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REDACTIONEEL

Voor u ligt alweer 
het 3e clubblad van 
het seizoen. Voor 
de afwisseling ben 
ikzelf weer eens 
aan de beurt om 
deze rubriek te vul-
len. Nog steeds 
hebben wij zo onze 
twijfels over het nut 

van en de interesse van onze leden 
in ons clubblad. De respons en input 
is nog altijd niet om over naar huis te 
schrijven, maar we zullen daar vana 
nu niet meer over klagen.

Wat kunnen we dan verder nog ver-
melden?
Binnenkort komt onze eigen Sint weer 
naar de Heihoef en speciaal voor 
onze jeugd tot en met 10 jaar zal hij 
op 24 november a.s. onze club be-
zoeken. Verderop in dit clubblad vindt 
u de bijbehorende flyer.
Op 19 oktober werd er in onze kan-
tine een heus “Oktoberfest” georgani-
seerd en op 20 oktober hadden onze 
vets een ingelaste training gevolgd 
door “chinezen”. De ietwat tegenval-
lende animo heeft de pret niet kunnen 
drukken. Van beide evenementen 
doet onze correspondent Marc van 
Hout natuurlijk weer verslag.

Zoals altijd wensen we u weer veel 
leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter
Tijdens de bestuursverkiezing op de algemene ledenvergadering heeft 
Dre Rennenberg nadrukkelijk aangegeven, dat dit nu echt het laatste 
jaar is, dat hij de voorzittersfunctie vervult. Wij zijn nu dus nog steeds 
met spoed op zoek naar een nieuwe voorzitter of voorzitster en roepen 
geïnteresseerde kandidaten op zich zo snel mogelijk bij ons te melden. 
Dre heeft aangegeven, dat hij met liefde en plezier een nieuwe leids-
man of -vrouw zal begeleiden gedurende het lopende seizoen. Kom op 
mensen, help ons om mee te zoeken naar geschikte kandidaten.

Contributie 
Het seizoen is inmiddels weer in volle gang, dat wil zeggen dat ook de 
contributie betaald moet worden. Dit had moeten gebeuren voor 1 sep-
tember. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. 
Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden naar IBAN-num-
mer NL08ABNA0508320283 t.n.v. SV Tivoli.
Je kunt erop rekenen, dat we strakker de hand zullen gaan houden aan 
contributie-achterstanden. Wie nog niet de contributie (of tenminste de 
helft) betaald heeft, zal middels een z.g. “financiële blokkade” niet aan 
de competitie kunnen deelnemen. Dat geldt tevens voor de mensen 
met nog “oude” contributieschuld.

Openstaande vacatures
Het aantal teams bij onze club blijft groeien, 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 (bestuurlij-
ke) zaken? Schroom niet en meld je aan. Kijk op de site voor de open-
staande vacatures! 

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Muhammed Gigold 5e

  Niek Leatomu selectie
  Peer Rennenberg onderhoud kantine/kleedkamers
  Gijs Smulders reservelid algemeen
 3 Martien Dielissen verenigingslid
  Kevin van Och 5e/leider/coach 5e

 4 John Adriaanse selectie
  Pim Monen selectie
 6 Herman Lutgens clubscheidsrechter dames
 7 Zakaria Strazzulla 4e

 10 Cor de Waal verenigingslid
  Brandon Pittens 3e

 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders lid van verdienste/vicewedstrijd-
   secretaris/elftalbegeleider vetera 
   nen/clubscheidsrechter
 13 Ralf Walravens selectie
 14 John de Goey verenigingslid
  Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Terry Tromp verenigingslid
 18 Eric Dedewanou 3e

 20 Mike Bekelaar clubscheidsrechter
 21 Bart Bonnema selectie
  Joost Heeregrave selectie
  Matthew de Ruiter JO8-1
  Matheus M. Bentes selectie
 23 Freddy Meulensteen veteranen/elftalbegeleider jeugd
 25 Michael Niemann selectie
 27 Mike van Doorn selectie
  Leny Sanders lid van verdienste

H H H



4

WIJ FELICITEREN

in de maand december

 2 Nathan Bell  JO11-1
  Omran Alsmadi  JO10-1
 5 Aloysius Visser  donateur
 7 Peter vd Laar  vriendenclub veteranen
 8 Henk van Ekkendonk  verenigingslid
 9 Peter Scheepers  verenigingslid
  Cor Bertrams  (wedstrijd)coördinator 1e

 11 Robin Verbeek  selectie
 14 Stijn de Haan  JO11-1
 17 Anton Hu  JO10-1
 19 René van Eyck  vriendenclub veteranen
  Donny Dirkx  selectie
 20 Guus de Waal  verenigingslid
 21 Diëgo Guzman-Hernando  veteranen
  Peter vd Wiel  verenigingslid
  Bert Koolen  veteranen
 27 Stefan Bell  3e/penningmeester
  Achraf Hammit  selectie
 28 Birgit Blommers  dames
 30 Harish Krishnakumar  JO8-1

H H H
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TIVOLI 1 – GOEDE MIDDENMOTER

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.

