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REDACTIONEEL
Ja, door omstandig-
heden is “de ouwe” 
zelf weer eens aan 
de beurt voor het vul-
len van deze rubriek. 
Op het gebied van 
de verbouwing op 
de Heihoef is weinig 
tot geen nieuws te 
melden.
Het meest opval-
lende nieuws is, dat 

we een nieuwe trainer hebben in de per-
soon van Faysal Bouhoud als opvolger 
van Hans Bonnema. Elders in dit clubblad 
lezen jullie daar meer over.
Op het gebied van de prestaties van onze 
teams kunnen we melden, dat ons 1e na 
9 wedstrijden op rij zonder zege, in de 
gevarenzone terecht is gekomen. Met 
nog 3 wedstrijden te gaan, staan ze op 
een 11e plaats met 4 en 7 punten voor-
sprong op WODAN en Dommelen (12e en 
13e plaats) en zullen ze nog wat punten 
moeten sprokkelen om die vermaledijde 
nacompetitieplaatsen voor degradatie te 
ontlopen. Dat moet gaan lukken, toch? 
Het 5e is bijna kampioen en heeft in de 
resterende 3 wedstrijden nog 1 puntje no-
dig om de titel te bemachtigen. Verder is 
ons 2e als koploper nog volop in de race 
voor het kampioenschap en moet het de 
voorsprong van 1 punt in de laatste 3 
wedstrijden zien vast te houden. Helaas 
is ons damesteam wegens een chronisch 
tekort aan speelsters teruggetrokken 
moeten worden uit de competitie.
Op activiteitengebied wordt er op zon-
dag 23 juni a.s. een Mini Zeskamp met 
Feestavond gehouden. Verderop in dit 
clubblad en op de website kunnen jullie 
daar alles over lezen.

H H H
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NIEUWE TRAINER SV TIVOLI 
(van Stefan Bell)

Het vaandelteam van voetbalvereniging SV Tivoli 
is de afgelopen jaren o.l.v. Hans Bonnema ge-
groeid van de 5e naar de 3e klasse. In december 
heeft Hans aangegeven dat hij na 3 jaar hoofd-
coach de weg vrijmaakt voor een ander.

Na een zorgvuldig traject en diverse gesprekken 
heeft SV Tivoli overeenstemming bereikt met 
Faysal Bouhoud, trainer van voetbalvereniging 
Oisterwijk, om voor het komend seizoen hoofd-
coach te worden 
van SV Tivoli.

Met de keuze van Faysal Bouhoud 
kiest SV Tivoli om de ingezette lijn van 
de afgelopen jaren voort te zetten. De 
huidige spelersgroep en staf zal dan 
ook de basis vormen voor het komend 
seizoen.

Bouhoud: ”Aan de gesprekken met de 
spelers en het bestuur van SV Tivoli 
heb ik een positief gevoel overgehou-
den. De sfeer en ambitie van de club 
passen goed bij mijn doelstelling om 
van SV Tivoli een stabiele vereniging 
in de 3e klasse te maken”.

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Nieuwe hoofdtrainer selectie!
De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor de selectie is eindelijk 
afgerond. Na dit seizoen zal Faysal Bouhoud Hans Bonnema opvolgen 
als hoofdtrainer van ons vaandelteam. Verderop in dit blad leest u hier 
meer over. Wij wensen Faysal via deze weg alvast veel succes bij zijn 
uitdaging!

Dameselftal opgeheven
Door personele problemen was het bestuur genoodzaakt om op 24 
april jongst leden het dameselftal terug te trekken. De bedoeling is 
dat zij komend seizoen wederom als zevental verder gaan. Wordt ver-
volgd...

Kampioenskoorts bij het 2e en 5e

Nu het seizoen haar einde nadert, worden de prijzen binnenkort ook 
weer verdeeld. Zowel het 2e als het 5e hebben het kampioenschap nog 
in eigen hand. Voor het 5e kan dit aanstaande zondag al gebeuren, om 
11 uur bij RKGSV. Het 2e speelt nog drie wedstrijden, waaronder op 19 
mei tegen de nummer twee Maarheeze. Dus kom onze jongens steu-
nen in hun jacht naar de titel!

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.
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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!

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 5 mei 2019)

Bedankt
geen

Nieuw
René Hoeijmans verenigingslid

H H H
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MINI ZESKAMP

Op zondag 23 juni a.s. zal er door de activiteitencommissie een ”MINI 
ZESKAMP met FEESTAVOND” worden georganiseerd. De zeskamp 
vangt aan om 13.00 uur en Tivolianen kunnen zich vóór 16 juni als 
team van 4 personen inschrijven à € 30,- per team. Onderstaand tref-
fen jullie de betreffende uitnodiging aan.

