




1



2

IN MEMORIAM - FRED VANDER HORST

Met grote verslagenheid en diep bedroefd ontvingen wij het trieste
bericht van het overlijden van ons kersverse lid van verdienste

FRED VANDER HORST

Op 24 maart 2018 is hij daags na zijn verjaardag op 64-jarige
leeftijd, naar menselijke maatstaven veel te jong,

overleden na een slopende ziekte.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn zoon Aaron, zijn
verdere naaste familie en vele vrienden en vriendinnen. Wij wensen 

hen en ons veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Fred, Freddie, Fredje of beter nog “onze Jonguh”, zoals in navolging 
van zijn moeder velen van ons hem noemden, verhuisde in 1967
vanuit Gestel naar de Heezerweg 416 en werd lid van Tivoli en
sindsdien is zijn oranje-zwarte clubke niet meer bij hem weg te

denken. Zijn moeder had bij zijn aanmelding verzocht om goed op 
“onze jonghu” te letten en hem strak aan te pakken en als
begenadigd linkspoot kwam hij terecht in C2 bij leider Hein

Groeneveld. In de 70-er en 80-er jaren veroverde hij snel een
plaats in het 1e en als kleine linksbuiten of -back wist hij met zijn

al gauw befaamde techniek menig hart te veroveren.
“Buitenkantje links, zoals alleen hij en Maradonna dat kunnen”,

is in die tijd een veelgehoorde uitspraak.
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Toen hij pas in het 1e speelde, deed zich het voor intimi befaamde
“Paraplu-incident” voor, toen zijn moeder met paraplu het veld op

kwam om verhaal te halen bij de dader die “onze jonghu” geschopt 
had. Toen hij in 1977 of 1978 geopereerd was aan zijn enkel en
tijdelijk gekluisterd aan een rolstoel, racete hij daarmee door het

hele ziekenhuis, ook op plekken waar hij niet mocht komen.
Natuurlijk bleef Fred dat toch doen, ze pakten zijn rolstoel af en hij
ging in hongerstaking, waarna hij na een tijdje de stoel toch terug 

kreeg. In de seizoenen 1978-1979 en 1979-1980 werd hij met
het 1e  2 maal achter elkaar kampioen en dat was tot vorig seizoen

het laatste kampioenschap, dat Tivoli 1 ooit behaalde.

Later kwam hij bij diverse lagere seniorenelftallen en uiteindelijk
de veteranen te spelen en was op alle posities in het veld aan
de linkerkant of het midden, inclusief keeper, inzetbaar. In de

80-er jaren had het elftal van leider Jan Heijink de primeur van
shirtreclame en toen ze in de 2e helft 80-er jaren kampioen werden,
bedacht Fred, dat de straat, waarin de leider toen woonde, moest
omgedoopt worden van Pioenroosstraat tot Kampioenroosstraat

en ze hebben toen een bordje gemaakt, dat over de originele
straatnaam werd geplakt. Het is niet bekend, hoe lang dat

daar nog gehangen heeft.
In oktober 1988 had hij met Willie van Hout, Rob Teesink en Willem 

Huugen afgesproken om ‘s nachts om twee uur te vertrekken
richting München voor een kwalificatiewedstrijd van het Nederlands 

Elftal. Na een zaalvoetbalwedstrijd in de Voldijn, waar zoals
gewoonlijk nog wat gedronken moest worden, lag hij echter nog

uitgeteld op de bank thuis bij zijn moeder en was slechts na
enige pogingen wakker te krijgen. Overdag in München ginge

 ze vrolijk verder met als gevolg, dat hij de wedstrijd zelf
vooral slapend hebt meegemaakt. 

Begin 90-er jaren startte het vriendenelftal met leider Willem Huugen, 
dat later het huidige veteranenelftal met leiders Peter Smulders,
Wim vd Wiel en Jack Engelen werd. Diverse malen werden zij
kampioen en ze hebben ontzettend veel gelachen en plezier
gemaakt bij de feesten en activiteiten. Fred was er altijd bij,
en als b.v. iemand rode wijn bestelde, maakte hij tot in den
treure de grap “Welke kleur? Het zal niet verbazen, dat hij

dezelfde grap maakte, als iemand witte wijn bestelde.
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En ook bij zijn activiteiten als kaderlid en vrijwilliger was hij inzetbaar 
op bijna alle posities. Fred is onder meer jeugdleider, trainer,
seniorenleider, redactielid, begeleider van ons damesteam,

commissielid in diverse commissies, clubscheidsrechter,
grensrechter, terreinknecht en hulp op allerlei gebied geweest.

Hij is als vrijwillidg jaderlid al actief vanaf 1973, toen hij door Juul van 
Hout werd gevraagd mee te helpen met trainen en even later samen

jeugdleider te worden van C2. Dat was het begin van een groot
aantal jaren jeugdleider zijn, waarbij hij ook mee hielp met

kerstbomen kappen, oud papier ophalen, organiseren zeskamp etc. 
Een jaar later zat hij nog even in de nieuwe redactie, die de
voorgangers van “56.18” opvolgden, en ontwierp de nieuwe
kaft (die met die oranje zwarte strepen en het eigen logo).

Als grensrechter van het 1e promoveerden ze in 1988-1989 naar
de 4e klasse na een spannende nacompetitie. Van 1990 tot 1996

was hij samen met Jack Engelen redactielid die hem nogal
veel opdrachten gaf. Naar het voorbeeld van de toenmalige
Roemeense dictator Ceausescu noemde hij Jack voortaan

Sjaaksjescu. In 2004-2005 was hij samen met Peter vd Wiel
en Pascal Janssen lid van de vacaturecommissie en de grootste
problemen werden opgelost, zodat we toen weer een tijdje verder

konden. Bij de veteranenweekenden van de laatste pakweg
10 jaar was Fred ook altijd van de partij en een van de gangmakers 
met zijn eigenaardige fratsen. De laatste jaren was hij voornamelijk
erg betrokken bij ons dameselftal als begeleider en stand-in trainer. 

Met een aantal “Tivoli-meiden en -jongens”, zoals hij ze zelf in
zijn verslag noemde, had hij in mei 2016 een onvergetelijk lang
weekend in Lloret de Mar, waar in een toernooi gestreden werd

om de Costa Brava Cup. En vorig jaar was hij samen met Marcel
vd Kamp en Hans Verbaal organisator van weer een fantastisch
damesweekendje op strandpark Vlugtenburg in ’s Gravezande.

