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Normaliter doet 
Pascal deze 
rubriek, maar ik 
mag weer eens. 
Het is opvallend, 
dat onze club de 
laatste tijd nogal 
veel positief 
in het nieuws 
is en dat doet 

natuurlijk deugd. Zo komen we 
vaak bij media als het ED en 
Amateurvoetbaleindhoven in de 
spotlights, maar dat we op 15 
april jl. in het landelijke nieuws 
kwamen, is natuurlijk uitzonderlijk. 
De NOS had nl. ons clubje 
uitgekozen om in onze kantine 
een sfeerimpressie rondom de 
kampioenswedstrijd van PSV 
tegen Ajax te maken voor de 
radio (Langs de lijn) en televisie 
(journaal). En dat was natuurlijk 
een geweldig positieve promotie 
voor Tivoli, waarover jullie elders 
in dit clubblad meer kunnen lezen.
Ons 1e blijft in de race voor de titel, 
sterker nog, momenteel lijken ze 
de dans te leiden omdat ze qua 
verliespunten 5 punten los staan. 
Het zou natuurlijk mooi zijn, als ze 
de stunt van vorig jaar weten te 
herhalen en het kampioenschap 
binnen zouden halen.

H H H 
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Inventarisatie BHV-ers/EHBO-ers
Het bestuur is bezig met een inventarisatie onder de leden wie er in het 
bezit is van een BHV- of EHBO-diploma. Door deze inventarisatie kun-
nen de juiste mensen, mits zij op dat moment aanwezig zijn uiteraard, 
zo snel mogelijk benaderd worden bij noodgevallen. Dus ben jij in het 
bezit van een dergelijk diploma, geef dan even een seintje!

Contractverlenging Hans Bonnema
Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen, dat het contract met 
onze selectietrainer Hans Bonnema met een jaar verlengd is. Ook in 
het volgende seizoen is hij met zijn deels vernieuwde staf verantwoor-
delijk voor het selectiegebeuren. We hebben er weer alle vertrouwen in 
en wensen ze veel succes. Elders in dit clubblad kunnen jullie er meer 
over lezen.

Activiteiten komende periode
Binnenkort staan er naast de wedstrijden ook weer verschillende acti-
viteiten op het programma bij onze vereniging. De eerst aankomende 
is het verzette darttoernooi, deze vindt plaats op zaterdag 12 mei vanaf 
14.00 uur. Opgeven hiervoor kan aan de bar. Voor de overige activitei-
ten, houdt vooral de kalender in de gaten!

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.
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Contributie en overschrijving 
Het seizoen is bijna ten einde en het is ronduit schandalig, dat er nog 
steeds leden zijn, die hun contributie nog niet of niet volledig betaald 
hebben. Leden die niet betalen, zullen uiteraard niet speelgerechtigd 
zijn. Ook kunnen zij zich niet overschrijven naar een eventuele andere 
club als er nog een bedrag openstaat. Algemene leden zullen als lid 
van onze vereniging worden uitgeschreven als zij hun contributie niet 
voldoen. De betaling kan gedaan worden op IBAN-nummer NL08AB-
NA0508320283 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 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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WIJ FELICITEREN

in de maand mei

 2 Vincent Prudon 5e

 3 Ed Kloes selectie
  David van Leeuwen 4e

 4 Luuk Janssen JO9-1
 6 Joey Klaassen selectie
 10 Yaser Kadhem selectie
 11 Stef de Goeij 2e

 13 Remy Wooding selectie
 16 Frank Gielen veteranen
 17 Roy de Goey selectie
 19 Willy Smits verenigingslid
 20 Nina  Evers dames
  Belle Driessen verenigingslid
 22 Daniel Heeren JO9-2
 23 Nick van Reusel 3e

 24 Krijn Feskens selectie
  Rick Wentholt selectie
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/secretaris 
   commissie van beroep
 27 John Hanraths veteranen
 28 Frank van de Ven veteranen/lid kascommissie
  Jolanda Heijmans dames
 30 Angelique Janssen hoofdbestuur/HAC/lid jeugdzaken
  Leroy Renders selectie
  Gerrit van Veen grensrechter selectie
 31 Gijs Visser veteranen

H H H
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TIVOLI VERLIEST TOPPER; TOCH (virtueel) OP 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.

Ondanks een nederlaag in de topper tegen Woenselse Boys deed 
Tivoli in de afgelopen periode goede zaken. Drie zeges in de andere 
wedstrijden en puntenverlies van de gezamenlijke concurrentie zorg-
den ervoor, dat ons 1e weliswaar 1 punt achter staat op Woenselse 
Boys, maar met nog 2 wedstrijden tegoed zijn we dus virtueel koploper. 
Doorgaan mannen!

Tivoli - Riethoven (1-0) 1-0 2 april 2018

ed.nl:

Tivoli kende een uitstekend paasweekend. Concurrent Woenselse 
Boys speelde gelijk, waardoor koploper Tivoli na de winst op Riethoven 
een marge van drie punten heeft. Joey van Hoof zorgde na tien mi-
nuten spelen voor de enige goal van de wedstrijd, die zich kenmerkte 
door enorm veel balverlies aan beide zijden. Voor rust was Tivoli uiterst 
dominant, in de tweede helft speelde Riethoven verder naar voor. De 
bezoekers kregen ook enkele kansen op de gelijkmaker, maar die viel 
niet en dat was terecht.
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Papieren ED:

Woenselse Boys – Tivoli (0-0) 3-1 8 april 2018

ED/ed.nl:
Woenselse Boys wint topper en neemt koppositie over van Tivoli
Door de winst is Woenselse Boys in punten langszij gekomen bij Tivoli 
en op doelsaldo zelfs koploper. Na een eerste helft die redelijk in ba-
lans was, kwam de thuisploeg goed uit de startblokken en via Mitchell 
Slegers werd het 1-0. Vrij snel daarna was de 2-0 van Tim Nelemans 
een feit en met nog een kwartier te spelen zorgde Giovanni van Bladel 
voor de 3-0. Tivoli deed in de 85ste minuut nog iets terug. Een gewel-
dige vrije trap van Leroy Renders vloog binnen: 3-1.
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amateurvoetbaleindhoven.nl:

Topper Woenselse Boys – Tivoli beslist door enkele momenten
Woenselse Boys is de nieuwe koploper van de 4e klasse F

Woenselse Boys is de nieuwe koploper 
van de vierde klasse F. De ploeg van 
trainer Marco van den Braken won de 
topper tegen Tivoli met 3-1 en staat 
met 34 punten uit 17 wedstrijden nu op 
doelsaldo bovenaan. Tivoli is tweede 
(34 uit 17), gevolgd door Vessem (32 

uit 18) en De Raven en Hoogeloon (beiden 30 uit 17). Het is dus nog 
superspannend in deze klasse en het zou maar eens kunnen zijn dat 
de kampioen pas na de laatste speeldag bekend is.

