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REDACTIONEEL
Door omstandighe-
den ben ik zelf weer 
eens aan de beurt 
om deze rubriek te 
vullen. Op voetbal-
gebied is er door 
het weer en de win-
terstop niet veel ge-
beurd natuurlijk. Toch 
kunnen we jullie weer 
een rijkelijk gevuld 
clubblad aanbieden. 

Zo was er in december de najaarsafslui-
ting van de jeugd en de JO8 ging op een 
indoortoernooi in Horst. De veteranen 
hadden hun traditionele mossel/gourme-
tavond en natuurlijk hadden we op 6 janu-
ari 2019 onze gebruikelijke nieuwjaarsre-
ceptie. Onder het genot van een natje en 
een droogje werden door de aanwezige 
Tivolianen elkaar de beste wensen over-
gebracht en zoals altijd werden onze 
jubilarissen gehuldigd voor hun trouwe 
lidmaatschap. Dit jaar hadden we 4 jubi-
larissen met 25 jaar lidmaatschap (Diego 
Guzman-Hernando, John de Goey, John 
Mathijssen en Ron Verbeek) en 2 gouden 
(50 jaar) jubilarissen, t.w. Rob Vincken en 
Arie Groeneveld.
Een speciaal item was het officiële af-
scheid van onze voorzitter Dre Rennen-
berg, die per 1 januari 2019 zijn functie 
heeft neergelegd. Bijna 18 jaar heeft hij 
onze club geleid en door veelal moeilijke 
tijden geloodst. Zijn vele verdiensten zijn 
voor het bestuur aanleiding geweest hem 
met unanieme stemmen te promoveren 
van Lid van Verdienste tot Erevoorzitter 
en hij werd daarvoor natuurlijk gehuldigd 
en in de bloemetjes gezet.
Van dit alles en nog meer doen wij ver-
slag in dit clubblad. Veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Dre Rennenberg benoemd tot Erevoorzitter!
Op de Nieuwjaarsreceptie heeft Dre Rennenberg officieel afscheid 
genomen als voorzitter van onze club. Vanwege zijn jarenlange ver-
diensten voor de club heeft het bestuur hem op die receptie benoemd 
tot Erevoorzitter. Hiermee komt Dre naast Theo Panken te staan, wie 
in 1947 deze eer ten deel viel. Namens het bestuur ook via deze weg: 
Dre, hartelijk gefeliciteerd en nogmaals bedankt voor alles wat je voor 
de club gedaan hebt.

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter
Het bovengenoemde afscheid van Dre betekent dat onze club sinds 1 
januari zonder voorzitter zit. Wij zijn dus met spoed op zoek naar een 
nieuwe voorzitter of voorzitster en roepen geïnteresseerde kandidaten 
op zich zo snel mogelijk 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!

Jubilarissen gehuldigd
Op de Nieuwjaarsreceptie zijn de volgende jubilarissen gehuldigd. 
Voor 25 jaar lidmaatschap: Diego Guzman-Hernando, John de Goey 
en John Mathijsen. Ook Ron Verbeek bereikte deze mijlpaal, maar hij 
moest helaas verstek laten gaan. Ook zijn gehuldigd voor liefst 50 jaar 
lidmaatschap: Arie Groeneveld en Rob Vincken.
Heren, gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpalen!
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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 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/
   medewerker 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/
   hoofdredacteur 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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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 2 Youri Wildschut 4e

  Bart Jansen 3e

 3 Filip Mihajlov 2e

 5 Donny Wartenbergh JO10-1
 8 Patrick Looymans 5e

  Leon Kluitmans 2e

 9 Stijn Arts 3e

 10 Sam Mac Gillavry 3e

 11 Willem Scheenjes webbeheerder/wedstrijdsecretaris/ 
   HDM
 13 Dariush Sohrab JO8-1
  Tim Lodewijks 5e

 15 Ashley Dielemans dames
 21 Jaffa Dinmohamed veteranen/trainer JO11-1
 25 Ronald de Goeij verenigingslid
 26 Rob Lemmens 3e

 27 Elias Neumann 4e

  Tom Hilliar grensrechter dames
 28 Bjorn Bertrams selectie

H H H
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2019 
(van onze verslaggevers ter plaatse: Marc van Hout, Pascal Janssen 
en Jack Engelen)

© Foto’s Willem Scheenjes/Jack Engelen/Semra Arici/Ine Engelen

Op 6 januari was het de eerste zondag van 2019 en die dag stond ui-
teraard weer in het teken van de Nieuwjaarsreceptie bij ons geliefde 
clubje. De aftrap van een nieuw, maar ook bijzonder jaar. Want het 
is wellicht de laatste keer dat het jaar aanvangt met Tivoli als enige 
voetbalclub op De Heihoef. En de laatste keer dat onze “langstzittende 
voorzitter ooit” Dre (een gedeelte van) het officiële gedeelte voor zijn 
rekening neemt.

