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REDACTIONEEL

Na ons overweldi-
gende kampioens-
jaar het afgelopen 
seizoen, zet ons 
vaandelteam de 
trend vooralsnog 
door. Inmiddels is 
de eerste periode-
titel zeker gesteld, 
uit bij Riethoven 

werd het benodigde punt behaald. 
Ondanks een enorm veldoverwicht 
moesten de Tivolianen toch genoegen 
nemen met een puntje maar dit mocht 
de pret niet drukken. Wat een fan-
tastische prestatie in deze 4e klasse. 
Het feestje was daarom dan ook weer 
uitstekend.
Een ander feestje was uiteraard de 
komst van de Goedheiligman naar 
ons sportpark. Samen met zijn pieten-
schaar kwam hij onze kleinste Tivo-
liaantjes verblijden met zijn bezoek, 
met pepernoten en cadeautjes. Uiter-
aard hebben wij foto’s en een mooi 
verslag als bewijsmateriaal van deze 
happening.
Tot slot maar weer iets over de plan-
nen met ons sportpark. De gemeente 
heeft laten weten dat 2 clubs met 
groeipotentie zouden moeten passen 
op de Heihoef. Wij betwijfelen dit en 
zijn, evenals RPC, in een onderzoe-
kende fase. Wordt dus vervolgd.

Veel leesplezier!
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TIVOLI 1 PERIODEKAMPIOEN 
(door Fred vander Horst; foto’s Jack Engelen)

Riethoven - SV Tivoli 19-11-17
Na het succes van het vorig seizoen stond er vandaag alweer een titel 
op het spel en wel de eerste periodekampioen van 4e klasse F.
Sint Nicolaas is weer in het land, en dat was te merken, later meer 
hierover. Onze jongens gingen voortvarend van start in deze wedstrijd 
waar ze aan een gelijkspel genoeg hadden.

Na 5 minuten al een goede kans. helaas ver over geschoten. Na 10 mi-
nuten alweer een goed uitgespeelde kans, weer helaas gemist. Na 26 
minuten de bal over na weer een goede mogelijkheid. Tot dusver geen 
enkele inbreng van Riethoven. In de 33e minuut een bal van Mike van 
Dijk op de lat, maar gelukkig had Joey Klaassen al de 0-1 binnen ge-
kopt, zeer mooi doelpunt. Ook werd er net voor de pauze 0-2 gemaakt, 
die werd afgekeurd voor buitenspel. Ik denk dan ook, dat hun grens-
rechter Stevie Wonder heet, was zeer zeker geen offside.




3

In de 2e helft weer goede kansen, o.a. Sammy stuite soms op de goede 
doelman van Riethoven. De tegenstand werd feller en unfair soms. 

Scheids 
van Laar-
hoven 
vond het 
welletjes 
en gaf 
ons de 
zoveel-
ste vrije 
trap, en 
de gele 
kaart voor 

Riethoven. Deze vrije trap werd door Leroy prachtig binnen geschoten, 
0-2. Dit was in de 70ste minuut, dus dachten wij 3 punten mee naar de 
Heihoef te nemen. Maar, zoals eerder vermeld, de Sint was in het land. 
Uit het niets kwam Riethoven terug in de wedstrijd.door gestuntel en 
gemakzucht achterin, 1-2 in de 81e minuut, gevolgd door weer een goe-
de kans van ons in de 83e minuut. En net als uit bij Cranendonck werd 
een zekere voorsprong weggegeven. Weer gestuntel achterin leidde 
dan ook naar de 2-2. Dit was 6 minuten voor tijd, terwijl Riethoven het 
eigenlijk alleen moest hebben van een grote werklust.

Na deze toch wel teleurstellende uitslag was er daarna toch ook weer 
vreugde. SV Tivoli pakt eerste periodetitel, geweldig jongens en staf. 
Als deze zeer talentvolle boys eens wat rustiger worden en slimmer, 
gaat het voetballen hen een stuk beter af. Dit is een gegeven waar de 
technische staf ook al mee bezig is, alleen moeten de spelers het wel 
uitvoeren.
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Dus jongens, niet lichtzinnig worden en op eigen succes uit zijn, maar 
voor en met elkaar, dan komt de 2e titel ook weer naar de Heihoef.

Rest mij te vermelden, dat ik het fijn vind, dat het goed gaat met ons 
clubke, proficiat.

We besluiten met een selectie van de overige foto’s
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Hoofd Documentatie & Media
Een tijd lang is de functie Hoofd Documentatie & Media vacant ge-
weest. Inmiddels heeft  onze websitebeheerder Willem Scheenjes deze 
functie weer opgepakt en is benoemd in het hoofdbestuur. Wij wensen 
Willem welkom en succes toe bij deze taak.

Tivoli 1 pakt 1e periode
Na het succes van vorig jaar is ons 1e er weer in geslaagd een grote 
prijs te pakken. De eerste periodetitel in de 4e klasse F werd na 8 wed-
strijden een prooi voor onze club. Wij feliciteren Hans Bonnema, zijn 
complete staf en de periodekampioenen van harte met deze fantasti-
sche prestatie. Proficiat mannen!

Perikelen rondom De Heihoef 
Sinds het vorige clubblad is er op dit gebied niet veel nieuws te melden. 
De gesprekken tussen de gemeente en betrokken partijen krijgen deze 
week een vervolg en zodra er nieuws is, dan horen jullie dat uiteraard 
via de bekende wegen. Wordt nog steeds vervolgd.

Dringend kantinepersoneel gezocht! 
Nog steeds zijn we dringend op zoek naar ondersteuning voor in de 
kantine, voor zowel de zaterdagen en zondagen als de trainingsavon-
den. Dus ben of ken jij iemand die het leuk lijkt om bardiensten te 
draaien en deze middagen en avonden weer als vanouds gezellig te 
houden, twijfel dan niet en meld je aan! Voor info kun je terecht bij een 
van de bestuursleden.
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Wedstrijdsecretaris gezocht 
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.

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 en andere vacatures
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, 
scheidsrechters komen we altijd tekort. Wie helpt ons uit de brand?! Of 
zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlijke) zaken? 
Schroom niet en meld je aan. Kijk op de site voor de openstaande va-
catures! 