Een groot aantal supporters van beide 
clubs omzoomde het kunstgrasveld van 
Woenselse Boys. Nieuwsgierig naar de 
verrichting van deze twee Eindhovense 
kanshebbers voor de titel. Na een ster-
ke start van de thuisploeg, werd Tivoli 
sterker, maar tot 

echte kansen leidde dit niet. Vond ook 
Woenselse Boys-aanvaller Mitchell Slegers. 
“We waren zeer aan elkaar gewaagd en zowel 
Tivoli als wij kregen enkele kleine kansjes. Pas 
in de tweede helft was er sprake van een échte 
wedstrijd, zonder goed voetbal. Er zat duidelijk 
de nodige spanning op het duel.”
In de 23ste minuut was er een mogelijkheid voor Woenselse Boys. 
Eerst schoot Jordy Janssen de bal voorlangs en in de rebound deed 
Tim Nelemans hetzelfde. Tivoli probeerde het wel, was voetballend de 
bovenliggende ploeg, maar met uitzondering van een gevaarlijk schot 
van Leroy Renders, kwam doelman Juri Koudijs van Woenselse Boys 
niet in de problemen. Hij zag aan de andere kant nog een kans voor 
Alain Plaum, wiens schot heldhaftig werd geblokt door Luuc Bonnema, 
en ‘keek’ een knal van Mike van Dijk over de lat.
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Tweede helft
In de tweede helft leek de wedstrijd op 
gang te komen, met in de 52ste minuut 
een enorme kans voor Tivoli-invaller 
Sammy Dircks. Hij kon alleen op Koudijs 
afgaan, maar schoof de bal naast. Het-
zelfde overkwam drie minuten later Gio 

van Bladel namens Woenselse Boys. En ook een afstandsschot van 
Tommy Knigge verdween niet tussen de palen. Appie Zouthane was 
tot op dat moment nog nauwelijks in het spel voorgekomen, maar in de 
63ste minuut liet hij zien dat hij nog steeds een speler is om in de gaten 
te houden. Eindelijk kwam hij vrij van zijn directe bewaker Appie Sad-
daty, maar stuitte vervolgens op een uitstekend reagerende doelman 
Evert Hameetman.

In de 72ste minuut was de Tivoli-goalie 
opnieuw de baas in een één-tegen-
één-situatie. Nu moest Van Bladel zijn 
meerdere erkennen in Hameetman. De 
doelman was zes minuten later echter 
volstrekt kansloos op een schitterend af-

standsschot van Slegers, die de bal met links in de kruising joeg. Een 
wonderschone treffer en de maker was er oprecht blij mee. “Ik maak 
ze zo geregeld”, grapte Slegers, die met zijn doelpunt wel een sterke 
vijf minuten van Woenselse Boys inluidde. In de 79ste minuut gaf Zout-
hane een slim steekpassje op Nelemans, die koelbloedig afrondde. En 
nauwelijks vier minuten later was Van Bladel eindelijk wel succesvol: 
3-0.

Eretreffer
De wedstrijd was hiermee gespeeld 
en het sierde Tivoli dat het toch nog 
op jacht ging naar een eretreffer. 
Waar Van den Braken nog even wat 
spelers wisselde, bracht Renders 
in de 90ste minuut de eindstand op 

3-1. Hij knalde een vrije trap van zo’n meter of twintig voorbij Koudijs. 
Woenselse Boys zat er niet mee en kon na vier minuten in blessuretijd 
de handen in de lucht steken. Op sportpark Hondsheuvel zijn ze wel 
toe aan een kampioensfeestje. De competitie duurt echter nog lang...
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Opstellingen:
Woenselse Boys: 21. Juri Koudijs, 3. Denny de Roo, 5. Alain Plaum, 
7. Tommy Knigge, 8. Gio van Bladel, 9. Tim Nelemans (6. Davey 
Haastrecht), 10. Appie Zouthane, 15. Mitchell Slegers (11. Steeven 
Leenheers), 16. Geert Vermeulen, 18. Jordy Janssen (14. Brian Mandi-
gers), 22. Teun van de Moosdijk.
Tivoli: 1. Evert Hameetman, 3. Gijs Bonnema (11. Sammy Dirckx), 7. 
Joey Klaassen, 9. Leroy Renders, 10. Ralf Walravens, 16. Joey van 
Hoof, 17. Mike van Dijk, 18. Bart Bonnema, 20. Luuc Bonnema, 21, 
Krijn Feskens, 22. Appie Saddaty.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – De Weebosch (0-2) 3-2 15 april 2018

ED/ed.nl:

Tivoli ontsnapt tegen De Weebosch, maar loopt uit door remise 
van Woenselse Boys
Tivoli heeft naast een wedstrijd tegoed nu ook twee punten voor-
sprong op Woenselse Boys. De achtervolger kwam op sportpark 
De Hondsheuvels niet verder dan 1-1 tegen Pusphaira.
Tivoli won ternauwernood van De Weebosch. De bezoekers kwamen 
op een 0-2 voorsprong door goals van Niek van den Broek en Sjors de 
Backer. Tivoli kon de achterstand in de tweede helft ombuigen. Mike 
van Dijk en Leroy Renders brachten Tivoli op gelijke hoogte en vlak 
voor tijd bezorgde Ralf Walravens de Eindhovenaren de volle buit.
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Tivoli – Pusphaira (5-0) 7-0 22 april 2018

