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REDACTIONEEL
Hoppa, en we zijn 
weer onderweg.
Terwijl de Vuelta 
zijn einde nadert 
en de nazomer 
gewoon weer 
terugkeert, 
trappen wij af 
met ons eerste 
clubblad van 

deze 52ste jaargang.

Een 52ste jaargang in een zeer 
uitdagende tijd voor onze club. 
Het sportpark ligt overhoop en de 
kantine wordt volop onder handen 
genomen. De kunstgrasvelden zíjn 
klaar, maar de verlichting werkt 
allemaal nog niet naar behoren. 
Het bouwbedrijf werkt eraan en 
spoedig zal alles verbeteren qua 
verlichting.

Heeft u allemaal al uw contributie 
betaald? 
Tijdens de komende 
ledenvergadering op 18 september 
krijgt u onder meer weer een 
inzicht in het financiële reilen en 
zeilen van onze club.
Ook de bestuurlijke kant van onze 
club wordt dan besproken.
Wees erbij!

H H H
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IN MEMORIAM – CHARLES KUIJS

Enige tijd geleden kregen we het trieste bericht van het
overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Charles Kuijs

Hij overleed op 6 juli 2019 in de leeftijd van 80 jaar.
Op 11 juli 2019 hebben we gepast afscheid van hem genomen

in crematorium de Rijtackers te Eindhoven.

Soms kan een eenvoudige barkruk in een eenvoudige voetbalkantine 
bepalend zijn voor de sfeer die er binnen die vereniging heerst.

Bij onze club Tivoli was er een klein stukje verboden terrein waarop 
een kruk stond die, niet zomaar door iedereen gebruikt mocht

worden. Al jaren geleden had namelijk Charles zich het
eigendom van die kruk toegeëigend en wee degenen die daar

zonder zijn toestemming ging zitten. De echte Tivoliaan, die wist
het wel. De eerste kruk aan de rechtse kant van de bar was de kruk 

van Charles en het was dan ook vaak de plek waar belangrijke
beslissingen werden genomen. In die hoek bestond het dispuut altijd 
met Berry van Gompel, Henri Vaessen en Henk Rennenberg en als 

men er niet uitkwam, werd onze oud-voorzitter er bijgesleept,
meestal door Charles om van hem te kunnen horen dat hij wel gelijk 
had!. Charles had daar altijd het grootste woord en als hij zag dat het 
gesprek de kant op ging die hij niet wenste, dan begon hij steevast 

met de woorden “ho, ho wocht is efkes, da ziede nie goed!”
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Charles hoorde bij Tivoli als Campina bij de melk, maar hij zou
zelf zeker gezegd hebben: “ho, ho wocht is efkes, ge bedoelt,

zeker te weten, natuurlijk als Swinkels bij Bavaria”.
Charles was al meer dan 50 jaar lid van onze club. Hij was onder

meer terreinchef van 1967 tot 1982 als opvolger van de
legendarische Piet van Eijck en vanaf eind 60-er tot begin

 90-er jaren maakte hij deel uit van het legendarische veteranenelftal 
van Jac van Heesewijk, die diverse malen kampioen werden en

in die tijd vele nevenactiviteiten organiseerden. Later is hij
nog vele malen als stand-in terreinchef opgetreden en ook is

hij nog een tijdje medeorganisator geweest van de kaartavonden
en wedstrijdcoördinator bij zowel jeugd als senioren.

Zelf stond Charles ook bekend als het “kaartwonder”, die met
name het toepen tot kunst had verheven en menige Tivoliaan

de kneepjes van die kunst heeft bijgebracht.

Kortom, een echte Tivoliaan waarop je nooit tevergeefs een
beroep deed maar ook iemand die steeds aangaf: “wat heb ik
van die club genoten”. Zeker als het ging over de tijden op het

oude terrein aan de Heezerweg, de uren bij Jantje Toemen,
waar de gezelligheid  geen tijd kende. Al verhalend vertelde

Charles vaak hoe hij het voetballen vroeger had geleerd en dat,
met het goeie materiaal waarover men nu beschikt, daar in

feite geen kunst aan was. Hij, Chareltje Kuijs had in zijn jeugd
op de Heezerweg voetballen geleerd met een grote prop papier
bijeengehouden door elastieken. Hij kon toen al die prop papier

tig keer omhoog houden en ineens stil leggen op zijn knie,
dat was pas kunst.

We nemen nu afscheid van die kunstenaar, een mens van goede wil, 
van een contente mens en een Tivoliaan die zelf eens zei:
“ Ik heb dubbel geleefd” en dat was hem van harte gegund.

Wij zullen hem nooit vergeten. Dat hij moge rusten in vrede.

Wij wensen zijn familie en al hun dierbaren veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
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SELECTIE FOTO’S ARCHIEF CHARLES KUIJS

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Nieuw seizoen van start
Bij de meeste teams rolt de bal inmiddels weer en staat er weer een 
mooi, maar ook bijzonder seizoen voor de deur. Zo trappen we af met 
een grotendeels nieuwe selectie, maken we voor het eerst gebruik van 
kunstgras op De Heihoef en komen onze buren van RPC rond de jaar-
wisseling ons vergezellen op het sportpark. Ondanks al deze verande-
ringen hopen we op een sportief en gezellig seizoen!

Algemene ledenvergadering 18 september
Op woensdag 18 september staat om 20 uur onze jaarlijkse ledenver-
gadering weer op het programma. Hierin zullen we de resultaten van 
het afgelopen seizoen toelichten en delen we de stand van zaken met 
betrekking tot ons sportpark en de komst van RPC. We hopen weder-
om dat jullie in groten getale aanwezig zullen zijn. Dit is hét moment om 
het bestuur te laten weten hoe jullie over bepaalde zaken denken en 
horen hoe het bestuur de toekomst ziet.

Verbouwing sportpark De Heihoef nog steeds in volle gang
De contouren van ons nieuwe sportpark worden langzaam zichtbaar. 
De kleedkamers en de kantine van RPC staan in de steigers en de 
twee kunstgrasvelden zijn aangelegd. Ondertussen zijn de toegangspa-
den deze maand moeilijker begaanbaar en is onze “normale” parkeer-
plaats tijdelijk gesloten. We vragen jullie ook om de borden te volgen 
en bij het honkbal en de scouting te parkeren. We zijn ons ervan be-
wust dat het een en ander overlast kan geven, maar we rekenen op 
jullie begrip!
Om de kantine een extra impuls te geven, is er inmiddels ook een in-
zamelingsactie gestart. Dus wilt u onze club helpen en bijdragen aan 
de uitstraling van onze nieuwe kantine, dan kunt u uw bijdrage storten 
op rekening NL22 INGB 0001 975 999. Alvast hartelijk dank voor jullie 
steun!
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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
Naast een nieuwe voorzitter zijn er nog veel meer openstaande va-
catures. Er zijn steeds meer handen nodig om alles in goede banen 
te leiden. Vind jij het bijvoorbeeld leuk om op zaterdag en/of zondag 
bijvoorbeeld 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.
Met spoed zijn we onder meer nog op zoek naar scheidsrechters, een 
wedstrijdsecretaris, een hoofd sponsorcommissie en nog diverse ande-
re in te vullen functies. Kijk op de site en verderop in dit clubblad voor 
alle openstaande vacatures!