In dit nog prille seizoen draait Tivoli een aardig partijtje mee in deze 
nieuwe 3e klasse D. Met 3 overwinningen en 2 nederlagen nemen ze 
met 9 punten uit 5 wedstrijden een mooie 7e plaats in. Misschien dat er 
nog ruimte voor verbetering is. Succes daarmee, mannen!

SV Budel - Tivoli (0-3) 1-5 7 oktober 2018

ED/ed.nl:
Budel kwam al vroeg in de wedstrijd met een man minder te staan. In 
de zeventiende minuut hield Stan van Leeuwen een vrije trap ten koste 
van rood met de hand uit het Budel-doel. De scheidsrechter trok direct 
rood en namens Tivoli benutte Mike van Dijk de penalty die volgde, 0-1. 
Budel was daarna even de kluts kwijt en nog voor rust liep de score op 
naar 0-3 door goals van Nicolaj Mihajlov en Ralf Walravens.
Budel probeerde het na rust wel, bleef voetballen, maar Tivoli maakte 
in de counter de 0-4 en 0-5. De goals kwamen op naam van Donny 
Dirkx en Djino van Zandvoort. Laatstgenoemde scoorde na een solo 
van eigen helft. Budel maakte er nog 1-5 van. Luc Nouwen redde de 
eer.

amateurvoetbaleindhoven.nl:
Zware nederlaag SV Budel tegen Tivoli
SV Budel begon vol zelfvertrouwen aan de thuiswedstrijd tegen Tivoli, 
maar kwam uiteindelijk van een koude kermis thuis. Na een half uur 
spelen kwam Budel met 10 man te staan doordat Stan van Leeuwen 
met rood van het veld gestuurd werd. De aangeschoten handsbal op 
de doellijn leverde Tivoli een strafschop en een voorsprong op. Budel 
leek daarna zoekende, Tivoli liep uit naar een 0-5 overwinning en door 
een late treffer van Luc Nouwen werd het uiteindelijk 1-5.
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SV Budel begon na de goede openingswedstrijd bij PSV met dezelfde 
basiself tegen Tivoli. De vorige week goed ingevallen Koen Bogers 
moest dus opnieuw plaatsnemen op de reservebank, samen met Steef 
Vasen, Rens Vrijsen, Sven van den Dungen en O19-doelman Rik No-
ten.
De twee teams waren deze middag gelijkwaardig totdat scheidsrechter 
Masman het nodig vond om een handsbal op de doellijn te bestraffen 
met een rode kaart. Echter kon ‘slachtoffer’ Stan van Leeuwen weinig 
doen aan de aangeschoten handsbal vanaf een meter of twee. De 
strafschop was zeker terecht omdat een zeker doelpunt voorkomen 
werd, maar Van Leeuwen kon er weinig aan doen en ging niet met de 
hand naar de bal. Toch moest SV Budel met 10 man verder en werd de 
strafschop verzilverd. In het resterende kwartier tot de rust leek Budel 
de kluts volledig kwijt. Twee individuele fouten zorgden voor een 0-3 
ruststand in het voordeel van Tivoli.
Na rust werden Koen Bogers en Steef Vasen ingebracht in de hoop dat 
Budel in de achtervolging kon, maar enkele minuten na rust wist Tivoli 
de voorsprong verder uit te bouwen naar 0-4. Tien minuten voor tijd 
wist Tivoli de 0-5 te maken, maar een minuut later wist Budel alsnog 
een eretreffer te maken via Luc Nouwen: 1-5.
Volgende week heeft SV Budel de zware taak om zich te herpakken op 
het veld van SV Valkenswaard. De wedstrijd begint om 14.30 uur op 
het sportpark van de Bosuilen.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – Reusel Sport (0-2) 2-5 14 oktober 2018