ED/ed.nl:
Tivoli haalt uit en verplettert Pusphaira: 7-0; De Weebosch wint 
voor het eerst
Koploper Tivoli heeft de studenten 
van Pusphaira met 7-0 opgerold. 
Achtervolger Woenselse Boys won 
ook en De Weebosch pakte haar eer-
ste overwinning.
Tivoli was deze middag in alle op-
zichten een maatje te groot voor de 
bezoekers, maar toch werd de uitslag 
maar door twee spelers bepaald. De 
uitstekend spelende Joey van Hoof 
wist in de 25ste,32ste, 40ste en 55ste 
minuut te scoren. Aanvoerder Mike van 
Dijk deed het niet minder door in de 
30ste, 44ste en 80ste minuut, steeds 
uit een strafschop, de uitslag op 7-0 
in het voordeel van Tivoli neer te zet-
ten. Het tweede doelpunt van Joey van 
Hoof was er een van een zeldzame 
klasse De snelle buitenspeler liet de 
hele Pusphaira-defensie achter zich alsof ze er niet stonden, en wist 
met een schitterende de lob de keeper kansloos te laten. Deze actie 
bracht zowel bij voor- als tegenstanders de handen op elkaar. Tivoli 
volgt koploper Woenselse Boys nu op 1 punt, met 2 wedstrijden minder 
gespeeld.

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli –Riethoven op 2 april  jl. was Jeliano de Greef 
van JO9-2 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht 
mee op de foto, kreeg een leren bal en een oorkonde geschonken en 
werd bovendien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

JELIANO DE GREEF

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 2-4-2018

TIVOLI 1 – RIETHOVEN 1
Wat is je naam?
Jeliano
Wat is je geboortedatum en -plaats?
22-1-2011, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 3, basisschool de Klimboom
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Christiano Ronaldo worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Brandweerman
In welk elftal speel je?
JO9-2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Januari 2018
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Panna en goals maken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Kruising schieten
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Mascotte
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
4x scoren in 1 wedstrijd
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Saif
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Moter- en Squad riden
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion en Danny
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Wel friet; niet mayo
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Ninjago
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
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?
Een goed team
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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VAN DE KAMP WIL TITEL VEILIGSTELLEN 
(overgenomen van ED/ed.nl)

Op 30/31 maart verscheen er een artikel in het ED alsook op ed.nl over 
de als speler tijdelijk op het veld teruggekeerde Marcel van de Kamp. 
Natuurlijk publiceren we dat ook in ons clubblad.

Marcel van de Kamp, assistent-trainer en tegenwoordig ook weer speler 
van Tivoli
©Foto Bert Jansen/Foto Meulenhof

Op het veld teruggekeerde Marcel van de Kamp wil titel Tivoli 
veiligstellen

Als assistent-coach leverde Marcel van de Kamp (38) al zijn bij-
drage aan het succes van Tivoli. Om het kampioenschap zeker te 
stellen speelt hij in de laatste wedstrijden ook zelf mee. 

Stan Schrijen, 30-03-18, 17:14

Met nog negen duels te gaan, verdedigt vierdeklasser Tivoli uit Eindho-
ven als koploper een voorsprong van een punt op achtervolger Woen-
selse Boys. Na de titel en de promotie van vorig seizoen, verloopt het 
ook dit jaar voor de wind. ,,We hebben een boven verwachting goede 
start gehad”, zegt assistent-trainer Marcel van de Kamp. ,,Al snel ston-
den we bovenaan met een periodetitel op zak en een voorsprong van 
een punt of vijf.”

“We hebben een boven verwach ting goede start gehad”
Marcel van de Kamp
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Die marge slonk en dat is nu net de reden dat Van de Kamp zelf zijn 
voetbalschoenen weer heeft aangetrokken. ,,Rond de winterstop heb-
ben we het er even bij laten zitten en hadden we wat blessures. Ik zie 
het spelletje en breng rust en ervaring. Dat misten we en ik doe het nog 
graag.”

Schoenen laten maken
Ruim zes jaar geleden speelde Van de Kamp zijn laatste officiële com-
petitieduel, toen nog in dienst van Nieuw Woensel. Na de nodige bles-
sures probeerde hij de draad nog op te pakken bij Wilhelmina Boys en 
de amateurs van FC Eindhoven, maar het ging niet meer. Nu is hij tijde-
lijk terug, met inmiddels drie wedstrijden achter zijn naam. ,,Toen Hans 
(hoofdtrainer en tevens schoenmaker Hans Bonnema, red.) me vroeg, 
zei ik bij wijze van grap dat hij dan eerst mijn voetbalschoenen moest 
maken, want daar zat een scheurtje in. Dat heeft hij ook gedaan, al heb 
ik wel een extra paar aangeschaft.”

“De scherpte en slimmigheid 
ontbrak en de jongens dachten 

dat ze wel even kampioen zouden worden. 
Die moesten wakker geschud worden, 

dus ik hoop dat ze het oppikken”
Marcel van de Kamp

,Dat ik nu weer speel, is voor Hans. De scherpte en slimmigheid ont-
brak en de jongens dachten dat ze wel even kampioen zouden worden. 
Die moesten wakker geschud worden, dus ik hoop dat ze het oppikken. 
Ik maak geen drie of vier goals per wedstrijd meer, maar voetballen 
verleer je niet.” Voor de koploper staat op Paasmaandag het treffen 
met laagvlieger Riethoven op het programma. Van de Kamp zal op de 
bank plaatsnemen. ,,Ik heb een kleine spierverrekking opgelopen, dus 
die wedstrijd komt te vroeg. Hopelijk ben ik er in de kraker tegen Woen-
selse Boys weer bij.”
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Afscheid
Het is sowieso een bewogen week 
bij Tivoli, door het overlijden van 
clubman Fred van der Horst. ,,Een 
groot gemis. Het zou mooi zijn als 
we maandag voor hem kunnen 
winnen en aan het eind van het 
jaar willen we, als we het halen, de 
titel aan hem opdragen.”

