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REDACTIONEEL

“Het waait wel over!” 
Dat is een uitspraak 
die je vaak hoort 
en nu gezien de 
weersomstandighe-
den naar het schijnt 
helemaal actueel is. 
Van het weer kunnen 
we zeggen dat het 
wel overwaait maar 
van de situatie op en 

rondom de Heihoef kunnen we dat zeker 
niet zeggen. Het is overduidelijk dat er 
op korte termijn grote veranderingen zul-
len gaan plaatsvinden op ons sportpark, 
kleedlokalen platgooien, noodvoorzienin-
gen plaatsen, aanpassingen aan onze 
kantine, een compleet nieuwe kantine 
voor RPC, nieuwe kleedlokalen voor 
beide clubs, kunstgrasvelden aanleggen, 
verlichting op alle 5 de velden, aanpas-
singen aan de infrastructuur, tja zo kun-
nen we nog wel even doorgaan.
Hoe je het ook wendt of keert, doorgaan 
zal het. Om onze leden allemaal enigs-
zins op de hoogte te houden, proberen 
we als club via mail en onze website tijdig 
de informatie over ons mooie sportpark 
te verversen. Voor de toekomst is er nog 
heel wat werk aan de winkel om ons club-
je een krachtige factor op het sportpark te 
laten blijven. Daarbij kunnen we alle hulp 
gebruiken, zowel actieve hulp als pas-
sieve hulp.
Dan terug naar de andere realiteit, het 
voetbal is mondjesmaat weer op gang 
gekomen alhoewel regen en wind vaak 
spelbreker waren in het Eindhovense 
amateurvoetbal. En toch; een gevuld blad 
voor uw neus. Veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Verbouwing sportpark De Heihoef van start
De afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen de gemeen-
te, Tivoli en RPC over de verandering van ons sportpark. Zoals jullie 
hoogstwaarschijnlijk weten, zal RPC in de nabije toekomst verhuizen 
naar De Heihoef en omdat het huidige sportpark daar niet voor voldoet, 
zal er het nodige veranderen. Inmiddels is het cricket en het American 
Football van De Heihoef verdwenen en zijn de eerste ontwikkelingen 
van de verbouwing in gang gezet. Deze verbouwing zal de komende 
maanden ongetwijfeld tot enige overlast lijden, maar we hopen op jullie 
begrip daarvoor. Via onze gebruikelijke kanalen zullen we jullie op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang. Wordt vervolgd...

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter
Na het afscheid van Dré zit onze club nog steeds zonder voorzitter. Wij 
zijn dus nog steeds met spoed op zoek naar een nieuwe voorzitter of 
voorzitster en roepen geïnteresseerde kandidaten op zich zo snel mo-
gelijk bij ons te melden. Dré 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!

Benoemingen hoofdbestuur
In het vorige clubblad deelden we al mede, dat we inmiddels 2 nieuwe 
mensen hebben toegevoegd aan het hoofdbestuur. Wij zijn nog steeds 
blij, dat John Hanraths en Kevin van Och zich bereid hebben verklaard 
wat extra’s te doen en zij zijn benoemd in een algemene functie, t.w. 
bestuursondersteuner. Wij heten hen nog steeds van harte welkom.
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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

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 11 maart 2019)

Bedankt
Yuri Ponjee 3e

Nieuw
geen

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell veteranen/hoofd jeugdzaken/
   leider-trainer JO10-1
  Tom de Haas 2e/trainer dames
 2 Inge Hendrikussen verenigingslid
  Diana Kukhianidze dames
 4 Danny Visser veteranen
  Melvin Rijkers 4e

  Altamash Sheikh JO10-1
 5 Ronald Geldhof 3e

 8 Jorn Creemers reservelid algemeen
 11 Rob van Dommelen 3e

 12 Charles Kuys verenigingslid
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal
 15 Michael Heeren veteranen
  Jaden Pasmans JO11-1
 16 Leendert Bakker trainer-leider JO8-1
 17 Romie Leijtens dames
 19 Marvin van Hout reservelid algemeen
 21 Bas Derks selectie
 22 Kelly Adriaanse dames
 23 Jos de Waal 5e

 25 Nicky Engels 5e

  Hugo Klaassen 3e

 27 Jeffrey de Haas lid vriendenclub veteranen
  Jens Feskens selectie
 28 Appie Saddaty selectie
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerker G&A
 30 Henk vd Boomen veteranen/medewerker
   activiteitencommissie
  Nick van Middelkoop veteranen
 31 Franklin Klumpkens redactie clubblad