ED/ed.nl:
Tivoli keek met de rust tegen een 0-2 achterstand 
aan. Na een klein half uur opende Rick Wouters de 
score en vlak voor de pauze maakte hij ook de 0-2. 
Drie minuten na de thee zorgde Jim Daniëls voor 
0-3. Mike van Dijk bracht vanaf de strafschopstip de 
spanning even terug (1-3), maar twee minuten later 
werkte Rick Louwers de 1-4 binnen. Joey Klaassen 
maakte de 2-4 en Brahim Hassounfi verzilverde een 
strafschop voor 2-5.
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amateurvoetbaleindhoven.nl:
In het eerste kwartier was het Tivoli die dacht de hoofdrol te kunnen 
gaan spelen. Echter in de 30e en 40e minuut was het Rick Wouters 
die daar anders over dacht en met mooie doelpunten Reusel Sport op 
riante voorsprong bracht. Direct na rust was het Daniels die in de 50e 
minuut de stand op 0-3 bracht. Toen Mike van Dijk uit een strafschop er 
1-3 van maakte, was er weer hoop voor Tivoli. IJdele hoop, bleek al na 
enkele minuten. Door een doelpunt van Rick Louwers liep Reusel uit tot 
1-4. Daar kon een doelpunt in de 68e minuut van Joey Klaassen niets 
aan veranderen, zeker niet toen in de laatste minuut Brahim uit een 
strafschop er 2-5 van wist te maken.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

DBS – Tivoli (0-2) 1-4 21 oktober 2018

ED/ed.nl
Tivoli was een maatje te groot voor DBS en stond halverwege met 0-2 
voor door goals van Nicolaj Mihajlov en Mike van Dijk (penalty). Na 
de pauze kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd door een goal van 
Joey Seetsen (strafschop), voordat de tweede goal van Mihajlov en 
een treffer van Joey van Hoof het duel in het slot gooiden.

Tivoli – Unitas ’59 afgelast 28 oktober 2018

ED/ed.nl
De wedstrijd ging niet door omdat de scheidsrechter in de warming-up 
een blessure opliep.

H H H
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UIT DE KLEEDKAMER 
(overgenomen uit het ED)

Op 26 oktober verscheen er in het kader van de rubriek “UIT DE 
KLEEDKAMER” een artikel in het ED, waarbij onze 1e elftal speler 
Krijn Feskens in beeld kwam. Onderstaand publiceren we een scan 
van dat artikel.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2018-2019

Tivoli 1 0512 Standaard 3e Klasse D

SBC 6 18 16- 6
PSV 6 15 17- 8
Valkenswaard 6 12 16- 9
Sparta’25 5 11 7- 3
Reusel Sport 6 10 19- 12
DBS 6 10 7- 8
Tivoli 5 9 15- 11
Unitas’59 5 9 10- 7
SV Budel 5 7 10- 10
Wilhelmina Boys 6 7 8- 9
Hapert 6 5 7- 8
Dommelen 6 1 7- 14
WODAN 6 1 6- 23
Spoordonkse Boys 6 0 2- 19

Tivoli 2 0519 Reserve 5e Klasse 522

Nieuw Woensel 2 6 14 23- 6
Tivoli 2 5 13 14- 6
EFC 5 5 10 17- 4
Wilhelmina Boys 4 5 10 13- 7
WODAN 6 5 7 21- 10
Bergeijk 3 5 7 17- 10
Brabantia 7 5 7 15- 10
RPC 4 5 7 12- 9
Best Vooruit 6 6 7 6- 12
Maarheeze 3 5 6 11- 12
DOSL 3 5 0 6- 26
Riethoven 3 5 0 0- 43
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Tivoli 3 0519 Reserve 5e Klasse 523
Nieuw Woensel 4 5 13 24- 10
Braakhuizen 4 5 12 33- 10
RKSV Nuenen 7 4 10 19- 5
Acht 4 5 10 30- 12
Geldrop 6 5 10 22- 7
Unitas’59 6 5 9 15- 9
EMK 5 5 7 21- 17
HSE 2 5 6 17- 18
Pusphaira 3 5 6 7- 11
Woenselse Boys 4 5 1 5- 16
Maarheeze 6 4 0 3- 35
Tivoli 3 5 0 5- 51