Voor Van de Kamp is dit zijn laatste jaar Tivoli. Bij de Eindhovenaren 
trainde hij de vrouwen, om bijna twee jaar geleden als assistent bij het 
eerste elftal aan te sluiten. Volgend seizoen is hij hoofdtrainer bij Nieuw 
Woensel, naast assistent in de zaal bij FC Eindhoven. ,,Een mooie 
uitdaging en een oude club van me, waar ik twee keer kampioen ge-
worden ben. We willen daar met een schone lei beginnen, maar eerst 
kampioen worden met Tivoli.”

©Foto René Manders

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 Hakan Arici veteranen 14x 
 4 Ashley Dielemans dames  13x
 5 Semra Arici dames  10x
 6 Mike van Dijk selectie    9x 
 7 Anna Welten dames    7x
  Joost Heeregrave 3e    7x
  Luuk Hamminga 4e    7x
  Leroy Renders selectie    7x

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 23 april 2018)

Bedankt
Coen Cavens  3e (m.i.v.1 juli)

Nieuw
Anne Denteneer dames
Michel Borstrok 5e

Nick van Reusel 3e

Joep van Dijk  assistent Tivoli 1

H H H
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TUSSENSTANDEN 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F

Woenselse Boys 21 41 54- 33
Tivoli 19 40 41- 22
Vessem 21 38 35- 21
ZSC 20 36 31- 30
De Raven 21 36 45- 29
Hoogeloon 20 34 32- 30
Bergeijk 21 32 42- 32
FC Cranendonck 19 22 31- 32
Steensel 20 22 28- 35
HMVV 18 21 35- 40
DOSL 20 21 26- 42
Pusphaira 21 20 19- 38
Riethoven 20 18 30- 44
De Weebosch 19 8 26- 47

Tivoli 2 4e klasse 417

Woenselse Boys 2 15 41 58- 12
SDO’39 2 16 36 56- 34
DOSL 2 15 33 45- 16
Riethoven 2 16 31 42- 23
RKDSV 2 16 28 41- 25
HMVV 2 16 25 34- 26
Hoogeloon 2 16 18 23- 29
Tivoli 2 15 16 30- 37
EDN’56 2 15 14 21- 52
DVS 2 16 12 20- 62
ZSC 2 15 10 19- 34
RKGSV 2 15 7 20- 59
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Tivoli 3 5e klasse 524

Beerse Boys 6 17 37 61- 37
RKVVO 6 16 36 42- 20
Unitas’59 6 16 35 58- 23
EFC 5 16 33 38- 25
Spoord. Boys 4 15 23 38- 33
Oirschot Vooruit 6 16 22 50- 32
De Valk 4 15 21 40- 25
Nieuw Woensel 4 15 18 35- 57
Bergeijk 3 16 17 24- 44
Tivoli 3 15 16 23- 39
RKDSV 4 16 8 27- 76
Reusel Sport 6 15 6 27- 52

Tivoli 4 5e klasse 519

Acht 3 12 29 27- 13
Woenselse Boys 5 13 27 43- 19
Tivoli 4 13 23 42- 21
DBS 3 11 20 37- 31
RPC 6 13 18 25- 32
Nieuw Woensel 5 14 16 30- 40
Unitas’59 5 11 15 25- 18
Braakhuizen 6 13 15 24- 37
WODAN 9 13 8 20- 36
Pusphaira 4 13 5 14- 40
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Tivoli 5 6e klasse 649

UNA 10  15 43 67- 20
DVS 8  15 27 59- 47
Brabantia 8  15 25 46- 31
Valkenswaard 7  13 23 37- 29
De Valk 6  13 22 48- 47
Budel 8  14 22 53- 39
Maarheeze 4  14 21 35- 46
Heeze 6  15 15 37- 46
RPC 10  14 12 47- 59
Tivoli 5  14 10 33- 61
Gestel 5  14 7 27- 64

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)

Vlijmense Boys VR1 14 36 97- 21
SPV VR1  15 31 39- 16
Ollandia VR1  15 30 55- 31
Tivoli VR1  11 27 63- 12
Boskant VR1  16 26 50- 41
Emplina VR2  16 23 24- 41
Real Lunet VR1  15 20 57- 44
SBC VR2  16 18 36- 54
FC Cranendonck VR2 15 15 30- 53
Avanti‘31 VR2  15 14 28- 58
Baardwijk VR3  16 12 37- 94
Blauw Geel‘38 VR1  16 6 17- 68

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli –De Weebosch op 15 april  jl. was Vensly 
Sebelon 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.

VENSLY SEBELON

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 15-4-2018

TIVOLI 1 – DE WEEBOSCH 1
Wat is je naam?
Vensly Sebelon
Wat is je geboortedatum en -plaats?
24-1-2010, Meppel
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 4B, Klimboom
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Om profvoetballer te worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Weet ik nog niet
In welk elftal speel je?
JO9-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2 jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Spits
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Keepen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Toen we kampioen werden (14-4-2018)
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Een panna goal gemaakt
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nog niet
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Iemand van Real Madrid
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Gek dansen, en gekke grapjes maken
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Spruitjes lust ik echt niet, pizza is mijn favoriete eten
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Ik vond ’t heel leuk
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?
Iets leuks doen voor de zomervakantie
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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AVE – WEDSTRIJD VAN DE WEEK

Op 5 april 2018 werd er in het kader van de “Wedstrijd van de week” 
een artikel geplaatst op amateurvoetbaleindhoven.nl, dat we onder-
staand graag met jullie delen.

5 april 2018 | Wedstrijd van de week

Promotie doelstelling Woenselse Boys en Marco 

van den Braken

Woenselse Boys-Tivoli is gekozen tot ‘Wedstrijd van de Week’. 
Hieronder een interview met Marco van den Braken, trainer van 
Woenselse Boys.

Hij begint aan zijn laatste tien wedstrijden bij 
Woenselse Boys. Of er moet nog een nacom-
petitie achteraan komen. Marco van den Bra-
ken, voor het tweede jaar trainer bij de Eind-
hovense club, presteert dit seizoen uitstekend 
in de vierde klasse F. Toch verkast hij naar VV 
Acht. “Ik kies meestal met mijn gevoel en was 
toe aan iets anders. De insteek was, met het 
trainersdiploma UEFA-A op zak, nog een keer 
op een hoger niveau te werken.”