Nieuwjaarsreceptie
De laatste maand van 2017 is inmiddels weer ingegaan en de Sint is 
alweer uit ons land verdwenen, dat betekent dat er weer een nieuw jaar 
voor de deur staat. Zoals ieder jaar staat er ook in 2018 een nieuw-
jaarsreceptie op het programma en wel op zondag 7 januari om 14.00 
uur. Naast het gebruikelijke handen schudden zullen ook dit jaar de 
jubilarissen weer gehuldigd worden. Ditmaal is het een bijzondere ge-
legenheid, want de 8 jubilarissen zijn gezamenlijk goed voor 350(!) jaar 
lidmaatschap.

Fijne feestdagen
Het bestuur wenst iedereen langs deze weg alvast hele fijne feestda-
gen en een voorspoedig en sportief begin van het nieuwe jaar!

Namens het bestuur, Marc van Hout, secretaris

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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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 1 Tonnie Janssen verenigingslid
 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 7 Luc Verbeek selectie
 13 Olof van Aalsum 4e

  Mike van Dijk Selectie
  Zakaria Rashid kiddy
 15 Anton vd Laarschot verenigingslid
 17 Arno van Happen veteranen
 18 Ronny Kox grensrechter vetranen/
   activiteitencommissie
 19 René Lathouwers selectie
 20 Mats Gillavry selectie
 21 Rick de Goeij selectie
 22 Stef Verdonschot veteranen
  Frans Veldpaus veteranen
 24 Jack Engelen vicevoorzitter/elftalbegeleider
   veteranen/lid verdienste & erelid &  
   lid Orde van Oranje Nassau/
   hoofdredacteur clubblad
  Bas Leatomu selectie
  Vensly Sebelon JO9-2
 27 Hans Verbaal veteranen/activiteitencommissie
  Ayla Arici dames
  Semra Arici dames
 28 Nico Jansen verenigingslid

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Terugkijkend op het afgelopen jaar 2017 schrijf 
ik, in dikke letters, dat het voor onze club een 
positief jaar was. Kleine oneffenheden daargela-
ten, het ging vooral sportief gezien ons voor de 
wind. Na meer dan 38 jaar vastgeketend te zijn 
geweest in de onderste regionen van de vijfde 
klasse, stroomden we in feite in een jaar door 
naar de top van de vierde klasse. Dat dit mooie 
dingen voor de mens zijn, spreekt voor zich. Hoe 

vaak heb ik niet zuchtend en krakend naar de winterstop verlangd om-
dat we al zover op achterstand stonden en iedere wedstrijd een soort 
martelgang was van kromme Leendert, terwijl de verdwaalde wande-
laar, die met zijn hond langs de lijn stond te kijken, nu ook niet direct 
een sfeerverhogende werking bracht. En nu 2017 met de winterstop 
voor de deur staan we op de bovenste plaats en is de verdwaalde wan-
delaar vervangen door een dikke rij supporters langs de lijn en is het 
altijd feest in de kantine. Dat dit in 2018 mag blijven doorgaan, hoop ik 
van ganser harte en heb daar dan ook alle vertrouwen in. Wat mij min-
der zint, is de manier waarop men van gemeentewege denkt te moeten 
omgaan met de indeling van ons sportpark. Daar wordt veel te mak-
kelijk over gedacht. Als zowel Tivoli als RPC samen aangeven dat de 
ruimte die de gemeente voor beide verenigingen biedt veel te beperkt 
is, en als de gemeente dan aangeeft dat in hun aanbod zelf nog van 
uitbreiding sprake kan zijn, zit er echt iets fout. Het kan nooit de bedoe-
ling zijn dat door de plannen die de gemeente aan het maken is, hun 
problemen worden neergelegd bij de clubs die hier in feite tegen hun 
wil in betrokken zijn. Dat het laatste woord hierover nog niet gesproken 
is, zult u wel begrijpen. Maar laten we hopen dat in 2018, voor allen die 
hierin betrokken zijn, de beste oplossing zal worden gevonden. Voor-
namer is echter dat het nieuwe jaar u brengt wat u er persoonlijk van 
verwacht. Dat het een fijn jaar mag worden voor u, uw gezin, familie, 
vrienden en kennissen, wens ik u namens het bestuur van Tivoli van 
harte toe.

Dre Rennenberg
Voorzitter

H H H
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DE SINT WAS WEER OP DE HEIHOEF
(van onze redacteur Jack Engelen met hulp van de Sint himself)

Zoals al jaren gebruikelijk is, is pas de Sint weer bij ons op de Heihoef 
geweest. Op zaterdag 25 november jl kwam hij onze jongste jeugd ver-
blijden met een bezoek. Vanaf een uur of 3 ’s middags begon de kan-
tine op ons sportpark vol te lopen met enthousiaste kinderen vergezeld 
van hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Er hadden 
zich 35 kids aangemeld om deze happening mee te maken en samen 
met de andere aanwezigen hebben zo’n 90 bezoekers dit evenement 
meegevierd.

Net als vorig jaar had Sinter-
klaas zijn speciale DJ-Piet 
al vooruit gestuurd om de 
kinderen bezig te houden 
en alvast in de stemming te 
brengen. Er werd gefröbeld, 
muziek gedraaid, gedanst 
en uit volle borst werden de 
Sinterklaasliedjes meegezon-
gen. Kortom, het was een en 
al pret en het was natuurlijk 

spannend om zo meteen de Sint en zijn Pieten in levende lijve te mo-
gen ontmoeten.
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Zo rond de klok van 4 uur 
was het dan zover. DJ-Piet 
kondigde aan, dat de Sint en 
zijn 4 andere Pieten waren 
gearriveerd en zette samen 
met de kinderen en andere 
aanwezigen het welkomstlied 
in. En ja hoor, de Sint en zijn 
Pieten kwamen binnen, er 
werd volop gestrooid, handen 
geschud en toen de Goed-

heiligman eindelijk zijn speciale Sintzetel had bereikt en was gaan zit-
ten, kon het spannende feest beginnen.
De Hoofd-Piet nam de microfoon en begon met de kinderen in groepjes 
naar voren te roepen. De groepjes hadden elk 
een grote variatie in leeftijd, van baby’s tot bijna 
tieners en alles wat er tussen zit. Zo mochten er 
gedurende ruim een uur 8 groepjes met in totaal 
meer dan 30 kinderen bij de Sint komen, die dan 
afzonderlijk door de Sint werden toegesproken. 
Van iedereen wist hij in Het Boek Van Sinterklaas 
wel iets te vinden en de kinderen daarmee te ver-
rassen. Ook hebben veel van de kinderen, die 
dat wilden, bij de Sint op schoot mogen zitten en 
zijn samen met hem op de foto gegaan. Natuurlijk 
waren er ook diverse kids, die het wel aandurfden 
om voor de Sint en zijn Pieten een sinterklaasliedje te zingen, dat dan 
natuurlijk uit volle borst werd meegezongen. Zelfs een van de (groot-)
ouders was op een gegeven moment zo vriendelijk om voor de Sint te 
zingen. De “Zie ginds komt de stoomboot..”-, “Sinterklaas Kapoentje..”-, 
“De zak van Sinterklaas..”-, “Hoor de wind waait door de bomen..”- en 
nog vele andere - uitvoeringen van sinterklaasliedjes werden enthousi-
ast ten gehore gebracht.