Tivoli 4 0519 Reserve 5e Klasse 520
Reusel Sport 5 4 10 19- 7
Tivoli 4 4 10 21- 13
Bladella 6 4 9 9- 6
RKSV Nuenen 6 4 8 21- 8
Oirschot Vooruit 7 4 4 9- 9
RKVVO 5 3 3 9- 10
Beerse Boys 8 4 3 7- 13
EFC 6 3 2 6- 9
UNA 6 3 1 10- 20
DBS 4 3 0 4- 20

Tivoli 5 Reserve 6e Klasse 644
Unitas’59 10 5 15 20- 4
Tivoli 5 5 13 21- 4
RKGSV 4 4 12 20- 5
RKSV Heeze 6 5 8 9- 11
SBC 12 5 7 12- 14
Acht 5 5 6 30- 11
DOSL 6 5 6 15- 13
RPC 5 5 6 9- 14
EMK 7 5 6 16- 23
Maarheeze 5 4 3 6- 18
DBS 7 5 3 11- 35
Brabantia 12 5 0 6- 23
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Tivoli VR1 513 5e klasse 860
SBC VR1 4 12 29- 5
Nw Woensel VR2 3 9 13- 3
Nuenen VR3 4 9 19- 12
Acht VR1 4 7 15- 6
UNA VR1 4 6 9- 7
Tivoli VR1 5 6 8- 14
Rood Wit V VR1 4 4 8- 7
Spoord. Boys VR1 3 3 4- 9
Pusphaira VR2 3 3 2- 15
Nederwetten VR2 2 0 2- 7
Valkenswaard VR1 4 0 1- 25

Tivoli JO11-1 0265 (najaar) 5e Klasse 20
Valkensw. JO11-2 4 12 24- 10
Tivoli JO11-1 4 9 22- 13
Nuenen JO11-5 5 6 30- 20
Braakh. JO11-2 5 6 21- 17
EMK JO11-3 5 6 27- 25
Bladella JO11-5 3 0 0- 39

Tivoli JO10-1 0263 (najaar) 4e Klasse 25
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 0276 (najaar) 4e Klasse 21
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
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Reusel Sport op 14 oktober jl. was Shahin
Dinmohamed van JO11 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 ge-
trakteerd. Ons veteranenteam is komend seizoen de gulle sponsor van 
deze mascotte-ervaring.
De bij deze rubriek behorende vragenlijst is zoekgeraakt en moeten 
jullie te goed houden tot de volgende keer. We plaatsen nu alvast wel 
enkele foto’s.

SHAHIN DINMOHAMED
MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 14-10-2018
TIVOLI 1 – REUSEL SPORT 1

H H H
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OKTOBERFEST 19 OKTOBER 2018

Op 19 oktober vond in onze kantine op de 
Heihoef voor de eerste keer een “Oktoberfest” 
plaats. We hebben onze correspondent en 
webryder Marc van Hout bereid gevonden 
daarvan onderstaand verslag te doen. De 
bijbehorende foto’s zijn ons aangereikt door 
Semra Arici en een selectie daarvan publice-
ren we verderop.

Oktoberfest bei Tivoli

Sinds 1810 staat het Oktoberfest jaarlijks in de tweede helft van
september op het programma in Mün-
chen. Het grootste bierfestival ter we-
reld trekt jaarlijks meer dan vijf miljoen 
bezoekers. De laatste jaren wordt dit 
thema ook over de Duitse grenzen 
steeds populairder, Tivoli kan hierbij 
natuurlijk niet achterblijven en op 19 
oktober was het eerste Tivoliaanse Oktoberfest een feit.

Die vrijdagavond wisten ongeveer vijftig 
personen de weg naar de kantine te vinden, 
waarvan het merendeel uiteraard gekleed 
in een traditionele Lederhose of Dirndl-jurk. 
Voor de verandering waren er deze keer 
niet alleen Tivolianen aanwezig, maar wist 
een delegatie van zo’n vijftien spelers van 
DOSL ook hun weg naar De Heihoef te vin-
den. De organisatie had haar best gedaan 
om het Oktoberfest-gevoel zo goed moge-
lijk over te brengen. Naast de biertafels en 
Schlagermusik was er ook een kraam voor 
Bratwursten geregeld. 




15

Zoals te doen gebruikelijk werd de drank ver-
kocht in pullen en die vonden uiteraard ook gre-
tig aftrek. Toen de sfeer er goed in zat, werden 
ook de songteksten van de biercantus uitge-
reikt. Dit was geen enorm succes, dus werd het 
“Duitse” gedeelte van de avond los gelaten en 
dat daarna de bekendere hits uit de boxen wer-
den geblazen, was wel een groot succes en het 
meubilair had er zelfs flink wat onder te lijden. 

