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REDACTIONEEL

Het is haast niet te 
geloven maar sportief 
gaat het ons clubje 
voor de wind. Ook 
dit seizoen is ons 
vaandelteam de 
trotse koploper en de 
eerste periodetitel ligt 
binnen handbereik. 
Mede door de spor-

tieve resultaten zijn we weer vaak positief 
in het nieuws. Ook onze dames doen het 
weer erg goed evenals ons 4e. Al met al 
lijkt het dus voor de wind te gaan.
Echter, er liggen ook wel wat uitdagingen 
op ons pad, met name organisatorisch 
en bestuurlijk zijn er wat moeilijkheden. 
Recente gebeurtenissen en uiteraard alle 
perikelen rondom de Heihoef-soap dra-
gen hier enorm aan bij.
Het is dan fijn om te zien dat er toch nog 
betrokken Tivolianen zijn die hun bijdra-
ges op allerlei gebied blijven leveren. Ook 
diverse nieuwkomers zetten zich enorm 
in en de club draait nog steeds. Een groot 
chapeau aan alle betrokken Tivolianen!
Dan even over ons sportpark… Om onze 
identiteit te behouden en bewaken bij een 
gezamenlijk gebruik van het sportpark is 
de uitstraling en gezelligheid een zwaar-
wegende factor. Onze jeugdafdeling komt 
maar niet van de grond en dat is voor ons 
een groot gemis. Hopen op verbetring 
is niet genoeg, er zal echt meer moeten 
gebeuren en alle initiatieven zijn dan ook 
van harte welkom.
Veel leesplezier!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Nieuw Hoofd Jeugdzaken
Een aantal weken geleden heeft Ronald Rennenberg tijdens een be-
stuursvergadering aan het bestuur medegedeeld zijn taken als Hoofd 
Jeugdzaken per direct te beëindigen. In de daaropvolgende bestuurs-
vergadering heeft het bestuur unaniem besloten om Ronald te vervan-
gen door Dion Bell. Dion zat al als afgevaardigde van het jeugdbestuur 
bij de vergaderingen, maar is sinds heden dus de nieuwe Hoofd Jeugd-
zaken. Wij bedanken Ronald voor zijn inzet en verdienste voor onze 
club en met name voor de jeugdafdeling en wensen Dion veel succes 
bij zijn nieuwe taak.

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. 

Dringend kantinepersoneel gezocht! 
Wij zijn voor dit seizoen nog steeds dringend op zoek naar ondersteu-
ning voor in de kantine, voor zowel de zaterdagen en zondagen als de 
trainingsavonden. Dus ben of ken jij iemand die het leuk lijkt om bar-
diensten te draaien en deze middagen en avonden weer als vanouds 
gezellig te houden, twijfel dan niet en meld je aan! Voor info kun je te-
recht bij een van de bestuursleden. 
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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. 

Scheidsrechters
Het is een feit dat verenigingen altijd een tekort hebben aan vrijwil-
ligers. Bij ons is dit niet anders en toch hebben we echt meerdere 
scheidsrechters nodig om de wedstrijden van onze teams op zowel za-
terdag en zondag te begeleiden. Wie helpt ons uit de brand?!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg onderhoud kantine/kleedkamers
  Gijs Smulders 5e

  Niek Leatomu selectie
  Tammy Maridjan selectie
 3 Martien Dielissen trainer 2 + 3
  Kevin van Och 2e

 4 John Adriaanse selectie
  Pim Monen selectie
 7 Zakaria Strazzulla 4e

 10 Cor de Waal vereningingslid
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders wedstrijdsecretaris/lid van verdien 
   ste/Elftalbegeleider VE1/
   clubscheidsrechter
 13 Ralf Walravens selectie
  Marcel van de Kamp assistenttrainer selectie/trainer VR1
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  John de Goeij elftalbegeleider 2 + 3
 17 Jordelino Nzita selectie
 18 Eric Dedewanou 5e

 20 Mike Bekelaar clubscheidsrechter 5e

 21 Bart Bonnema selectie
  Joost Heeregrave selectie
 23 Freddy Meulensteen 5e

  Hamido Azeuini 5e

 24 Patricia Cadier
  van.Schoonderwalt assistent-trainer/coach VR1
 25 Evert Hameeteman selectie
  Michael Niemann selectie
 27 Leny Sanders lid van verdienste
  Mike van Doorn selectie
 28 Janish Telkamp VR1

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

 1 Paul van de Moosdijk  G1
 2 Nathan Bell  JO9-1
 5 Aloysius Visser  verenigingslid
 6 Maria Tholen  verenigingslid
 7 Peter vd Laar  veteranen
 8 Henk van Ekkendonk  verenigingslid
 9 Peter Scheepers  verenigingslid
  Cor Bertrams  elftalbegeleider selectie/
    (wedstrijd)coördinator 1e
 11 Robin Verbeek  2e

  Henk Tholen  verenigingslid
 14 Stijn de Haan  JO9-1
 17 Anton Hu  JO9-2
 19 René van Eyck  verenigingslid
 20 Guus de Waal  verenigingslid
 21 Diëgo Guzman-Hernando  5e

  Peter vd Wiel  verenigingslid
  Bert Koolen  veteranen
 27 Stefan Bell  penningmeester/5e

  Achraf Hammit  selectie
 28 Birgit Blommers  dames

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Het zijn maar kleine dingen die soms laten zien 
dat je de zaak op kunt fleuren met een simpel 
idee. Laatst zag ik weer zo’n simpel ding, waarbij 
ik dacht leuk gevonden maar nog nooit is iemand 
op dat idee gekomen.
Oranje vlaggetjes aan iedere lantaarnpaal op ons 
sportpark. Je moet er maar opkomen, maar het 
gaf mij een gevoel van sfeer en warmte, zeker 
toen ik na de wedstrijd  met een fijn gevoel naar 

huis reed omdat we weer gewonnen hadden. Niet alleen de overwin-
ning, maar ook de sfeer na zo’n overwinning geeft je als voorzitter een 
gevoel van verbroedering. Als je net als ik al iets ouder bent en je kunt 
samen met een stelletje jonge mensen, ook al is het maar in geringe 
mate, iets betekenen voor de samenleving, dan is dat positief. Daarom 
is het jammer dat in de sportvisie van de gemeente Eindhoven niet 
duidelijker naar voren komt dat niet het innen van de euro’s, die voor 
de gemeente natuurlijk belangrijk zijn, maar dat het maatsschappelijk 
kapitaal, als onzichtbare opbrengst van een goed verenigingsleven, 
vele malen belangrijker is. Daarom begrijp ik niet goed dat de lokale 
overheid niet inziet dat, door het aanleggen van een plaat beton op het 
sportpark van RPC, waardoor RPC naar de Heihoef zou moeten ver-
huizen, men de kans loopt het maatschappelijk kapitaal van RPC maar 
ook van Tivoli in ernstige mate aan te tasten.
Wat betreft die overgang worden op korte termijn weer gesprekken 
gevoerd. Wij blijven er bij dat beide clubs in een schier onmogelijke po-
sitie worden geplaatst doordat de gemeente hun eigen probleem neer-
legt bij beide clubs, die daaraan part nog deel hebben. Van het verdere 
verloop van de situatie wordt u altijd in kennis gesteld.

