
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. 6 december 2018 
 
51e jaargang
nr. 4

REDACTIE

Jack Engelen 
Pascal Janssen 
Franklin Klumpkens

CORRESPONDENT

Marc van Hout

REDACTIEADRES

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

KOPIJ INLEVEREN

14 januari 2018

Beste Tivolianen en 
lieve Tivoliaantjes,

Er is mij gevraagd 
om voor dit club-
blad als gastredac-
teur op te treden. 
Ondanks mijn zeer 
drukke agenda in 
deze tijd, vond ik 

het toch een dusdanige eer dat ik hier 
wel gevolg aan wil geven.
Dit keer geen gerijm en eromheen 
gedraai maar gewoon in klare taal 
een mooi verhaal. Zo tegen de tijd dat 
de dagen wat grauwer en donkerder 
worden, mag ik mijzelf weer op gaan 
maken voor een bezoek aan jullie 
land. Elk jaar lijkt dat weer problemen 
op te werpen maar gelukkig blijken er 
altijd evenveel oplossingen te zijn. Via 
allerlei kanalen worden de kinderen 
en hun ouders op de hoogte gehou-
den over het wel en wee van mij en 
mijn Pieten. Als kersje op die taart vol 
spanning, mag ik dan uiteindelijk op 
vele plaatsen mijn intrede doen om de 
kinderen te verrassen met lekkernijen 
en cadeautjes.
Het doet mij enorm deugd om te zien 
hoe dat kleine clubje van jullie daar in 
Stratum blijft bestaan en zelfs groeit. 
De jeugdafdeling lijkt elk jaar net iets 
groter en ook de animo tijdens mijn 
bezoekjes leek dit jaar weer wat gro-
ter. De komende tijd zal jullie sport-
park nog wel veel drukker bezet 
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worden als gevolg van de komst van RPC maar ook daarin zie ik wel 
kansen tot samenwerking, al is het maar dat ik met 1 bezoek 2 clubs 
kan bereiken. Nee hoor, zonder gekheid, samenwerken wordt in mijn 
ogen een belangrijke factor om de samengang op de Heihoef tot een 
succes te maken.
Ik verheug mij nu alweer op het bezoek van komend jaar aan Sportpark 
De Heihoef! Het ga jullie goed, geniet van de komende feestperiode en 
blijf allemaal maar extra lief voor elkaar, dan zie ik als Goedheiligman 
jullie weer heel graag het volgend jaar.

O ja, ik heb inmiddels een “sneak preview” van jul-
lie fantastische clubblad mogen aanschouwen en 
heb jullie opmakers , de z.g. DTTP-ers (DeskTop-
PublishingPieten) en schrijvers, de z’g. RP-ers (Re-
dactiePieten) bezig gezien. Niets dan lof namens 
deze oude, wijze man.

De Sint

H H H

BESTUURSMEDEDELINGEN

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter wordt urgent
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. Inmiddels heeft Dre ook be-
sloten om zijn voorzittersstokje al per 1 januari neer te leggen. Wij zijn 
nu dus met nog grotere spoed op zoek naar een nieuwe voorzitter of 
voorzitster en roepen geïnteresseerde kandidaten op zich zo snel mo-
gelijk bij ons te melden. Dre blijft op de achtergrond aanwezig en is nog 
steeds bereid om met liefde en plezier een nieuwe leidsman of -vrouw 
te begeleiden gedurende het lopende seizoen. Kom op mensen, help 
ons om mee te zoeken naar geschikte kandidaten.
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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!

Hoofdtrainer Hans Bonnema vertrekt
Na drie jaar zal Hans Bonnema aan het einde van dit seizoen stoppen 
als hoofdtrainer van SV Tivoli. Met in ieder geval twee kampioenschap-
pen en twee periodetitels, waardoor Tivoli omhoog is geklommen van 
de kelder van het amateurvoetbal naar de Derde Klasse, kunnen we 
spreken van een zeer succesvolle periode. Op dit moment wordt er 
achter de schermen hard gewerkt om de opvolger van Hans te kunnen 
vastleggen, zodra die bekend is hoort u daar natuurlijk meer over. Via 
deze weg wil het bestuur Hans en zijn staf bedanken voor de afgelopen 
tijd en nog veel succes wensen in zijn laatste half jaar! 

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

 2 Nathan Bell  JO11-1
  Omran Alsmadi  JO10-1
 5 Aloysius Visser  donateur
 6 Sinterklaas  goedheiligman/gastredacteur

 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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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 1 Tonnie Janssen verenigingslid
 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 7 Luc Verbeek 2e

  Christopher van den Bos selectie
 10 Jordy de Kat selectie
 12 Rowen Frans 2e

 13 Olof van Aalsum 4e

  Mike van Dijk selectie
 15 Anton vd Laarschot verenigingslid
 16 Tim Kaptein JO11-1
 17 Arno van Happen veteranen
 18 Ronny Kox grensrechter veteranen/medewer 
   ker activiteitencommissie
 19 René Lathouwers selectie
  David van der Slik 3e

 20 Mats Mac Gillavry reservelid algemeen
  Alexander Spasojevic 3e

 21 Rick de Goeij 5e

  Adrie Meeuwesen elftalbegeleider 1e

 22 Stef Verdonschot reservelid veteranen/scheidsrechter  
   veteranen
  Frans Veldpaus veteranen
 24 Jack Engelen vicevoorzitter/lid van verdienste &  
   orde van Oranje Nassau/erelid/
   elftalbegeleider veteranen/hoofd
   redacteur clubblad
  Gvensly Sebelon JO10-1
 27 Hans Verbaal hoofdcoach dames/vriendenclub  
   veteranen
  Ayla Arici dames
  Semra Arici dames
 28 Nico Jansen vriendenclub veteranen