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 activiteiten- 
   commissie
  Burhan Saygili 3e

 7 David Jansma JO11-1
 11 Stef de Goeij 2e/medewerker activiteiten-
   commissie
 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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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Marijke Smulders vereningslid
 2 Henny van Daal veteranen
 4 Atahan Gunuc 3e

 7 Daan Arts 3e

 9 Eddy Hendrikx veteranen
  Milan Meulensteen JO11-1
 10 Hein Groeneveld lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Don Mac Nack 3e

  Thijs van Ingen 3e

 13 Chris vd Elzen vereningslid
  Anja Vaessen vereningslid
 15 Noah Janssen JO11-1
  Mari van Engeland grensrechter 2e

 20 Hakan Arici 5e/veteranen
 21 Gijs Bonnema selectie
 22 Stijn de Werk 3e

  Lou Swinkels 4e

  Yagizhan Y. Gunuc 3e

 23 Joep van Dijk assistent selectie 1
  Kenneth den ouden 3e

 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
 25 Feransio Murringen vereningslid
 27 Dawn van den Hoof trianer dames
 28 Joeri Berende 2e

H H H
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TIVOLI 1 – ZAKT VERDER WEG

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.

Al 9 wedstrijden is ons 1e zonder overwinning en daarmee moeten zij 
met nog 3 wedstrijden voor de boeg nog gaan oppassen om de nacom-
petitie voor degradatie te ontlopen. Kom op mannen, dat moet lukken, 
toch?!

Tivoli – PSV av (0-2) 2-3 11 april 2019

ED/ed.nl

PSV kwam uit een penalty van Mike Hovestadt op 0-1. Oussama Ait 
Lahcen verdubbelde de score voor rust. Na rust kwam Tivoli via Joey 
van Hoof en Appie Saddaty sterk terug. Hovestadt bezorgde PSV de 
winst.

PSV av - Tivoli (1-0) 1-1  14 april 2019

ED/ed.nl
PSV kwam in de eerste helft op voorsprong door een goal van Larby 
Kerkaze, hoewel Tivoli het betere van het spel had. Na de pauze kwam 
de stand in evenwicht. De bezoekers kregen een penalty, die door Ni-
colaj Mihajlov werd benut: 1-1.
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amateurvoetbaleindhoven.nl

De amateurs van PSV hebben de afgelopen wedstrijden dure punten 
verspeeld in de strijd om het kampioenschap. Ook in de thuiswedstrijd 
tegen SV Tivoli kwam de ploeg van Stephan Wijlaars niet verder dan 
een 1-1 gelijkspel. Door dit puntverlies lijkt PSV af te haken in de titel-
strijd.
Larby Kerkaze zorgde voor rust voor de 1-0 voorsprong maar na de 
pauze kwam SV Tivoli door een strafschop van Nicolaj Mihajlov op ge-
lijke hoogte. 

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Hapert – Tivoli (0-0) 1-1 20 april 2019

ED/ed.nl
Halverwege stond het nog 0-0. Na de pauze kwam Tivoli op voorsprong 
door toedoen van een mooie lob van Jens Feskens. Hapert hield een 
punt over aan de wedstrijd dankzij Ruben Hermans, die de 1-1 voor zijn 
rekening nam.

amateurvoetbaleindhoven.nl
Dat de rood blauwen van Hapert bezig zijn aan een goede reeks is he-
laas nog niet heel goed zichtbaar aan de ranglijst. Voor het paasweek-
end zijn ze 6 wedstrijden ongeslagen gebleven en daardoor nog volop 
in de race voor lijfsbehoud in de derde klasse. Door afgelastingen en 
het daaruit volgende inhaalprogramma, mocht het in het paasweekend 
twee keer aantreden tegen Tivoli. Paaszaterdag een thuiswedstrijd en 
op paasmaandag werd Hapert ontvangen in Eindhoven.
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Op paaszaterdag begon Hapert vol overtuiging aan de wedstrijd. Dat 
had al na 3 minuten kunnen en misschien wel moeten resulteren in een 
voorsprong, maar Kevin Raaijmakers zag de bal voor open doel on-
handig op stuiteren en raakte de bal daardoor totaal verkeerd. Normaal 
een zekerheidje, maar nu ruim over. In de eerste de beste counter wa-
ren de gasten gevaarlijk. De inzet van spits Mihajlov ging gelukkig voor 
Hapert voorlangs. Even later moest doelman Jesper Storms redding 
bieden en Hapert ontsnapte op dat moment aan een achterstand. Net 
voor rust was Mauro van Houtum er namens Hapert nog dichtbij, maar 
de brilstand bleef op het bord.
Na de rust eenzelfde spelbeeld. Tivoli voetballend wat beter. Ze bleven 
van achteruit opbouwend de aanval zoeken en hanteerden slechts zel-
den de lange bal. Hapert hield echter redelijk eenvoudig stand, maar 
werd zelf ook niet echt gevaarlijk. Een moment van onoplettendheid en 
een misverstand in de verdediging luidde de 0-1 in. Jens Feskens profi-
teerde maximaal van de twijfeling in de laatste linie van Hapert. Geluk-
kig voor de thuisploeg rechtte het snel de rug en dwong het binnen een 
paar minuten de gelijkmaker af. Yorick van Veldhoven vocht zich, na 
een hoekschop van Kevin Raaijmakers, tot tweemaal toe naar de bal, 
waarna Ruben Hermans vanuit de draai kon binnen schieten. Het gelij-
ke spel kwam voor Hapert nog een paar keer in gevaar met rommelige 
situaties in het strafschopgebied, maar Tivoli was niet scherp genoeg 
om hiervan te profiteren.
Een gelijkspel was het maximale voor Hapert en het mocht op maan-
dag op herhaling in Eindhoven.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – Hapert (0-3) 1-4 22 april 2019

