
CLUBBLADCLUBBLAD
s.v. Tivoli

Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 1





1

REDACTIONEELCLUBBLAD 
S.V. TIVOLI

d.d. 28 juni 2019 
 
51e jaargang
nr. 10

REDACTIE

Jack Engelen 
Pascal Janssen 
Franklin Klumpkens

CORRESPONDENT

Marc van Hout

REDACTIEADRES

Vlasven 10 
5645 KM  Eindhoven 
040 - 2125310 
svtivoliclubblad@gmail.com

KOPIJ INLEVEREN

Nader te bepalen

Nu is het seizoen dan 
toch echt ten einde, 
alle kaarten zijn ge-
schud en we zijn als 
club klaar voor de 
zomervakantie. Een 
vakantie waarin ons 
sportpark een ware 
metamorfose zal 
ondergaan. Men is 
al begonnen met de 

afgraving van ons trainingsveld, de kleed-
lokalen liggen zo’n beetje allemaal plat 
en diverse andere taken zijn al of worden 
nog uitgevoerd. Onze kantine zal ook  
onder handen genomen worden, althans 
er wordt een begin aan gemaakt. Heeft 
u ook al gedoneerd aan ons bouwpotje 
voor de kantine? Vele kleine beetjes ma-
ken samen een groot geheel; maar veel 
grote donaties zijn natuurlijk ook welkom.
Na veel gedoe rondom onze selectie 
en de trainer daarvan voor het komend 
seizoen hebben we als club een oud-prof-
voetballer weten vast te leggen. Marc van 
Eijk zal vanaf augustus de nieuwe trainer 
zijn van ons vaandelteam. Met zo’n stuk 
of 11 nieuw ingeschreven leden en een 
kleine kern die onze club trouw blijft, gaan 
we dan nog een seizoen de 3e klasse in. 
Uiteraard zoekt Marc ook nog wat extra 
versterking erbij.
Afgelopen zondag heeft de club een 
mooie seizoen afsluiter gehad waarbij 
naast sport en spel ook de gestopte 
hoofdcoach Hans Bonnema en zijn vrouw 
Paula in het zonnetje werden gezet. Voor 
onze club hebben zij samen veel bete-
kend de afgelopen jaren, waarvoor hulde 
en dank!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Nieuwe hoofdtrainer selectie!
In het vorige clubblad meldden we hier nog dat volgend seizoen Faysal 
Bouhoud aan het roer zou staan bij ons vaandelteam, echter heeft hij 
wegens privé-omstandigheden moeten afhaken.
Ondertussen is het bestuur druk bezig geweest en heeft in de persoon 
van ex-profvoetballer Marc van Eijk een waardige vervanger gevonden. 
Wij wensen via deze weg Marc veel succes bij deze uitdaging!

Prijzenregen op De Heihoef
In de afgelopen periode hebben zowel ons Tweede als ons Vijfde elf-
tal hun favorietenrol waargemaakt en hebben zij de titel in de wacht 
gesleept. Het Tweede deed dit door de wedstrijd tegen de nummer 2 
Maarheeze met 3-1 te winnen. Het Vijfde pakte de titel dankzij een 2-3 
zege bij RKGSV. Daarnaast heeft het Vijfde ook nog de beker weten te 
winnen door in de finale RKDVC met 3-1 te verslaan! Een heuse dub-
bel dus voor hen. Via deze weg wil het bestuur beide teams hartelijk 
feliciteren met hun prestaties.

Verbouwing sportpark De Heihoef in volle gang
Ondertussen wordt er druk verbouwd op de Heihoef en worden de 
eerste contouren van ons nieuwe sportpark zichtbaar. Zo krijgen de 
kleedlokalen langzaam vorm en zijn de graafwerkzaamheden voor de 
kunstgrasvelden inmiddels gestart. Dit kan natuurlijk voor enige over-
last zorgen, waarvoor wij hopen op uw begrip. Om de kantine een extra 
impuls te geven, is er inmiddels ook een inzamelingsactie gestart. Dus 
wilt u onze club helpen en bijdragen aan de uitstraling van onze nieuwe 
kantine, dan kunt u uw bijdrage storten op rekening NL22 INGB 0001 
975 999. Alvast hartelijk dank voor jullie steun!
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De zoektocht naar een nieuwe voorzitter
Na het afscheid van Dré zit onze club nog steeds zonder voorzitter. Wij 
zijn dus nog steeds met spoed op zoek naar een nieuwe voorzitter of 
voorzitster en roepen geïnteresseerde kandidaten nog steeds op zich 
zo snel mogelijk bij ons te melden. Dré blijft op de achtergrond aanwe-
zig en is nog steeds bereid om met liefde en plezier een nieuwe leids-
man of -vrouw te begeleiden gedurende het lopende seizoen. Kom op 
mensen, help ons om mee te zoeken naar geschikte kandidaten!

Openstaande vacatures
Naast een nieuwe voorzitter zijn er nog veel meer openstaande va-
catures. Er zijn steeds meer handen nodig om alles in goede banen 
te leiden. Vind jij het bijvoorbeeld leuk om op zaterdag en/of zondag 
bijvoorbeeld een wedstrijd te fluiten, scheidsrechters komen we altijd 
tekort. Of zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlijke) 
zaken? Van bardienst draaien, training geven, besturen,  schilderwerk, 
schoonmaken van kleedkamers tot het organiseren van activiteiten, 
voor het uitvoeren van al deze activiteiten is een vereniging afhankelijk 
van zijn vrijwilligers. Zegt u “Ik wil ook wel iets doen voor de vereni-
ging”, laat het ons dan weten en help ons uit de brand. Schroom niet en 
meld je aan.
We zijn onder meer nog op zoek naar een wedstrijdsecretaris, een 
hoofd sponsorcommissie en diverse andere in te vullen functie. Kijk op 
de site voor alle openstaande vacatures!

Prettige vakantie

Het bestuur wenst al haar leden en sympathisanten een zonnige en 
bijzonder fijne zomervakantie toe.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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MARC VAN EIJK NIEUWE TRAINER SV TIVOLI 
(overgenomen van ed.nl) 

SV TIVOLI STRIKT EX-PROF MARC VAN EIJK ALS HOOFDCOACH

TRAINERSCARROUSEL | SV Tivoli heeft overeenstemming bereikt 
met de 37-jarige Marc van Eijk om het komend seizoen de derde-
klasser te leiden als hoofdtrainer. Van Eijk was profvoetballer bij 
SC Heerenveen en Veendam en werkte als trainer bij de Friese 
clubs Zeerobben, SC Stiens, Broekster Boys en SC Flamingo.

Redactie 12-06-19, 00:50 Bron: ED

Met Tivoli wil hij zijn ambitie om zich verder te 
ontwikkelen als trainer vormgeven. Naast enke-
le huidige spelers heeft Tivoli een groep nieuwe 
spelers binnen weten te halen. De vereniging is 
op zoek naar nog twee of drie basisspelers. 

Van Eijk volgt bij Tivoli Hans Bonnema op, die 
drie jaar hoofdtrainer was bij de Eindhovense 
club en die via twee opeenvolgende kampi-
oenschappen van de vijfde naar derde klasse 
bracht. Op dat niveau handhaafde de ploeg 
zich dit seizoen. Faysal Bouhoud zou Bonnema 
aanvankelijk opvolgen, maar hij moest door 
persoonlijke omstandigheden afhaken.