We hebben van diverse mensen nogal wat kenmerken en typeringen 
van Fred gekregen, variërend van “een gouwe gozer, stond altijd
klaar om te helpen” of “Oer-Tivoliaan” of “altijd in voor een grap,

aparte soms zwarte humor die niet door iedereen begrepen werd”
of “markante man waarbij Tivoli in het DNA zit” of “Tivoli-icoon”
of “typisch persoon, die op tijd terecht moest worden gewezen,

maar met meestal goede bedoelingen” of “Mister Tivoli” of “Onze
clubkleuren zijn oranje-zwart, dezelfde als die van zijn hart”.
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De beschrijving, die zijn vriend Peter Smulders van hem gaf, lichten
we er speciaal uit: “Hij schopte tegen veel dingen aan en

mekkerde, maar dat was nooit om zichzelf te verrijken, maar
om ons clubke levend te houden en wakker”.

Fred was er zelf enorm trots op om Tivoliaan te zijn. Hij was trots,
toen in 2011 Frank Gielen in het clubblad aan de beurt

was voor het knuppeltje en hem met een heel mooi
gedicht in het zonnetje zette.

Wat was hij trots, toen ons 1e elftal vorig jaar voor het eerst
sinds37 jaar weer eens kampioen werd.

O, wat was hij enorm trots, toen hij afgelopen januari op de
nieuwjaarsreceptie gehuldigd werd voor zijn 50-jarig lidmaatschap

en daarvoor door Axel Walravens namens de Tivoli-selectie
en de dames een speciaal cadeau kreeg aangeboden.

En o, wat was hij trots, toen hij in het bijzijn van zijn zoon Aaron
en diens partner Asmara op 14 maart door een versnelde
procedure en een unaniem bestuursbesluit nog net op tijd

en zeer verdiend benoemd werd tot lid van verdienste.
Hij kan het zelf niet meer zeggen en daarom doen wij dat voor hem:

“Ik ben nog het meest trots op “mijn meiden” en aanverwanten.
Die droegen mij op handen en de manier, waarop ze voor mij altijd 
klaar stonden om waar mogelijk te helpen bij de strijd tegen deze

vreselijke ziekte, is ongekend en een dikke pluim waard”.

We besluiten dit eerbetoon aan Fred met de 2e regel van ons clublied:

EN DAAROM ZIJN WIJ ZO TROTS

OP ONZE JONGHU!
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FRED VANDER HORST – LID VAN VERDIENSTE 
(van onze redacteur Pascal Janssen met hulp van onze redacteur Jack 
Engelen)

Als bestuurder is het je voornaamste taak om 
het reilen en zeilen van de club te bewaken 
met name in je eigen werkgebied. Binnen 
onze club hebben wij vele erg waardevolle 
vrijwilligers, zonder wie het hele reilen en zei-
len ook absoluut niet mogelijk zou zijn.
Hoe mooi is het dan ook om een van deze 
waardevolle vrijwilligers in het zonnetje te 
mogen zetten.
Middels een versnelde procedure en een 
daaropvolgend unaniem bestuursbesluit is 
namelijk onze oer-Tivoliaan, Fred vander 
Horst, op 14 maart 2018 benoemd tot Lid van 
Verdienste.

In het bijzijn van zijn zoon Aӓron en diens partner 
Asmara, goede vriend en wedstrijdsecretaris Pe-
ter Smulders, goede vriend en vice-voorzitter Jack 
Engelen en hoofd seniorenzaken Pascal Janssen 
heeft Fred zijn versierselen vol trots in ontvangst 
genomen.

Dat deze onderscheiding meer dan verdiend is, is 
een understatement. Fred is gedurende zijn 50-ja-
rig lidmaatschap onder meer actief geweest als: 
jeugdleider, seniorenleider, redactielid, begeleider 
van ons damesteam, commissielid in diverse commissies, clubscheids-
rechter, grensrechter, terreinknecht en hulp op allerlei gebied.
Ook sportief heeft Fred zijn inbreng gehad in onze clubhistorie, met zijn 

befaamde techniek wist hij eind 
jaren 70 en begin jaren 80 nog 
te imponeren in ons vaandel-
team met een kampioenschap 
in het seizoen 1979-1980 (het 
voorlaatste kampioenschap van 
een eerste elftal) als kroon op 
zijn sportieve carrière.
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Maar ook als supporter in hart en nieren van alle teams, is hij altijd een 
graag geziene toeschouwer geweest. Humor speelt een belangrijke 
rol in zijn communicatie, al wordt dit niet altijd begrepen. Zaken aan de 
kaak stellen, daar is Fred ook wel van. Om kort te gaan; Fred is en blijft 
een markante man waarbij Tivoli in het DNA zit.

Het vervulde ons met trots om Fred te mogen onderscheiden.

Tegelijkertijd was het ook confronterend en moeilijk omdat Fred gezien 
zijn slopende ziekte tot weinig meer in staat is. Wetende dat het einde 
nabij is voor hem, is het erg bijzonder om te mogen zien hoe trots hij is 
om Tivoliaan te zijn. In dit geval is ons clublied zeer zeker van toepas-
sing: Tivolianen dat zijn wij allen, en daarom zijn wij zo trots!

H H H
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ODE AAN FRED 
(van onze huisdichter Pascal Janssen)

En daarom ben ik zo trots

Een oer-Tivoliaan
Op alle vlakken actief

Voor heel veel erg bekwaam
Al lijkt zijn humor negatief

Geëerd ten lange leste
Zeer verdiende lof

Tivoli past hem het beste
Blij dat ik hem daar trof

Vijftig jaar lidmaatschap
Met vele neventaken

Zie zijn clubliefde niet als grap
Daarmee kun je hem ‘t hardste raken

Met trots mocht ik hem opspelden
Terecht, verdiend en gelukkig nog op tijd
Waarvoor we de procedure versnelden
Lid van Verdienste: Fred was verblijd!

En daarom zijn wij zo trots

Pasje, 15-3-2018

H H H
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NOG EEN ODE AAN FRED 
(door Frank Gielen)

Onderstaand gedicht verscheen in ons clubblad in mei 2011
in het kader van een toenmalige rubriek “HET KNUPPELTJE –

de dichtersversie. Het lijkt ons een gepast moment
om dat nu met jullie te delen.

Het is een Tivoliaan uit het heden,
Maar zeker ook uit een roemrucht verleden.

Veel huidige leden kennen hem niet,
En sommigen vinden hem een rare Piet.

Hij is ook niet gewoon,
Noem hem maar gerust een icoon.

Aan de verlengde Heezerweg op het groene veld,
Zie ik hem nog voetballen, mijn held.

De bal beheerst aan de buitenkant van de linkervoet,
Alleen Hij en Maradona weten hoe dat moet.

Spurtend langs de lijn als een schicht,
Verloor de tegenstander hem al snel uit het zicht

Scoren aan de lopende band,
’s Maandags weer in de krant.
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Zijn trouwste supporter steevast langs de lijn,
Niemand kreeg “onze jonguh” klein.