Het werd vierdeklasser VV Acht. Dit vraagt dus om een verklaring. Van 
den Braken is er heel open over. “Vanwege privéomstandigheden – 
jonge kinderen – en drukke werkzaamheden heb ik vooral vijfde-, vier-
de- en derdeklassers getraind. En dan zijn teams in een hogere klasse 
blijkbaar niet of minder geïnteresseerd. Ik had best bij Gemert willen 
werken, maar ik ben niet eens uitgenodigd voor een gesprek. En de 
dag nadat ik mijn woord aan Acht had gegeven, informeerde de voorzit-
ter van EFC. Of ik nog ‘vrij’ was. Nee dus. Ergens wel jammer, want ik 
denk dat EFC en ik best bij elkaar hadden gepast, maar ik ga vanaf het
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nieuwe seizoen met honderd procent inzet aan de slag bij Acht.”
Het tekent Van den Braken. Soms wel een branieschopper, maar wel 
een man van zijn woord. “Vorig seizoen bij Woenselse Boys was zwaar. 
Pas in de nacompetitie wisten we ons te handhaven. Overigens een 
prima prestatie, want we waren door veel mensen al afgeschreven. Dit 
seizoen hebben we kwalitatief en kwantitatief een impuls gekregen en 
dit betaalt zich nu uit. Al moet ik er meteen bij zeggen dat we nog niet 
constant genoeg zijn. Dit geldt trouwens ook voor clubs als Tivoli, De 
Raven, Vessem en Hoogeloon. Ze laten allemaal punten liggen, zodat 
de vraag wie er uiteindelijk kampioen wordt, nog lang niet kan worden 
beantwoord.”

Charme
Tivoli is koploper, met 34 punten uit 16 wedstrijden. Woenselse Boys 
volgt, met 31 uit 16. Daaronder staan Vessem (17-31), Hoogeloon 
(16-29) en De Raven (16-27). Bij winst zondag nestelt de ploeg van 
Van den Braken zich dus weer naast Tivoli. “We willen natuurlijk graag 
winnen, maar als dit onverhoopt niet gebeurt, is er nog geen man over 
boord. Er volgen hierna nog negen duels, dus alles is nog mogelijk. 
De laatste weken gaat het wat moeizaam bij ons. Of het vormverlies 
is? Geen idee. We zijn op dit moment wat minder. Die wisselvalligheid 
heeft ons al eerder opgebroken. Anders verlies je niet van DOSL en 
Bergeijk en speel je gelijk tegen Steensel.”
Tegelijkertijd noemt Van den Braken dit ook de charme van deze klas-
se. “Vooraf werden we, samen met Tivoli, genoemd als favoriet voor 
het kampioenschap. Maar je ziet nu dat veel meer ploegen aan elkaar 
zijn gewaagd. En dat winst of verlies van veel meer zaken afhangt dan 
alleen kwaliteit. Tegen DOSL missen we bij 2-2 een strafschop en ver-
volgens loopt DOSL uit naar 4-2. Schieten we die pingel wel binnen, 
wordt het een héél andere wedstrijd. We willen graag kampioen wor-
den en samen met het tweede elftal promoveren. Dan moeten dit soort 
‘slordigheden’ er wel uit...”

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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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.

Budel 8 - Tivoli 5 3-5 15 april

Op de vroege morgen van de 15e april 2018 mochten wij richtiing Bel-
gië knorren om net voor de grens af te buigen richting het laatste stukje 
Nederland. 

Zo’n 5 minuten voor de pot begon, waren we compleet met ons 12-en. 
We startten met Diëgo als grensrechter en coach aan de linkerzijlijn. 
Ondanks onze inzet en het goede coachen kwamen we achter te 
staan. Een schot vanaf de 16 werd 2 keer aangeraakt en belandde zo 
achter Poppel en zijn nieuwe handschoenen in het doel.
Voor rust stelden we nog orde op zaken door goede goals van Vinnie, 
Fred (penalty) en Ronald. Wij waren duidelijk de bovenliggende partij 
en hadden de beste kansen. Wel werd er behoorlijk geschoffeld van 2 
kanten en de scheids moest behoorlijk aan de bak.
Na rust probeerden de Budelnaren wat meer druk op ons te zetten en 
Pasje mocht heel wat doeltrappen nemen. In een korte opleving rond 
de 75ste minuut trok Budel de stand gelijk. Toch rechtten wij onze rug-
gen en na een fenomenale voorzet van Fred wist Dion de keeper in de 
lucht te kloppen met zijn hoofd. Niet veel later belandde een van de 
verre uittrappen in de voeten van Steven en hij kon de bal zo vanaf 35 
meter in het lege doel schuiven. De eindstand was bereikt. 

Klasse gewerkt mannen en verdiend gewonnen!

H H H
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KWARTET STRIJDT OM TITEL IN 4F 
(overgenomen van trompettercup.nl)

Vessem en Hoogeloon mogen nog altijd hopen op het kampioenschap.

5 april 2018.
Nog 4 ploegen zo lijkt het, die in 4F gaan strijden om de titel: Tivoli, 
Woenselse Boys, Vessem en Hoogeloon. Een flinke weg te gaan nog, 
maar we namen de resterende programma’s van dit kwartet onder de 
loep en zagen dat de strijd nog niet beslist is…

Tivoli Woenselse 
Boys

Vessem Hoogeloon
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Felle strijd bovenin en alles op een kluitje vanaf plek 9 tot 13 onderin. 
Een mooi gegeven om iedere week interessante duels te krijgen, waar-
bij verrassingen niet uitgesloten zijn. Tivoli (vorig jaar al kampioen in 
de vijfde klasse) staat er het beste voor, maar onverslaanbaar zijn de 
Eindhovenaren zeker niet. Na de winterstop werden in 6 duels 11 pun-
ten vergaard en ook nummer twee Woenselse Boys draait niet best met 
11 punten uit 7 wedstrijden. Het heeft Vessem (12 uit 6) en Hoogeloon 
(14 uit 6) gelegenheid gegeven om weer aan te haken.