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Marijke Smulders verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
 4 Atahan Gunuc 3e

 7 Daan Arts 3e

 9 Eddy Hendrikx veteranen
  Milan Meulensteen JO11-1
 10 Hein Groeneveld lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Don Mac Nack 3e

  Thijs van Ingen 3e

 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
 15 Noah Janssen JO11-1
  Mari van Engeland grensrechter 2e

 20 Hakan Arici 5e/veteranen
 21 Gijs Bonnema selectie
 22 Stijn de Werk 3e

  Lou Swinkels 4e

  Yagizhan Y. Gunuc 3e

 23 Joep van Dijk assistent selectie 1
  Kenneth den ouden 3e

 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 25 Feransio Murringen verenigingslid
 27 Dawn van den Hoof trainer dames
 28 Joeri Berende 2e

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juli

 1 Abdelhafid Ouzalah reservevlagger/materialen selectie
  Rachid El Aloui scheidsrechter 4e

 2 Pascal Janssen veteranen/HSZ/redactielid clubblad
  Daniëlle Dekkers dames
 4 Jim Mollet verenigingslid/
   lid vriendenclub veteranen
  Mike van Engeland 3e

 7 Willem Huugen verenigingslid
 11 Sander Lambrechts 2e

 12 Liva Mustafa JO8-1
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
 14 Nikki Schellekens dames
 16 Wim Vermeulen verenigingslid
 20 Willie van Hout lid vriendenclub veteranen
  Roy Gielen 5e

 23 Luuk Hammega 4e

 24 Frans Mink verenigingslid
  Jos van Kraaij verenigingslid
 25 Peter Engelen verenigingslid
 26 Giuseppe Miraglia selectie
  Remi Verwimp selectie
 27 Paula Bonnema medewerker kantine
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 30 Hans Bonnema verenigingslid
 31 Maren Brakke dames

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudi Sanders wedstrijdcoördinator/veldbelijning
  Floris Pieters 4e

 2 Corina Verstappen dames
 5 Perry Plompen veteranen
 7 Jesse Spijker 5e/Plv leider/coach 5e

 8 Dennis Diebels 3e

 9 Jan Dielissen Onderhoud kantine/kleedkamers
 11 Ibnijah Olin JO8-1
 15 Wim vd Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
  Antonio Cuscianne veteranen
 16 Laura van Bergeijk dames
  Bodjy van Lieshout dames
 17 Jay Donkers 4e

 18 Henny Schröder verenigingslid
 19 Edwin Schellings 3e

 20 Jennifer Schoop verenigingslid
 26 Ron Verbeek lid commissie van beroep
  Bart Kox 2e

  Melanie Schoonderwalt dames
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Pablo van Leeuwen 4e

  Rico van Leeuwen 4e

 28 Enes Dokuyucu 3e

 29 Wei Hong Ding 5e

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

Ieder jaar opnieuw, bij het afsluiten van 
het voetbalseizoen, zal het bij menig club-
bestuurder gaan kriebelen. Dat kriebelen 
heeft dan betrekking op wie gaat of komt. 
Zeker als een speler die tot het vaste 
meubilair behoort plotseling laat weten dat 
hij vertrekt. Dat gevoel heb ik zelf regel-
matig meegemaakt, maar is nu gelukkig 
iets minder fel omdat ik een stuk afstand 
heb genomen van het bestuurder zijn. En 
toch ben je nieuwsgierig naar hoe de za-
ken binnen de club verlopen, iedereen wil 
graag een stukje zekerheid hebben.
Zeker is dat ons oude vertrouwde sport-
park de Heihoef langzamerhand aan het 

veranderen is. Wat eerst des Tivoli’s was, moet in de toekomst gedeeld 
worden en dat zal wennen zijn. Als ik, naast hetgeen er allemaal aan 
het veranderen is, zie dat vaak de voorname zaken gewoon doorgang 
vinden, dat veel werk wordt gedaan om vooral de goede sfeer binnen 
de club gaande te houden, is dat voor mij de garantie dat het wel goed-
komt. Blijf met vertrouwen in elkaar werken aan de club die ons allen 
zo lief is, zodat we over een kleine twee jaar het 90-jarige bestaan kun-
nen vieren.

Groet,
Dre Rennenberg

H H H
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HEIHOEF NIEUWS 
(van onze speciale verbouwingsredactie)

Beste Tivolianen en bezoekers van de Heihoef,
We hebben jullie beloofd om periodiek een update te geven omtrent 
de ontwikkelingen over de sloop en verbouwing van de Heihoef. Zoals 
jullie waarschijnlijk weten, wordt Sportpark de Heihoef verbouwd om 
mogelijk te maken, dat voetbalclub RPC ergens in het volgende sei-
zoen ook op de Heihoef komt spelen. Er zal een kantine voor RPC wor-
den gebouwd, wij behouden onze eigen kantine, maar die zal worden 
verbeterd met meer glas, een overkapping en terras. Verder zullen we 
een compleet nieuw kleedlokalen complex krijgen. We zitten nu eerst 
even in een sloop-/bouwfase, waarbij er bouwwegen, bouwhekken en 
noodkleedlokalen geplaatst zijn. We maken al enige tijd gebruik van 
de tijdelijke kleed/douche units en de oude kleedlokalen zijn gesloopt. 
De verbouwing vordert gestaag en inmiddels is ons trainingsveld op de 
schop om daar binnenkort een nieuw kunstgrasveld te plaatsen. In een 
latere fase zal er een nieuwe bestuurskamer worden gebouwd, de kan-
tine wordt aan de zijkant van meer glas  voorzien en er wordt een over-
kapping  met terras gemaakt. Via de startpagina op de website (www.
svtivolivoetbal.nl) en periodiek in jullie clubblad kunnen jullie de voortgang 
op de voet volgen. Ook via facebook houden we je graag op de hoogte 
van de ontwikkelingen.
Voordat we verder gaan, plaatsen we nu eerst nieuwe foto’s van de 
sloop en de verbouwing, die ons via verschillende kanalen bereikten.

Foto’s 7 juni:
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Foto’s 18 juni:

Foto’s 23 juni:

Foto’s 28 juni

Inmiddels is op initiatief van het bestuur en met name John Hanraths 
een inzamelingsactie gestart om de verbouwing van onze kantine te 
ondersteunen. Wij vertrouwen erop, dat jullie daar massaal aan mee-
doen. Op de volgende pagina die actie.




11

VERBOUWING KANTINE
In verband met de verbouwing van sportpark de Heihoef en de daar-
mee samenhangende verbouwing en verbetering van onze kantine, zijn 
wij op zoek naar extra financiële middelen. Elke bijdrage is welkom! 
Je kunt ons hierbij steunen door een bedrag naar eigen keuze over te 
maken. Dit kan op rekening: NL22 INGB 0001975999 t.n.v. SV Tivoli

Bij voorbaat dank voor je welwillende ondersteuning!

Hierna plaatsen we nog een actieposter met de stand t/m 22 juni.
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Onderstaand vinden jullie een gerelateerd artikel, zoals dat op 19 juni 
op ed.nl verscheen.

Een ontwerp van de Park & Ride die opgetrokken moet worden aan de Aalster-
weg. © Backbone visuals and concepts / JHK Architecten 

Parkeergarage aan Aalsterweg in Eindhoven klaar in najaar 

2020, ook ambulancepost in gebouw

EINDHOVEN - De Park & Ride die gebouwd wordt bij de Genneper 
Parken moet plaats bieden aan zo’n 640 auto’s. Aannemer Ballast 
Nedam Infra B.V. uit Eindhoven gaat dit realiseren. 

Ties Cleven 19-06-19, 21:05 Laatste update: 20-06-19, 08:44 Bron: ED

Volgens de planning is de parkeergarage in het najaar van 2020 ge-
reed. Vanaf dan kunnen bezoekers van Eindhoven hun auto parkeren 
bij de P+R - die op het huidige veld van voetbalclub RPC komt - om 
vervolgens per OV of fiets naar het centrum te reizen. Dat maakte de 
gemeente woensdag bekend. De nieuwe parkeerplaats ligt direct aan 
de busbaan op de Aalsterweg.