Dre Rennenberg
Voorzitter            

H H H
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TIVOLI 1 – ONGESLAGEN AAN KOP

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 aange-
vuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl.

Met 6 overwinningen en 1 gelijkspel (uit bij FC Cranendonck) gaat 
Tivoli ook in de 4e klasse weer gewoon verder en is na 7 wedstrijden 
met 19 punten de trotse koploper. De eerstkomende wedstrijd uit tegen 
Riethoven kan de 1e periodetitel binnengehaald worden en daarvoor is 
een gelijkspel al voldoende. Klasse mannen!

Tivoli - DOSL (2-0) 3-1 15 oktober 2017
ED/ed.nl:

Tivoli wint van DOSL en achterhaalt koploper De Raven
VIERDE KLASSE F (ZUID I)
De Raven en Tivoli gaan met tien punten samen aan kop in de 
vierde klasse F. Woenselse Boys won bij Bergeijk.

Tivoli-doelman Bas Santema voorkwam een vroege goal van DOSL. 
De thuisploeg kwam zelf in de slotfase van de eerste helft wel op voor-
sprong. Mike van Dijk zorgde voor de 1-0 en nog voor rust maakte 
Björn Bertrams ook 2-0. Vier minuten na rust scoorde Frank Bax de 
aansluitingstreffer voor DOSL, maar na de tweede goal van Bertrams in 
de zestigste minuut was de wedstrijd gespeeld: 3-1.

Tivoli – Steensel (2-1) 4-1 22 oktober 2017
ED/ed.nl:

De Weebosch houdt De Raven op 0-0, Tivoli blijft winnen
VIERDE KLASSE F (ZUID I)
Tivoli loste koploper De Raven af, die op bezoek bij hekkensluiter 
De Weebosch niet verder dan 0-0 kwamen. Vessem klopte FC Cra-
nendonck met ruime cijfers.
Bjorn Bertrams zorgde al in de vierde minuut voor 1-0. Steensel kreeg 
daarna kansen, maar kwam niet tot scoren. Binnen het half uur tekende 
Joey Klaassen voor 2-0, voordat Dorus van den Broek de aansluitings-
treffer voor de bezoekers binnentikte. Mike van Dijk (strafschop) en 
Sammy Dirkx bepaalden de eindstand in de slotfase op 4-1.
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HMVV – Tivoli (0-1) 2-3 29 oktober 2017
ED/ed.nl:

Koploper Tivoli pakt weer de volle buit
VIERDE KLASSE F
Riethoven en ZSC deelden zondagmiddag opnieuw de punten. El-
ders won de nog ongeslagen koploper Tivoli met 2-3 op bezoek bij 
HMVV, terwijl De Raven punten verspeelde tegen Bergeijk (2-2).

In de eerste helft waren er weinig kansen te noteren, al kwam Tivoli in 
de slotfase op voorsprong uit een vrije trap van Leroy Renders, 0-1. 
Dirk Verstijnen werkte de achterstand vroeg in de tweede helft weg, 
maar lang kon HMVV daar niet van genieten. In korte tijd sloeg Tivoli 
tweemaal toe via Renders en Sammy Dirkx, 1-3. HMVV-speler Pieter 
Michelbrink bracht de spanning nog terug door een strafschop te verzil-
veren, maar het bleef bij 2-3.

amateurvoetbaleindhoven.nl:

Op de beregende grasmat in Hooge Mierde wordt vandaag de hoog-
vlieger tussen Tivoli en HMVV uitgevochten. De nummer 1 van de com-
petitie tegen de nummer 3.
De eerste helft gaat behoudend van start. Beide teams toonden weinig 
furie, waardoor het aanschouwende publiek slechts een handjevol kan-
sen is gepresenteerd. De eerste kwam voor rekening van Tivoli. Een 
mooie uithaal werd gestuit door de sluitpost van HMVV, Eric Voets. Hij 
wist de opvolgende rebound eveneens weg te werken en behoedde 
zijn team daarmee van een eventuele achterstand.
Op aanvallend vlak wist HMVV echter maar één enkele tegenstoot te 
leveren. Een mooie voorzet van Dirk Verstijnen wordt lichtjes getou-
cheerd door het hoofd van Theun van den Borne. Hij ziet zijn kopkans 
langszij het doel gaan.
Tien minuten voor rust is het dan toch Tivoli dat een comfortabele 0-1 
voorsprong weet af te dwingen. Een gevaarlijke aanval van Tivoli wordt 
gestuit door Willem van Gisbergen, die zijn verdedigend werk moet 
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bekopen met een gele kaart. De opvolgende vrije trap, voortkomend 
uit deze overtreding, weet uiteindelijk het net te vinden. Een mooie 
boogbal over de muur belandt, buiten het bereik van Eric Voets, in het 
mandje. De Eindhovenaren gaan daardoor rusten met een 0-1 voor-
sprong. Na de rust is het HMVV dat op vlotte wijze de achterstand weet 
om te zetten in een gelijkspel middels een doelpunt van de verlosser, 
Dirk Verstijnen. De euforie en gelijke stand is echter van korte duur. 
Het jonge en energieke Tivoli recht de rug en verschalkt in korte duur 
tot tweemaal toe de verdediging van HMVV. Uit een goed uitgespeelde 
aanval weet de nummer 9 van Tivoli kort achtereen de 1-2 als ook de 
1-3 binnen te tikken.
Hoewel de elf van HMVV nog een penalty weten te versieren en ver-
zilveren (2-3), was het uiteindelijke kwaad al geschied. De mentale tik 
van twee snelle en achtereenvolgende doelpunten heeft het spreek-
woordelijke gif van de Hooge Mierdenaren doen verdwijnen. Tivoli trekt 
uiteindelijk aan het langste eind en weet zijn koppositie te versterken.

Tivoli – De Raven (3-0) 3-1 5 november 2017
ED/ed.nl:

Tivoli wint topper van De Raven, Woenselse Boys klopt De 

Weebosch

VIERDE KLASSE F (ZUID I)
Koploper Tivoli won de topper tegen nummer drie De Raven met 
3-1. Woenselse Boys was te sterk voor De Weebosch en FC Cra-
nendonck gaf Bergeijk het nakijken.

Tivoli blijft ongenaakbaar koploper in de vierde klasse F. De Eindhove-
naren moeten door de zege van Woenselse Boys nog wel wachten op 
de eerste periodetitel. Tegen De Raven kwam Tivoli flitsend uit de start-
blokken. Binnen tien minuten was het 3-0 door twee goals van Sammy 
Dirkx en een treffer van aanvoerder Mike van Dijk. In de tweede helft 
schoot Leroy Renders op de paal, voordat De Raven via Stijn Clemens 
wat terugdeed, 3-1. Hoewel de bezoekers na rust beter voor de dag 
kwamen, bleef het bij die stand.

