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REDACTIONEEL
We hebben een 
hele andere 
winter dan we 
de laatste jaren 
gewend waren. 
Gemiddeld veel 
kouder en meer 
sneeuw en wie 
weet hoe lang dat 
nog zal duren. Of 

dat ook tot meer afgelastingen zal 
leiden, is natuurlijk onzeker, maar 
daarover genoeg nu.
Het is wel jammer, dat ons 1e 
in de afgelopen periode helaas 
tegen een 2e nederlaag opliep 
en wat meer punten gemorst 
heeft. Daardoor hebben ze de 
koppositie in de 4e klasse moeten 
afstaan aan grootste concurrent 
Woenselse Boys, dat minder 
schade opliep. Toch blijft het 
spannend en zijn er nog genoeg 
kansen om de titelaspiraties 
overeind te houden.
Op de Bijzondere Algemene 
Leden Vergadering van 31 
januari jl. ging het met name over 
de toekomstperikelen Heihoef, 
waarbij de leden duidelijke wensen 
hebben aangegeven. Verderop 
lezen jullie het verslag.

Zoals altijd weer veel leesplezier!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Activiteiten komende periode
De komende periode staan er weer twee activiteiten op het program-
ma. Op 23 maart staat er weer eens een oriëntatieloop op het program-
ma en op 31 maart wordt de Tivoliaanse beste darter bekend. Verderop 
in dit blad en op de flyers in de kantine staat alle benodigde informatie. 
Dus twijfel niet en geef je op!

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! 

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 2 Youri Wildschut 4e

 5 Donny Wartenbergh JO9-2
 8 Patrick Looymans 5e

 11 Willem Scheenjes HDM/medewerker ledenbestand/ 
   webbeheerder
 15 Ashley Dielemans dames
 17 Stef van de Ven selectie
 21 Jaffa Dinmohamed 5e

 25 Ronald de Goeij verenigingslid
 26 Rob Lemmens 5e

 27 Elias Neumann 4e

  Sammy Dirkx selectie
 28 Björn Bertrams selectie

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell 5e/jeugdleider/-trainer JO9-1/
   hoofd jeugdzaken
 2 Inge Hendrikussen verenigingslid
 4 Danny Visser veteranen
 5 Ronald Geldhof 5e

  Patrick Zwegers medisch verzorger selectie
 8 Jorn Creemers 5e

 10 Leon Notenboom verenigingslid
 11 Rob van Dommelen 5e

 12 Charles Kuys verenigingslid
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal
 14 Ramy Plein JO9-1
 15 Michael Heeren veteranen
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 17 Romie Leijtens dames
 19 Marvin van Hout 5e

 23 Fred vander Horst scheidsrechter/begeleider dames/
   medewerker activiteitencommissie
 27 Jeffrey de Haas verenigingslid
  Jens Feskens selectie
 28 Appie Saddaty selectie
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerker Gebouwen  
   & Accommodatie
 30 Henk vd Boomen veteranen/medewerker activiteiten 
   commissie
  Nick van Middelkoop verenigingslid
 31 Franklin  Klumpkens 5e/redactie clubblad
  Niels van de Ven selectie

H H H
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Vrijdag 23 maart 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriëntatieloop 

Aanvang 20:00 bij Tivoli (sportpark De Heihoef) 
Maak groepen van 6-8 personen en schrijf je in.  

Inschrijfkosten: 2 euro per persoon. 
Inschrijven kan tot 16 maart in de kantine aan de bar dus schrijf je 

nú in!! 

