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REDACTIONEEL

Er staat ons een 
memorabel week-
end voor de boeg. 
Voor het eerst in 
38 jaar kan ons 
vaandelteam een 
tweede kampioen-
schap in successie 
in de wacht slepen. 
Door thuis te win-

nen van de koploper in de 3e periode, 
ZSC. Een rechtstreekse promotie 
naar de 3e klasse en een heerlijk 
feestje ligt dus in eigen handen. Zelfs 
bij een gelijkspel is de kans groot dat 
we gewoon kampioen zijn, gezien het 
betere doelsaldo dan de nrs 2 en 3  
die op 2 punten achterstand staan zo 
voor de laatste competitieronde. Hier 
bovenop kunnen onze dames, ofwel 
de meiden van Fred, ook kampioen 
worden in hun thuiswedstrijd komen-
de zondag.
U bent allemaal van harte welkom om 
mee te komen aanmoedigen, genie-
ten en hopelijk volop te feesten. Alle 
steun kan gebruikt worden en gezien 
de fantastische weersvoorspellingen 
moet het een heerlijk dagje Heihoef 
worden. Laten wij allemaal onze trots, 
zowel dames 1 als heren 1, naar hun 
kampioenschap toejuichen. Laat het 
“Tivolianen dat zijn wij allen…” over 
het sportpark schallen en laat de 
drankjes en versnaperingen ons ver-
zadigen. Tot zondag!

Veel leesplezier! 
H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Kampioenswedstrijden dames en eerste
Aankomende zondag kunnen zowel onze dames als het 1e KAM-
PIOEN worden! Voor de dames betekent dit de eerste titel sinds de 
heroprichting en voor het 1e betekent dit het tweede kampioenschap 
op een rij. Beide teams kunnen de steun van alle Tivolianen natuurlijk 
uitermate goed gebruiken. Dus trommel je familie, vrienden en overige 
belangstellenden op en schreeuw onze helden en heldinnen naar het 
kampioenschap. De dames spelen om 11.30 uur en het 1e om 14.30 
uur. De dresscode voor een ieder is natuurlijk ORANJE! Tot zondag 
Tivolianen!

Briefjes betalen
Het einde van het seizoen nadert weer snel, daarom is het ook de 
hoogste tijd om de bonnetjes in de kantine te betalen. Dus heb je nog 
een bonnetje liggen, betaal deze dan zo snel mogelijk bij de bar. Een 
openstaand bonnetje betekent ook dat je jezelf nog niet kan overschrij-
ven.

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!

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 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 Com- 
   missie 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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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Marijke Smulders verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
  Akiva Daniel selectie
 5 Mareno Lemmens selectie
 9 Eddy Hendrikx 5e

 10 Hein Groeneveld Lid commissie van beroep/lid van  
   verdienste
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Don Mac Nack 5e

 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
 15 Noah Janssen JO9-1
 20 Hakan Arici veteranen
 21 Gijs Bonnema selectie
 22 Stijn de Werk 5e

  Lou Swinkels 4e

  Daan van Bommel 3e

 23 Joep van Dijk Assistent selectie 1
 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 28 Joeri Berende selectie

H H H
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UITNODIGING

Tivolianen en belangstellenden,

Komende zondag 27 mei wordt weer een belangrijke dag in onze Tivoli 
geschiedenis.

Zowel ons damesteam als het eerste kan thuis het kampioenschap in 
de wacht slepen.

Alle steun is hierbij van harte welkom.

Dus zorg dat je erbij bent!

Om 11.30 uur spelen de dames en om 14.30 uur is het de beurt aan 
ons vaandelteam.

Wees erbij en steun onze trots ⚽

Namens het bestuur,

Pascal Janssen,
Hoofd Seniorenzaken SV Tivoli

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Innovatie of liquidatie was het rapport dat ik enige 
jaren geleden schreef om bij Tivoli de zaken weer 
eens wat warmer te maken, omdat het er organisa-
torisch en sportief een beetje te koud was gewor-
den. Als ik nu enkele jaren na het uitbrengen van 
dat rapport de zaken eens de revue laat passeren, 
dan is het echt warm aan het worden en is er 
sprake van een aangenaam temperatuurtje.
Vorig jaar werden wij kampioen in de vijfde klasse 
en werd Tivoli van underdog een gevreesd, maar 

geliefd tegenstander. Gevreesd omdat we vaak onze tegenstander 
kansloos lieten en geliefd omdat we ook bij uitwedstrijden de kantines 
wisten te vinden alsof het een thuiswedstrijd was geweest. Ook dit 
seizoen is de temperatuur weer heel aangenaam en staan we op dit 
moment op het punt echte historie te schrijven. Voor de tweede keer 
op een rij kan Tivoli 1 kampioen worden en dat is uniek, want wie had 
nu gedacht dat sportief en organisatorisch gezien de weg terug zo snel 
gevonden kon worden. Dat we die weg sportief gezien terug hebben 
gevonden, en ik schrijf het met trots, is ook voor een groot gedeelte te 
danken aan ons eerste damesteam. Ook hier is sprake van iets unieks, 
want ook onze dames zijn dit jaar weer de beste in hun afdeling. Waar-
in onze dames ook erg goed zijn, vind ik, de betrokkenheid bij onze 
club. Gezelligheid kent geen tijd en vaak zijn ze te zien als supporter bij 
ons eerste of tweede team, waardoor zij een sprekend en waarderend, 
maar vooral niet-wegdenkend, deel uit maken van Tivoli. Ik ben er trots 
op dat in de loop van de laatste jaren bij onze club het samengaan van 
mensen zo aangenaam is. Dat op zondag 27 mei een dubbel kampi-
oenschap gevierd kan worden, hoop ik van ganser harte. Ik hoop dat 
omdat ik iedereen die zich de afgelopen tijd voor Tivoli heeft ingezet dit 
succes zo gun!

Dre Rennenberg
Voorzitter

H H H
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TIVOLI 1 – SPANNEND TOT HET LAATST

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.

Maar liefst 6 wedstrijden werden er in de afgelopen 4 weken afgewerkt. 
De eerste 2 werden nog gewonnen, maar de laatste 4 leverden slechts 
3 punten op (3 gelijke spelen en 1 nederlaag). Echter, door puntverlies 
van de concurrentie zijn we met nog 1 wedstrijd te gaan koploper en 
met 2 punten voorsprong op Vessem en Hoogeloon de belangrijkste 
titelkandidaat. Het blijft dus spannend tot het laatst en komende zon-
dag moet het dan gebeuren in de thuiswedstrijd tegen ZSC. Bij winst 
zijn we kampioen en een gelijkspel lijkt ook voldoende, omdat Vessem 
en Hoogeloon resp. 8 en 9 goals in doelsaldo achter staan. ZSC zou 
echter moeten winnen om de 3e periodetitel binnen te halen. We zullen 
zien. Succes mannen!