Op het veld maar ook in de zaal,
Ging hij met veel kampioenschappen aan de haal.

Veel van zijn tijd van zijn leven,
Heeft hij als trainer aan onze jeugd gegeven.

Tegenwoordig nog vaak te vinden in onze kantine,
Met oud bruin als benzine.

Prominent lid van onze veteranen,
Waarvan de roem begint te tanen

Onze clubkleuren zijn Oranje Zwart,
Dezelfde als die van zijn hart

Wie o wie ?
Is deze enige echter Mister Tivoli

Het kan er maar een zijn, onze koning, onze vorst
Onze Oertivoliaan, FRED VANDER HORST

H H H
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EREGALERIJ FOTO’S FRED VANDER HORST
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REDACTIONEEL

Het kan haast geen 
een Tivoliaan ont-
gaan zijn dat ons 
een markante Tivo-
liaan is ontvallen. 
Op 64-jarige leeftijd 
heeft Fred Vander 
Horst de strijd te-
gen zijn vreselijke 
ziekte verloren. 

Slechts een dag na zijn verjaardag 
was de pijp leeg. Uiteraard kunt u 
hierover meer lezen in dit clubblad. 
Aangezien het bestuur van onze ver-
eniging op het laatste moment en via 
een versnelde procedure Fred, meer 
dan verdiend, besloot te benoemen 
tot Lid van Verdienste, mocht Fred 
deze versierselen op zijn sterfbed nog 
in ontvangst nemen. Vol trots werd 
hij aldus geridderd. Het zou Fred 
zeker goed hebben gedaan dat ons 
vaandelteam afgelopen weekend de 
koppositie wist te veroveren na een 
minimale overwinning uit bij Steensel 
en een verliespartij van grootste con-
current Woenselse Boys tegen laag-
vlieger en medepromovendus DOSL. 
Omdat er de afgelopen tijd bar weinig 
gevoetbald is, valt daar ook weinig 
over te zeggen. Sneeuw, kou, regen 
en andere idiote weersomstandighe-
den bezorgden het amateurvoetbal in 
heel Nederland nogal wat afgelastin-
gen. Gelukkig is het betere weer op 
komst en kunnen we ons verheugen 
op een heerlijke voetballente.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Lid van verdienste/overlijden Fred vander Horst
Op 14 maart jl. is Fred vander Horst benoemd tot Lid van Verdienste. 
Het bestuur was unaniem van mening dat Fred deze eer toekomt van-
wege zijn vijftig jaar lange verdiensten voor onze club op (bijna) alle 
denkbare gebieden. Ondanks zijn slopende, oneerlijke strijd tegen 
zijn ziekte was hij blij verrast en nam hij vol trots de onderscheiding in 
ontvangst, in het bijzijn van zijn zoon Aaron en diens partner Asmara. 
Helaas bereikte ons tien dagen later het bericht dat Fred, een dag na 
zijn 64e verjaardag en op dezelfde sterfdag als die van zijn idool Johan 
Cruijff, zijn strijd tegen de ziekte heeft verloren. Onze gedachten gaan 
vanzelfsprekend uit naar zijn familie en alle andere dierbaren en Tivo-
lianen die Fred een warm hart toedragen. Later in dit blad leest u hier 
meer over.

Vertrek Marcel vd Kamp
Pas geleden bereikte ons het nieuws dat Marcel van de Kamp in de 
zomer onze club gaat verlaten. Op dit moment is Marcel assistent-
trainer bij de selectie en trainer van ons dameselftal. Wij willen Marcel 
uiteraard bedanken voor alle tijd en energie die hij in onze club heeft 
gestoken en de komende maanden nog zal steken, waarna hij zijn 
Tivoli-periode hopelijk met minimaal een prijs kan afsluiten. Wij wensen 
Marcel veel succes met zijn nieuwe taak als hoofdtrainer van Nieuw 
Woensel.
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Activiteiten
Jammer, dat de oriëntatieloop van 23 maart is moeten worden afgelast 
vanwege te geringe deelname. Graag meer interesse van jullie kant 
bij volgende activiteiten Het darten van a.s. zaterdag 31 maart is lo-
gischerwijs uitgesteld i.v.m. de crematie van Fred en wordt verplaatst 
naar 12 mei. 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 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 da- 
   mes/medewerker activiteitencom- 
   missie
 27 Jeffrey de Haas verenigingslid
  Jens Feskens selectie
 28 Appie Saddaty selectie
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerkrr 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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WIJ FELICITEREN

in de maand april

 1 Tommy Boerboom JO9-1
 3 Robin van Daal selectie
 6 Gerard Geurds commissie van beroep
 7 Jeroen van Bergeijk 4e

 8 Michel Mohanlal keeperstrainer selectie
  Rick Pruim selectie
  Mariel Schenkelaars verenigingslid
 9 Randy Momoh selectie
 12 Eamon Canning 4e

 13 Huub van Wesel 3e

 14 Rob van Hout 5e

  Ger Kuijpers Tivoli VE1
 18 Berry v. Gompel Verenigingslid /lid Vriendenclub 
   veteranen
 18 Hans Sanders 5e

 20 Patrick Maijers veteranen
 23 Ahmed Fofana selectie
 27 Joey van Hoof selectie
  Joep Ackermans JO9-1
  Rene van Heertum veteranen
 28 Paul van Poppel 5e

H H H
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TIVOLI 1 – STUIVERTJE WISSELEN AAN DE 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 aan-
gevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl of 
trompettercup.com.

Door een gelijkspel tegen De Raven liep koploper Woenselse Boys 2 
punten uit. Een nipte zege uit bij Steensel en een nederlaag van de 
concurrent is Tivoli weer de nieuwe koploper. Stuivertje wisselen aan 
de kop dus. Hou vol, mannen!

De Raven - Tivoli (1-1) 1-1 11 maart 2018
ED/ed.nl:

Ontketend Woenselse Boys na monsterzege alleen aan de 

leiding; Tivoli haakt even af

Tivoli morst punten bij De Raven 

Na een uitstekend begin van Tivoli nam de thuisploeg het initiatief over. 
Dat leidde tot de 1-0 door een treffer van Gijs Wuijts. In de 35e minuut 
bracht Joey Klaassen de EIndhovenaren op gelijke hoogte, 1-1. Tivoli 
was de betere ploeg tot aan de rust. Na de pauze werd het een geza-
pige partij waarbij niet meer werd gescoord.
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amateurvoetbaleindhoven.nl:

Puntendeling helpt De Raven en Tivoli niet verder
De Raven heeft in eigen huis verzuimd om de aansluiting met 
Woenselse Boys te behouden. Het kwam tegen de nummer twee, 
Tivoli, niet verder dan 1-1.