Uit het papieren ED:
Op de volgende pagina vinden jullie een scan van het verslag Tivoli - 
De Raven uit het Eindhovens Dagblad.
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VOORUITBLIK OP TIVOLI – DE RAVEN 
(overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 4 november 2017)

Op 4 november verscheen er in het ED een bijna paginagroot artikel 
met een vooruitblik op de topper in de 4e klasse F Tivoli – De Raven, 
waarbij onze eigen Luc Bonnema uitgebreid aan het woord en in beeld 
kwam.
Onderstaand een scan van dat artikel.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 7 19 19- 8
Woenselse Boys 7 16 20- 14
HMVV 7 13 21- 13
De Raven 7 12 17- 9
Vessem 7 11 13- 9
Hoogeloon 7 11 12- 12
ZSC 7 9 11- 15
Bergeijk 7 8 10- 11
Riethoven 7 8 13- 18
DOSL 7 8 11- 17
FC Cranendonck 7 7 8- 12
Steensel 7 5 9- 11
Pusphaira 7 4 6- 13
De Weebosch 7 2 7- 15

Tivoli 2 4e klasse 417

Woenselse Boys 2 6 16 23- 9
RKDSV 2 6 13 16- 5
HMVV 2 6 12 21- 12
SDO’39 2 6 12 27- 20
Riethoven 2 6 12 17- 10
DOSL 2 4 9 15- 6
EDN’56 2 5 7 8- 19
ZSC 2 5 6 5- 13
Tivoli 2 6 6 13- 9
Hoogeloon 2 6 4 8- 15
DVS 2 5 0 7- 24
RKGSV 2 5 0 7- 25
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Tivoli 3 5e klasse 524

Unitas’59 6 6 16 28- 9
RKVVO 6 4 12 14- 4
De Valk 4 5 10 18- 9
Spoordonkse B. 4 5 10 16- 10
Beerse Boys 6 6 9 22- 18
EFC 5 6 9 12- 12
Bergeijk 3 5 7 8- 11
Tivoli 3 6 6 7- 16
RKDSV 4 5 4 11- 18
Oirschot Vooruit 6 6 4 11- 15
Nieuw Woensel 4 5 3 8- 24
Reusel Sport 6 5 2 8- 17

Tivoli 4 5e klasse 519

Tivoli 4 5 13 24- 8
Unitas’59 5 5 12 20- 8
Acht 3 5 10 13- 9
DBS 3 5 10 17- 18
Woenselse Boys 5 4 8 21- 8
Braakhuizen 6 5 6 8- 17
Eindhoven AV 3 6 6 18- 26
Nieuw Woensel 5 5 4 10- 17
Pusphaira 4 5 4 6- 14
WODAN 9 4 3 11- 13
RPC 6 5 1 9- 19
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Tivoli 5 6e klasse 649

UNA 10 5 15 20- 8
Brabantia 8 6 12 19- 13
SV Budel 8 5 9 17- 11
De Valk 6 5 9 19- 14
RKSV Heeze 6 6 9 15- 14
Maarheeze 4 6 9 14- 15
DVS 8 6 9 17- 25
Valkenswaard 7 4 6 7- 7
RPC 10 5 4 15- 16
Tivoli 5 6 4 14- 25
Gestel 5 4 0 4- 13

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)

SPV VR1 5 13 21- 5
Vlijmense B. VR1 4 12 33- 5
Tivoli VR1 5 12 31- 6
Ollandia VR1 6 12 17- 10
Baardwijk VR3 6 9 21- 25
Emplina VR2 6 9 12- 17
Real Lunet VR1 5 6 20- 18
SBC VR2 6 6 14- 25
Cranendonck VR2 5 4 7- 19
Blauw Geel’38 VR1 5 4 5- 23
Boskant VR1 6 4 10- 24
Avanti’31 VR2 5 3 6- 20

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

 1 Laura van Bergeijk dames  12x
 2 Ashley Dielemans dames    6x
 3 Semra Arici dames    5x
 4 Mike van Dijk selectie    5x
  Björn Bertrams selectie    5x
 6 Leroy Renders selectie    4x
  Sammy Dirkx selectie    4x
 8 Anna Welten dames    3x
  Joey Klaassen selectie    3x
 10 Luc Verbeek selectie    2x
  Janish Telkamp dames    2x
  Hans Verbaal veteranen   2x
  Hamido Azeuini 5e    2x
  Nick van Middelkoop 5e    2x
  Hans Sanders 5e    2x
  Tom de Haas selectie    2x
  Jaffa Dinmohamed 2e/veteranen   2x

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 07/11/17)

Bedankt
Zareh Avagian  JO13-1

Nieuw
Gerrit van Veen grensrechter 1e
Vensly Sebelon JO9-2
Rachid El Aloui scheidsrecher 3e
Jennifer Schoop verenigingslid
Inge Hendrikussen verenigingslid
Terry Tromp  verenigingslid
Margot Knippels verenigingslid
Mariel Schenkelaars verenigingslid
Achraf Hammit selectie
Danny Wartenbergh trainer JO9-2
Tim Russell  3e
Don Mac Nack reservelid 5e

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – DOSL op 15 oktober  jl. was Tommy Boer-
boom van JO9-1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij 
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde geschon-
ken en werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

TOMMY BOERBOOM

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 15-10-2017
TIVOLI 1 –DOSL 1

Wat is je naam?
Tommy Boerboom
Wat is je geboortedatum en -plaats?
1 april 2009, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5, Hasselbraam
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Heel beroemd worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Politieagent
In welk elftal speel je?
F1 (JO9-1)
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1 jaar, vanaf 2016
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heel leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Ja, bij FC Eindhoven
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Verdedigen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Spits is lastig
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Toen we met 26-0 wonnen
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Toen ik iedereen uitspeelde
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja!!!!
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Pim van mijn elftal
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Free runnen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Het lekkerst sushi; vies spruitjes
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Geen TV, vooral vloggers
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Super leuk. Op dinsdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Nee
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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ONS VIJFDE

Ook dit jaar zijn er verschillende verslagen aange-
leverd vanuit het team van onze redacteur Pascal 
Janssen. Niet geheel ontoevallig dat diezelfde Pas-
cal deze verslagen geschreven heeft. Hieronder de 
verslagen van deze maand.