Na de oriëntatieloop kan het feest beginnen!! 
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VAN DE VOORZITTER

Nog een aantal  weken en dan zal de voorjaars-
zon ook over ons sportpark zijn warme stralen la-
ten schijnen. Naar het voetbalspelletje kijken wordt 
dan weer een genot en is het fijner dan in het mie-
zerige weer van nu staan te koukleumen  langs de 
kant, stampvoetend om het toch een beetje warm 
te krijgen. Als je dan als het uiteindelijke resultaat 
ook nog een flinke griep hebt opgelopen en ook 
de uitslag je niet al te vrolijk stemt, dan hunker je 
naar de lente naar het gras dat weer ruikt en naar 
de overwinning in welk elftal je je talenten ook ten 

toon mag spreiden. Al staan in de winterperiode de activiteiten vaak op 
een laag pitje en raak je als bestuurder ook in een soort winterslaap, 
toch was het vooral voor enkelen van ons werken geblazen. Stefan en 
Marc die namens ons bestuur de zware klus op zich hebben genomen 
om de transitie van RPC naar de Heihoef zo goed mogelijk af te werken 
hebben daar een hele kluif aan. Zowel Tivoli als RPC verdedigen naar 
de gemeente toe  de belangen van hun eigen club en de gemeente 
is, zoals bekend, geen al te gemakkelijke partner. Geschoond van alle 
emotie maken zij hun plannen en vaak botsen die met de plannen die 
beide clubs in gedachten hebben. Wat Tivoli betreft is het duidelijk, wij 
hebben niet om de problemen gevraagd en de gemeente kan en mag 
niet hun problemen op het bordje van de clubs leggen, clubs  die bijna 
een eeuw lang in dit stadsdeel aan de mensen veel genoegen hebben 
geschonken. Tivoli maar ook RPC verdienen het eenvoudig niet in de 
hoek te worden gedrongen waar de klappen vallen en de gemeente 
heeft hierin een verantwoording te nemen die voor beide clubs het bes-
te is. Een advies? Maak van de Heihoef een sportpark waar alleen Ti-
voli en RPC ruimte kunnen vinden om als verenigingen met een eigen 
identiteit de belangen van veel Eindhovenaren kunnen blijven dienen. 
De Eindhovense samenleving heeft behoefte aan een goed functione-
rend verenigingsleven. Dat RPC en Tivoli daar al bijna een eeuw deel 
van uitmaken, geeft aan dat beide clubs het beste verdienen, namelijk 
een sportpark waar ook in de toekomst nog groei en bloei inzit.

H H H
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TIVOLI 1 – KOPLOPER AF

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 tegen rode lantaarndrager De Weebosch, een nipte 
overwinning tegen Vessem en een nederlaag (de 2e dit seizoen) te-
gen ZSC zorgden ervoor, dat Tivoli de koppositie heeft verspeeld aan 
Woenselse Boys. Het blijft wel spannend, want met evenveel punten 
als en een wedstrijd meer dan de nieuwe koploper zijn de kansen op 
een titel nog lang niet verkeken. Kom op, mannen!

Weebosch - Tivoli (2-2) 2-2 28 januari 2018
ED/ed.nl:

Tivoli en De Raven spelen gelijk, Woenselse Boys profiteert

VIERDE KLASSE F (ZUID I)
Woenselse Boys kende een uitstekend weekend door zelf te win-
nen van sportparkgenoot Pusphaira. Concurrenten voor de titel 
Tivoli en De Raven kwamen niet tot winst. 
De Weebosch en Tivoli hielden elkaar goed in evenwicht. De bezoe-
kers begonnen goed en kwamen via Sammy Dirkx op 0-1. Sjors de 
Backer draaide die achterstand met twee goals eigenhandig om in een 
voorsprong voor De Weebosch. Op slag van rust was het Sammy Dirkx 
weer die de 2-2 voor Tivoli maakte. In de tweede helft nauwelijks nog 
kansen en al helemaal geen goals.
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Tivoli – Vessem (2-1) 3-2 4 februari 2018
ED/ed.nl:

Tivoli wint, Woenselse Boys speelt gelijk

Luuc Bonnema schiet leider Tivoli naar winst in fraai duel

VIERDE KLASSE F (ZUID I)
Het blijft ongemeen spannend in de titelrace tussen Tivoli en 
Woenselse Boys. Tivoli won nipt van Vessem, Woenselse Boys 
liep met een remise bij Hoogeloon averij op.
Tivoli heeft in een spectaculaire wedstrijd de punten in eigen huis 
weten te houden. Joey Klaassen zette de thuisploeg op voorsprong, 
Thomas Maas zorgde voor de 1-1, waarna Klaassen met zijn tweede 
goal voor de 2-1 ruststand zorgde. Tien minuten na rust tekende Merijn 
van Ham voor 2-2, maar Tivoli trok de zege naar zich toe door een rake 
vrije trap van Luuc Bonnema. Bij Vessem maakt de 16-jarige Jaap van 
Diessen zijn debuut in de basis.