Voordat het officiële gedeelte van start zou gaan, stond er de mixwed-
strijd op het programma. Onder de 
bezielende leiding van onze alleskun-
ner Hakan stonden ditmaal 20 Tivoli-
anen en Tivoliaansen aan de aftrap, 
waarvan het gros afkomstig was uit 
de selectie en het damesteam, en 
Stijn. De andere teams schitterden 
tijdens deze wedstrijd door afwezig-

heid. Op het veld werden broederstrijd, relatieperikelen en recht op ba-
sisplaatsen uitgevochten. De uitslag is volgens de laatste schattingen 
uitgekomen op 6 tegen 4, maar dit was uiteraard het minst belangrijke 
van de wedstrijd. 

Vanaf half twee druppelden de gasten 
langzaam de kantine binnen en toen er 
zo’n kleine tachtig aanwezigen waren, 
kon het officiële gedeelte van de recep-
tie beginnen. Vicevoorzitter Jack nam de 
microfoon en heette namens het bestuur 
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iedereen welkom en wenste allen, wederom namens het bestuur, een 
gelukkig 2019 toe. Na een minuut stilte voor alle overleden dierba-
ren, maar in het bijzonder voor ons aller Fred vander Horst, gaf hij de 
microfoon aan onze afscheid nemende voorzitter Dre, die begon met 
zijn laatste Nieuw- jaarstoespraak. 
Uiteraard lag de kern van deze 
rede in het feit dat hij trots is om van 
onze club voorzitter te zijn geweest en 
dat hij uitermate blij is dat hij na veel 
magere jaren ook de wederopstan-
ding van de club, met name onder 
leiding van Hans Bonnema, heeft meegemaakt. Hoogtepunten waren 
natuurlijk de kampioenschappen en de saamhorigheid die de club en 
met name de dames uitstraalden bij het overlijden van clubicoon Fred 
vander Horst afgelopen jaar. Uiteraard wenst Dre de club alle succes in 
de toekomst en benadrukt nogmaals dat een nieuwe voorzitter strikken 
een hoge prioriteit is. Dre geeft ook nog maar eens aan dat hij en het 
huidige bestuur graag bereid zijn om een kandidaat voorzitter goed in 
te leren in de functie

Daarna was het weer de 
beurt aan Jack om de ju-
bilarissen te huldigen. Dit 
jaar waren er vijf jubilaris-
sen aanwezig, te weten 
met 25 jaar lidmaatschap: 
Diego Guzman-Hernando, 
John de Goey en John 
Mathijsen.

De halve eeuw lidmaat-
schap viel dit jaar ten deel 
aan Arie Groeneveld en 
Rob Vincken. Ron Verbeek 
zou ook gehuldigd worden 
voor zijn 25-jarig lidmaat-
schap, maar hij moest ver-
stek laten gaan.
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Nadat de onderscheidingen en bloemen in ontvangst waren genomen 
en de jubilarissen op de gevoelige plaat vast waren gelegd, was het de 
beurt aan de club om afscheid te nemen van Dre. Jack nam wederom 
het woord en legde uit hoe Dre in eerste instantie door Frank en Net-

tie Gielen werd benaderd 
om de club uit de brand te 
helpen. De afspraak was dat 
dit één jaar zou zijn, dit ene 
jaar werden er achttien(!) en 
zo werd Dre de “langstzit-
tende voorzitter ooit” uit de 
clubgeschiedenis. Uiteraard 
vond het bestuur dat zij dit 

niet zomaar voorbij konden laten gaan en de bestuursleden hebben 
daarom unaniem besloten om Dre tot Erevoorzitter te benoemen. Dre 
is, na meneer Theo Panken in 
1947, pas de tweede persoon 
in de geschiedenis die deze 
eer ten deel valt bij onze club. 
Een zichtbaar ontroerde Dre 
bedankte hierop zijn Tivolia-
nen voor de laatste keer en 
ontving uiteraard ook de bijbe-
horende onderscheidingen.

