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REDACTIONEEL

Of ik even redac-
tioneel voor mijn 
rekening wilde ne-
men. Ja hoor, geen 
probleem. Moet 
wel bekennen dat 
ik geen flauw idee 
heb wat ik hier ga 
vermelden?!
Ik ben zelf ook (he-

laas) niet vaak meer op de Heihoef 
te vinden en weet daarom ook niet 
wat er allemaal is gebeurd de laatste 
tijd. Uiteraard ben ik op de hoogte 
van de verbouwingen en op zich denk 
ik dat het best wel iets gaat worden. 
Verderop in dit clubblad kunnen jullie 
ook lezen hoe het er op dit moment 
voorstaat. 

Na een tijd van afwezigheid was er 
in het vorige clubblad weer een soort 
van quizvraag. Twee personen wisten 
ons het goede antwoord (met bewijs) 
te leveren. Goed om te zien dat er 
toch nog mensen reageren op dat 
soort dingen. Wellicht dat er ooit nog 
eens een quiz of iets dergelijks 
terugkeert in ons clubblad. Sugges-
ties hiervoor zijn altijd welkom 
natuurlijk!

Dan rest mij nu alleen nog maar om 
jullie veel leesplezier toe te wensen in 
weer een nieuwe editie van ons ge-
weldige clubblad (al zeg ik het zelf).

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Verbouwing sportpark De Heihoef van start
De verbouwing op ons sportpark is inmiddels echt begonnen. De oude 
kleedlokalen zijn inmiddels grotendeels plat gegooid en de vier units 
die we daarvoor tijdelijk in de plaats hebben gekregen, zijn in gebruik. 
Een afname van twaalf naar vier kleedlokalen veroorzaakt natuurlijk 
overlast, dus aan jullie de vraag om extra rekening met elkaar en met 
de situatie te houden. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd 
en met jullie gedeeld via de website en de overige gebruikelijke kana-
len.

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter
Na het afscheid van Dré zit onze club nog steeds zonder voorzitter. Wij 
zijn dus nog steeds met spoed op zoek naar een nieuwe voorzitter of 
voorzitster en roepen geïnteresseerde kandidaten nog steeds op zich 
zo snel mogelijk bij ons te melden. Dré blijft op de achtergrond aanwe-
zig en is nog steeds bereid om met liefde en plezier een nieuwe leids-
man of -vrouw te begeleiden gedurende het lopende seizoen. Kom op 
mensen, help ons om mee te zoeken naar geschikte kandidaten!

Benoemingen hoofdbestuur
In navolging van John Hanraths en Kevin van Och is ook Perry Plom-
pen toegevoegd aan het hoofdbestuur, ook in de rol van bestuurson-
dersteuner. Wij heten ook hem via deze weg dan ook van harte welkom 
bij het bestuur. 
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Openstaande vacatures
Er zijn nog steeds meer handen nodig om alles in goede banen te 
leiden. Vind jij het bijvoorbeeld leuk om op zaterdag en/of zondag bij-
voorbeeld een wedstrijd te fluiten, scheidsrechters komen we altijd 
tekort. Of zou je graag meer inspraak hebben in bepaalde (bestuurlijke) 
zaken? Van bardienst draaien, training geven, besturen,  schilderwerk, 
schoonmaken van kleedkamers tot het organiseren van activiteiten, 
voor het uitvoeren van al deze activiteiten is een vereniging afhankelijk 
van zijn vrijwilligers. Zegt u “Ik wil ook wel iets doen voor de vereni-
ging”, laat het ons dan weten en help ons uit de brand. Schroom niet en 
meld je aan. Kijk op de site voor de openstaande vacatures!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 8 april 2019)

Bedankt
geen

Nieuw
Jos Klomp  JO10-1
Hasan Saygili  3e

Atahan Gunuc  3e

Jaédian van Driel JO8-1

H H H
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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 veteranen/
   vriendenclub 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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WIJ FELICITEREN

in de maand mei

 2 Vincent Prudon veteranen
 3 Ed Kloes selectie
  David van Leeuwen 4e

 4 Luuk Janssen JO10-1
 6 Joey Klaassen selectie/medewerker
   activiteitencommissie
  Burhan Saygili 3e

 7 David Jansma JO11-1
 11 Stef de Goeij 2e/medewerker
   activiteitencommissie
 16 Frank Gielen lid vriendenclub veteranen
 17 Roy de Goey begeleider 2e/medewerker
   activiteitencommissie
 20 Nina Evers dames/medewerker kantine
  Belle Driessen verenigingslid
 23 Nick van Reusel 2e

 24 Krijn Feskens selectie
  Thijs Diepstraten elftalbegeleider JO8-1
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/secretaris
   commissie van beroep
 27 John Hanraths veteranen/bestuursondersteuner
 28 Frank van de Ven veteranen
 30 Angelique Janssen HAC/HFZ-beheerder kantine/
   lid jeugdcommissie
  Leroy Renders selectie
  Gerrit van Veen grensrechter selectie 1
  Nigel Rohof JO11-1
 31 Gijs Visser lid vriendenclub veteranen
  Vincent Liebregts 2e

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

Beste Tivolianen en bezoekers van de Heihoef,
In ons vorige clubblad hadden we jullie beloofd, dat we maandelijks 
met een update omtrent de ontwikkelingen zouden komen. Zoals jullie 
waarschijnlijk weten, wordt Sportpark de Heihoef verbouwd om mo-
gelijk te maken, dat voetbalclub RPC ergens in het volgende seizoen 
ook op de Heihoef komt spelen. Er zal een kantine voor RPC worden 
gebouwd, wij behouden onze eigen kantine, maar die zal worden ver-
beterd met meer glas, een overkapping en terras. Verder zullen we een 
compleet nieuw kleedlokalen complex krijgen. Voordat dit alles is gere-
aliseerd, zullen we eerst even in een sloop-/ bouwfase zitten, waarbij 
er bouwwegen, bouwhekken en noodkleedlokalen geplaatst worden. 
Sinds vorige week maken we gebruik van de tijdelijke kleed/doucheu-
nits. De oude kleedlokalen worden momenteel gesloopt en we krijgen 
er nieuwe moderne kleedlokalen voor terug. We proberen zoveel mo-
gelijk rekening met jullie te houden maar dat neemt niet weg dat het op 
sommige speeldagen druk kan zijn bij de wisseling van teams en kleed-
lokalen. We hopen op jullie begrip. In een latere fase zal er een nieuwe 
bestuurskamer worden gebouwd, de kantine wordt aan de zijkant van 
meer glas voorzien en er wordt een overkapping  met terras gemaakt.
Via de startpagina op de website (www.svtivolivoetbal.nl) en periodiek in 
jullie clubblad kunnen jullie de voortgang op de voet volgen. Ook via 
facebook houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen. We 
gaan nog steeds uit van een positieve ontwikkeling. Er komen in de 
toekomst nl. meer bezoekers naar de Heihoef en wij kunnen er met zijn 
allen nog steeds aan bijdragen om aan iedereen te laten zien, dat wij 
de leukste en gezelligste voetbalclub van Stratum zijn.
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Voordat we verder gaan, plaatsen we foto’s van de sloop, de verbou-
wing en de tijdelijke kleed en douch units. Deze foto’s zijn ons aangele-
verd door Angelique Janssen, John Hanraths en Hans Bonnema.
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Onderstaand vinden jullie de berichtgeving over dit onderwerp, zoals 
die nu op de website te vinden is. 