ZSC – Tivoli (0-0) 1-0 18 februari 2018
ED/ed.nl:

Woenselse Boys ziet Tivoli en De Raven verliezen

VIERDE KLASSE F
Lijstaanvoerder Tivoli boekte een nipte zege bij de studenten van 
Pusphaira. FC Cranendonck, DOSL en Vessem pakten ook drie 
punten.
ZSC behaalde een knappe en verdiende overwinning op koploper Tivo-
li. De gehavende thuisploeg kwam het hele duel niet in de problemen, 
ook niet toen Tivoli in het laatste kwartier kwam opzetten. Na een uur 
spelen kopte Olav Kuijlaars een perfecte voorzet van Thomas Heester-
beek tegen de touwen, wat de enige goal van de wedstrijd bleek.

amateurvoetbaleindhoven.nl:
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Dik verdiende overwinning ZSC op koploper Tivoli.
ZSC is bijna de hele wedstrijd niet in gevaar gekomen, alleen het laat-
ste kwartier gooide Tivoli alles op de aanval maar ook toen bleven gro-
te kansen uit. ZSC creëerde wel diverse goede kansen maar het ene 
doelpunt bleek beslissend.
ZSC was door blessures en schorsingen in de achterhoede zwaar ge-
handicapt maar de invallers hebben het prima gedaan. Voor de rust 
was er weinig te beleven en doelkansen bleven daarom ook uit en 
bleef het 0-0. In de 53e minuut ging Thomas Heesterbeek alleen op 
de keeper af en die pareerde het schot prima. In de 55e minuut trapte 
Olav Kuijlaars een vrije trap in de kruising maar met een katachtige 
reflex ranselde de keeper hem toch nog uit het doel. In de 60e minuut 
een vloeiende aanval van ZSC over rechts, een perfecte voorzet van 
Thomas Heesterbeek en een doeltreffende afronding door Olav Kuij-
laars met het hoofd, 1-0. Twee minuten later kwam Jeroen v/d Boomen 
net op tijd uit zijn doel om Tivoli van het scoren af te houden. In de 65e 
minuut weer een goede aanval over rechts, weer een perfecte voorzet 
van Thomas maar deze kans was niet aan Dirk Hoeks besteed. Tivoli 
drong aan en in de 88e minuut wist de rechtsbuiten van Tivoli de bal 
net over de uitlopende Jeroen te tikken maar de verdediging kon de bal 
uit de doelmond schieten.
Dik verdiende overwinning ZSC op koploper Tivoli.

H H H
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BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 31 januari j.l. vond er een Bijzondere 
Algemene Leden Vergadering plaats in onze 
kantine op de Heihoef ter bespreking van enkele 
belangrijke punten.
Onderstaand vinden jullie een verslag daarvan 
op basis van de notulen van onze secretaris 
Marc van Hout.

1. Opening
Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter 
zal Stefan Bell vandaag de vergadering leiden. Hij opent de 
vergadering om 20:12 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Vandaag staan er slechts twee punten op de agenda, namelijk: 
afronding kascontrole en de toekomst van sportpark De Heihoef.

2. Afronding kascontrole boekjaar 2016/2017
De kascommissie bestond het afgelopen boekjaar uit Axel 
Walravens, Laura van Bergeijk en Kylie Vroomen. Bij afwezigheid 
van de eerste twee genoemde vraagt Stefan aan Kylie de 
kascontrole voor te lezen (deze werd overigens voorgelezen 
door Ayla Arici). De kascommissie vraag de leden decharge te 
verlenen aan het bestuur. Decharge wordt verleend, waarna het 
boekjaar 2016/2017 definitief kan worden afgesloten. Stefan 
bedankt de kascommissie voor het geleverde werk.
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3. Toekomst sportpark De Heihoef
Stefan neemt wederom het woord en legt uit hoe de stand van 
zaken op dit moment is met betrekking tot de toekomst van Tivoli, 
sportpark de Heihoef, de andere gebruikers van het sportpark en 
de eventuele komst van RPC.