Ook van Hans Bonnema ontving 
hij nog enkele presentjes voor 
zijn bewezen diensten. 

Het officiële gedeelte werd zo-
als altijd gevolgd door een ge-
zellig samenzijn van Tivolianen 
onder elkaar, waarbij de oude 
anekdotes natuurlijk weer over 
tafel vlogen en het nog lang 
gezellig druk bleef.
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TIVOLI 1 – ALLES AFGELAST

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.

Geen van de vastgestelde wedstrijden ging door. 

Tivoli – PSV AV afgelast 9 december 2018

In Eindhoven waren alle natuurgrasvelden onbespeelbaar verklaard en 
daarom was deze wedstrijd afgelast.

Sparta ’25 - Tivoli afgelast 16 december 2018

Ook de uitwedstrijd tegen Sparta ’25 in Beek en Donk werd afgelast.

Hapert – Tivoli afgelast 23 december 2018

De vlak voor Kerstmis ingelaste wedstrijd tegen Hapert kon ook geen 
doorgang vinden.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2018-2019

Tivoli 1 0512 Standaard 3e Klasse D
Valkenswaard 12 30 33- 10
Sparta’25 11 26 19- 7
SBC 11 25 25- 16
PSV 11 21 22- 17
Unitas’59 10 19 19- 14
Budel 11 19 21- 15
Reusel Sport 10 17 24- 16
Tivoli   9 13 23- 17
DBS 12 13 10- 17
Wilhelmina Boys 11 10 13- 17
Dommelen 12 8 14- 25
Spoordonkse Boys 12 8 8- 25
Hapert 10 6 9- 15
WODAN 12 5 11- 40

Tivoli 2 0519 Reserve 5e Klasse 522
Wilhelmina Boys 4 10 25 33- 16
Tivoli 2 10 25 27- 12
EFC 5 10 19 27- 10
Brabantia 7 11 19 47- 25
Maarheeze 3   9 18 28- 18
Nieuw Woensel 2   9 17 30- 15
RPC 4 10 13 28- 24
Bergeijk 3 10 13 25- 22
Best Vooruit 6 10 10 13- 32
WODAN 6 11 10 30- 31
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 10 20 38- 18
Nuenen 7   7 16 31- 13
Unitas’59 6   9 16 34- 16
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
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   9 10 18- 24
DBS 4   7 9 23- 26
EFC 6   7 8 21- 25
UNA 6   8 7 20- 37
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
Unitas’59 10 10 24 34- 17
RKGSV 4   9 21 42- 18
Heeze 6 11 20 24- 25
EMK 7 10 19 30- 31
RPC 5 10 15 23- 22
SBC 12 11 13 26- 39
Acht 5 10 12 41- 26
DOSL 6 11 10 24- 29
Maarheeze 5 10 9 21- 35
DBS 7 11 9 23- 64
Brabantia 12 11 4 19- 43
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Tivoli VR1 513 5e klasse 860
SBC VR1  9 21  51- 16
Acht VR1  8 19  37- 10
Nuenen VR3  9 18  33- 25
Rood Wit V VR1  8 16  25- 10
Nieuw Woensel VR2 6 15  27- 10
Pusphaira VR2  9 13  15- 21
Spoordonkse Boys VR1 8 10  12- 22
UNA VR1  8 9  15- 17
Tivoli VR1  8 8  10- 21
Nederwetten VR2  8 3    6- 33
Valkenswaard VR1  9 0    2- 48

Tivoli JO11-1 0265 (najaar) 5e Klasse 20

Valkenswaard JO11-2 9 27  63- 17
Tivoli JO11-1  9 19  61- 28
EMK JO11-3  10 16  59- 36
Braakhuizen JO11-2 10 12  42- 36
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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TIVOLI 1 NAAR 4E RONDE BEKER

Op donderdag 13 december jl. moest Tivoli in de derde ronde van de 
KNVB-beker een uitwedstrijd afwerken tegen Nuenen 2. Door een 1-2 
overwinning drong Tivoli door tot de 4e ronde. Onderstaand het verslag, 
zoals dat op ed.nl werd gepubliceerd.

Tivoli-trainer Hans Bonnema. © FotoMeulenhof

Tivoli is in districtsbeker Nuenen-2 de baas
Derdeklasser Tivoli plaatste zich donderdagavond voor de vierde 
ronde van de districtsbeker. De ploeg van trainer Hans Bonnema 
won met 1-2 bij reservehoofdklasser Nuenen-2.