H H H
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VAN DE VOORZITTER

Laten we de oude traditie in ere houden

Nog een paar weken en dan staat de kerst en het 
nieuwe jaar weer voor de deur.
De van oudsher oeroude tradities komen dan weer tot 
leven en die tradities houden voor jong en oud vaak 
een leuke herinnering gaande aan voorbije tijden. 
Ik persoonlijk houd er wel van om oude tradities in 

ere te houden, niet alleen met de feestdagen maar in feite het hele jaar 
door,  leuke dingen gaande houden waar je met plezier in het afgelo-
pen jaar naar hebt uitgekeken. 
Zo is het de laatste jaren binnen onze club een traditie geworden om 
resultaatgericht successen te behalen en aan die successen een ont-
zettend gezellige sfeer te hangen die je steeds weer graag zou willen 
herhalen. Nu kan je niet jaar op jaar succes boeken, maar de gezellige 
sfeer die je door dat succes vaak hebt geproefd, kan zich natuurlijk 
meerdere keren per jaar herhalen. Als we het komende jaar er een ge-
woonte van zouden maken om na iedere wedstrijd even gezellig met 
elkaar een drankje te nuttigen en samen te buurten over alles en nog 
wat, dan kan er een traditie ontstaan waar je graag naar uitkijkt. Steeds 
meer zie je dat in deze jachtige tijd mensen zoeken naar een rustpunt 
en een punt van gezelligheid. Tivoli heeft door de jaren heen steeds op 
een andere manier gezelligheid willen bieden aan zijn leden. De afgelo-
pen jaren was die gezelligheid in grote mate aanwezig, daarom hoop ik 
van ganser harte dat ook het komende jaar 2019 voor iedereen  gezel-
ligheid kent.
Tot slot wil ik graag onze adverteerders, donateurs en sponsoren be-
danken voor hun steun aan onze club. Voor een kleine club als de onze 
wordt door uw steun soms het moeilijke veel makkelijker gemaakt. 
Dank daarvoor 
Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken, geniet er van en 
pas goed op je zelf. 

Dre Rennenberg
voorzitter
   

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 2 december 2018)

Bedankt
Lou Swinkels  4e

Zakaria Rashid JO8-1

Nieuw
Altamash Sheikh JO10-1
Maren Brakke  reservelid dames
Roy Haverkort  reservelid 3e

Pepijn Meijer  reservelid JO8-1
Burhan Saygili  3e

Enes Dokuyucu 3e

Yagizhan Gunuc 3e

H H H
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TIVOLI 1 – KOPLOPER RECHTER RIJTJE

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.

Met 2 nederlagen, 1 gelijkspel en 1 zege in de afgelopen 5 weken is 
ons 1e 1 plaatsje gezakt in de ranglijst en voert nu het z.g. “rechter rijtje” 
aan. Negen wedstrijden hebben ze nu gespeeld en daarvan hebben ze 
er 4 gewonnen, 4 verloren en 1 gelijkgespeeld. Een echte middenmoter 
dus! Verbetering lijkt zeer wel mogelijk en daar gokken wij ook op. 

SV Valkenswaard - Tivoli (2-0) 2-0 4 november 2018

ED/ed.nl:
Valkenswaard zat bij rust op rozen. Nick Tijssen en Martijn Bax zorg-
den in de eerste helft voor comfortabele 2-0 voorsprong. In de tweede 
helft leek Ron Bakermans voor 3-0 te zorgen, maar de scheidsrechter 
keurde het doelpunt af.

amateurvoetbaleindhoven.nl:

Valkenswaard verovert 2e plaats na zege op Tivoli
Na de deceptie van vorige week tegen SBC kon Valkenswaard zich 
vandaag thuis revancheren tegen Tivoli uit Eindhoven.
De uilen begonnen sterk en in de 13e minuut kwam het op een 1-0 
voorsprong. Een mooie aanval over rechts werd uiteindelijk afgerond 
door Ron Bakermans. Amper 3 minuten later werd het bijna 2-0 maar 
Rob Vlassak zag zijn kopbal tegen de paal gaan. Naarmate de 1e helft 
vorderde, gingen de uilen slordiger spelen en kwam Tivoli meer in de 
wedstrijd. De gelijkmaker hing dan ook in de lucht maar in de 38e mi-
nuut sloeg Valkenswaard genadeloos toe. Een diepe bal op Martijn 
Bax werd door hem sterk afgemaakt en liet keeper Santema kansloos. 
Op slag van rust kon Valkenswaard tot 2 keer toe de wedstrijd op slot 
gooien maar verzuimde te scoren waardoor beide ploegen met een 2-0 
stand naar de kleedkamer gingen.
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De 2e helft vergat Valkenswaard te voetballen en ging het ver naar 
achter leunen. Hierdoor bleef het spannend en hing regelmatig de aan-
sluitingstreffer in de lucht. Zo redde Ramon van Hooff een inzet van de 
lijn en kon Evert Daams met een schitterende redding in de 70e minuut 
voorkomen dat het nog een hachelijk einde van de wedstrijd zou wor-
den.
Kort voor het einde van de wedstrijd werd er nog een doelpunt van Ron 
Bakermans afgekeurd wegens buitenspel zodat Valkenswaard een 2-0 
zege over de finish sleepte en de 2e plaats op de ranglijst weer terug 
inneemt.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – Uniras’59 (1-1) 2-3 11 november 2018

ED/ed.nl:
Tivoli kwam tot tweemaal toe op voorsprong, maar kon niet winnen. 
Mike van Dijk benutte in de vijfde minuut een strafschop, waarna Nas-
sim Markgraaf de 1-1 maakte. Djino van Zandvoort zette Tivoli weer op 
voorsprong, maar in de tweede helft boog Unitas’59 de stand om. Door 
twee van richting veranderde schoten van Shane van Bosstraten en 
Rick van den Berg werd het 2-3.

amateurvoetbaleindhoven.nl:

Unitas’59 laat Tivoli in ongewisse na nederlaag

Unitas’59 heeft het inhaalduel tegen Tivoli gewonnen en stijgt naar 
de tweede plaats. Deze plek delen de Eindhovenaren met 
SV Valkenswaard.
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Dat Unitas’59 wat verder is dan promovendus Tivoli bleek een under-
statement na de wedstrijd.  Het talentvolle Tivoli, nieuw in de derde 
klasse D, werd op bepaalde momenten in de wedstrijd totaal afgetroefd  
door de ploeg van Koen van der Heijden. Unitas’59 won met 2-3.