DOSL - Tivoli (2-2) 3-7 29 april 2018

ed.nl:

VIERDE KLASSE F In de vierde klasse F werden drie duels beslist 
in de laatste minuut. Zowel HMVV, FC Cranendonck als Steensel 
wonnen op de valreep.
Zeges koplopers Tivoli en WODAN
Lijstaanvoerder Tivoli stond na een half uur op 0-2 door goals van Joey 
van Hoof en Mike van Dijk. Bij rust had DOSL de stand gelijkgetrokken 
dankzij doelpunten van Frank Bax en Ruben van Meijl.
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In de tweede helft zetten Ralf Walravens en Sammy Dirkx Tivoli op 2-4, 
voordat Roel van Geldorp de marge weer één maakte. Mike van Dijk, 
Ralf Walravens en Leroy Renders zorgden daarna alsnog voor een 
ruime overwinning van Tivoli.

amateurvoetbaleindhoven.nl:

DOSL vs Tivoli ..... een waar doelpuntenfestijn.
Nadat DOSL donderdag goede zaken had gedaan om uit bij de Wee-
bosch met 1–5 te winnen, moest het vandaag aantreden tegen de kam-
pioenskandidaat Tivoli.
Vanaf de eerste minuut hanteerde Tivoli een hoog baltempo. DOSL 
moest alle zeilen bijzetten om de gaten te dicht. Toch kwam TIvoli na 
18 minuten op voorsprong toen Joey van Hoof zich goed vrij speelde 
en onder de grabbelende keeper de bal in het doel schoot 0–1. Even 
later kwam DOSL goed weg toen een voorzet boven op de lat viel. 
Maar na een goed half uur kwam Tivoli op 0–2 toen Mike van Dijk een 
corner in tweede instantie binnen schoot. DOSL rechtte plots de rug, 
het was Jay Leuverink die een diepe bal op Menno Bekkers gaf, deze 
controleerde de bal niet goed maar wist toch nog de bal tegen de kee-
per aan te schieten, de terugspringende bal was voor Frank Bax die 
deze in het lege doel schoof, 1–2. Na 42 minuten was de stand alweer 
gelijk, het was Ruben van Meijl die naar binnen dribbelde en de bal in 
de lange hoek schoot, 2–2. DOSL rook bloed, Tivoli was effe de draad 
kwijt. maar had geluk dat de pauze naderde.
In de theepauze had Tivoli het een en ander besproken. Het had direct 
resultaat, na een vloeiende aanval was het Ralf Walravens die de 2–3 
binnen tikte. Na een uur werd het verschil weer twee toen Sammy Dirkx 
de bal in de kruising joeg na slecht uitverdedigen van DOSL, 2–4 Toch 
kwam DOSL nog effe terug in de wedstrijd toen Roel van Geldorp een 
zelf versierde penalty benutte, 3–4. Het slotakkoord was toch weer voor 
Tivoli. Na een counter was het Mike van Dijk die de 3–5 liet aanteke-
nen. In de laatste minuut maakte Ralf Walravens ook nog de 3–6, en of 
het nog niet genoeg was, was het Leroy Renders die in de blessuretijd 
ook nog de 3–7 scoorde

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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trompettercup.com
Namens deze site zijn er foto’s gemaakt door Theo van Sambeek, die 
wij onderstaand plaatsen.

(c) Foto’s Theo van Sambeek
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Tivoli - HMVV (2-0) 4-2 3 mei 2018

ED/ed.nl:
VIERDE KLASSE F Tivoli verstevigde met een zege op HMVV de 
koppositie in 4F.
Koploper Tivoli staat nu vijf punten los. De wedstrijd was amper twee 
minuten oud toen Sammy Dirkx met een bekeken actie Tivoli op voor-
sprong bracht. Toen Leroy Renders er in de 25ste minuut 2-0 van 
maakte, dachten de Tivolianen dat het kat in ‘t bakkie zou zijn. In de 
65ste minuut zorgde Dirk Verstijnen echter voor de 2-1. en twintig mi-
nuten later bracht Einice Rodrigues HMVV zelfs langszij, 2-2. Tivoli 
herpakte zich snel. Een minuut na de gelijkmaker knalde Sammy Dirkx 
de 3-2 binnen en in de laatste minuut verzilverde Mike van Dijk een 
strafschop, 4-2.

amateurvoetbaleindhoven.nl:
De wedstrijd was amper 2 minuten oud toen Sammy Dirks met een 
bekeken actie Tivoli op voorsprong bracht en toen Leroy Renders er in 
de 25e minuut er 2–0 van wist te maken, dachten de Tivolianen: “kat en 
het bakje”
Na rust echter dacht men daar bij HMVV anders over. In de 65e mi-
nuut wist Dirk Versteinen, met een klasse goal, de aansluitingstreffer 
te maken. De rapen waren helemaal gaar toen in de 70e minuut Einice 
Rodrigues de gelijkmaker aantekende. Tivoli leek even versuft, maar 
dat duurde slechts een minuut omdat Sammy Dirks van vlakbij keihard 
inschoot 3-2. In de laatste minuut was het Mike van Dijk die uit een 
strafschop de stand op 4-2 bracht en daarmee gingen 3 waar verdien-
de punten naar Tivoli.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Tivoli – FC Cranendonck (1-1) 2-2 6 mei 2018

ED/ed.nl:
Woenselse Boys kruipt richting Tivoli, Vessem verliest
De titelrace in 4F blijft spannend, zeker na het gelijkspel van Tivoli 
tegen FC Cranendonck. Achtervolger Woenselse Boys won nipt, 
terwijl nummer drie Vessem verloor.

FC Cranendonck kwam na een kwartier spelen op voor-
sprong door een doelpunt van Cas Damen. Een minuut 
later trok Sammy Dirkx de stand weer gelijk. Beide 
teams gaven elkaar geen duimbreed toe, tot Tivoli zich 
vlak voor tijd van de winst leek te verzekeren door een 
rake strafschop van Mike van Dijk. Met nog een minuut 
te spelen, maakte Jens Abrahams de gelijkmaker. 

amateurvoetbaleindhoven.nl
Tivoli trof in de FC Cranendonck een tegenstander die van wanten wist, 
en hard maar wel sportief ieder duel aanging. In de 15e minuut leverde 
dat al resultaat op door een mooi doelpunt van Cas Damen. Ruim een 
minuut daarna was het Sammy Dirks die de stand weer gelijk trok. Om-
dat beide clubs aan elkaar geen haar breed toegaven,bleef het tot de 
86e minuut gelijk. Toen echter de stopper van Cranendonck een door-
gebroken Tivolispeler in het stafschop gebied onrechtmatig tegen de 
grasmat duwde, wist Maik van Dijk uit een strafschop de stand op 2-1 
te brengen. Juist toen de goed leidende scheidsrechter aangaf dat er 
nog een minuut te spelen was, wist Jens Abrahams de gelijkmaker aan 
te tekenen. De geschiedenis had zich herhaald want ook in de uitwed-
strijd tegen Cranendonck speelden Tivoli in de laatste minuut gelijk.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Tivoli – Bergeijk (0-0) 0-1 10 mei 2018

ED/ed.nl:
FC Cranendonck schrijft historie, Tivoli en Woenselse Boys gaan 
het schip in
VIERDE KLASSE F Voor het eerst in de historie gaat FC Cranen-
donck om promotie naar de derde klasse spelen. Hoogvliegers 
Tivoli en Woenselse Boys verloren allebei.
Tivoli houdt drie punten voorsprong op Woenselse Boys, ondanks een 
nederlaag tegen Bergeijk. Tivoli begon sterk maar vond Bergeijk-doel-
man Daan Bauhaus op zijn weg. Na de pauze voerde Tivoli de druk op. 
Bergeijk hield stand en uit een counter maakte Robin Vinck de enige 
goal van de wedstrijd.

amateurvoetbaleindhoven.nl
Bergeijk heeft weer gewonnen en is aan een goede serie bezig. Nu 
was koploper Tivoli aan de beurt. 
Bergeijk nam een verdedigende positie aan en Tivoli kon nauwelijks 
kansen creëren. Bergeijk counterde in de 2e helft en Robin Vinck wist 
te scoren 0-1.
Tivoli begon sterk, nam het initiatief maar kon maar enkele keren ge-
vaarlijk worden. Keeper Daan Bauhaus was in topvorm en die enkele 
keren dat Tivoli gevaarlijk werd, was hij er als de kippen bij om het 
brandje te blussen. Gaandeweg nam Bergeijk het spel in handen maar 
kon ook in de 1e helft geen potten gebroken worden .De ruststand was 
dan ook 0-0.
Na rust leek Tivoli nog meer druk uit te gaan oefenen op het Bergeijk- 
doel. Ook nu bleef Bergeijk verdedigend overeind mede door het lage 
tempo, dat de thuisploeg op de grasmat legde. Ook de steeds wisse-
lende wind was niet bevorderlijk voor de nauwkeurigheid.
Bergeijk counterde een paar keer gevaarlijk en in de 25e minuut van de 
2e helft was een van deze counters voldoend om Robin Vinck in stel-
ling te brengen. Zijn schuiver was onhoudbaar voor de Tivoli-keeper 
(0-1)

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Hoogeloon – Tivoli (0-0) 2-2 13 mei 2018

ED/ed.nl:
Tivoli en Woenselse Boys geven elkaar geen duimbreed toe
VIERDE KLASSE F De strijd in de vierde klasse F blijft ongemeen 
spannend. Koploper Tivoli verspeelde dure punten bij Hoogeloon 
(2-2). Woenselse Boys profiteerde niet van deze misstap. Bij FC 
Cranendonk werd het 1-1.

