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KOPIJ INLEVEREN

2 december 2019

ormaal ge-
sproken neemt 
onze redacteur 
Pascal Janssen 
deze rubriek voor 
zijn rekening, maar 
deze keer mag ik 
weer.
Dit is alweer het 

3e clubblad van deze jaargang en 
we zijn er een beetje trots op, dat we 
iedere keer weer in staat zijn om jul-
lie een goedgevuld en mooi clubblad 
aan te bieden.
Nog steeds staat ons sportpark volop 
in de steigers, maar er lijkt nu in ieder 
geval wat schot in te komen. De nieu-
we deuren van onze kantine zijn in-
middels geplaatst en het nog te over-
kappen terrasgedeelte is betegeld. 
De meeste paden zijn verhard, zodat 
je ook weer via de normale parkeer-
plaats ons sportpark kunt bereiken. 
Alle velden zijn inmiddels ook verlicht 
met LED-verlichting en dat heeft wel 
iets. De verbouwing zal nog wel even 
voor overlast zorgen, maar er is licht 
aan de horizon en het einde in zicht.
O ja, ook dit jaar komt de Sint ons 
weer bezoeken op de Heihoef op 
zaterdag 23 november. Zorg, dat je 
daarbij bent. Verderop in dit clubblad 
kunnen jullie daar alles over lezen.

Veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Verbouwing sportpark De Heihoef nog steeds in volle gang
Inmiddels doet alle verlichting het weer. Ook zijn de meeste paden 
weer verhard, waardoor de kantine en kleedlokalen voortaan weer 
via de normale parkeerplaats en die van het honkbal bereikbaar zijn. 
Verder begint de kantine ook langzaamaan vorm te krijgen, zo zijn de 
nieuwe deuren geplaatst en is het terrasgedeelte wat overdekt zal wor-
den inmiddels ook al betegeld. Wel zal de verbouwing nog steeds wat 
overlast veroorzaken, maar het einde is in zicht!
Om de kantine een extra impuls te geven, is de eerder gestarte inza-
melingsactie nog steeds in volle gang. 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!

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!
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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 voor alle openstaande vacatures!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 20 oktober 2019)

Bedankt
Geen

Nieuw
Younes Chahir  JO5

H H H



4

WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg Onderhoud kantine/kleedkamers
  Muhammed Gigold 3e

 3 Martien Dielissen verenigingslid
  Kevin van Och 3e/coach 3e

 4 John Adriaanse begeleider 2e/reservelid
  Pim Monen 2e

 5 Marc van Eijk hoofdtrainer selectie
 6 Sam Ebrahim JO12-1
 7 Zakaria Strazzulla reservelid algemeen
 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Juul van Hout lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  Peter Smulders lid van verdienste/elftalbegeleider +  
   scheidsrechter veteranen
 13 Ralf Walravens selectie
 14 Henk Iedema lid van verdienste/lid commissie  
   van beroep
  John de Goeij medewerker sponsorcommissie
  Terry Tromp verenigingslid
 16 Bjorn Puts JO9-1
 18 Eric Dedewanou reservelid algemeen
 20 Mike Bekelaar verenigingslid
 21 Joost Heeregrave 2e

 23 Freddy Meulensteen veteranen/jeugdleider/trainer JO12
 25 Michael Niemann 2e

 27 Leny Sanders lid van verdienste
  Mike van Doorn 2e

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

 2 Nathan Bell JO11-1
  Omran Alsmadi JO11-1
 5 Aloysius Visser donateur
 6 Sinterklaas beschermheer redactie/veteranen
 7 Peter vd Laar lid vriendenclub veteranen
 8 Henk van Ekkendonk verenigingslid
 9 Peter Scheepers verenigingslid
 11 Robin Verbeek 2e

  Camir Ali selectie
 14 Stijn de Haan JO12-1
 17 Anton Hu JO11-1
 19 René van Eyck verenigingslid
 20 Guus de Waal verenigingslid
 21 Diëgo Guzman-Hernando veteranen
  Peter vd Wiel verenigingslid
  Bert Koolen veteranen
 27 Stefan Bell penningmeester/
   reservelid algemeen

H H H
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TIVOLI 1 – NOG ALTIJD MAATJE TE KLEIN

ok dit seizoen berichten we weer over ons 1e in het clubblad.
We blijven dit doen met de verslagjes, zoals die in het ED of op ed.nl 
verschijnen of zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd, 
eventueel aangevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbal-
eindhoven.nl.

Natuurlijk wisten we vooraf, dat we kwalitatief hebben ingeleverd en 
met tot nu toe 7 (ruime) nederlagen op rij zijn we op dit moment nog 
steeds een maatje te klein voor deze klasse. Het blijft positief en be-
wonderenswaardig, dat het moreel en de saamhorigheid hier nog 
steeds niet onder geleden lijken te hebben. Kom op mannen, volhou-
den!