Ambulancepost
In de parkeergarage komt ook de ambulancepost voor GGD Brabant-
Zuidoost. ,,Uit de aanbesteding is gebleken dat de aannemer het ge-
bouw binnen het beschikbare budget, binnen de gevraagde planning 
en binnen de gestelde kwaliteitseisen kan leveren”, zegt de gemeente. 

De aannemer zorgt voor de bouw en het ontwerp. ,,Het schetsontwerp 
is aangeleverd bij de aanbesteding. Het ontwerp past binnen het eerder 
vastgestelde bestemmingsplan.”
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Snelweg
Wethouder Monique List (Mobiliteit): ,,De P+R Genneper Parken is 
voor mij een belangrijke manier om ervoor te zorgen dat onze binnen-
stad bereikbaar en leefbaar blijft. De P+R ligt direct aan de snelweg. 
Vanaf daar verleiden we mensen om binnen de stad verder te reizen 
met hoogwaardig openbaar vervoer of een deelfiets.”

Vijf bouwlagen
Het schetsontwerp bestaat uit een parkeergarage met vijf bouwlagen. 
De ingang is aan de zuidzijde van het gebouw. De ambulancepost, met 
één bouwlaag, ligt aan de noordzijde van het gebouw. Deze heeft een 
rechtstreekse verbinding met de busbaan, zodat ambulances snel kun-
nen uitrukken.

De garage krijgt ruime rijbanen met éénrichtingverkeer. Om in de na-
tuurlijke omgeving van Genneper Parken te passen, wordt het onderste 
deel aan de buitenzijde bekleed met klimop. De verdiepingen daarbo-
ven zijn open, maar krijgen een natuurlijke uitstraling door lamellen van 
duurzaam materiaal. Het gebouw wordt energie-neutraal gemaakt door 
zonnepanelen.

Aalsterweg
Dit jaar gebruikt de aannemer voor het uitwerken van het ontwerp en 
het aanvragen van de benodigde vergunningen. Ondertussen laat de 
gemeente dit najaar de Aalsterweg aanpassen, zodat de doorstroming 
op de Aalsterweg richting de snelweg gewaarborgd blijft. Er komt een 
extra opstelstrook voor het verkeerslicht. Voetbalclub RPC verhuist 
rond kerst naar Sportpark Heihoef. Daarna kan de bouw starten. 

Volgens planning kunnen de parkeergarage en de ambulancepost in 
het najaar van 2020 gebruikt worden.

Tot zover dat artikel.

Tevens verscheen er op 21 juni een vergelijkbaar artikel in het papieren 
ED. Op de volgende pagina een scan daarvan.
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Laatste verhuisnieuws
Voor het laatste verhuisnieuws verwijzen we jullie naar de startpagina 
van onze website (www.svtivolivoetbal.nl), waar je dit en ook oud nieuws 
kunt terugvinden.

Alle ontwikkelingen rondom de verhuizing kunt u vinden op de website 
in het archief (www.svtivolivoetbal.nl/archief/index.htm) onder “RPC naar de 
Heihoef”.

H H H
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TIVOLI 1 – TERNAUWERNOOD GEHANDHAAFD

Ook dit seizoen berichten we weer over ons 1e in het clubblad. We blij-
ven dit doen met de verslagjes, zoals die in het ED of op ed.nl verschij-
nen of zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd, eventueel 
aangevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl.

De laatste 3 wedstrijden werden verloren en zo wist ons 1e in de laatste 
12 wedstijden geen enkele overwinning te behalen. Desondanks heb-
ben zij zich toch weten te handhaven in de 3e klasse. Het was met de 
hakken over de sloot, maar toch positief afgelopen.

WODAN - Tivoli (2-1) 4-1 12 mei 2019

ED/ed.nl

WODAN in stadsderby te sterk voor Tivoli
Door twee doelpunten van Romano Schalks pakte Wodan al snel een 
2-0 voorsprong. Tivoli kreeg goede kansen, maar die werden gepa-
reerd door de debuterende doelman Stef Harks. Joey van Hoof bracht 
Tivoli terug in de wedstrijd, maar kort na rust scoorde Ngozi Okunde 
3-1. Arne Hoekstra bepaalde de eindstand op 4-1.

Tivoli – Budel (1-4) 1-6  19 mei 2019
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ED/ed.nl
Budel kende weinig moeite op bezoek bij Tivoli. De bezoekers schoten 
uit de startblokken en stonden al snel op 1-4 dankzij twee treffers van 
Luc Nouwen en goals van Roy Claassen en Koen Bogers. Voor Tivoli 
scoorde Mo Gigold. Daarna liep Budel uit naar 1-6 dankzij de derde 
goal van Nouwen en een doelpunt van Roel van Geldorp.

amateurvoetbaleindhoven.nl

SV Budel wint eenvoudig van Tivoli
SV Budel heeft de voorlaatste wedstrijd van het seizoen een eenvou-
dige zege geboekt bij Tivoli. In de rust stond er al een 1-4 voorsprong 
op het scorebord en na rust werd deze uitgebouwd tot een 1-6 overwin-
ning. Een prachtig resultaat van het elftal van Walter van Ommeren en 
het enige puntje van kritiek zou kunnen zijn dat SV Budel deze middag 
de mogelijkheid had om de dubbele cijfers te halen. Uiteindelijk wist 
Luc Nouwen opnieuw een hattrick te scoren en de overige treffers kwa-
men op naam van Roy Claassen, Koen Bogers en Roel van Geldorp.
De voorlaatste wedstrijd van het seizoen bracht SV Budel naar Eindho-
ven en daar moest SV Budel revanche nemen op Tivoli. De laagvlieger 
in de 3e klasse is zo goed als klaar dit seizoen, maar wist in Budel een 
1-5 overwinning te behalen. Aan het elftal van SV Budel de opdracht 
om dit recht te zetten en op die manier de zesde plek in de competitie 
veilig te stellen. Dit lukte SV Budel met overtuiging.
Meteen in de eerste minuut van de wedstrijd kwam SV Budel op voor-
sprong door topscorer Luc Nouwen en binnen tien minuten was de 
stand al verdubbeld. Verdediger Roy Claassen kopte SV Budel in de 8e 
minuut naar een 2-0 voorsprong. Na een kwartier spelen kwam Tivoli 
even terug in de wedstrijd door de 1-2, maar na een half uur spelen 
wist Koen Bogers SV Budel op een 1-3 voorsprong te schieten. Bij 
Tivoli, waar het tweede elftal kampioen geworden was, leken ze het 
daarna wel te geloven en werd er reikhalzend uitgekeken naar het feest 
dat in de kantine plaats ging vinden.
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Nog voor rust wist Luc Nouwen een strafschop te benutten, zodat de 
wedstrijd voor rust al beslist was.
Na rust had SV Budel alle ruimte en veel mogelijkheden om de score 
verder op te voeren. Toch wist het elftal van Walter van Ommeren nog 
‘slechts’ tweemaal te scoren. Luc Nouwen wist twintig minuten voor tijd 
zijn hattrick te maken en kreeg niet veel later een publiekwissel. Een 
paar minuten voor tijd wist Roel van Geldorp de tweede toegekende 
strafschop om te zetten in de 1-6 eindstand. Een zeer goede prestatie 
die het doelsaldo van SV Budel ten goede komt.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Reusel Sport – Tivoli (1-0) 3-0 26 mei 2019
ED/ed.nl