Dat de animo niet enorm groot was, ging niet ten koste van de avond 
en iedereen heeft zich goed vermaakt en 
niet te vergeten goed gedronken. Ook de 
mannen uit Leende deden daarbij vrolijk 
mee tot in de late uurtjes, waarna het Erste 
Oktberfest tot een einde was gekomen.
Uiteraard willen wij via deze weg de organi-
satoren nog bedanken voor een avond die 
zeker voor herhaling vatbaar is.

De webryder,
Marc van Hout

Op deze en de volgende pagina vinden jullie een selectie van de foto’s.
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LEDENMUTATIES (bijgewerkt t/m 28 oktober 2018)

Bedankt
Mario de Greef trainer/leider JO8-1
Jeliano de  Greef JO8-1

Nieuw
Tom Hilliar grensrechter dames
Stijn Arts  reservelid 3e

Hugo Klaassen reservelid 3e

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell en zijn leiders)

JO11-1

EMK JO11-3 - Tivoli JO11-1 0-2 29-09-2018

Vandaag de eerste competitiewedstrijd nadat we lager zijn ingedeeld in 
de vijfde klasse omdat de derde klasse toch wat te hoog bleek te zijn. 
We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen meteen kansen waar-
van er regelmatig een op de lat belandde, maar gescoord werd er niet 
tot een paar minuten voor rust. Shahin kreeg de bal aangespeeld van 
het middenveld en scoorde mooi in de lange hoek 0-1. 
De tweede helft begon en je zag dat we het te makkelijk hadden gehad 
de eerste helft. We werden teruggedrongen en EMK kreeg nu ook kan-
sen, ook zij raakten het aluminium maar scoorden niet. We pakten het 
weer redelijk op en gingen weer op de aanval. Milan speelde zich knap 
vrij en schoot goed binnen, hierbij was ook de eindstand bereikt, 0-2. 
Drie punten mee terug naar Tivoli en op naar de volgende wedstrijd.

Braakhuizen JO11-2 - Tivoli JO1 5-7 06-10-2018

De tweede wedstrijd op het programma. Doordeweeks hadden we al 
gehoord dat onze keeper er niet zou zijn maar dit bleek geen probleem 
met onze stand-inns Joep en Tommy.  Niet erg twee wissels. Vrijdags 
voor de wedstrijd een appje dat Pim ziek was. Nou ja 1 wissel moet ook 
lukken. Telefoon, Milan is uit een klimrek gevallen en scheenbeen is 
open met een grote bult erop. Oeps, geen wissels, das toch vervelend. 
Milan opgekalefaterd, mank, bult en schaafwond, toch maar meedoen. 
We begonnen na enkele aanpassingen van posities toch redelijk en 
kregen wat kansjes maar Braakhuizen kreeg de grotere maar scoorde 
niet. Halverwege de eerste helft pakte Noah de bal af op links en loopt 
naar de goal en schiet op de keeper die de bal net over de lijn laat 
gaan, 0-1. Hierna dringt Braakhuizen aan en scoort twee maal in korte 
tijd, 2-1. Vanaf de aftrap lopen we naar de goal en scoren de gelijkma-
ker, 2-2. Shahin tussen de benen van de keeper door.
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Nu kansen over en weer, we krijgen nog een corner net voor rust. 
Noah neemt hem en legt de bal op Milan (mank, bult, schaafwond), die 
neemt aan en schiet de bal boven in de kruising, 2-3 en het is meteen 
rust. In de tweede helft gaat Tommy op doel nadat Joep het de eerste 
helft voortreffelijk had gedaan. We komen als een raket uit de start-
blokken en laten niets heel van Braakhuizen. Binnen 5 minuten scoort 
Milan 2x, de stand is nu 2-5. Braakhuizen doet iets terug, 3-5 maar dat 
laat onze jongens niet uit het veld slaan. Ze pakken het weer op en bin-
nen tien minuten scoort Milan weer 2x, hoppa 3-7. Braakhuizen scoort 
nog 2x, maar de zege komt niet in gevaar. Heel goed gedaan vandaag 
jongens, een verdiende overwinning.