Tivoli - Budel (0-2) 0-2 13 oktober 2019

ED/ed.nl
Budel is na de uitzege bij Tivoli de nieuwe koploper 
met negen punten uit vier wedstrijden. De Budelnaren 
wonnen met 0-2 maar die score had ook veel hoger uit 
kunnen vallen. Roel van Geldorp en Dennis Verstrae-
ten zorgden in de eerste helft al voor de eindstand.

amateurvoetbaleindhoven.nl
SV Budel is koploper na winst bij Tivoli
SV Budel heeft de uitwedstrijd bij hekkensluiter Tivoli gewonnen met 
0-2 en is daardoor koploper geworden in de 3e klasse D. Het enige 
punt van kritiek na de wedstrijd was dat SV Budel wel wat meer had 
mogen scoren uit de vele kansen die werden gecreëerd. De eindstand 
was in de rust al bereikt door treffers van Roel van Geldorp en Dennis 
Verstraeten. Youri Bogers zorgde bij allebei de treffers voor de assist.
Achter SV Budel volgen er vier teams met zeven punten, terwijl daar-
achter RPC staat met evenveel verliespunten als SV Budel. Volgende 
week speelt SV Budel een thuiswedstrijd tegen concurrent SBC. De 
oranje-zwarte formatie uit Son en Breugel was vorig seizoen nog een 
van de teams die gespeeld heeft voor promotie naar de 2e klasse en 
staat op dit moment 4e. De wedstrijd begint om 14.30 uur.








9

Opstelling SV Budel: Rein Vos, Bas van Dooren, Stef van der Kruijs 
(65’ Jeroen Bogers), Jelle Martens, Stan van Leeuwen, Youri Bogers, 
Rik Bogers, Jordy van Zon, Dennis Verstraeten (70’ Thijs van Geldorp), 
Rens Vrijsen en Roel van Geldorp (85’ Luc Beerten). Op de bank en 
niet ingevallen: Luuk Smolenaars (reservekeeper)

© 2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Bladella – Tivoli (3-0) 12-0  20 oktober 2019

ED/ed.nl

Niels Krekels van Bladella (rechts) in duel met een speler van Tivoli.
© Leo van Overbeek

Bladella scoort elke zeven minuten en 30 seconden tegen Tivoli
DERDE KLASSE D (ZUID 1) Wie graag zoveel mogelijk doelpun-
ten ziet, had vanmiddag naar Bladella moeten gaan. Het net bolde 
maar liefst twaalf keer op sportpark De Smagtenbocht.
Tivoli probeerde de schade te beperken, maar slaagde daar niet in. 
Bladella kon zich naar hartenlust uitleven en kwam uit op een score 
van 12-0. Doelpuntenmakers voor de thuisploeg waren Niels Krekels 
(4), Cas Vosters (3), Stijn Wouters (3), Geert van Overbeek en Bart de 
Jong.
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amateurvoetbaleindhoven.nl
Doelpuntenmachine Bladella levert 12 goals.
In een druilerig decor denderde de doelpuntentrein van blauwwit Bladella over 
de Tivolirails naar een eclatante 12-0 zege. De mannen uit Eindhoven had-
den helemaal niets in te brengen tegen de Schippersmannen. Waar ze ook 
probeerden te voetballen; er lukte niets. Met grote gretigheid profiteerde de 
thuisclub. Na een handvol kansen van ongeveer alle Bladella-spelers, moest 
het publiek toch nog wachten tot de 26ste minuut, vooraleer Bart de Jong de 
1-0 op het scorebord liet schrijven. Toen hadden er al zeker 5 in moeten zit-
ten. Waar Tivoli de Bladella-helft nauwelijks kon bereiken, wist Bladella zich 
geen raad met de kansen. In minuut 39 kwam de bal bij Anel Selimovic, die 
een prima pass verzond naar Niels Krekels, die de hele verdediging van Tivoli 
eruit liep en de 2-0 aantekende. Toen was de kogel voorgoed door de kerk. De 
laatste vijf minuten voor de rust was het prijsschieten voor de Bladella-aanval. 
Slechts èèn van al die kansen leverde de 3-0 voorsprong op; weer was het 
Niels Krekels, die zijn kans greep. De 2e helft begon waar de eerste eindigde. 
Nauwelijks was de bal in het spel of een snoeiharde kopbal van Geert van 
Overbeek verdween aan de verkeerde kant van de paal over de achterlijn. 
Direct daarna werd de, na een botsing, aangeslagen Bart de Jong vervangen 
door Cas Vosters, die, nauwelijks op het veld, voor de 4-0 zorgde. Hij kreeg 
de bal op een presenteerblaadje van de onzelfzuchtige Niel Krekels aange-
reikt. We schrijven minuut 56. Daarna minuut 59, vrije doortocht Niel Krekels 
5-0. Minuut 61 Stijn Wouters na doorzetten Tom Maas en Ibou Bot 6-0. Minuut 
66 grote kans Cas Vosters, te slap ingeschoten, maar hij maakte zijn foutje 
meteen weer goed, door uit een corner de 7-0 binnen te tikken. In feite was 
elke minuut rijp voor een goal. Tivoli kon niet anders dan ballen wegschoppen, 
maar helaas voor hen, kwamen die weer allemaal bij Bladella-spelers terecht. 
Minuut 72 en 77 werden weer een prooi voor Stijn Wouters, die voor de 8-0  
en de 9-0 zorgde. Dit was echt zo’n wedstrijd, waarin alle spelers hun duit in 
het zakje wilden doen en de wil om te scoren komt dan sterk bovendrijven. 
Een van die spelers was Geert van Overbeek, die de 10-0 binnenschoot. Het 
scorebord kon deze score niet verwerken en begon weer opnieuw. In minuut 
88 werd de 11-0 een prooi voor Cas Vosters. En warempel was er toen een 
moment voor Tivoli-speler Joel Bundel om de eretreffer te maken, maar ook hij 
deelde helaas in de malaise. Daarna resteerde nog de 90ste minuut voor de 
twaalfde treffer van de blauwwitten van Bladella. De grote man van de middag 
Niels Krekels tekende ervoor. Volgende week is het waarschijnlijk andere koek 
als  koploper Budel op bezoek komt, maar met de instelling en doeltreffend-
heid van vanmiddag, moeten we zeker optimistisch zijn.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Tivoli – PSV av (0-4) 0-9 27 oktober 2019