Reusel Sport boekte een reguliere 
overwinning op Tivoli, dat maar net de 
nacompetitie ontloopt. Nick Wouters 
zette de thuisploeg voor rust op voor-
sprong, in de tweede helft maakten 
Wout Vosters en nogmaals Wouters 
er 3-0 van.

amateurvoetbaleindhoven.nl
Reusel Sport grijpt net naast periodetitel, maar wint wel van Tivoli 
met 3-0.
Op een sfeervol sportpark ‘Den Hoek’ met veel publiek, mede door de 
gezamenlijke afsluiting van het seizoen van alle elftallen, begon Reusel 
Sport aan haar laatste wedstrijd thuis tegen Tivoli. Het werd een leuke 
en met vlagen zeer goed voetbal van beide teams. Tivoli vocht nog 
voor behoud, om geen nacompetitie te spelen. De thuisploeg had nog 
een kleine kans op een periodetitel, maar dan moest PSV verliezen van 
Wodan. Met de ruststanden klopte alles, PSV stond met 1-0 achter bij 
Wodan en Reusel Sport stond via Nick Wouters met 1-0 voor. De twee-
de helft trok PSV de winst naar zich toe en was de kans voor de
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geel-zwarten vervlogen. Wel speelde Reusel Sport de tweede helft uit 
met goed voetbal en won de wedstrijd verdiend met 3-0 door nog een 
doelpunt van Nick Wouters en jeugdspeler Matt van Gompel. Scheids-
rechter Tim Visser floot een prima wedstrijd.
De wedstrijd begon met twee aanvallende ploegen die met fraai voetbal 
en snelle combinaties probeerden kansen te creëren. Al in de 2e

minuut kwam Matt van Gompel centimeters te kort om af te ronden. In 
de 8e minuut schoot Steef Vosters uit een pass van Brahim juist over. 
Vooral het eerste halfuur liet Reusel Sport prima voetbal zien en pro-
beerde Tivoli aan te haken, maar kwam toch duidelijk tekort. Nadat Jim 
Daniels net over kopte en Nick Wouters in het zijnet schoot, nam Reu-
sel Sport in de 38e minuut de leiding. Wout Vosters gaf een voorzet op 
maat en Nick Wouters schoot fraai binnen, kansloos voor Tivoli doel-
man Bas Santema 1-0. Even daarna moest Steef Vosters geblesseerd 
het veld verlaten, Dave Hermans kwam voor hem in het veld. In de 40e 
minuut liet Boudewijn van Buggenum zien dat hij niet voor niets mee-
deed door een schot van Leroy Renders fraai onschadelijk te maken. 
Met een schot van Melle Huijbregts voor langs brak de rust aan.
De tweede helft begon met een iets feller Tivoli, Ralf Walraven vond 
een onpasseerbare Boudewijn van Buggenum op z’n weg, ook Luc 
Bonneme moest z’n meerdere erkennen in de Reuselse doelman. Maar 
ook de thuisploeg zat niet stil en nam het heft weer in handen, met een 
schot van Jim Daniels en een kopkans voor Matt van Gompel was het 
Dave Hermans die met enkele fraaie solo’s en perfecte voorzetten Nick 
Wouters in stelling bracht en Nick deze in de 66e minuut fraai binnen-
schoot, z’n tiende doelpunt van het seizoen, 2-0. Beide teams brachten 
hierna nog enkele wissels aan. Bij de thuisploeg had even daarvoor 
Matt van Gompel de stand op 3-0 gebracht door fraai binnen te koppen 
uit een voorzet van Dave Hermans. Rik Louwers en Mark Faes werden 
hierna vervangen door Rick Dierckx en Ralf Lavrijsen. Met geweldig 
applaus voor dit viertal en voor Dave Hermans en Brahim vond de 
scheidsrechter het wel goed en blies voor het einde met een verdiende 
overwinning voor de thuisploeg, 3-0.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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TIVOLI 5 KAMPIOEN EN BEKERWINNAAR  
(van onze correspondent Marc van Hout)

Tivoli 5: Veni, vidi, vici
Ze kwamen, ze zagen en ze wonnen alles

Voorjaar 2018: De geruchten over een nieuw team in het seizoen 
’18/’19 worden sterker. Een team dat zal gaan bestaan uit een aantal 
huidige Tivolianen, terugkerende “kinderen van de club”, aangevuld 
met nieuwe talenten. Binnen de club heerst er in eerste instantie geen 
onverdeeld enthousiasme, zo zou het team een kort lontje hebben, wat 
zou kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor de naam Tivoli.

1 juni 2019: In het afgelopen jaar heeft het 
“probleemteam” flink huis gehouden, zowel 
in de 6e klasse 644 als in het bekertoernooi 
stond er duidelijk geen maat op dit team! 
Op 12 mei was het ongeslagen kampioen-
schap twee wedstrijden voor het einde van 
de competitie al een feit. Dit gebeurde ook 
nog eens met de overtuigende cijfers van 
62 punten uit 22 duels en een doelsaldo 
van liefst 108-21! Een kleine drie weken 
later werd op deze zaterdag 1 juni de eer-
ste beker in de historie van SV Tivoli na 
een 3-1 op RKDVC ook nog eens behaald. 
Kortom: missie geslaagd!
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Najaar 2018: Vol goede moed en erg overtuigd van eigen kunnen 
begonnen de mannen van Tivoli 5 aan het einde van de zomer aan 
hun seizoen. De start bestond uit drie bekerwedstrijden, om op elkaar 
ingespeeld te raken en de conditie op peil te krijgen. Met drie overwin-
ningen en twintig doelpunten leken zij klaar voor de competitie. Na de 
eerste wedstrijd ook gewonnen te hebben, volgde uit bij Heeze al de 
eerste kleine misstap, het zelf benoemde sterrenensemble kwam niet 
verder dan een 2-2 gelijkspel. Een incident, een geduchte concurrent of 
was Tivoli 5 een diesel? Het laatste antwoord bleek het juiste te zijn, In 
speelronde 6 volgde de eerste echte krachtmeting, thuis tegen RKGSV. 
RKGSV had tot dat moment nog alles gewonnen, maar werden on-
danks dat met een klinkende 5-2 terug naar Gerwen gestuurd. RKGSV 
verloor de week daarna opnieuw, maar verraste wederom een week la-
ter door bij Unitas’59 met 2-4 te winnen. In diezelfde week haperde de 
Tivoliaanse machine voor een tweede keer, opnieuw in de gemeente 
Heeze-Leende. Dit keer kwamen zij bij DOSL niet verder dan een 1-1 
gelijkspel. Een week later, op 25 november, was het dan eindelijk een 
feit. Dankzij een 10-1 zege kwam Tivoli een week voor de topper tegen 
Unitas voor het eerst aan kop.

Een week later stond de tweede topper van het seizoen op het pro-
gramma, in het hol van de leeuw op sportpark ’t Bokt. De Tivolianen 
waren gespannen, onwetend wat ze konden verwachten, maar dit 
bleek echter niet veel te zijn. Unitas bleek in die wedstrijd in geen vel-
den of wegen een concurrent en werden op het eigen kunstgras met 
maar liefst 0-5 afgedroogd. Het gat met de concurrentie was nu in hun 
laatste wedstrijd voor de winterstop definitief geslagen en zou in het 
vervolg niet meer gedicht worden, zo bleek later.