Laatste verhuisnieuws 
Op ed.nl en in het papieren ED 
verscheen op 21 maart een artikel 
over de sloop, dat wij op de websi-
te en onderstaand met jullie delen.

Zo gaat sportpark De Heihoef aan de Roostenlaan in Eindhoven eruit zien na de nieuwbouw 
voor RPC (rechts) en de opknapbeurt voor het clubgebouw van Tivoli (links). Ook komen 
er 19 nieuwe kleedlokalen voor beide clubs en enkele andere ruimtes. © RPC/Tivoli/MAG 
Architecten

Sloop voor nieuwbouw voetbalclubs RPC en Tivoli 

in Eindhoven is begonnen

EINDHOVEN - De sloop van de kleedlokalen van voetbalclub Tivoli 
is voorzichtig begonnen. Binnen een maand start de nieuwbouw 
van de 19 kleedlokalen en de nieuwe kantine van nieuwkomer RPC 
op sportpark Heihoef aan de Roostenlaan. Maar pas na de winter-
stop, dus begin 2020, voetballen de teams van de Aalsterwegclub 
er echt.

Michel Theeuwen 21-03-19, 08:56 Laatste update: 09:47 Bron: ED
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Daarmee is zeker al een vertraging van ongeveer een half jaar opge-
treden. En dus kan de bouw van de Park + Ride-garage op het huidige 
hoofdveld van RPC aan de Aalsterweg ook pas starten in het begin 
van 2020, als de voetbalclub elders is ondergebracht. ,,En we gaan 
pas verhuizen als alles klaar is. Want we gaan niet in barakken in de 
kou zitten”, zegt voorzitter Jan van den Broek van RPC. De club hoopt 
dat de nieuwe kantine op Heihoef begin december wordt opgeleverd; 
daarna wordt de inrichting door de vereniging zelf gedaan.

De velden van Oranje-Rood en RPC aan de Aalsterweg in Eindhoven. Op het veld rechtson-
der komt de Park & Ride-parkeergarage. RPC verhuist naar de Roostenlaan. © Ronald Otter

Sinds 2017 wordt er gewerkt aan de bouw van de P+R waar winkelend 
publiek straks de auto kan parkeren om zich met de bus naar de stad 
te laten vervoeren. Hier komen ook de ambulances uit de Deken van 
Somerenstraat te staan. 
In totaal komen er 600 parkeerplaatsen, waarvan er zo’n 400 voor 
sporters en bezoekers van onder andere hockeyclub Oranje-Rood zijn 
bedoeld. 
Eind 2020 moet de P+R-garage klaar zijn.
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Het ontwerp voor de Park & Ride aan de Aalsterweg in Eindhoven, op het huidige hoofdveld 
van voetbalclub RPC, naast hotel Van der Valk Eindhoven. © Gemeente Eindhoven

De voorbereiding van de noodzakelijke verhuizing van RPC had veel 
voeten in aarde. ,,We hebben hard moeten onderhandelen om deze 
nieuwe accommodatie te krijgen. Maar de gemeente betaalt niet alles. 
We zoeken voor 25.000 euro aan sponsors en we leggen zelf geld bij 
uit onze reserve voor de inrichting van het nieuwe gebouw”, aldus Van 
den Broek. Tivoli moet anderhalf jaar lang omkleden in vier tijdelijke 
units die op korte termijn worden geplaatst, maar scheidend voorzitter 
Dré Rennenberg is banger voor de parkeerdruk op het gebied als er 
1200 leden van RPC bijkomen. ,,Verder moeten we Heihoef natuurlijk 
gaan delen, dat zijn we niet gewend. Daarom moeten we bijvoorbeeld 
goede afspraken maken over het gebruik van de velden.”

De parkeerplaats bij hockeyclub Oranje-Rood aan de Charles Roelslaan in Eindhoven 
wordt (gedeeltelijk) natuurgebied als de Park & Ride aan de Aalsterweg klaar is, eind 2020. 
© Michel Theeuwen
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Bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de P+R dinsdag is 
gezegd dat het parkeerterrein P4 bij Oranje-Rood definitief terug wordt 
gegeven aan de natuur. Maar Joop van Hout van Trefpunt Groen meldt 
dat er wel nog gesproken wordt over het deels handhaven van de par-
keerplaats. Dat zou de druk op zaterdagen op de P+R moeten verlich-
ten. Maar de groenbelangengroep wil dan wel natuurcompensatie, bij 
voorkeur elders langs de Tongelreep. Ook zijn parkeertellingen gehou-
den en zijn belanghebbenden gesproken over de parkeerbehoefte. De 
resultaten volgen later.

Tot zover dat artikel. Alhoewel het artikel in het papieren ED inhoudelijk 
gelijk is, plaatsen we voor de volledigheid onderstaand een scan daar-
van.

Verder nu met de berichtgeving op de website.

Zie ook Filmpje 040. Op deze plaats op de website kun je een filmpje 
van Studio 040 bekijken met de volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=U8E8Q3wGrYI

22 maart
* de omgevingsvergunning is verleend
* zijn druk bezig de bestuursunits te verplaatsen en tijdelijk kleedunits 

aan te sluiten waarna ze op 31 maart in gebruik kunnen worden ge-
nomen

* 1 april is de sloop van de oude kleedkamers begonnen
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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 gebruik 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 weten, krijgt u een 
update.

Hoe gaat sportpark “De Heihoef” eruitzien?