ed.nl
De doelpunten vielen als rijpe appelen. PSV-aanvoerder Mike Hove-
stadt wees zijn ploeg de weg door in zijn eentje de vier doelpunten in 
de eerste helft voor zijn rekening te nemen. Ruststand 0-4. Het was de 
tweede keer dat Hovestadt dit seizoen vier keer in een wedstrijd scoor-
de. Dat lukte hem ook in het bekerduel tegen Wodan. Hovestadt over 
de walk-over: ,,In deze wedstrijden doe je het nooit goed. Gelukkig lo-
pen we voor rust snel weg waardoor het na rust een stuk gemakkelijker 
werd.” Na de pauze kwam de thuisploeg ook niet in het stuk voor. Sep 
Drabbels, Jimmy Granviel en de invallers Joshua van Veldhoven (2) en 
Elias Zahid bepaalden de eindstand op 0-9. Voor Tivoli wordt het een 
lang en zwaar seizoen. Dat was op voorhand al ingecalculeerd toen op 
het eind van de vorige competitie zowat een heel elftal de kuierlatten 
nam. Na zes duels heeft de ploeg van de nieuwe coach Mark van Eijk 
al 45 doelpunten om de oren gekregen en staat het puntentotaal nog 
altijd op nul. Tot twee keer toe werd een duel beëindigd met een neder-
laag in de dubbele cijfers. Dit keer bleef Tivoli nog juist een derde keer 
bespaard.

amateurvoetbaleindhoven.nl
SV Tivoli wederom hard onderuit
Na de grote nederlagen tegen DBS (0-10), Bladella (12-0), RPC (7-1) 
kreeg SV Tivoli op zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen de ama-
teurs van PSV weer een grote nederlaag te verwerken.
De ploeg van Mark van Eijk komt duidelijk kwaliteit te kort in de derde 
klasse D waardoor het een lang seizoen wordt voor de ploeg uit Stra-
tum. Ook tegen de amateurs van PSV wist Tivoli geen enkele tegen-
stand te bieden. PSV av stond bij rust al met 0-4 voor door vier treffers 
van PSV-aanvoerder Mike Hovestadt.
Na rust eenzelfde spelbeeld waarin Tivoli alleen maar achter de tegen-
stander aan liep en waar PSV av de score verhoogde naar 0-9 door 
treffers van Sep Drabbels, Jimmy Granviel, Elias Zahid en Joshua van 
Veldhoven (2x). Na zes wedstrijden staat de teller nog op nul punten 
voor Tivoli en heeft het al 45 doelpunten moeten incasseren.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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ED
In het papieren ED van 28 oktober verscheen een nog uitgebreider ver-
slag, waarvan wij onderstaand een scan met jullie delen.