ED/ed.nl
Hapert kwam vroeg op voorsprong door een afstandsschot van Dave 
Koolen. Door twee goals van Kevin Raaijmakers werd het nog voor rust 
0-3. Rik Verdonschot zorgde in de tweede helft voor 0-4, voordat Joey 
van Hoof voor 1-4 tekende.
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amateurvoetbaleindhoven.nl
Hapert sluit tweeluik met Tivoli positief af en houdt 4 punten over 
aan paasweekend.
Op een zonovergoten sportpark was het Hapert wat snel op voorsprong 
kwam. Dave Koolen (zaterdag nog geschorst) mocht twee keer van af-
stand afleggen. Dat was 1 keer teveel voor de doelman van Tivoli. Een 
snelle voorsprong voor Hapert dus. Tivoli paste echter hun speelwijze 
niet aan en het bleef van achteruit opbouwen. Hapert zette daar met 
name in het begin veel druk op en in de 20e minuut was het wederom 
raak. Mauro van Houtum veroverde de bal en bracht Kevin Raaijma-
kers in kansrijke positie. Kevin rondde met een lage schuiver in de 
lange hoek af en verdubbelde de voorsprong. Hapert op rozen en dat 
voetbalde wel wat relaxter. Kevin Raaijmakers maakte het net voor rust 
nog mooier met een bekeken boogbal in de lange hoek. Zijn tweede en 
Haperts derde van de middag.
Na de thee eiste het warme weer langzaam maar zeker zijn tol. Hapert 
hoefde niet zo nodig meer en Tivoli kon niet meer. Pijntjes bij diverse 
spelers zorgden voor de nodige wissels en daardoor stond de organi-
satie bij Hapert even wat minder goed. Rik Verdonschot pakte nog wel 
even een cadeautje uit en liet de 0-4 noteren, maar even later kreeg 
ook Tivoli een kans op een presenteerblaadje. Tivoli probeerde het 
daarna nog wel, maar het was onmachtig. Met name ook omdat San-
der Raaijmakers zowel zaterdag als nu ook op maandag spits Mihailov 
volledig uit de wedstrijd hield. 1-4 was uiteindelijk ook de eindstand, 
waardoor Hapert 4 punten overhield aan het paasweekend.
Daarmee heeft Hapert dus acht weken niet verloren en doet het nog 
volop mee aan de strijd onderaan de ranglijst.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Tivoli – Wilhelmina Boys (1-0) 2-2 28 april 2019

ed.nl

28-04-2019: Voetbal: Tivoli v Wilhelmina Boys: Eindhoven © © Orange 
Pictures / Joris Verwijst

Wilhelmina Boys ontsnapt aan nederlaag tegen Tivoli
Tivoli heeft de wedstrijd tegen Wilhelmina Boys niet als winnaar 
kunnen afsluiten. Wilhelmina Boys wist nog een punt te redden: 
2-2. Unitas’59 ging op bezoek bij Reusel Sport met 2-0 onderuit.