Het treffen van De Raven 
en Tivoli in Luyksgestel zal 
geen hele grote stempel gaan 
drukken om de strijd om het 
kampioenschap in de Vierde 
klasse F. Maar toch hadden 
beide ploegen graag de drie 
punten binnen gesleept. De 
Raven zou namelijk bij winst 

op Tivoli de Eindhovenaren tot een punt hebben benaderd. Tivoli zou 
op hun beurt een kandidaat voor de titel voorlopig buitenspel kunnen 
zetten bij een overwinning. Maar waar de twee teams niet verder kwa-
men dan een gelijkspel, profiteert Woenselse Boys optimaal door thuis 
met 7-1 De Weebosch de baas te zijn.

Hans Bonnema, 
coach van Tivoli, wil-
de op bezoek bij De 
Raven vooral geen 
schade oplopen. 
“Het resultaat stond 
vandaag bij ons cen-
traal. Wij wilden hier 
vooral niet verliezen. 
We willen toch mee 

blijven strijden om het kampioenschap en dan wil je in ieder geval niet 
verliezen.” Toch leek zijn ploeg in de eerste helft niet helemaal van dat 
gegeven doordrongen. Tivoli, weliswaar sterker in de openingsfase, 
mocht zijn handjes dichtknijpen dat het ging rusten met een gelijke 
stand op het scorebord.
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Kansenregen De Raven
Na het sterke begin was het De Raven 
dat voor het eerst voor het doel van Evert 
Hameeteman opdook en direct  toesloeg. 
Stephan Frenken zette sterk door en 
speelde bal vervolgens naar Gijs Wuijts. 
De bal kwam niet helemaal voor de voeten 
van Wuijts, maar toch lukte het hem om op 
briljante wijze de bal in het doel van Tivoli 
te krijgen. Achter het standbeen langs ver-

schalkte hij Hameeteman, die de bal ook nog tussen zijn benen door 
over de lijn zag gaan. “Ik zag de bal komen en het was eigenlijk maar 
de enigste optie die ik had”, licht de doelpuntenmaker na afloop toe. 
Wuijts liet even later Tivoli schrikken toen hij de bal op de lat schoot 
van buiten het zestienmetergebied.
De grootste kans om de score te verdubbelen, kreeg John van Herk. 
De aanvaller van De Raven wist zich te ontworstelen van de defensie-
ve krachten van Tivoli. Maar op het moment dat Van Herk een op een 
kwam met Hameeteman, gleed de spits weg waardoor hij zijn bal ruim 
over zag gaan. Waar De Raven dus flinke kansen onbenut liet, dook 
aan de andere kant plotseling Joey Klaassen op. Met een schot in de 
korte hoek was hij De Raven doelman Melvin Rombouts te slim af.

Status quo
Tivoli besefte dat het niet zoveel kansen moest weggeven zoals in de 
eerste helft het geval was. Bonnema’s ploeg stond defensiever na rust 
een stuk zekerder dan in het eerste bedrijf. Dit had tot gevolg dat De 
Raven, dat veelvuldig aan de bal was, niet wist wat het moest doen. 
Aanvallend kon de ploeg van Jan Willem van Doesburg geen vuist ma-
ken, iets wat ook Gijs Wuijts zo ervaarde. “Het werd rommeliger van 
onze kant. We kwamen er niet echt meer doorheen. Ik denk dat een 
gelijkspel wel de verhoudingen juist weergeeft vandaag.”

Tivoli kwam nog tot een aantal aardige 
mogelijkheden. Zo had Melvin Rom-
bouts veel moeite met een schot van 
Tivoli-aanvoerder Mike van Dijk. Hij kon 
zijn handschoenen niet goed achter de 
bal krijgen en kreeg hulp van de lat om 
een achterstand voor De Raven te voor-
komen. 
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En ook Leroy Renders probeerde regelmatig iets te forceren, maar ook 
zonder fortuin. Bonnema zag zijn ploeg dan ook gelijkspelen, maar is 
zeker nog hoopvol op een goed einde van dit seizoen. “We hebben 
een brede selectie die schorsingen en blessure kan opvangen. In deze 
klasse ligt het ook nog echt dichtbij elkaar. Het is dan ook lastig om te 
zeggen wie er echt met de titel aan de haal zal gaan, maar ik denk wel 
dat wij zeker een van de kanshebbers zijn.”

Opstellingen
De Raven: 1. Melvin Rombouts, 2. Rob van Schijndel, 3. Rens Wil-
lems, 4. Stephan Frenken, 5. Roy Lommers, 8. Stijn Clemens, 9. John 
van Herk (14. Stef Wuijts), 10. Gijs Wuijts, 17. Niels Peeters, 18. Ludo 
Verhoeven, 19. Cris van Leeuwen (12. Paul Tils)
Tivoli: 1. Evert Hameeteman, 3. Gijs Bonnema (5. Rene Lathouwers), 
7. Joey Klaassen, 8. Bjorn Bertrams (6. Bas Leatomu), 10. Ralf Walra-
vens, 14. Marcel van de Kamp (9. Leroy Renders), 16. Joey van Hoof, 
17. Mike van Dijk, 18. Bart Bonnema, 20. Luuc Bonnema, 21. Krijn Fes-
kens

Steensel – Tivoli (0-0) 0-1 25 maart 2018
ED/ed.nl:

Tivoli herovert koppositie
Op een slecht veld was goed voetbal onmogelijk. Voor rust kregen bei-
de partijen enkele kansen. De wedstrijd werd pas echt opengebroken 
in de 70e minuut nadat Ralf Walravens Tivoli op een 0-1 voorsprong 
bracht. Daarna zocht Steensel nadrukkelijk de aanval. Dat leverde niets 
meer op, mede door de gesteldheid van het veld.