H H H







5

WIJ FELICITEREN

in de maand april

 1 Tommy Boerboom JO11-1
 3 Robin van Daal 5e

  Roy Haverkort 3e

 4 Ricardo Kluijtmans selectie
 6 Gerard Geurds lid commissie van beroep
 8 Michel Mohanlal keeperstrainer selectie
  Rick Pruim 2e

  Mariel Schenkelaars verenigingslid
  René Rijkers medewerker kantine
 9 Randy Momoh 5e

 10 Nikki van Engeland dames
 11 Michel Borstrok 3e

 12 Eamon Canning 4e

 13 Huub van Wesel 3e

 14 Rob van Hout reservelid algemeen
  Ger Kuijpers veteranen
 18 Berry van Gompel vriendenclub veteranen
  Hans Sanders 3e

 20 Patrick Maijers scheidsrechter veteranenvrienden 
   club veteranen
 24 Otto Nuys teambegeleider 4e

 25 Tom van Kemenade 5e

  Ilona Andriessen dames
 27 Joey van Hoof selectie
  Joep Ackermans JO11-1
  Renë van Heertum veteranen
 28 Paul van Poppel 3e

H H H
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HEIHOEF NIEUWS 
(van John Hanraths, Willem Scheenjes en Jack Engelen)

Zoals jullie waarschijnlijk weten, gaat er het een en ander veranderen 
op ons sportpark de Heihoef. In het volgende seizoen komt voetbalclub 
RPC ons vergezellen en dan zullen we het sportpark de Heihoef moe-
ten gaan delen.
Om dat voor elkaar te krijgen, wordt de Heihoef veranderd. Er zal een 
kantine voor RPC worden gebouwd, wij behouden onze eigen kantine, 
maar die zal worden verbeterd met meer glas, een overkapping en ter-
ras. Verder zullen we een compleet nieuw kleedlokalen complex krij-
gen.
Voordat dit alles is gerealiseerd, zullen we eerst even in een sloop-/ 
bouwfase zitten, waarbij er bouwwegen, bouwhekken en noodkleedlo-
kalen geplaatst worden. Via de startpagina op de website 
(www.svtivolivoetbal.nl) en periodiek in jullie clubblad kunnen jullie de 
voortgang op de voet volgen.

We houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen en gaan uit van 
een positieve ontwikkeling. Er komen in de toekomst nl. meer bezoe-
kers naar de Heihoef en wij kunnen er met zijn allen aan bijdragen om 
aan iedereen te laten zien, dat wij de leukste en gezelligste voetbalclub 
van Stratum zijn.

Op de volgende pagina’s vinden jullie de berichtgeving over dit onder-
werp, zoals die nu op de website te vinden is.
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Laatste verhuisnieuws

De verbouwing is begonnen
Op dinsdag 20-2-2019 zijn de 
kleed-units geplaatst. He zijn er 
maar 4, dus dat zal aanpassen 
worden. Daarna zijn ze aan de 
slag gegaan om de riolering en 
het water aan te sluiten, zodat 
we als de sloop begint, er ge-
bruik van kunnen gaan maken. 
Bestuurskamer-units worden ver-

plaatst naar de andere zijde (plaats zitbanken) en zal gebruikt worden 
als bestuurskamer en opslagruimte.
Zodra dit allemaal gedaan is, gaan ze aan de slag met de kleedkamers 
en worden er bouwhekken omheen geplaatst. Daarna begint de sloop.

* Start van kunstgrasvelden zal zijn mei/juni
* De verbouwing kantine (terras/bestuurskamer) zal in de zomerstop 

plaatsvinden. De exacte data zijn nog niet bekend. Zodra we die we-
ten, krijgt u een update. 

Voordat we verder gaan met de berichtgeving op de website plaatsen 
we eerst nog even een paar foto’s, die ons op 12 maart werden toege-
stuurd door Angelique Janssen met de toevoeging:
“Vandaag afscheid genomen van speeltuin en bomen”
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Hoe gaat sportpark “De Heihoef” eruitzien?

De Heihoef
Op sportpark “De Heihoef” gaan voetbalclubs RPC 

en Tivoli samenwerken. Samen 
krijgen de clubs 2 kunstgrasvel-
den en 3 natuurgrasvelden. Alle 
velden worden verlicht.