Tivoli had de winst in handen, maar zag Wilhelmina Boys toch nog een 
punt pakken. Joey van Hoof zette Tivoli in de dertiende minuut op voor-
sprong. Daarna was aanvoerder Mike van Dijk twee keer dicht bij een 
goal. In de tweede helft scoorde Nikolaj Mihajlov na een mooie actie 
2-0, maar daarna kwam Wilhelmina Boys terug in de wedstrijd. Leandro 
Rodrigues maakte 2-1 en na een schot van Cas Kuipers kopte Bas van 
der Heijden de 2-2 binnen.
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Papieren ED
In het papieren ED werd over deze wedstrijd paginagroot bericht. On-
derstaand een scan daarvan. 
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amateurvoetbaleindhoven.nl
Wilhelmina Boys toont veerkracht op bezoek bij Tivoli
Toen kort na de pauze tegenstander Tivoli op een 2-0 voorsprong 
kwam, waren er nog maar weinigen die geloof hadden in de intentie 
van het vaandelteam van Wilhelmina Boys om na deze wedstrijd meer 
afstand te nemen van de gevarenzone in de 3e klasse D. Maar het 
elftal van hoofdtrainer Toon van der Loo toonde veerkracht en boog de 
achterstand uiteindelijk toch nog om in een 2-2 gelijkspel, waardoor de 
missie toch deels geslaagd genoemd kon worden.
Uit de basisopstelling van de wedstrijd die op paaszaterdag een ruime 
en zeer welkome 5-0 overwinning op PSV/AV opleverde, was alleen 
Bart de Bruijn niet beschikbaar, zijn plaats werd ingenomen door Le-
andro Rodrigues. Dat hield in dat Robbie Baeten wederom genoegen 
moest nemen met een plaats op de reservebank, waar hij onder andere 
gezelschap had van de jeugdspelers Bas Postuma en Brent Mutsaarts.
De belangen waren voorafgaand aan de wedstrijd voor een ieder dui-
delijk, beide teams zouden gebaat zijn bij een overwinning. De drie 
daaraan verbonden wedstrijdpunten zou hen immers afstand doen ne-
men van de plaatsen die aan het einde van het seizoen nacompetitie 
voor klassebehoud betekenen. Tivoli stond op de ranglijst twee plaat-
sen hoger dan de tricolores omdat ze in de 21 voorafgaande wedstrij-
den ook twee wedstrijdpunten meer hadden verzameld.
Met een overwinning op de Eindhovenaren zou Wilhelmina Boys hen 
op de ranglijst passeren, maar al vroeg in de eerste helft werd duidelijk 
dat de tricolores een lastige middag zouden ondervinden. De tegen-
standers waren de bovenliggende partij en na iets minder dan een 
kwartier spelen kwamen zij dan ook op een 1-0 voorsprong. Er was 
niemand aan de kant van de Bestenaren die er problemen mee had 
dat die stand, ondanks enkele mogelijkheden die de tegenstander cre-
eerde, ook bij het rustsignaal nog op het scorebord stond.
Kort na de theepauze viel echter wel de verdubbeling van de voor-
sprong van Tivoli te noteren, maar dat was het sein voor Wilhelmina 
Boys om uit een ander vaatje te gaan tappen. Het initiatief werd door 
de tricolores naar zich toe getrokken en het doel van de tegenstander 
werd steeds vaker gezocht. De eerste die daar succesvol bij was, was 
Leandro Rodrigues, zijn 2-1 werkte positief uit op het elftal. Na nog 
enkele schermutselingen voor het doel van Tivoli, was het Cas Kuipers 
die met een afstandsschot de keeper van de tegenstander korte tijd 
later in zodanige problemen bracht dat Bas van der Heijden uit de re-
bound met het hoofd de 2-2 kon aantekenen.
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Ondanks enkele verse krachten door wisselingen in de opstelling, 
kwam er nadien in de stand geen verandering meer en moesten beide 
opponenten na het laatste fluitsignaal van de scheidrechter zich tevre-
den stellen met de puntendeling. Voor Wilhelmina Boys houdt dat in 
dat de afstand tot Wodan, dat zich op de gevaarlijke twaalfde plaats 
bevindt, nu twee wedstrijdpunten is. Wellicht kan die kloof bij de reste-
rende inhaalwedstrijd, aanstaande zondag op bezoek bij SV Budel, nog 
vergroot worden.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Sparta ’25 – Tivoli (2-1) 3-1 5 mei 2010

ED/ed.nl
Sparta ’25 heeft de titel in de derde klasse D voor het grijpen. Door de 
3-1 overwinning op het Eindhovense Tivoli is de voorsprong op achter-
volger SV Valkenswaard vijf punten met nog drie wedstrijden te spelen. 
De bezoekers kwamen via een treffer van Mike van Dijk na iets meer 
dan twintig minuten op voorsprong. Sparta ’25 rechtte de rug en via 
een treffer van Elco van Schijndel kwam de ploeg van Patrick Methorst 
op het half uur op gelijke hoogte. Met een strak schot in de kruising 
schoot Jeremy Raaijmakers zestig tellen later zijn ploeg naar een voor-
sprong. In de tweede helft was het spel niet goed maar kwam de over-
winning van Sparta ’25 niet in de problemen. Daan van Heijnsbergen 
bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 3-1.

H H H
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FAYSAL BOUHOUD NIEUWE TRAINER SV TIVOLI 
(overgenomen van ed.nl)

Op 17 april verscheen er een artikel op ed.nl. dat wij graag met jullie 
willen delen.

Tivoli strikt Faysal Bouhoud als nieuwe trainer

Derdeklasser SV Tivoli heeft Faysal 
Bouhoud vastgelegd als nieuwe trainer 
voor volgend seizoen. De 29-jarige 
Eindhovenaar is nu nog coach bij 
vierdeklasser RKSV Oisterwijk. Bij Tivoli 
wordt Bouhoud de opvolger van Hans 
Bonnema, die na drie jaar afscheid neemt 
van de club. Bonnema loodste Tivoli met 
twee kampioenschappen op rij van de 
vijfde naar de derde klasse. 