Heeze 6 – Tivoli 5 4-1 15 oktober
Dankzij de aanwezigheid van Hakan,Thuur en Arno 
konden we met genoeg spelers aan het duel begin-

nen! Diego kwam zoals gewoonlijk weer ruim op tijd aan  ,2 seconden  
voor de aftrap, nieuw record ?
De spelers van Heeze waren allemaal 2 meter groot en 2 meter breed, 
het zou dus een fysiek duel gaan worden. Randy werd keihard omver 
gelopen door hun nummer 10, “gelukkig” was het Randy en niet Jaffa 
ofzo anders hadden we nu een bezoekje aan het ziekenhuis kunnen 
brengen.
Fred zag dit allemaal gebeuren en dacht, die gast is van mij ! Bij het 
eerst volgende duel vloog onze aanvoerder met 98 km per uur over de 
bal en zo, BAM vol op de enkel van onze vriend van Heeze, donker 
rode kaart ! Maar de scheids, gaf slechts een vrije trap !! Jaffa die goed 
speelde op de linksback positie, kreeg later in de wedstrijd nog een 
gele kaart en moest er 10 minuten af.. De kleinste op het veld maar het 
felst in de duels !De wedstrijd was af en toe hard maar het liep verder 
niet uit de hand, dit ook door de scheidsrechter die verder prima floot. 
We kwamen op een 1-0 achterstand en nog in de eerste helft kregen 
we een penalty die Fredje beheerst binnen schoot, we gingen dus rus-
ten met een 1-1 tussenstand. 
Helaas moest Fredje weg en moesten we het elftal een beetje omgooi-
en, Dion en Diego samen centraal achterin. Het bleef lang 1-1 maar 
eigenlijk was het meer tegen houden dan zelf iets creëren, hopen op 
een countertje ..... 
Dion ging helaas in de fout, hij had meerdere afspeelmogelijkheden,  
keeper, linksback, maar verspeelde uiteindelijk de bal en Heeze scoor-
de de 2-1. We maken allemaal fouten, de een wat meer dan de ander, 
en we zijn niet voor niets Tivoli 5, maar helaas op de laatste man posi-
tie is balverlies cruciaal. Omdat Heeze sowieso sterker was en omdat 
Diego, Hakan en Hamido niet meer verder konden, besloten we toch 
maar tegen beter weten in om voor de 2-2 te gaan. 
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Vinnie in de spits en dan maar die bal over hun achterste linie gooien, 
bij een 3-1 achterstand kreeg Vinnie nog een goede kans maar helaas 
moest tie afronden met links dus... De wedstrijd was al gespeeld en we 
verloren dus met 4-1, al met al was het een goeie pot maar trokken we 
dus aan het kortste  eind.
Na de wedstrijd lekker gezwetst in het zonnetje met een biertje en de 
nederlaag was alweer vergeten ! El Grande 8

Tivoli 5 – DVS 8 1-6 29 oktober
Vandaag begonnen we de wedstrijd met 14 eigen spelers, een + punt 
in vergelijking met 2 weken geleden toen we met 3 spelers van de vete-
ranen moesten aantreden....!!
Voor de wedstrijd hadden we besloten om voortaan niet meer met de 
sterkste elf te beginnen, omdat in de voorgaande wedstrijden de eerste 
helft dan gelijk opgaand was maar dat we dan in de tweede helft het 
onderspit moesten delven ... Vandaag was de eerste helft ZEER zwak, 
geen onderlinge coaching, de bal ging ZEER vaak naar de verkeerde 
kleur, geen vechtlust, persoonlijke fouten, kort samengevat, heel erg 
slecht !!!!!!!! 0-6 voor DVS.
Voordat de tweede helft begon, hadden we besloten om de eerste helft 
in zijn totaliteit te vergeten, gewoon opnieuw beginnen, en je eigen niet 
gek laten maken door de tegenstander, hautain gedrag en gewoon lek-
ker voetballen en vooral POSITIEF blijven, Hanzel kreeg een bal op het 
middenveld en Diego stond klaar om de bal in de diepte te ontvangen, 
Hanzel moest even wachten omdat Diego buitenspel stond in eerste 
instantie, daarna kwam de bal alsnog diep op El Torro en hij rondde 
beheerst af in de verre hoek, 1-6. Deze 1-6 was tevens de eindstand, 
we gingen gelukkig met een “goed” gevoel het veld af omdat de tweede 
helft een stuk beter was dan de eerste helft, 0-1 gewonnen, maar over-
all toch een slechte wedstrijd. Omdat een wedstrijd toch echt  uit 2 helf-
ten bestaat, Fredje speelde een goeie pot en Mike was vandaag een 
uitstekende scheids !! De volgende wedstrijd met dezelfde mentaliteit 
beginnen als vandaag de tweede helft en dan zullen we zeker en vast 
meerdere punten binnen gaan sprokkelen . El Grande 8
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RPC 10 – Tivoli 5 2-2 5 november
Vandaag konden we gelukkig de wedstrijd beginnen met 13 spelers, de 
reserveleden Rob L en Rob v D waren aanwezig en ze speelden beide 
een goeie pot. We misten vandaag enkele belangrijke basisspelers 
waardoor we vandaag nog meer als team moesten gaan samenwer-
ken, dus hard werken voor elkaar!
Dankzij het slechte veld (ik geef het veld maar de schuld) was het bijna 
niet mogelijk om goed combinatievoetbal te spelen, wat we natuurlijk 
eigenlijk wekelijks doen, dus was het meer op hoop van zegen. We 
kwamen op een 2-0 achterstand waarbij El Torro bij één van de twee 
tegendoelpunten helaas de fout in ging. Dankzij v Poppel bleef het 
gelukkig maar 2-0 voor RPC. Hamido kreeg in de 42ste minuut de bal 
ingespeeld en met een mooie actie legde hij de bal bij de tweede paal, 
en wie stond daar ? Juist, onze kopspecialist Ronald ! 2-1 !!! Nog geen 
minuut later kreeg Hamido het aan de stok met een speler van RPC, 
trappen, elkaar vasthouden, kopstoten en een rechtse hoek was het 
gevolg... De scheids besloot om beide spelers er met een gele kaart 
en 10 minuten rust van het veld te sturen. Gelukkig kwam Hamido tot 
het besef dat hij fout zat, ondanks dat de speler van RPC ook niet on-
schuldig was, douchen en afkoelen en niet meer spelen was het beste 
devies. De wedstrijd op zich ging gelijk op waarbij wij iets meer voetbal 
lieten zien in de tweede helft. Maar RPC bleef gevaarlijk en v Poppel 
hield ons wederom in de wedstrijd ! We maakten de 2-2 nadat Rob L 
uiterst beheerst de bal langs de keeper schoof !! Ik weet niet meer of 
het ervoor of na het doelpunt was van Rob L maar Nick kreeg een zeer 
grote kans op de 2-3, helaas kon Nick de rust niet bewaren en schoot 
hij van vlakbij over. Hierna was het eigenlijk alleen maar tegenhouden 
en misschien stiekem via de counter scoren , maar dit zat er niet meer 
in. 
Het enige wat we moesten doen, was zorgen dat we minimaal een 
punt mee zouden nemen, met hard werken, meters maken voor elkaar, 
vooral zonder bal kregen we dit voor elkaar ! Eindstand 2-2. Vandaag 
echt als TEAM gespeeld en v Poppel was de man of the match ! Vol-
gende week dezelfde instelling tegen de ongeslagen koploper en de 3 
punten blijven op de Heihoef !! El Grande 8

H H H
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PROFIEL VROUWEN – NINA EVERS (SV TIVOLI) 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 30 oktober 
2017 een artikel in het kader van Profiel Vrouwen. Niemand minder dan 
onze eigen Nina Evers was die week degene, die geïnterviewd werd. 
Dat artikel vinden jullie terug op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) en 
onderstaand in ons clubblad.