De Heihoef
Op sportpark “De Heihoef” gaan voetbalclubs RPC 

en Tivoli samenwerken. Samen 
krijgen de clubs 2 kunstgras-
velden en 3 natuurgrasvelden. 
Alle velden worden verlicht. De 
kunstgrasvelden liggen centraal 
in het sportpark, het dichtst 
bij de kantines en worden het 
meest intensief bespeeld. Er 

komt een nieuw gebouw vlakbij de kantine van Tivoli met daarin de 
kantine van RPC en kleedkamers voor gezamenlijk gebruik. De honk-
balclub blijft op de huidige locatie op het sportpark. De cricketclub en 
de American Footballclub zijn inmiddels verhuisd naar sportparken el-
ders 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.
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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.

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 – NOG STEEDS MIDDENMOTER

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

Een overwinning, een gelijkspel en 2 nederlagen (tegen potentiële titel-
kandidaten) was de oogst van ons 1e in de afgelopen 4 weken. Daar-
mee blijven ze een stabiele middenmoter.

Unitas ‘59 – Tivoli (0-0) 0-1 17 maart 2019

ed.nl

In een matige Eindhovense derby trok Tivoli aan het langste eind. Uni-
tas’59 had het meeste balbezit, maar dat leverde nauwelijks kansen op. 
Op slag van rust leek Virgil Niekoop met een kopbal de thuisploeg op 
voorsprong te zetten, maar scheidsrechter Torremans nam het vlagsig-
naal van de grensrechter voor buitenspel over. Joey van Hoof was in 
de 53ste minuut met een afstandsschot op de lat dicht bij de openings-
treffer voor de bezoekers. Een minuut later lag de bal wel in het net. Na 
een vrije trap van René Lathouwers kopte Ralf Walravens de bal ach-
terwaarts over keeper Paul Wijnen heen, 0-1. Unitas’59 ging op jacht 
naar de gelijkmaker, maar dat leverde niet meer op dan kopballen van 
Mouad Jabri (op de lat) en Nassim Markgraaf (net over).

Papieren ED
In het papieren ED werd met deze wedstrijd groot uitgepakt. Op de 
volgende pagina een scan.
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Wilhelmina Boys - Tivoli (1-1) 1-1  24 maart 2019

ED/ed.nl
Wilhelmina Boys hield ondanks een veldoverwicht maar een punt over 
aan het treffen met Tivoli. Op aangeven van Huib Bergkamp schoot 
Robbie Baeten in de 24ste minuut de 1-0 binnen. Op slag van rust 
zorgde Joey van Hoof voor 1-1. In de tweede helft vielen er geen goals 
meer, maar wel twee rode kaarten. Eerst moest Mick Cras van Wilhel-
mina Boys voortijdig gaan douchen en ook invaller-doelman Luuk Ver-
schueren van Tivoli haalde het eindsignaal niet.

amateurvoetbaleindhoven.nl

Wilhelmina Boys kan veldoverwicht tegen Tivoli niet omzetten in 
overwinning
In haar strijd om afstand proberen te nemen van de plaatsen op de 
ranglijst die aan het einde van het seizoen degradatie of nacompetitie 
om klassenbehoud betekenen, heeft de hoofdmacht van Wilhelmina 
Boys in haar thuiswedstrijd tegen het Eindhovense Tivoli helaas geen 
grote stap kunnen zetten, ondanks dat de tricolores zo goed als de 
gehele wedstrijd de bovenliggende partij waren, moest men genoegen 
nemen met een puntendeling.
Het was weer puzzelen voor hoofdtrainer Toon van der Loo om de juis-
te startopstelling samen te stellen. Naast de langdurig geblesseerden 
Stef Vervloet en John Termeer, was Mike Smit voor de ontmoeting met 
Tivoli niet beschikbaar vanwege werkverplichtingen en ontbrak Leandro 
Rodrigues vanwege een schorsing. De oefenmeester had na een lange 
afwezigheid voor Yoran Bouwmans een basisplaats.
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Ook aanvoerder Lars Kuys was na een schorsing weer beschikbaar, 
voor jeugdspeler Huib Bergkamp was ook een plaats in de startopstel-
ling weggelegd. Zijn teamgenoot bij het JO19-1 elftal, Brent Mutsaarts
nam plaats op de reservebank en die zat daar in het gezelschap van 
Cas Kuipers en Mick Cras. Tot slot stond ook Michael Koning weer aan 
de aftrap, zijn routine is voor het zeer jeugdige elftal van groot belang.   
Direct na die aftrap toonde het elftal van Wilhelmina Boys haar intenties 
voor deze voetbalmiddag, de tricolores namen het initiatief en probeer-
den de tegenstander op eigen helft vast te zetten. Dat resulteerde erin 
dat het spel zich voornamelijk op de helft van de tegenstander afspeel-
de en halverwege het eerste bedrijf leverde dat een voorsprong op. Op 
aangeven van jeugdspeler Huib Bergkamp schoot zijn leeftijdgenoot 
Robbie Baeten knap de 1-0 binnen.
De weelde van een voorsprong is niet iets waar de tricolores vaak mee 
geconfronteerd worden, maar was zeker goed voor het gemoed van 
de spelers op het veld. De hoofdmacht van Wilhelmina Boys ging niet 
terug uit leunen maar bleef op zoek gaan naar het doel van de tegen-
stander. Dat resulteerde in enkele kleinere mogelijkheden voor de Bes-
tenaren, maar een doelpunt leverde het niet op. Groot was de teleur-
stelling toen juist voor het rustsignaal de gelijkmaken van Tivoli ineens 
uit de lucht kwam vallen.
In de tweede helft was het spelbeeld identiek aan dat van het eerste 
bedrijf. Het elftal van Wilhelmina Boys ging op zoek naar een nieuwe 
voorsprong en de tegenstander Tivoli beperkte zich, waarschijnlijk 
noodgedwongen, tot het tegenhouden van de aanvallen van de tricolo-
res. Dat veldoverwicht leidde helaas niet tot vele kansen en als er die al 
waren, dan waren ze niet groot van omvang. Uiteindelijk bleek de rust-
stand ook de eindstand, en kon het elftal van Wilhelmina Boys slechts 
één schamel wedstrijdpunt aan haar totaal toevoegen.
Daarmee handhaven de tricolores zich nog op de “veilige” elfde plaats, 
de komende twee wedstrijden zijn van groot belang. Aankomende 
week, op zondag 31 maart, gaat het vaandelteam van Wilhelmina Boys 
op bezoek bij Hapert, dat op de ranglijst een positie lager is terug te 
vinden. Een week later, op zondag 7 april,  brengt diezelfde tegenstan-
der, Hapert, een bezoek aan sportpark Naastenbest.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright
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Tivoli – SBC (0-0) 1-2 31 maart 2019