Faysal Bouhoud (rechts). © SV Tivoli

Redactie 17-04-19, 23:49

Bouhoud beleefde in het seizoen 2016-2017 zijn debuut als hoofd-
coach bij RKVV Tongelre. Hij vormde daar een trainerskoppel met Davy 
Heesakkers. Vervolgens ging Bouhoud naar RKSV Oisterwijk en werd 
met die club vorig seizoen kampioen in de vijfde klasse. RKSV Oister-
wijk fuseert na dit seizoen met de dorpsgenoten Nevelo en Taxandria.  
De nieuwe club gaat Trinitas heten. 

Bouhoud op de Facebookpagina van SV Tivoli: ,,Aan de gesprekken 
met de spelers en het bestuur van SV Tivoli heb ik een positief gevoel 
overgehouden. De sfeer en ambitie van de club passen goed bij mijn 
doelstelling om van SV Tivoli een stabiele vereniging in de derde klasse 
te maken.” 

H H H
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TUSSENSTANDEN 2018-2019

Tivoli 1 0512 Standaard 3e Klasse D

Sparta’25 23 56 41- 16
Valkenswaard 23 51 63- 26
SBC 23 47 50- 35
PSV 23 44 47- 40
Reusel Sport 23 36 47- 34
Budel 23 34 37- 36
Unitas’59 23 34 30- 29
Hapert 23 26 29- 30
DBS 23 26 26- 34
Wilhelmina Boys 23 25 38- 36
Tivoli 23 24 42- 49
WODAN 23 20 31- 64
Dommelen 23 17 24- 47
Spoordonkse Boys 23 14 20- 49

Tivoli 2 0519 Reserve 5e Klasse 522

Tivoli 2 19 44 61- 19
Maarheeze 3 19 43 69- 28
EFC 5 19 37 57- 31
Brabantia 7 19 35 74- 44
Wilhelmina Boys 4 19 33 58- 43
Nieuw Woensel 2 19 29 53- 37
RPC 4 19 29 56- 49
Best Vooruit 6 19 29 48- 48
Bergeijk 3 19 21 36- 45
WODAN 6 19 19 46- 53
DOSL 3 19 6 31- 88
Riethoven 3 19 0 19- 123
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Tivoli 3 0519 Reserve 5e Klasse 523

Nuenen 7 17 46 82- 22
Braakhuizen 4 17 43 86- 25
Unitas’59 6 17 36 62- 28
Nieuw Woensel 4 17 29 67- 38
Geldrop 6 18 28 55- 37
Acht 4 17 25 64- 44
EMK 5 17 22 54- 45
Woenselse Boys 4 18 17 34- 52
Pusphaira 3 17 11 25- 52
Maarheeze 6 17 9 21- 123
Tivoli 3 18 8 24- 108

Tivoli 4 0519 Reserve 5e Klasse 520

Reusel Sport 5 15 36 50- 21
Nuenen 6 16 35 59- 24
Bladella 6 15 25 35- 36
UNA 6 16 24 49- 54
RKVVO 5 16 21 50- 47
DBS 4 16 20 46- 53
Tivoli 4 15 18 48- 55
EFC 6 15 18 39- 48
Oirschot Vooruit 7 15 14 35- 44
Beerse Boys 8 15 10 34- 63
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Tivoli 5 Reserve 6e Klasse 644

Tivoli 5 17 47 82- 9
Unitas’59 10 18 41 58- 27
RKGSV 4 18 36 75- 42
Acht 5 17 25 49- 43
EMK 7 18 24 38- 61
RPC 5 17 22 41- 49
Heeze 6 17 21 27- 44
Maarheeze 5 17 16 29- 54
SBC 12 17 15 35- 63
DOSL 6 17 14 32- 44
Brabantia 12 17 11 29- 59

Tivoli VR1 513 5e klasse 860
Helaas is Tivoli VR1 wegens een tekort aan speelsters uit de com-
petitie teruggetrokken.

Tivoli JO11-1 0267 (voorjaar) 5e Klasse 17

Brabantia JO11-3 7 18 57- 12
Nuenen JO11-4 7 13 34- 15
Tivoli JO11-1 7 12 33- 26
RPC JO11-3 7 12 24- 21
DVS JO11-3  8 11 33- 36
Unitas’59 JO11-4 6 10 21- 25
Braakh. JO11-2 9 10 31- 36
EMK JO11-2G 8 9 25- 24
DOSL JO11-2G 7 8 18- 36
Budel JO11-4 6 7 14- 42
Geldrop JO11-5 8 6 19- 36
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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 gepu-
bliceerd.