13

Gestel – Tivoli  10-1  3 november 2019

ED/ed.nl
Gestel vernedert Tivoli, PSV en Unitas’59 zorgen voor doelpuntenregen
DERDE KLASSE D (ZUID 1) Gestel heeft tegen Tivoli de dubbele cijfers 
gehaald. De ploeg vernederde Tivoli met 10-1. PSV en Unitas’59 maakten 
er een aantrekkelijk duel van voor de toeschouwers, het werd 6-3 voor 
PSV.
Gestel heeft tegen Tivoli de dubbele cijfers gehaald. Spits Patrick Kraker was 
de grote man bij Gestel met vier doelpunten. Verder scoorden Leroy Renders 
(2x), Gio Koc, Jordelino Nzita, Junior Dosso en Richard van Dijk voor de ploeg 
van trainer Luuc Bonnema. Ralf Walravens scoorde namens Tivoli vanaf de 
strafschopstip: 10-1.

amateurvoetbaleindhoven.nl
Ook vv Gestel wist buurman SV Tivoli met grote cijfers te verslaan.  De ploeg 
van Luuc Bonnema bereikte een 10-1 overwinning op de nummer laatst in de 
competitie. Bij Gestel was Patrick Kraker de gevierde man, hij scoorde vier 
keer. De overige doelpunten kamen op naam van Leroy Renders (2x), Gio 
Koc, Jordelino Nzita, Junior Dosso en Richard van Dijk. Ralf Walravens redde 
de eer door tegen te scoren via een strafschop.
Gestel - Tivoli: 10-1 (verslag Tivoli)
Het is helaas vanmiddag SV Tivoli niet gelukt om de dubbele cijfers van het 
scorebord te houden. In de derby tegen vv Gestel werd met 10-1 verloren. 
Gestel, met in de basis twee spelers die vorig jaar actief waren bij Tivoli, was 
duidelijk de bovenliggende partij. In fases kon Tivoli het redelijk bijbenen maar 
de organisatie binnen het elftal is nog onvoldoende om in de derde klasse 
puntjes te kunnen vergaren. Het enige doelpunt van Tivoli werd gemaakt door 
aanvoerder Ralf Walravens via een penalty. Bewonderenswaardig is echter 
wel de positieve wedstrijdinstelling van de spelers van Tivoli ondanks 7 (ruime) 
nederlagen op een rij. Het meest positief van deze middag was het feit dat de 
spelers van Tivoli werden aangemoedigd door een groot deel van het dames-
team en de lagere seniorenelftallen. Dit zegt veel over de super goede sfeer 
binnen deze kleine vereniging. De toeschouwers van Gestel zelf waren op de 
vingers van twee handen te tellen. Volgende week de zware uitwedstrijd tegen 
Reusel Sport.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
H H H
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HEIHOEF NIEUWS 
(van onze speciale verbouwingsredactie)

e hebben jullie beloofd om periodiek een update te geven omtrent 
de ontwikkelingen over de sloop en verbouwing van de Heihoef.
Behalve het feit, dat we nog steeds volop in de verbouwing zitten, die 
meer overlast dan verwacht veroorzaakt en niet meer geheel op plan-
ning ligt, is er sinds ons vorige clubblad weinig nieuws te melden. Wel 
lijkt er nu eindelijk “garen op de klos” te komen wat betreft de aanleg 
van het toegangspad en de verlichting van de velden. Ook de verbou-
wing van de kantine is nu in volle gang. Onderstaand plaatsen we daar-
van enkele nieuwe foto’s.
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.

Zoals gezegd plaatsen we nu wat nieuwe foto’s.

Ook is er nog steeds is een inzamelingsactie bezig om de verbouwing 
van onze kantine te ondersteunen. Wij vertrouwen er nog steeds op, 
dat jullie daar massaal aan meedoen. 
Op de volgende pagina die actie.
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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!

UIT DE MEDIA
Op de website “amateurvoetbaleindhoven.nl” verscheen een tweetal 
artikelen, die we in deze rubriek plaatsen.

TIVOLI OVER NAAR KUNSTGRAS
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op 11 oktober jl. (net na het ter perse gaan van ons vorige clubblad) 
verscheen er een artikel op bovenstaande website, dat we onderstaand 
toch nog graag met jullie willen delen.
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SV TIVOLI AL OVER NAAR NIEUW KUNSTGRASVELD
11 oktober 2019 14:48 Nieuwsflits

SV Tivoli speelt haar competitiewedstrijden vanaf nu op een nieuw 
kunstgrasveld.  Het gezamenlijke nieuwe sportpark ‘De Heihoef’ met 
RPC, krijgt al gestaag vorm en zit nu in een afrondende fase.  Na de 
winterstop verhuist RPC naar het nieuwe sportpark.