Onderstaand volgt nog een selectie van foto’s ((c) Foto’s Thea van der 
Looij), die ons ter beschikking zijn gesteld door “Trompetter Cup”
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ONS VIJFDE

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

Tivoli 5 – RPC 10 4-3 11 maart

Eindelijk weer eens de volle winst!
Met aanvulling van veteraan Jesse Spijker hadden we maar liefst 14 
man beschikbaar. Ondanks een goede start kwamen we toch op ach-
terstand, Stefan trapte over de bal waardoor Fred het sprintduel al met 
een achterstand begon. Koelbloedig schoof de spits van RPC de bal in 
de lange hoek.
Niet veel later werd het gelijk, Vinnie gaf een goede bal op Ronald en 
Ronald legde de bal netjes breed op Dion. De intikker van Dion was 
hierdoor zeker geen buitenspel. Voor rust kwamen we ook nog op voor-
sprong. Uit een corner kwam een afgeslagen bal bij Fred, die zette voor 
en Ronald sprong goed mee met de verdediger en de keeper, hierdoor 
kwam de bal voor de voeten van de mee naar voren gekomen Pasje. 
Pasje schoot de bal rustig met binnenkant voet tussen spelers en kee-
per in het doel.
Na rust kwam de tegenstander op gelijke hoogte doordat Fred werd 
verrast door een snelle tegenstander. Gelukkig herstelde Stijn onze 
voorsprong. Poppel gaf een diepe bal en Stijn schoot na 1 aanname de 
bal met links in de verre hoek. Toch kwamen onze rivalen weer terug in 
de wedstrijd. Vanuit buitenspelpositie scoorden zij de 3de. Randy vlag-
de niet overtuigend genoeg en Mike floot dan ook niet. De veteraan op 
het veld, Jesse, bezorgde ons met een mooi schot uit de draai alsnog 
de 3 punten.
Top gewerkt en terecht de punten op de Heihoef gehouden.

H H H
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JO9 
(door Dion Bell)

JO9-1

10 maart 2018

Valkenswaard JO9-3 - Tivoli JO9-1 (1-3) 4-6
De eerste wedstrijd van de voorjaarscompetitie was 
een feit.
Uit tegen Valkenswaard, het was duidelijk dat het 
een tijdje geleden was. Er werd onzorgvuldig ge-
speeld, onnodige dribbels, passes niet in de voeten, 

schoten niet op doel. Wel komen we verdiend op voorsprong, Gvensly 
zette goed door en kon uiteindelijk de bal in doel tikken. Een paar goe-
de voorzetten van Stijn kwamen net niet bij de spelers voor het doel.
Hierin zag ik wel de laatste trainingen terugkomen, ze pikken het snel 
op.

De eerste helft hadden we de druk op de tegenstander, zodat het 
wachten was op ons 2e doelpunt.
Joep heeft 1e kwartier geen bal gehad, maar toen na een fout op het 
middenveld niet werd terug verdedigd, stonden Tommy en Joep ineens 
tegen 3 spelers (1-1).
Voor rust scoorden we nog 2 keer, deze wedstrijd gingen we niet verlie-
zen, maar door onzorgvuldigheid en niet gretig op de bal geef je ze wel 
mogelijkheden. Een bekeken schot buitenkant voet van Pim bracht de 
marge naar 3, hierna startte de tegenstander zeer fel, binnen 2 minuten 
scoorden ze 2x, we lieten 1 speler 5 man passeren waarna deze netjes 
afmaakte. Even hierna, geen druk op de bal en de stand was 3-4. We 
waren de betere en dat lieten we uiteindelijk ook zien door nog 2x te 
scoren uit individuele klasse.

Goed resultaat, maar inzet en focus moeten beter.
Trainingspuntjes!
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24 maart 2018

Brabantia JO9-2 – Tivoli JO9-1 (2-1) 5-4
We wisten vooraf dat dit een moeilijke tegenstander zou zijn. De laatste 
wedstrijd van de najaarscompetitie hadden we van ze verloren met 4-6, 
extra aandacht op de punten waar de tegenstander toen mee won.
Druk op de bal bij balverlies ging nu een stuk beter, de tegenstander 
werd goed naar de zijkanten gedrukt, zodat ze niet zomaar naar het 
doel konden dribbelen. Eigenlijk was er niet veel aan de hand, de wed-
strijd ging op en neer, maar wij kregen de beste kansen, helaas stond 
het vizier van Pim niet op doel afgesteld, zijn schoten zijn meestal ech-
te kansen. Het vizier bij hun stond beter afgesteld en met een bekeken 
schot maakten zij het 1e doelpunt. Direct hierna werd een goede combi-
natie door het midden goed afgerond door Noa.
De 2e helft ging het gelijk op, beide zijden wat kansjes, maar met pech 
aan onze zijde scoren zij redelijk snel na elkaar 3 doelpunten, de schrik 
zat er even goed in. Maar door een fantastische eindsprint maakten 
we in een korte tijd 3 doelpunten en hadden nog kansen op nog 2, de 
tegenstander had in deze fase niks te vertellen, jammer dat dit spel pas 
gespeeld werd na grote achterstand.

Goed teruggekomen, iets minder pech en wat meer geluk, dan komt de 
winst vanzelf.

JO9-2

10 maart 2018

Tivoli JO9-2 – RPC JO9-5 (1-3) 1-11
Het begin van het seizoen, een roerig begin door het slechte weer van 
de afgelopen periode speelden we door eerdere afzegging vandaag 
onze eerste wedstrijd. We begonnen het jaar thuis, onze tegenstanders 
waren moeilijk in te schatten, want ze hadden net als ons een beetje de 
zelfde statistieken .
Na de aftrap begonnen we zeer sterk, we stonden dan ook redelijk snel 
op 1-0, dit hebben we tot de eerste time out vol gehouden, na de time 
out hebben we het op het veld wat anders neergezet. Dit omdat we ook 
nieuwe spelers hadden waar we nog goed moesten zoeken waar hun 
sterke en minder sterke punten lagen, omdat het op het veld hier wat 
rommelig door werd, kwamen we helaas voor de rust snel op een ach-
terstand van 1-3. 
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Na de rust de jongens op scherp gezet en iedereen een plek gegeven, 
helaas verdwenen sommige spelers van ons achter de (grote) jongens 
van de tegenpartij. Bij de 2e time out hadden we helaas nog wat tegen-
goals gekregen waarop de tegenpartij 1 speler uit het veld wilde halen 
voor ons. Maar dat hebben we niet laten gebeuren, wij hebben gevoch-
ten voor de wedstrijd, helaas hebben we verloren met 1-11 maar we 
zijn blijven vechten tot de laatste minuut. 
Nu gaan bouwen aan ons team met de nieuwe spelers en de volgende 
wedstrijd gaan we weer alles op alles zetten voor de winst.

24 maart 2018

Tongelre JO9-3 – Tivoli JO9-2 (6-1) 9-8
Voor aanvang van de wedstrijd hebben we doordat onze vaste keeper 
er niet was, een andere keeper moeten kiezen die nog nooit een wed-
strijd in de goal had gestaan. Maar verder waren we er klaar voor, de 
tegenpartij kwam het veld op, het waren toch wel hele grote spelers 
ten opzichte van onze gemiddelde lengte. Maar onze jongens waren er 
klaar voor, we begonnen de wedstrijd goed en maakten al snel de eer-
ste goal van de wedstrijd, helaas kwam de tegenpartij zeer sterk terug 
en stonden we zelfs met de rust 6-1 achter.
Doordat er wat zwakkere punten bij de tegenpartij zaten, konden wij 
hierop inspelen en scoorden we snel en veel goals achter elkaar, we 
kregen er ook nog enkele tegen maar voor de eerste keer zo’n wed-
strijd keepen is toch ook best eng. De jongens hebben vandaag echt 
gestreden voor de winst, helaas toch verloren maar vandaag verloren 
met waardigheid, een ijzersterk team wat met 6-1 achter staat, toch 
terug komt tot 9-8. Volgende keer is het onze beurt voor de winst!