Er stond voor de beide ploegen veel op 
het spel. Tien minuten na rust kwam Hoog-
eloon op voorsprong door een doelpunt van 
Niels Luyten, 1-0. Uit een vrije trap schoot 
Jens Feskens twintig minuten voor tijd de 
1-1 gelijkmaker binnen. Zeven minuten 
later kreeg Hoogeloon een strafschop en 
deze werd door Yannick Sol benut, 2-1. In 
een tumult werd even later Jens Feskens 

van Tivoli weggestuurd wegens aanmerkingen op de leiding. Kort voor 
tijd kreeg ook Tivoli een strafschop en moest Hoogeloon-speler Rik 
Peters vertrekken. De strafschop werd door Hoogeloon-doelman Jesse 
Lamers gekeerd. In de extra tijd zorgde Leroy Renders met een gewel-
dige vrije trap alsnog voor de 2-2 gelijkmaker.

amateurvoetbaleindhoven.nl/trompettercup.com
Hoogeloon speelt gelijk tegen koploper Tivoli
Er stond voor beide teams veel op het spel. Als Hoogeloon zou winnen, 
zouden ze helemaal gaan meedoen voor het kampioenschap. Tivoli 
moest winnen om op kop te blijven. De eerste helft was wat voorzich-
tig, waarin de beste kansen voor de thuisclub waren. De tweede helft 
droop van de spanning en gebeurde er van alles, met als resultaat een 
2-2 gelijkspel.
Hoogeloon begon sterk aan de wedstrijd en al na twee minuten schoot 
Hans v/d Heijden maar net naast. Geleidelijk aan kwam ook Tivoli beter 
in het spel, maar het spel speelde zich het meest af op het middenveld. 
Aan beide flanken kwamen de backs regelmatig goed mee op en hal-
verwege de eerste helft gaf Tom de Laat strak voor en schoot daarna 
Hans v/d Heijden maar net naast. 
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Een vrije trap van Yannick Sol werd goed doorgekopt, waarna Rik Mi-
chielse de bal aardig meenam, maar op het moment van schieten lag 
de doelman er fel op. Een te slappe terugspeelbal was de aanleiding 
voor de eerste kans van Tivoli. Sammy Dirkx ging er met de bal van-
door, maar de afronding was belabberd. De bal ging hoog over. Met 
een prima pass van achteruit bediende Rick Peeters Hans v/d Heijden 
die de bal niet goed voor wist te geven. Een pass van Yannick Sol was 
op maat voor Niels Luyten, die op zijn beurt maar net naast kopte en zo 
ging de rust in met een brilstand.

De eerste poging in de tweede helft was voor de gasten. Niels de Haas 
schoot echter naast. Na tien minuten was er een prima aanval van 
Hoogeloon, waarna Hans v/d Heijden goed inschoot. De doelman wist 
de bal in eerste instantie te keren, maar was kansloos op het schot van 
Niels Luyten, 1-0. Aan de andere kant ging een voorzet van Luc Bon-
nema rakelings voorlangs. In de 58ste minuut kreeg Tom Michielse een 
uitgelezen kans op 2-0, maar hij schoot naast. Een schot van Sammy 
Dirkx in de 65ste minuut werd door Rik Michielse licht getoucheerd, 
waarna doelman Lamers alles uit de kast moest halen om een doel-
punt te voorkomen. Meteen kopte Leroy Renders maar net naast. In 
de 70ste minuut werd het gelijk. Jens Feskens schoot fraai binnen. Zes 
minuten later kreeg Hoogeloon een strafschop en deze werd door Yan-
nick ingeschoten, maar de doelman wist de bal te keren, maar in de re-
bound schoot hij alsnog raak. In het tumult hierna hadden spelers van 
de gasten zich niet meer in de hand en kon Jens Feskens vertrekken. 
Nadat de orde was hersteld, ging na twee minuten aan de andere kant 
de bal gemakkelijk op de stip en moest ook Rick Peeters het veld verla-
ten en stond het weer tien tegen tien. De jonge doelman Lamers stopte 
de strafschop uitstekend. De 90 minuten zaten er op, maar uit een vrije 
trap schoot Leroy Renders van grote afstand alsnog de gelijkmaker 
binnen. Hoogeloon perste er nog een slotoffensief uit en kreeg nog wel 
een paar kansen, maar het bleef 2-2. Zondag a.s. speelt Hoogeloon uit 
tegen De Weebosch.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Namens trompettercup.com zijn er foto’s gemaakt door Ton van der 
Heijden, die wij op de volgende pagina plaatsen.
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(c) Foto’s Ton van der Heijden
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Bergeijk – Tivoli (0-0) 1-1 20 mei 2018

ed.nl:

Niels de Haas (l) van Tivoli wil de bal aannemen, met Colin Bergmans van 
Bergeijk in zijn rug.
© fotomeulenhof

Tivoli verzuimt kampioenschap veilig te stellen, Woenselse Boys 
haakt af in titelrace
Door het verlies van concurrent Woenselse Boys kon Tivoli zondag-
middag kampioen worden, maar het bleef in Bergeijk steken op 1-1. 
Het was een klein wonder dat het bij rust nog 0-0 stond. Tivoli had een 
veldoverwicht in de eerste helft en raakte via Leroy Renders al vroeg 
in de wedstrijd de kruising. Diezelfde Renders liet in de achtste minuut 
na een strafschop te verzilveren. Ook Bergeijk kreeg een paar goede 
mogelijkheden, zo trof Koen van Woerkum de bal tegen de deklat. Na 
de pauze was Bergeijk de bovenliggende partij, maar door een tweede 
gele kaart voor Colin Bergmans moest de thuisploeg met tien man ver-
der. Toch kwam Bergeijk nog geen twee minuten later op voorsprong 
dankzij een prachtige lob van Van Woerkum, die profiteerde van mak-
kelijk inleveren door de Tivoli-defensie. Bergeijk liet daarna een enorme 
kans op 2-0 liggen en tien minuten voor tijd kwam Tivoli langszij dankzij 
Joeri Berende: 1-1.
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Onderstaand een selectie van de foto’s, die door onze huisfotograaf 
Willem Scheenjes bij deze potentiële kampioenswedstrijd zijn gemaakt.

© foto’s Willem Scheenjes
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Papieren ED:
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amateurvoetbaleindhoven.nl
20 mei 2018 | - Headline - Wedstrijd van de week 

SV Tivoli verzuimt om kampioen te worden
Tivoli laat Hoogeloon en Vessem dichterbij komen

Het kampioenschap in de vierde klasse F wordt pas op de laatste wed-
strijddag beslist. Koploper Tivoli had de strijd kunnen beslissen, als de 
Eindhovenaren hadden gewonnen van Bergeijk. Concurrent Woenselse 
Boys verloor immers thuis van laagvlieger Riethoven. Tivoli bleef echter 
steken op 1-1. Hierdoor hebben ook Hoogeloon en Vessem nog kans 
om de titel te pakken. Woenselse Boys blijft met lege handen achter.