Het was voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd. Unitas’59 wil im-
mers meestrijden in de top van de derde klasse en voor Tivoli is het be-
langrijk om uit de onderste regionen weg te blijven. Na de overwinning 
is Unitas’59 geklommen naar een gedeelde tweede plaats en Tivoli blijft 
met negen punten hangen op de achtste plaats.
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Het is voor Tivoli moeilijk in te schatten waar het hoort te staan in de 
derde klasse D. De ploeg van trainer Hans Bonnema kent voldoende 
kwaliteiten voor het linkerrijtje, maar laat zich op bepaalde momenten in 
de wedstrijd, ‘zoals vandaag’, nogal eens verrassen door de tegenstan-
der.

De opdracht voor Tivoli was duidelijk: terugzakken tot aan de middellijn 
en loeren op de counter. En proberen te profiteren van de snelheid van 
de spelers voorin. Dit pakte direct goed uit. Waar Unitas’59 meteen het 
initiatief nam en in de 4de minuut een schot van Richard Hermans op 
de paal zag belanden, was het Tivoli dat even later vanuit een snelle 
tegenaanval Jens Feskens alleen voor de keeper zag komen.
Feskens werd neergehaald in het zestienmetergebied en vanuit de 
toegekende strafschop scoorde aanvoerder Mike van Dijk de 1-0 
namens de thuisploeg.

Lang kon Tivoli niet genieten van de voorsprong. Het betere Unitas’59 
kwam al snel op gelijke hoogte. In de 16de minuut zag Nassim Mark-
graaf zijn schot via een Tivoli-been in het doel belanden. Unitas’59 
bleef het initiatief houden en kwam een aantal keren gevaarlijk voor het 
doel van de thuisploeg. Zo kopte Ruben van de Poel, na een goede 
voorzet van Robin Timmers, de bal op de paal. 
Toch was het Tivoli dat wederom op voorsprong kwam. De geboden 
ruimte achterin bij Unitas’59 gaf Djino van Santvoort in de 28ste minuut 
de gelegenheid om vanaf de linkerkant naar binnen te trekken en de 
bal, na een goede passeerbeweging, beheerst af te werken in het doel: 
2-1. Dit was ook de ruststand.
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Orde
Na rust stelde Unitas’59 binnen tien minuten orde op zaken. Nu werd 
het initiatief wel beloond en al snel stond er een 2-3 stand op het score-
bord. Waar Tivoli, via Leroy Renders, een open kans had om de voor-
sprong te vergroten, kreeg Unitas’59 na slecht uitverdedigen een vrije 
trap toegekend op zo’n twintig meter van het doel. Marktgraaf ging ach-
ter de bal staan en schoot hard en onberispelijk de gelijkmaker binnen.

Na de gelijkmaker viel even later het derde doelpunt van Unitas’59. 
Een schot van Rick van den Berg belandde via een voet van een Tivoli-
speler hoog in de touwen en Unitas’59 had zijn voorsprong in handen. 
“Dit is wat we wekelijks meemaken”, zei Bonnema na afloop. “We heb-
ben een aardig voetballende ploeg, maar we laten ons nogal eens ver-
rassen, door in bepaalde momenten van de wedstrijd verkeerde keuzes 
te maken. Dit wordt op dit niveau direct afgestraft en zeker door een 
goede ploeg als Unitas’59.”

De bezoekers controleerden de wedstrijd en lieten zich niet meer ver-
rassen door de scherpe counters van Tivoli. Unitas’59 had de voor-
sprong nog kunnen vergroten, maar een inzet van Shanne Bosstraten 
raakte de lat. Ondanks wat geluk in de score aan de zijde van Uni-
tas’59, was de overwinning voor de roodwitten verdiend.
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Opstellingen
SV Tivoli: 88. Bas Santema, 3. Gijs Bonnema, 9. Leroy Renders, 
10. Ralf Walravens, 13. Djino van Zantvoort, 14. Niels de Haas (Bas 
Derks), 15. Niels Feskens, 17. Mike van Dijk, 19. Niek Leatomu, 20. 
Luuc Bonnema, 21. Krijn Feskens (Joey Klaasen).

Unitas’59: 1. Paul Wijnen, 3. Sam Franse, 2. Rick Frederiks (Mark Bar-Sam Franse, 2. Rick Frederiks (Mark Bar-
tels), 5. Ruud Vissers, 6. Robin Timmers (Romario Aveloo), 8. Richard 
Hermans, 10. Rick van den Berg, 11. Rick van der Heijden (Thijs Rijs-
sel), 12. Shanne van Bosstraten, 14. Ruben van der Poel, 21. Nassim 
Markgraaf.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – Dommelen (0-0) 0-0 18 november 2018

ED/ed.nl
Doelmannen Bas Santema (Tivoli) en Leo 
van Bettem (Dommelen) hielden ondanks 
voldoende kansen op knappe wijze de nul. 
De keepers kregen ook beiden rood: Van 
Bettem omdat hij de doorgebroken Joey van 
Hoof neerhaalde, Santema na afloop wegens 
aanmerkingen op de leiding. Tivoli eindigde 
het duel al met tien spelers na rood voor Luc 
Bonnema.
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Tivoli – WODAN (2-1) 6-1 25 november 2018

ED/ed.nl
Tivoli heeft na twee nederlagen en een 
gelijkspel weer eens gewonnen. Wodan 
kwam door een goal van Romano Schalks 
nog wel op voorsprong, maar daarna was 
het Tivoli dat de klok sloeg. Door 4 treffers 
van Leroy Renders en goals van Joey van 
Hoof en Djino van Zandvoort werd het 6-1. 
Wodan moest voor rust al met tien man 
verder na twee keer geel voor Brian Egan.

Hapert – Tivoli afgelast 2 december 2018

Vanwege het natte weer werd de wedstrijd in Hapert afgelast.

H H H
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TIVOLI VOOR U GESPOT

Op verschillende plaatsen in het (buiten-)land werd de naam Tivoli voor 
u gespot. Onderstaand drie ingestuurde voorbeelden daarvan.

Links ziet u een foto uit 
Barcalona, die ons door 
Els Monen werd toege-
stuurd.

Hieronder ziet u een foto uit 
Lippstadt (Duitsland), die in 
ons bezit kwam via onze 
redacteur Jack Engelen.

Links een foto die ge-
maakt is in Tilburg door 
Ayla Arici.