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

JO8-1

DVS JO8-4 – Tivoli JO8-1 6-3 13 april 2019

Na de goede wedstrijd van vorige week wilden we vandaag gaan win-
nen, we zaten er kort op en hadden de druk op de bal. Toch lukte het 
niet dit om te zetten in doelpunten, waardoor DVS onder de druk kon 
uit voetballen en zelfs de eerste 2 doelpunten maken. Dus weer in de 
achtervolging, al snel maakten we 2-1, maar DVS profiteerde van een 
foutje, 3-1. Zo bleef het de hele wedstrijd gaan en eindigde uiteindelijk 
in 6-3.
Jammer jongens, goed gewerkt.

Tivoli JO8-1 – Valkenswaard JO8-3 7-7 4 mei 2019
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Dan nu maar het thuisvoordeel laten werken.
Nu scoorden wij het 1e doelpunt, dit is bij andere wedstrijden vaak 
anders geweest, een goed teken. Het was een spannende wedstrijd 
waarbij het spel en de score gelijk op gingen. Op het einde lukte het 
niet om het winnende doelpunt te maken, waardoor de eindstand op 
7-7 bleef hangen.

JO10-1

Tivoli JO10-1 - Eindhoven JO10-4 2-6 13 april 2019

Al vanaf het begin was duidelijk dat dit een duidelijk mindere tegenstan-
der was dan de overige wedstrijden in de 3 klasse. Maar toch lukte het 
ons niet om er door te komen en te scoren, de keeper stond onwennig 
in de goal, het leek dat ieder schot op doel voor hem een probleem zou 
worden.
Het lukte Donny uiteindelijk om vanuit een corner op doel te schieten 
en het was meteen raak. Het advies ook aan iedereen gegeven, iets 
eerder te schieten en niet tot aan de goal combineren of pingelen. Mijn 
advies kwam niet aan, we bleven te onnauwkeurig, slechte balaan-
name, te weinig rust aan de bal.
Ook zat het tegen met de doelpunten van de Eindhoven, 5x konden ze 
een afvallende bal het doel intikken, het waren niet eens echte kansen 
en toch gingen ze erin.
Als we een wedstrijd hadden moeten winnen was het deze, helaas 
hadden we een off-day. Kan gebeuren jongens, Eindhoven heeft 4 
wedstrijden gewonnen, dus er zijn waarschijnlijk nog meer mindere te-
genstanders.
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DBS JO10-3 – Tivoli JO10-1 12-2 24 april 2019

Vooraf gehoopt dat dit een mindere tegenstander zou zijn, maar ook 
dit was toch een goede tegenstander, fysiek erg sterk. Het weer werkte 
niet erg mee, harde koude wind en veel regen en hagel.
We misten Luuk op het middenveld, dus een aangepaste opstelling, je 
ziet dan toch dat dit problemen geeft met de veldbezetting. Misschien 
bewust wat vaker posities wisselen, zodat aan een andere veldpositie 
gewend wordt en de taken hiervan helder zijn. Het duurde toch zeker 1 
kwart, voordat de middenman ook echt in het midden bleef en niet ging 
zwerven aan de zijkant.
Van deze wedstrijd hebben we veel geleerd, en waar we op kunnen 
gaan trainen. Het wel vervelend om toch na iedere wedstrijd de kids uit 
te moeten leggen, dat we 1 klasse hoger zijn gaan spelen en dat deze 
tegenstanders echt allemaal goed zijn.

Ik verwacht wel, dat we nu sterker uit deze voorjaarscompetitie komen 
dan dat we in de 4e klasse hadden blijven spelen en alles zouden win-
nen.

Braakhuizen JO10 – Tivoli JO10-1 6-6 4 mei 2019

Als vooraf ingeschat, bleek dit ook een mindere tegenstander.
We begonnen erg fel op de bal en er waren momenten dat we met 3 
man voor het doel bij de bal stonden en vergaten te schieten. Na hard 
roepen werd er toch geschoten en dit werd een doelpunt, hierna gingen 
we gerichter naar het doel en werd vaker geschoten.
Het jammere was dat we Braakhuizen te eenvoudig tegendoelpunten 
gaven door niet of te soft te verdedigen. Zo sta je 1-2 voor en tijdens 
een kort gesprek met wisselspeler staat het 3-2, de ruststand werd 
zelfs 4-2. Toch had ik het gevoel dat we dit niet gingen verliezen, we 
speelden zo fel in de aanval, dat moest doelpunten opleveren.
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Na de rust gingen we op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er ook 
snel, maar toch werden 2 uitbraken van Braakhuizen verzilverd waar-
door we 15 minuten voor tijd met 6-5 achter stonden. Bij een botsing 
raakte hun keeper geblesseerd, waardoor een knap doelpunt vanuit de 
corner werd afgekeurd.
Toch weer even gewisseld om de gelijkmaker te maken, die viel ook, 
hierna vol door op de overwinning. Kans op kans volgde, maar hij ging 
er niet in, helaas gooide een zware hagelbui roet in het eten en werd 
de wedstrijd vroegtijdig gestaakt.
Goed gewerkt jongens, iets meer aandacht bij verdedigen, dan gaan 
we nog wedstrijden winnen.