Namens het bestuur, 

Marc van Hout,
secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 2 Kylie Vroomen dames
 4 Jovi de Goey 2e

  Axel Walravens selectie
 5 Marc van Hout secretaris/web-correspondent/  
   vlagger veteranen/ medewerker  
   kantine
 6 Marcel Dieks verenigingslid
  Paul Janssen verenigingslid
  René Hoeijmans verenigingslid
 7 Piet de Bont verenigingslid
 8 Walid Hilali selectie
 9 Dré Rennenberg lid van verdienste/ere-voorzitter
 10 Guillaume Stubbs veteranen
 14 Pim Woertman JO12-1
 15 Thuur Mollet veteranen
 17 Henri Vaessen lid vriendenclub veteranen
  Henk Rennenberg Administratie en facturatie/lid vrien 
   denclub veteranen/medewerker  
   activiteitencommissie en kantine
 18 John Mathijsen veteranen
  Ronald Rennenberg verenigingslid
 19 Djano van Maurik JO9-1
 21 Pepijn Meijer JO9-1
  Deniz Sahin selectie
 22 Steven Sanders verenigingslid
 25 Nicky Gielen 3e

 26 Robbie Nies reservelid algemeen
 28 Thom van de Gevel 3e

  Quint van Kasteren 3e

  Jayden Wolfenbuttel JO9-1
 29 Rob Vincken lid vriendenclub veteranen/lid van  
   verdienste

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers veteranen
 3 Devon Vermeulen 3e

 4 Heroet Mustafa JO11-1
  Mani Shojaian JO12-1
 6 Anna Welten dames
  Danny Wartenbergh leider/trainer JO11-1
 7 Frans Joosten verenigingslid
 8 Margot Knippels verenigingslid
  Emma Kaptein JO11-1
 12 Jeffrey de Rijk reservelid algemeen
 13 Rick van de Laar 3e

 14 Saif Oedaichand JO11-1
 15 Mandy Klaassen dames/medewerker activiteiten 
   commissie
  Anne Denteneer dames
 16 Hasan Saygili 4e

 19 Natascha Rijkers medewerker kantinecommissie
 22 Javey Horrocks JO9-1
 25 Mayren Debie JO11-1
 27 Ricardo van Bekhoven 2e

 29 Maarten Lubse 2e

  Tim Russell reservelid algemeen
 30 Taron Avagian JO11-1

H H H
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 18-09-2019

Op woensdag 18 september a.s. is in onze kantine op de Heihoef om 
20.00 uur de reguliere Algemene Ledenvergadering ter afsluiting van 
het seizoen 2018-2019. Ter informatie en om te voldoen aan onze sta-
tutaire verplichtingen treft u achtereenvolgens de volgende documen-
ten aan: de agenda en de notulen van de vorige Algemene Ledenver-
gadering. Wij zien u allen graag op 18 september!

AGENDA  ALV 18 SEPTEMBER 2019
 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen ALV 19-09-2018
 3. Jaarverslag secretaris:
 4. Financieel jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Vaststellen begroting en contributie 2019-20
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Samenstelling hoofdbestuur
 10. Voortgang Sportpark de Heihoef
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Beantwoorden rondvraag
 14. Sluiting

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-09-2018

Opening
Dré Rennenberg opent de vergadering om 20:12 uur en heet iedereen 
van harte welkom. De opkomst is slechts 30  leden, hiermee is het quo-
rum niet behaald. Twintig leden hebben zich afgemeld. Omdat het quo-
rum niet behaald is, sluit Dré de vergadering direct om hem vervolgens 
te heropenen.
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Dré vraagt de vergadering om 1 minuut stilte te houden voor de leden 
en dierbaren die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen, met in het bij-
zonder Fred vander Horst (64 jaar).
De jubilarissen dit jaar zijn met 25 jaar lid: Diego Guzman-Hernando, 
John de Goey, John Matthijsen en Ron Verbeek. 50 jaar lid zijn: Rob 
Vincken en Arie Groeneveld. Zij zullen zoals gebruikelijk gehuldigd wor-
den op de nieuwjaarsreceptie van 2019. 

Goedkeuring notulen ALV 21-09-2017
Zoals gebruikelijk worden de notulen van de vorige ALV niet meer voor-
gelezen. De leden hebben deze kunnen zien in het meest recente club-
blad en in die van vorig jaar direct na de ledenvergadering. Dré vraagt 
of er op- of aanmerkingen zijn over deze toegezonden notulen. Joey 
Klaassen vraagt waarom deze notulen alleen via het clubblad verspreid 
worden. Via het clubblad worden alle leden in principe bereikt, dan is 
het aan hen om deze ook te lezen. Er zal worden bekeken of deze de 
komende jaren ook op een andere manier verspreid zullen worden. 
Verder zijn er geen opmerkingen, waardoor de notulen als zodanig wor-
den goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris
Marc leest het verslag voor. Er zijn geen op of aanmerkingen.

Financieel jaarverslag penningmeester
Stefan heeft voor deze gelegenheid een PowerPoint-presentatie ge-
maakt en legt in grote lijnen uit aan de hand hiervan dat o.a.:
Het afgelopen seizoen heeft Tivoli een negatief resultaat heeft behaald 
van €6.341,-. Dit is onder meer te wijten aan minder activiteiten en 
feesten het afgelopen seizoen (geen tonpraten en Frans Mink toernooi 
o.a.). Daarnaast heeft de kantine €12.000,- minder omzet behaald en is 
er minder contributie ontvangen dan begroot.
Het negatief resultaat houdt ook in dat het eigen vermogen is gedaald 
van €35.000 naar €29.000. Verder stonden er op 30 juni jl. nog €9.900 
open aan kortlopende schulden, daar tegenover staat nog €12.000 aan 
liquide middelen. Waardoor de liquiditeit vooralsnog niet in gevaar is.
De totale baten komen uit op ruim €78.000,-, dit is een stuk minder dan 
de begrote €84.000,-. De totale lasten komen uit rond de €84.500,- in 
plaats van de begrote €82.000. Hierdoor komt het uiteindelijke resultaat 
dus op €6.341,-. Dre bedankt Stefan en Henk voor het werk wat ze hier 
aan hebben besteed.
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Verslag kascommissie
De kascommissie dit jaar bestond uit Stef Verdonschot en Henk van 
den Boomen. Aangezien Stef vandaag niet aanwezig kon zijn, leest 
Henk het verslag voor. Het verslag meldt dat de financiële gegevens 
van zowel de sportieve tak als van de kantine overeenkomen met de 
werkelijkheid. Hij vraagt de leden dan ook om het bestuur décharge te 
verlenen. Deze wordt verleend. 