Over de gehele wedstrijd gezien was Tivoli de betere ploeg, maar op 
basis van werklust en wedstrijdinstelling verdiende de thuisclub wel 
een puntje. Bergeijk deed dit overigens zonder hoofdtrainer Patrick Me-
thorst, die van zijn kinderen een weekendje weg cadeau had gekregen 
en daardoor zondagmiddag ontbrak. Of dit de reden was dat Bergeijk 
wat slap aan de wedstrijd begon, werd niet duidelijk, maar Tivoli had 
binnen acht minuten op voorsprong kunnen én moeten staan. In de 7de 
minuut belandde een als voorzet bedoelde bal van Leroy Renders op 
de lat.
En nauwelijks een minuut later kreeg de gelegenheidsaanvoerder (bij 
afwezigheid van de geschorste Mike van Dijk, red.) de kans vanaf elf 
meter. Een schot uit de tweede lijn werd geblokt door Jop van Veldho-
ven. Met de hand, oordeelde scheidsrechter Buurmeijer. 
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De toegekende strafschop werd door Renders echter ontstellend slap 
ingeschoten, waardoor doelman Daan Bauhuis van Bergeijk simpel 
redding kon brengen.

Wild
Enkele minuten later waren de Bergeijkenaren dicht bij de openingstref-
fer, toen Koen van Woerkum de bal op de lat krulde. Zo waren er kan-
sen voor beide doelen en was er sprake van een leuke, open wedstrijd. 
In de 18de minuut leek Renders de 0-1 te scoren, maar zijn lob over 
doelman Bauhuis ging naast het doel. Hierna werd Bergeijk wat sterker 
en kreeg het ook enkele kansen. De beste kans was misschien wel 
voor Piet Michielse, maar hij schoot veel te wild. Hetzelfde overkwam 
aan de andere kant Joey Klaassen. Hij kreeg de bal op maat van Joey 
van Hoof, maar was niet beheerst genoeg.
“We hadden vóór de rust al op ruime voorsprong kunnen staan”, baalde 
Klaassen na afloop. “Natuurlijk moet die strafschop er in en ook bij en-
kele andere kansen hadden we wat zorgvuldiger moeten zijn. En wat te 
denken van dat doelpunt van Bergeijk? Op het moment dat wij met een 
man meer komen staan, scoren zij de 1-0. Dat mag natuurlijk nooit ge-
beuren!” Klaassen doelde op de treffer van Van Woerkum in de 60ste 
minuut. Hij klopte doelman Santema met een heerlijke lob. Net nadat 
zijn ploeggenoot Colin Bergmans met twee maal geel van het veld 
moest.
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Blijdschap
Tivoli moest nu overschakelen naar een alles-of-niet-spelletje, want via 
de supporters op de tribune kregen de mannen van trainer Hans Bon-
nema te horen dat Woenselse Boys nog steeds met 1-2 achterstond 
tegen Riethoven. De beste kans was in de 72ste voor Bergeijk. Invaller 
Jari Kok stuitte op doelman Santema en in de rebound kreeg ook Van 
Woerkum de bal niet in het Tivoli-doel. Bonnema bracht Luc Verbeek 
als stormram, maar veel leverde dit niet op. In de 77de werd een treffer 
van Renders afgekeurd, vanwege buitenspel, en leek de middag uit te 
draaien op een zware teleurstelling voor Tivoli.

Tot in de 81ste minuut. Een doelpoging van Sammy Dirkx leek in 
schoonheid te sterven, maar via een carambole belandde de bal bij in-
valler Joeri Berende, die van dichtbij de 1-1 aantekende. De blijdschap 
bij Tivoli was groot en vol goede moed gingen de oranjezwarten op 
jacht naar de winnende treffer én het kampioenschap. Marcel van de 
Kamp, in de tweede helft in het veld gekomen voor Gijs Bonnema, was 
nog dichtbij de 1-2, maar het schot van de assistent-trainer ging net 
naast. Tivoli zette alles op alles, maar Bergeijk hield stand. “Volgende 
week dan maar”, aldus Hans Bonnema” Tegenstander is dan ZSC, dat 
koploper is in de derde periode...

Opstellingen:
Bergeijk: 1. Daan Bauhaus, 2. Stijn 
Cuypers, 3. Jop van Veldhoven, 4. 
Ruud Willems, 5. Rik Daams, 6. Tom 
Box, 7. Koen van Woerkum (16. Dan-
ny Kouwenhoven), 8. Piet Michielse, 
9. Robin Vinck (14. Jari Kok), 10. 
Colin Bergmans, 11. Lars Luijten (12. 

Nick Bronkhorst).
Tivoli: 88. Bas Santema, 3. Gijs Bonnema (14. Marcel van de Kamp), 
5. René Lathouwers, 7. Joey Klaassen (4. Luc Verbeek), 9. Leroy Ren-
ders, 11. Sammy Dirkx, 12. Niels de Haas (10. Joeri Berende), 16. Joey 
van Hoof, 19. Niek Leatomu, 20. Luuc Bonnema, 21. Krijns Feskens.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
H H H
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AVE – WEDSTRIJD VAN DE WEEK

Op 17 mei 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.

17 mei 2018 | Wedstrijd van de week

Tivoli heeft kampioenskansen in eigen hand

Bergeijk-Tivoli is gekozen als ‘Wedstrijd van de Week’. Hieronder 
een interview met Hans Bonnema, trainer van Tivoli, koploper in 
de vierde klasse F.

De strijd om het kampioenschap in de vierde klasse F is ongemeen 
spannend. De grootste kanshebbers, Tivoli en Woenselse Boys, geven 
elkaar geen duimbreed toe, terwijl Vessem en Hoogeloon in de achter-
volging zijn. Met nog twee wedstrijden te spelen, kan er zondag zomaar 
een beslissing vallen. Als Tivoli wint bij Bergeijk en Woenselse Boys 
morst punten tegen Riethoven, dan is de ploeg van Hans Bonnema 
kampioen. Als...

Tivoli, koploper met drie punten meer dan Woen-
selse Boys, heeft nog wat goed te maken tegen 
Bergeijk. Onlangs verloren de oranjezwarten met 
0-1 van de huidige nummer 5. Hetzelfde geldt 
trouwens voor de naaste belager uit Woensel, 
dat op diezelfde donderdagavond van Riethoven 
verloor (3-1). Hierdoor bleef Tivoli lijstaanvoerder, 
maar de ploeg snakt, aldus trainer Bonnema, wel 
naar het einde van de competitie. “Ik hoop van 
harte dat we kampioen worden, want ik ben be-

nieuwd of we nog de puf hebben voor een eventuele nacompetitie.”
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Vanaf het begin van dit seizoen werd Tivoli gezien als een van de 
kampioenskandidaten. Ondanks dat de Eindhovenaren vorig jaar pro-
moveerden vanuit de vijfde klasse. “We hebben het gewoon heel goed 
gedaan”, oordeelt Bonnema. “En dat met een jonge ploeg. Ik denk dat 
we twee wat oudere spelers hebben en de rest is allemaal onder de 
25 jaar. Voetballend zijn we veel ploegen de baas, maar in de vierde 
klasse komt er wat meer bij kijken dan alleen techniek. Zeker tegen de 
tegenstanders uit De Kempen moesten we vol aan de bak. Het komt 
vaak aan op details. En eerlijk is eerlijk, soms ook wat geluk.”