Daan Daniels 13-12-18, 22:19 

Halverwege stond het 0-2 op sportpark Oude Landen door doelpun-
ten van Nicolaj Mihajlov en Leroy Renders. Nuenen-2 miste tussen 
die twee treffers door een strafschop. Max van de Gevel maakte in de 
tweede helft nog de aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij. In de 
volgende ronde speelt Tivoli een uitwedstrijd tegen VCB of Waspik.

Naschrift redactie:
Inmiddels is bekend, dat Tivoli in de vierde ronde op dinsdag 22 
januari a.s. om 20.00 uur uit tegen Waspik moet aantreden.

H H H
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DRE RENNENBERG - EREVOORZITTER 
(van onze redacteur Jack Engelen)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 
2019 stond, zoals gebruikelijk, de huldiging 
van onze jubilarissen op het programma. 
Daaropvolgend was er een bijzonder mo-
ment aangebroken voor nog een huldiging, 
nl. van Dre Rennenberg, die per 1 januari 
2019 na 18 jaar de voorzittershamer heeft 
neergelegd. Dit is voor het bestuur aanlei-
ding geweest om hem op deze nieuwjaars-
receptie met unanieme stemmen te benoe-
men tot “EREVOORZITTER”.

Na een “voorzitterloos” tijdperk van 8 jaar wisten we Dré Rennenberg 
in 2001 te strikken om onze nieuwe voorzitter te worden en hij zou ons 
wel even voor een jaar uit de nood helpen. Gelukkig bleef Dre iedere 
keer weer (voor)zitten en heeft nu dus zo’n 18 jaar de “voorzittersha-
mer” gehanteerd, waarbij wel aangetekend wordt, dat hij gedurende 
een klein jaar (in 2005-2006) de “voorzitterstaken” liet waarnemen door 
bovengetekende.

Met zijn drukke sociale en gemeente agenda heeft Dre gedurende zijn 
voorzitterschap vele verdiensten gehad en onze club door veelal moei-
lijke tijden geloodst. Was het in het begin bij Tivoli jaar op jaar vallen 
en opstaan, later ging het geleidelijk aan een goede kant op, waarbij hij 
zelf erg trots is op de recente 2 kampioenschappen op rij van ons 1e, 
dat ons daarmee van de 5e naar de 3e klasse bracht. Het meest trots 
is hij op de mooie vriendschappen en de goede sfeer binnen de club, 
hetgeen zich volgens hem speciaal etaleerde bij het damesteam tijdens 
het ziekbed en afscheid van Fred Vander Horst.

Voor zijn vele verdiensten is Dre in 2012 al geridderd als “Lid in de 
Orde van Oranje Nassau” en in 2014 is hij benoemd tot “Lid van Ver-
dienste” van onze vereniging. En nu is onze “langstzittende voorzitter 
ooit”, zoals Dre de geschiedenisboeken in gaat, dus gepromoveerd tot 
“Erevoorzitter” en komt daarmee in het gezelschap van Theo Panken, 
die 72 jaar geleden, in 1947 dus, dezelfde eer te beurt viel.
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Dre was zichtbaar vereerd met en op sommige momenten ontroerd 
door deze onderscheiding. Vooral de gezamenlijke uitvoering van ons 
clublied “Tivolianen, dat zijn wij allen” deed hem en veel van de overige 
aanwezigen emotioneel worden.
Namens de redactie sluit ik me aan bij alle bedankjes en felicitaties, die 
aan Dre en zijn vrouw Sjannie zijn overgebracht.

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

JO8-1

Tivoli JO8-1 – Bladella JO8-2 6-6 08-12-2018

We gingen erg stroef van start waardoor de tegenstander iedere keer 
weer een kans kreeg en ook bijna iedere kans was een doelpunt. Hier-
door was de ruststand 0-5, onder bezielende aanmoediging van de 
toeschouwers begonnen we aan de inhaalrace. Door hard werken en 
keihard knokken, is het gelukt en staat op het einde van de wedstrijd 
6-6 op het bord.
Super trots jongens, hard gewerkt.

JO10-1

Sterksel JO10-1- Tivoli JO10-1 5-6 01-12-2018

De trainer van Sterksel vroeg voor de wedstrijd wat wij de overige 
wedstrijden hadden gedaan, mijn standaard antwoord is dan de 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.
Omran, de keeper was verdwaald, waardoor we even kort met Mayren 
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 pakten het goed op en hebben tot de 1e time-out kans na 
kans gecreëerd, helaas stond paal en keeper meerdere malen in de 
weg.
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 aansluitingstreffer, 2-1.
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Na de rust deden zij weer hetzelfde en we trapten er weer in, weer 
kostte 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 de aan-
sluiting 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.