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Tussenstand

 1 Olaf van Aalsum 4e  22x
 2 Laura van Bergeijk dames  19x
 3 Ashley Dielemans dames  13x
 4 Semra Arici dames  10x
  Hakan Arici veteranen 10x
 6 Anna Welten dames    7x
  Joost Heeregrave 3e    7x
 8 Sammy Dirkx selectie    6x
  Frans Veldpaus veteranen   6x
 10 Mike van Dijk selectie    5x
  Björn Bertrams selectie    5x
  Leroy Renders selectie    5x
  Joey Klaassen selectie    5x
  Tobias Geurts 4e    5x

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 26 maart 2018)

Bedankt
Faisal Bendriss elftalbegeleider 4e

Nieuw
Djayden Diepstraten JO9-2
Jelinno de Greef JO9-2
Njano van Maurik JO9-2
Jaden Pasmans JO9-2

H H H
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TUSSENSTANDEN 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 15 31 29- 17
Woenselse Boys 15 30 42- 25
Vessem 16 28 26- 17
De Raven 15 27 30- 16
Hoogeloon 15 26 25- 22
ZSC 14 22 22- 25
Bergeijk 16 20 29- 27
FC Cranendonck 13 18 22- 18
HMVV 12 17 28- 25
Pusphaira 16 16 16- 27
Riethoven 14 15 23- 32
DOSL 15 15 18- 31
Steensel 16 14 18- 28
De Weebosch 12 3 15- 33

Tivoli 2 4e klasse 417

Woenselse Boys 2 12 34 50- 10
SDO’39 2 13 27 43- 30
DOSL 2 10 24 33- 11
Riethoven 2 13 24 35- 20
HMVV 2 13 23 30- 20
RKDSV 2 13 22 33- 21
EDN’56 2 11 14 19- 34
Hoogeloon 2 13 12 16- 26
ZSC 2 11 10 14- 25
Tivoli 2 12 9 18- 32
DVS 2 12 9 16- 47
RKGSV 2 11 3 13- 44
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Tivoli 3 5e klasse 524

Unitas’59 6  13 29  48- 19
EFC 5  11 24  28- 18
Beerse Boys 6  12 24  46- 31
RKVVO 6  10 23  29- 16
De Valk 4  12 18  32- 20
Oirschot Vooruit 6  12 16  42- 26
Tivoli 3  12 16  20- 27
Spoordonkse Boys 4 11 14  26- 27
Nieuw Woensel 4  11 12  25- 46
Bergeijk 3  12 11  20- 36
RKDSV 4  12 8  23- 56
Reusel Sport 6  12 6  22- 39

Tivoli 4 5e klasse 519

Acht 3  11 26  25- 13
DBS 3  11 23  43- 31
Tivoli 4  12 23  41- 20
Woenselse Boys 5  11 21  37- 19
Unitas’59 5  12 21  32- 17
Braakhuizen 6  11 15  25- 30
RPC 6  12 12  26- 37
WODAN 9  12 11  27- 30
Pusphaira 4  12 11  16- 30
Nieuw Woensel 5  12 10  23- 40
Eindhoven AV 3  12 6  28- 56
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Tivoli 5 6e klasse 649

UNA 10  12 36  56- 15
Budel 8  12 22  48- 30
Valkenswaard 7  11 20  29- 21
DVS 8  12 20  45- 40
Maarheeze 4  11 18  29- 32
Brabantia 8  12 18  33- 28
De Valk 6  10 16  33- 35
Heeze 6  12 12  29- 39
RPC 10  11 11  37- 43
Tivoli 5  12 7  26- 54
Gestel 5  11 4  21- 49

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)

Ollandia VR1  12 25  40- 21
Vlijmense Boys VR1 9 24  66- 11
Tivoli VR1  10 24  59- 12
SPV VR1  12 22  29- 16
Emplina VR2  13 22  22- 27
Boskant VR1  13 20  37- 31
Real Lunet VR1  12 16  46- 39
SBC VR2  13 15  33- 44
Avanti‘31 VR2  12 13  22- 46
Baardwijk VR3  13 12  34- 72
FC Cranendonck VR2 12 8  20- 52
Blauw Geel‘38 VR1  13 6  17- 54

H H H
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MARCEL VD KAMP – NIEUWE TRAINER NIEUW 

WOENSEL 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 2 maart 2018 
een artikel waarin werd medegedeeld, dat onze assistent-trainer van 
het 1e en trainer van de dames Marcel vd Kamp de nieuwe hoofdtrai-
ner van Nieuw Woensel wordt. Dat artikel vinden jullie terug op onze 
website (www.svtivolivoetbal.nl) en onderstaand in ons clubblad.

2 maart 2018 | - Nieuws

Marcel vd Kamp nieuwe trainer Nieuw Woensel
Marcel van de Kamp gaat komend seizoen aan 
de slag als hoofdtrainer van Nieuw Woensel. 
Van de Kamp volgt hiermee Rick Kantelberg op 
die na 6,5 jaar de club gaat verlaten.

Van de Kamp begon zijn trainerscarrière in 2014 
bij FC Eindhoen/av, eerst als assistent-trainer 
van Jeroen Vermaas en later als hoofdtrainer 
van de club. In zijn eerste jaar als hoofdtrainer 
werd Van de Kamp kampioen in de 4e klasse 

met de amateurs van FC Eindhoven. Maar na een seizoen kwam er al 
een einde aan de samenwerking. Van de Kamp werd vervolgens bin-
nengehaald door SV Tivoli als assistent-trainer van het eerste elftal en 
trainer van het vrouwenelftal.

Na twee jaar samen te hebben gewerkt met hoofdtrainer Hans Bon-
nema gaat de 37-jarige trainer de club verlaten om weer aan de slag 
te gaan als hoofdtrainer. Nieuw Woensel is geen onbekende club voor 
Van de Kamp, hij heeft er twee seizoenen als voetballer gespeeld.
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Van de Kamp heeft er zin in om weer aan de slag te gaan als hoofd-
trainer. “Nieuw Woensel is een club die ik goed ken en ik zie zeker 
perspectief binnen de spelersgroep. De selectie is echter wat krap en 
daarom hoop ik dat we wat jongens van buitenaf kunnen strikken, die 
komend seizoen bij Nieuw Woensel willen gaan spelen.”