Zo’n driekwart jaar geleden is Tivoli verrast door een gesprek 
wat tussen RPC en de gemeente heeft plaatsgevonden. In dit 
gesprek kwam ter sprake dat de gemeente plannen heeft om een 
zogenaamde P+R-garage te bouwen op het terrein (hoofdveld) 
van RPC, het gevolg hiervan is dat RPC te weinig ruimte heeft 
om op het eigen sportpark te blijven en moet dan dus op last van 
de gemeente de Genneper Parken verlaten. De subsidie voor de 
P+R zou uiterlijk medio 2018 rond moeten zijn. Als beste optie 
voor een nieuw onderkomen ziet de gemeente sportpark De 
Heihoef, een besluit waar noch RPC, noch Tivoli gelukkig van 
worden. 

Tivoli, de overige gebruikers van het sportpark en de 
omwonenden zijn tot dat moment nog niet benaderd en hebben 
uit de media dit gesprek vernomen. In eerste instantie werd er 
dus door de gemeente en de betrokken partijen vooral langs 
elkaar heen gewerkt, maar sinds het begin van dit seizoen zitten 
de gemeente, RPC en Tivoli gezamenlijk om tafel. Bij deze 
gesprekken zijn namens Tivoli Stefan Bell en Marc van Hout (was 
Dré Rennenberg) aanwezig, namens RPC Jac Rooijmans ((ex-) 
voorzitter) en Eric van Gerwen (penningmeester) en namens de 
gemeente René Bartels (projectleider), John Heijster en Sylvia 
Hoefnagels.

In de eerste verkennende gesprekken tussen Tivoli en de 
gemeente heeft Tivoli duidelijk te kennen gegeven dat een 
ruil van sportpark met RPC onbespreekbaar is. Tivoli heeft 
aangegeven dat zij dan meer zien in een verhuizing terug naar 
haar roots en naar de wijk Tivoli. De gemeente heeft direct 
aangegeven dat dit niet mogelijk was, onder meer vanwege de 
huidige bestemmingsplannen van de wijk.
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Om zowel Tivoli als RPC op De Heihoef te huisvesten, zijn er 
uiteraard wel de nodige veranderingen nodig. Een van de eerste 
veranderingen is dat zowel het cricket als het American football 
van het sportpark verdwijnen. Dit zal al medio 2018 gebeuren, 
waarna het de bedoeling is om van beide velden een voetbalveld 
te maken. Hierdoor zal het sportpark vijf voetbalvelden krijgen, 
waarvan drie kunstgrasvelden. De kunstgrasvelden zijn nodig 
omdat vijf natuurgrasvelden de belasting niet aan kunnen. 
Volgens berekeningen van de KNVB, de gemeente en een 
extern bedrijf  zouden deze vijf velden voldoende moeten zijn 
om op normale wijze te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen 
houden. In dat geval zullen beide clubs wel van dezelfde velden 
gebruik maken en hebben dus (buiten het hoofdveld) geen 
“eigen” velden meer. De insteek van zowel Tivoli als RPC is om 
alle vijf de velden volledig te verlichten, zodat er meer ruimte 
voor trainingen (en eventueel avondwedstrijden) is. De gemeente 
geeft aan hieraan mee te willen werken.

Naast de velden zal RPC uiteraard ook een onderkomen moeten 
hebben (kantine, kleedkamers etc.). Momenteel heeft Tivoli de 
beschikking over twaalf kleedlokalen. Volgens berekeningen 
van de gemeente moeten beide clubs (inclusief honk-/softbal) 
kunnen voldoen met achttien kleedlokalen. De verenigingen 
zelf geven nog aan dat zij achttien lokalen in principe te weinig 
vinden. De huidige kleedlokalen van Tivoli gaan volgens de 
gemeente mee tot 2029, waarna ze zullen worden vervangen. 
Dat wil zeggen dat er dus zes kleedlokalen extra gebouwd zullen 
worden. RPC is het totaal niet eens met de kwaliteitsvergelijking 
tussen deze kleedlokalen en hun eigen kleedlokalen, die 
volgens de gemeente eenzelfde gebruikswaarde hebben. Tivoli 
heeft voorgesteld om nu alle kleedlokalen plat te gooien om 
vervolgens achttien (of meer) nieuwe kleedlokalen te bouwen. De 
aankomende gesprekken wordt hier verder op ingegaan.