Tivoli JO10-1 – Waalre JO10-2 3-2 08-12-2018

Met Gvensly in het doel was het in het begin soms erg lastig. De bal 
was glad en de uittrappen kwamen minder ver dan gewend. Toen dat 
eenmaal duidelijk was, heeft hij erg goed gekeept.
Het was weer een erg spannende wedstrijd waarbij ik constant het ge-
voel had dat we niet gingen verliezen. Na de 0-1 volgde snel de 1-1, dit 
was tevens de ruststand.
Er werd goed gespeeld en veelvuldig de pass gezocht, hierdoor kre-
gen we enkele kansen om uit te lopen. De 2e helft werden we wat te 
enthousiast, waardoor Waalre de betere kansen kreeg en 2-2 maakte. 
Ook nu weer maakten wij vrij snel weer 3-2 en speelden we voor nog 
een doelpunt. Dit gaf Waalre nog wat mogelijkheden, maar Gvensly 
hield het doel schoon.
Goed gewerkt jongens, volgende week de laatste wedstrijd dit najaars-
seizoen.
Ook gaan we hier voor de winst.

Heeze JO10-3- Tivoli JO10-1 8-9 15-12-2018

Laatste wedstrijd van het najaarsseizoen.
Ook deze willen we winnen, Omran was ziek, daarom met een andere 
keeper, met Saif in het doel moesten we wel behoudender spelen.
De 1e helft tot aan de time-out (12,5 minuten) hebben we constant de
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druk op hun doel gehouden. Paal en keeper stonden vaak in de weeg, 
maar uiteindelijk viel het eerste doelpunt. Doordat het redelijk moeilijk 
was een gaatje te vinden, gingen we nog aanvallender spelen, hierdoor 
lag de counter op de loer. Heeze speelde dat slim uit en profiteerde hier 
een aantal keer van, hierdoor bleef het spannend.
Wanneer het verschil in doelpunten weer op 1 in ons voordeel kwam, 
zette ik Nathan op hun beste man, waardoor het gevaar verdween en 
wij weer konden scoren. Zo hielden we de wedstrijd spannend en in 
bedwang. De eindstand was 8-9, deze had natuurlijk anders uit kunnen 
pakken als we met de sterkste opstelling gespeeld hadden, nu was het 
lekker spannend.
Goed gewerkt jongens.

JO11-1

Tivoli JO11-1 – Braakhuizen JO11-2 uitslag: 6-5 15-12-2018

De laatste wedstrijd van dit najaarsseizoen en wat wilden wij graag win-
nen.
De 1e helft waren we nog niet wakker en hadden helemaal geen kans 
en stonden kansloos achter met 0-2.
Na de rust ging het gelukkig een stuk beter, er werd harder gewerkt en 
beter overgespeeld en al vlug viel de aansluitingstreffer, dit gaf ons nog 
extra energie. We gingen meteen voor meer en dat lukte waardoor we 
vrij snel met 4-2 voor kwamen. Braakhuizen liet zich niet kennen en 
speelde sommige kansen erg goed uit waardoor het iedere keer weer 
spannend was als zij de bal hadden en ze scoorden zelfs gelijk 4-4.
Wij hadden het beste van het spel en geloofden er in, vol op de aan-
val om de wedstrijd te winnen, kans na kans volgde. Aan de andere 
kant was het Jaden die met goede reddingen zijn doel schoon hield, 
de werklust werd beloond met 2 doelpunten 6-4, dit kon niet meer fout 
gaan. Braakhuizen had nog 1 uitbraak wat een doelpunt opleverde, 
maar gelukkig maakte de scheidsrechter een einde aan de wedstrijd, 
de winst was binnen 6-5.

Hard gewerkt jongens, verdiend gewonnen.
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Afsluiting najaarsseizoen:
Ook dit jaar weer werd het najaarsseizoen met snacks en frietjes gezel-
lig afgesloten.
Na de wedstrijd van JO11-1 verzamelde de hele jeugdafdeling zich in 
de kantine waar ze door de nieuwe shirtsponsor van JO11-1 De Fri-
tuurhal werden getrakteerd op frietjes met een snack. 
Namens de hele jeugdafdeling willen we De Frituurhal hiervoor hartelijk 
bedanken.
Zie de foto’s hieronder voor een impressie.