Samen krijgen de clubs twee kunstgrasvelden en drie natuurgrasvel-
den. Alle velden worden verlicht. De kunstgrasvelden liggen centraal op 
het sportpark dichtbij de kantines. Beide clubs krijgen een modern en 
fraai onderkomen met een overdekt terras wat zicht geeft op het hoofd-
veld.

© 2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

ONTHULLING “EERSTE STEENLEGGING” RPC
(overgenomen van amateurvoetbaleindhoven.nl)

Op 19 oktober jl. verscheen er weer een artikel op bovenstaande web-
site, dat we onderstaand toch nog graag met jullie willen delen.

ONTHULLING ‘EERSTE STEENLEGGING’ NIEUW ONDERKOMEN 
RPC OP SPORTPARK DE HEIHOEF 
19 oktober 2019 18:21 Nieuws

Op vrijdag 18 oktober  heeft de beschermheer van 
RPC, dhr. Martin van Doorne, de eerste steen gelegd 
voor het nieuwe paviljoen van de Stratumse club op 
sportpark De Heihoef. Dhr. Van Doorne  heeft af-
gelopen seizoen zijn 50 jarig jubileum meegemaakt 
als beschermheer van de club en was dus de meest 
aangewezen persoon om deze eervolle onthulling te 
doen.
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Onder toeziend oog van 
enkele medewerkers 
van de gemeente en de 
projectgroep, de archi-
tecte Magdaleen Kroese, 
het bestuur van RPC en 
enkele prominente leden 
van de club onthulde 

dhr. Van Doorne een plaquette die symbolisch als eerste steen wordt 
gezien voor de nieuwe weg op de nieuwe locatie die RPC in 2020 gaat 
inslaan. Nadien kregen alle genodigden ook nog een rondleiding door 
het nieuwe complex, dat volgens planning op 1 januari 2020 klaar moet 
zijn.

© 2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

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 terugvinden.

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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BEKER TWEEDE RONDE

an onze teams, die deel hebben genomen aan de eerste ronde 
van de beker, hadden het 3e en de JO11-1 zich geplaatst voor de 2e 
ronde. Hieronder de resultaten.

Tivoli 3 2e ronde Groep 5 17
Tivoli 3 1 3 4- 0
RPC 4 1 0 0- 4

Tivoli 3 naar 3e ronde tegen DBS 3

Tivoli JO11-1 Zwaluwen jeugdbeker 2e ronde Groep 3 39
Tivoli JO11-1 1 3 3- 2
RPC JO11-4 1 0 2- 3

Tivoli JO11-1 naar 3e ronde

H H H
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TUSSENSTANDEN 2019 – 2020

Tivoli 1 3e klasse D

Bladella  7 13  20-   9
Gestel  7 13  20- 10
Budel  7 13  13-   6
PSV  7 12  23-   9
DBS  7 11  25- 11
MMC Weert  7 11  12- 10
Reusel Sport  7 10  10-   8
RPC  6 9  18- 12
Unitas’59  6 9  16- 17
Hoogeloon  7 9  13- 15
Wilhelmina Boys  7 8  10- 16
Hapert  5 7    9-   8
SBC  7 7    9- 15
Tivoli  7 0    3- 55

Tivoli 2 4e klasse 414

DVS 2  5 13  14-   7
FC Eindhoven AV 2  6 13  25- 12
RKDSV 2  6 13  18- 12
Pusphaira 2  6 13  12-   6
Hoogeloon 2  6 11  20- 14
Rood Wit’67/Plus 2  6 10  15- 11
EMK 2  5 7  14- 10
Tivoli 2  6 6  15- 18
SDO’39 2  6 6  12- 19
HMVV 2  6 4  12- 21
Riethoven 2  5 1    4- 18
ZSC 2  5 0    2- 15
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Tivoli 3 5e klasse 521
Tivoli 3  6 18  33- 10
Marvilde 5  6 15  31-   5
Geldrop 6  6 9  14- 14
Nuenen 7  5 7    8- 12
Braakhuizen 4  4 6    9-   8
Heeze 6  4 6    8-   7
UNA 7  4 6  11- 14
Budel 4  5 6  19- 14
HSE 2  5 6    6- 17
Waalre 3  6 6  13- 32
Unitas’59 6  5 3  18- 22
Maarheeze 5  4 1    5- 20

Tivoli 4 5e klasse 518
Tivoli 4  6 13  24- 12
Unitas’59 8  5 10  13-   5
Brabantia 7  5 9  18- 13
HSE 1  5 9  20- 18
Tongelre 3  5 8  14- 10
Tongelre 2  6 8  14- 14
RPC 5  5 5  14- 11
Woenselse Boys 4  5 5    5- 10
Nieuw Woensel 3  4 4    7- 10
Gestel 4  5 4  16- 27
PSV 3  5 3  11- 26