Ook zal er een kantine voor RPC moeten komen. De gemeente 
stelde in eerste instantie voor om een gezamenlijke kantine 
te bouwen, deze optie werd vrij snel van tafel geveegd. Dus 
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momenteel lijkt het erop dat Tivoli haar kantine zal behouden 
(hier rust ook erfpacht op) en krijgt RPC een nieuwe eigen 
kantine. Het huidige voorstel vanuit RPC en de gemeente is 
om de nieuwe kantine op de kopse kant van het cricketveld 
te plaatsen, tussen het nieuw te vormen voetbalveld en het 
honkbalstadion.  

Verder zullen er nog een aantal (kleinere) veranderingen 
doorgevoerd gaan worden. Zo is het de bedoeling om de drie 
velden tussen ons huidige parkeerterrein en de kantine een 
aantal meters richting de bosrand te verschuiven, om zo meer 
ruimte te krijgen op het pad. Momenteel is een groenbedrijf aan 
het beoordelen of de bomen en struiken daar verwijderd mogen 
worden. Bij de verhuizing zal er dus ook meer verkeer van en 
naar De Heihoef komen, de gemeente zegt hierbij rekening 
gehouden te hebben met de parkeervoorziening. Zo komt de 
parkeerplaats van het St. Joris grotendeels beschikbaar voor 
het voetbalverkeer, met name in het weekend scheelt dit dus 
aanzienlijk in de plaatsen.

4. Rondvraag
Bestuur: Tijdens de gesprekken met de gemeente is ook ter 
sprake gekomen om Tivoli te verhuizen naar de voormalige 
COVS-velden, deze zijn gelegen tussen het huidige RPC-terrein 
en het Jan Louwers stadion. Hoe staan de leden hier tegenover? 
Antwoord: De leden geven duidelijk aan dat zij liever op het 
huidige sportpark blijven en zien niets in een overgang naar de 
voorgestelde velden. 
Henk van den Boomen: Hoe zit het met de kosten van de 
kunstgrasvelden, voor het onderhoud en bij vervanging?
Antwoord: Deze vraag ligt momenteel nog bij de gemeente.
Kevin van Och: Hoe lang duurt de erfpacht van de kantine nog? 
Antwoord: Deze is in 1988 voor vijftig jaar afgesloten, de huidige 
looptijd is dus nog twintig jaar. 
Nina Evers: Hoe zit het met de veldverdelingen voor de 
trainingen en toernooien? 
Antwoord: Voor trainingen is uitgegaan van de huidige 
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situatie. Er is gekeken hoeveel velden iedere club per avond 
gebruikt, onze insteek is om hier zo min mogelijk aan te 
veranderen. Voor de veldverdeling voor toernooien is een nauwe 
samenwerking met RPC vereist. De toernooidagen zullen dus 
hoogstwaarschijnlijk op elkaar afgestemd moeten worden, 
waarbij het misschien niet mogelijk is voor beide clubs om op 
dezelfde dag een toernooi te organiseren.  
Hans Bonnema: Als er, zoals in de gesprekken besproken is, 
in de toekomst wellicht een zesde veld wordt gemaakt op de 
plek van het huidige softbalveld, komt er dan geen tekort aan 
bijvoorbeeld kleedlokalen?  
Antwoord: Hier is nog niet echt concreet over gesproken, we 
zullen dit de komende gesprekken meenemen. 
John Hanraths: Is de inspraak op het sportpark naar ratio van 
bijvoorbeeld het aantal leden of  zijn beide partijen gelijk?  
Antwoord: De gesprekken zijn momenteel op basis van gelijke 
partijen. Het streven is om dit in de toekomst natuurlijk ook zo te 
houden. 
Ayla Arici: Bij het Sint Joris zijn ook sportvelden. Is het niet 
mogelijk om deze ook te benutten, voor bijvoorbeeld trainingen? 
Antwoord: Hier is tot dusverre nog niet over gesproken. In een 
van de komende gesprekken zullen we dit ter tafel brengen.