Komende zondag een topaffiche in 4F met Woenselse Boys – Tivoli. 
Vessem ontvangt ZSC en Hoogeloon gaat op bezoek bij Steensel. Bij 
een gelijkspel in de topper en eigen winst in Westerhoven en Steensel 
doen Vessem en Hoogeloon weer helemaal mee in de titelstrijd. Het 
resterende programma wordt dan interessant.

Woenselse Boys speelt op 12 april uit bij De Raven, geen makkelijk 
treffen voor de Eindhovenaren. Drie dagen later is er dan de topper tus-
sen Hoogeloon en Vessem, waarbij het buigen of barsten wordt voor 
1 van de ploegen. Op 19 april staat Vessem – Woenselse Boys op het 
affiche. Hoogeloon – Tivoli is op 13 mei misschien wel het sleutelduel in 
de titelstrijd. De Eindhovense koploper speelt verder nog 6x thuis tegen 
De Weebosch, Pusphaira, HMVV, FC Cranendonck, Bergeijk en ZSC. 
Uit dus tegen Woenselse Boys, DOSL, Hoogeloon en Bergeijk.

H H H
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JO9 
(door Dion Bell)

Toernooi FC Eindhoven Paaszaterdag 31-03-

2018
Leuk tussen alle afgelastingen door een toernooi.
De tegenstand voor JO9-1 en JO9-2 zou groot zijn, 
maar in dit stadium van het seizoen kan dat een 
extra leercurve geven.

JO9-2
De tegenstanders waren net wat te goed en erva-

ren waardoor we het lastig hadden, toch lukte het om 1 keer te winnen 
waardoor we 4e in de poule eindigden. Nu proberen dit leermoment om 
te zetten in resultaat de komende wedstrijden.

JO9-1
Met alleen tegenstanders uit de 2e klasse lag het niveau hoog, de 1e 
wedstrijd werd onnodig verloren, omdat we te onzorgvuldig omgingen 
met onze kansen. De 2e en 3e wedstrijd maakten we het verlies ruim-
schoots goed en wonnen met ruime cijfers, we waren te laat wakker, 
jammer.
De laatste wedstrijd moesten we tegen Eindhoven JO9-2, het was een 
spannende wedstrijd die gelijk op ging, 1 minuut voor tijd was het 2-2, 
waarbij wij de bovenliggende partij waren. Na een overtreding op Luuk 
werd niet gefloten en Eindhoven profiteerde van de afleiding waardoor 
ze konden scoren. Met nog een paar tellen op de klok gingen we nog 
voor een laatste treffer, de ballen vlogen over en naast het doel, he-
laas. Op doelsaldo werden we 3e in de poule, zeker veel geleerd, nu dit 
meenemen in de competitie.
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Competitie voorjaarsreeks

JO9-2

Tivoli JO9-2 - Nuenen JO9-4 (2-0) 4-3 7 april 2018

Vandaag thuiswedstrijd tegen Nuenen, we hadden als team wat te be-
wijzen want we wilden uiteraard ook een keer winst behalen.
We begonnen de wedstrijd met 10 man, dus hadden we 4 wissels. De 
opstelling was iets aangepast ten opzichte van anders, maar we moes-
ten een muur bouwen in de verdediging want we wilden natuurlijk niet 
verliezen en dat de tegenpartij een goal kan maken. Zoals bijna elke 
wedstrijd waren wij het die de eerste goal maakten. Tot de eerste time-
out bleef het 1-0, na de time-out wat spelers gewisseld en onze positie 
wat veranderd op het veld. Tot de rust bleven wij het veld domineren 
met 2-0 voorsprong. Na de rust weer wat gewisseld, 3-0 voorsprong 
gecreëerd  maar helaas was daar ook redelijk snel een tegendoelpunt. 
Tijdens de wedstrijd kregen we nog een penalty tegen die gelukkig 
langs de goal ging. Na de korte 2de time-out scoorden wij en de tegen-
partij redelijk snel achter elkaar, de score was nu 4-2, met nog maar 1 
minuut op de klok scoorde Nuenen nog een goal en stond het 4-3, na 
de aftrap werd er afgefloten en de winst was binnen.
Vandaag was ook de laatste wedstrijd van Daniël, een mooie afsluiter 
voor hem, we hebben met en voor hem gewonnen!! Jongens goed ge-
speeld, gevoetbald als titanen en gewonnen als kampioenen. Op naar 
de volgende overwinning!

Maarheeze JO9-3- Tivoli JO9-2 1-8 14 april 2018

Na de winst van vorige week thuis wilden we natuurlijk ook een uitwed-
strijd winnen. Met het intrappen van de ballen voor de wedstrijd konden 
we een beetje de tegenpartij observeren met hun balbeheersing. Ik 
dacht dat het redelijk zwaar zou worden, maar gelukkig kwamen we
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snel achter de tegenpartij hun zwakke kant. Het enige waar wij moeite 
mee hadden, was met dat er een zwaardere bal werd gebruikt, onze 
jongens hadden soms moeite met de bal de juiste richting in te schie-
ten. Na het beter beheersen van de bal zijn we voor de eerste time out 
op een score komen te staan van 0-3. We hebben helaas gigantisch 
veel kansen gemist, we hadden eigenlijk al met 0-9 voor kunnen staan 
maar je merkte dat ze echt moeite hadden met het gewicht van de bal. 
De wedstrijd is verder echt gedomineerd door ons want Maarheeze is 
maar 2 keer door de verdediging heen gekomen waarvan ze er maar 
1 benut hebben. Eind score 1-8! Volgende wedstrijd gaan we uiteraard 
voor de 3de winst achter elkaar. Deze wedstrijd is goed gespeeld, op 
een mooi tempo en zonder moeite.