Toen alle kinderen bij de Sint waren 
geweest, was het tijd voor het volgende 
onderdeel van deze middag.
Onze Tivoli-kleintjes moesten weer op 
hun billen gaan zitten voor de Sint en 
toen konden de Pieten gaan beginnen 
met het ronddelen van de cadeautjes.
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Dit was natuurlijk zoals ieder jaar weer het hoogtepunt van de middag, 
waarop alle kleintjes hadden zitten wachten. Er was wel afgesproken, 
dat ze pas met uitpakken mochten beginnen, als iedereen zijn of haar 
cadeau had gekregen 
en dat de Hoofd-Piet 
dan een teken zou ge-
ven. Toen hij dat sein-
tje gaf, begon iedereen 
uit te pakken en het 
was een genot om te 
zien hoe zichtbaar blij 
zij waren na het uitpak-
ken van hun geschenk.

Maar, zoals altijd komt 
aan alles een eind en 
zo ook vandaag. Het 
was weer tijd voor de 
Sint en zijn Pieten om 
naar een volgend Sin-
terklaasfeest te gaan 
om nog meer andere 
kindjes te verblijden 
met een bezoek. Na-
tuurlijk werden de Sint 

en zijn staf uitgeleide gedaan met de liedjes “Dank u Sinterklaasje…” 
en “Dag Sinterklaasje…” en iedereen kon terugzien op weer een ge-
slaagde Sinterklaasviering.

Tot slot willen we graag onze speciale Sint-sponsors (Glazenwasserij 
Lutgens/Intertoys), de Sint en zijn Pieten, Angelique, Henk, en verder 
iedereen bedanken, die er aan heeft bijgedragen, dat het ook dit jaar 
weer een succes is geworden.

Op de volgende pagina een selectie van de overige foto’s
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TIVOLI 1 – 1E VERLIES, WEL PERIODETITEL

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 aan-
gevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl of 
trompettercup.com.

Een gelijkspel uit bij Riethoven was voldoende om de 1e periodetitel 
binnen te halen. Proficiat, mannen. Wel liepen we de wedstrijd daarop, 
thuis tegen Hoogeloon, tegen de 1e nederlaag aan. Van de studenten 
van Pusphaira werd weer wel gewonnen en na 10 wedstrijden zijn er 
7 gewonnen, 2 gelijkgespeeld en 1 verloren en hebben we 23 punten. 
Nog steeds koploper met 3 punten en 1 wedstrijd meer dan Woenselse 
Boys, zodat de spanning weer helemaal terug is. 

Riethoven - Tivoli (0-1) 2-2 19 november 2017
ED/ed.nl:

Periode voor koploper Tivoli, Woenselse Boys loopt in

VIERDE KLASSE F (ZUID I)
Tivoli had aan een punt genoeg voor de periode en pakte dat ook 
bij Riethoven. Nummer twee Woenselse Boys liep in door een 
zege bij Steensel.

Tivoli heeft beslag gelegd op de eerste periode na een 
2-2 gelijkspel bij Riethoven. Joey Klaassen en Leroy 
Renders bezorgden de koploper een 0-2 voorsprong. 
Koen Donkers en Gijs van Otten maakten de voor-
sprong ongedaan.
Door de remise hield Tivoli aan de eerste periode een 
punt meer over dan Woenselse Boys, wat de Eindhove-
naren een ticket voor de nacompetitie oplevert.








17

Tivoli – Hoogeloon (0-1) 0-1 26 november 2017
ED/ed.nl:

Woenselse Boys komt gelijk met koploper Tivoli

VIERDE KLASSE F (ZUID I)
Woenselse Boys speelde gelijk tegen FC Cranendonck, maar om-
dat koploper Tivoli thuis van Hoogeloon verloor, staan de Eindho-
vense ploegen nu met een gelijk puntenaantal bovenaan.

Koploper Tivoli leed de eerste nederlaag van het seizoen. De bezoe-
kers kwamen door een goal van Yannick Sol 
na acht minuten op voorsprong. Hoogeloon 
domineerde het duel in het eerste half uur, daarna 
raakte Joey Klaassen de paal namens Tivoli en 
begon de thuisploeg aan een offensief. Hoog-
eloon gaf ook na rust geen krimp en ging met de drie punten lopen.

amateurvoetbaleindhoven.nl:

Hoogeloon behaalt knappe overwinning op koploper Tivoli 
Natuurlijk was Tivoli de meest aanvallende ploeg, maar Hoogeloon 
kwam op voorsprong, speelde compact en toonde onverzettelijkheid. 
Tivoli kreeg kansen, maar de beste kansen waren voor Hoogeloon, die 
de voorsprong 90 minuten vol wist te houden en daarmee een zeer 
belangrijke overwinning boekte. De stemming was na afloop dan ook 
optimaal.
Hoogeloon had de tegenstander goed ingeschat en begon behoudend, 
hield de linies gesloten en kwam er af en toe goed uit. Na zeven minu-
ten had men succes. Bij een toegekende vrije trap dacht iedereen aan 
een voorzet, zo ook de doelman, maar Yannick Sol schoot rechtstreeks 
op doel. De doelman kreeg er nog wel de hand tegen, maar kon een 
doelpunt niet voorkomen, 0-1. Even later kreeg ook de thuisclub twee 
goede kansen achter elkaar. Gelukkig voor Hoogeloon stond het vizier 
niet op scherp en ging de bal naast en voorlangs.
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Na een half uur kreeg de snelle Tivoli aanvaller wederom een goede 
kans, maar weer ging de bal net naast, waardoor Hoogeloon met een 
voorsprong de rust in ging.
Na rust een zelfde spelbeeld, met af en toe een goede aanval van de 
gasten. Vlak na de pauze kopte Hans v/d Heijden goed in na een vrije 
trap van Yannick Sol, maar de doelman stopte prima. Kort hierop liet de 
scheidsrechter doorspelen na een overtreding op Niels Luyten en Cis 
Waterschoot kapte de tegenstander mooi uit, maar schoot vervolgens 
recht op de doelman. In de 55ste minuut weer een prima aanval van 
Hoogeloon met als laatste Tom de Laat, die op de rand van de zestien 
onderuit werd gehaald. Aangezien dit doorgebroken speler was, ver-
wachtte men een rode kaart, maar het werd een vrije trap zonder kaart. 
De vrije trap werd door Yannick goed ingeschoten, maar ook de doel-
man toonde zijn klasse. De mooiste actie was van Hans v/d Heijden, 
die op links enkele verdedigers het nakijken gaf, met als slot een prima 
voorzet, waarna Cis Waterschoot via een verdediger naast schoot. Het 
laatste kwartier voerde de thuisclub de druk verder op en Hoogeloon 
moest alle zeilen bijzetten om een doelpunt te voorkomen. Met name 
de jonge spelers verdiende een pluim voor de tomeloze inzet, maar het 
was een team resultaat. Met wat geluk en uitstekend keeperswerk van 
Twan Peters bleef Hoogeloon op voorsprong en sleepte hiermee drie 
punten uit dit enerverende duel tegen koploper Tivoli.