Sparta’25 JO9-3 – Tivoli JO10-1 3-23 5 mei 2019

Op uitnodiging van Sparta ’25 mocht JO10-1 de voorwedstrijd spelen 
van Sparta’25 1 en Tivoli 1. Op het hoofdveld met tribunes was het veld 
uitgezet.
Vooraf afgesproken dat zij met 7 spelers mochten spelen, omdat ik een 
te groot kwaliteitsverschil verwachtte. Dit bleek ook direct het geval, 
geprobeerd de kids dit te laten zien als trainingspartijtje en vooral veel 
samen te spelen.
Het is natuurlijk aantrekkelijk om zoveel mogelijk te scoren, dus er werd 
toch ook goed bijgehouden hoe vaak iedereen gescoord had.
Al met al was het een leuke ervaring op een mooie club, jammer dat 
het 1e ons voorbeeld niet heeft kunnen volgen.
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JO11-1

Tivoli JO11-1 - Braakhuizen JO11-2 4-7 13 april 2019

Vandaag een tegenstander waar we dit seizoen twee maal van hadden 
gewonnen, maar door personele problemen hadden we geen wissels 
en zou het een lastig potje worden. 
Voor de wedstrijd iedereen op scherp proberen te zetten met het kam-
pioenschap in het achterhoofd maar dit drong niet door. Het was een 
zeer slappe partij van onze kant. We konden geen druk zetten en lie-
pen alleen achteruit, waardoor het door een foutje 0-1 werd voor Braak-
huizen. 
Het duurde even, voordat we een kans kregen, maar de eerste ging er 
dan ook gelijk in. Milan schoot in de korte hoek met links hard binnen, 
1-1. Hierna ging het nog steeds niet echt beter en door geklungel van 
ons scoorde Braakhuizen weer 1-2, maar nog net voor de rust scoorde 
Milan zijn tweede en gingen we toch met een gelijke stand van 2-2 rus-
ten. 
Na de rust zakte het helemaal in, Braakhuizen scoorde 2-3. We maak-
ten met moeite weer gelijk, ditmaal een doelpunt van Pim, 3-3, maar 
gelijk vanaf de aftrap scoorde Braakhuizen weer 3-4. 
Toen viel Jaden, onze keeper, uit met een blessure en moest Joep 
gaan keepen, dus toen hadden we een man minder en geen geloof in 
een goede afloop. Braakhuizen scoorde 3-5, we kregen nog een aanval 
waaruit Pim nog een mooi doelpunt kon maken, maar dat was het, 4-5. 
Hierna liep Braakhuizen uit naar 4-7.
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DVS JO11-3 - Tivoli JO11-1 8-5 4 mei 2019

Vandaag naar DVS toe, een tegenstander waar we van moeten win-
nen, willen we nog enige rol van betekenis spelen in het kampioen-
schap. 
We begonnen redelijk en dit resulteerde ook in een doelpunt voor ons 
gemaakt door Milan die van afstand over de keeper heen schoot, 0-1. 
Hierna ging alles mis, er werd wel hard gewerkt door iedereen, maar 
het lukte niet en DVS scoorde 1-1 en de 2-1. We pakten het toch rede-
lijk op en Milan maakte de 2-2. We maakten daarna veel fouten, waar-
uit DVS twee maal scoorde, 4-2. Noah scoorde van dichtbij nog de 4-3 
voor rust. 
Na de rust leefden we op en kregen verschillende kansen en zelfs een 
penalty, maar zelfs die was niet besteed aan ons, Milan schoot naast. 
Nu was het over en DVS liep uit naar 7-3. Milan scoorde nogmaals, 
7-4. 
Door wat omzettingen probeerden we de druk wat op te voeren, wat 
redelijk lukte. We kregen aardig wat kansen, maar alleen David wist er 
1 te verzilveren, 7-5. Hierna scoorde DVS nog eens, doordat er veel 
ruimte bij ons was gevallen, 8-5. 
Het was een wedstrijd, die we niet hadden hoeven te verliezen als we 
allemaal wat scherper waren geweest, jammer genoeg. Voorlopig staan 
onze titelkansen op een laag pitje, maar we gaan er nog alles aan doen 
om in iedere geval bij de bovenste drie te eindigen.

H H H
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VAN HOOF KIEST VOOR ZAAL 
(overgenomen uit het ED)

Op 26 april jl. verscheen er in het papieren Ed een artikel, waarin onze 
1e elftalspeler Joey van Hoof een hoofdrol speelt. Onderstaand een 
scan van dat artikel.