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

In het vorige clubblad hebben we al bericht, dat bij de wedstrijd 
Tivoli – Reusel Sport op 14 oktober jl. Shahin Dinmohamed van JO11 
de mascotte van de week was. Helaas was de bij deze rubriek beho-
rende vragenlijst toen zoekgeraakt, maar gelukkig nu teruggevonden. 
Onderstaand die vragenlijst met weer enkele foto’s.
Ons veteranenteam is dit seizoen de gulle sponsor van deze mascotte-
ervaring.

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

Wat is je naam?
Shahin Dinmohammed
Wat is je geboortedatum en -plaats?
10-05-2008, Veldhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 7a, Basisschool de Opbouw 
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Profvoetballer worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Weet ik nog niet
In welk elftal speel je?
JO11-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
2,5 jaar, vanaf 7 jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Brabantia
Wat zijn je sterke punten als speler?
Snelheid
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Verdedigen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Kampioenswedstrijdwedstrijd van Tivoli tegen Unitas
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Twee man voorbij en panna goal







17

Wordt jouw ploegje kampioen?
We gaan ervoor!
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Mike van Dijk
Wat is je favoriete club?
Juventus
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Gamen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Fred Meulensteen en Jaffa
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Frikandel, groente
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Henny Danger en voetbal
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Super gaaf!
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja, op dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Weet niet
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Unitas’59 op 11 november jl. was Noah Jans-
sen 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 getrakteerd. Onder-
staand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en foto’s 
aan.
Ons veteranenteam is dit seizoen de gulle sponsor van deze mascotte-
ervaring.

NOAH JANSSEN
MASCOTTE VAN DE WEEK  11-11-2018
TIVOLI 1 – UNITAS’59 1

Wat is je naam?
Noah Janssen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
15-06-2009, Eindhoven
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 6, De Hasselbraam 
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Champions League
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Trainer
In welk elftal speel je?
JO11-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1 jaar, 2017
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Dribbelen en voorzet
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Tackelen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
26-0 voor Tivoli
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Drie spelers uit dribbelen
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Wordt jouw ploegje kampioen?
Natuurlijk, we staan 2e
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Bij Tivoli Joey, bij PSV Luuk
Wat is je favoriete club?
PSV en Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Wetenschappen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Freddy/Jaffa
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Sushi, spruitjes bah
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Nickelodeon/Z-Zapp
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Cool om in de dug-out te zitten
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Eigen veld
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Mijn captain is Jayden

H H H
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UIT DE MEDIA – HEIHOEF PERIKELEN 
(overgenomen uit ED/ed.nl)

Op 15 november verscheen er een artikel in het papieren ED en op 
ed.nl. dat wij graag met jullie willen delen. Aangezien beide artikelen 
verschillen (overigens niet inhoudelijk), publiceren wij ze beide. Eerst 
die van de ed.nl website en vervolgens een scan van het papieren ED.

ed.nl

Komst voetbalclub RPC naar sportpark Heihoef stuit op 

bezwaren

EINDHOVEN - Bezoekers van de voetbalclubs RPC en Tivoli zullen 
ongetwijfeld hun auto parkeren in de berm van de Roostenlaan. 
Te meer ook omdat er eigenlijk te weinig plekken zijn voor alle be-
zoekers als de grote club RPC erbij komt op Heihoef. Althans in de 
ogen van omwonenden en Scouting Stratum.
De gemeente Eindhoven heeft berekend dat er 160 plaatsen nodig 
zijn, terwijl er in totaal 161 voorhanden zijn. Daarbij kan uitgewe-
ken worden naar de parkeerplaats van het Joriscollege aan de 
overkant van de Roostenlaan.

Michel Theeuwen 15-11-18, 11:45

Dat blijkt uit de inspraakreacties op het nieuwe bestemmingsplan voor 
sportpark Heihoef. Dat nieuw plan komt er omdat voor de verhuizing 
van RPC een tweede ‘kantine’ en extra kleedlokalen nodig zijn. RPC 
verkast na jarenlange discussies naar Heihoef om aan de Aalsterweg 
plaats te maken voor de bouw van een Park & Ride-voorziening voor 
automobilisten die naar de binnenstad willen.
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Het beeld dat enkele omwonenden schetsen als zou er nu al veel over-
last zijn van parkerende bezoekers, vooral als er meerdere activiteiten 
samen komen, dat herkent de gemeente niet. Alleen de overlast van 
bezoekers en deelnemers aan grote evenementen bij de manege ver-
derop aan de Roostenlaan wordt erkend. Het college van B en W zegt 
een platform van gebruikers van Heihoef bij dit soort zaken een rol kan 
spelen.

Parkeren
De tennisvereniging en de honkballers hebben ieder hun eigen, afsluit-
bare parkeerterrein. Daar is voldoende plaats voor de eigen activiteiten. 
Voor de twee voetbalclubs zijn dan nog 108 plaatsen nodig, tijdens de 
drukste tijden op zaterdag bijvoorbeeld. 93 liggen er aan de noordkant 
van het sportpark. De resterende 15 plaatsen zijn te vinden op de par-
keerplaats van het Joriscollege. Daar is het juist in het weekend niet 
druk. Doordeweeks, als er in het Joris avondcursussen zijn, zijn die 
plaatsen niet nodig, aldus de gemeente. Dan voldoet de parkeerplaats 
van Heihoef ruim.

Op de bezwaren van Scouting Stratum, dat de Roostenlaan ter hoogte 
van de voetbalvelden gevaarlijk wordt als het daar zoveel drukker 
wordt, gaan de antwoorden van B en W niet in. Bezoekers van Heihoef 
die op de fiets komen worden geacht over te steken bij de Achterbeek-
seweg om zo het sportpark te bereiken. Maar de jeugdige scouts moe-
ten nog verder richting manege en Heihoefpad, over de veel drukkere, 
smalle fietsstraat. Scouting wil dat daar een oplossing voor komt.