Voorjaar 2019: De tweede seizoenshelft begon met de pikante ont-
moeting tegen Heeze, nu bleek het een fluitje van een cent en stond er 
na negentig minuten 7-0 op het scorebord. Het gelijkspel tegen DOSL 
werd exact een maand later ook rechtgezet middels een 2-0 overwin-
ning. De Tivolianen hebben nu dus een overwinning staan in hun laat-
ste wedstrijd tegen alle teams in de competitie. De weken die volgden, 
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leverden ook louter overwinningen op, met weinig tot geen tegendoel-
punten. Toen 7 april aanbrak bleek Unitas ’59 nog steeds de grootste 
concurrent. Zij waren niet alleen met een beter elftal, maar ook met een 
bestuurlijke delegatie afgereisd naar De Heihoef om alsnog hun laatste 
beetje hoop te zien vervliegen. In een spijkerhard 
duel werd Unitas met veel pijn en moeite op een 
2-1 nederlaag getrakteerd. Dit betekende dat met 
nog zes wedstrijden te spelen de planning van de 
festiviteiten al langzaam gemaakt kon gaan wor-
den. Toen op 5 mei Unitas verrassend punten liet 
liggen bij SBC was het officieuze kampioenschap 
al een feit. Tivoli hoefde nog maar een punt te 
pakken uit de resterende drie wedstrijden en had-
den ook nog een veel beter doelsaldo achter hun 
naam. Een week later, uit bij RKGSV, moest de 
dag van de waarheid worden. Wederom bleek de 
return tegen een concurrent weer een stuk lasti-
ger dan de heenwedstrijd maar dankzij een 2-3 
overwinning kon de schaal eindelijk de lucht in 
gestoken worden. Het eerste doel was dus bereikt!

Beker: Na de poulefase in september is er tussendoor nog twee keer 
met Budel afgerekend en eenmaal met Brabantia. Door deze resultaten 
hadden de Tivolianen zich in het voorjaar ondertussen bij de laatste 
vier van het bekertoernooi gevoegd en stond de uitwedstrijd bij DBS op 
het programma. Volgens insiders een loodzware wedstrijd, tegen een 
ervaren elftal dat al jaren goede resultaten (en titels) in de competitie 
behaalt. Na een valse start stonden de Tivolianen vrij snel op een 2-0 
achterstand, maar door een uitstekende tweede helft werd ook hier 
een klinkende 3-6 overwinning behaald en zou de finale het toetje van 
het seizoen moeten worden. Deze vond plaats op zaterdag 1 juni op 
het neutrale veld van Spoordonk, tegen RKDVC. Dat zij met bussen 
aankwamen, was wellicht een extra motivatie voor de Tivolianen, want 
nog voordat iedereen het in de gaten had, stond er al een 1-0 op het 
scorebord. RKDVC kwam beter in de wedstrijd en kwam dan ook weer 
op gelijke hoogte. Maar Tivoli 5 zou Tivoli 5 niet zijn, als ook deze wed-
strijd in een overwinning werd omgezet en dankzij een 3-1 kon na de 
titel ook de beker aan het palmares worden toegevoegd.
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In een seizoen waarin alles vanaf het begin af aan op zijn plek viel, 
is Tivoli 5 meer dan terecht kampioen geworden. Een keeper en ver-
dediging die stonden als een huis en tussen de winterstop en kampi-
oenswedstrijd slechts vier doelpunten moesten incasseren, werden 
gecompleteerd door het voetballende en scorende vermogen op het 
middenveld en voorin.

Mannen gefeliciteerd met dit geweldig seizoen! 

Tot slot nog enkele andere foto’s

H H H
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TIVOLI 2 KAMPIOEN

De zegetocht van Tivoli 2

Een vriendenteam. Officieel afgescheiden van het vaandelteam, 
maar waarvan regelmatig nog jongens een dubbel programma 
moesten afwerken op zondag. Niet meer tussen de andere 
selectieteams, maar in de 5e klasse op weg naar het 
kampioenschap.

De weg begon met een wisselvallige start, in het bekertoernooi 
werden zij met vier punten uit drie wedstrijden al in de poulefase 
uitgeschakeld. Maar de competitie was het hoofddoel en deze 
startte op 23 september. Tivoli wist die dag met 2-3 te winnen bij 
Brabantia, terwijl ondertussen in Best de (zo bleek later) topper 
tussen Wilhelmina Boys en Maarheeze met 2-4 in het voordeel 
van de laatste werd beslist. Maar zoals eerder aangegeven, 
verliepen de eerste weken van de oranjehemden wisselvallig, in 
de 2e speelronde bleek een moeizame puntendeling tegen Nieuw 
Woensel de aanzet tot een betere periode.

Dankzij vier overwinningen op rij, waaronder een 2-4 zege tegen 
de latere nummer 2 Maarheeze, nam Tivoli op 4 november de 1e 
plaats over van Nieuw Woensel.
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Een plek die ze een week later tegen directe concurrent 
Wilhelmina Boys alweer kwijt raakten door een 3-1 nederlaag. 
Maar dankzij de drie daaropvolgende overwinningen gingen de 
Tivolianen alsnog als koploper 2019 in, op een gedeelde eerste 
plek met Wilhelmina Boys. 

In de periode na de winterstop verloor Tivoli haar eerste 
wedstrijd, van Nieuw Woensel, en won de tweede wedstrijd. 
Doordat Wilhelmina Boys geen competitiewedstrijden speelde in 
die periode en andere concurrenten op nog grotere achterstand 
stonden, begon Tivoli ook aan maart als trotse koploper. 
Wilhelmina Boys hervatte de competitie nog met een ruime 6-0 
overwinning, maar met vier gelijke spelen en een nederlaag in 
de vijf wedstrijden die daarop volgden, raakten zij steeds verder 
achterop de Tivolianen. Op 18 april namen de Tivolianen middels 
een 3-0 overwinning definitief afscheid van deze concurrent. 
De weg richting de titel lag dus open, maar was nog zeker geen 
gelopen koers. 

Door de vele afgelastingen en inhaalwedstrijden in deze periode 
kon vier speelronden voor het einde pas een goed beeld 
gecreëerd worden van de stand van zaken, die zag er nadat alle 
teams 18 wedstrijden hadden gespeeld als volgt uit:

 
Het beloofde dus een spannende slotfase te worden. Onze 
Tivolianen maakten dit nog eens extra spannend door hun 19e 
wedstrijd te verliezen, 1-0 tegen Best Vooruit. Maarheeze won 
uiteraard wel en EFC en Wilhelmina Boys speelden tegen elkaar 
gelijk, dus de laatste twee waren (nagenoeg) kansloos voor de 
titel.  Een week later wisten Tivoli en Maarheeze hun wedstrijd 
wel te winnen en zij moesten nu in de een na laatste wedstrijd 
tegen elkaar met slechts een punt verschil.
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Een directe wedstrijd om de titel dus.

De Tivolianen waren in groten getale naar De Heihoef afgereisd 
om dit spektakel te aanschouwen. Bij winst was Tivoli kampioen 
en bij een nederlaag kreeg Maarheeze alles in eigen hand. In 
de heenwedstrijd werd de Poolse delegatie uit Maarheeze al 
verslagen, dus het vertrouwen 
aan Tivoliaanse zijde was 
groot. In een enerverende 
wedstrijd was het uiteindelijk 
weer Tivoli dat aan het langste 
eind trok en zich zo kampioen 
mocht noemen! 

Zoals zo vaak wordt het team met de minste tegengoals 
kampioen en dat was dit jaar niet anders. Met slechts 
24 tegendoelpunten dit seizoen (waarvan 4 in de laatste 
onbelangrijke wedstrijd), was de achterhoede inclusief keeper de 
grote kracht van ons tweede. En als je er voorin iedere wedstrijd 
gemiddeld meer dan drie maakt, kun je spreken van een terechte 
kampioen. Ook is de directe concurrent nummer twee 2x 
verslagen en werden de enkele misstapjes die er waren vooral 
opgelopen tegen de kleinere clubs.