30 oktober 2017 | - Vrouwenvoetbal
Profiel vrouwen: Nina Evers (SV TIVOLI)

Deze keer in profiel van de maand bij de vrouwen, laten we Nina Evers 
aan het woord. Speelster van SV Tivoli 1.
• Stel je eens voor aan het amateurvoetbal publiek:

Mijn naam is Nina, ik ben 25 jaar oud en 
ik woon in Eindhoven. Ik voetbal sinds 
mijn 19e bij de leukste voetbalclub uit de 
regio SV Tivoli.

• Vertel eens iets over je beroep of 
studie, wat doe je precies:
Ik ben fulltime werkzaam bij Keurslager 
Verberne aan de Heezerweg te Eind-
hoven. Naast klanten helpen en advi-
seren, ben ik verantwoordelijk voor de 
voorverpakte maaltijden en vleeswaren. 
Daarnaast doe ik nog een HELE HOOP 
werkzaamheden die ik met veel plezier 
verricht.

• Wat zijn je passies / hobby’s buiten het voetbal:
De vrije tijd die ik naast het voetbal heb, besteed ik graag met mijn 
vrienden: opstap gaan, uit eten, winkelen en films kijken. Daarnaast 
ben ik heel graag samen met mijn neefjes en nichtjes. De 5e is onder-
weg.
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• Wat is jouw levensmotto?
Het leven is een groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophan-
gen.

• Wat is jouw positie in het veld?
Ik ben laatste ‘vrouw’. Ik zorg samen met mijn backs dat er niemand 
ons voorbijkomt om te kunnen scoren.

• Hoe denk je dat de voetballerij jou ziet als speler?
Als een lompe sluitpost die niet zomaar opgeeft.

• Hoe lang speel je al bij jouw club?
Bijna 6 jaar.

• Wat spreekt je het meeste/minste aan bij jouw club?
De gezelligheid en het winnen van wedstrijden natuurlijk spreken mij 
het meeste aan! Het mindere zijn de aantal leden van ons kleine clubje. 
Maar dit worden er gelukkig steeds meer!

• Wat maakt jouw club tot een bijzondere vereniging voor jou?
Dankzij de club heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. Binnen ons 
team heb je altijd wel ups en down’s, maar toch komen wij hier samen 
altijd uit. Die eenheid maakt het bijzonder.

• Welke trainer heeft het meeste indruk gemaakt? En waarom?
Marcel van de Kamp, hij heeft nog 
steeds heel veel indruk op ons. Door 
zijn ervaringen in de voetbalwereld kun-
nen wij heel veel leren van hem en mo-
gen wij heel blij zijn dat hij ons training 
geeft. We staan niet voor niets weer 
bovenaan!

• Hoe kijk je tegen je huidige trainer aan?
De goede kanten van Marcel zijn dat hij er alles aan wil doen om ons 
beter te maken. Hij ziet dat we steeds meer groeien. Hij gaat er serieus 
voor en houdt het nog steeds met ons vol. Een minder goede kant is 
dat hij niet altijd moet denken dat wij Ronaldo’s zijn en alles meteen 
kunnen.... haha.
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• Wie springt er in jullie team het meeste uit? En waarom?
Dat is duidelijk Laura, onze spits met de meeste doelpunten. Aan haar 
kwaliteiten en snelheid kunnen we niet allemaal tippen. Maar de mo-
tivatie en doorzettingsvermogen van andere in ons team mag ik ook 
zeker niet uitsluiten. Daarentegen ook onze keeper die het afgelopen 
seizoen de minste doelpunten tegen had!

• Ik heb heel veel respect voor... omdat:
Voor Fred, de liefde die hij heeft en geeft voor de club. Ondanks zijn 
gezondheid staat hij nog iedere keer klaar om voor ons te fluiten.

• Hoe zou jij jouw team omschrijven?
Als een super leuke, gezellige, knappe en vechtlustig damesteam die 
er alles aan doen om te winnen!

• Wel, geen kampioen het afgelopen seizoen. Wat is er precies 
voor gevallen?
Ja.... dit is een lang verhaal wat we eigenlijk achter ons willen laten. 
Voor ons waren we het afgelopen seizoen duidelijk kampioen. Officieel 
was dat niet het geval . Toen de nummer 2 Vlijmense Boys tegen ons 
moest spelen maakte ze er letterlijk een potje van. Nog nooit heb ik 
zoiets onterechts meegemaakt. Alles was tegen ons, onze beste speel-
ster werd er zelfs vanaf gestuurd om niets omdat ze het gevoel kregen 
dat ze niet konden winnen. Wij hebben netjes onze monden gehouden 
ook als de scheidsrechter onterecht een vrije trap tegen gaf.
Het ergste was dat de scheidsrechter vlak voor tijd de wedstrijd staakte 
om onduidelijke redenen. Hierdoor moesten we voor 5 minuten terug-
komen om de wedstrijd uit te spelen en dat helemaal in vlijmen. Wat 
hier gebeurde is gefilmd, om te kunnen laten zien wat niet te verwoor-
den is. Vlijmense Boys moest toen nog een kampioenswedstrijd spelen 
die ze vervolgens hebben afgezegd?? Ze zouden stoppen, maar zitten 
weer bij ons in de competitie.

Persoonlijk

• Waar vul jij jouw dagen het liefste mee?
Op dit moment ben ik veel in mijn nieuwe huisje bezig. Ik ben pas ver-
huisd en ik wil het graag naar mijn zin maken. Na lekker uitgeslapen, 
lekker eten, kijk ik ook graag TV.
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• Waar denk je over vijf jaar te staan?
Hopelijk nog steeds op het voetbalveld en bij de club Tivoli.

• Welk moment of beslissing in je leven zou je nooit meer op de-
zelfde manier aanpakken? 
Vertrouwen nemen in bepaalde mensen.

• Wat zijn je slechte eigenschappen?
Ik neem te veel hooi op mijn vork en ik kan me weleens te veel zorgen 
maken om anderen.

• Wat zijn je goede eigenschappen?
Ik ben erg zorgzaam en behulpzaam.

• Wat is de grootste ergernis van jou in het amateurvoetbal?
De oneerlijke scheidsrechters.

• Hoogtepunt als speelster?
Een wedstrijd met 14-0 winnen en ik ben toch trots op mijn assist in de 
wedstrijd tegen SBC.

• Dieptepunt als speelster?
Nog dronken op het veld staan.

• De moeilijkste club waar je ooit tegen hebt gespeeld?
De teams in Spanje waar we tegen hebben gespeeld.

• Meest overschatte voetballer?
Joey Klaassen

• Meest onderschatte voetballer?
Janish

Overige

• Hoeveel tijd ben je per week kwijt aan Social Media? Te veel.
• Welk Social Media gebruik je het meeste? Facebook.
• Van welke beroemdheid had je vroeger een poster aan de muur 

en waarom? Pikachu
• Wat is je gekste gewoonte? Schoenen kopen.
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• Wie is volgens jou de meeste markante figuur langs de lijn? Mar-
cel van de Kamp.

• Leukste persoon die je dit jaar hebt ontmoet? Mijn petekindje 
Boaz.

• Met wie van je team ga je ook buiten het voetbal om? Met alle-
maal!