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H

PROFIEL VD WEEK – SAMMY DIRKX (SV TIVOLI) 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 8 maart 2018 
een artikel in het kader van Profiel van de week met onze 1e elftalspe-
ler Sammy Dirkx in de hoofdrol. Dat artikel vinden jullie terug op onze 
website (www.svtivolivoetbal.nl) en onderstaand in ons clubblad.

8 maart 2018 | - Profiel van de week

Profiel van de week: Sammy Dirkx (SV TIVOLI)
Deze week in profiel van de week Sammy Dirkx van SV Tivoli.

Sammy maakte het afgelopen seizoen de overstap 
van Braakhuizen naar Tivoli. De 21-jarige aanvaller 
kon bij Braakhuizen het laatste seizoen niet meer re-
kenen op een vaste basisplaats in verband met een 
cursus voor zijn werk, waardoor hij maar een keer per 
week kon trainen. Bij Tivoli staat Dirkx iedere week 
op het wedstrijdformulier als basisspeler en scoorde 
tot dusver zes keer voor de promovendus.
Dirkx begon als voetballer in de jeugd bij Braakhuizen 
en doorliep een stageperiode bij Helmond Sport en 

PSV. Nadat de stageperiodes op niets waren uitgelopen, sloot Dirkx 
zich aan bij de jeugd van Geldrop om vervolgens op 16-jarige leeftijd 
terug te keren naar Braakhuizen.
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Titelkandidaat
Na het behaalde kampioenschap spreekt Tivoli ook in de 4e klasse 
een aardig woordje en wordt gezien als een van de titelkandidaten. De 
ploeg van Hans Bonnema staat samen met Woenselse Boys op een 
gedeelde eerste plaats in de competitie. Na de winterstop speelde Ti-
voli tot nu toe slechts twee wedstrijden. Uit bij nummer laatst De Wee-
bosch kwam het niet verder dan een 2-2 gelijkspel en thuis tegen Ves-
sem had Tivoli zijn handjes vol aan Vessem (3-2).

Gaat Tivoli voor het tweede jaar op rij het kampioenschap binnenhalen, 
we vragen het aan Sammy.

Stel je eens voor aan het amateurvoetbal publiek:
Mijn naam is Sammy Dirkx, 21 jaar oud en woonachtig met mijn ouders 
in Geldrop.
Vertel eens iets over je beroep of studie, wat doe je precies:
Ik ben draadvonker bij gereedschap makerij IGS GEBOJAGEMA in 
Eindhoven.
Wat zijn je passies / hobby’s buiten het voetbal?
Ik ga buiten het voetbal graag naar de sportschool en doe daarnaast 
ook nog zaalvoetbalen op vrijdagavond. Ook ga ik in het weekend 
graag wat drinken met mijn vrienden.
Hoe sta je in het dagelijks leven?
Ben een positieve, leergierige jongen met ambities.
Hoe denk je dat de voetballerij jou ziet als speler?
Als een technische aanvaller die graag aan de flanken staat.
Wat spreekt je het meeste aan bij deze club en welke dingen juist 
niet?
Wel: Het is een gezellige club waarbij iedereen elkaar kent, waardoor 
het ook een hechte groep is geworden. Ook is het na elke thuiswedstijd 
een feestje in de kantine waardoor het moeilijk is op tijd naar huis te 
gaan (vraag maar aan mijn vader).
Niet: Het is jammer dat er bij deze club zo weinig jeugd zit.
Van welke trainer heb je het meeste geleerd en motiveer je ant-
woord?
Jeroen van der Schoot, die heeft mij als jeugdspeler bij het 1e elftal 
gehaald, waardoor ik mijzelf heb kunnen door ontwikkelen. In de jeugd 
van Geldrop heb ik op de woensdagen techniektraining gehad van 
Adrie Meeuwesen en Ad Geeven waar ik veel van geleerd heb.
Wat vind je van je huidige trainer en omschrijf zijn plus- en min-
punten eens?
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Het is voor mij vrij nieuw omdat ik er pas een half jaar zit, maar ik denk 
dat Hans en Marcel elkaar goed aanvullen. Buiten dat om denk ik dat 
ze nog veel meer uit deze spelersgroep kunnen halen.
Wie is binnen je team de meest opvallende persoon en waarom?
Mike van Dijk, ik denk dat er zelden zo een goede aanvoerders zijn die 
zowel binnen als buiten het veld alles regelen.
Ik heb heel veel respect voor... omdat?
Mijn ouders, die altijd voor mij klaar staan.
Wie zijn de meest bijgebleven spelers tot nu toe?
Nick Kuylaars, Nyron Wau en Tijn van Vlerken. 
Wat maakt je vereniging zo speciaal voor jou?
Dat het een kleine hechte club is die warmte uitstraalt. 
Duur puntverlies tegen De Weebosch en een moeizame overwin-
ning op Vessem. Heeft Tivoli nog de juiste vorm te pakken?
Ik denk dat we de afgelopen weken een moeilijke fase hebben gehad. 
We hebben het erover gehad met zijn allen binnen de club, maar ik 
weet zeker dat wij bereid zijn er weer vol voor te gaan en dit seizoen 
mooi af te sluiten met een kampioenschap. 
Vanwaar de keuze voor SV Tivoli?
Ik wilde graag het plezier in het voetbal weer terug krijgen na een moei-
zaam seizoen. Ook wist ik dat het een jonge/ambitieuze spelersgroep 
was, met veel potentie. Ook rondom de selectie is alles goed geregeld. 
Vandaar dat Tivoli mij aantrok.

Persoonlijk
Wat is je favoriete dagelijkse bezigheid?
Voetbal, Fitness, series kijken. 
Beste speler aller tijden binnen je club?
Ben niet zo bekend bij de club, maar ik hoor vaak de naam Stef de 
Goey voorbij komen. 
Waar heb je het meeste spijt van?
Ik heb niet zo snel spijt van dingen. 
Wat zijn je slechte eigenschappen?
Kan niet tegen mijn verlies en ben soms te kritisch op mezelf. 
Wat zijn je goede eigenschappen?
Sociaal, kom altijd mijn afspraken na. 
De grootste ergernissen in amateurvoetbal?
Partijdige grensrechters die proberen punten te pakken. 
Hoogtepunt als speler?
De beslissende penalty scoren in de bekerwedstrijd tegen Geldrop met 
Braakhuizen. 
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Dieptepunt als speler?
Degradatie met Braakhuizen uit de 2e klasse. 
Lastige tegenstander?
Hoogeloon 
Meest overschatte voetballer?
Joël Veltman 
Meest onderschatte voetballer?
Daniel Schwaab 
Meest opmerkelijk nieuwsfeit?
‘Trump wil wapens voor leraren om schietpartijen op scholen te voorko-
men’. 

