had 

verspeeld door te verliezen
- de Tivolispeelsters hier echter niet van op de hoogte waren
- zij daarom volop ten strijde trokken
- de overtuigende winst en opmaat was voor de mannen die om half 

drie aan de aftrap stonden
- het feestgedruis op de Heihoef voelbaar was
- niet alleen het spel voor vuurwerk zorgde
- het dus een echt knalfeest werd
- ook de mannen overtuigend wonnen
- periodetitelkandidaat ZSV met 3-0 naar huis werd gestuurd
- voorafgaand aan de wedstrijd en in de rust de jongste Tivoliaantjes 

ook betrokken werden in het feestgedruis
- een trotse vader van een van die kinderen er een prachtig filmpje 

van heeft gemaakt
- u dat filmpje echt eens zou moeten bekijken
- de geweldige dag werd afgesloten met een heerlijk feestje
- er ’s avonds een DJ en een zanger aanwezig waren om het feest 

aan te zwengelen
- ons sportpark die dag dus druk bezocht werd
- de kantine zowat uitpuilde
- er langs de zijlijn zo’n 347,5 supporter aanwezig was
- een groot deel daarvan letterlijk werd getrakteerd op een koude 

douche
- ook de aanwezige frietkar de volle laag kreeg
- er zo dus goed voor een natje en een droogje werd gezorgd

H H H