H H H
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DRIBBELTOERNOOI 2019

V.V. Spoordonkse Boys organiseert al sinds 1993 het “Dribbeltoer-
nooi”. Onderstaande mails daarover kregen we in onze mailbox. Die 
willen we graag met jullie delen.

Dribbeltoernooi schreef op 2019-02-14 19:36:

Geachte Sportvrienden,

Jullie hebben, na het geweldige toernooi van afgelopen jaar, vast en 
zeker het weekend van 15 en 16 juni al rood omcirkeld op de kalender 
staan. Om er echter zeker van te zijn dat we jullie weer mogen begroe-
ten op de komende editie hebben we onze uitnodiging voor 2019 in de 
bijlage meegestuurd.

Het programma kent weer de vaste onderdelen, op zaterdag een da-
mes- en herentoernooi. Op zondag een heren- en verteranen- (30+) 
toernooi waarin beide dagen gespeeld wordt om diverse geldprijzen. 
Voor het eerst wordt, ook op zondag, een officieel Walking Football 
toernooi ingericht.
Uiteraard zetten we de welbekende wit met gele feesttent weer over-
eind. Die we daarna gezamenlijk, onder het genot van een drankje en 
muzikale Nederlandstalige omlijsting, zowel zaterdagavond en zondag-
avond weer helemaal afbreken!
Kortom een fantastisch weekendje in het vooruitzicht met voor ieder 
wat wils.

Let op, de snelle beslissers kunnen profiteren van onze early bird ac-
ties. In de uitnodiging staan onze digitale kanalen die je in de gaten 
moet houden om ervan te kunnen profiteren! Tot ziens op ons mooie 
toernooi!!

Met vriendelijke groeten

De dribbelcommissie
info@dribbeltoernooi.nl
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Van: Dribbeltoernooi <info@dribbeltoernooi.nl>
Datum: 14 april 2019 om 10:18

Beste voetballiefhebber,

Van vele van jullie hebben we alweer een inschrijving voor het Drib-
beltoernooi 2019 mogen ontvangen. Dat is mooi nieuws! & daarmee zit 
ons toernooi nu alweer voor iets meer dan 50% vol. Het gaat de afge-
lopen tijd hard met de inschrijvingen maar voor elk onderdeel (Vrouwen 
- Mannen zaterdag - Mannen zondag - Veteranen en Walking footbal) 
is het nog mogelijk om in te schrijven. Wil je met jouw team deze zomer 
meedoen om de felbegeerde bekers & eeuwige roem te verdienen als 
eindbaas van het dribbeltoernooi, meld je dan snel aan via 
www.dribbeltoernooi.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens de dribbelcommissie
info@dribbeltoernooi.nl

Nu volgt additionele informatie en de bijbehorende officiële uitnodiging.
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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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- we een nieuwe trainer hebben
- Faysal Bouhoud de opvolger wordt van Hans Bonnema
- je daarover alles kunt lezen elders in dit clubblad
- onze 1e elftalspeler Joey van Hoof onlangs in een artikel in het Eind-

hovens Dagblad prominent voor het voetlicht kwam
- hij daarin uit o.a. de doeken doet, dat hij op hoog niveau zaalvoetbal-

len verkiest boven een langer verblijf bij onze club
- wij dat artikel elders in dit clubblad geplaatst hebben
- onze JO10 op 5 mei jl. een voorwedstrijd speelde voorafgaand aan 

de wedstrijd Sparta ’25 tegen Tivoli
- wij daarvan in dit clubblad enkele foto’s hebben gepubliceerd
- er op zondag 23 juni a.s. een Minizeskamp met feestavond wordt 

georganiseerd
- jullie je daarvoor met teams van 4 personen vóór 16 juni kunnen in-

schrijven aan de bar in de kantine
- deelname € 30,- per team kost
- je ook dit elders in dit clubblad kunt lezen
- er helaas is moeten worden besloten om ons damesteam uit de com-

petitie terug te trekken
- zij al tijden kampten met een chronisch tekort aan speelsters
- het in de bedoeling ligt om volgend seizoen als 7x7 verder te gaan
- ons 5e bijna zeker kampioen gaat worden
- zij met 3 wedstrijden voor de boeg nog slechts 1 puntje nodig heb-

ben om de vlag in top te mogen hijsen
- ons 2e ook nog volop titelaspiraties heeft
- zij als koploper in de laatste 3 wedstrijden een voorsprong van 1 punt 

over de bühne moeten zien te brengen
- wij hen daarmee alle succes toewensen
- ons 1e al 9 wedstrijden op rij zonder overwinning is
- zij zo naar de, overigens veilige, 11e plaats zijn gezakt
- zij met nog 3 wedstrijden te gaan, niet meer rechtstreeks kunnen de-

graderen
- er nog wel een paar puntjes behaald moeten worden om de plaatsen 

12 en 13, die nacompetitie voor degradatie betekenen, te ontlopen
- dat gaat lukken, toch?

H H H