ED/ed.nl
MOEIZAME ZEGE VAN SBC BIJ TIVOLI: 1-2
De eerste helft kende slechts een hoogtepunt. Een aanval van SBC 
werd op miraculeuze wijze door keeper Axel Walravens gekeerd. Ver-
der was de eerste helft het aanzien niet waard. Dat werd anders in de 
tweede helft waarin vooral SBC tot aantrekkelijk voetbal kwam. In de 
60e minuut opende Joost van Heck de score, 0-1. Juist toen Tivoli in 
zijn ritme dacht te komen, vergrootte Max Vernie de voorsprong van 
SBC, 0-2. Tivoli gaf zich echter niet gewonnen, zeker niet toen in de 
80ste minuut Mike van Dijk de stand op 1-2 wist te brengen. Het hek 
zou helemaal van de dam zijn geweest als een afstandsschot van Luuc 
Bonnema van zeker dertig meter niet was afgeketst op de lat, terwijl de 
SBC-doelman kansloos in het doel was gevallen.

amateurvoetbaleindhoven.nl
SBC aan kop
Een matige eerste helft kende slechts een hoogtepunt. Een massale 
aanval van SBC werd op een miraculeuze wijze door de Tivoli doelman 
Alex Walravens gekeerd. Na de pauze kwam SBC tot aantrekkelijk 
voetbal. In de 57e minuut kwam men op voorsprong. Uit een voorzet 
van Clint van Doorn tikte Joost van Heck de 0-1 binnen.
Een kwartier later werd een corner van Yurjen de Jongh door Max 
Vernie met het hoofd verzilverd, 0-2. Tivoli gaf zich niet gewonnen en 
kwam tien minuten voor tijd met de aansluitingstreffer van Mike van 
Dijk, 1-2. In de slotfase kwam SBC nog goed weg toen een afstandspe-
gel van Luc Bonnema op de doellat belande. Door dit resultaat en de 
overige uitslagen gaat SBC momenteel weer aan de leiding. Sparta’25, 
dat niet speelde, pakt de tweede periode titel.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Tivoli – Sparta ‘25 (0-1) 0-3 7 april 2019

ED/ed.nl
Vanaf de eerste minuut was het Sparta Beek en Donk die de toon wist 
te zetten. In de 28e minuut was het Robbert van Lankveld die met 
een prachtig afstandsschot de stand op 0-1 bracht. Een dikke minuut 
daarna had Mike van Dijk de wedstrijd een ander gezicht kunnen ge-
ven toen hij dat vanaf 11 meter had kunnen doen; maar helaas vond hij 
de goed kepende Sparta doelman op zijn weg. Na rust trok Sparta ‘25 
de touwtjes nog strakker aan door een doelpunt in de 50e minuut van 
René Brouwers en in de 58e minuut door een doelpunt van Joost An-
kersmit waarmee de eindstand op 0-3 werd bepaald.

H H H
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TUSSENSTANDEN 2018-2019

Tivoli 1 0512 Standaard 3e Klasse D

Valkenswaard 21 45 56- 23
Sparta’25 19 44 31- 13
SBC 20 44 45- 29
PSV 20 40 43- 32
Budel 20 31 32- 30
Unitas’59 20 28 25- 26
Reusel Sport 17 27 39- 27
DBS 21 23 21- 29
Tivoli 17 21 34- 35
WODAN 21 20 29- 59
Wilhelmina Boys 19 18 27- 30
Hapert 19 16 21- 28
Spoordonkse Boys 19 14 19- 38
Dommelen 21 14 21- 44

Tivoli 2 0519 Reserve 5e Klasse 522

Tivoli 2 15 35 43- 16
Maarheeze 3 15 31 50- 22
Wilhelmina Boys 4 14 30 48- 26
Brabantia 7 17 29 66- 39
EFC 5 14 26 39- 20
Best Vooruit 6 16 26 44- 42
Nieuw Woensel 2 15 24 42- 28
RPC 4 15 23 47- 38
Bergeijk 3 16 18 32- 36
WODAN 6 16 15 37- 44
DOSL 3 15 6 22- 71
Riethoven 3 16 0 16- 104
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Tivoli 3 0519 Reserve 5e Klasse 523

Braakhuizen 4 15 37 72- 24
Nuenen 7 12 31 55- 16
Unitas’59 6 13 26 46- 22
Geldrop 6 16 25 49- 32
Nieuw Woensel 4 14 23 49- 31
Acht 4 15 22 58- 41
EMK 5 14 21 51- 37
Woenselse Boys 4 15 16 31- 43
Pusphaira 3 16 10 23- 50
Maarheeze 6 14 9 18- 92
Tivoli 3 14 8 19- 83

Tivoli 4 0519 Reserve 5e Klasse 520

Nuenen 6 14 32 56- 21
Reusel Sport 5 11 28 44- 17
DBS 4 13 19 40- 41
UNA 6 13 18 40- 47
EFC 6 13 17 35- 41
Bladella 6 12 16 23- 34
Tivoli 4 12 15 42- 44
RKVVO 5 13 12 34- 44
Oirschot Vooruit 7 12 11 25- 36
Beerse Boys 8 11 10 28- 42
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Tivoli 5 Reserve 6e Klasse 644

Tivoli 5 16 44 77- 13
Unitas’59 10 17 40 60- 26
RKGSV 4 14 27 55- 30
EMK 7 14 26 41- 43
RPC 5 15 22 35- 34
Acht 5 16 22 58- 44
Heeze 6 15 20 24- 38
Maarheeze 5 15 18 33- 45
SBC 12 16 17 41- 58
DOSL 6 16 16 33- 39
DBS 7 16 9 33- 89
Brabantia 12 16 8 31- 62

Tivoli VR1 513 5e klasse 860

SBC VR1 15 39 87- 20
Rood Wit V VR1 16 29 47- 22
Nieuw Woe. VR2 12 28 69- 17
Acht VR1 12 25 51- 24
UNA VR1 14 22 26- 20
Pusphaira VR2 15 20 23- 36
Nuenen VR3 12 18 35- 39
Spoord. Boys VR1 12 13 16- 49
Tivoli VR1 14 13 17- 39
Nederwetten VR2 12 6 8- 51
Valkenswaard VR1 14 3 9- 71
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Tivoli JO11-1 0267 (voorjaar) 5e Klasse 17