De kunstgrasvelden liggen centraal in het sportpark, 
het dichtst bij de kantines en worden het meest in-
tensief bespeeld.

Er komt een nieuw gebouw vlakbij de kantine van Tivoli met daarin de 
kantine van RPC en kleedkamers voor gezamenlijk gebruik.
De honkbalclub blijft op de huidige locatie op het sportpark.
De cricketclub en de American Footballclub zijn inmiddels verhuisd 
naar sportparken elders in de stad.

Omdat het sportpark intensiever wordt gebruikt, wordt de huidige par-
keerplaats uitgebreid met 30 plaatsen. Ook is met het Sint-Joriscollege 
afgesproken om gebruik te maken van elkaars parkeerterreinen.

Voor fietsers wordt een veilige oversteek gemaakt naar het sportpark 
en komt er een fietsenstalling voor 320 fietsen. Ook de infrastructuur op 
het park (paden/wegen) wordt vernieuwd.

Tivoli krijgt een nieuwe bestuurskamer aangebouwd op de plaats van 
de huidige rookruimte/ingang. Aan de andere zijde komt een overdekt 
terras, dat zicht geeft op het hoofdveld.

Planning
In het voorjaar van 2019 start de herinrichting van sportpark de Hei-
hoef. Het bestemmingsplan hiervoor is onherroepelijk. Eind 2019 zijn 
de kleedlokalen, de kantine van RPC en de bestuurskamer van SV 
Tivoli op de Heihoef gereed. In de winterstop 2019-2020 verhuist RPC 
naar de Heihoef.
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Herinrichting sportpark De Heihoef
Klik hier voor plattegrond.

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

H H H
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TIVOLI 1 – AF AAN ’T ZAKKEN?

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

De afgelopen periode was voor ons 1e wat minder succesvol. Het met 
blessureleed kampende Tivoli leed 2 nederlagen (uit bij Spoordonkse 
Boys en thuis tegen Valkenswaard) en speelde een keer gelijk (thuis te-
gen DBS). Desondanks blijven we meedraaien in de middenmoot. Toch 
even een schepje er boven op, lijkt ons op zijn plaats.

Spoordonkse Boys – Tivoli (2-0) 4-1 17 februari 2019

ED/ed.nl
Spoordonkse Boys boekte een ruime en verdiende 
zege op Tivoli. Luc Roefs en Joep Verhagen schonken 
de thuisploeg een 2-0 voorsprong, voordat Mike van 
Dijk wat terugdeed namens Tivoli. Wederom Luc Roefs 
en een eigen doelpunt deden de eindstand uitkomen 
op 4-1.

amateurvoetbaleindhoven.nl
Spoordonkse Boys behaalt belangrijke overwinning tegen Tivoli.
Onder heel andere weersomstandigheden dan de week ervoor begon 
Spoordonk sterk aan de wedstrijd en al in de 2e minuut was er een 
kans voor Spoordonk toen Joep Verhagen de bal goed terug legde op 
Luc Roefs die goed inschoot maar hun keeper kon nog redden.








11

In de 7e minuut kon Sjoerd van Ham uithalen maar ook nu was de 
keeper een sta in de weg .In de 13e minuut  weer een aanval van 
Spoordonk  waarbij Jasper van Agt de bal meegaf aan Luc Roefs en 
nu schoot hij wel raak 1-0. Spoordonk bleef sterker  en in de 18e mi-
nuut kwam de 2-0 op het bord toen Joep Verhagen een verdwaalde 
bal goed aannam en ook prima binnen schoot. In de 20e minuut al 
weer een kans voor Spoordonk maar het schot van Jasper van Agt kon 
door hun keeper nog uit de hoek worden gegrabbeld. In de 33e minuut 
moest Jasper het veld verlaten met een blessure en kwam Roel van 
Nunen erin. Vlak voor de rust was er een kansje voor Tivoli maar de bal 
ging over het doel.
In de tweede helft ging Tivoli meer naar voren spelen en in de 55e mi-
nuut kwamen zij op 2-1 door Mike van Dijk toen Spoordonk de bal niet 
goed weg werkte. Tivoli werd daarna sterker en drukte Spoordonk in de 
verdediging zonder echt gevaarlijk te worden. In de 60e minuut werd 
het echter 3-1 door Rick van der Pasch die een geblokt schot alsnog 
binnen schoot. Dit was een belangrijk doelpunt want hiermee was het 
verzet van Tivoli gebroken. Wel was er nog een kansje voor Tivoli maar 
deze werd over geschoten. In de 72e minuut  ging de prima spelende 
Luc Roefs naar de kant en kwam Stijn Snelders erin.
In de 79e minuut schoot Sjoerd van Ham de bal naar voren en deze 
werd door een speler van Tivoli  over zijn keeper heen in eigen doel 
gekopt 4-1. In de slotminuten  werd Rick van de Pasch nog gewisseld 
voor Max van Straten. Toen de goed leidende scheidsrechter affloot, 
konden de handen de lucht in en worden er 3 punten bij geschreven.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – Valkenswaard (1-1) 1-3  24 februari 2019