Vaststellen begroting en contributie 2018-19
Stefan legt de begroting uit. De baten worden beraamd op ongeveer 
€83.000 en de lasten op ongeveer €82.000. Dit moet leiden tot een 
winst van een kleine €1.000,- in het huidige seizoen. 
Perry Plompen vraagt of er bij de contributie-ontvangsten rekening 
is gehouden met een percentage oninbare contributie, gelet op de 
ervaringen van de laatste jaren. Dit is niet het geval, de contributie is 
begroot op het aantal leden maal de te betalen contributie. Ook vindt 
Perry het gat tussen de senioren en reserveleden en jeugdleden te 
groot. Stefan verklaart dat de contributie voor de jeugd laag wordt ge-
houden om zo hopelijk meer jeugd aan te trekken. Semra Arici vraagt 
of het geen idee is om de “normale” betalers te belonen, door middel 
van bijvoorbeeld een korting bij tijdig betalen. Dit zal in de komende 
bestuursvergadering worden besproken. 
Stefan stelt voor om de contributie van de senioren het komende sei-
zoen te verhogen van €170 naar 175 en de overige contributie gelijk te 
houden. Meerdere personen vragen of het geen idee is om alle contri-
butie evenredig te verhogen, om zo het zojuist door Perry benoemde 
gat niet groter te laten worden. Fred Meulensteen merkt ook op of er 
niet op een andere manier geld gegenereerd kan worden dan alleen via 
de contributie. Beide vragen zullen op de bestuursvergadering behan-
deld worden.

Verkiezing nieuwe kascommissie
Er wordt aan de leden gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor de 
nieuwe kascommissie. Henk van den Boomen meldt zich opnieuw aan, 
hij zal worden bijgestaan door Perry Plompen. Semra Arici geeft zich 
op als reserve. Dré bedankt de vrijwillige aanmelders. 
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Bestuursverkiezing
Vorig seizoen is Dré unaniem verkozen om nog een jaar als voorzitter 
van onze club te fungeren. Dit betekent dat hij dit jaar dus aftredend 
voorzitter is, echter hij heeft zich ook herkiesbaar gesteld. Dré geeft 
wel nadrukkelijk aan dat dit na 18 jaar zijn laatste jaar als voorzitter 
wordt, mede gezien zijn leeftijd. Hij is blij dat hij na de slechte jaren in 
de beginfase nu de laatste jaren ook deel uit mag maken van de suc-
cesjaren. Hij hoopt dat er zich een nieuwe voorzitter/voorzitster meldt 
en biedt dan ook aan om het dit jaar samen te doen, zodat de nieuwe 
voorzitter alvast kennis kan maken met de taken. Eenieder die zich 
hiertoe geroepen voelt, kan zich uiteraard melden bij het bestuur. Mid-
dels handopsteking wordt Dré wederom herkozen als voorzitter van 
onze club voor een jaar.

Samenstelling hoofdbestuur
Stefan geeft aan dat de samenstelling van het bestuur zowel in het 
clubblad als op de website te zien is, evenals de samenstelling van de 
verschillende commissies.

Voortgang sportpark De Heihoef
Stefan neemt het woord en presenteert samen met John Hanraths, als 
afgevaardigde van de bouwcommissie, de huidige stand van zaken 
omtrent het sportpark. 
Sinds het begin van afgelopen seizoen zijn er veelvuldig gesprekken 
geweest tussen de gemeente, RPC en Tivoli over de verhuizing van 
RPC naar De Heihoef. Aanleiding voor deze gesprekken en de nood-
zakelijke, gedwongen verhuizing is een nieuw P+R-gebouw op het 
huidige hoofdveld van RPC. Het gevolg van deze verhuizing is dat zo-
wel het american football als het cricket van De Heihoef zal verdwijnen 
en er zodoende vijf voetbalvelden (3 normale en 2 kunstgrasvelden) 
ontstaan. Daarnaast krijgt RPC een nieuwe kantine, welke hoogstwaar-
schijnlijk op de kopse kant van het huidige cricketveld gaat komen, 
tegen het honkbalveld aan. Ook wordt het huidige aantal kleedlokalen 
uitgebreid van 12 naar 18. Vanwege de extra bezoekers zal er ook ex-
tra parkeergelegenheid noodzakelijk zijn, onder andere het parkeerter-
rein van het St. Joris kan hiervoor gebruikt worden. 
Dit alles zal de komende maanden plaats gaan vinden en het is de 
bedoeling dat vanaf het seizoen 2019/2020 RPC op De Heihoef zal 
spelen. Dit vergt natuurlijk ook de nodige organisatie en onderlinge af-
stemming, zowel bij Tivoli als bij RPC. Want zowel de kleedlokalen als 
de velden zullen door beide clubs gebruikt gaan worden.
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Stefan en John laten middels een diavoorstelling verschillende situaties 
zien van hoe De Heihoef er voortaan uit kan komen te zien. Tivoli krijgt 
in ieder geval zeker een nieuwe, vaste bestuurskamer. Bij beide clubs 
is de inzet om het huidige cricketveld als nieuw hoofdveld te bemach-
tigen, echter is dit vanwege sponsoring en dergelijke onmogelijk. Tivoli 
wil wel met de gemeente mee denken en van het huidige trainingsveld 
een hoofdveld maken, maar dan moet daar wel iets tegenover staan. 
Perry Plompen vraagt hoe het zit met de huidige ledenstop van RPC. 
Hij benadrukt dat het belangrijk is dat deze in stand blijft omdat anders 
RPC opeens een stuk groter wordt en er voor Tivoli geen ruimte meer 
is voor groei. Hans Bonnema merkt op dat het belangrijk is dat de uit-
straling van Tivoli dit seizoen al klaar is en het liefst zo snel mogelijk, dit 
om de eigen identiteit ook te behouden. 