Brabantia JO11-3 5 12 39- 8
Tivoli JO11-1 5 12 24- 11
RPC JO11-3 6 12 23- 14
Nuenen JO11-4 5 9 28- 13
Unitas’59 JO11-4 5 9 20- 24
DOSL JO11-2G 6 8 15- 25
DVS JO11-3 6 7 22- 28
Braakh. JO11-2 7 7 20- 27
Budel JO11-4 5 6 11- 39
EMK JO11-2G 6 6 20- 19
Geldrop JO11-5 6 3 14- 28

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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ONZE JEUGD  
(van Dion Bell en zijn leiders)

JO11-1

RPC JO11-3 - Tivoli JO11-1 5-3 23 maart 2019

Vandaag een topper op het program uit tegen RPC op het fijne tijdstip 
van 09:00 uur. 
Iedereen was aanwezig maar daar heb je het ook wel mee gezegd. 
Vanaf de eerste minuut was RPC de betere ploeg en dit resulteerde in 
een vroege 1-0. 
Wij kregen een paar kansjes maar die hield de keeper er dan weer uit. 
Bij hun ging het een stuk beter en daardoor stonden we dus met 3-0 
achter bij rust. 
Na een keer goed de jongens aangesproken te hebben, kon het na rust 
wel ineens, binnen een kwartier stond het 3-3 door 3 doelpunten van 
Pim. 
Daarna zakten we weer in en liep RPC uit naar 5-3.
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Tivoli JO11-1 - Unitas JO11-4 3-0 30 maart 2019

Vandaag weer een concurrent op bezoek. We staan met 5 ploegen op 
3 verliespunten en Unitas was er daar 1 van. 
We begonnen redelijk aan de wedstrijd en er waren kansen over en 
weer, de betere eerlijk gezegd voor Unitas die drie maal het aluminium 
raakten maar geen doelpunt maakten. Toen kregen we halverwege de 
eerste helft een corner die Stijn er in een keer in schoot 1-0. 
Dit was heel lang de tussenstand maar deze had al groter moeten zijn 
voor ons gezien de tweede helft. In het laatste kwartier werd er dan 
toch nog twee maal gescoord. Nogmaals door Stijn die goed doorging 
op rechts en de bal onder de keeper doorschoof. De laatste kwam op 
naam van Milan die een snel genomen corner van Pim binnen liep. 
Vandaag goede zaken gedaan jongens door een concurrent op achter-
stand te zetten, 3-0 overwinning.

JO10-1

Tivoli JO10-1 – SBC JO10-5 4-6 23 maart 2019

Dit was de enige tegenstander waar we tegen verloren hadden tijdens 
de najaarscompetitie. Het had de motivatie moeten zijn om extra hard 
te werken voor de winst, maar we vervielen in dezelfde fouten als de 
uitwedstrijd.
Veel pingelen, onzorgvuldig balbezit, slechte bal aannames, veel ging 
er fout.
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We waren met vlagen veel beter, maar door te weinig inzet en onno-
dige fouten kreeg SBC de kans om te scoren en zelfs op voorsprong te 
komen.
Was onnodig, noodzaak tot extra hard trainen.

Tivoli JO10-1 - DBS JO10-2 4-9 30 maart 2019

Na een week hard trainen moesten we laten zien dat we het wel kun-
nen en dat er hard gewerkt kan worden. Een erg goede tegenstander 
met goede spelers was de testcase.
Mayren de keeper heeft ons behoed voor een grotere achterstand bij 
rust, het was pas 0-1. Ook werkten we keihard en maakten we het ze 
erg moeilijk en kregen ook kansen, maar ook zij hadden een goede 
keeper.
Na de rust was er toch iets teveel ontspanning en kregen we direct 
7 doelpunten tegen, zelf scoorden we er 1. Ze weer wakker geschud 
tijdens de laatste time-out, gelukkig werkte dit en scoorden zij slechts 
nog maar 1 keer en wij zelfs 2. Hiermee kwam de eindstand op 4-9, 
zeer verdiend, dit was echt een hele goede tegenstander.
Hard werken op de training werkt dus toch.

UNA JO10-2 – Tivoli JO10-1 10-4 6 april 2019

UNA had 11 spelers, dus de hoop was er dat er minstens 1 mindere 
speler bij zou zitten, achteraf bleek dat dit niet het geval was.
Door de juiste spelers goed af te dekken, konden we het gevaar bij het 
doel weghouden. Niels stond voor het eerst op het veld en direct als 
keeper, boven verwachting deed hij het erg goed en hield ons lang in 
de race.
Ook al was het duidelijk dat we hier niet konden winnen, maar strijden 
voor een goed resultaat was de opdracht. 
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Ook deze wedstrijd was de 3e kwart een cruciale, hier kregen we ook 
onnodig teveel doelpunten tegen door iets van concentratieverlies.
Dit herstelden we deels tijdens het laatste kwart, waardoor de eind-
stand bleef steken op 10-4. Gelukkig ook nu weer hard gewerkt en bij 
vlagen erg goed spel, biedt mogelijkheden voor de komende wedstrij-
den.
Goed gewerkt jongens.

JO8-1

UNA JO8-3 – Tivoli JO8-1 8-4 23 maart 2019

Het koste wat moeite om voldoende spelers op het veld te krijgen, 
maar uiteindelijk was het gelukt.
We begonnen sterk en konden goed mee met de tegenstander, die erg 
sterk speelde. Met de rust was het 2-2, het ging lang gelijk op, maar 
helaas trok UNA aan het langste eind en won met (geflatteerd) 8-4
Jammer jongens, wel hard gewerkt.

Tivoli JO8-1 – Budel JO8-4 5-6 06 april 2019

Ook nu weer een sterke tegenstander die redelijk fysiek was, hier had-
den we wat problemen mee.
Toch ook nu weer ging het gelijk op en bleef het tot het eind erg span-
nend.
We speelden goed en scoorden regelmatig, toch is het dan jammer dat 
Budel 1 doelpunt meer maakte, 5-6 uitslag.
Jammer jongens, ook nu weer goed gevoetbald en hard gewerkt.
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Tivoli JO8-1 – Heeze JO8-2 6-7 10 april 2019

Het team was compleet, dus we gingen voor de winst, ook nu weer een 
erg sterke tegenstander.
Maar wij hadden het beste van het spel, kwamen steeds op voor-
sprong, als we dit volhouden dan gaan we winnen.
Tot het einde erg spannend stand, bleef gelijk opgaan tot het einde.
Helaas was het Heeze die op het einde wist te scoren, uitslag 6-7.
Het zijn iedere keer erg spannende wedstrijden, jammer dat we ze ie-
dere keer net verliezen.
Ook nu weer goed gespeeld en hard gewerkt.