Tivoli JO9-2 - SBC JO9-11 (3-1) 4-5  21 april 2018

Klaar voor onze volgende thuiswedstrijd, de laatste 3 gewonnen, dus 
we wilden uiteraard deze ook winnen. De tegenpartij was een gemengd 
team, het valt altijd op dat als we tegen een team moeten waar een 
meisje of meerdere meisjes spelen, onze jongens toch wat terughou-
dend  zijn. De wedstrijd begon, net als elke wedstrijd, zeer goed. We 
stonden al weer snel voor met 1-0 en na de eerste time out wilde ik 
graag dat de jongens ons voor gingen zetten op 3-0. Het is ze goed ge-
lukt want met de rust stonden we 3-1 voor. In de rust is er verteld waar 
de zwakke en sterke punten van de tegenpartij zaten, maar helaas is 
hier niet genoeg mee gedaan. De tegenpartij had een zwakke verdedi-
ging maar een sterke aanval, onze jongens hebben alles gegeven wat 
ze in zich hadden, maar helaas was dit niet genoeg om de wedstrijd te 
winnen. Wij hadden heel veel kansen om te scoren maar helaas moch-
ten ze er net niet ingaan. Doordat wij langs schopten, kon de keeper 
met zijn spelers de bal snel richting ons doel brengen, waar al snel de 
aanvallers stonden om te scoren. Eindstand 4-5 verloren, maar een 
wedstrijd verliezen als deze is niet erg, het ging gelijk op en we hebben 
gevochten tot de laatste seconden! Goed gedaan, op naar de volgende 
en we gaan gewoon weer voor de winst!
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Groepsfoto jeugd voor cafetaria Ons Danny, onze trotse sponsor

JO9-1

Waalre JO9-1 - Tivoli JO9-1 (2-3) 4-6 7 april 2018

We hadden een nieuwe keeper erbij en om deze uit te proberen, gin-
gen beide keepers om de beurten keepen.
Vooraf gedacht dat dit een sterke tegenstander was, omdat ze vanuit 
de 2e klasse kwamen. Maar na een paar minuten was wel duidelijk dat 
we hier niet mochten verliezen. We maakte het onszelf moeilijk door 
onnodig vaak te gaan pingelen en daarbij de bal kwijt te raken, waarbij 
we ook nog eens zelf geen of te weinig druk op de bal zetten. Maar 
doordat we redelijk eenvoudig scoren, konden we onze fouten voor-
blijven in de stand. Tommy wilde graag een keer op een andere positie 
spelen, “nou vooruit ga jij maar in de spits”, 1e balcontact, goede drib-
bel en goal. Maar ook hierdoor was het achterin minder goed georga-
niseerd, waardoor iedereen door elkaar liep en de tegenstander kon 
profiteren. Iedereen maar weer op zijn eigen positie gezet, zodat rust 
weer terug kwam.
Uiteindelijk goed genoeg voor de winst, maar onnodig moeilijk ge-
maakt.
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Tivoli JO9-1 - Geldrop JO9-3 5-3 14 april 2018

Deze tegenstander hebben we in het najaar ook gehad, daardoor was 
de verwachting dat we deze wedstrijd moesten winnen.
Ook nu weer veel te veel pingelen en geen druk bij balverlies, waarbij 
we het ons weer erg moeilijk maakten. Hierbij kwam ook nog eens dat 
de tegenstander veel pech had, paal, lat, wij geluk via paal, keeper, 
paal doelpunt. Dit hielp ons om in stand voor te blijven, door veel te 
weinig druk op de bal en de bal niet willen hebben bij balverlies kwa-
men we weer onnodig in moeilijkheden, toch met winst van het veld.

Tivoli JO9-1 - De Valk JO9-2 (5-3) 8-6 21 april 2018

De afgelopen week extra aandacht gevestigd op de energie die in een 
duel gestopt moet worden om een bal te veroveren, ook het afscher-
men van de bal nogmaals extra onder de aandacht gebracht.
Want we mochten het ons niet moeilijk maken doordat we geen druk 
zetten.
De 1e helft werd de opdracht goed uitgevoerd, we vochten om iedere 
bal en er werd nu zelfs al gepassed zonder dat ik dat moest zeggen, 
een hele verbetering. We scoorden ook nu weer makkelijk, doordat de 
tegenstander een kleine keeper had hoefden we de bal alleen maar 
hoog in te schieten. Toch nog een paar onnodige goals tegen, maar de 
vechtlust was terug.
Na de rust begon de overmoed terug te keren, waardoor de druk op de 
bal afnam, direct werd de tegenstander gevaarlijker. Met een paar doel-
punten maakten we het verschil weer groot genoeg voor de winst. 
Probeer als de 1e helft de energie in de duels te stoppen, dan speel je 
uiteindelijk een makkelijkere wedstrijd, door opjagen tegenstander raakt 
hij makkelijker de bal kwijt en hebben we de bal weer eerder terug.

H H H
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HANS BONNEMA TEKENT BIJ

Tivoli en Hans Bonnema verlengen hun samenwerking

SV Tivoli prijst zich gelukkig dat  men de goede contacten met hun trai-
ner Hans Bonnema, ook het volgende seizoen, kan blijven voortzetten. 
Met Bonnema als hoofdtrainer behaalde Tivoli, het vorige jaar, na 38 
jaar weer eens het kampioenschap in de vijfde klasse. Maar ook dit jaar 
heeft Bonnema met zijn spelers de zaken weer goed op een rijtje gezet 
door de eerste periodetitel in de vierde klasse binnen te halen. Hoewel 
de concurrente in de vierde klasse op dit moment geen ruimte biedt om 
de juiste voorspelling te maken, hebben trainer, spelers en het bestuur 
vertrouwen in een goede afloop.

Lees ook onderstaand het artikel, dat hierover op 18 april verscheen bij 
amateurvoetbaleindhoven.nl.

18 april 2018 | Nieuws

HANS BONNEMA VERLENGT BIJ SV TIVOLI

Het bestuur heeft het contract van Hans Bonnema met een 
seizoen verlengd.