Kort

• Internet: ishetalweekend.nl
• Mobieltje: iPhone
• Duurste aankoop: Auto
• Vrienden: Genoeg
• Merk voetbalschoenen: Adidas
• Muziek: Hardstyle/R&B
• Grootste flater: Schoolkeuze
• Voetbalhumor: Sjaken
• Droomman: David Beckham
• Drankje: Bacardi
• Vakantiebestemming: Spanje
• Automerk: Alfa Romeo

Ja/Nee

• Kunstgras is een verrijking voor het amateurvoetbal? Nee
• Ik kan goed door een deur met mijn trainer? Ja
• Van Twitter en Facebook kan ik niet afblijven? Nee
• Volgend jaar speel ik met mijn team en club een niveau hoger? We 

spelen al 1e klasse
• Na mijn carrière als voetbalster, wil ik trainer worden? Nee
• Ieder weekend kan je mij een in café of discotheek vinden? Ja
• De derde helft is een vaste gewoonte voor mij? Ja
• Voor de wedstrijd voel ik mij gespannen? Nee
• Ik heb veel over voor mijn sport? Ja
• Om te winnen ben ik bereid om ver te gaan? Ja
• De trainer kan me overal opstellen? Nee
• Een voetbaltrainer moet niet ouder zijn dan 50 jaar? Nee
• Vrouwenvoetbal moet meer waardering krijgen van mannen? Ja
• Wil je nog extra toelichting geven op een van de bovenstaande vra-

gen? Nee
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Open

• Het mooiste sportcomplex: SV Tivoli
• Het lelijkste sportcomplex: SPV
• Wat hoop je nooit meer mee te maken: De wedstrijd tegen Vlijmen-

se Boys
• Voor welke club heb je de meeste sympathie: SPV
• Voor welke club zou je nooit willen spelen: Ajax
• Moeten alle clubs vrouwenvoetbal aanbieden: Ja
• Wat vind je van het niveau van vrouwenvoetbal in de regio Eindho-

ven: Matig
• Wat is de beste speler in jullie team: Laura
• Welke speelster van een andere vereniging zou je graag in een shirt 

van jullie team zien spelen: Naomi

Wij zeggen/ jij zegt

• Damesvoetbal is een andere sport dan mannenvoetbal:
Nee het is dezelfde sport het wordt alleen iets anders gespeeld.... 
haha.

• Marcel van de Kamp:
Is onze trainer voor het tweede seizoen. Daarnaast traint hij ook mede 
onze selectie.

• Er moet veel veranderen om het vrouwenvoetbal op een hoger 
plan te krijgen:
Ja dat klopt, maar er is steeds meer animo voor vrouwenvoetbal.

• SV Tivoli vrouwen kan een klasse hoger aan:
Ja, we winnen vaak met ruime cijfers.

• In de huidige competitie staat SV Tivoli vrouwen op de plek waar 
het hoort:
Ja.... op nummer 1!

• SV Tivoli is een voorbeeld in het vrouwenvoetbal voor andere 
clubs in de regio Eindhoven:
Ja dat is zeker waar.
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Tot slot

• SV Tivoli is een fantastische club omdat...... 
  De derde helft hier het leukste is.

• Wie zou je graag de volgende keer zien in het Profiel vrouwen?
  Kelly van de brand van Boxtel.

• Wil je nog iets toevoegen?
  Leuk dat ik mee mocht doen met dit interview.

©2017 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H

UIT DE MEDIA – HEIHOEF PERIKELEN 
(overgenomen uit het Eindhovens Dagblad van 8 november 2017)

Op 8 november verscheen er in het ED in dit kader weer een artikel, 
dat wij natuurlijk ook in dit clubblad publiceren.

Op de volgende pagina kunnen jullie van dat artikel een scan zien.
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Steensel op 22 oktober  jl. was Anton Hu van 
JO9-2 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.

ANTON HU

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 22-10-2017
TIVOLI 1 –STEENSEL 1

Wat is je naam?
Anton Hu
Wat is je geboortedatum en -plaats?
17-12-2009, Helmond
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Bioloog
In welk elftal speel je?
JO9-2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Oktober 2016 (een jaar)
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Ja, Mariahout
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Verdedigen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Middenveld
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen RPC
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Doelpunt tegen Geldrop
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja!!!!
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Ronaldo (Real Madrid)
Wat is je favoriete club?
Chelsea
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Basketbal
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Kaasbrood; Sla lust ik echt niet
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
S’mart en dart
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Spannend
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja. Op dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Verdedigen
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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NAJAARSCOMPETITIE JEUGD

Onderstaand verslagen van de JO9-1 en JO9-2 van de hand van Dion 
Bell.

JO9-1

07-10-2017
Tivoli JO9-1 – Unitas JO9-3 10-4

De 2e competitiewedstrijd, flink ge-
traind op de uitballen en hoekschop-
pen, nu met de nieuwe spelregels mag 
er direct in gedribbeld worden, wat het 
spel snel maakt.
De vorige wedstrijd werd dit tegen ons 
gebruikt, nu gaan wij dit als extra aan-
valsplan gebruiken.
De spanning is ook uit de beentjes en 

het gras speelt toch makkelijker dan dat gladde kunstgras. Alle seinen 
op groen voor een goede wedstrijd.
Hoewel het toch de JO9-3 van Unitas was, viel de tegenstander tegen, 
we hadden totaal geen moeite en konden eenvoudig op voorsprong 
komen.
En ja, snel doorspelen vanuit een uitbal en hoekschop, dat gaf direct 
extra kansen, dat werd goed opgepakt.
Een eenvoudige overwinning met de eindstand van 10-4.
Goed gespeeld en hard gewerkt.

14-10-2017
Acht JO9-2 - Tivoli JO9-1 6-7
Na het goede resultaat van vorige week wachtte nu een goede tegen-
stander op kunstgras.
Door een blessure van Nathan hadden we geen wissels, de opdracht 
was om de 1e helft gecontroleerd te spelen, niet onnodig naar voren.
Dit werkte goed, we kregen in het begin wat kansen die ook meteen 
erin gingen, zodat we al vlug op een comfortabele voorsprong kwamen 
van 1-4. 
Hierdoor verslapte de aandacht waardoor de tegenstander kansjes 
kreeg en de spanning weer in de wedstrijd bracht door 2x te scoren.
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Na de rust bleef het spannend, de tegenstander zette vroeg druk en 
maakte het moeilijk voor Joep om bij een achterbal een vrije man te 
vinden.
We bleven goed kansen creëren en 5 minuten voor tijd stonden we 5-7 
voor en was het duidelijk dat we de winst niet meer afgingen geven.
Goed gewerkt

21-10-2017
Bekerwedstrijd Budel JO9-4 - Tivoli JO9-1 0-20
Vooraf was de verwachting dat we tegenstand zouden krijgen tijdens 
deze bekerwedstrijd, omdat de tegenstander in de competitie tegen 
JO9-2’s moet.
Maar het was na 1 minuut al duidelijk dat ook deze bekerwedstrijd te 
gemakkelijk zou worden gewonnen.
Leuk natuurlijk om weer een ronde verder te komen in het bekertoer-
nooi.
Tijdens de wedstrijd zag je wel wat onderdelen terug waarop getraind 
wordt, dat was positief, hopen dat we dat ook kunnen laten zien als er 
meer druk gezet wordt door de tegenstander.
Tijdens de competitiewedstrijden moet gelukkig wel goed, hard gewerkt 
worden, dus we kijken er alweer naar uit.
Op naar de 3e ronde Beker.