trompettercup.com:

Hoogeloon bezorgt Tivoli eerste nederlaag

Een knappe overwinning van Hoogeloon tegen koploper Tivoli. (foto Ton van 
der Heijden)
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Een prestatie van formaat van Hoogeloon. Als eerste ploeg slaag-
den de blauwen erin om koploper Tivoli pootje te haken in deze 
competitie. 
In het duel van Hoogeloon tegen de trotse koploper, die vorig seizoen 
promoveerde van de vijfde naar de vierde klasse, een mooie mijlpaal 
voor de bezoekers. De 0-1 betekende voor de gasten de eerste nul in 
een uitwedstrijd sinds 10 april 2016. Hoogeloon speelde toen 0-0 gelijk 
tegen Steensel. Voor Tivoli was het dan weer de eerste thuisnederlaag 
sinds 19 februari 2017, toen thuis met 0-2 van Riethoven werd verlo-
ren.
Doelpuntenmaker Yannick Sol bracht zijn ploeg al na 7 minuten op 
voorsprong, door een vrije trap -onverwacht- in één keer in doel te laten 
ploffen. Tivoli kreeg nog genoeg kansen op de gelijkmaker, maar met 
wat geluk en een tomeloze inzet hield Hoogeloon stand en pakte het 
de vierde overwinning van het seizoen. Daarmee zijn de mannen van 
trainer Nik Bierens opgerukt naar plaats 5 in 4F. De achterstand op het 
leidende Eindhovense duo Tivoli/Woenselse Boys bedraagt 6 punten. 
Met ZSC (thuis), Bergeijk (uit) en De Weebosch (thuis) als tegenstan-
ders heeft Hoogeloon nog een mooi programma om met een gerust 
hart de winterstop in te kunnen.

Tijdens deze wedstrijd zijn foto’s gemaakt door Ton van der Heijden. 
Hier een selectie daarvan.
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Pusphaira – Tivoli (0-1) 0-1 3 december 2017
ED/ed.nl:

Tivoli wint nipt bij Pusphaira, remise bij Hoogeloon - ZSC

VIERDE KLASSE F
Lijstaanvoerder Tivoli boekte een nipte zege bij de studenten van 
Pusphaira. FC Cranendonck, DOSL en Vessem pakten ook drie 
punten.

Tivoli trof een muur van Pusphaira-verdedigers 
voor zich. De koploper was continu in de aanval en 
kwam net voor rust op voorsprong. Ralf Walravens 
zorgde met een kopbal uit een corner op 0-1. Na 
rust kwam Tivoli niet meer in de problemen en had 
de zege nog hoger uit kunnen vallen.

amateurvoetbaleindhoven.nl:
Tivoli heeft in de uitwedstrijd tegen Pusphaira de zevende overwin-
ning van het seizoen behaald. De koploper liet vanaf de aftrap zien dat 
het over veel meer kwaliteiten beschikt dan de studenten. De gehele 
wedstrijd speelde het duel af op de helft van Pusphaira. Toch wist Tivoli 
maar slechts een keer te scoren. Vlak voor het rustsignaal wist Walra-
vens na de vele gemiste kansen wel het net te vinden.
Na rust eenzelfde spelbeeld waarin Tivoli verzuimde om de voorsprong 
te vergroten. Gescoord werd er niet meer in deze wedstrijd waardoor er 
een 0-1 op het scorebord bleef staan.

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 05/12/17)

Bedankt
Mark Panhuizen reservelid veteranen
Tom de Haas selectie

Nieuw
geen

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN
Tussenstand

 1 Laura van Bergeijk dames  19x
 2 Ashley Dielemans dames  13x
 3 Semra Arici dames  10x
 4 Hakan Arici veteranen   9x
 5 Anna Welten dames    7x
 6 Mike van Dijk selectie    5x
  Björn Bertrams selectie    5x
  Leroy Renders selectie    5x
  Frans Veldpaus veteranen   5x
 10 Sammy Dirkx selectie    4x
  Joey Klaassen selectie    4x

H H H
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JO9-2 
(van Dion Bell)

Tivoli JO9-2 – Unitas JO9-6 6-5 04-11-2017
Na veel getraind te hebben op be-
paalde punten gingen we de wedstrijd 
tegemoet, iedereen had een duidelijke 
taak en plaats op het veld en we kon-
den starten. Unitas mocht de wedstrijd 
starten en beginnen met aftrappen, 
geen goed begin voor ons want na 10 
seconden stonden we al 0-1 achter.
De jongens hebben zichzelf herpakt en 

het was voor beide teams vechten om doelpunten te maken, in de rust 
stonden we 3-3 gelijk. 
Ons team even aangesproken waar ze beter konden en dit laten 
uitvoeren, onze jongen zetten een perfecte score neer van 6-4 voor-
sprong. Met nog maar een paar minuten speeltijd werd het toch wel 
heel spannend, in de laatste minuut kregen we een penalty tegen die 
goed door Unitas werd benut en het werd 6-5. En dan...dan wordt het 
spannend, winnen we of word het nog gelijkspel.... gelukkig was de 
speeltijd om en hebben we gewonnen. Het team is aan het groeien als 
team en we leren en worden steeds iets beter.. op naar de volgende 
wedstrijd uit tegen Valkenswaard!