H H H
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PROFIEL VD WEEK – BART BONNEMA (SV TIVOLI) 
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op de website www.amateurvoetbaleindhoven.nl verscheen op 22 maart 
2019 een artikel in het kader van Profiel van de week met onze 1e elf-
talspeler Bart Bonnema in de hoofdrol. Dat artikel vinden jullie terug 
op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) en onderstaand in ons clubblad.

22 maart 2019 | - Profiel van de week
Profiel van de week: Bart Bonnema (SV TIVOLI)
Bart: “SV Tivoli moet zelf blijven werken aan een mooie toekomst”

Deze week in profiel van de week Bart Bonnema van 
SV Tivoli. 
Bart begon zijn voetballoopbaan bij RPC en maakte 
op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. In 
2016 werd vader Hans aangesteld als nieuwe hoofd-
trainer van SV Tivoli en Bart volgde - samen met zijn 
twee broers Luuc en Gijs - de weg naar de vijfdeklas-
ser.

Succes
Hans Bonnema begon aan zijn avontuur toen de club troosteloos on-
deraan bivakkeerde in de kelder van het amateurvoetbal. De spelers-
groep moest dusdanig versterkt worden om tot resultaten te komen. 
Samen met zijn drie telgen wist Bonnema maar liefst zestien nieuwe 
spelers te strikken bij aanvang van het nieuwe seizoen. Het waren niet 
de minste spelers die naar het sportpark ‘de Heihoef’ reikte. Met de 
nieuwe spelersgroep leefde de club weer helemaal op en kon het zelfs 
een representatief tweede elftal formeren. Met deze kwaliteitsimpuls 
wist Bonnema direct in zijn eerste jaar als hoofdtrainer het kampioen-
schap op te eisen. Uniek, want het was immers 37 jaar geleden dat SV 
Tivoli weer eens een kampioenschap binnenhaalde. Dit succes kreeg 
het seizoen er op een vervolg, want ook in de vierde klasse was SV 
Tivoli de baas in de competitie en promoveerde via het behaalde kam-
pioenschap naar de derde klasse.
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Tol
Dit seizoen houdt de formatie van Bonnema zich goed staande op 
derde klasseniveau. Maar aan het succesverhaal ‘Bonnema’ komt een 
einde. Vader Hans stopt als hoofdtrainer en Luuc gaat komend seizoen 
aan de slag als hoofdtrainer bij VV Gestel. Wat er met de spelersgroep 
gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. In de wandelgangen wordt gesug-
gereerd dat veel spelers de club gaan verlaten en de vacature hoofd-
trainer staat nog steeds open.

Is SV Tivoli weer terug bij af en gaat het een zware periode tegemoet? 
We vragen het de 25-jarige linkerverdediger van SV Tivoli.

Stel je even voor aan het amateurvoetbaleindhoven publiek:
Ik ben Bart Bonnema en 25 jaar oud. Ik heb bijna twintig jaar bij RPC 
gevoetbald en de afgelopen drie jaar speel ik bij SV Tivoli.
Vertel eens iets over je beroep of studie, wat doe je precies:
Ik ben docent Economie op het Sint Janslyceum in Den Bosch. Ik geef 
dit jaar les aan Havo-  en VMBO-T leerlingen. Naast het lesgeven 
studeer ik ook nog voor mijn masteropleiding voor mijn 1e graadsbe-
voegdheid.
Wat zijn je passies / hobby’s buiten het voetbal:
Naast het voetballen en het lesgeven eet ik graag sushi met mijn vrien-
din, daarnaast kijk ik veel series en films. Ook speel ik nog geregeld 
met mijn vrienden Football Manager tegen elkaar.
Hoe sta je in het dagelijks leven:
Ik sta positief in het leven en probeer dit ook naar anderen over te 
brengen.
Hoe denk je dat de voetbalwereld je ziet als speler:
Ik ben snelle speler die verdedigend sterk is en vooral simpel blijft spe-
len.
Wat spreekt je het meeste aan bij deze club en welke dingen juist 
niet:
Wel: De gezelligheid van de mensen. 
Niet: De organisatie van de club zelf kan beter geregeld worden. 
Van welke trainer heb je het meeste geleerd en motiveer je ant-
woord:
Ik heb van verschillende trainers een hoop geleerd. Ik mijn jeugd heb 
ik veel geleerd van mijn vader (Hans Bonnema) en Marcel van de 
Weijden. Zij hebben de basis gegeven aan de prestaties die ik nu kan 
leveren op het veld. 
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Daarnaast heb ik twee goede trainers gehad bij RPC: Pierre van den 
Eeden en Bertram Kreekels, maar onder Pierre heb ik de meeste wed-
strijden mogen voetballen en dat heeft mij naar een hoger niveau ge-
bracht.
Wat vind je van je huidige trainer en omschrijf zijn plus- en min-
punten eens:
Mijn vader is een trainer die vooral aan het groepsproces werkt. Hij 
zorgt voor een goede sfeer binnen de groep om optimaal te kunnen 
presteren. Het moeilijkste voor hem is, dat hij het lastig vindt om men-
sen teleur te stellen.
Wie is binnen je team de meest opvallende persoon en waarom:
Djino van Zantvoort, hij gelooft dat wij worden bestuurd door aliens en 
kijkt tot diep in de nacht naar filmpjes van Thierry Baudet.
Ik heb heel veel respect voor................. omdat:
Ik heb heel veel respect voor mijn moeder omdat zij stiekem ook veel 
voor de club heeft betekend. Zij doet wekelijks de was, staat zelf achter 
de bar en moet ook ieder weekend alle voetbaldiscussies tussen mijn 
broers, mijn vader en mij aanhoren.
Wie zijn de meest bijgebleven spelers tot nu toe:
Sidney Gakpo is mij het meest bijgebleven. Hoe makkelijk hij voetbalt, 
doen er niet velen.
Wat maakt je vereniging zo speciaal voor jou:
Wij hebben de kans gekregen om met een vriendengroep iets moois op 
te bouwen de afgelopen drie jaar.
Broer Luuc gaat aan de slag als hoofdtrainer van VV Gestel, ga je 
hem volgen:
Nee, omdat Luuc vooral zijn eigen pad moet volgen als hoofdtrainer. 
Daarnaast zie ik mezelf niet onder Luuc voetballen. Ik zal hem natuur-
lijk wel komen aanmoedigen als ik zelf niet hoef te voetballen!
Een belangrijke overwinning op Unitas’59:
Het was zeker een belangrijke overwinning op Unitas. We kunnen nu 
naar boven kijken in plaats van naar onder. Het spel kan nog verbeterd 
worden, maar wij hebben genoeg kwaliteiten om dit voor elkaar te krij-
gen. Vooral ons nieuwe aanvalsduo moet nog even wennen aan elkaar. 
Wanneer ze meerdere wedstrijden samen voorin hebben gestaan, zul-
len de doelpunten gemakkelijk vallen.