Tivoli JO11-1 - Nuenen JO11-5 9-3 13-10-2018

Met de volle winst uit de twee vorige wedstrijden hebben we veel ver-
trouwen tegen Nuenen, en dat blijkt ook zo te zijn. Vanaf het eerste 
fluitsignaal zijn we fel en scoren al in de 2e minuut de belangrijke 1-0. 
Aan de linkerkant wordt Shahin weggestuurd en hij sprint naar de goal 
om vervolgens beheerst af te werken. Dit begin zag er veelbelovend 
uit voor Tivoli en dat bleef ook zo. Al snel maakten we ons 2e doelpunt, 
wat veel zelfvertrouwen gaf. Veel inzet en heel veel spelplezier was 
aanwezig en de wedstrijd werd beslist met de cijfers 9-3 als eindstand.
Geweldig jongens! En nu naar de topper tegen Valkenwaard. We gaan 
er met veel vertrouwen heen en willen natuurlijk ook deze 3 punten 
meenemen naar de Heihoef.

Valkenswaard JO11-2 - Tivoli JO11-1 5-4 27-10-2018

Vandaag een belangrijke wedstrijd tussen de koplopers om te bepalen 
wie er misschien wel alleen bovenaan staat. We begonnen redelijk aan 
de wedstrijd maar al snel werd duidelijk dat het niet makkelijk zou wor-
den en na tien minuten werd dit ook aan de score zichtbaar, 1-0 voor 
Valkenswaard. We voetbalden daarna beter en kregen ook kansen 
maar die gingen er niet in, de sleutel bleek afstandsschoten. Milan pro-
beerde dit tweemaal en met behulp van het natte veld stond het ineens 
1-2 voor Tivoli. We bleven druk zetten en uit het niets scoorde Valkens-
waard 2-2 en direct was het rust. 
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Na een goed gesprek in de rust en wat afspraken te hebben gemaakt, 
gingen we er weer vol tegenaan, wat binnen vijf minuten een 2-3 
voorsprong betekende. Milan stuurde Shahin diep en die rondde be-
heerst af in de korte hoek. Twee minuten daarna was het Pim die met 
een prachtig schot in de verre bovenhoek de 2-4 liet aantekenen. Na 
dit doelpunt werd Valkenswaard wakker en ging vol op de aanval en 
schoten er drie in doordat we misschien dachten dat we er al waren. 
Eindstand 5-4. Jongens, het was een hele leuke wedstrijd, die ook wij 
hadden kunnen winnen, dus als ze in december naar ons toe komen 
blijven de punten op de Heihoef. 
Er is nog niets verloren!!!

JO10-1

DVS JO10-3G – Tivoli JO10-1 4-16 06-10-2018

Even was ik bang dat we weer op kunstgras moesten, maar gelukkig 
stond op het formulier het grasveld ingedeeld. Voor de wedstrijd eerst 
een applaus voor de scheidsrechter, dit i.v.m. de week van de scheids-
rechter.
Al vlug was duidelijk dat dit geen moeilijke wedstrijd zou worden, onze 
duelkracht, snelheid en techniek lagen een stuk hoger. Het was nu 
proberen om simpeler te gaan spelen, nu krijgen we tijd om dat te gaan 
oefenen. Het is toch nog lastig voor de kids om tijdens een actie naar 
anderen te kijken die vrij staan. De passes kwamen wel regelmatig, 
maar dan te scherp, te onnauwkeurig of te laat. Werk aan de winkel 
tijdens de trainingen, maar al met al zeer verdiend gewonnen.

Tivoli JO10-1 - Maarheeze JO10-2 8-7 20-10-2018

Vorig seizoen ook een deel van dit team tegen gehad, toen maakten 
zij veel onnodige, gevaarlijke slidings, dus we waren gewaarschuwd. 
We speelden sterk en hadden het beste van het spel, 1 speler van de 
tegenstander maakte nog steeds slidings, maar vormde geen gevaar. 
Wel werd met enige regelmaat bewust nagetrapt door 1 speler, dit le-
verde gelukkig geen blessures op, na verloop van tijd toch maar iets 
van gezegd, waarna speler gewisseld werd.
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We kwamen verdiend op voorsprong, maar zoals iedere wedstrijd krij-
gen we te gemakkelijk een doelpunt tegen. Dit maakte dat Maarheeze 
ons met de score bij kon houden en het tot aan het einde erg spannend 
was. We konden wel de wedstrijd beslissen door tegen het einde nog 
2 maal te scoren, Maarheeze kwam wel weer in de buurt maar de tijd 
was verstreken, weer een verdiende overwinning.