5. Sluiting
De huidige “Commissie Heihoef” geeft aan om ook de komende 
periode weer regelmatig bij elkaar te komen, ook om de 
resultaten van deze vergadering te evalueren. 
Stefan geeft nog aan dat de komende periode iedere twee weken 
een gesprek met de gemeente op het programma staat. Daarna 
bedankt hij iedereen voor zijn of haar inbreng.  
Om 21:35 uur sluit Stefan met een ferme klap met de 
voorzittershamer de vergadering. 

De secretaris,
Marc van Hout.

H H H
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JO9 
(door Dion Bell)

Internationaal indoor toernooi boarding 

voetbal op kunstgras in Horst aan de 

Maas.

13-01-2018

Met nagenoeg de hele selectie JO9 hebben we 
5 wedstrijden gespeeld.
Wedstrijden 5 tegen 5, dat betekende ijshoc-
keywissels, team erin en team eruit.

Na de 1e wedstrijd bleek toch dat vaker wisselen nog beter was, door 
de boarding lag het spel nauwelijks stil alleen bij een doelpunt, Dit was 
best zwaar voor de kids.
2 van de 4 poule wedstrijden hebben we gewonnen, en omdat de con-
currenten voor de 1e plaats van elkaar wonnen, werden we 2e in de 
poule.
We mochten nog een verliezersfinale spelen, deze hebben we overtui-
gend gewonnen.
Dus een verdiende 3e plaats met een mooie beker.

Kortom, zeer leuk toernooi, redelijk hoog niveau, voor herhaling vat-
baar.
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Bekerwedstrijd laatste 8

17-02-2018

Tivoli JO9-1 – Eindhoven JO9-2 2-6
De kids keken zo uit naar de bekerwedstrijden, omdat we ondertus-
sen bij de laatste 8 waren doorgedrongen. Helaas werd deze wedstrijd 
tegen Eindhoven JO9-2 in de carnavalsvakantie ingedeeld en dat 1 
week van te voren. Met als resultaat: 3 kids op vakantie en op laatste 
moment de reservekeeper ziek. Dus op zaterdagochtend gelukkig nog 
2 kids van JO9-2 bereid gevonden om met ons mee te doen.
De competitiewedstrijd tegen Eindhoven JO9-2 hadden we net verlo-
ren, dus als we compleet waren, hadden we zeker kans. Nu zou het 
een stuk lastiger worden.
Op het harde, witte veld was het ook nog eens lastig voetballen, hier 
hadden alle spelers last van.
Door het ontbreken van het aantal spelers, moesten we erg op de ver-
dediging hangen, waardoor we nauwelijks kansen konden creëren en 
constant onder druk stonden. Met hard werken en veel inzet bleef de 
schade tot de rust beperkt, 2-3.
De 2e helft probeerden we te forceren door meer naar voren te spelen, maar 
dat gaf de tegenstander ook meer ruimte. Deze benutte ze goed waardoor zij 
uiteindelijk tot 2-6 uitliepen.
Een pleister voor op de wond: met penaltyschieten hebben zij niet gescoord 
en wij 4 keer.