Tivoli JO9-2 - Valkenswaard JO9-5 5-7 11-11-2017
We begonnen een spannende wedstrijd, al na 5 minuten was te zien 
dat de tegenpartij gewaagd was aan ons en het ging steeds met doel-
punt tegen doelpunt. Zij scoorden de eerste waarop wij meteen ons zelf 
herpakten en de 1-1 maakte, dit ging zo door tot de rust. 
We konden even op adem komen en de dingen bespreken die beter 
konden om op een voorsprong te komen, helaas lukte dit niet meer en 
hebben we de wedstrijd verloren met een score van 7-5. Dit was onze 
10de wedstrijd en de 4e nederlaag tot nu toe wat ons zet op 0 x gelijk-
spel en maar liefst 6 keer winst, super trots. Ondanks het verlies van 
deze wedstrijd zie je iedereen groeien in het spel!

Tivoli JO9-2 – Wilhelmina Boys JO9-4 0-16 18-11-2017
We kregen een sterke tegenstander op visite, dit konden we al zien aan 
de statistieken die van hun bekend waren.



23

We begonnen met 1 man te weinig, maar net zoals altijd, vol goede 
moed. Helaas kon je al meteen zien dat de tegenpartij beter op elkaar 
ingespeeld was. 
Bij de eerste time out stonden we 0-5 achter, met hulp van de F1 van 
Luuk konden we weer verder. Er werd een sterke 10 minuten gespeeld, 
de tegenpartij had maar 1 doelpunt kunnen scoren. We lieten zien dat 
ook wij wel konden voetballen. 
Na de rust ging het helaas wat anders, doordat we geen wissel had-
den, waren er geen echte rustmomenten voor onze voetbaltalenten, 
waardoor we met de 2e time out op 0-11 achter stonden. 
Langs de lijn de jongens nog proberen op te peppen, maar helaas, ze 
gaven de moed op na deze score en kregen nog wat ballen tegen.

RKVVO JO9-3 - Tivoli JO9-2 18-2 02-12-2017
Na de vorige nederlaag flink getraind op verschillende vlakken, we heb-
ben vooral onze talenten laten weten dat het nooit 1 iemand zijn schuld 
is als we verliezen. 
Als wij verliezen, doen we dat als een team, net zoals we winnen als 
een team. 
Aangekomen in Veldhoven, het was verschrikkelijk koud en het kunst-
gras was nog een beertje bevroren. We konden de wedstrijd toch be-
ginnen, na de aftrap stonden we al snel op voorsprong, na een mooie 
voorzet en goede afmaak 0-1.
De tegenpartij, die pas 1 keer verloren had dit seizoen, pakte ons met-
een terug en het was binnen 1 minuut al weer 1-1.
Bij de eerste time out stonden we achter met 4-1, onze jongens hadden 
het door de kou en door het veld ook echt zwaar. Doordat iedereen zijn 
beste beentje voor zette, kon je zien dat ze niet zo wilden verliezen als 
de vorige wedstrijd. 
Onze keeper, die weer echt goed heeft staan keepen, heeft geweldig 
veel ballen tegen gehouden. Maar helaas hebben we er toch teveel 
tegen gekregen. We hadden zelf nog maar 1 glorieus doelpunt, daar 
waar de tegenpartij ons afstrafte met een uiteindelijke score van 18-2. 
Ook hier weer, onze talenten hebben gevochten voor de winst, hebben 
hun best gedaan, zonder een wissel alles gegeven wat ze hadden, he-
laas!
De laatste 2 wedstrijden voor de winterstop op eigen veld, we gaan 
daar weer met frisse moed naar toe leven en zoals altijd gaan we pro-
beren te winnen!

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Hoogeloon op 26 november  jl. was Noah 
Janssen van JO9-1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij 
mocht mee op de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde geschon-
ken en werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

NOAH JANSSEN

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 26-11-2017
TIVOLI 1 – HOOGELOON 1

Wat is je naam?
Noah Janssen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
16-6-2009, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5, Hasselbraam
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Nederlands team
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Voetbaltrainer
In welk elftal speel je?
JO9-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
4 maanden (2017)
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Fijn en leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Passen
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Schieten
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
26-0 tegen Juventud (6x gescoord)
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Penalty recht boven de keeper
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ik denk 3e

Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Pim (van mijn team)
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Gamen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Penne; Spruitjes
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Disney XD/Zapp
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?

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?
Meer spelers
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Ik wil graag hard schieten oefenen

H H H
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JO9-1 
(van Dion Bell)

Tivoli JO9-1 – Maarheeze JO9-1 7-3 04-11-2017
Het leuke van de huidige 
opzet is dat je vooraf totaal 
geen idee hebt van de sterk-
te van de tegenstander, de 
uitslagen van vorige wedstrij-
den zijn niet openbaar.
Dus ook nu weer geen idee 
wat te verwachten.
Al vlug werd duidelijk dat we 
van deze tegenstander niet 
hoefden te verliezen, het 
enige waar ik me zorgen over 

maakte, was het lompe spel van enkele spelers van hun. Bij iedere bal 
gleden zij met een sliding op onze spelers af, gelukkig konden ze ie-
dere keer het inglijdend kind ontwijken. 
Ik heb toch duidelijk gemaakt aan de trainer dat het niet de bedoeling is 
dat slidings gemaakt worden bij de kleintjes.
Uiteindelijk zonder kleerscheuren de wedstrijd door gekomen.

Tivoli JO9-1 - Eindhoven JO9-2 3-4 11-11-2017
Dit was een belangrijke wedstrijd om te zien waar we staan.
In het begin vond ik ze niet zo sterk, of kwam dat omdat wij het spelle-
tje heel goed speelden. In de 1e helft hadden wij het beste van het spel 
en kwamen goed op voorsprong.
De 2e helft was voor Eindhoven waardoor het enkele minuten voor 
het einde 3-3 stond. De neutrale toeschouwer en ook de niet neutrale 
toeschouwers hebben genoten van deze wedstrijd. Net voor het einde 
scoorde Eindhoven nog de winnende goal, jammer, dit was echt een 
gelijkspel wedstrijd, allebei hadden we kunnen winnen en verliezen. Na 
deze wedstrijd veel complimenten gekregen over het niveau van ons 
team.