Rondvraag

Joey Klaassen: Is het mogelijk dat er een radje in de kantine komt te 
hangen voor “radje draaien”?
Antwoord: Als de wetgeving het toestaat dat zoiets in een sportkantine 
hangt, dan staat het bestuur het toe. Dit zal zo snel mogelijk worden 
uitgezocht.
Fred Meulensteen: Kunnen er extra wedstrijdgoals voor de jeugd wor-
den aangeschaft, nu hebben we er maar twee die ook nog eens deels 
kapot zijn? 
Antwoord: De huidige goals worden gerepareerd. Ook is Leendert 
Bakker bezig om via sponsoring twee nieuwe goals aan te schaffen. 
John Hanrats: Heeft de bouwcommissie de goedkeuring van de leden 
om met de zojuist getoonde ideeën verder te gaan?
Antwoord: Er wordt gestemd door de leden en er wordt unaniem 
goedkeuring gegeven aan de plannen. 
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Semra Arici: Het cricketveld is deze week opnieuw ingezaaid, daar-
door is het onmogelijk om daar nog op te trainen. Wat nu?  
Antwoord: Er kan deze week eventueel gebruik worden gemaakt van 
het american footballveld. Ook komt er binnen een aantal weken al ver-
lichting op veld 2, daarmee zou het probleem moeten zijn opgelost.  
Pascal Janssen: Hoe is het met de status van de AED?
Antwoord: Er zijn gesprekken geweest met het honkbal en de scouting 
om er gezamenlijk een aan te schaffen. Zij staan hier positief tegen-
over. Echter heeft RPC ook al een defibrillator, dus het idee is om er 
zolang eentje te huren totdat RPC op De Heihoef zit. Dit wordt in de 
komende bestuursvergadering besloten.

Pauze
Dré biedt de aanwezigen het gebruikelijke drankje aan van de S.V.

Beantwoorden rondvraag
Zie bij punt 11 Rondvraag voor de antwoorden.

Sluiting
Dré bedankt iedereen voor zijn inbreng.  
Om 22:27 uur sluit Dré met een ferme klap met 1 van zijn beschikbare 
voorzittershamers de vergadering.

De secretaris,
Marc van Hout.

H H H
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HEIHOEF NIEUWS 
(van onze speciale verbouwingsredactie)

Beste Tivolianen en bezoekers van de Heihoef,
We hebben jullie beloofd om periodiek een update te geven omtrent de 
ontwikkelingen over de sloop en verbouwing van de Heihoef. Zoals jul-
lie 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. We zitten nog steeds in 
een sloop-/bouwfase, waarbij er bouwwegen, bouwhekken en nood-
kleedlokalen geplaatst zijn. We maken al enige tijd gebruik van de tijde-
lijke kleed/douche units en de oude kleedlokalen zijn gesloopt en vanaf 
2 september is de ingang van de Heihoef en de toegangsweg voor 4 
weken afgesloten i.v.m. werkzaamheden voor de aanleg riool en beka-
beling veldverlichting. U kunt nu via de honkbalpoort naar onze accom-
modatie. De verbouwing vordert gestaag en inmiddels zijn de 2 nieuwe 
kunstgrasvelden aangelegd. In deze fase is begonnen met de bouw 
van een nieuwe bestuurskamer, 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 vervolgen nu met de berichtgeving, zoals die op onze website te 
vinden is.

VERHUISNIEUWS
(30-08) Planning:
Aanstaande maandag start Huijbergts Infra BV uit  Reusel met de her-
inrichting van de omgeving van de velden en kantines/kleedlokalen op 
sportpark Heihoef. Vooruitlopend hierop worden 30-08 materieel/bouw-
hekken, etc aangevoerd
In eerste instantie zou maandag gestart worden met de sanering van 
de grond onder de voormalige locatiecontainer van de Raptors, nabij 
de parkeerplaats aan de noordzijde van het park. Maar omdat we ook 
hier te  maken hebben met aanvullend grondonderzoek op PFAS zal de 
daadwerkelijke sanering enkele dagen later plaats vinden.
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De oorspronkelijke planning is dus enigszins omgegooid en dat bete-
kent dat we maandag 02-09 starten met het verwijderen van het asfalt 
en de fundering tussen de kantine Tivoli en de parkeerplaats (toe-
gangsweg).
Direct daarna wordt de nog resterende riolering aangebracht onder 
de toegangsweg. Tevens wordt de riolering aan de noordzijde van  de 
kantine Tivoli en tussen de kantine en het nieuwe kunstgrasveld aange-
legd.

In week 37 (9 t/m 13-09) is het riool dan aangelegd en kan in week 38 
Enexis de laagspanningskabel leggen die noodzakelijk is voor de veld-
verlichting maar ook voor de openbare verlichting. Hierna zal er daar 
waar mogelijk en niet conflicteert met de bouw van kantines en kleedlo-
kalen nieuwe bestrating aangebracht worden.

In week 38 wordt ook gestart met de aanleg van de bergings-/infiltratie-
kelder nabij het toekomstig verhoogd terras van RPC.
Deze werkzaamheden zullen zeker overlast en ongemak met zich mee 
brengen richting spelers en bezoekers van het sportpark. Ik hoop dat 
daar enig begrip voor opgebracht kan worden. Tenslotte zal nadat alle 
werkzaamheden gerealiseerd zijn er een schitterend nagenoeg geheel 
nieuw sportpark liggen.

Daar waar het tot onze mogelijkheden behoort zullen we uiteraard tij-
delijke voorzieningen treffen (loopschotten/rijplaten/losse materialen 
opslaan/ ….) zodat de overlast en ongemak tot een minimum beperkt 
wordt.

Nieuwe Hoofdveld
22 juli was de “grasmat” gereed van het nieuwe hoofdveld met 
kaaaarsrechte lijnen.

Sloop interieur kantine
Op 9 juli is een begin gemaakt met de verbouwing van de kantine. On-
dertussen is er een actie via FB om de kosten van de verbouwing te 
kunnen verwezenlijken.

Nu echt een bouwput
28 juni
Vanaf hier stoppen we met de berichtgeving op onze website, omdat 
we dat al in ons vorige clubblad hebben geplaatst.
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Wel gaan we nu verder met het plaatsen van nieuwe foto’s van de 
sloop en de verbouwing, die ons via verschillende kanalen bereikten en 
die we nog niet eerder hebben gepubliceerd.

Foto’s 9 juli:

Foto’s 22 juli:

Foto’s 2 september:
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Nog steeds is op initiatief van het bestuur en met name John Hanraths 
een inzamelingsactie bezig om de verbouwing van onze kantine te on-
dersteunen. Wij vertrouwen er nog steeds op, dat jullie daar massaal 
aan meedoen. Onderstaand die actie.

VERBOUWING KANTINE

In verband met de verbouwing van sportpark de Heihoef en de daar-
mee samenhangende verbouwing en verbetering van onze kantine, zijn 
wij op zoek naar extra financiële middelen. Elke bijdrage is welkom! 
Je kunt ons hierbij steunen door een bedrag naar eigen keuze over te 
maken.
Dit kan op rekening: NL22 INGB 0001975999 t.n.v. SV Tivoli

Bij voorbaat dank voor je welwillende ondersteuning!

Onderstaand vinden jullie een gerelateerd artikel, zoals dat op 
11 september op ed.nl en in het papieren ED verscheen.