Tivoli dames 6e klasse 1 (7x7)
Real Lunet VR1  6 18  28-   5
Emplina VR2  6 15  44-   9
Tivoli VR1  6 13  29-   8
Boskant VR1  6 10  41- 16
The White Boys VR1 5 9  29- 18
Essche Boys VR1  6 9  31- 18
VOAB VR1  6 9  30- 21
Ollandia VR1  6 8  28- 20
Blauw Geel’38 VR2  5 6  14- 31
FC Cranendonck VR2 4 3    7- 18
RKKSV VR2  6 0    2- 44
Cito VR1  6 0    4- 79
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Tivoli JO12-1 4e klasse 19 (najaar)

UNA JO12-2  4 12  69-   8
Heeze JO12-2  4 12  32-   2
Tivoli JO12-1  5 12  42- 16
Sterksel JO12-1  5 9  51- 24
FC Eindhoven JO12-3 5 9  21- 14
DVS JO12-3  5 9  30- 29
Braakhuizen JO12-1 5 9  32- 34
RPC JO12-3  5 7  18- 13
De Valk JO12-1  5 3  24- 53
DOSL JO12-2  5 2    8- 17
Geldrop JO12-5M  5 1  12- 55
Gestel JO12-2G  5 0    2- 76

Tivoli JO11-1 5e klasse 18 (najaar)

Tivoli JO11-1  5 15  51- 12
Tongelre JO11-1  5 15  37- 14
Sterksel JO11-1  5 12  38- 21
Steensel/Kn. Bo. JO11-1 5 9  40- 18
DVS JO11-4G  5 9  38- 33
Maarheeze JO11-2G 5 7  16- 34
Budel JO11-3  5 6  20- 23
Braakhuizen JO11-2 5 6  31- 41
Waalre JO11-1  5 5  20- 30
RPC JO11-5  5 3  12- 30
Rood Wit’67/Pl. JO11-1G 5 1  19- 35
Valkenswaard JO11-5G 5 0  14- 45

Tivoli JO9-1 5e klasse 21
Om het plezier in de sport te benadrukken, 
en niet de nadruk te leggen op de resulta-
ten, worden ook dit seizoen in deze compe-
titie geen uitslagen en standen meer gepu-
bliceerd.

H H H
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TIVOLI GESPOT - QUIZ

n het kader van deze rubriek hebben we beslag weten te leggen 
op weer een historische Tivoli-gerelateerde foto, die wij onderstaand 
plaatsen.

Wij wilen graag meer weten over deze foto en stellen jullie de volgende 
vragen:

Hoe heet het gebouw, dat op deze foto staat?
In welke Nederlandse stad stond dit gebouw?
In welk jaar was de bouw afgerond en vond de opening plaats?
In welk jaar werd het gebouw gesloopt?

Oplossingen kun je mailen naar het clubblad (svtivoliclubblad@gmail.com) 
of afgeven aan/mailen naar onze vaste correspondent Marc van Hout 
(marc_van_hout@hotmail.com) of onze andere redactieleden, t.w. Franklin 
Klumpkens (ikd8@hotmail.com), Pascal Janssen (stapje1977@gmail.com) of 
Jack Engelen (jack.engelen55@gmail.com).

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

JO9-1

RPC JO9-7 - Tivoli JO9-1 2-7 26 oktober 2019

Van het begin af aan was het spannend en ging het gelijk op, maar na 
de 2-2 werden we beter en scoorden we er op los. Door de goede trai-
ningen gaat het steeds beter en vormen we een beter team.
Knap jongens.

Tivoli JO9-1 – Waalre JO9-2 7-4 2 november 2019

Ook nu weer meteen vanaf het begin ging het weer gelijk op, maar toch 
zag je dat we iets meer over hadden, is de conditietraining niet voor 
niks geweest.
Mooie spannende wedstrijd, knap jongens.