28-10-2017
Woenselse Boys JO9-2 - Tivoli JO9-1 4-2
Dit zou weer een sterke tegenstander zijn.
Vooraf leken ze technischer en gevaarlijker dan werkelijk het geval 
was. We vingen de eerste aanvalsgolven goed op, Tommy maakte het 
hun aanvallers erg moeilijk, Kwamen ze eindelijk tot een schot was het 
Joep die alle ballen eruit hiel, TOP.
Na 10 minuten gingen wij meer naar voren voetballen en prompt scoor-
den we 2x uit een afstandsschot. 
Dit was het wapen dat we vaker moesten gebruiken, maar helaas zij 
hadden ook een hele goede keeper, deze hield echt alle ballen tegen.
Met de ruststand van 0-2 op het bord en een steeds gefrustreerdere te-
genstander, ze hadden totaal niet verwacht tegen ons achter te staan.
Na elk duel lag er wel 1 van hun te huilen. Uiteindelijk kwamen ze toch 
goed voor het doel, Joep heeft de eerste bal, maar de rebound is on-
houdbaar, niks aan de hand, maar binnen no-time stond het 3-2.
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Toch teveel op de aanval, niet tijdig terug, bij uittrappen van de keeper 
ging de bal constant over ons heen, hierop reageerden we te laat.
Nog een paar goede kansen van ons op de gelijkmaker, bijna alles of 
niks, maar hij wilde er niet in, de bal bleef werkelijk tussen de benen 
van de keeper op de lijn liggen, pech. Zij maakten op het einde nog wel 
een doelpunt.
Zeer spannende wedstrijd, hard gewerkt, goed gevoetbald, echt jam-
mer.

JO9-2

07-10-2017
Reusel JO9-4 - Tivoli JO9-2 5-7

Na een kleine nederlaag bij Brabantia 
zijn we met goede moed naar Reusel 
gegaan.
We zijn meteen de wedstrijd sterk be-
gonnen en hebben laten zien dat wij 
de sterksten waren de eerst helft.
We stonden dan ook in de rust 1-3 
voor, ondanks dat we een sterke 
verdediger misten heeft Anton in zijn 

eentje in de verdediging gestaan. En veel aanvallen van de tegenpartij 
kunnen tegen houden. 
Doordat we in de 2de helft tijdelijk een spits van het veld moesten ha-
len, was er wat onrust op het veld en kregen we al snel 2 tegen goals.
Na een kleine aanpassing op het veld wisten we weer snel voor te ko-
men, we scoorden nog een aantal keer en kregen nog wat goals tegen, 
maar we hebben uiteindelijk met een mooie score van 5-7 gewonnen.

14-10-2017
Tivoli JO9-2 - Geldrop JO9-6 7-4
Na de winst van vorige week wilden we onszelf weer bewijzen en zeker 
op eigen veld, de tegenstander had al gespeeld tegen onze F1 en had-
den toen geen schijn van kans.
Natuurlijk moesten wij de eer van onze club hoog houden en hetzelfde 
doen. 
Voor de wedstrijd hadden we wat problemen omdat veel spelers er niet 
waren i.v.m. vakanties, stonden we met 3 spelers te wachten voordat 
we konden beginnen.
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Met de hulp van 2 spelers van de F1 zijn we de wedstrijd aangegaan 
met dus 1 man tekort!
Na een goede start met een mooie voorsprong van 4-1 werd het nog 
even erg spannend toen we even gelijk kwamen te staan op 4-4.
Na een kleine rust hebben we onszelf herpakt en hebben we uiteinde-
lijk gewonnen met een prachtige score van 7-4.
Zeker de laatste helft waren wij diegene die het veld domineerde.
Een grote verrassing omdat we toch een moeilijke wedstrijd hadden 
verwacht, omdat we van het begin al 1 man tekort hadden en een kee-
per in de goal die nog nooit 1 wedstrijd had gekeept.
Maar hij heeft zich in de wedstrijd van de goede kant laten zien en 
heeft gevochten voor het team net zoals alle spelers.
Volgende wedstrijd is een bekerwedstrijd en ook hier gaan wij weer 
onze uiterste best doen!
Goed gewerkt jongens.

21-10-2017
Bekerwedstrijd Tivoli JO9-2 - Eindhoven JO9-3 3-11
We hadden vandaag een lastige tegenstander op visite, uiteraard gin-
gen we voor de winst. Maar helaas, door een zieke speler en een spe-
ler die op vakantie was, hadden we 1 iemand te weinig.
We hadden hulp vanuit de F1 gehaald en zijn de wedstrijd begonnen, 
al snel kwamen we achter te staan en merkten we dat de tegenstander 
toch sterker was dan ons. 
We hebben verschillende kansen gekregen en gecreëerd maar helaas 
net niet goed benut. Dankzij de hulp van Luuk uit de F1 hebben we 
toch nog wat goals kunnen maken en dankzij onze keeper hebben we 
niet te veel tegengoals gehad. Maar uiteraard heeft heel het team zijn 
best gedaan en zijn we ervoor gegaan. 
Helaas verloren met 3-11, we hebben alle bekerwedstrijden tot van-
daag gewonnen, vandaag verloren en nieuwe leerpunten gezien waar 
we de komende 4 trainingen op moeten gaan trainen. 
Onze volgende wedstrijd is weer thuis op 4 november.

H H H
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VETERANEN 
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Het is weer even geleden, maar onze correspondent en webryder Marc 
van Hout gaat weer berichten over de veteranen. Onderstaand zijn bij-
drage voor deze maand.

Het wel en wee van onze veteranen

Het seizoen 2017-2018 is alweer het negende seizoen sinds een ve-
teranenteam bij onze SV hun herintrede hebben gemaakt. Sinds de 
start van het seizoen zijn er om uiteenlopende redenen slechts vier van 
de acht geplande wedstrijden gespeeld, waarin de resultaten ook nog 
eens wat te wensen over lieten.

02-09 Nuenen vets – SV Tivoli vets 3-3
Hoewel een aantal veteranen (waaronder ook ondergetekende) nog 
onder de Canarische zon of elders in de wereld vertoefden, vond in het 
eerste weekend van september de seizoensopening al plaats. Na een 
aantal jaren afwezigheid stond weer eens een wedstrijd in en tegen 
Nuenen op het programma. 
Met weinig wissels verliep de wedstrijd anders dan gehoopt en kwamen 
de Tivolianen op een 2-0 achterstand. Eigenlijk uit het niets kwam Tivoli 
weer terug in de wedstrijd, maar toch was het Nuenen dat de over-
macht bleef behouden en terecht op een 3-2 voorsprong kwam. Deson-
danks wist Tivoli vlak voor tijd alsnog de gelijkmaker aan te tekenen en 
zorgde invaller Hans V. met twee doelpunten voor het eerste (gestolen) 
punt van het seizoen.