Op de volgende pagina vinden jullie de scan van het vergeleijkbare arti-
kel uit het papieren ED van dezelfde datum.
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Papieren ED
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TUSSENSTANDEN 2018-2019

Tivoli 1 0512 Standaard 3e Klasse D

SV Valkenswaard 10 24 27- 10
Sparta’25 10 23 18- 7
SBC 10 22 21- 15
PSV 10 21 22- 13
Reusel Sport   9 17 24- 14
Unitas’59   9 16 16- 13
SV Budel 10 16 20- 15
Tivoli   9 13 23- 17
DBS 10 13 9- 11
Wilhelmina Boys 10 10 13- 16
Hapert   9 6 7- 12
Dommelen 10 5 11- 21
Spoordonkse Boys 10 5 6- 24
WODAN 10 2 8- 37

Tivoli 2 0519 Reserve 5e Klasse 522

Tivoli 2 10 25 27- 12
Wilhelmina Boys 4   9 22 29- 15
EFC 5 10 19 27- 10
Maarheeze 3   9 18 28- 18
Nieuw Woensel 2   9 17 30- 15
Brabantia 7 10 16 37- 25
RPC 4 10 13 28- 24
Bergeijk 3 10 13 25- 22
Best Vooruit 6   9 10 13- 22
WODAN 6 10 10 29- 27
DOSL 3   9 3 14- 38
Riethoven 3   9 0 8- 67
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Tivoli 3 0519 Reserve 5e Klasse 523
Braakhuizen 4   9 22 54- 16
Geldrop 6   9 17 36- 17
RKSV Nuenen 7   7 16 31- 13
Unitas’59 6   8 16 33- 14
Nieuw Woensel 4   8 14 26- 19
EMK 5   8 13 33- 23
Acht 4 10 13 40- 31
Pusphaira 3   9 10 15- 21
Woenselse Boys 4   9 7 14- 24
Tivoli 3   9 7 16- 70
Maarheeze 6   8 0 10- 60

Tivoli 4 0519 Reserve 5e Klasse 520
RKSV Nuenen 6 8 20 42- 15
Reusel Sport 5 7 19 31- 9
Bladella 6 8 15 17- 19
Tivoli 4 8 13 34- 31
Oirschot Vooruit 7 8 10 17- 19
EFC 6 7 8 21- 25
UNA 6 8 7 20- 37
DBS 4 6 6 18- 25
Beerse Boys 8 8 6 17- 33
RKVVO 5 6 3 14- 18

Tivoli 5 Reserve 6e Klasse 644
Tivoli 5 10 26 53- 11
RKGSV 4   9 21 42- 18
Unitas’59 10   9 21 31- 15
EMK 7 10 19 30- 31
RKSV Heeze 6 10 17 21- 25
RPC 5 10 15 23- 22
DOSL 6 10 10 23- 26
SBC 12 10 10 21- 36
Acht 5   9 9 38- 25
Maarheeze 5   9 9 19- 32
DBS 7 10 9 23- 61
Brabantia 12 10 4 16- 38
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Tivoli VR1 513 5e klasse 860
SBC VR1  9 21  51-   16
Acht VR1  8 19  37-   10
Rood Wit V VR1  8 16  25-   10
Nieuw Woensel VR2 6 15  27-   10
RKSV Nuenen VR3  8 15  27-   24
Spoordonkse Boys VR1 8 10  12-   22
Pusphaira VR2  8 10    9-   21
UNA VR1  8 9  15-   17
Tivoli VR1  8 8  10-   21
Nederwetten VR2  7 3    5-   27
Valkenswaard VR1  8 0    2-   42

Tivoli JO11-1 0265 (najaar) 5e Klasse 20
Valkenswaard JO11-2 9 27  63-   17
Tivoli JO11-1  8 16  55-   23
EMK JO11-3  10 16  59-   36
Braakhuizen JO11-2 9 12  37-   30
RKSV Nuenen JO11-5 10 9  47-   48
Bladella JO11-5  8 0    0- 107

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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DE SINT WAS WEER OP DE HEIHOEF 
(van onze redacteur Jack Engelen, met wat hulp van de Sint zelf)

Ook dit jaar was ons clubje weer uitverkoren 
om door de Sint en zijn Pieten verwend te wor-
den. Op zaterdag 24 november jl. was het dan 
zo ver en zou de Goedheilig man met zijn ge-
volg onze Tivoli-kinderen komen bezoeken op 
de Heihoef om samen het grootste kinderfeest 
van Nederland te vieren.

Vanaf 14.00 uur verzamelden zich de verwach-
tingsvolle kinderen onder begeleiding van hun 
ouders, grootouders, broertjes of zusjes en 
andere belangstellenden in onze kantine op de 
Heihoef. Het werd zo langzamerhand gezellig 

druk. Zo’n 35 kinderen waren aangemeld om deel te nemen en samen 
met de overige aanwezigen zouden uiteindelijk zo’n 90 á 100 mensen 
dit feest mee vieren. Vol spanning werd uit gekeken naar de komst 
van de Sint en zijn staf, waarmee we niet alleen zijn symbolische stok, 
maar natuurlijk ook zijn Pieten bedoelen. Zijn 
aankomst was gepland zo om en nabij 15.00 
uur, maar zoals de laatste jaren gebruikelijk had 
de oude, wijze man alvast een Piet vooruitge-
stuurd om de kinderen en hun aanhang te ver-
maken en bezig te houden tot aan de aankomst 
van de Sint. Door het treurige weer had Pietje J zijn handen vol binnen, 
andere jaren kon er vaak lekker buiten gerend en gevoetbald worden. 

Als een soort Muziek- en DansPiet wist hij het 
gezelschap echter goed bezig te houden en 
onder zijn leiding brachten de kinderen menig 
Sinterklaasliedje ten gehore (“Zie ginds komt 
de stoomboot” was veruit favoriet), lieten zij 
enkele, meestal gezamenlijke dansjes zien 
en werd er volop geknutseld.
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En toen, het was iets na de klok van 15.00 uur, was 
het zover. Daar waren ze dan, de Sint en zijn an-
dere 3 Pieten. Met een hartstochtelijke uitvoering 
van het welbekende sinterklaasliedje “Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht” werden zij hartelijk 
verwelkomd in onze kantine en natuurlijk strooiden 
onze Zwarte Pieten volop 
pepernoten en ander lek-

kers. Ja, bij Tivoli koesteren we tradities en zijn 
de Pieten als vanouds zwart, maar dat terzijde. 
Toen de Sint eindelijk zijn zetel had gevonden, 
werd hem door Pietje R, die HoofdPiet in zijn 
functieomschrijving heeft staan, het enige ech-
te Boek van Sinterklaas aangereikt en de HulpPieten, zoals Pietje K en 

Pietje L te boek staan, waren vrolijk tussen de 
kinderen gaan zitten.