JO11-1

Beker Tivoli JO11-1 - RPC JO11-4 3-2 19 oktober 2019

De tegenstander speelt een klasse hoger, dus het was vooraf lastig om 
onze kansen in te schatten. Ook hadden we een aantal afmeldingen, 
hierdoor had ik Noa en Tommy gevraagd, zodat we genoeg wisselspe-
lers hadden.
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We begonnen sterk aan de wedstrijd en hadden de druk op de tegen-
stander, af en toe kregen zij een mogelijkheid, maar door goed ingrij-
pen werd het eigenlijk geen echte kans. Het duurde even voordat het 
doel gevonden was, omdat hun keeper sterk keepte en wij voor het 
doel niet altijd de beste keuze maakten. Hierdoor bleef het de hele tijd 
spannend, een goede vrije trap van Luuk vloog onderkant lat in het 
doel, 2-0. Een kleine kans werd niet goed verdedigd, waardoor van 
dichtbij op doel geschoten kon worden, 2-1. Op dit moment had ik niet 
het idee dat we gingen verliezen, maar we hielden het wel onnodig 
spannend.
Na de rust speelden we met mooi combinatiespel de verdediging weg 
en scoorde de 3-1, en vrijwel direct hierna kregen we nog een hele 
goede kans, maar misten het doel. Vijf minuten voor het einde kreeg 
RPC nog een penalty voor hands, deze schoten ze hard in, 3-2. Nog 
steeds spannend, ook de volgende kansen werden niet afgemaakt, 
verdedigend stond het als een huis, dus echte kansen kreeg RPC ook 
niet.
Sterk verdedigd, onnodig spannend, op naar de volgende ronde.
Tevens voor onszelf het bewijs dat we na de Kerst 1 klasse hoger kun-
nen spelen.

Tivoli JO11 - Budel JO11-3 5-3 26 oktober 2019

Na de goede wedstrijd van vorige week had ik de hoop dit direct door 
te zetten, maar toch was het 1e kwartier niet goed. Onnodig de moei-
lijke bal zoeken, teveel dribbelen, slechte aannames, geen druk zetten. 
Hierdoor had Budel constant de hoop dat er iets te halen viel.
Veel druk op het doel van Budel, maar de 1e goal viel niet, hierdoor 
gingen we steeds moeilijker spelen. Een schot van Luuk werd door Saif 
van richting veranderd, 1-0, eindelijk, toch kwam Budel gelijk. Zij speel-
den het heel slim, met veel snelheid voorin, gebruikten ze constant de 
lange bal.
Hier hadden wij het erg lastig mee, na de rust Anton iets verder terug 
laten zakken, waardoor hij bij een diepe bal iets meer tijd had. Vanaf 
dat moment kregen ze geen kans meer, maar door een eigen doelpunt 
stond het 3-3. Met nog 15 minuten spelen persten we er alles uit, een 
lange storm op hun doel, in eerste instantie hield de keeper met hulp
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van paal en lat zijn doel schoon. Maar uiteindelijk scoorden we nog 2 
keer, overwinning was erg verdiend, jammer dat we het in de beginfase 
onszelf zo lastig maakten.

Maarheeze JO11-2G – Tivoli JO11-1 0-12 2 november 2019

Op papier was dit een makkelijke tegenstander, ik denk dat dit ook bij 
de spelers in het hoofd zat, want het 1e kwartier was het slecht en on-
verzorgd. Er was geen rust, telkens de verkeerde keuze, dribbel i.p.v. 
een pass, erg frustrerend om aan te zien.

Verdedigend werd de eigen man niet gedekt, hierdoor konden zij tel-
kens eenvoudig richting het doel gaan, door slecht afwerken van de 
tegenstander gaf dit niet echt problemen.
Na de 1e time-out wat omzettingen gedaan en extra opdrachten gege-
ven, en toen kwam er langzaam maar zeker meer rust in het spel en 
werd de vrije man gevonden.

Tijdens de rust was de tegenstander al moegestreden, aangegeven dat 
de energie die we over hadden nu te benutten. Dit vond de tegenstan-
der niet leuk, maar voor de kids was het goed om te merken dat alle 
loopoefeningen weer erg nuttig waren.
In het laatste half uur werd Maarheeze helemaal weggespeeld.

JO12-1
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DVS JO12-3 - Tivoli JO12-1 7-1 2 november 2019

Uit in Aalst waren we het eerste kwartier heer en meester en had het 
al 0-5 moeten staan, maar iedere keer lag de keeper in de weg of een 
verdediger stond op de goede plaats, waardoor het maar 0-1 was door 
een goal van Milan. 

Het tweede kwart voerden we wat wissels door en dat pakte niet ge-
heel goed uit. We hadden geen grip meer op de wedstrijd en stonden 
met de rust 3-1 achter. Dit hoefde geen probleem te zijn, gezien het 
eerste kwart maar ook nu ging de bal er gewoonweg niet in en DVS 
scoorde 4-1 na een spaarzame uitval. Laatste kwart alles op alles met 
drie spitsen, waardoor er veel ruimte kwam achterin en zij wel de kan-
sen verzilverden en wij de bal niet over de lijn kregen wat in een uitslag 
resulteerde van 7-1. 

We hebben vandaag alles gegeven en desondanks toch verloren, jam-
mer maar op naar de volgende wedstrijd thuis tegen RPC.