Overige
Favoriete club uit het betaalde voetbal?
PSV 
Favoriete trainer uit het betaalde voetbal?
Pep Guardiola 
Favoriete speler uit het betaalde voetbal?
Lionel Messi
Meest arrogante speler (s) uit het betaalde voetbal?
Neymar en Ziyech 
Meest markante figuur langs de lijn?
Onze materiaalman van Tivoli: APPIE. Hij heeft altijd zijn woordje klaar 
en heeft veel humor. 
Met wie van je team ga je ook buiten het voetbal om?
Niet echt specifiek met iemand, ik ga regelmatig stappen met een aan-
tal jongens uit het team.

Kort
Internet: we kunnen niet meer zonder
Mobieltje: iPhone 8
Meest onzinnige aankoop: Vele kleren die ik nooit aan doe.
Vrienden: Gezellig stappen met z’n allen.
Merk voetbalschoenen: Nike
Muziek: Hiphop/R&B
Grootste flater: Mijn eerste vakantie met vrienden in Blanes, waarbij 
na een uur al mijn spullen waren weggehaald (telefoon, ID, Geld)
Voetbalhumor: Tijgerbalsem in iemand zijn schone onderbroek 
smeren
Droomvrouw: Ariana Grande
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Eten: Een groot stuk ossenhaas met pepersaus
Drankje: Bacardi Cola
Vakantieland: Spanje
Auto/fietsmerk: Volkswagen

Ja/Nee
Kunstgras? JA
Ik kan goed overweg met mijn trainer: JA
Ben je een facebook/twitter freak? JA
Promotie met je club dit seizoen? JA
Ik wil graag voetbaltrainer worden in de toekomst: NEE
Ik ga lekker stappen in het weekend: JA
Na de wedstrijd lekker doorzakken in de kantine: JA
Ben je goed in het onderhouden van contacten? JA
Ik leef voor mijn sport: JA
Rook je? NEE
Maak jij je druk om wat andere van je denken? NEE
Trainer kan me op elke plaats binnen het veld opstellen: NEE
Een voetbaltrainer moet niet ouder zijn dan 50 jaar: NEE
Ik krijg een onkostenvergoeding bij deze club: NEE
Gekleurde voetbalschoenen: JA
Wil je op deze Ja / Nee vragen nog iets nader toelichten? NEE

Open
Het mooiste sportcomplex: OJC Rosmalen
Het lelijkste sportcomplex: Wilhelmina ‘08
Wat hoop je nooit meer mee te maken: Veel op de bank zitten
Wat staat er bovenaan je bucketlijst: Een topwedstijd in de Premier 
league bijwonen.
Voor welke club heb je de meeste sympathie: PSV
Voor welke club zou je nooit gaan spelen: Er is geen club waar ik een 
hekel aan heb
Wie is volgens jou de beste speler uit jullie selectie: Joey van Hoof
Welke speler van een andere vereniging zou je graag bij jullie zien 
voetballen: Mijn neef Donny Dirkx (Geldrop)

Wij zeggen/ jij zegt
Tivoli gaat voor kampioenschap
Ja.... voor 100%
Met deze selectie kan Tivoli ook een aardig woordje meespreken 
in de 3e klasse
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Ik denk dat wij zeker een stabiele middenmoter kunnen zijn in de 3e 
klasse
Tivoli moet snel het contract met hoofdtrainer Hans Bonnema ver-
lengen
Ja, ik denk dat Tivoli heel blij mag zijn met Hans Bonnema binnen de 
club
Marcel van de Kamp
Een gouden gast met veel voetbalverstand, waarvan ik overtuigd ben 
dat die het waar gaat maken komend seizoen bij Nieuw Woensel.
Braakhuizen
Een superclub die nog altijd bij mij op nummer 1 staat.
Vader Appie
Een topvader met veel voetbalverstand waar ik veel van geleerd heb 
en nog zeker veel van ga leren in de toekomst! Hij is er iedere uit- en 
thuiswedstrijd bij. Ook geeft hij altijd na de wedstrijd zijn mening die ik 
erg belangrijk vind.

Tot slot

Amateurvoetbaleindhoven.nl:
Een heel fijne, informatieve site voor het amateurvoetbal

SV Tivoli is een fantastische club omdat...... 
Het een kleine maar een gezellige, hechte club waar iedereen elkaar 
kent

Wie zou je graag willen zien in deze rubriek “Profiel van de week”?
Tijn van Vlerken, mijn oud teamgenoot bij Braakhuizen die dit seizoen 
speelt voor RPC

Wil je nog iets toevoegen in het algemeen?
Amateurvoetbal Eindhoven, ga zo door!

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

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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- we er niet omheen kunnen
- we er niet omheen willen
- we, hoe triest ook, melding moeten mak 
 en van het overlijden van onze oer-Tivol 
 iaan
- we hiermee doelen op Fred vd Horst
- Fred zijn hoofd heeft moeten buigen voor  
 zijn vreselijke ziekte
- we zijn nabestaanden en vrienden enorm  
 veel sterkte wensen met het verwerken  
 van dit vreselijke verlies

- dezelfde Fred nog maar kort geleden werd benoemd tot Lid van Ver-
dienste

- het bestuur dit unaniem had besloten middels een versnelde proce-
dure

- de verdiensten van Fred voor onze club buitengewoon zijn geweest
- zijn benoeming dan ook meer dan verdiend mag worden genoemd
- we uiteraard al op allerlei manieren en via diverse kanalen melding 

hebben gemaakt van dit verlies van onze dierbare Tivoliaan
- er de afgelopen tijd maar weinig gevoetbald is
- het slechte weer de verschillende competities parten heeft gespeeld
- sneeuw, vorst en regen de velden onbespeelbaar heeft gemaakt
- de lente gelukkig inmiddels op loer ligt 
- de winter ons toch eerst nog een loer wilde draaien
- ons vaandelteam de koppositie heeft veroverd
- grootste concurrent, Woenselse Boys, verloren heeft van laagvlieger 

DOSL
- de Tivolianen tegen andere laagvlieger, weliswaar met moeite, de 3 

punten mee naar huis nam
- alles nu dus weer in eigen hand ligt
- de competitie zo ongemeend spannend blijft
- ook de dames en ons 4e nog steeds goed bovenin meedraaien
- ons damesteam Fred misschien nog wel het hardste zal missen
- Fred zowel als scheids, als begeleider en als fan actief betrokken 

was bij dit team
- we willen afsluiten met onze welgemeende condoleances aan alle 

Tivolianen die op enigerlei wijze een verwantschap voelen met Fred

H H H