Indoortoernooi Horst JO8-1 22-12-2018
Vorig jaar was erg goed bevallen, daarom ook nu weer ingeschreven 
hiervoor.
In een grote tennishal boarding voetbal 5 tegen 5 op kunstgras, veel 
leuker kan het niet worden.
De JO8-1 was nu aan de beurt, terwijl JO10-1 en JO11-1 op 19-01-
2019 mogen.
Met 1 verloren wedstrijd, 1 keer winst en 5 gelijke spelen is een goed 
resultaat behaald, en bovenal een erg leuke dag.

H H H
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MASCOTTES VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – Dommelen op 18 november jl. waren er maar 
liefst 2 mascottes van de week, t.w. Heroet Mustafa van JO10 en zijn 
zus Liva Mustafa van JO8. Zij mochten mee op de foto, kregen een 
leren bal en een oorkonde geschonken en werden bovendien na de 
wedstrijd op eten en drinken getrakteerd. Onderstaand treffen jullie de 
bij deze rubriek behorende vragenlijst en foto’s aan.
Ons veteranenteam is dit seizoen de gulle sponsor van deze mascotte-
ervaring.

HEROET EN LIVA MUSTAFA

MASCOTTES VAN DE WEEK DATUM: 18-11-2018
TIVOLI 1 – DOMMELEN 1

Wat is je naam?
H: Heroet Mustafa
L: Liva Mustafa
Wat is je geboortedatum en -plaats?
H: 4-10-2009, Eindhoven
L: 12-7-2011
In welke klas zit je en op welke school?
H: Groep 6a, Floralaan
L: Groep 4a, Floralaan
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
H: Profvoetballer
L: Profvoetballer
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
H: Uitvinder
L: Arts
In welk elftal speel je?
H: JO10-1
L: JO8-1
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Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
H: 2 maanden
L: 2 maanden
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
H: Leuk
L: Leuk
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
H: Nee
L: Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
H: Passes geven
L: Afpakken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
H: Keepen
L: Keepen
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
H: Gestel
L: Bergeijk
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
H: Penalty
L: Penalty
Wordt jouw ploegje kampioen?
H: Ja
L: Ja
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
H: JO10
L: JO8
Wat is je favoriete club?
H: Tivoli en PSV
L: Tivoli en PSV
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
H: Basketbal
L: Wandelen
Hoe heet je leider? En Trainer?
H: Dion
L: Leendert
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
H: Pasta
L: Rijst met vlees
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Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
H: Klaas kan alles
L: Mind Fuck – Victor Mids
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
H: Leuk!
L: Erg leuk
Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
H: Ja. Dinsdag en donderdag
L: Erg leuk. Dinsdag en donderdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
H: Niks
L: Dat de trainer iedere keer komt
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
H: Nee
L: Nee

H H H
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DE MOSSEL-GOURMET-AVOND VAN DE VETS

De koude maanden zijn alweer even aan de gang en dat wil zeggen, 
dat de veteranen ook al even van hun winterstop aan het genieten zijn. 
Zoals ieder jaar wil dat ook zeggen, dat de mos-
selpannen weer tevoorschijn worden gehaald, 
dus op die zaterdag de 15e december moest er 
weer gegeten en gedronken worden in de kan-
tine. De laatste jaren is het “mosselen” duidelijk 
minder populair geworden en wordt er ook aan 
de anderen gedacht, zij kunnen uitgebreid gour-
metten. Met een opkomst van ongeveer 35 per-
sonen waarvan de helft nog aan de traditionele 
mosselen zat, kan er dus gesproken worden van 
de Mossel-gourmet-avond maar dat doet aan de traditie uiteraard niets 
af.

Zoals ieder jaar was het eten (en drinken) weer goed verzorgd. Negen 
dagen voor Kerstavond vond het iconische duo 
Thuur en Michael het tijd om de veteranen al in 
kerstsferen te brengen. Na een klein kwartier 
vond Michael het echter wel weer welletjes en 
koos liever een plekje achter z’n glas dan achter 
de microfoon. Maar zoals de laatste tijd gebrui-
kelijk geworden is, werd deze plek overgenomen 

door Jesse. Blijkbaar ben je wat beter in multitasken als je wat jonger 
bent, want hij stond tegelijk achter zijn glas en microfoon. 