Via deze weg 
namens het bestuur: 
gefeliciteerd met het 
kampioenschap!

De webryder,
Marc van Hout
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De redactie is de geschiedenisboeken gaan uitpluizen. De conclusie 
daarvan is, dat in de hele Tivoli-historie ons 2e elftal tot nu toe slechts 4 
keer eerder kampioen wist te worden, nl. in 1934, 1935, 1953 en 1981. 
Het was dus 38 jaar geleden, dat Tivoli 2 de titel wist te bemachtigen.
In ons fotoarchief hebben we nog de foto van de kampioenen van 
1981 en die willen we, niet alleen vanwege het feit dat een van onze 
redactieleden erop staat, op deze plaats met jullie delen.

Tot slot plaatsen we op deze en de volgende pagina nog een selectie 
van de foto’s, die door Willem Scheenjes en de drone van Coen Vaes-
sen op de kampioensdag 19 mei zijn gemaakt.
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EINDSTANDEN 2018-2019

Tivoli 1 0512 Standaard 3e Klasse D

Sparta’25 26 62 49- 19
Valkenswaard 26 54 68- 31
SBC 26 48 54- 41
PSV 26 48 52- 48
Reusel Sport 26 45 55- 37
Budel 26 43 49- 38
Unitas’59 26 38 36- 36
DBS 26 32 35- 41
Wilhelmina Boys 26 31 46- 40
Hapert 26 30 33- 35
Tivoli 26 24 44- 62
WODAN 26 23 38- 72
Dommelen 26 20 30- 55
Spoordonkse Boys 26 17 23- 57

Tivoli 2 0519 Reserve 5e Klasse 522

Tivoli 2 22 50 68- 24
Maarheeze 3 22 49 74- 32
Wilhelmina Boys 4 22 42 67- 46
Brabantia 7 22 38 79- 50
Nieuw Woensel 2 22 38 62- 37
EFC 5 22 38 60- 38
RPC 4 22 36 70- 55
Best Vooruit 6 22 30 53- 58
WODAN 6 22 28 59- 55
Bergeijk 3 22 22 38- 51
DOSL 3 22 6 32- 98
Riethoven 3 22 0 21- 139
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Tivoli 3 0519 Reserve 5e Klasse 523

Nuenen 7 20 55 105- 25
Braakhuizen 4 20 52 107- 30
Unitas’59 6 20 39 70- 41
Nieuw Woensel 4 20 35 74- 41
Geldrop 6 20 31 61- 45
EMK 5 20 29 66- 51
Acht 4 20 26 73- 59
Woenselse Boys 4 20 18 36- 56
Pusphaira 3 20 14 28- 60
Tivoli 3 20 9 27- 114
Maarheeze 6 20 9 23- 148

Tivoli 4 0519 Reserve 5e Klasse 520

Reusel Sport 5 18 43 58- 22
Nuenen 6 18 41 68- 26
Bladella 6 18 29 42- 44
UNA 6 18 27 53- 59
Tivoli 4 18 24 63- 61
Oirschot Vooruit 7 18 23 47- 49
RKVVO 5 18 22 56- 55
DBS 4 18 20 50- 61
EFC 6 18 19 45- 66
Beerse Boys 8 18 10 36- 75
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Tivoli 5 Reserve 6e Klasse 644

Tivoli 5 20 56 93- 17
Unitas’59 10 20 47 69- 28
RKGSV 4 20 36 78- 47
Acht 5 20 31 59- 52
Heeze 6 20 27 34- 52
EMK 7 20 27 49- 68
Maarheeze 5 20 25 37- 57
RPC 5 20 22 46- 60
DOSL 6 20 17 38- 51
SBC 12 20 15 39- 79
Brabantia 12 20 14 37- 68

Tivoli VR1 513 5e klasse 860
Helaas is Tivoli VR1 wegens een tekort aan speelsters uit de com-
petitie teruggetrokken.

Tivoli JO11-1 0267 (voorjaar) 5e Klasse 17

Brabantia JO11-3 10 24 75- 21
Nuenen JO11-4 10 19 52- 23
Tivoli JO11-1 10 19 45- 35
Unitas’59 JO11-4 10 19 51- 43
RPC JO11-3 10 15 41- 41
DVS JO11-3 10 14 43- 45
EMK JO11-2G 10 12 36- 32
DOSL JO11-2G 10 11 28- 52
Braakh. JO11-2 10 10 33- 46
Geldrop JO11-5 10 10 29- 42
Budel JO11-4 10 7 20- 73
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Tivoli JO10-1 0264 (voorjaar) 3e Klasse 13

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer gepubliceerd.

Tivoli JO8-1 0304 (voorjaar) 4e Klasse 27

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer gepubliceerd.

H H H

OVERLIJDEN

Enige tijd geleden kregen we het droevige
bericht van het overlijden van mevrouw

Riet van Daal - Bogers

Op 10 mei 2019 is zij op 81-jarige leeftijd gestorven.

Mevrouw van Daal is de moeder van ons lid Hennie van Daal en de 
schoonmoeder van ons lid Peter vd Laar. Zij is ook nog de oma van 
onze leden Robin van Daal, Rick vd Laar en Kevin van Och en de 

schoonoma van ons lid Devon Vermeulen.

Wij wensen de familie van Daal en al hun dierbaren alle mogelijke 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

Seizoenafsluiting Jeugd 14-06-2019.
Ook dit jaar mogen we met meer dan 30 kinderen een mix-toernooi op-
zetten. Dit toernooi is tevens de eindopdracht voor de stagiaire Elias.
Op 2 kleine veldjes 4x4 wedstrijden, waarbij 6 teams verdeeld waren in 
2 poules. Eerst in pouleverband een hele competitie en hierna zijn de 
finalewedstrijden gepland. De wedstrijden gingen vaak gelijk op, waar-
door het soms erg spannend was.
Ook nu weer een groot aantal ouders actief geholpen, leiders, scheid-
rechters, in de kantine. Dan zie je maar weer dat op deze manier het 
een hechte, gezellige groep is.
Mede namens de leiders, trainers wil ik iedereen bedanken voor het 
sportieve, gezellige afgelopen seizoen.
We zijn nu toe aan die welverdiende vakantie, geniet ervan.

Toernooi Someren JO10
2e plaats, 2 wedstrijden ruim gewonnen 7-0 en 12-3, 1 gelijk tegen Me-
refeldia, waarbij we niet goed de opdrachten uitvoerden, toch een goe-
de uitslag. 1 verloren tegen Sterksel JO10-1, dit was tevens een tegen-
stander uit de najaarscompetitie. Toen was het een wedstrijd welke we 
gewonnen hadden met 5-6, de enige wedstrijd die zij verloren hadden.
Dus ik was nieuwsgierig wie in het laatste half jaar de grootste stap ge-
zet had, dat was qua spel duidelijk. Nu speelden we ze van het kastje 
naar de muur, kregen ontzettend veel kansen, maar keeper stond vaak 
erg goed opgesteld, en factor geluk was aan hun kant. Het was dui-
delijk dat wij een grotere stap gezet hebben in ontwikkeling. Voor mij 
bevestiging dat de hogere klasse tijdens de voorjaarscompetitie echt 
gewerkt heeft.
Goed gewerkt jongens en een verdiende 2e plaats.
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Toernooi Someren JO8

3e plaats. Het was lekker weer, dus de ouders langs de kant waren te-
vreden.
De kids moesten nog even wennen dat de wedstrijden kort zijn en ver-
geten daarom snel te scoren. Dat is toch meestal de truc bij een toer-
nooi, snel scoren en zorgen dat je er geen tegen krijgt.
Tijdens de 2e wedstrijd ging het een stuk beter, alleen was de tegen-
stander net iets te sterk.
Bij de 3e wedstrijd moest het gebeuren, en ja hoor, snel gescoord en 
tegenhouden, de wedstrijd ging gelijk op. We konden tot het einde de 
voorsprong behouden 3-2 gewonnen.
Helaas moesten we de laatste wedstrijd tegen de uiteindelijke nummer 
1, die waren toch te sterk. Maar toch een verdienstelijke 3e plaats ge-
haald, een beker en een medaille.
Goed gewerkt jongens en een verdiende 3e plaats.