Clubhuis RPC in aanbouw op sportpark De Heihoef. © Geert Van Elten 
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Clubhuis van RPC krijgt vorm op sportpark De Heihoef
 
EINDHOVEN - Langzaam krijgt het clubhuis van RPC op sport-
park De Heihoef een gestalte. De nieuwbouw is nodig vanwege de 
gedwongen verhuizing van de voetbalclub, omdat de gemeente 
Eindhoven een parkeergarage gaat bouwen op het sportpark aan 
de Aalsterweg. 

Geert van Elten 11-09-19, 12:08 Bron: ED

Bouwbedrijf Borrenbergs uit Luyksgestel is volop bezig met de bouw van de 
kantine en de kleedlokalen. Met daarnaast een verhoogd overdekt terras. 
Even was er vertraging vanwege een gevonden vleermuis, maar die heeft 
inmiddels een ander onderkomen gevonden. Ook was er bij de sloop van het 
oude kleedlokaal asbest aangetroffen, maar de uitvoerder van Borrenbergs 
bezweert dat de oplevering nog steeds gepland staat voor de kerstvakantie.

Wintercompetitie
RPC-voorzitter Jan van den Broek kijkt uit naar de winterstop bij de voetbal-
competitie. Dan gaat de club met veel vrijwilligers aan de slag om het nieuwe 
onderkomen in te richten. ,,De keuken, de bar, het geluid, het materiaalber-
ging, daar zullen we onze handen vol aan hebben. Want half januari gaan we 
onze wedstrijden hier al spelen.”
Aanvankelijk had RPC weinig zin in de verhuizing. ,,We hebben daar een 
geweldige tijd gehad, midden tussen andere sportclubs. Maar het werd daar 
steeds drukker. Op de Heihoef hebben we straks weer de ruimte.”
Hij verwacht niet dat Tivoli en RPC elkaar in de weg zullen zitten. ,,Wij hebben 
veel jeugd en die speelt op zaterdag. Op zondag zal er genoeg ruimte zijn, 
want de helft van de elftallen speelt een uitwedstrijd.”

Tot slot nog dit.

Laatste verhuisnieuws
Voor het laatste verhuisnieuws verwijzen we jullie naar de startpagina van 
onze website (www.svtivolivoetbal.nl), waar je dit en ook oud nieuws kunt te-
rugvinden.

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

H H H
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COMPETITIEINDELINGEN EN BEKER 2019 – 2020

Tivoli 1 3e klasse D
Bladella 1
Budel 1
DBS 1
Hapert 1
Hoogeloon 1
Gestel 1
MMC Weert 1
PSV/av 1
Reusel Sport 1
RPC 1
SBC 1
Tivoli 1
Unitas’59 1
Wilhelmina Boys 1

Tivoli 1 Beker Groep 2-25
Rood Wit’67 1
Maarheeze 1
Tivoli 1
ZSC 1

Tivoli 2 4e klasse 414
Rood Wit’67 2
Riethoven 2
RKDSV 2
SDO’39 2
Tivoli 2
DVS 2
FC Eindhoven av 2
EMK 2
HMVV 2
Hoogeloon 2
Pusphaira 2
ZSC 2
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Tivoli 2 Beker Groep 5-12
Tivoli 2
EMK 3
Nuenen 5
Jong Brabant 3

Tivoli 3 5e klasse 521
Braakhuizen 4
Maarheeze 5
Budel 4
Marvilde 5
Tivoli 3
Unitas’59 6
HSE 2
Geldrop 6
Waalre 3
UNA 7
Nuenen 7
Heeze 6

Tivoli 3 Beker Groep 6-61
Tivoli 3
DVS 3
Gestel 3
RPC 5

Tivoli 4 5e klasse 518
Brabantia 7
Nieuw Woensel 3
DBS 4
Tongelre 2
Tivoli 4
Unitas’59 8
HSE 1
Woenselse Boys 4
WODAN 6
PSV av 3
RPC 5
Gestel 4
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Tivoli 4 Beker Groep 6-48
Maarheeze 2
Budel 3
Tivoli 4
Heeze 6

Tivoli dames 6e klasse 1 (7x7)
Boskant VR1
Essche Boys VR1
VOAB VR1
Ollandia VR1
Real Lunet VR1
Emplina VR2
Cito VR1
The White Boys VR1
Tivoli VR1
FC Cranendonck VR2
De Bocht‘80 VR1
Blauw Geel‘38 VR2
RKKSV VR2
Were Di/FC Tilburg VR3

Tivoli Veteranen 2e klasse A
Brabantia VE1
Braakhuizen VE1
Gestel VE1
Woenselse Boys VE1
EFC VE1
Tivoli VE1
Geldrop VE1
RKVVO VE1
Nuenen VE2
Brabantia VE3
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Tivoli JO12-1 4e klasse 19
Sterksel JO12-1
De Valk JO12-1
RPC JO12-3
UNA JO12-2
FC Eindhoven av JO12-3
DVS JO12-3
Heeze JO12-2G
Tivoli JO12-1
DOSL JO12-2
Geldrop JO12-5
MSV Budel JO12-4
Gestel JO12-2

Tivoli JO12-1 Zwaluwen Jeugdbeker Groep 3-18
RPC JO12-3
Nuenen JO12-3
Tivoli JO12-1
Geldrop JO12-5M

Tivoli JO11-1 5e klasse 18
Budel JO11-4
RPC JO11-5
Waalre JO11-1
Sterksel JO11-1
Braakhuizen JO11-2
Rood Wit‘67 JO11-1G
Tongelre JO11-1
Tivoli JO11-1
ST Steensel/Knegselse Boys JO11-1
Valkenswaard JO11-5
Maarheeze JO11-2

Tivoli JO11-1 Zwaluwen Jeugdbeker Groep 5-29
Brabantia JO11-4
Gestel JO11-1
Tongelre JO11-2
Tivoli JO11-1
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Tivoli JO9-1 5e klasse 21
Wilhelmina Boys JO9-4
DBS JO9-5
Unitas‘59 JO9-6
RPC JO9-7
Geldrop JO9-5
Brabantia JO9-5
DVS JO9-3
Waalre JO9-2
Valkenswaard JO9-2
FC Eindhoven av JO9-3
Tivoli JO9-1
Gestel JO9-2
Tongelre JO9-1

Tivoli JO9-1 Zwaluwen Jeugdbeker Groep 5-37
RPC JO9-7
DVS JO9-3
FC Eindhoven av JO9-3
Tivoli JO9-1

H H H

TIVOLI 1

Uitslagen beker

Poule 20 (15)
01 sept.  14.30   Tivoli - Rood Wit ‘67  3-1
01 sept.  14.30  ZSC - Maarheeze  2-1
08 sept.  14.30  Maarheeze - Tivoli  3-2
08 sept.  14.30  Rood Wit ‘67 - ZSC  0-2
15 sept.  14.30  Rood Wit ‘67 - Maarheeze  
15 sept.  14.30  ZSC - Tivoli  

H H H
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INFO CLUBS EN JAARPROGRAMMA TIVOLI 1

Info clubs
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Jaarprogramma
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VACATURES

Er zijn nogal wat vacatures bij onze vereniging. Onderstaand plaatsen 
we wat daarover op onze website te lezen is.