Vandaag leek hij er incognito mee weg te komen, maar de betere mu-
ziekkenners onder ons hadden natuurlijk allang door dat Jannes Kox 
zich in ons midden bevond. Dus ook hij werd voorzien van een micro-
foon. Het enige smetje op zijn optreden was, dat hij zijn eigen teksten 
niet meer leek te kennen…  Dus voor volgend jaar maar ff wat beter 
oefenen van te voren!
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Om een lang verhaal kort te maken, het was weer een geslaagde 
avond met zoals ieder jaar een goede organisatie. Dus ook via deze 
weg: barmannen en –vrouwen, koks en kokkinnen en DJ’s wederom 
bedankt!

De webryder,
Marc van Hout

© Foto’s geleverd door Peter Smulders

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 1 januari 2019)

Bedankt
Matheus Menezes Bentes 4e

Laila Benali dames

Nieuw
Adam Reich JO8-1

H H H

OVERLIJDEN

Onlangs kregen wij het triest bericht van het overlijden van ons oud-lid

Bep Langeweg

Op 20 december 2018 is hij op 87-jarige leeftijd gestorven

Bep is jarenlang lid geweest bij onze vereniging en stond bekend 
als een betrouwbare keeper. In de geschiedenisboeken vinden 
wij hem terug in het 3e van 1958-1959, het 7e van 1971-1972 

en het 9e van 1980-1981.
Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe 

bij het verwerken van dit verlies.

H H H
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DRE RENNENBERG STOPT 
(overgenomen van ed.nl)

Op 3 januari verscheen onderstaand artikel 
op ed.nl.

Dre Rennenberg © FotoMeulenhof

Dre Rennenberg legt na 18 jaar voorzittershamer neer bij Tivoli

Voetbalclub SV Tivoli neemt zondag 6 januari op de nieuwjaarsre-
ceptie afscheid van Dre Rennenberg. Hij was achttien jaar voor-
zitter van de Eindhovense vereniging en legde zijn functie per 1 
januari neer. Rennenberg gaat de boeken in als de langstzittende 
voorzitter van Tivoli. 

Redactie 03-01-19, 19:20

“Achttien jaar geleden werd ik tijdens een algemene ledenvergadering 
gevraagd om de vereniging, die zich in zwaar weer bevond, te helpen”, 
vertelt Rennenberg. “De afspraak was om dat voor één jaar te doen, 
het zijn er echter achttien geworden. Aanvankelijk was het in het begin 
bij Tivoli jaar op jaar vallen en opstaan, maar geleidelijk aan ging het de 
goede kant op.”

De afgelopen twee seizoenen promoveerde Tivoli via twee kampioen-
schappen van de vijfde naar de derde klasse. Rennenberg: “Dat is 
voornamelijk te danken aan onze trainer Hans Bonnema. Hij stelde een 
team samen dat nu ook in de derde klasse goed weet mee te doen.”
Tivoli is op zoek naar een nieuwe voorzitter, die zorg dient te dragen 
dat de opdeling van sportpark de Heihoef, door de komst van RPC, in 
goede banen zal worden geleid. Rennenberg heeft afgesproken om, 
samen met het bestuur van Tivoli, de nieuwe voorzitter op alle fronten 
terzijde te staan.  
De nieuwjaarsreceptie van SV Tivoli begint zondag 6 januari om 14.00 
uur.

H H H
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LUUC BONNEMA NIEUWE HOOFDTRAINER VV 

GESTEL 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op 21 december verscheen er op deze website in de rubriek “Nieuws” 
een artikel, dat wij onderstaand met jullie delen.

21 december 2018 | Nieuws

Luuc Bonnema nieuwe hoofdtrainer VV Gestel

VV Gestel heeft Luuc Bonnema aangesteld als nieuwe hoofdtrai-
ner van de club.

VV Gestel heeft in Luuc Bon-
nema een opvolger gevonden 
voor de vertrekkende trainer 
Tonnie van de Wetering, die 
6,5 jaar trainer is geweest bij 
VV Gestel.  De huidige speler 
van SV Tivoli gaat komend sei-
zoen -als nieuweling- het trai-
nersvak in. De 29-jarige Bon-
nema (zoon van hoofdtrainer 

Hans Bonnema bij SV Tivoli) had al tijdig aangegeven bij de club dat hij 
na dit seizoen aan de slag wil als hoofdtrainer. 