Jammer jongens.
Volgende keer proberen we weer een ronde verder te komen.
Nu weer focus op de competitie.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F

Woenselse Boys  12 27  31- 17
Tivoli  13 27  27- 16
De Raven  13 23  27- 14
Hoogeloon  13 22  20- 18
Vessem  14 22  22- 16
Bergeijk  13 17  25- 20
HMVV  10 16  26- 22
ZSC  12 16  19- 24
FC Cranendonck  11 15  18- 16
Pusphaira  13 13  12- 20
Riethoven  12 12  18- 29
DOSL  13 12  13- 26
Steensel  13 11  14- 23
De Weebosch  10 3  13- 24

Tivoli 2 4e klasse 417

Woenselse Boys 2  10 26  39- 10
Riethoven 2  11 24  35- 16
HMVV 2  11 23  28- 14
SDO’39 2  11 21  39- 30
RKDSV 2  11 19  29- 17
DOSL 2    8 18  26- 10
EDN’56 2    9 13  18- 32
ZSC 2    9 9  13- 22
Hoogeloon 2  11 8  13- 24
Tivoli 2  10 6  16- 26
DVS 2  10 6  14- 43
RKGSV 2    9 3  13- 39




20

Tivoli 3 5e klasse 524

Unitas’59 6  11 26  43- 14
Beerse Boys 6  10 21  42- 26
RKVVO 6    8 19  24- 13
EFC 5    9 18  22- 15
De Valk 4  10 15  24- 18
Oirschot Vooruit 6  10 13  32- 24
Tivoli 3  10 13  16- 22
Spoordonkse Boys 4   9 11  21- 23
Bergeijk 3  10 11  17- 28
RKDSV 4  10 8  23- 40
Nieuw Woensel 4    9 6  19- 44
Reusel Sport 6  10 5  19- 35

Tivoli 4 5e klasse 519

Acht 3  10 23  22- 13
DBS 3  10 22  40- 28
Tivoli 4  10 21  39- 18
Unitas’59 5  10 17  27- 16
Woenselse Boys 5    9 15  29- 16
Braakhuizen 6    9 14  24- 26
WODAN 9  10 10  23- 24
RPC 6  10 9  21- 31
Pusphaira 4  10 8  13- 28
Nieuw Woensel 5  10 7  20- 37
Eindhoven AV 3  10 6  28- 49
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Tivoli 5 6e klasse 649

UNA 10  10 30  44- 12
Maarheeze 4  10 18  27- 23
DVS 8  10 17  36- 37
De Valk 6    9 16  31- 26
Budel 8  10 16  35- 28
Brabantia 8  10 15  26- 21
Valkenswaard 7    9 14  23- 17
Heeze 6  10 12  25- 27
RPC 10    9 8  27- 34
Gestel 5    9 4  14- 36
Tivoli 5  10 4  18- 45

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)

Tivoli VR1  10 24  59- 12
Vlijmense Boys VR1 8 21  61- 11
SPV VR1  10 21  28- 10
Ollandia VR1  10 21  35- 18
Emplina VR2  11 19  17- 22
Boskant VR1  11 16  31- 30
Real Lunet VR1  10 13  33- 33
Avanti‘31 VR2  11 12  21- 45
SBC VR2  11 11  30- 42
Baardwijk VR3  11 9  30- 61
FC Cranendonck VR2 10 8  18- 44
Blauw Geel‘38 VR1  11 5  15- 50

H H H
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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 Sammy Dirkx selectie    6x
  Joost Heeregrave 3e    6x
 8 Mike van Dijk selectie    5x
  Björn Bertrams selectie    5x
  Leroy Renders selectie    5x
  Frans Veldpaus veteranen   5x

H H H
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VOOR U GESPOT

Foto 1
Paula Bonnema stuurde ons onderstaande foto uit Oostenrijk.

Kijk, zelfs in Oostenrijk kennen ze ons

Foto 2
Een van uw redactieleden zag een mooi plaatje in Tivoli, de wijk waar 
onze club haar roots heeft liggen en die bij insiders bekend staat als de 
“Wildebeesten buurt”.