ED/ed.nl
Door een loepzuiver genomen vrije trap van Luuc Bonnema kwam Ti-
voli in de 10e minuut op voorsprong 1-0. Echter enkele minuten daarna 
was het René Bolster die de zaken weer in evenwicht wist te brengen. 
Na rust leek het er op dat Tivoli het heft in handen wilde nemen, 
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maar daar dacht Vincent van den Groenendaal toch iets anders over 
door van dichtbij er 1-2 van te maken. Net voor tijd had Tivoli pech. Bas 
Derks haalde keihard uit. De bal, die via de onderkant van de lat in het 
doel terecht kwam, werd niet als een treffer aangerekend. In blessure-
tijd maakte Erwin Isbouts er 1-3 van.

Tivoli – DBS (2-2) 3-3  10 maart 2019

ED/ed.nl
DBS ging voor rust beter met de wind om. De bezoekers kwamen op 
0-2 door goals van Tim de Bie en René de Vries, maar toch ging Tivoli 
rusten met een gelijke stand. Joey van Hoof en Mike van Dijk zorgden 
voor de doelpunten. Joey Seetsen zette DBS in de 82ste minuut weer 
op voorsprong, maar Luuc Bonnema bezorgde Tivoli alsnog een punt.

amateurvoetbaleindhoven.nl
Beide ploegen maakten er een leuk duel van in een winderige omge-
ving. DBS met Eric van der Palen als nieuwe hoofdtrainer op de bank 
was de eerste fase voor rust de betere ploeg en kwam dan ook ver-
diend op voorsprong door Tim de Bie en René de Vries. Toch kwam 
Tivoli nog voor de thee op gelijke hoogte. Joey van Hoof en Mike van 
Dijk waren verantwoordelijk voor de doelpunten. 
Na rust ging het niveau van de wedstrijd naar beneden en leek een 2-2 
gelijkspel een logisch vervolg, toch kwam DBS in de slotfase weer op 
voorsprong door een doelpunt van Joey Seetsen en dacht de drie pun-
ten mee te nemen, maar in de laatste minuten van de wedstrijd redde 
Luuc Bonnema een punt voor Tivoli.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – DBS op 10 maart jl. was Ibnijah Olin van JO8-
1 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht mee op de 
foto, kreeg een leren bal en een oorkonde geschonken en werd boven-
dien na de wedstrijd op eten en drinken getrakteerd. Ons veteranen-
team is komend seizoen de gulle sponsor van deze mascotte-ervaring.
De bij deze rubriek behorende vragenlijst moeten jullie te goed houden 
tot de volgende keer. We plaatsen nu alvast wel enkele foto’s.

IBNIJAH OLIN

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 10-03-2019
TIVOLI 1 – DBS 1

H H H
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TUSSENSTANDEN 2018-2019

Tivoli 1 0512 Standaard 3e Klasse D
Sparta’25 16 38 27- 12
Valkenswaard 18 38 47- 20
SBC 16 37 36- 22
PSV 16 36 36- 20
Unitas’59 16 26 23- 22
Budel 17 26 28- 27
Reusel Sport 13 18 27- 21
Tivoli 13 17 31- 29
WODAN 18 17 25- 52
DBS 18 16 17- 27
Wilhelmina Boys 16 15 24- 27
Hapert 15 12 18- 25
Spoordonkse Boys 15 12 17- 33
Dommelen 17 11 19- 38