Vervolgens werden de kinderen in groepjes 
van 4, 5 of 6 naar voren geroepen en mochten 
zij bij de Sint komen. Natuurlijk wist de Goed-

heiligman van allerhande bijzonderheden 
van de aanwezige kinderen en had hij voor 
iedereen wel een aardig woordje. En na-
tuurlijk was het voor sommige kinderen een 
beetje eng om zo dicht in de buurt van deze 
kindervriend te komen. Maar de meeste kin-
deren genoten er volop van en er waren er nogal wat bij, die het aan-

durfden om bij de “oude man” op schoot te gaan 
zitten of al dan niet gezamenlijk een Sinterklaas-
liedje te zingen. We hebben zelfs geconstateerd, 
dat een incognito aanwezige Piet, die wij vanaf nu 
Pietje Buiten Dienst noemen, hier naar hartenlust 
aan meedeed. Ook waren er een paar baldadige 
kindertjes, die Sint, Pieten en elkaar bekogelden 
met strooigoed, maar gelukkig bleek een boze 

blik van de Sint vaak genoeg om dit tegen te gaan. Populair waren ook 
“selfies” met de Sint en fotootjes door pappa of mama werden afgewis-
seld met knuffels of bange blikken. Voor de Sint is dat allemaal bekend 
terrein en daarom is daar dan ook altijd ruimte voor.
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Toen alle kinderen bij de Sint waren 
geweest, kon het langverwachte 
moment beginnen, het uitdelen van 
de cadeautjes. Een voor een wer-
den de kinderen weer naar voren 
geroepen en mochten hun felbe-
geerde presentje in ontvangst ne-
men. Hierbij werd wel afgesproken, 
dat de geschenken pas mochten 

worden uitgepakt, als ze allemaal uitgedeeld waren en de Sint daartoe 
een teken had gegeven. Dat er daarna bij het uitpakken een lichtelijke 
puinhoop ontstond, is niet verwonderlijk en niet anders dan we al jaren 
gewend zijn.

Maar ja, aan alles komt een einde en zo ook 
aan dit feest. De Sint moest uiteraard nog naar 
andere kinderen en zo tussen 16.30 en 17.00 
uur vertrok het gezelschap weer. Natuurlijk 
werden zij uitgeleide gedaan met opnieuw sin-
terklaasliedjes, ditmaal in de vorm van “Dank u 
Sinterklaasje” en “Dag Sinterklaasje”.

Al met al was het 
weer een bijzonder 
geslaagd evene-
ment, dat natuurlijk 
ook volgend jaar 

weer zal en moet plaatsvinden. En zoals 
altijd kan geen enkel evenement slagen zonder de hulp van vrijwilligers 
en sponsors. Daarom besluiten we dit verslag met het bedanken van 
iedereen, die hieraan bijgedragen heeft. Zonder anderen tekort te wil-
len doen, bedanken we in het bijzonder Angelique Janssen en Henk 
Rennenberg. Als sponsor noemen we Intertoys en (de penningmeester 
van) SV Tivoli.

Foto’s © Jack Engelen
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TIVOLI 1 NAAR VOLGENDE BEKERRONDE

Op 13 november jl. moest Tivoli het in de tweede ronde van de KNVB-
beker op de Heihoef opnemen tegen ODC uit Boxtel. Middels een 3-2 
overwinning wisten zij voor het eerst sinds lange tijd door te dringen tot 
de derde ronde. Onderstaand de verslagen, zoals die op ed.nl en ama-
teurvoetbaleindhoven.nl werden gepubliceerd.

ed.nl

Tivoli bekert verder na winst op ODC

DISTRICTSBEKER ZUID 1 I Tivoli heeft zich geplaatst voor de 
derde ronde van de districtsbeker Zuid 1. De Eindhovense derde-
klasser won op thuisbasis sportpark De Heihoef met 3-2 van het 
Boxtelse ODC, dat eveneens in de derde klasse uitkomt.

Pascal Snijders 13-11-18, 22:53

Na acht minuten constateerde de scheidsrechter hands van ODC in het 
strafschopgebied van de bezoekers. Leroy Renders verzilverde de pe-
nalty voor de ploeg van trainer Hans Bonnema, 1-0. In de 32ste minuut 
mocht ODC ook vanaf elf meter aanleggen en Joep van der Meijden 
klaarde die klus, 1-1. Op slag van rust bracht Jasper Vorstenbosch de 
stand op 1-2.
In de 47ste minuut bracht Leroy Renders de gastheren op gelijke hoog-
te, 2-2. De aanvaller kroonde zich in de 82ste minuut met zijn derde 
doelpunt van de avond ook tot matchwinner.

amateurvoetbaleindhoven.nl

Tivoli door in districtsbeker na winst op ODC

Bij rust keek de ploeg van Hans Bonnema nog tegen een 1-2 achter-
stand aan, maar na rust boog Tivoli die om naar een 3-2 overwinning. 
Gevierde man aan de kant van Tivoli was Leroy Renders die alle drie 
de doelpunten voor zijn rekening nam.

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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HANS BONNEMA STOPT EINDE SEIZOEN 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op 25 november verscheen er op deze website in de rubriek “Nieuws” 
een artikel, dat wij onderstaand met jullie delen.

25 november 2018 | Nieuws

Hans Bonnema stopt einde seizoen bij SV Tivoli

Trainer Hans Bonnema heeft besloten om na een samenwerking 
van drie jaar te stoppen als hoofdtrainer van SV Tivoli.

Bonnema begon in 2016 aan het avon-
tuur SV Tivoli, dat in de kelder van het 
amateurvoetbal was beland.  Met de 
komst van Bonnema en in zijn kielzog 
een aantal spelers waaronder zijn zo-
nen Luuc, Bart en Gijs moest SV Tivoli 
uit de anonimiteit treden.  

Bonnema slaagde in zijn missie en bracht SV Tivoli binnen twee sei-
zoenen van de vijfde naar de derde klasse en de club is buiten de pres-
taties weer springlevend.