Werkzaamheden
Van bardienst draaien, training geven, besturen,  schilderwerk, schoon-
maken 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 vereniging” laat het 
ons dan weten of reageer op de vacature(s).
Wilt u weten wat een van de onderstaande functies inhoudt, ga dan 
naar Taken & Functieomschrijvingen sv.Tivoli
(http://fliphtml5.com/cahw/qdco)

Vacatures Hoofdbestuur
* Voorzitter
* Hoofd Gebouwen & Accommodatie
* Hoofd Documentatie & Media (HDM)
* Hoofd Sponsorcommissie
* Hoofd Seniorenzaken

Diverse Medewerkers
* Wedstrijdsecretaris
* Medewerkers sponsorzaken
* Medewerkers Gebouwen & Accommodatie
* Terreinknecht en/of plv
* Scheidsrechters senioren
* Jeugdtrainers/leiders

H H H
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JEUGDTRAINERS GEZOCHT

In verband met de vele aanmeldingen bij de groep 4-, 5- en 6-jarigen 
en de grote belangstelling voor de proeftraining van jonge kids, is SV 
Tivoli op zoek naar enthousiaste jeugdtrainers. De trainingen zijn op 
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Heb je interesse, neem dan contact op met Dion Bell 
(jeugd@svtivolivoetbal.nl).

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

JO9-1 (Bekerwedstrijden)

Tivoli JO9-1 - RPC JO9-7 8-6 31 augustus 2019

De eerste wedstrijd weer van het seizoen, altijd weer even wennen aan 
de nieuwe spelers, leiders. Meteen een goede wedstrijd, hard werken 
en goed scoren.
Het was nog een beetje zoeken, en we kunnen nog geen keuze maken 
wie de keeper wordt.
Maar toch de eerste wedstrijd gewonnen, top.

DVS JO9-3 – Tivoli JO9-1 5-3 7 september 2019

Goed gespeeld en hard gewerkt, het begint langzaam een team te wor-
den, die punten volgen.
Met penalty’s gewonnen, op naar de volgende wedstrijd.

JO11-1 (Bekerwedstrijden)
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Brabantia JO11-4 – Tivoli JO11-1 1-14 31 augustus 2019

Eerste wedstrijd op groter veld met 8 tegen 8, vooraf wat geworsteld 
met veldverdeling. Tijdens de training veel de grootte van het veld en 
de posities gebruikt tijdens oefeningen.
De posities werden aardig goed aangehouden, iets wat bij de tegen-
stander nog niet het geval was. Dit maakte dat we op de zijkanten veel 
ruimte kregen, en dus ook hier ook zoveel mogelijk de bal probeerde te 
krijgen.
We hebben maar een paar kansen weg gegeven, maar die werden 
goed gestopt door Niels, die vaak goed uitkwam en het hiermee erg 
moeilijk maakte voor de tegenstander.
Duelkracht moeten we nog aan werken, maar voor de rest een prima 
1e wedstrijd.

Tivoli JO11-1 - Tongelre JO11-2 6-5 7 september 2019

De tegenstander had 2 betere spelers, deze kregen in het begin te veel 
ruimte.
Wij speelden op positie, en die 2 spelers niet, hierdoor kwamen ze tel-
kens in de andere zone van een speler van ons.
Dit omgezet na het 1e kwart, Nathan en Luuk moesten verdedigend 
deze 2 spelers opvangen, en aanvallend weer vanuit hun positie.
Dit gaf wat onduidelijkheid bij de rest, wie moesten zij nu verdedigen.
In het 3e kwart dit toegelicht, waardoor verdedigend de taken duidelijk 
waren.
Dat ging steeds beter naar mate de wedstrijd vorderde.
De tegenstander gebruikte slim het dode moment bij de aftrap, zij 
scoorden 3 keer direct na de aftrap, puntje om aan te werken.
Qua veldspel en kansen waren wij de bovenliggende partij, hun keeper 
heeft ontzettend veel ballen gestopt, hierdoor bleef het verschil in doel-
punten klein.
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Tien minuten voor tijd kwamen zij op 5-5, na goed combinatiespel vanaf 
de rechterkant kon Nathan hard inschieten 6-5.
Hierna kreeg de tegenstander geen kans meer en speelden we de 
wedstrijd uit.

JO12-1 Bekerwedstrijden

Tivoli JO12-1 - Nuenen JO12-3 2-6 31 augustus 2019

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen die meer als een oefenpot-
je wordt beschouwd om eens te kijken of we al wat hebben bijgeleerd 
na een paar weken trainen.
We komen goed uit de startblokken en krijgen meteen wat kansjes 
maar er gaan er geen in, ditzelfde geldt voor Nuenen.
Dan krijgt Pim op het middenveld de bal en geeft een mooie steekpass 
aan Milan die zijn eerste van het seizoen er in schiet.
Niet veel later komt Nuenen op gelijke hoogte en drukken door en lo-
pen gedurende de wedstrijd uit naar 1-6.
Milan bepaalt de eindstand dan nog op 2-6.
Vandaag geleerd dat 6 wissels toch echt teveel van het goede is.
Verder gezien dat er toch al wat beter word gebald, de nederlaag was 
dan ook wel wat geflatteerd.

RPC JO12-3 - Tivoli JO12-1 3-9 7 september 2019

Onze tweede bekerwedstrijd op het programma tegen onze angstgeg-
ner RPC.
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We hadden gezien dat ze hun eerste wedstrijd met 17-3 hadden ge-
wonnen, dus we verwachtten het ergste, maar niets bleek minder waar.
We waren vanaf minuut 1 de betere en dat resulteerde in een doelpunt 
van Milan na een paar minuten. Hierna scoorde Sam, onze nieuwe 
aanwinst, met een bekeken schot de 2-0 en de 3-0. Na een kwartier 
kwam Pim erin en nog voor de rust had hij twee x gescoord en dus gin-
gen we rusten met een 5-0 voorsprong.
Met deze stand gingen we wat uitproberen en dat bracht wat meer druk 
op de achterhoede en plots scoorde RPC de 1-5. Daarna scoorde Pim 
zijn derde en Milan zijn tweede en stond het 1-7.
RPC bleef het toch proberen en scoorde nog twee x waardoor het 3-7 
stond. Toch scoorden wij nog twee x, 1 kwam op naam van Joep die 
een mooie voorzet van Milan zeer netjes in de goal tikte en Christiano 
die een voorzet van Milan vanaf de andere kant binnenliep. De 3-9 was 
dan ook de eindstand.