Persoonlijk
Wat is je favoriete dagelijkse bezigheid?
Eten. 
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Beste speler aller tijden binnen je club?
Fred van der Horst.
Waar heb je het meeste spijt van?
Ik heb ooit een shirt van Steven Berghuis aan Michel van Dinther 
gegeven. Helaas heb ik daarna een jaar lang aan moeten horen dat 
Feyenoord de kampioen was van Nederland en dat hij de beste rechts-
buiten van Nederland is. Gelukkig is dat voor de komende 18 jaar weer 
voorbij. 
Wat zijn je slechte eigenschappen?
Ik krijg iedere dag van mijn vriendin te horen dat ik een zwaar ochtend-
humeur heb (ze heeft wel gelijk).
Wat zijn je goede eigenschappen?
Ik sta altijd klaar voor vrienden en familie als zij mij nodig hebben. 
De grootste ergernissen in amateurvoetbal?
Een grensrechter die continu zijn vlag opsteekt voor buitenspel en dat 
de scheidsrechter dit ook nog gelooft. 
Hoogtepunt als speler?
Ik ben in de afgelopen zeven jaar zes keer kampioen geworden met 
mijn vader als coach. Daarnaast ben ik ooit uitgeroepen tot de beste 
speler van het miniveldtoernooi van RPC.
Dieptepunt als speler?
Het afgelopen jaar heb ik weinig kunnen voetballen door twee spier-
blessures (heb ook wel de bijnaam ‘man van glas’ gekregen.
Lastige tegenstander?
Ik heb dit jaar weinig kunnen voetballen door verschillende blessures, 
maar heb vorig jaar tegen SBC gespeeld en zij waren toen erg sterk. 
Deze lijn hebben ze ook dit jaar doorgetrokken in de 3e klasse.
Meest overschatte voetballer?
Op profniveau: Jorrit Hendrix. Bij ons: Donny Dirkx . Ze zijn beide goed 
in ballen af pakken, maar dan moeten ze de bal inleveren bij de jon-
gens die wel kunnen voetballen.
Meest onderschatte voetballer?
Ricardo van Bekhoven. Hij is een speler van het 2e van Tivoli, maar 
kan moeiteloos mee met ons niveau.
Meest opmerkelijk nieuwsfeit?
De aanslag in Utrecht afgelopen maandag.

Overige
Favoriete club uit het betaalde voetbal?
PSV 
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Favoriete trainer uit het betaalde voetbal?
Jurgen Klopp 
Favoriete speler uit het betaalde voetbal?
Steven Bergwijn
Meest arrogante speler (s) uit het betaalde voetbal?
Steven Berghuis en Dusan Tadic 
Meest markante figuur langs de lijn?
Rob Blommers 
Met wie van je team ga je ook buiten het voetbal om?
Mijn familie uiteraard en zie medespelers regelmatig bij ons over de 
vloer.

Kort
Internet: VI.nl
Mobieltje: Huawei
Meest onzinnige aankoop: Little Joe (luchtverfrisser voor in de auto 
die ervoor zorgt dat de auto nog erger stinkt).
Vrienden: Gezelligheid
Merk voetbalschoenen: Adidas
Muziek: Spotify
Grootste flater: Na een half jaar niet te kunnen voetballen, moest 
ik tegen Valkenswaard na een half uur het veld weer verlaten van-
wege een hersenschudding (kreeg een bal tegen mijn hoofd aan-
geschoten).
Voetbalhumor: Mijn broertje die een onderbroek aantrok waarbij de 
onderbroek vol was gesmeerd met spierbalsem.
Droomvrouw: Mijn huidige vriendin Frederique
Eten: Kip
Drankje: Lipton Ice Tea
Vakantieland: Ik ga voor een plaats ipv een land: Zoutelande al 
vond ik New York ook wel heel gaaf.
Auto/fietsmerk: Volkswagen

Ja/Nee
Kunstgras? NEE
Ik kan goed overweg met mijn trainer: JA
Ben je een facebook/twitter freak? JA
Klassenbehoud met je club dit seizoen? JA
Ik wil graag voetbaltrainer worden in de toekomst: JA
Ik ga lekker stappen in het weekend: NEE
Na de wedstrijd lekker doorzakken in de kantine: NEE
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Ben je goed in het onderhouden van contacten? JA
Ik leef voor mijn sport: JA
Rook je? NEE
Maak jij je druk om wat andere van je denken? NEE
Trainer kan me op elke plaats binnen het veld opstellen: JA
Een voetbaltrainer moet niet ouder zijn dan 50 jaar: NEE
Ik krijg een onkostenvergoeding bij deze club: NEE
Gekleurde voetbalschoenen: NEE
Wil je op deze Ja / Nee vragen nog iets nader toelichten? NEE

Open
Het mooiste sportcomplex: SV Tivoli
Het lelijkste sportcomplex: De Bocht’80
Wat hoop je nooit meer mee te maken: Een spierblessure
Wat staat er bovenaan je bucketlijst: Safari in Afrika
Voor welke club heb je de meeste sympathie: RPC
Voor welke club zou je nooit gaan spelen: Tongelre
Wie is volgens jou de beste speler uit jullie selectie: Mijn broer Luuc 
(als hij iets meer zou lopen)
Welke speler van een andere vereniging zou je graag bij jullie zien 
voetballen: Koen van Kemenade