Opvallend
In de vierde klasse F is het opvallend dat iedereen van iedereen lijkt 
te kunnen winnen en te kunnen verliezen. Met andere woorden: de 
teams zijn aan elkaar gewaagd. Bonnema: “Dit vind ik ook het mooie 
aan deze klasse. Woenselse Boys verliest zomaar van Riethoven en 
wij spelen twee keer gelijk tegen FC Cranendonk. Ook zondag hebben 
we niet zomaar even van Bergeijk gewonnen. Integendeel. Zij doen 
nog mee om de derde periode. Al heeft ZSC de beste papieren. Maar 
die ploeg moet eerst winnen van FC Cranendonk. Anders gaat Vessem 
wellicht wel met de periodetitel aan de haal”
Het voetballen in deze vierde klasse, een mix van Kempische en Eind-
hovense clubs, bevalt Bonnema prima. “Maar we willen wel graag 
promoveren”, haast de goedlachse trainer te zeggen. “Binnen de groep 
leeft het heel erg. Het succes van vorig seizoen smaakt naar meer. Ik 
denk dat we met de huidige spelersgroep, aangevuld met enkele jonge 
talenten van buitenaf, ook ons in de derde klasse staande kunnen 
houden. We hebben dit seizoen veel geoefend tegen tweede- en der-
deklassers en we werden eigenlijk nooit weggespeeld. Maar ach, eerst 
maar eens kampioen worden. We hebben het in ieder geval helemaal 
in eigen hand!”

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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SPONSORING 
KAMPIOENSFEEST 
Een historisch moment 
Tivoli 1 hoopt binnenkort voor de 2de maal op rij 
kampioen te worden en daarom wil onze club de spelers 
en staf een groots feest aanbieden.  

Draagt u onze club een warm hart toe en wilt u ook  
bijdragen om deze historische dag groots te kunnen 
vieren? 

Als tegenprestatie vermelden we uw naam op spandoek, in 
de kantine, op FB, onze website en in ons clubblad. 

 

 

 

Voor de 2de keer 
op rij kampioen 

 

Verdienen een 
groot feest 

 

Uw naam als 
sponsor: 

 

• Op spandoek 
 

• In de kantine 
 

• Op de website 
 

• In het clubblad 
 

• Op Facebook 

 

 

S.V.TIVOLI 
 

Sportpark “De Heihoef” 

www.svtivolivoetbal.nl 
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ONS VIJFDE

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

De Valk 6 - Tivoli 5 7-1 6 mei

We begonnen straf met 9 man op het veld. Stubbs kwam ons in de 
vierde minuut versterken maar helaas viel Yuri uit met een blessure. 
Alsnog met 9 man dus. Ondanks het overwicht in spelers wist De Valk 
de ruimte niet te benutten. Wanneer ze er wel doorkwamen, stuitten zij 
op Mike ‘de Black Panther’ Bekelaar. Ondanks deze inspanningen viel 
de 1-0 voor de Valk. Tivoli 5 zou Tivoli 5 niet zijn om alsnog de schou-
ders eronder te zetten. Jorn werd voor de 30e keer de diepte inge-
stuurd en raakte de paal. Fredje gaf met buitenkantvoet een dieptepass 
op Stubbs. Stubbs gaf de bal voor maar deze bal raakte geen enkele 
Tivoliaan. Jorn wist  de bal nogmaals voor te krijgen en Dion tikte met 
de hak de 1-1 binnen.
In de tweede helft werden we totaal overlopen, De Valk speelde ons 
meerdere malen slim uit. Coen was erg fanatiek en lag niet zo vaak op 
de grond als normaal het geval is. Eddy maakte ruzie, evenals Steven. 
Uiteindelijk floot de scheids af en was iedereen blij dat het er op zat. 
Stubbs is tevreden. Uitslag 7-1

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – HMVV op 3 mei jl. was Saif Oedaichand 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.

SAIF OEDAICHAND

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 3-5-2018

TIVOLI 1 – HMVV 1
Wat is je naam?
Saif Oedaichand
Wat is je geboortedatum en -plaats?
14-10-2009, Veldhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5, Beppino Sarto
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?

Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Architect
In welk elftal speel je?
JO9-2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
4 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?
Altijd scoren
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Als ik een bal mis
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen Eersel spelen
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Toen ik een penalty kreeg
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Leuk
Wat is je favoriete club?
PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Dansen en muziek maken
Hoe heet je leider? En Trainer?
Danny en Bryan
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Spinazie en banaan lust ik niet
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Cartoon Network
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Leuk. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Niks
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Dat ik een leuk team heb

H H H




30

JO9 
(door Dion Bell)

Competitie voorjaarsreeks

JO9-2

28 april 2018

Tivoli JO9-2 - DBS JO9-8 3-0
Helaas heeft de tegenstander afgemeld door gebrek aan spelers. Jam-
mer want de kids hadden er weer veel zin in.

5 mei 2018

EFC Eersel JO9-6 - Tivoli JO9-2 2-1
De wedstrijd begon sterk door beide partijen, we waren aan elkaar ge-
waagd. Normaal komen wij altijd al snel voor door het eerste doelpunt 
te scoren, vandaag ging het allemaal wat anders. Tot de rust bleef het 
0-0, enkele minuten ddarna was daar de eerste goal maar helaas niet 
bij de tegenpartij in de goal maar bij ons, we stonden 1-0 achter. Meest-
al zakt hier dan de wedstrijd bij ons in maar vandaag niet. Onze jon-
gens hebben gestreden en maakten snel een tegengoal wat ons bracht 
op de 1-1. Verschillende kansen gehad om voor te komen maar helaas. 
De kansen die we kregen, werden net niet goed benut. Een paar mi-
nuten voor het eindsignaal scoorde de tegenpartij de 2-1. We hebben 
alles op alles gezet om nog gelijk te maken maar we kwamen er niet 
meer door heen. Gelukkig was dit een mooie wedstrijd om te verliezen, 
er vielen niet te veel goals en het ging constant gelijk op. Onze jongens 
zijn niet bij de pakken neer gaan zitten maar zijn blijven strijden met 
elkaar, als een echt team, en dat, dat is pas echt mooi voetbal! 
Helaas weer verloren maar we gaan volgende keer wederom ons best 
doen om te winnen.
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12 mei 2018

DVS JO9-4 - Tivoli JO9-2  3-5
De wedstrijd begon een beetje onwennig doordat we 3 man misten. We 
hebben hulp van de JO9-1 gekregen door een speler van hun bij ons 
mee te laten doen. Doordat je dan toch het veld iets anders neer moet 
zetten, zie je al snel dat de jongens flink moeten wennen. 
Zonder ook maar 1 wissel te hebben, moet iedereen op volle kracht 
blijven spelen. We begonnen aan het spel maar bleken niet sterk ge-
noeg te zijn voor de tegenpartij want we stonden al snel op 1-0 achter. 
Hierdoor even onze jongens op scherp gezet en verteld hoe ze beter 
konden gaan doen. Hele mooie kansen gehad maar helaas niet goed 
benut, we bleven tot de laatste 6 minuten achter staan met 1-0, toen 
kregen onze jongens ineens het vuur in de ogen en scoorden we de 
gelijkmaker 1-1. Maar we zijn er nog niet, ik wilde nog een goal zodat 
we voor kwamen te staan, maar niet voor 1 goal maar voor meerdere. 
We stonden ineens de wedstrijd te leiden met 1-4, dit had echt niemand 
verwacht, door de vreugde van de vele goals zakten ze ook weer wat 
in en kregen we nog wat goals tegen maar niet genoeg om te verlie-
zen. We hebben de wedstrijd gewonnen met 3-5, jongens wat was dit 
spannend. Wel uiteindelijk goed gevoetbald, mooie voorzet aan elkaar 
gegeven en weer gespeeld als een team!