H H H
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NIEUWE SPELREGELS 
(overgenomen uit Nieuwsbrief KNVB van 29-08-2019)

Dit zijn de nieuwe spelregels voor 2019/’20

Komend weekend staan voor veel teams in het amateurvoetbal de eer-
ste officiële (beker)wedstrijden op het programma. Zowel het betaald- 
als amateurvoetbal (O13 t/m senioren) speelt dit seizoen met een 
aantal nieuwe spelregels. Lees hier meer over de zes meest in het oog 
springende wijzigingen voor dit seizoen.

Strafschoppenserie
Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een beslis-
sing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen weer om-en-om. Team A 
begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer Team A, en-
zovoort. De ABBA-procedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat 
niet meer.

Plek van wisselen
Als een speler gewisseld wordt, kan de scheidsrechter bepalen dat dit 
bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet gebeuren. De scheidsrechter 
kan dit bijvoorbeeld beslissen om tijdrekken te voorkomen, of in het ge-
val van een blessure.

Doeltrap
Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, hoeft niet 
meer eerst uit het strafschopgebied voordat een andere speler de bal 
mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze is ge-
trapt en duidelijk beweegt. Tegenstanders dienen buiten het strafschop-
gebied (en op 9.15 meter van de bal) te blijven tot de bal in het spel is 
(deze regel geldt vanaf Onder 13 t/m senioren).

Scheidsrechterbal
Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler in de buurt 
staan van de scheidsrechter, als hij/zij de bal laat vallen. Dit moet een 
speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De 
rest van de spelers moet op minimaal vier meter afstand staan. Als er 
een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied is, is deze altijd voor de 
keeper.
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Kaarten voor teamofficials
Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan teamof-
ficials. Teamofficials zijn alle stafleden die langs het veld zitten, zoals 
de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is hier al mee 
geëxperimenteerd in het betaald voetbal, vanaf komend seizoen geldt 
het ook voor het amateurvoetbal.

Muurtje
Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje neerzet van 
drie of meer spelers, moeten alle aanvallers minimaal één meter af-
stand houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich hier niet aan hou-
den, volgt er een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

Spelregelwijzigingen pupillenvoetbal 2019/’20

Net als tijdens het seizoen 2017/’18 zijn de nieuwe wedstrijdvormen 
in het pupillenvoetbal ook het afgelopen seizoen op twee momenten 
geëvalueerd door middel van een online enquete. Mede op basis van 
de uitkomsten uit deze evaluaties zijn voor het seizoen 2019/’20 enkele 
spelregelwijzigingen doorgevoerd in zowel de 6 tegen 6 als 8 tegen 8 
wedstrijdvorm.

PUPILLENVOETBAL
Sinds het seizoen 2017/’18 speelt het gehele amateurvoetbal met 
aangepaste wedstrijdvormen voor pupillen. De wedstrijdvormen 
zijn aangepast om zo de betrokkenheid van spelers te verhogen 
en jongens en meiden in een wedstrijdvorm te laten spelen die be-
ter aansluit bij hun ontwikkelingsfase.

De Onder 8 tot en met Onder 10-pupillen spelen op een verkleind 
kwartveld (42,5m x 30m) 6 tegen 6 wedstrijden. Deze duels worden 
begeleid door een spelbegeleider die de spelers zoveel mogelijk de 
ruimte geeft het spel zelf te ontdekken en daar waar nodig fluit om de 
spelregels uit te leggen. De Onder 11- en Onder 12-pupillen spelen op 
een versmald half veld (64m x 42,5m) 8 tegen 8 wedstrijden. De wed-
strijden staan onder leiding van een pupillenscheidsrechter.
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Informeren betrokkenen
Het is essentieel om alle betrokkenen in het pupillenvoetbal volledig te 
informeren over spelregels en andere informatie van de wedstrijdvor-
men, om zo het plezier en de ontwikkeling van de kinderen te realise-
ren. Om de vereniging in staat te stellen om deze belangrijke doelgroe-
pen te voorzien van de correcte informatie, is er een online ‘toolbox’ 
ontwikkeld, met daarin alle flyers, posters en andere documenten voor 
zowel de trainers/coaches, spelbegeleiders, ouders en andere betrok-
kenen. Deze toolbox is hieronder te downloaden. Indien er vragen zijn, 
kan de vereniging contact opnemen met de KNVB Technisch Jeugdco-
ordinator in hun regio. Klik hiervoor op het linklok ‘Verenigingsonder-
steuning’ onderaan deze pagina.

Link naar de website: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal?utm_medium=email

Spelplezier
Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen, komen kinde-
ren vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspe-
len en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan 
op de belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het 
uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling 
van deze pupillen.

Onder 6
Voor de allerjongste kinderen (van 4 of 5 jaar) die voor het eerst in aan-
raking komen met voetbal, adviseert de KNVB om te spelen in een 2 
tegen 2 wedstrijdvorm. In deze wedstrijdvorm komen de kinderen veel 
aan de bal, scoren ze veel en hebben ze een hoge betrokkenheid bij 
het spel. 
Deze wedstrijdjes worden bij voorkeur in toernooivorm, intern op de 
club of met (buurt)verenigingen, georganiseerd. De KNVB organiseert 
geen competitie voor deze wedstrijdvorm. Bij voorkeur worden de pupil-
len bij iedere wedstrijd onderling van team gewisseld zodat er steeds 
andere teams ontstaan. Optioneel kan er door de kinderen ook 4 tegen 
4 gespeeld worden.

Link naar de website:
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-6 
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Onder 7
De KNVB adviseert om mini-pupillen Onder 7 jaar te laten spelen in 
een 4 tegen 4 wedstrijdvorm op een veldje van 30x20 meter. In deze 
vorm komen de kinderen veel aan de bal, scoren ze veel en hebben 
een hoge betrokkenheid bij het spel.

Voetbalaanbod
De KNVB vindt het belangrijk dat de Onder 7 pupillen het voetbalspel 
(leren) ontdekken. Dit spelenderwijs (leren) ontdekken kan op verschil-
lende manieren:
Bij voorkeur binnen de eigen vereniging waar spelenderwijs het voet-
ballen wordt aangeboden;
Of op lokaal niveau waarbij met een aantal verenigingen in gezamenlijk 
overleg het voetbalaanbod voor de spelers wordt ingericht.
Tot slot bestaat er de mogelijkheid om als vereniging bij de KNVB in te 
schrijven voor het spelen van regionale Onder 7-toernooien. Het aan-
bod van de KNVB is echter afhankelijk van het aantal teamopgaves 
van de verenigingen in de regio. Bij onvoldoende teamopgaves zal de 
KNVB de verenigingen altijd helpen /adviseren bij de opzet van een 
passend voetbalaanbod binnen de eigen vereniging, eventueel samen 
met verenigingen in de regio.