Geldrop JO9-3 - Tivoli JO9-1 4-5 (3-4) 18-11-2017
Weer een wedstrijd op kunstgras, dit geeft voor de kids toch echt nog 
steeds problemen, de bal rolt veel sneller dan op gras.
Maar toch was het binnen 10 minuten 0-4, met goed spel,




27

combinatievoetbal creëerden we kans op kans, dit was een hele goede 
fase. Hierna viel er een sluier van overmoed over het team. Voor de 
rust was het 3-4, doordat te ver naar voren gevoetbald werd en niet 
mee terug verdedigd werd.
In de rust dit aangehaald en de opdracht meegegeven dat geen doel-
punt meer tegen door slecht verdedigen.
De 2e helft was nog niet begonnen of Geldrop scoort, met veel geluk 
een wonderschoon doelpunt (4-4). Wij gingen op jacht naar de verlos-
sende treffer, zonder achterin teveel weg te geven, dit lukte aardig. Op 
een paar keer na, maar daar bracht Joep redding, die weer een goede 
wedstrijd gekeept heeft.
De druk naar voren gaf uiteindelijk de bevrijdende treffer, (4-5), achteraf 
was het niet nodig geweest deze wedstrijd zo spannend te maken.
Toch goed gewerkt.

Tivoli JO9-1 – DBS JO9-2 4-2 (1-0) 25-11-2017
Omdat Nathan er niet bij was, hadden we geen wisselspeler, daarom 
de opdracht zuinig spelen, niet teveel naar voren spelen, dit werd goed 
opgepikt.
Na enkele schoten van afstand wist Pim het doel te vinden, Enkele 
goede acties werden net niet beloond door een doelpunt, het positieve 
was dat de tegenstander nauwelijks kansen kreeg.
Na de rust nog steeds niet teveel druk naar voren, de laatste 10 minu-
ten mochten zo druk zetten. Dit was eigenlijk niet nodig, met dit spel 
kregen we voldoende kansen, een paar afstandsschoten en acties voor 
het doel.
Ook een fraaie combinatie welke begon met een hakbal van Pim op 
Stijn, deze gaf strak voor op Luuk, dit had een doelpunt mogen zijn, 
mooie aanval.
Ondertussen was het (3-0), de tegenstander kreeg pas 1e kans na de 
rust, deze werd ingeleid door Tommy, die tijdens een dribbel voor de 
goal de bal niet afschermde waardoor de tegenstander hem er zo in 
kon tikken.
Direct hierna weer een korte verslapping waardoor de tegenstander de 
druk op ons kon zetten (3-2). Toch heb ik niet het gevoel gehad dat we 
dit gingen verliezen, het stond als een huis en we kregen voldoende 
kansen, een mooi hoog afstandsschot van Stijn bracht de eindstand op 
4-2.
Goed gewerkt, degelijk gespeeld, als we nog zuiniger omgaan met de 
kansen, dan…
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Woenselse Boys JO9-2 - Tivoli JO9-1 4-0 (1-0) 02-12-2017
Op de kou konden we ons kleden, dus daar hadden we niet zo’n last 
van, maar het kunstgrasveld was voor de bal 1 grote ijsbaan. De bal 
rolde niet maar gleed over het veld. De tegenstander had hier iets min-
der moeite mee, waardoor zij makkelijker konden voetballen.
We waren telkens een stapje te laat en de ballen gleden voortdurend 
van de voet.
Helaas, hopen dat we de laatste wedstrijd wel winnend afsluiten.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F
Tivoli 10 23 22- 11
Woenselse Boys   9 20 25- 16
De Raven   9 16 20- 10
HMVV   9 16 26- 18
Vessem 10 16 15- 10
Hoogeloon 10 15 15- 15
DOSL 10 12 12- 19
FC Cranendonck   9 11 14- 15
Bergeijk 10 11 17- 16 
ZSC   9 10 13- 19
Riethoven   9 9 15- 24
Steensel 10 8 12- 18
Pusphaira   9 7 8- 15
De Weebosch   7 2 7- 15

Tivoli 2 4e klasse 417
Woenselse Boys 2   9 25 39- 10
HMVV 2   9 19 25- 14
Riethoven 2   8 18 23- 10
SDO’39 2   9 18 33- 24
RKDSV 2 10 16 27- 16
DOSL 2   7 15 23- 10
EDN’56 2   8 10 15- 32
Hoogeloon 2 10 8 13- 21
ZSC 2   7 6 7- 17
Tivoli 2   8 6 16- 19
DVS 2   9 6 14- 39
RKGSV 2   8 3 13- 36
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Tivoli 3 5e klasse 524
Unitas’59 6 9 23 38- 11
EFC 5 9 18 22- 15
RKVVO 6 7 16 19- 11
Beerse Boys 6 8 15 33- 22
De Valk 4 8 11 19- 15
Spoord. Boys 4 8 11 20- 18
Oirschot Vooruit 6 9 10 23- 22
Tivoli 3 9 10 12- 21
RKDSV 4 7 8 15- 19
Bergeijk 3 7 7 9- 20
Nieuw Woensel 4 7 6 15- 33
Reusel Sport 6 8 2 12- 30

Tivoli 4 5e klasse 519
Acht 3 8 17 18- 12
Tivoli 4 7 16 32- 15
Unitas’59 5 8 16 25- 13
DBS 3 8 16 30- 26
Woenselse Boys 5 7 11 26- 14
Braakhuizen 6 7 11 18- 19
RPC 6 9 9 19- 27
Pusphaira 4 9 8 12- 26
WODAN 9 7 7 14- 16
Eindhoven AV 3 8 6 22- 36
Nieuw Woensel 5 8 4 15- 27



31

Tivoli 5 6e klasse 649
UNA 10   9 27 40- 11
DVS 8 10 17 36- 37
De Valk 6   9 16 31- 26
Maarheeze 4   8 15 22- 18
Brabantia 8   9 15 26- 19
Budel 8   9 13 31- 26
Valkenswaard 7   7 11 15- 13
Heeze 6   9 9 23- 27
RPC 10   8 8 25- 30
Tivoli 5   8 4 16- 35
Gestel 5   8 1 11- 34

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)
Tivoli VR1   9 24 59- 11
Vlijmense B. VR1   8 21 61- 11
SPV VR1   9 21 27- 8
Ollandia VR1 10 21 35- 18
Emplina VR2 10 16 16- 22
Real Lunet VR1   9 13 32- 31
Boskant VR1 10 13 27- 28
SBC VR2 10 10 27- 39
Baardwijk VR3 10 9 28- 57
Avanti’31 VR2   9 6 15- 44
FC Cranend. VR2   9 5 16- 43
Blauw Geel’38 VR1   9 4 12- 43

H H H
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ONS VIJFDE

Ook dit jaar zijn er verschillende verslagen aangeleverd vanuit het team 
van onze redacteur Pascal Janssen. Hieronder de bijdrage voor deze 
maand.