19 mei 2018

WODAN JO9-6 - Tivoli JO9-2 9-1
We werden voor deze wedstrijd laatst al gewaarschuwd door andere 
tegenpartijen die Wodan al tegen hadden gehad. Een wedstrijd als 
deze ga je dan toch weer iets anders aan. De wedstrijd begon voor ons 
zeer stroef doordat de tegenpartij redelijk snel ons achter zette op 1-0, 
Wodan’s team waren allemaal spelers van 9 jaar die al meerdere jaren 
samen speelden, dit was een van hun grote voordelen. Maar ondanks 
dat onze jongens niet allemaal lang samen spelen in het team en er 
verschillende jongens bij zitten van net 6, weten ze als team toch wel 
elkaar te vinden en doen ze altijd hun best. Wij scoorden ook de eerste 
gelijkmaker, het was nu 1-1, helaas werden we zeer snel afgestraft en 
stonden we met de rust al 6-1 achter. 
In de rust had ik even tijd om iedereen goed aan te spreken, het veld 
anders in te delen door 2 sterke verdedigers neer te zetten en dit was 
ook te zien, de tegenpartij had steeds meer moeite om er door te ko-
men. 
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Helaas hebben wij meerdere goede kansen gehad die helaas net niet 
genoeg benut werden. Eindstand 9-1, een verloren wedstrijd op papier 
maar niet op het veld, hier werd namelijk na de rust door ons echt goed 
gevoetbald en gevochten om terug te komen in de wedstrijd, helaas 
dan geen doelpunten meer kunnen maken maar we kunnen zeggen dat 
ze hebben gestreden, ook al stonden ze ver achter! Klaarstomen voor 
de volgende wedstrijd en we gaan, zoals altijd, voor de winst!

JO9-1

28 april 2018

Dommelen JO9-3 - Tivoli JO9-1 (0-5) 1-13
De warming up werd door de tegenstander heel serieus gedaan, waar-
door het leek alsof het om een sterke tegenstander ging. Dus maar be-
gonnen met een sterke opstelling en de jongens duidelijk aangegeven 
wat verbeterd moest worden t.o.v. de vorige wedstrijd.
Het werd door ons goed opgepakt en bij balverlies werd direct druk 
gezet, de tegenstander kreeg totaal geen kans om te voetballen, en 
speelden wij met momenten het erg goed uit, met goede passes, spel 
verplaatsen naar de andere kant, het kwartje lijkt te vallen, leve de trai-
ningsarbeid.
Ook het scoren ging ons weer gemakkelijk af, afstandsschoten, goed 
doorzetten op de 2e bal, druk op de verdediging, voorzetten, alle vari-
anten kwamen langs.
We gaan voor de komende wedstrijden deze wedstrijd als minimum 
inzetten, proberen om het iedere week te verbeteren.
Top jongens, goed gespeeld.

5 mei 2018

Tivoli JO9-1 – DVS JO9-2 (1-1) 2-3
We misten Pim en Luuk, dus iemand anders moest de goals gaan ma-
ken.
Vanaf het begin van de wedstrijd werd er teveel gepingeld terwijl de 
afspraak was, het spel van vorige week oppakken. Simpel spelen, pas-
sen, vrijlopen en spel verleggen naar andere kant als voor je veel te-
genstanders stonden.
De wedstrijd ging hierdoor gelijk op en kregen we nauwelijks kan-
sen, en gaven we er een aantal weg, waarbij Jaden zijn doel gelukkig 
schoon hield.
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Met een verre uittrap verraste Jaden de keeper, waardoor de bal over 
hem heen het doel in butste. Voor de rust kwamen zij nog een keer 
door, waarbij ruststand (1-1).
In de rust nogmaals erop gehamerd, meer te passen en minder te pin-
gelen, maar dit werd niet opgepikt. We liepen ons constant vast, verlo-
ren de bal en probeerden niet altijd deze weer terug te winnen, hierdoor 
kreeg de tegenstander kansen.
DVS kon weglopen tot 1-3, Stijn kon van afstand met een hard laag 
schot de stand nog terugbrengen naar 2-3, de laatste pogingen op een 
gelijke stand werden niet verzilverd.

12 mei 2018

RPC JO9-4 – Tivoli JO9-1 4-1
Luuk was er weer bij, maar Pim ontbrak nog steeds.
Op kunstgras geeft ons altijd extra problemen, maar nu ook nog eens 
met een hele lichte stuiterbal, iedere pass werd verkeerd ingeschat. 
Aannames gingen niet goed, omdat het verschil met onze eigen bal-
len erg groot was. Hierdoor was het erg lastig passes te geven die 
ook aankwamen en goed aangenomen werden, we speelden daarom 
hoofdzakelijk tegen de bal. RPC had hier minder last van, omdat ze 
hiermee ook trainen. Hierdoor kwamen we geen moment in ons spel en 
werd dit door RPC ook wel goed benut. Wedstrijd maar vlug vergeten 
en op naar volgende week.

19 mei 2018

Tivoli JO9-1 - Heeze JO9-2 5-4
Weer helemaal compleet, dus dit was geen excuus meer.
Gelukkig lieten ze dit ook vooral de 1e helft zien, druk op de tegenstan-
der, de ruimte aan de zijkanten goed benut. Vanuit linksachter werd via 
het midden Luuk als rechtsbuiten ingespeeld en deze schoot hard in. 
Zo moeten we spelen, voor de tegenstander niet te verdedigen.
Met vlagen ging het zelfs iets te makkelijk waardoor de focus er niet 
altijd was.
Met een 3-0 ruststand duidelijk besproken de druk op de tegenstander 
te houden, want we hadden nog niet gewonnen. Heeze startte explo-
sief de 2e helft en zette erg veel druk, hier hadden we veel moeite mee. 
Ook speelden ze erg agressief richting de keeper, deze is 2x op zijn 
arm getrapt, waaruit 2 doelpunten vielen.
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De tegenstander had de kracht van Pim door, dus die werd extra ge-
dekt, de andere spelers konden hier niet van profiteren. Met 4-4 op het 
bord en nog enkele minuten te spelen, was het erg spannend, aan bei-
de zijden waren kansen, maar een schot met links van Pim werd listig 
door Joep binnen getikt. Winst op het laatste moment.
Goed gewerkt jongens, vooral 1e helft was erg goed gespeeld. Op naar 
de laatste 2 wedstrijden.

H H H




35

TUSSENSTANDEN 2017 – 2018

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 25 49 57- 33
Vessem 25 47 42- 26
Hoogeloon 25 47 49- 34
Woenselse Boys 25 45 60- 41
Bergeijk 25 42 48- 35
ZSC 25 42 38- 38
De Raven 25 39 51- 37
Steensel 25 35 40- 38
FC Cranendonck 25 33 42- 41
HMVV 25 30 47- 52
DOSL 25 27 38- 59
Riethoven 25 24 37- 53
Pusphaira 25 20 22- 46
De Weebosch 25 9 29- 67

Tivoli 2 4e klasse 417

Woenselse Boys 2 20 54 80- 16
DOSL 2 20 45 61- 21
SDO’39 2 20 45 68- 40
Riethoven 2 21 39 52- 32
RKDSV 2 20 33 54- 29
HMVV 2 20 32 38- 28
Tivoli 2 19 20 34- 44
Hoogeloon 2 19 20 29- 39
ZSC 2 20 18 26- 40
DVS 2 20 17 25- 70
EDN’56 2 21 14 24- 75
RKGSV 2 20 8 24- 81
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Tivoli 3 5e klasse 524