Luuc neemt Jeroen Mommers als assistent mee, Bas Santema als as-
sistent (keeperstrainer) en Abdelhafid Ouzalah als teammanager.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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DRE RENNENBERG STOPT 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op 3 januari verscheen er op deze website in de rubriek “Nieuwsflits” 
een artikel, dat wij onderstaand met jullie delen.

3 januari 2019 | Nieuwsflits

Dre Rennenberg stopt als voorzitter van SV Tivoli
Met ingang van 1 januari 2019 legt Dre Rennenberg  zijn voorzitter-
schap bij de voetbalvereniging SV Tivoli neer.

Persbericht SV Tivoli
Achttien jaar geleden werd hij tijdens een 
algemene ledenvergadering gevraagd om 
de vereniging, die zich in zwaar weer be-
vond, te helpen. De afspraak was om dat 
voor één jaar te doen, het zijn er echter 
achttien geworden. Hiermee is hij dan ook 
de langst zittende voorzitter in het bestaan 

van SV Tivoli. Aanvankelijk was het in het begin bij SV Tivoli jaar op 
jaar vallen en opstaan,  maar geleidelijk aan ging het de goede kant op. 
De laatste jaren promoveerde de club vanuit de 5e klasse naar de 3e 
klasse. 
Rennenberg steekt dat niet achter stoelen of banken ”het is voorna-
melijk te danken aan onze trainer Hans Bonnema. Hij was het die een 
team wist samen te stellen dat nu ook in de 3e klasse goed weet mee 
te doen.” 
Tivoli is nu op zoek naar een nieuwe voorzitter die er voor zorg dient 
te dragen dat de opdeling van Sportpark de Heihoef, door de komst 
van RPC, in goede banen zal worden geleid. Dat dit geen sinecure zal 
zijn, is te begrijpen. Vooral de indeling van het sportpark, de afspraken 
die er gemaakt moeten worden, zowel met de gemeente Eindhoven 
als RPC, om ruimte te bieden aan beide verenigingen, zal veel vragen 
van de komende opvolger. Daarom heeft de scheidende voorzitter af-
gesproken om, samen met het actieve bestuur van Tivoli, de komende 
man of vrouw op alle fronten terzijde te willen staan.     

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H



32

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  Café Bartenders
De Goey Interieurwerken Happii Eat en Smile
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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
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- onze club een vrijwel unieke situatie heeft bereikt
- er namelijk voor de 2e maal in onze clubgeschiedenis een erevoorzit-

ter benoemd is
- ons aller Dre Rennenberg deze eer te beurt viel
- het voltallige bestuur (exclusief de per 1 januari 2019 teruggetreden 

Dre) unaniem tot dit besluit is gekomen
- onze langstzittende voorzitter hiermee op een mooie manier bedankt 

wordt voor zijn 18 jaar trouwe dienst
- menig bezoeker van de nieuwjaarsreceptie ontroerd raakte tijdens 

ons clublied dat na deze huldiging spontaan door iedereen ten ge-
hore werd gebracht

- er naast Dre nog 5 anderen gehuldigd werden
- voor hun gouden jubileum Rob Vincken en Arie Groeneveld werden 

gehuldigd
- ook de zilveren jubilarissen Diego Guzman-Hernando, John Mathijs-

sen en John de Goey hun speldje kregen voor 25-jaar trouw lidmaat-
schap

- één jubilaris (Ron Verbeek) helaas niet aanwezig kon zijn 
- er voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie gevoetbald werd
- een mix van Tivolianen ‘n leuke pot speelde, gewoon omdat dat kan
- we hiermee niet op scheids Hakan doelen
- onze hoofdtrainer Hans Bonnema ons na dit seizoen zal verlaten
- de zoektocht naar een vervanger inmiddels gaande is
- we hem zeer erkentelijk mogen zijn voor z’n verdiensten voor de club
- hij naast de sportieve successen ook veel plezier en vooruitgang 

heeft gebracht
- het eerste begin van de verandering van ons sportpark is gemaakt
- de Raptors nu vertrokken zijn
- daardoor alvast extra parkeerruimte beschikbaar is gekomen
- binnenkort ook de kleedlokalen er aan zullen moeten geloven
- hier echter geen parkeerplaatsen voor in de plaats zullen komen
- nieuwe kleedlokalen en ‘n kantine voor RPC gebouwd gaan worden
- het de komende tijd wel even behelpen zal zijn
- we daarvoor een ruil wel een mooi en fris sportpark zullen krijgen
- we dit dan wel samen met RPC moeten delen

H H H