Tongelre JO10-1 - Tivoli JO10-1 6-11 27-10-2018

Van dit team had ik vooraf erg veel verwacht, maar al na 2 minuten 
stonden we met 0-5 voor, de tegenstand lag erg laag. In de 1e time-out 
aangegeven dat we van deze wedstrijd een trainingspartij maken. Dus 
niet pingelen, maar proberen vanuit een pass te scoren en proberen 
veel te passen en kaatsen. Met momenten lukte dit aardig, door hoofd-
zakelijk allemaal eigen foutjes kon de tegenstander scoren, als we 
deze wedstrijd als wedstrijd hadden afgemaakt, was het een monster-
score geworden. De kids hebben het goed opgepakt en er werd met 
momenten goed overgespeeld en dat leverde uitgespeelde goals op.
Goed gewerkt jongens.

JO8-1

Bij het ter perse gaan van deze editie waren de verslagen van de JO8-
1 nog niet beschikbaar. Die houden jullie dus nog te goed.

H H H

DE VETS OP HERFSTVAKANTIE

Maar liefst 2 weken was er geen programma voor de Vets i.v.m. de 
herfstvakantie. Op zaterdag 20 oktober werd er een extra training ge-
volgd door een etentje ingelast. Natuurlijk was onze correspondent 
en webryder Marc van Hout present om daar verslag van te doen. De 
foto’s zijn ons ter beschikking gesteld door Peter Smulders.
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Trainen en Chinezen
De herfstvakantie is inmiddels aangebroken, dat betekent twee we-
ken rust voor onze veteranen. Het eerste gedeelte van het seizoen is 
ronduit wisselvallig te noemen met vier nederlagen in de eerste vier 
wedstrijden, gevolgd door twee overwinningen. Anders gezegd lijken de 
veteranen dus eindelijk op stoom te zijn gekomen, dus de vraag is of 
de weekenden rust wel op een welkom moment zijn gekomen. Om de 
vorm vast te houden en zoals gebruikelijk op zaterdag van huis te zijn, 
stond er op 20 oktober een extra training gepland met aansluitend een 
etentje in de kantine georganiseerd en geregeld door Danny Visser. 

Dat de meeste veteranen wel aan vakantie toe waren, bleek wel uit de 
opkomst. Tussen de negen spelers die op het trainingsveld versche-
nen, waren slechts twee vaste leden te bespeuren, aangevuld met 
reserveleden en de technische staf. De uitslag van deze wedstrijd was 
onbekend, maar duidelijk was dat het team met slechts vier spelers dui-
delijk de betere was. 

Het belangrijkste van de dag was natuurlijk de teambuilding, deze vond 
uiteraard in de derde helft plaats. Hier was de opkomst gelukkig wel 
groter en onder het genot van het door Danny zelf-bereidde en zelf-
bestelde Chinees en een wedstrijdje PSV werd de dag weer als van-
ouds afgesloten. Of deze voorbereiding goed genoeg was om volgende 
week de Eerselse machine tot stilstand te brengen, zal de toekomst 
uitwijzen…

De webryder, Marc van Hout

H H H
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EURO-SPORTRING

Via de KNVB kregen we onderstaande mail, die we graag met jullie
willen delen.

Speciaal voor jou onze gratis toernooibrochure 2019

Klaar voor een groots internationaal avontuur?

Volle sportparken, juichende spelers, enthousiaste supporters en 
spannende wedstrijden tegen buitenlandse teams. Daar droomt toch

 iedere speler van? Laat deze dromen uitkomen tijdens een 
internationaal voetbaltoernooi van Euro-Sporting. Is jouw team klaar 
voor zo’n sportief avontuur? Het nieuwe seizoen gaat bijna van start.

80 toernooien in 12 landen. Ieder toernooi is een Sportief avontuur 
vol beleving
Tijdens een toernooi draait het om de prestaties op de grasmat. Maar 
onze toernooien zijn meer dan een paar wedstrijden op de grasmat. Bij 
een Euro-Sportring toernooi ga je samen op stap om met elkaar een 
spannend, sportief avontuur te beleven. Naast de spannende competi-
tie biedt ieder toernooi leuke ceremonies en vooral een levendig, kleur-
rijk sportpark.

Voor ieder budget, voor elk niveau
Voetbal is voor iedereen, dus elke club is welkom bij onze toernooien. 
Bovendien bieden vrijwel alle toernooien een meerdaags verblijfsarran-
gement inclusief maaltijden voor minder dan €100 per persoon.