RKVVO 6 20 48 56- 24
Unitas’59 6 20 44 70- 30
Beerse Boys 6 20 42 71- 41
EFC 5 20 42 58- 36
Oirschot Vooruit 6 20 31 62- 40
De Valk 4 21 30 55- 38
Spoord. Boys 4 20 26 45- 48
Tivoli 3 20 23 31- 47
Bergeijk 3 21 22 33- 60
Nieuw Woensel 4 20 21 43- 75
Reusel Sport 6 20 12 39- 63
RKDSV 4 20 9 33- 94

Tivoli 4 5e klasse 519

Acht 3 17 41 38- 21
Woenselse Boys 5 16 36 55- 22
DBS 3 16 29 56- 40
Tivoli 4 16 24 43- 31
Unitas’59 5 16 22 39- 32
RPC 6 16 22 32- 37
Nieuw Woensel 5 15 16 30- 43
Braakhuizen 6 17 16 30- 56
WODAN 9 18 15 27- 45
Pusphaira 4 17 8 24- 47
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Tivoli 5 6e klasse 649

UNA 10 17 49 80- 24
De Valk 6 18 34 71- 56
Brabantia 8 19 31 57- 40
DVS 8 19 31 69- 57
Valkenswaard 7 17 30 49- 47
Budel 8 17 26 60- 45
Heeze 6 18 24 42- 47
Maarheeze 4 18 24 45- 64
RPC 10 18 16 61- 70
Tivoli 5 18 13 41- 75
Gestel 5 17 7 32- 82

Tivoli dames 1e klasse 1 (7 tegen 7)

Tivoli VR1 18 46 99- 18
SPV VR1 18 41 49- 11
Ollandia VR1 17 31 56- 38
Emplina VR2 17 29 36- 31
Boskant VR1 17 27 51- 36
Real Lunet VR1 18 27 62- 44
SBC VR2 19 19 38- 63
Baardwijk VR3 18 18 47- 93
Avanti‘31 VR2 17 17 31- 56
FC Cranend. VR2 17 13 26- 62
Blauw Geel‘38 VR1 18 7 24- 67
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – FC Cranendonck op 6 mei jl. was Nathan Bell 
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 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.

NATHAN BELL

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 6-5-2018

TIVOLI 1 – FC Cranendonck 1
Wat is je naam?
Nathan Bell
Wat is je geboortedatum en -plaats?
2-12-2009, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 5A, De Klimboom
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Het 1e van Tivoli
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Dat weet ik nog niet
In welk elftal speel je?
JO9-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2 1/2 jaar, vanaf 2015
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee



39

Wat zijn je sterke punten als speler?
Ik kan met 2 benen schieten
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Pingelen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Toen we met 26-0 wonnen
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Door de benen bij de keeper
Wordt jouw ploegje kampioen?
Nee, in onze klasse kan dat niet
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Jens van het 1e

Wat is je favoriete club?
Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Muziekles, knutselen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion (mijn vader)
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Frietjes, liever geen spruitjes
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Cartoon Network
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heel leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, erg leuk. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Alles is goed, ik mis snoepzakken
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Bedankt voor de mooie bal

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/selectie 17x 
 4 Ashley Dielemans dames   13x
  Joost Heeregrave 3e/selectie  13x
 6 Mike van Dijk selectie   12x 
 7 Semra Arici dames   10x
 8 Leroy Renders selectie     9x
 9 Sammy Dirkx selectie     8x
 10 Anna Welten dames     7x
  Luuk Hamminga 4e     7x
  

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 21 mei 2018)

Bedankt
Henk Tholen verenigingslid
Maria Tholen verenigingslid

Nieuw
Olin Ibnijah  JO9-2
Bodjy van Lieshout dames
Herman Lutgens verenigingsscheidsrechter dames
Dariash Sohrab JO9
David Jansma  JO9
Diana Kukhiadze dames (m.i.v.1 juli)

H H H
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HET AFSCHEID VAN DRIE TIVOLI-ICONEN 
En de seizoensafsluiting van de veteranen

Zoals ieder seizoen stond er ook dit jaar een seizoensafsluiting van 
onze veteranen gepland, echter beloofde het deze keer een bijzondere 
afsluiting te worden. Want naast dat het seizoen werd afgesloten op 
deze Bevrijdingsdag, werden ook de carrières van drie Tivoli-iconen 
vandaag afgesloten. In een vriendschappelijke wedstrijd op 5 mei jl. te-
gen het nieuwe vijfde zouden Frank Gielen (57 jaar), Peter van de Laar 
(59) en Gijs Visser (63!) voor de laatste keer in het Tivoliaanse Oranje 
te bewonderen zijn.

Zoals te doen gebruikelijk was Jack 
Engelen weer eens de archieven van 
onze club ingedoken en vond daar van-
zelfsprekend de nodige informatie over 
Frank, Peter en Gijs. Naast de vele be-
haalde kampioenschappen en de ver-
schillende functies die zij door de jaren 
heen bekleed hebben, van jeugdleider 
tot hoofdcoach, sprongen er ook een 
aantal dingen bovenuit. We pikken de 

opvallendste details uit hun Tivoli-CV eruit. Zo was Frank behalve o.a. 
selectiespeler, jeugdleider en (interim-) hoofdcoach ook de enige nog
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actieve speler van het elftal, dat in 1993-1993 lager ging spelen en nu 
nog de veteranen zijn. Peter was vanaf het 2e jaar betrokken als speler 
bij het al eerder genoemde (veteranen-)team, maar de opvallendste de-
tails uit zijn CV zijn: In 2001-02 debuteert hij op 43-jarige leeftijd in het 
1e en in 2005 doet hij als assistent-coach nog een keer mee met het 1e 
en evenaart daarmee op dat moment met 46 jaar en 4 maanden het re-
cord van Hennie Bruinen als oudste speler ooit in Tivoli 1. Dit record is 
overigens inmiddels verbroken door zowel Peter Treffers als Hans Ver-
baal, welke laatste met 50 jaar en 88 dagen de nieuwe recordhouder 
is. Van Gijs vermelden we hier, dat hij behalve trainer/coach van het 1e 
(1994-1997; 2001-2003) als opvallendste details heeft, dat hij een aan-
tal keren is gehuldigd voor aantal wedstrijden Tivoli 1 (250e wedstrijd in 
1984; 300e wedstrijd in 1986; 500e wedstrijd in 1991). Op dit gebied kan 
geen Tivoliaan aan hem tippen en inmiddels is hij de vorige recordhou-
der (ja, ook Hennie Bruinen) met maar liefst 636 gespeelde wedstrijden 
in het 1e ruimschoots voorbijgegaan en daarmee de absolute record-
houder en derhalve met recht Mister Tivoli. Maar er is een tijd van ko-
men en een tijd van gaan en die tijd van gaan is nu gekomen, voor wat 
betreft hun actieve carrières.