Tivoli 2 0519 Reserve 5e Klasse 522
Tivoli 2 12 28 32- 13
Wilhelmina Boys 4 10 25 33- 16
Brabantia 7 14 25 60- 32
EFC 5 12 23 32- 14
Nieuw Woensel 2 11 21 33- 17
Maarheeze 3 11 21 32- 21
Best Vooruit 6 13 19 33- 36
Bergeijk 3 13 17 31- 29
RPC 4 12 14 32- 29
WODAN 6 13 13 34- 39
DOSL 3 11 3 18- 55
Riethoven 3 12 0 10- 79




15

Tivoli 3 0519 Reserve 5e Klasse 523
Braakhuizen 4 12 28 58- 19
Geldrop 6 12 24 44- 23
Nuenen 7   9 22 40- 14
Nieuw Woensel 4 11 20 44- 24
Unitas’59 6 10 19 38- 18
Acht 4 11 16 51- 31
EMK 5 10 14 36- 27
Woenselse Boys 4 11 10 18- 32
Pusphaira 3 13 10 20- 33
Tivoli 3 10 7 16- 71
Maarheeze 6 11 3 14- 87

Tivoli 4 0519 Reserve 5e Klasse 520
Reusel Sport 5   9 25 36- 10
Nuenen 6 10 23 44- 18
Bladella 6 10 16 22- 26
EFC 6 10 14 29- 30
Tivoli 4   9 13 35- 34
DBS 4 10 12 29- 34
UNA 6 10 11 30- 42
Oirschot Vooruit 7 10 10 20- 27
RKVVO 5 10 9 26- 34
Beerse Boys 8   8 6 17- 33
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Tivoli 5 Reserve 6e Klasse 644
Unitas’59 10 14 36 55- 22
Tivoli 5 12 32 64- 12
RKGSV 4 10 21 43- 20
EMK 7 12 20 34- 38
Heeze 6 12 20 24- 32
RPC 5 12 18 29- 28
Acht 5 13 18 51- 37
DOSL 6 13 14 29- 33
SBC 12 12 13 29- 43
Maarheeze 5 11 9 23- 39
DBS 7 14 9 30- 79
Brabantia 12 13 7 26- 54

Tivoli VR1 513 5e klasse 860
SBC VR1 11 27 66- 17
Rood Wit V VR1 12 23 36- 16
Acht VR1 10 22 47- 14
Nieuw W. VR2   9 19 33- 15
UNA VR1 12 19 22- 18
Nuenen VR3 10 18 34- 30
Pusphaira VR2 12 16 18- 32
Spoord. Boys VR1 10 10 12- 35
Tivoli VR1 11 9 12- 31
Nederwetten VR2   8 3 6- 33
Valkenswaard VR1 11 3 8- 53
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Tivoli JO11-1 0267 (voorjaar) 5e Klasse 17
Tivoli JO11-1 3 9 18- 6
Brabantia JO11-3 2 6 18- 2
RPC JO11-3 2 6 8- 4
Unitas’59 JO11-4 3 6 13- 16
Budel JO11-4 2 3 7- 8
DOSL JO11-2G 2 3 4- 10
EMK JO11-2G 3 3 14- 7
Geldrop JO11-5 3 3 4- 13
Braakh. JO11-2 4 3 11- 20
Nuenen JO11-4 1 0 2- 3
DVS JO11-3 3 0 7- 17

Tivoli JO10-1 0264 (voorjaar) 3e Klasse 13
Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer gepubliceerd.

Tivoli JO8-1 0304 (voorjaar) 4e Klasse 27
Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer gepubliceerd.

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

Op 8 maart verscheen er in de rubriek “UIT DE KLEEDKAMER” een 
artikel in het ED, waarbij onze 1e elftal speler Luuc Bonnema voor het 
voetlicht kwam. Onderstaand publiceren we een scan van dat artikel.