23

8000 teams uit 30 landen
Euro-Sportring is bij heel veel teams een goede bekende: van Finland 
tot Spanje en van Rusland tot Ierland. Teams uit alle windstreken ne-
men aan onze toernooien deel. Wij bieden jouw team dé kans om dat 
speciale gevoel van een internationaal evenement te beleven.

Sinds 1960 specialist
Euro-Sportring organiseert al sinds  1960 internationale toernooien. Ie-
der jaar weer voor duizenden teams. Wij kennen dus de spelregels en 
hebben een unieke ervaring opgebouwd. Daarom is jouw team bij ons 
in goede handen en ben je zeker van een strak georganiseerd toernooi.

Vraag direct de gratis brochure 2019 aan.

Wil je ook op avontuur? Neem dan contact met mij op.
Jonne Graauw
Telefoon 035 548 98 42
j.graauw@euro-sportring.org

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

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf van de Laar Leanja
Keyboardcentrum Eindhoven All Select Cars
Bloemenboetiek “Annil” Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.” Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
De Verfkampioen Café ‘t Bambierke



25

SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD 
SPONSORS

Glazenwasserij H. Lutgens Potters Autobanden
Keyboardcentrum Eindhoven Eddy’s
Autobedrijf Schalks BV Egdom Security
B en R Dakwerken Frituurhal
Van Zelst Automaten De Verfkampioen
Autobedrijf van de Laar Glascentrale Peer
De Goey Interieurwerken Hans Bonnema Schoenmakerij
DBS Steigers 
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SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR TENUE-  
SPONSORS:

Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Eddy’s Welten
Frans Veldpaus Dakwerken Keyboardcentrum Eindhoven
Ons Danny Lodewijks Installaties
Autobedrijf van de Laar Boutique Hotel Casa Granados
Frituurhal Hans Bonnema Schoenmakerij
Brabant Sport Café Bar ’t Lempke
Friezenkamp APK Podotherapie Bonnema
Keurslagerij Verberne 
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Aragorn ICT Dienstverlening Perry’s Carengineering
3BE Backpackers Bed & Breakfast Autoservice Sheik
Autobedrijf van de Laar  Reprofair Autogas
Boetiek Diva’s Ons Danny
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor "ARK"
Café Caravelle Onze LEO
De Goey Interieurwerken Eddy’s
Keyboardcentrum Eindhoven Frans Veldpaus Dakwerken
Franse Traprenovatie B en R Dakwerken
World Food Autobedrijf Diego
Kapperij ZoWeZo Bloemenboetiek "Annil"

EN HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE
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- de Sint ook dit jaar weer naar de Heihoef komt
- wij Sint pas net nog gesproken hebben
- hij ons heeft toegezegd om op 24 november a.s. ons met een 
 bezoek te vereren
- hij speciaal voor onze jeugd tot en met 10 jaar komt
- ook kinderen en kleinkinderen van onze andere leden welkom zijn
- jullie elders in dit clubblad een flyer vinden, waarin je daar alles over 

kunt lezen
- er op 19 oktober j.l. een “Oktoberfest” in onze kantine was
- in München het eerste Oktoberfest in 1810 werd gehouden ter ere 

van de bruiloft van prinses Theresia van Saksen-Hildburghausen en 
kroonprins Lodewijk van Beieren

- dit feest geldt als het grootste bierfestival/volksfeest ter wereld en 
jaarlijks door meer dan vijf miljoen mensen bezocht wordt

- bij ons “Oktoberfest” de animo wat minder was en minder bezoekers 
telde 

- ondanks de ietwat tegenvallende belangstelling het toch een 
 geslaagd feest is geworden
- wij de nodige traditionele kledij in de vorm van “Lederhose” en 
 “Dirndl”- jurken voorbij hebben zien komen
- wij de “crew” (Stef de Goey, Mandy Klaasen, Semra Arici, Luc Ver-

beek, Joey Klaassen) en allen, die er aan bijgedragen hebben, van 
harte bedanken

- de Vets vanwege de herfstvakantie 2 weken vrij waren
- er op 20 oktober daarom een ingelaste training was
- die gevolgd werd door een chinees etentje, verzorgd door Danny 

Visser die de lekkernijen zelf bereid en besteld had
- ook hier de belangstelling niet heel groot was
- dit de pret niet mocht drukken en er volop genoten is van natjes en 

droogjes
- we er nu een einde aan maken
- we dan “dit clubblad” bedoelen

H H H