Voorafgaand aan deze wedstrijd werden zij door Jack en Peter Smul-
ders gehuldigd voor deze prestatie. Frank en Gijs ontvingen een inge-
lijst tenue met “hun” nummers 11 en 12. Voor Peter was het alweer een 
tijdje geleden dat hij een wedstrijd bij de veteranen had gespeeld, dus 
hij ontving alvast een ingelijste foto van zijn team. Daarna konden de 
beide teams zich klaar maken voor de wedstrijd. Aan deze wedstrijd 
zouden ook de zoons van Frank, Peter en Gijs deelnemen, wat het 
afscheid natuurlijk extra bijzonder maakte. Na de teamfoto kon de wed-
strijd gaan beginnen.
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Dat het nieuwe vijfde gemiddeld zo’n 25 jaar jonger was, was tijdens 
de wedstrijd weinig van te merken. We zullen dat maar houden op een 
gebrek aan wedstrijdritme. In een redelijk gelijk opgaande wedstrijd 
wisten zij uiteindelijk nog wel met 3-5 te winnen. De laatste goal van de 
veteranen werd gescoord door Frank Gielen himself. Een penalty zo-
als Frank ze al sinds mensenheugenis neemt: een schuiver, links van 
de keeper, laag in het hoekje. Kort daarna volgde voor Peter, Gijs en 
Frank een publiekswissel onder daverend applaus van de aanwezigen 
die in groten getale naar De Heihoef waren afgereisd. Na afloop ontvin-
gen Peter, Gijs en Frank nog wat cadeautjes van hun (klein)kinderen 
en werden ze voor de laatste keer in het oranje op de gevoelige plaat 
vastgelegd.
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Na de wedstrijd stond de gebruikelijke feestavond gepland, maar voor-
dat er gedronken kan worden, moet er natuurlijk ook gegeten worden. 
Wederom stond er Oosters eten op het menu en dit alles was vanzelf-
sprekend weer goed verzorgd. Vanwege de hitte was het buiten de 
kantine drukker dan in de kantine, maar naarmate de avond vorderde 
en DJ Spijker de betere plaatjes aan slingerde, meldden steeds meer 
mensen zich aan de bar. En zoals een afsluiting hoort te zijn, bleef het 
tot in de vroege uurtjes gezellig. Er kan dus gesproken worden van een 
waardig afscheid van deze drie Tivoli-iconen, waardoor er toch een po-
sitief einde aan een qua resultaten tegenvallend seizoen is gekomen.

De webryder,
Marc van Hout.

Op deze en de volgende pagina een selectie van de overige foto’s. De 
foto’s zijn gemaakt door Willem Scheenjes en Peter Smulders.

© foto’s Willem Scheenjes/Peter Smulders
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H H H

Privacyverklaring

Zoals u wel gehoord en gelezen hebt, gaat 
25 mei 2018 de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in, afgekort AVG. 
SV Tivoli moet hier ook aan voldoen. 

De Privacyverklaring die we hebben opge-
steld, kunt u lezen op onze website. De link 

(http://www.svtivolivoetbal.nl/pdf/Privacyverklaring%20s.v.TIVOLI.pdf)  staat op 
iedere pagina op de website rechtsonder.

H H H
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SV TIVOLI DARTKAMPIOENSCHAP 2017/2018

Het is een aantal jaren stil geweest aan de oche in onze kantine, maar 
12 mei was het dan weer eens zover: het SV Tivoli dartkampioenschap. 
Voor deze binnensport bij uitstek was het weer eigenlijk wat te mooi 
en te warm, maar dat heeft 23 deelnemers er niet van weerhouden om 
toch hun pijlen tevoorschijn te toveren en hun krachten op het dartbord 
te meten met elkaar.

Onder de bezielende leiding van onze huis-DJ c.q. mastercaller Jesse 
Spijker werden de deelnemers iets na tweeën welkom geheten en na 
een korte uitleg over de opzet van deze dag kon het pijlen gooien gaan 
beginnen. Er werd gestart in een poulefase, met vijf poules van vier 
en een poule van drie. De meeste “ervaren” darters deden hun plicht, 
maar ook enkele minder ervaren darters stegen boven zichzelf uit 
waardoor in sommige poules de laatste wedstrijd pas de beslissing gaf 
welke 16 darters naar de winnaarsronde mochten en welke 7 naar de 
verliezersronde. Vermeldenswaardig zijn natuurlijk de poulewinnaars: 
Michel Jansen, Rob van Glabbeek, Jeroen Löbbes, Björn Bertrams, 
Edwin Schellings en Emiel Gertzen. Zij werden sowieso vergezeld door 
alle nummers 2 en de vier beste nummers drie.

In de verliezersronde waren bijna alle tegenstanders aan elkaar 
gewaagd, wat leidde tot lange, spannende partijen. Multi-talent 
Angelique Janssen speelde tijdens de bardienst door ook nog haar 
wedstrijden en werd de beste vrouw van de middag. De finale van 
de verliezersronde ging uiteindelijk tussen multi-talent nummer 2, 
last-minute invaller René Rijkers en Pascal Frappoint. Dat deze twee 
heren hetzelfde kapsel als Michael van Gerwen hebben, kon natuurlijk 
geen toeval zijn. Uiteindelijk was het René die zich tot winnaar van de 
verliezersronde mocht kronen.
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In de achtste finales van de winnaarsronde waren weinig verrassingen 
te noteren, alle eerder genoemde poulewinnaars gingen door naar de 
kwartfinales aangevuld met Eddy Hendrikx en Perry Plompen. Eddy 
sneuvelde in deze ronde maar Perry niet, hierdoor kwalificeerde hij 
zich (als enige niet-poulewinnaar) voor de halve finale. De eerste halve 
finale tussen Björn Bertrams en Rob van Glabbeek werd mede beslist 
door een telfout van Bjorn, waardoor Rob zich finalist mocht noemen. 
In de andere halve finale bleek Edwin Schellings te sterk voor Perry. 
De finale ging dus tussen de vooraf bestempelde topfavorieten voor de 
eindzege. 

In de hoogstaande finale ging het een tijd gelijk op en waren er 
100+-worpen in overvloed te noteren. Uiteindelijk bleek Edwin de 
meest koelbloedige in deze hete strijd en mag zich zodoende winnaar 
noemen van het SV Tivoli dartkampioenschap 2017/2018. 

Na deze  zaterdagmiddag en -avond hebben zowel de winnaars- als 
de verliezersronde een terechte winnaar opgeleverd in de naam van 
Edwin Schellings en René Rijkers. Zij ontvingen, evenals nummer 2 
Rob, uit handen van Jesse nog de bijbehorende prijs. En zoals het 
echte darters blijkbaar betaamt, werd ook het vocht op tijd aangevuld. 
Kortom, het was een geslaagde middag en ondergetekende mag de 
komende periode wel wat extra gaan trainen…

De webryder,
Marc van Hout

H H H
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- we er niet omheen kunnen
- we er niet omheen kunnen
- onze club voor een belangrijke mijlpaal 

staat
- ons damesteam komende zondag hun 

eerste kampioenschap kan behalen
- ook ons vaandelteam kampioen kan 

worden 
- dit dan voor de tweede maal op rij zal zijn

- het een mooi feest beloofd te worden
- de voorbereidingen in volle gang zijn
- er flink geklust en geschilderd wordt
- de spandoeken en oranje vlaggetjes onze Heihoef al volop versieren
- de vele vrijwilligers, sponsors, begeleiders en spelers zich uitermate 

in aan het zetten zijn
- alle Tivolianen, belangstellenden en aanverwanten aankomende 

zondag van harte welkom zijn
- als alles goed gaat het feestgedruis van zo’n uur of vijf in de middag 

zal losbarsten
- er muzikaal gezien ook al het een en ander op het programma staat
- we via Juul van Hout mochten vernemen dat ons eerste 51 jaar 

geleden uit bij ZSC het kampioenschap binnen wist te slepen
- dit kunstje nu thuis herhaald kan worden
- ZSC echter een sterke tegenstander zal zijn
- de Westerhovenaars namelijk bovenaan staan in de strijd om de 3e 

en laatste periode
- zowel de dames als ons eerste vrijwel zeker kampioen zullen zijn 

bij een gelijkspel vanwege een veel beter doelsaldo dan de achter-
volgers

- bij winst er zeker niets mis kan gaan
- het voorlaatste kampioenschap van Tivoli 1 ook een directe opvolger 

was van een kampioenschap in het jaar daarvoor
- onze dames geen angst meer hoeven te hebben voor de vrouwelijke 

variant van de Vlijmense Boys
- dit team namelijk wegens vele blessures zich uit de competitie moest 

terugtrekken
- daarmee de competitie wel gespeeld lijkt
- onze Fred vd Horst waarschijnlijk enorm trots zou zijn op zijn meiden

H H H