Wij zeggen/ jij zegt
Aan het succesverhaal SV Tivoli komt na dit seizoen een einde
Dat ligt aan SV Tivoli zelf. Wanneer SV Tivoli actiever is in het behoud 
van spelers en het aantrekken van een nieuwe trainer dan kunnen ze 
voortborduren aan het succesverhaal. Ook mijn toekomst hangt af van 
het behoud van spelers en de nieuwe trainer. Ik sta zelf ook open voor 
een nieuwe uitdaging, maar met een goed verhaal kunnen ze mij wel-
licht nog overtuigen, anders moet SV Tivoli zelf aan het succesverhaal 
blijven werken! Succes begint bij hard werken. 
Veel spelers gaan de club verlaten
Dat klopt. Er zijn enkele spelers die terug gaan naar hun vorige club. 
Ook ik ben zelf nog verschillende keuzes aan het overwegen voor vol-
gend jaar. Misschien komt er een leuke club op mijn pad, waar ik mijn 
sportieve ambities kan waarmaken. 
SV Tivoli is na dit seizoen weer terug bij af
Zeker niet, zoals ik al eerder heb aangegeven moet SV Tivoli zelf blij-
ven werken aan een mooie toekomst. Wij hebben een mooie start kun-
nen maken in dit verhaal en zij moeten dit zelf voorzetten, 
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te beginnen met een goede trainer waar ze weer een aantal jaar mee 
vooruit kunnen. Ik hoop ook dat ze dit uiteindelijk voor elkaar krijgen. 
Het is een mooie, warme club die verdient het om op dit niveau te blij-
ven spelen. 
Een fusie tussen RPC en SV Tivoli lijkt onvermijdelijk
Ik heb het één en het ander meegekregen tijdens de onderhandelingen 
en heb toen ook aangegeven dat dit een goede optie zou zijn geweest. 
Ik zei: beide besturen eruit en vorm een nieuw bestuur met jonge men-
sen die al veel voor beide clubs hebben betekend. Ik weet dat zo’n 
fusie niet makkelijk was geweest (vanwege sentimenten) maar er zou-
den wel veel mogelijkheden door een fusie kunnen ontstaan. Nu hoop 
ik voor beide clubs dat ze goed gaan samenwerken en wellicht leidt dit 
ooit tot een fusie!
Luuc en Gijs Bonnema
Ik ben erg blij dat ik heb mogen voetballen met ze. Het komt niet vaak 
voor dat je samen met je broer en je broertje in één team hebt gezeten. 
Beide hebben een enorme passie voor voetbal. Ze zijn beide iedere 
dag bezig met voetbal als speler en als trainer. Hierdoor zijn ze ook 
beide heel erg eigenwijs als het over voetbal gaat. 
Zondag naar Wilhelmina Boys.  Uitslag? 
We gaan weer voor een lelijke overwinning met onze aanval van 40+. 
0-1 door kopgoal van Donny.

Tot slot

Amateurvoetbaleindhoven.nl:
Top site! Vooral zo doorgaan. Het zou wel een keer leuk zijn om dit be-
richt (Speler van de week) in te laten vullen door een trainer en het dus 
omturnen tot trainer van de week.

SV Tivoli is een fantastische club omdat...... 
Je voelt je er meteen thuis.

Wil je nog iets toevoegen in het algemeen?
Ik wil één speler/sponsor nog benoemen: Ed kloes. Hij moet de vol-
gende keer ervoor zorgen als hij de bal van mij krijgt dat hij hem binnen 
schiet. Voor de rest een topgozer!

©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 was in het vorige clubblad 
nog niet gereed en we plaatsten toen wel alvast wel enkele foto’s. Nu 
nog maar een keer met de bijbehorende vragenlijst

IBNIJAH OLIN

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 10-03-2019

TIVOLI 1 – DBS 1

Wat is je naam?
Ibnijah Olin
Wat is je geboortedatum en -plaats?
11-8-2011, Pakistan
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 3 Floralaan
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
In Nederlands team spelen
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Politieagent
In welk elftal speel je?
JO8-1
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
1 jaar, sinds 2018
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Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Op Internet
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
Wat zijn je sterke punten als speler?
Verdediging
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Nee
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Tegen RPC
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
6 doelpunten in 1 wedstrijd
Wordt jouw ploegje kampioen?
Ja
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Ik weet niet
Wat is je favoriete club?
SV Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Zwemmen
Hoe heet je leider? En Trainer?
Djano/Leen Bakker
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Kip pizza, chocolade
Naar welke TV-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Cartoons
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leuk
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?
Niks. Alles is goed
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
Nee

H H H
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TIVOLI GESPOT – UITSLAG QUIZVRAAG

In het vorige clubblad plaatsten we deze mooie Tivoli-foto, die Ange-
lique Janssen ons gestuurd had en die zij ergens van Facebook ge-
plukt had. Omdat zij niet wist, waar die foto genomen is, stelden wij jul-
lie de vraag: Wie weet waar deze foto genomen is?

Het antwoord op deze vraag moest zijn: 
Tivoli Hotel Aqua Park in Sharm El Sheikh (Egypte).
Het houdt niet echt over, maar toch zijn we blij, dat we 2 oplossingen 
hebben binnengekregen.

Zowel Willem Scheenjes als Belle Driessen stuurden ons het juiste ant-
woord en zij zijn beiden winnaar van de maandprijs, die is af te halen 
bij het betreffende hotel.
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Onderstaand zien jullie nog de foto’s, die door Willem (eerste foto) en 
Belle (tweede foto) als ondersteunend bewijs waren meegestuurd.

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



41

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 verbouwing van de Heihoef nu in volle gang is
- er volop gesloopt wordt en we ons daardoor moeten behelpen
- de kleedkamers al afgebroken zijn
- er een aantal tijdelijke kleed- en douche units zijn geplaatst
- de bestuurskamer is verplaatst van rechts van de kantine naar links 

van de kantine
- het op sommige speeldagen druk kan zijn bij wisseling van teams en 

kleedlokalen
- er zoveel mogelijk rekening met jullie zal worden gehouden
- er begrip gevraagd wordt voor de ontstane situatie
- jullie op de website en elders in dit clubblad in het artikel HEIHOEF 

NIEUWS alles kunnen lezen over de actuele stand van zaken over 
de sloop en de verbouwing

- het Eindhovens Dagblad en Studio040 volop aandacht aan de start 
van de verbouwing geschonken hebben

- jullie ook dit terug kunnen kijken in bovengenoemd artikel en op de 
website

- op prestatief gebied het zeker niet slecht gaat
- ons 1e een stabiele middenmoter blijkt te zijn
- zij nog alle kans hebben daar verbetering in aan te brengen
- het 2e het erg goed doet
- zij met een voorsprong van 4 punten afgetekend koploper zijn in hun 

klasse
- ons 5e het nog beter doet
- zij met een voorsprong van 4 punten en een wedstrijd minder nog 

meer afgetekend lijstaanvoerder zijn
- de JO11-1 ook uitstekend meedraait in de voorjaarscompetitie
- zij op de helft van de halve competitie samen met Brabantia op kop 

staan
- er officieel nog niets te melden valt op het gebied nieuwe trainer
- wij jullie wel aanraden om de komende dagen de (sociale) media 

(zoals website/FaceBook etc) in de gaten te houden
- binnen enkele dagen een officiële mededeling volgt

H H H