Tivoli 5 – UNA 10 1-5 15 oktober

Na een korte nacht en na een mooi feestje van onze Fred moesten we 
tegen UNA, de ongeslagen koploper. Gelukkig was Carapiet, onze ver-
losser weer eens neergedaald op de Heihoef, meteen werd de tactiek 
aangepast op onze verlosser! 
Normaal staat Tivoli 5 bekend om zijn positiespel ala Barcelona, tiki, 
taka, voetbal .
Maar vandaag werd de tactiek dus aangepast, counteren 3.0. Met z’n 
allen inzakken, UNA laten komen, op onze helft kort en fel erop en 
bij balbezit de lange bal hanteren op onze snelle spitsen Carapiet en 
Vinnie . Alleen Hans of Dion mocht bijsluiten, zodat we bij balverlies 
genoeg spelers achter de bal hadden. Deze tactiek werkte behoorlijk, 
we kregen enkele goede kansen, via Dion en Vinnie, maar we kwamen 
toch op achterstand, 0-1. Tegen de verhouding in dus... Dion zette goed 
door op de helft van UNA en speelde de bal naar Carapiet die weer aan 
een solo begon. Hij omspeelde meerdere spelers maar zag zijn schot 
gekraakt worden maar met gevaar voor eigen leven (de bal bleef liggen 
tussen de 5 meter en de doellijn) kreeg Carapiet alsnog de bal in het 
netje, 1-1. Dit was tevens ook de ruststand.
UNA had ondertussen onze tactiek door, ze zetten een andere speler 
op Carapiet en hun laatste linie ging meer naar achteren spelen, waar-
door er bijna geen ruimte meer achter hun laatste linie lag. Het werd 
dus een stuk lastiger, en om onze tegenstander het nog makkelijker te 
maken, begonnen we ook persoonlijke fouten te maken, waardoor UNA 
opeens uit liep naar een 1-5 eindstand. 
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Degene die de fout in gingen, weten dit zelf dondersgoed en ik hoop 
dat ze hiervan leren (positief blijven,😔). Yes ik heb smiley’s !! 

Al met al was het een wedstrijd met 2 gezichten, de eerste helft was de 
beste van de afgelopen tijd en de tweede vooral 1 van fouten. Laten we 
de goede dingen meenemen naar de volgende wedstrijden en dan ko-
men de punten vanzelf . 
Deze week 2 spelers als speler van de wedstrijd, namelijk Jorn, aka 
die Lange en Juul die helaas geblesseerd moest afhaken maar in de 
tweede helft ook een bijdrage leverde als vlagger !! 
El grande 8

H H H
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UIT DE MEDIA – HEIHOEF PERIKELEN 
(overgenomen van ED.nl dd 9 november 2017 en uit het Eindhovens 
Dagblad van 10 november 2017)

Op 9 november verscheen er op ED.nl in dit kader weer een artikel, dat 
we onderstaand met jullie delen.

RPC Voorzitter Jac Rooymans. © Jean Pierre Reijnen

RPC en sv Tivoli zijn weinig opgeschoten 

EINDHOVEN - RPC verhuist waarschijnlijk pas na de zomer van 2019 
naar sportpark de Heihoef. Het eerste gezamenlijke gesprek over de 
verhuizing van voetbalclub RPC naar het sportpark van sv Tivoli is 
stroef verlopen. 
Diede Hoekstra 09-11-17, 17:19 
 
Volgens RPC-voorzitter Jac Rooijmans omdat de voorbereiding van 
de gemeente nogal te wensen overliet. Eindhoven wil beide clubs sa-
menbrengen op sportpark De Heihoef en daar was tot dusver al weinig 
enthousiasme voor bij de clubs zelf. 

Tijdens de eerste bijeenkomst afgelopen woensdag hoopten beide be-
sturen meer duidelijkheid te krijgen over de beoogde veldindeling. ,,De 
gemeente was echter vergeten deze vooraf toe te sturen. Dan is het 
lastig praten”, aldus Rooijmans.
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,,Duidelijk is al wel dat de gemeente bij haar berekeningen weinig re-
kening heeft gehouden met de praktijk. De gedachte dat iedere week 
de helft thuis en de helft uit speelt klopt alleen op papier. In de praktijk 
speelt soms wel 65 procent van de elftallen een thuiswedstrijd. Dan is 
het de vraag in hoeverre het allemaal past op de nieuwe locatie.”

Noodzakelijk
De verhuizing van RPC naar het sportpark aan de Roostenlaan is vol-
gens de gemeente noodzakelijk. Aan de Aalsterweg is de club uit zijn 
jasje gegroeid en moet het bovendien een veld inleveren voor de komst 
van een park & ride. Op de Heihoef gebruikt sv Tivoli momenteel maar 
een fractie van de capaciteit van de velden.
Tivoli wil alleen meewerken als de gemeente voldoet aan hun voor-
waarden. Volgens voorzitter Dré Rennenberg zijn er door de gemeente 
in ieder geval een paar zorgen weggenomen. ,,Bijvoorbeeld die over 
het parkeren. De gemeente heeft aangegeven dat er extra ruimte is 
rond het sportpark, bij het Sint-Joriscollege en bij het honkbalveld.”

Kantine
Over twee weken zitten de drie partijen weer om tafel. Dan zal er vol-
gens Rooijmans ook weer gesproken worden over de kantine. ,,Voor 
clubs heel belangrijk want dat kopje koffie dat er gedronken wordt zorgt 
voor een belangrijk deel van de inkomsten. De gemeente heeft ons ge-
vraagd of we een gezamenlijke of eigen kantine willen. Maar dan moe-
ten we wel de financiële kaders kennen. We kunnen wel dagdromen 
over een prachtige accommodatie maar als het geld er niet is...”
Een verhuizing per komend seizoen is volgens de betrokkenen inmid-
dels niet meer reëel. De gemeente gaat inmiddels uit van een overgang 
na de zomer van 2019.