H H H
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MINI-ZESKAMP 2019 

Op zondag 23 juni stond er weer eens een 
slotdag op het programma, dit keer in de 
vorm van een mini-zeskamp. De weergoden 
waren de activiteitencommissie gunstig ge-
zind dit jaar. Hoe dichter de dag van de zes-
kamp in de buurt kwam, hoe beter de voor-
spellingen werden. Uiteindelijk zou het die 
bewuste dag zonnig en dertig graden beloven 
te worden, flink zweten voor de deelnemers, 
dus de nodige maatregelen waren al geno-
men. 

Dit jaar waren er twaalf teams ingeschreven, waarbij bij ieder onderdeel 
twee teams het in een wedstrijdje van een kwartier tegen elkaar op 
namen. De onderdelen dit jaar bestonden uit een stormbaan (gelukkig 
voorzien van het nodige water!), een geblinddoekte kruiwagenrace, 
kratje van het latje, bubbelvoetbal, blindvolleybal en duizelig water ver-
zamelen. Ondanks de hitte waren alle teams gemotiveerd om de strijd 
met elkaar aan te gaan, dus toen John 
Hanraths namens de organisatie het ope-
ningswoord sprak en rond twee uur de 
eerste spellen van start gingen, was het 
gelijk zweten geblazen. De afwisseling 
tussen de fysiek zwaardere onderdelen 
en minder zware onderdelen was goed in 
balans, waardoor de dag goed vol te hou-
den was.

Tussen de rondes door werd er om 
ca. 16.00 uur een klein intermezzo 
ingelast, waarbij Jack Engelen na-
mens het bestuur het woord nam 
om onze scheidende trainer Hans 
Bonnema en zijn vrouw Paula of-
ficieel te bedanken. Ook nam onze 
erevoorzitter Dre Rennenberg nog 
even de microfoon om een woordje 

te doen, waarna Paula en Hans bloemen en een dinerbon werden ge-
schonken.
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Nadat alle onderdelen waren afgerond, 
volgde nog het finalespel over de storm-
baan waarbij de definitieve eindplaatsen 
vastgesteld zouden worden. De nummer 
11 moest tegen 12, 9 tegen 10 enzo-
voorts. Hieruit kwam het team “El Capi-
tanos” terecht als sterkste naar voren. Bij 
de zeskamp hadden zij al alle onderdelen 

gewonnen en dat was bij de stormbaan niet anders. Om het podium 
compleet te maken, volgden op ge-
paste afstand op plek 2 team “FC 
Knudde” en op plek 3 team “Team met 
Sjaak”  De sportiviteitsprijs ging naar 
het team “Kleine Vogels”. De prijsuit-
reiking was om even na 18.00 uur en 
werd verricht door Mike van Engeland, 
een van de leden der organisatie.

Na terug van weg geweest te zijn, was de zeskamp dit jaar weer een 
mooi succes. Niet alleen vanwege de deelnemers, die er een sportieve, 
gezellige middag van maakten. Maar vooral vanwege de organisatie 
en vrijwilligers die bijgedragen hebben om deze dag tot een succes te 
maken.
Nadat iedereen weer opgefrist was, volgde de feestavond waarbij het 
verloren vocht tijdens deze dag weer goed werd aangevuld.

Rest ons nog om de activiteitencommissie en al hun vrijwillige mede-
werkers van harte te bedanken voor deze geslaagde happening.

De webryder,
Marc van Hout 

P.S.
De foto’s, die we hebben gekregen van Angelique Janssen en Jack En-
gelen en een heel leuk filmpje van John Hanraths, zijn te bewonderen 
op onze website via deze link: http://www.svtivolivoetbal.nl/archief%20activit-
eiten%202018-20/slotdag.htm 
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Onderstaand nog een selectie van de overige foto’s:
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OVERLIJDEN
Onlangs kregen we het trieste bericht van het overlijden

van ons oud-lid

Huub Hendriks

Hij overleed op 10 juni 2019 in de leeftijd van 82 jaar.

Huub of Huubke, zoals hij bij oudere Tivolianen beter bekend 
stond, was in de vijftiger tot met de tachtiger jaren lid van onze 

club en was een snelle en pittige voorhoedespeler in veelal 
het 2e en 3e elftal van onze club. We vinden hem o.a. terug 
als kampioen met het 3e in zowel 1959-1960 als 1967-1968. 
Ook was hij later een gewaardeerde kracht in het toenmalige 

veteranenelftal van leider Jac van Heesewijk als speler en 
medeorganisator van vele nevenactiviteiten.

Wij wensen zijn familie en al hun dierbaren veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.
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AFSLUITING SEIZOEN VETS 
(van onze redacteur Jack Engelen)

Op zaterdag 18 mei was het voor onze veteranen de afsluiting van 
het seizoen en zoals wel vaker stond er eerst een (kleine) activiteit en 
daarna een gezamenlijke barbecue op het programma.
Rond de klok van half zes werd gestart met de BBQ en ik heb me laten 
vertellen, dat het menigeen goed smaakte. En natuurlijk werden daar-
bij de nodige goudgele rakkers en andere consumpties genuttigd. Met 
zo’n 40 à 50 hongerige deelnemers was het ook weer goed bezocht en 
gezellig druk. Eigenlijk valt er van zo’n happening (volgens Marc) wei-
nig meer te berichten dan dit.
Natuurlijk hoort daar ook nog bij, dat de mensen van de organisatie van 
harte worden bedankt en dat de bijbehorende foto’s door Peter Smul-
ders aan ons ter beschikking zijn gesteld. We completeren dit verhaal 
met onderstaand een selectie van die foto’s.
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TRAINER IN HET NIEUWS 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 19 juni 2019 
een artikel over onze scheidende trainer Hans Bonnema. Dat artikel 
vinden jullie terug op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) en onderstaand 
in ons clubblad.

19 juni 2019 | - Trainer in het nieuws

Hans Bonnema en drie jaar SV Tivoli
Na drie jaar met veel succes te hebben gewerkt bij SV Tivoli is 
hoofdtrainer Hans Bonnema (zoals bekend) gestopt bij de derde-
klasser.

Bonnema werd in 2016, op het 
moment dat hij trainer was van 
RPC, aangesteld als hoofdtrai-
ner van SV Tivoli. In die periode 
werd de club uit Stratum gezien 
als het ‘lelijke eendje’ uit het 
amateurvoetbal.  SV Tivoli was 
immers jaren op rij steevast 
terug te vinden in de onderste 
regionen van de vijfde klasse.  