Persbericht SV Tivoli
Het bestuur van SV Tivoli heeft het ver-
trouwen in Hans Bonnema uitgesproken 
en zijn contract met een seizoen verlengd. 
Hans zal ook voor het derde seizoen de 
selectie onder zijn hoede nemen. De staf 
voor volgend seizoen is ook geregeld. 
Hans is zeer content met de wijze waarop 
zijn jongens (selectie 1,2 en 3) het voetbal 

beleven. ‘We hebben een fantastische spelersgroep en ik ben trots op 
de jongens, die dit seizoen wederom goed presteren.’ 
Aldus Bonnema.
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De technische staf voor volgend seizoen ziet er als volgt uit:
Hoofdtrainer eerste elftal: Hans Bonnema
Assistent eerste elftal: Joep van Dijk
Leider eerste elftal: Cor Bertrams
Begeleider eerste elftal: Abdelhafid Ouzalah
Grensrechter eerste elftal: Gerrit van Veen
Keeperstrainer selectie: Michel Mohanlal
Hoofdtrainer tweede elftal: Rob Blommers

Assistent-trainer Marcel van de Kamp gaat als hoofdtrainer aan de slag 
bij Nieuw Woensel . Wij wensen Marcel namens alle leden en bestuur 
heel veel succes en bedanken hem voor zijn inzet . Martien Dielissen 
blijft als Tivoliaan betrokken bij de vereniging maar gaat het wat rustiger 
aan doen. Ook hem bedanken wij voor zijn inzet .

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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ONS CLUBJE IN HET LANDELIJKE NIEUWS 
(van onze redacteurs Jack Engelen en Pascal Janssen)

Op de prachtige zondagmiddag van 
15 april zou het allemaal moeten ge-
beuren. PSV kon het landskampioen-
schap afdwingen in een rechtstreekse 
confrontatie met aartsrivaal Ajax. En, 
zoals in vele kantines van amateur-
clubs, was er ook in onze kantine de 
gelegenheid geboden om gezamenlijk 
die wedstrijd via de TV onder het ge-

not van een natje en een droogje te volgen.
Zonder dat we weten waarom had de NOS onze vereniging uitgekozen 
als locatie voor een impressieopname van de beleving van die wed-
strijd. Zowel Martijn van der Zande van het befaamde radioprogramma 
“NOS - Langs de lijn”, als televisieverslaggever Theo Verbruggen van 
het “NOS-journaal” kwamen op bezoek op de Heihoef.

Voorafgaand aan “de wedstrijd van het seizoen” moest ons vaandel-
team in een vervroegde wedstrijd nog even afrekenen met laagvlieger 
De Weebosch. Gelukkig slaagden onze jongens daar, zij het met de 
nodige moeite, in en kon het feest daarna losbarsten.
Behalve de genoemde presentatoren met hun technisch personeel, 
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verzamelden zich zo’n 70 tot 80 belangstellenden in onze kantine om 
dit onverwachte feestje mee te vieren.
En een feestje is het geworden. Het was mooi om te zien, dat wij als 
Tivolianen voor een fantastische happening hebben gezorgd en, ook al 
was de spanning al gauw van de wedstrijd, de sfeer er tot het einde toe 
in is blijven zitten.
We waren diverse malen rechtstreeks in de uitzending op de radio en 
als klap op de vuurpijl kwamen we ook nog in het PSV-kampioensitem 
van het 8 uur Journaal op de televisie. Het is natuurlijk een mooie op-
steker om als club zo positief in  de schijnwerpers te mogen staan en 
we hebben van verschillende kanten alleen maar positieve reacties 
hierop gehad.

Al met al een geslaagd gebeuren, waarbij ons clubje van de beste kant 
is laten zien. Een geweldige promotie voor ons Tivoli, waar we met z’n 
allen trots op mogen zijn.
O ja, PSV werd kampioen!

H H H
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK GE-
MAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf van de Laar Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s  All Select  Cars
Bloemenboetiek “Annil” v.o.f. Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.”               Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
De Verfkampioen Kapsalon Joanna
Café ‘t Bambierke Cafetaria Ons Danny
Keyboardcentrum Eindhoven 
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD 
SPONSORS:

Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Peels Haarmode Keyboardcentrum Eindhoven
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten De Verfkampioen
Eddy’s Vidijko
De Goey Interieurwerken Autobedrijf van de Laar
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK 
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SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR TENUE-  
SPONSORS:

Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Café Bartenders Eddy’s 
Frans Veldpaus Dakbedekkingen Keyboardcentrum Eindhoven
Glazenwasserij H. Lutgens Cafetaria Ons Danny
VCN Verzekeringen Autobedrijf van de Laar
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EN HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

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

H H H
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- ons clubje zomaar landelijk nieuws werd
- verslaggevers van zowel radio als  
 televisie een impressieopname deden in  
 en om onze kantine
- dit na de gewonnen thuiswedstrijd  
 van ons eerste tegen De Weebosch   
 plaatsvond
- op die dag namelijk geheel toevallig PSV  
 thuis het kampioenschap kon veiligstellen  
 tegen Ajax
- ook die wedstrijd in onze kantine te  
 bewonderen was

- de opgekomen menigte luid enthousiast aanwezig was
- bij de eerste treffer van PSV onze eigen kampioensschaal de lucht in 

ging
- diverse Tivolianen geïnterviewd zijn
- zij bij NOS Langs De Lijn te beluisteren waren
- sommigen bovendien ’s avonds in het 20 uur journaal te zien waren
- de reporters nog voor het einde van de wedstrijd wegscheurden om 

in de binnenstad verdere opnames te maken
- dit als een paal boven water stond
- diezelfde paal ook flink geraakt werd
- dit wellicht een beetje te kort door de bocht is
- de chauffeur dat vast wel zal herkennen
- ons vaandelteam qua verliespunten onderaan staat
- we daarmee dus virtueel bovenaan staan
- dit ondanks het verlies van de topper tegen Woenselse Boys is  

bewerkstelligd
- de concurrentie namelijk heel wat punten liet liggen de afgelopen tijd
- een eventuele prolongatie van de titel hierdoor geheel in eigen hand 

ligt
- er een nieuwe datum voor het darttoernooi is gepland
- dit 12 mei 2018 is geworden
- inschrijvingen van harte welkom zijn
- veteraan en alltime recordhouder met wedstrijden in ons eerste,  

Gijs Visser, nu echt gestopt is met zijn zo geliefde spelletje
- hij in zijn laatste wedstrijd nog wist te scoren
- hij de toegekende penalty onberispelijk binnenschoot

H H H