Link naar de website:
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-7 

Onder 8, 9 en 10
De pupillen onder 8, onder 9 en onder 10 spelen 6 tegen 6 wedstrijden 
op een bijna kwart veld (42,5m x 30m).

Spelbegeleider
De scheidsrechter neemt bij deze leeftijdscategorie voortaan de rol aan 
van spelbegeleider.  Hij of zij beweegt niet in maar langs het veld en 
geeft de spelers zoveel mogelijk de ruimte het spel zelf te ontdekken. 
Alleen bij het duidelijk overtreden van de spelregels grijpt de spelbege-
leider in en legt deze uit.

Uitslagen en standen
Bij de Onder 8 t/m Onder 10 pupillen worden geen uitslagen en stan-
den meer gepubliceerd. Dit is in lijn met de ontwikkeling van de nieuwe 
wedstrijdvormen waarbij het draait om het vergroten van het spelplezier 
van pupillen. 
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Uit onderzoek blijkt dat kinderen uitkomend in Onder 8 en Onder 9 nog 
niet in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte inte-
resse hebben in rangen en standen.

Het bijhouden van een competitie en toewerken naar een kampioen-
schap blijkt vooral van waarde en belang voor trainers, leiders en ou-
ders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en druk wat ten koste gaat 
van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij 
om teams op het juiste niveau in te delen.

Link naar de website:
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8,-9-en-10 

Onder 11 en Onder 12
De Onder 11 en onder 12 pupillen spelen 8 tegen 8-wedstrijden op een 
bijna half veld (42,5 x 64m). De wedstrijden worden bij deze leeftijds-
categorieën geleid door een pupillenscheidsrechter. Vanaf de Onder 11 
leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief uitslagen en ranglijs-
ten.

In tegenstelling tot de Onder 8, 9 en 10 pupillen worden de wedstrijden 
bij deze leeftijdscategorieën geleid door een pupillenscheidsrechter. 
Vanaf de Onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief ran-
gen en standen.

Link naar de website:
(https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-11-en-onder-12)

H H H
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LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 5 september 2019)

Bedankt
Gvensly Sebelon JO10
Peter van Engeland verenigingsscheidsrechter
Gerrit van Veen grensrechter selectie
Hermen Lutgens scheidsrechter dames
Abdelhafit Ouzalah materiaalman/verzorger selectie
Antonio Cuscianni veteranen
Bert Jansen reservelid algemeen
Rob Blommers trainer/coach 2e

Olof van Aalsum 4e

Stijn Arts  4e

Nieuw
Sam Ebrahim JO12-1
Davy Pennings 3e

Emma Kaptein JO11-1
Kyano Kivits JO12-1
Dani Visser JO9-1
Antoni de Vries begeleider JO9-1
Mani Shojanian JO12-1
Jasper van Leuken JO11-1
Bobodie Diallo JO6
Sjang Huiskes selectie
Hamed Khawar selectie
Bjorn Puts JO9-1
Christiano Schalks JO12-1
Frederique Jansma JO11-1

H H H
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INTERVIEW MET DE NIEUWE HOOFDTRAINER

Omdat niet altijd alles loopt zoals gepland, kunnen we u hier niet een 
interview met onze nieuwe hoofdtrainer presenteren. In een zeer kort 
telefoongesprek hebben we met Marc van 
Eijk samen besloten dat we dit op een later 
tijdstip alsnog zullen doen.

De nadere kennismaking volgt dan ook
in het volgende clubblad.

Bent u benieuwd naar zijn ambities en 
wensen? Of wilt u graag weten wat voor 
iemand Marc is? Wellicht heeft u zelfs nog 
goede vragen voor hem...

Mail ons, bel ons of app ons en wie weet kunnen we uw inbreng ook 
aan Marc voorleggen.

MAIL:
svtivoliclubblad@gmail.com of
jack.engelen55@gmail.com of
marc_van_hout@hotmail.com of
stapje1977@gmail.com of
ikd8@hotmail.com

Telefoon/App:
06-40775238 (Jack Engelen) of 
06-37321157 (Marc van Hout) of
06-16744017 (Pascal Janssen) of
06-22139376 (Franklin Klumpkens

H H H



43

TIVOLI GESPOT - QUIZVRAAG

Angelique Janssen stuurde ons een historische Tivoli-foto, die zij 
ergens via internet te pakken had gekregen en die wij onderstaand 
plaatsen. Tevens hebben wij daar nog een extra foto bij gezocht en die 
plaatsen we ook. Wij willen graag meer weten over deze foto’s en stel-
len jullie de volgende vragen:

Wie weet wat de naam is van het gebouw, dat op deze foto’s staat?
Wie weet de straat en de plaats waar deze foto’s genomen zijn?
In welke tijd moeten we deze foto’s plaatsen?

Oplossingen kunnen jullie inleveren bij Angelique. Je kunt ze ook in de 
kopij bus gooien of naar het redactieadres sturen.

Je kunt ook gebruik maken van de informatie over mailadressen en/of 
telefoonnummers, die je op de vorige pagina kunt vinden.

H H H
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- u zojuist het eerste clubblad van de 52ste jaargang heeft gelezen
-  we er dus toch weer een jaartje aan vastplakken
-  uw redactie voor deze jaargang eerst maar eens de koppen bij 
 elkaar heeft gestoken
- de uitkomst van ons overleg positief uitpakte
- ook het aantal clicks op onze clubbladen vorig seizoen positief te 

noemen is
-  u daarmee aan ons het nut van onze inspanning heeft aangetoond
- we blijven hopen op meer dan alleen de clicks als inbreng
- de eerste potjes gespeeld zijn
- de oefen- en bekerwedstrijden mooie opwarmertjes zijn voor de 
 competitie
- deze nl. op het punt van beginnen staat
-  er voorafgaand aan dit seizoen eerst een algemene 
 ledenvergadering zal plaatsvinden
-  u daarvoor op 18 september om 20 uur in onze kantine wordt 
 verwacht
- er genoeg te bespreken valt
- de inbreng van onze leden zeer gewenst is
-  uw opkomst daarom nodig is
- de vergadering om 20 uur zal starten
- de nieuwe hoofdtrainer zijn taken inmiddels heeft opgepakt
- we hem nog wel willen verwelkomen met een heus interview
- dat helaas niet is gelukt voor het verschijnen van deze uitgave
-  u en Marc dat dan ook van ons tegoed houdt
- de bouwwerkzaamheden volop in gang zijn
- het tijdelijk daardoor behoorlijk behelpen is op de Heihoef
- er wel licht is in de duisternis
- ons oude veld 3 daar weer een voorbeeld van is
-  de kunstgrasvelden dit voorbeeld spoedig zullen volgen

H H H