Op 10 november verscheen er in het papieren Eindhovens Dagblad 
een soortgelijk artikel, waarvan wij onderstaand een scan laten zien.
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VETERANEN 
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Ook deze maand is onze correspondent en webryder Marc van Hout 
weer in de pen geklommen om te berichten over de veteranen. Onder-
staand zijn bijdrage voor dit clubblad.

Het wel en wee van onze veteranen

Zoals in het vorige clubblad te lezen was, hielden de resultaten van 
onze veteranen dit seizoen nog niet echt over om het zo maar eens 
uit te drukken. In de eerste vier wedstrijden werd er maar één schamel 
puntje gesprokkeld, maar de laatste wedstrijd bij Waalre bood weer 
hoop. Maar in deze periode zou blijken: de ene wedstrijd is de andere 
niet, sterker nog: de ene helft is de andere niet.

11-11 Gestel B vets – SV Tivoli vets 9-2
Tegen Waalre werd er voor het eerst sinds lange tijd dit seizoen weer 
redelijk tot goed gevoetbald en zat er wel minimaal een puntje in, maar 
na wederom een afgelasting (Woenselse Boys zegde af) leek dat weer 
ijdele hoop.
Ondergetekende en senior waren die wedstrijd – zoals later bleek: ge-
lukkig – afwezig, want de Tivolianen werden naar verluid onder de voet 
gelopen. En ondanks dat de Gestelnaren het vandaag niet echt nodig 
hadden gezien de uiteindelijke uitslag, konden zij het niet laten om af 
en toe flink over de grens te gaan qua overtredingen. Enfin, een wed-
strijd om heel snel te vergeten. Resultaat: 9-2.

18-11 SV Tivoli vets – Brabantia A vets 8-1
Terwijl ondergetekende in het Limburgse land zijn kunsten met drie pij-
len aan de oche aan het vertonen was, waren de veteranen bezig aan 
hun wederopstanding. Na de afstraffing van vorige week kwamen deze 
week de rood-blauwe van d’n Brab op bezoek. Helaas voor hen bleek 
dit de verkeerde week om op De Heihoef te komen en veranderden zij 
in kanonnenvoer.
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Voor rust tilden Frans en Hakan, beide met twee doelpunten, de stand 
naar een comfortabele 4-0 voorsprong. Het meest bijzondere feit aan 
deze stand was, dat de 1-0 pas de eerste voorsprong voor de Tivo-
lianen was dit seizoen en dat pas half november…! De tweede helft 
werkten Tivoli gestaag verder aan zijn voorsprong en had vooral Hakan 
het op zijn heupen, met nog eens drie doelpunten op zijn naam zette hij 
zijn totaal van vandaag op 5 en de tussenstand op 8-0. De treffer van 
Brabantia vlak voor tijd deed weinig af aan de klinkende overwinning en 
kon dus aan de wetenschap worden geschonken.

25-11 Gestel A vets – SV Tivoli vets 3-3
Na twee wedstrijden met totaal verschillende uitslagen was het afwach-
ten wat de ontmoeting met het andere team van Gestel zou brengen. 
Vandaag werd er met Nick maar weer eens een debutant van stal ge-
haald en hij mocht gelijk in de basis starten. 
In het eerste kwart van de wedstrijd had Tivoli de overhand en leek 
er weinig aan de hand. Echter kwam Gestel prompt op een 1-0 voor-
sprong en dat deed de wedstrijd compleet kantelen. De Tivolianen wa-
ren allemaal het spoor bijster en zo keken zij met de rust tegen een 3-0 
achterstand aan tegen een mindere ploeg.
Ondanks de achterstand leefde er nog hoop bij Tivoli. Kort na rust 
kreeg Tivoli een vrije trap in de buurt van het strafschopgebied en 
Frans nam plaats achter de bal. Gestel bleek zijn trapkunsten te ken-
nen, maar ondanks een extra man op de doellijn konden zij niet voor-
komen dat Frans de 3-1 binnen schoot. De druk op het Gestelse doel 
nam toe en toen Mike een prima voorzet van onze debutant wist te 
promoveren tot assist was alles nog mogelijk, 3-2 met nog 25 minuten 
te spelen. Gestel beefde en dat bleek niet zonder reden. Drie minuten 
voor tijd ging Hakan met een lange sprint op weg naar de gelijkmaker. 
Op de rand van het strafschopgebied werd hij van achter onderste 
boven gegleden. Rode kaart dacht iedereen, maar niets bleek minder 
waar: slechts een vrije trap. Wederom nam Frans plaats achter de bal 
en hij zorgde met zijn tweede voor gerechtigheid: 3-3.

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
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- ons vaandelteam weer een prijs aan het  
 palmares heeft toegevoegd
- de eerste periodetitel uit bij Riethoven  
 werd zeker gesteld
- het goede veldspel en –overwicht met  
 een punt beloond werd
- hiermee ook een plek in de nacompetitie  
 is bemachtigd

- alleen een kampioenschap hier nog verandering in kan brengen
- dit uiteraard goed gevierd is
- onze kantine daarvoor het strijdtoneel was
- een week later voor het eerst dit seizoen verloren werd
- zo de spanning weer terug is in de vierde klasse F
- onze jongens wel alles nog in eigen hand hebben
- ook de dames alles nog in eigen hand hebben
- zij slechts 1 keer verloren hebben
- de concurrentes van vorig jaar, Vlijmense Boys, hen op de hielen 
 zitten
- dit overigens ook geldt voor de Vlijmense Girls
- de Sint Pas weer op de Heihoef was
- hij met zijn pieten onze jongste Tivoliaantjes kwam verblijden
- het een erg gezellig feestje is geworden
- de kinderen uit volle borst aan het zingen waren
- dit ook gold voor sommige ouders
- de muziekpiet er al wat eerder was om de boel alvast aan te 
 zwengelen
- dit hem zeker gelukt is
- iedereen in opperste stemming was toen de Sint nog maar Pas er 

was
- de nodige fotomomentjes volgden en de Sint ook wel wat in zijn boek 

had staan
- de kantine behoorlijk vol was met kinderen, ouders, grootouders en 

andere belangstellenden
- na het uitdelen van de cadeautjes de Sint ook weer kon vertrekken
- we hopen en er eigenlijk ook vanuit gaan dat wij hem volgend jaar 

ook weer mogen ontvangen in onze kantine
- de soap rondom ons sportpark nog voortgaat
- diverse gesprekken gevoerd zijn en zullen volgen

H H H