Wij sluiten ons hier graag bij aan

H H H
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MOSSELAVOND VETERANEN 3 FEBRUARI 2018

Op 3 februari vond de zoveelste editie van de jaarlijkse mosselavond 
van de veteranen plaats. Na een eerdere verplaatsing wegens te wei-
nig animo, was het vanavond dus wel zo ver. Een saillant detail: door 
enkele zieken op de dag zelf, waren er uiteindelijk minder aanwezigen 
dan op de eerste datum het geval zou zijn… Maar minder mensen of 
niet, de 32 aanwezigen waren niet voor niets 
naar de kantine gekomen, dus ook dit jaar 
konden zij weer aanschuiven voor de mos-
selen of het gourmet. De grote afwezige dit 
jaar was Leny, voor het eerst sinds jaren niet 

de barvrouw tij-
dens deze traditie. 
Maar haar afwezig-
heid werd feilloos 
overgenomen door 
Franca, dus ook 
dit jaar hoefde nie-
mand te vrezen voor een droogte. De organi-
satie was net zoals de andere jaren weer pri-
ma in orde, net zoals de mosselen overigens. 

Na afloop werden zoals gebruikelijk de tafels weer snel aan de kant 
geschoven en namen DJ Spijker en Thuur plaats achter de DJ-booth 
en ging de muziek een tandje harder. In aanloop naar Carnaval dat de
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week erna zou losbarsten, werden de nieuwste en bekendste krakers 
alvast weer gedraaid. Duidelijk was wel welk carnavalsnummer dit 
jaar de favoriet van onze DJ Spijker was, dit nummer gebaseerd op 
de meest populaire tv-serie van het moment schalmde dan ook regel-
matig door de speakers. Maar we zijn weer een jaartje verder, dus de 
oudsten zijn wederom een jaartje ouder, dus zij verkozen vooral een 
plaats op een kruk (of er naast) dan op de dansvloer. Wel is duidelijk 
geworden dat de barkruk niet voor iedereen groot genoeg is, dus bij 
een gebrek aan leuningen bleek het nog een hele opgave om erop te 
blijven zitten…

Ondanks dat de animo wat lager was dan de afgelopen jaren, was het 
wederom een geslaagde avond. Uiteraard dankzij de goede organisa-
tie, de barmannen en -vrouwen en de DJ’s. Of er volgend jaar wederom 
een mosselavond is? De tijd zal het uitwijzen…

De webryder,
Marc van Hout

Op de volgende pagina plaatsen we nog enkele foto’s meer.
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H H H

LEDENMUTATIES (bijgewerkt t/m 18 februari 2018)

Bedankt
geen

Nieuw
Omrah Alsmadi JO9-2
Jeliano de Greef JO9-2

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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- de kou nu echt zijn intrede begint te doen
- de temperaturen zowel ’s nachts als overdag 

erg laag zijn
- dit de komende dagen alleen nog maar erger 

wordt
- er waarschijnlijk dus nog wel wat  

afgelastingen te verwachten zijn
- de bijzondere ledenvergadering een duidelijk 

beeld geeft van de wensen van onze vereni-
ging

- de leden hebben gesproken
- ons bestuur uiteraard naar deze wensen zal handelen
- de commissie Heihoef ook weer een bijdrage zal geven 
- we uiteraard doelen op de perikelen rondom de Heihoef
- zowel Tivoli als RPC nog steeds op regelmatige tijdstippen in overleg 

zijn met de gemeente
- doelstelling nog steeds een gezamenlijk gebruik van sportpark de 

Heihoef is
- er wel het een en ander zal moeten gebeuren om dit te kunnen ver-

wezenlijken
- hier uitgebreid over gesproken is tijdens de genoemde ledenverga-

dering
- het financiële boekjaar nu ook officieel afgesloten is
- ons vaandelteam helaas wat puntjes heeft laten liggen
- ook de dames hun plekje bovenaan de ranglijst kwijt zijn geraakt
- het nieuwe jaar op dat gebied niet echt voortvarend gaat
- er desondanks nog wel wat te behalen valt dit jaar
- het seizoen namelijk nog lang duurt
- de derde helft vaak erg succesvol blijkt
- onze kantine ondertussen wel strijdtoneel blijft van leuke festiviteiten
- we hiermee onder andere doelen op de mosselavond van de vets, 

de komende darttoernooien en oriëntatieloop en uiteraard ook de 
zondagen waarop het een en al gezelligheid is

- dat een echte kwaliteit van onze vereniging blijft
- we hier met recht trots op mogen zijn
- we dit unique selling point allemaal uit mogen dragen

H H H