Maar Bonnema zag het avontuur SV Tivoli wel zitten, aangezien hij 
enkele spelers kon enthousiasmeren voor een overstap, onder wie zijn 
zonen Luuc, Bart en Gijs. Bonnema stelde een gedegen eerste elftal 
samen en wist in zijn eerste jaar direct het kampioenschap op te eisen. 
In zijn tweede seizoen flikte Bonnema het weer en SV Tivoli promo-
veerde naar de derde klasse. In twee jaar tijd van het ‘lelijke eendje’ 
naar een plek in de derde klasse.
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Succes

Mooie ervaringen en veel vreugde heeft Bonnema gekend in zijn pe-
riode als hoofdtrainer van SV Tivoli. Maar aan de mooie successen is 
een einde gekomen. Bonnema heeft op tijd te kennen gegeven dat hij 
stopt als hoofdtrainer en zag na zijn aankondiging dat bijna het hele 
basiselftal ook gaat vertrekken. Ondertussen hebben al 24 spelers een 
andere club gevonden. Zijn drie zonen vertrekken ook bij SV Tivoli. Bart 
gaat naar amateurs van PSV, Gijs keert terug naar Geldrop en Luuc 
gaat aan de slag als hoofdtrainer bij VV Gestel.

Nieuwe trainer

SV Tivoli dacht in de persoon van Faysal Bouhoud een nieuwe trainer 
te hebben gevonden, maar de Eindhovenaar beschikt niet over de ver-
eiste papieren waardoor de overeenkomst de prullenbak in ging. SV 
Tivoli heeft inmiddels in de persoon van oud-prof Marc van Eijk (SC 
Heerenveen en Veendam) een nieuwe trainer gevonden. 

We stellen Hans een aantal vragen over de belevenissen van drie jaar 
SV Tivoli en de huidige gang van zaken binnen de club.

Waarom heb je besloten om  te stoppen als hoofdtrainer:

Deze periode was voor mij heel intensief. Naast het trainen, de zaken 
regelen en het trainer zijn van de selectie koste me veel tijd en ener-
gie. Daarnaast heb ik ook nog een eigen bedrijf wat ook behoorlijk wat 
uurtjes per week kost. Buiten dat…. heb ik wel drie mooie jaren mogen 
mee maken, met twee kampioenschappen en promotie naar de derde 
klasse als gevolg. Maar na drie jaar was het tijd om het stokje door te 
geven aan een nieuwe trainer. Dit heb ik voor de winterstop al aange-
geven aan het bestuur en spelers, zodat iedereen wist waar ze aan toe 
waren. De club had hierdoor ook ruim de tijd om een opvolger voor mij  
te vinden.
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Hoe kijk terug op de afgelopen drie jaar:

Zoals al gezegd heb ik een fantastische tijd gehad. Samen met de 
technische staf en spelers hebben we SV Tivoli toch weer op de kaart 
gezet. Het is toch knap wat we hebben gepresteerd met z’n allen om 
van de vijfde naar de derde klasse te promoveren. Door de jaren heen 
is de spelersgroep ook een hechte vriendengroep geworden. Daar-
naast leefde de club ook weer bij de supporters die met het jaar groter 
werd. Bij elke uitwedstrijd konden we wel een bus vol vullen en dat zie 
je niet vaak meer bij clubs. Ook bij onze tegenstanders zijn we altijd 
goed ontvangen, waar we altijd wel in waren voor een  feestje na de 
wedstrijd (in Leende praten ze er nog over)

Hoe zie je de toekomst van de club, gezien bijna alle spelers 

binnen de huidige selectie zijn vertrokken:

 
Er zijn inderdaad veel spelers vertrokken bij Tivoli, maar dit krijg je als 
je als club drie jaar in de kijker speelt. Ik heb vernomen dat er al veel 
nieuwe spelers zich hebben aangemeld. Waar ze vandaan komen weet 
ik niet maar, want ik ze niet op de transferlijst staan. Maar ik hoop dat 
het volwaardige selectiespelers zijn voor de derde klasse 

Waar ligt de toekomst van trainer Hans Bonnema
I
k ga op mijn gemak eens kijken of er nog iets op mijn pad komt. Voorlo-
pig zal het blijven bij het kijken van wedstrijden op zondag bij mijn kin-
deren. Na 20 jaar voetbal op zondag met verplichtingen, wordt het nu 
op zondag langs de lijn staan, zonder verplichtingen. Als ik nog iets ga 
doen, moet het wel iets zijn waar ik mijn hart en ziel in kan steken, dat 
heb ik bij Tivoli ook gedaan en de club heeft me daar ook alle gelegen-
heid voor gegeven!

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 15 juni 2019)

Bedankt
Jens Feskens  selectie Mats Mac Gillavry reservelid
Niels de Haas  selectie Luuk Verschueren selectie
Donny Dirkx  selectie Joey van Hoof  selectie
Björn Bertrams selectie 
Cor Bertrams  begeleider selectie
Djayden Diepstraten JO8-1
Thijs Diepstraten begeleider JO8-1
Gijs Bonnema  selectie Bart Bonnema  selectie
Niek Leatomu  selectie Mike van Dijk  selectie
Bas Santema  selectie Luuk Bonnema selectie
Djino van Zantvoort selectie Matthew de Ruiter JO8-1
Sam Mac Gillavry reservelid Sebastian Zoran selectie
Filip Mihajlov  selectie Nicolaj Mihajlov selectie
Krijn Feskens  selectie Ed Kloes  selectie
Eamon Canning 4e  Melvin Rijkers  4e

Leroy Renders selectie Bas Derks  selectie
Abdenbi Saddaty selectie 
René van Heertum resrvelid veteranen

Nieuw
René Hoeijmans ver. lid  Tim van den Akker 4e

Xavier Dekkers JO8-1  Remi Verwimp  3e

Soufyan El Horri selectie Mohamed Kabba selectie
Giuseppe Miraglia selectie Nasrat Qoerayshie selectie
Deniz Sahin  selectie Badr Bazzi  selectie
Walid Hilali  selectie Mertcan Cibli  selectie
Fnot B. Gebrehiwet JO9-1  Adrian Mozgalik selectie
Romy van de Gevel dames  Joël Bundel  selectie
Ilias Tahri  selectie Camir Ali  selectie

H H H
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- het seizoen ten einde is
- de zomer direct is begonnen
- er echter op ons sportpark nog veel te doen zal zijn
- de eerste graafwerkzaamheden al een eind op dreef zijn
- onze kantine ook onder handen genomen gaat worden
- we daarvoor nog wel wat geld nodig zullen hebben
- de opgestarte tikkie-actie hier hopelijk veel aan bij kan dragen
- we daarvoor wel eenieders hulp nodig hebben
- we als Tivolianen zo samen tot een mooi bedrag kunnen komen
- er dan toch alsnog een hoofdtrainer is vastgelegd voor komend sei-

zoen
- we met Marc van Eijk een heuse oud-prof hebben weten te strikken
- er helaas voor hem en voor ons heel wat basisspelers vertrokken zijn
- we gelukkig ook al wat nieuwe aanwas hebben
- er stiekem gehoopt wordt op nog een paar talenten
- afgelopen zondag het seizoen werd afgesloten met een mini 6-kamp
- er maar liefst 12 teams meededen en de Heihoef drukbezocht werd
- en passant oud-hoofdcoach Hans Bonnema ook nog even in het 

zonnetje werd gezet
- hij samen met zijn vrouw Paula werd bedankt voor 3 mooie jaren
- naast toespreker Jack Engelen ook good old Dré Rennenberg Hans 

bedankte namens de club
- de vereniging onder leiding van hoofdcoach Hans Bonnema namelijk 

grote successen wist te behalen
- ons 5e en 2e dit jaar allebei kampioen zijn geworden
- het 5e daar bovenop de beker heeft gewonnen
- dit een unieke prestatie is
- er namelijk nog niet eerder door een seniorenteam de beker werd 

gewonnen
- een aantal jeugdteams dit decennia geleden wel nog lukte
- wij enorm trots zijn op de teams en vooral de spelers
- wij u een heel fijne zomervakantie toewensen

H H H