09-09 SV Tivoli vets – RKVVO vets 1-4
Na een uur voor de aftrap weer voet op Nederlandse bodem te heb-
ben gezet, was ondergetekende precies op tijd om de veteranen in hun 
tweede wedstrijd van het seizoen wel te kunnen bewonderen. Hoewel, 
al vrij snel zou blijken dat bewonderen in dit geval niet de juiste woord-
keuze was.
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Met Patrick in de goal en Bert voor het eerst sinds lange tijd weer eens 
als speler in het veld keken de Tivolianen binnen no-time tegen een 0-3 
achterstand aan. Oerse counters deden de Tivoliaanse defensie keer 
op keer de das om en de Tivolianen wisten nog steeds geen juist ant-
woord hierop te vinden. Op slag van rust zorgde Jaffa op aangeven van 
Arno met de 1-3 nog wel voor een sprankje hoop in de tweede helft. 
Deze hoop vervloog echter al snel toen vijf minuten na rust de 1-4 werd 
binnengekopt. Dit was tevens de eindstand en betekende de eerste 
nederlaag van het seizoen.

23-09 Braakhuizen C vets – SV Tivoli vets 4-0
Na een weekje rust doordat Brabantia zich had afgemeld, mochten 
de veteranen weer de wei in of ja de wei… In het zonnetje op het Gel-
dropse kunstgras stond de uitwedstrijd tegen Braakhuizen op het pro-
gramma. Geheel tegen de traditie in werd er dit keer wel op tijd aan de 
wedstrijd begonnen. Zou dit een truc zijn om de Tivolianen in de war te 
brengen?
Het leek er wel op, want al vrij vroeg in de wedstrijd keken de vetera-
nen wederom tegen een 2-0 achterstand aan. Doelman Bert moest ver-
volgens geblesseerd naar de kant en werd onder de lat vervangen door 
Hennie. Zoals vooraf al aangegeven, zou de tweede helft op het hoofd-
veld gespeeld gaan worden, zo gezegd zo gedaan. De scheidsrechter 
had er echter geen rekening mee gehouden dat het hoofdveld sinds 
kort ook uit kunstgras bestond, hier lagen zelfs nog meer rubberen 
korrels op. De veldwissel mocht echter niet baten voor de Tivolianen, 
want de tweede helft kende hetzelfde scoreverloop als de eerste. En 
zodoende was de 4-0 nederlaag een feit.
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28-10 Waalre Vets – SV Tivoli vets 2-1
Braakhuizen B heeft de wedstrijd tegen de Tivolianen afgelast en de 
week erop konden de Tivolianen zelf niet genoeg man op de been 
brengen tegen EFC. Tel daar de twee vrije weekenden in verband met 
de herfstvakantie bij op en je komt uit op ruim een maand zonder wed-
strijd. Met genoeg rust, maar met slechts één punt op zak reisden de 
veteranen af naar Waalre. Een wedstrijd die meestal een nederlaag 
betekende.
Al snel werd duidelijk dat Waalre niet meer het gevreesde Waalre van 
een aantal jaar geleden was en dus ging de wedstrijd redelijk gelijk op. 
Desondanks kwamen de veteranen, zoals te doen gebruikelijk dit sei-
zoen, weer voor rust op een 2-0 achterstand. 

Maar gelet op het spel en de kansenverhoudingen was het dit keer wel 
tegen de verhouding in. Dus er was nog hoop. Kort na rust werden Rick 
en een Waalrese speler voor 10 minuten van het veld gestuurd. Daarna 
zorgde Jaffa voor de aansluitingstreffer, maar ondanks de vele kansen 
bleef het daarbij. Zodoende wachten de veteranen voor het eerst sinds 
de heroprichting en mede door het grote aantal afgelastingen zeker tot 
november op hun eerste overwinning.

H H H

-
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – De Raven op 5 november  jl. was Pim Woert-
man van JO9-1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij 
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde geschon-
ken en werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

PIM WOERTMAN

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 5-11-2017
TIVOLI 1 –DE RAVEN 1

Wat is je naam?
Pim Woertman
Wat is je geboortedatum en -plaats?
10-9-2008, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Professionele voetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Dokter
In welk elftal speel je?
JO9-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Sinds 2 jaar ongeveer
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk!
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Goals maken/middenveld
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Met links schieten
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Kampioen worden 1e jaar (kleine 2 jaar geleden)
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Vanaf middenlijn scoren
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja!!!!
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Lozano (PSV)
Wat is je favoriete club?
PSV & Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Nee
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Wraps wel; spruitjes niet
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Studio Sport op zondag 19.00 uur
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Spannend, zo dadelijk met papa voor de eerste keer op de bank
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, heel leuk. Op dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Niks
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

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 Uncle Rey
Boetiek Diva’s VCN Verzekeringen
World Food Autobedrijf Diego
Kapperij ZoWeZo Veteranen
Uncle Rey Autoservice Sheik
Cor&Gon Klus- & Schildersbedrijf van Bekhoven
Autobedrijf van de Laar Glazenwasserij H. Lutgens

H H H



48

-  de dames zich laten gelden in 
   hun klasse
-  zij zelfs de tegengoals zelf   
   willen maken
-  er zo ondanks 3 gemaakte   
   goals toch verloren werd
-  het erg jammer is dat de   
   goede reeks hierdoor afge-  
   broken werd
-  er genoeg kwaliteit en   
   voetbal is om hier weer   
   verbetering in te krijgen

- ons eerste er ook goed voor staat
- de eerste periodetitel binnen handbereik ligt
- dit dan ook wel weer reden voor een feestje zal zijn
- iedere voetballiefhebber uit de regio inmiddels wel bekend lijkt te zijn 

met die gezellige feestjes van ons clubje
- we dus echt weer op de kaart staan
- dit succes ook echt nodig is
- er genoeg uitdagingen op ons pad liggen
- u daarover genoeg heeft kunnen lezen in de diverse media
- ons sportpark daarin namelijk rijkelijk beschreven wordt
- het nu zaak is dat de belangen van onze club voorop staan
- de samengesteld commissie daar uiteraard hard voor aan het werk is 

gegaan
- ook de uitgenodigde buurtgenoten hierin hun steentje zullen bijdra-

gen
- het 4e dit jaar ook goed bezig is
- zij wekelijks hun punten pakken en zij trotse lijstaanvoerder zijn
- dit uiteraard met gepaste trots mag worden uitgedragen
- onze club ook organisatorisch nog wel wat hulp kan gebruiken
- enthousiaste vrijwilligers uiteraard welkom zijn
- er op allerlei gebied wel ondersteuning gewenst is
- het openhouden van onze kantine erg belangrijk is, we hiervoor dus 

ook extra kantinepersoneel nodig hebben
- we namelijk niet zomaar uit een ander vaatje kunnen tappen
- de Sint op 25 november onze jeugd zal bezoeken
- dit dan ook weer in onze kantine zal plaatsvinden

H H H