H H H
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GEDICHT 
(van onze huisdichter)

Het grote wachten

Op jou moeten we wachten
Naar jou zullen we smachten
Met jou zullen we plachten

Te genieten dagen en nachten 

Het grote wachten komt ten einde
We verlangen naar het met jou samen zijnde

Als ik je in mijn armen sluit 
Ga je nooit meer mijn hartje uit

Waar ik ook ooit tegenstuit
Dat is een welgemeend besluit

Het grote wachten komt ten einde
We verlangen naar het met jou samen zijnde

Vol liefde van je ouders
Twee oprechte van jou houders

Er bestaat toch niets vertrouwders
Leun maar op mijn schouders

Pasje 14-2-2019

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

JO8-1

RPC JO8-6 – Tivoli JO8-1 1-16 16 februari 2019

Door een misverstand kwamen er 2 spelers niet opdagen en moesten 
we de wedstrijd met 5 man beginnen. Gelukkig was de tegenstander 
niet goed, waardoor het gemis van 1 speler niet opviel.
We waren veel beter en konden regelmatig opstomen naar het doel.
De tegenstand was beperkt, hierdoor kregen we ook nauwelijks kansen 
tegen. Een goede wedstrijd met 5 man, hard gewerkt en verdiend ge-
wonnen, 1-16.
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Marvilde JO8-1 – Tivoli JO8-1 12-6 9 maart 2019

Waarschijnlijk zat de carnaval nog in de benen, we waren niet vooruit te 
branden, waardoor we telkens een stapje te laat waren.
De kansen die we kregen rondden we goed af, maar we kregen te veel 
kansen tegen waardoor uiteindelijk met 12-6 verloren werd.
Volgende week weer allemaal op tijd naar bed.

JO10-1

Tivoli JO10-1 - Woenselse Boys JO10-2 8-3 16 februari 2019

Op verzoek zijn we 1 klasse teruggezet van de 2e klasse naar de 3e 
klasse. Deze wedstrijd moest een beeld geven of we deze klasse aan 
kunnen. De jongens goed duidelijk gemaakt dat deze tegenstander 
waarschijnlijk iets minder goed is dan de vorige, maar nog steeds erg 
goed zal zijn.
Dit werd goed opgepakt en er werd veel strijd geleverd, dit resulteerde 
in veel kansen. We hadden het beste van het spel en kwamen verdiend 
op voorsprong, het was eigenlijk zo dat zij alleen maar gescoord heb-
ben door fouten van ons.
We hadden de wedstrijd onder controle, blijkbaar was de trainer van de 
tegenstander dit niet gewend en begon steeds meer commentaar op de 
leiding te hebben.
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Joey, de spelbegeleider liet zich niet uit het veld slaan en bleef rustig 
en goed leiden. Heel verdiend gewonnen, jammer dat de tegenstander 
dit niet sportief kon oppakken. Het lijkt erop dat we prima passen in 
deze klasse.

JO11-1

Bij het ter perse gaan van dit clubblad waren de verslagen van de 
JO11-1 nog niet beschikbaar. Misschien de volgende keer?!

H H H
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TIVOLI GESPOT - QUIZVRAAG

Angelique Janssen stuurde ons een hele mooie Tivoli-foto, die zij er-
gens van Facebook geplukt had en die wij onderstaand plaatsen. Jam-
mer genoeg heeft zij niet kunnen achterhalen, waar die foto genomen 
is. Dus wij doen bij deze een oproep aan jullie:

Wie weet waar deze foto genomen is?

Oplossingen kunnen jullie inleveren bij Angelique of in de kopijbus.

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  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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- de bouwvakkers intrede hebben genomen op de Heihoef
- het eerste gebouw al plat ligt
- we daarmee weliswaar het speelhuisje in ons speeltuintje bedoelen
- er snel genoeg meer plat zal gaan
- er na het afbreken van de huidige kleed lokalen begonnen kan 

worden met de opbouw
- de Heihoef er over een ruim jaar dan wel spic en span uit moet zien
- beide clubs dan aan een lange samenwerking kunnen beginnen
- er 2 kunstgrasvelden zullen zijn
- er ook genoeg kleedlokalen zullen zijn
- alle velden verlichting krijgen
- onze kantine een flinke opknapbeurt krijgt
- u op onze website meer informatie hierover kunt vinden
- er weinig gevoetbald is
- wind en regen grote spelbreker waren
- ons eerste toch een puntje wist te sprokkelen
- er verder weinig nieuws van de velden te melden is
- het bestuur ondertussen volop bezig is met de invulling voor komend 

seizoen
- er een nieuwe trainer nodig zal zijn
- het daar uiteraard niet bij blijft
- we natuurlijk ook nog steeds een nieuwe voorzitter zoeken
- er verder nog meerdere vacatures om invulling vragen
- belangstellenden zich kunnen melden
- wij tenslotte iedereen nog een prettige voortzetting van dit lopende 

seizoen toewensen

H H H