Succes
Aan dit succesverhaal komt dus een 
einde.  Bonnema: ”na lang naden-
ken heb ik besloten om te stoppen 
als hoofdtrainer van SV Tivoli. Ik heb 
drie jaar prettig samengewerkt met 
een fijne staf en spelersgroep en ik 
heb van de club alle medewerking 
gekregen. Ik hoop dat SV Tivoli de 

juiste opvolger kan vinden. Ik heb mijn doelstelling gehaald om de club 
naar een hoger plan te brengen. Nu is het aan anderen om deze ont-
wikkeling verder te continueren.“

©2018 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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GEDICHT 
(van onze huisdichter)

Pasgeleden heb ik meegedaan in een dichtwedstrijd met gedichten 
over Eindhoven. Helaas is mijn gedicht niet gekozen voor publicatie in 
een boek, wellicht te politiek geladen. Toch wil ik het jullie niet onthou-
den.

Ons Eindje

Waar Philips zijn roots heeft.
In het DNA van de stad verweven.

Het “Licht” door de stad zweeft.
Er is altijd wel wat te beleven.

Ons Eindje, ons Eindje, ons Eindje
Ga mee en volg dit refreintje...

Waar gemoed’lijkheid troef blijft:
Zoals Theo al zei over ‘t Stratumseind;

de rust steeds weer bovendrijft;
het dorpse van de stad toch overeind.

Ons Eindje, ons Eindje, ons Eindje
Ga mee en volg dit refreintje...

Waar politiek een puinhoop is;
het college plundert de kas alsmaar.

Een op ‘t droge spartelende vis;
en de burgers die zijn weer de sigaar.

Ons Eindje, ons Eindje, ons Eindje
Ga mee en volg dit refreintje...
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Waar sport op topniveau wordt gespeeld.
De boeruhhh die zijn zelfs roemrucht.

Het winnen ons dus nooit verveelt.
Men is voor ons zeer zeker beducht.

Ons Eindje, ons Eindje, ons Eindje
Ga mee en volg dit refreintje...

Waar mijn wieg stond en ik ben getogen,
vertrokken en toch nog steeds ben gebleven.

Daarom beweer ik, direct en bevlogen:
“Ons Eindje blijft altijd de stad van mijn leven!”

Mijn Eindje, mijn Eindje, mijn Eindje
Ik ga mee en volg jouw refreintje

Pasje 7-8-2018

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

JO8-1

Tivoli JO8-1 – EMK JO8-3 23-3 10-11-2018

Beide teams hadden door zieken maar 4 spelers, dus maar op kleine 
goals gespeeld en klein veldje.
Daar gingen wij veel beter mee om, met hard werken door allemaal 
heeft iedereen meerdere keren kunnen scoren, goed gewerkt jongens.

Waalre JO8-3 – Tivoli JO8-1 10-7 17-11-2018

Met wat aanvullingen in het team, weer hard gewerkt en gevochten 
voor de overwinning. Helaas zat het er deze keer niet in, jammer jon-
gens.

Tivoli JO8-1 - DVS JO8-2 1-2 24-11-2018

Met aanvullingen met nieuwe speler gingen ze er weer vol tegenaan.
Het was een erg spannende wedstrijd en het ging gelijk op met kan-
sen, allebei de teams vielen goed aan maar verdedigden ook erg sterk. 
Daarom een bijzondere uitslag voor een JO8 wedstrijd, 1-2.
Ook nu weer hard gewerkt, je ziet de inzet van de trainingen er steeds 
meer uitkomen. Volhouden zo.

JO10-1

Tivoli JO10-1 – Gestel JO10-1 6-2 10-11-2018

Vooraf had ik dit team erg hoog zitten, maar ook dat viel erg tegen.
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De enige speler die bij Gestel iets kon voetballen, was ook erg irritant, 
de kids aangegeven geen duel met hem op te zoeken en samenspe-
lend er om heen te gaan.
Dat werkte en werd het uiteindelijk een erg makkelijke wedstrijd, waar-
bij Taron 2x gescoord heeft.

Nuenen JO10-6 – Tivoli JO10-1 4-12 17-11-2018

De 1e paar minuten schrok ik van het niveau van de tegenstander, 
deze speelde heel goed samen, hier hadden we geen antwoord op.
Het voordeel was dat ze dit samenspelen te ver doorvoerden en eigen-
lijk vergaten te scoren, wij deden dat wel waardoor wij na 1e time out 
met 1-5 voorstonden
Het was erg koud, de keeper was verkleumd en is in de rust gewisseld 
om warm te worden. Ook nu speelde de tegenstander het nog steeds 
netjes uit, maar scoorde nauwelijks, waarbij wij van iedere kans een 
doelpunt maakten.
Dus erg vertekende uitslag, lesje effectiviteit.

Tivoli JO10-1- Valkenswaard JO10-5G 10-7 24-11-2018
Helaas was bij het ter perse gaan van dit clubblad dit verslag (nog) niet 
beschikbaar. Wie weet, de volgende keer!?

Sterksel JO10-1- Tivoli JO10-1 5-6 1-12-2018

De trainer van Sterksel vroeg voor de wedstrijd wat wij de overige 
wedstrijden hadden gedaan, mijn standaard antwoord is dan dat we 
vaak gewonnen hebben maar altijd met weinig doelpunten verschil. De 
trainer vertelde rooskleurig dat zij alles met grote cijfers gewonnen had-
den, extra motivatie om hier te winnen.
De Omran, de keeper was verdwaald, waardoor we even kort met May-
ren als keeper moesten beginnen. Gelukkig was dit maar kort en waren 
we weer op volle sterkte.
Ze hadden er alles aan gedaan om het thuisvoordeel te benutten, lang 
gras, keiharde bal, geurende mest bij de buren. De jongens pakte het 
goed op en hebben tot 1e time-out kans na kans gecreëerd, helaas 
stond paal en keeper meerdere malen in de weg.
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Na de time-out gingen zij iets meer naar voren spelen, waardoor Anton 
erg onder druk kwam te staan als laatste man, hierdoor konden zij 2x 
scoren.
Voor de rust zorgde Nathan met een geplaatste schuiver voor de aan-
sluitingstreffer 2-1.
Na de rust deden zij weer hetzelfde en we trapten er weer in, weer 
koste dit 2 doelpunten 4-1.
Luuk en Nathan zorgden beide weer voor aansluiting 4-3, het bleef 
ontzettend spannend. Weer konden zij door een uitbraak scoren, Luuk 
maakte net voor de laatste time-out een goal met een lobbal, 5-4.
Met nog 12, 5 minuten op de klok gingen we vol voor de overwinning, 
vol op de aanval en met z’n allen verdedigen. Eerst nog een paar ge-
miste kansen, hierna was het Mayren die heel koel bleef en 2x binnen 
de minuut raak schoot, paniek bij de tegenstander.
Door keihard te blijven werken, hebben we zeer verdiend ook deze 
wedstrijd gewonnen.

JO11-1

Bladella JO11-5 - Tivoli JO11-1 0-21 3-11-2018

Vandaag een wedstrijd om het doelsaldo een boost te geven, de te-
genstander had alles met grote cijfers verloren en nog niet 1 doelpunt 
gemaakt. Het duurde niet lang voordat het eerste doelpunt viel en de 
volgende en de volgende en de volgende en de volgende totdat het 
0-21 was.

Het leukste van deze uitslag was dat Joep 
er drie had gemaakt en daardoor een wed-
denschap van zijn vader had gewonnen, 
deze zou namelijk bij drie doelpunten van 
Joep in 1 wedstrijd een taart in zijn gezicht 
krijgen van Joep. 
De andere doelpunten kwamen op naam 
van Milan en Shahin beide 9x.
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Tivoli JO11-1 - EMK JO11-3 3-3 10-11-2018

Deze wedstrijd was een zeer belangrijke voor het kampioenschap om-
dat dit een heel goed ploegje was en we uit ook maar net hadden ge-
wonnen met 0-2. 
We begonnen zeer goed en kregen verschillende kansen maar de kee-
per leek niet te passeren totdat Shahin van links af schoot en de bal via 
de paal binnen ging 1-0. 
Hierna drong EMK wat aan maar grote kansen kregen ze niet. 
Na de rust waren de rollen omgekeerd, EMK kreeg kans op kans en we 
kwamen er niet meer uit en ze scoorden drie maal in 15 minuten. 
Nu was het kampioenschap heel ver weg, we zetten daarna alles op 
alles om toch een goed resultaat te halen. Pim kreeg de bal en schoot 
hem schitterend in de linker kruising, 2-3. De tijd begon nu echt te drin-
gen en twee minuten voor tijd was het dan toch loon naar werken, de 
bal kwam hoog voor, Shahin nam hem onder controle en schoof de bal 
onder de keeper door en zo sleepten we toch nog een punt binnen.
Een zeer leuke en spannende wedstrijd met een terechte uitslag. Jon-
gens, een geweldige inzet en wilskracht en een verdiend punt.

Nuenen JO11-5 - Tivoli JO11-1 2-5 24-11-2018

Een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft hadden we nog rede-
lijk wat tegenstand en daardoor was de ruststand 1-1. 
Na rust was er niets meer over van Nuenen en liepen we uit naar 1-5 
en Nuenen scoorde nog 1 maal tegen waardoor de einduitslag 2-5 was. 
Doelpuntenmakers 4x Milan, 1x Shahin.

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – WODAN op 25 november jl. was Nathan Bell 
van JO10 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. Onder-
staand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en foto’s 
aan.
Ons veteranenteam is dit seizoen de gulle sponsor van deze mascotte-
ervaring.

NATHAN BELL
MASCOTTE VAN DE WEEK   25-11-2018
TIVOLI 1 – WODAN 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 6a, Klimboom 
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Het 1e van SV Tivoli
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Dat weet ik nog niet
In welk elftal speel je?
JO10-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
3 jaar, 2015
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Heeeel leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Tweebenig en snel
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Meer rust in mijn spel
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
26-0 gewonnen
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Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Vanaf eigen helft gescoord
Wordt jouw ploegje kampioen?
Weet ik niet
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Joey (nummer 7) en Joey (nummer 16)
Wat is je favoriete club?
FCB Barcelona
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Nee
Hoe heet je leider? En Trainer?
Dion (mijn vader)
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Pannenkoeken, rauwe witlof
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
CarTuneneTwork
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Heeeeeeeel leuk!
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Ja. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Niets
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

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
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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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EN HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

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"
Hans Bonnema Schoenmakerij Podotherapie Bonnema



44

- de Sint pas weer op de Heihoef is geweest
- hij met zijn Pieten ons op 24 november jl.  kwam bezoeken
- hij daar speciaal voor de Tivoli-kinderen en -kleinkinderen tot en met 

10 jaar kwamt
- er zo’n 35 kinderen waren aangemeld om bij onze grote kindervriend 

te mogen komen
- het gezellig druk is geweest en er alles bij elkaar zo’n 90 a 100 
 belangstellenden zijn geweest
- het ieder jaar weer een geslaagd evenement blijkt te zijn
- wij allen, die aan dit succes hebben bijgedragen, hiervoor bedankeni
- jullie elders in dit clubblad daarover uitgebreid kunnen lezent
- ook onze website daar uitvoerig aandacht aan besteed
- je met de vogende link http://www.svtivolivoetbal.nl/archief%20

activiteiten%202018-20/sint%202018.htm direct het verslag met de 
foto’s zult vinden

 het 1e redelijk goed presteert en een goede middenmoter blijkt te zijn
- zij ook voor het eerst sinds lang de 3e ronde van de beker haalden
- onze voorzitter heeft besloten om zijn functie niet aan het eind van 

het siezoen, maar al per 1 januari beschikbaar te stellen
- wij nu dus nog urgenter op zoek zijn naar een opvolger
- u nog niet wist dat dit best eens wel iets voor u zou kunnen zijn
- u zich dus spoedig aan mag melden hiervoor
- Hans Bonnema aan het eind van dit seizoen stopt als trainer van 

onze selectie
- hij het na 3 succesvolle seizoenen tijd vindt voor wat anders
- wij nu dus ook op zoek zijn naar een nieuwe trainer
- suggesties van harte welkom zijn
- de Vets binnenkort weer hun jaarlijkse mossel/gourmetavond vieren
- dit op 15 december a.s. gaat plaatsvinden
- wij hen alvast smakelijk eten, gezellig drinken en heel veel plezier-

toewensen
- we tot slot iedereen fijne feestdagen wensen

H H H