H H H
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LEKKER SJEIK! 
(overgenomen van www.dekelderklasse.nl)

nderstaand artikel vond Marc van Hout op bovengenoemde web-
site. Graag willen wij dat met jullie delen.

LEKKER SJEIK
(door Dion van Meel)

Bijnamen in de Kelderklasse:
als je er één krijgt, kom je er nooit meer vanaf

Johnie Saab was de vlagger en leider van een team waarin ik 
speelde. Een man die alles deed voor ons en de club. Keek je na 
een uur rond of Saab er eigenlijk wel was, stond –ie ergens op de 
achtergrond. Beetje te kijken, te luisteren, te glimlachen. Johnie 
Saab was niet zo’n prater; hij liet liever z’n vlag voor zich spreken. 
Of de trainer. Johnie Saab had rood haar. Net als de hierboven 
staande zinnen is dat totaal niet relevant, want Johnie Saab werd 
geen Rooie of Stille Johnie genoemd. Of Johny Red. Johnie Saab 
werd Johnie Saab genoemd. Of ‘De man die ooit geweigerd werd 
door een prostituee’. Maar dat is een ander verhaal.

Johnie Saab werd Johnie Saab genoemd omdat ie ooit heel kort zo’n 
Zweedse klassieker bezat. Met ‘Johnie Saab’ was een bijnaam voor 
het leven geboren. Ook toen hij zijn Saab wegdeed – hij had ‘m slechts 
een paar maanden –  en een luxe Citroën kreeg, bleef hij voor iedereen 
Johnie Saab, maar dan Johnie Saab zonder Saab. In de jaren die volg-
den, heette hij Johnie Saab zonder Saab maar met een Citroën, Johnie 
Saab zonder Saab, zonder Citroën maar met een Jaguar en Johnie 
Saab zonder Saab, zonder Citroën, zonder Jaguar, maar met een Vol-
vo. Maar altijd bleef de roepnaam Johnie Saab.
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Bij m’n huidige club loopt er nu een jongen rond die Dildo wordt ge-
noemd. Een aantal kent het verhaal achter z’n bijnaam, maar heel veel 
kennen ‘m ook niet. Niemand vraagt ernaar, maar iedereen noemt ‘m 
zo. Soms is uitleg bij een bijnaam niet nodig. Dan zegt de naam al 
genoeg. Laatst zag ik ‘m in een boekenwinkel met z’n vriendin. Ben ik 
snel achter een rek met kinderboeken gedoken om op m’n telefoon te 
zoeken wat z’n echte naam ook alweer was. Toen ik ‘m gevonden had, 
ben ik op ‘m afgestapt.

“Ha, Robert! Pinkeltje deel II al gelezen?” 
Dildo schreeuwen door een boekenwinkel doe je niet. Tenzij je bij bi-
ologie staat. Of bij gereedschap. Daar stond ik niet. Wist z’n vriendin 
eigenlijk dat we ‘m Dildo noemen? Ik speelde op save en zweeg. Bijna-
men kunnen gevoelig zijn voor een relatie. Tegenwoordig wordt Dildo 
trouwens Dillie genoemd. Bekt lekkerder op een veld. En Dillie kun je 
prima roepen in een boekenwinkel. 

We hadden ooit twee Robs in ons team. Eén ervan besloten we Henk 
te noemen. Communiceerde wat makkelijker. Als Henk weer eens op 
het middenveld probeerde weg te draaien van z’n tegenstander als een 
piepende ouwe deur, noemden we hem Henkinho. Later ook nog Tin-
derPinkie Henk, vanwege z’n vele dates en een pink uit de kom. Maar 
Henk bleef de basis. Geen Rob. Geen TinderPinkie. Gewoon Henk. Of 
Henkie. Altijd. Overal. De andere Rob noemden we trouwens gewoon 
Rob. Omdat Rob gewoon een Rob was. Onze bijnamen hebben niks 
met onze voetbalkwaliteiten te maken, maar ontstaan door bijzaken. 
Niet óp het veld maar óm het veld. In kleedkamer en kantine. Als Fren-
kie Rijkaard een Kelderklasser zou zijn, zou hij alleen maar Lama wor-
den genoemd omdat het kwijl al na drie bier langs z’n kin loopt.

De mooiste bijnaam die ik ken, droeg Stefan, een roodharige jongen 
bij mijn dorpsclub. Nee, Stefan ging ook niet door het voetballeven als 
Red. Of Rooie. Dat waren inkoppertjes geweest en de beste bijnamen 
ontstaan niet door inkoppertjes. De beste bijnamen ontstaan door zon-
dagsschoten in de haak. Stefan droeg van jongs af aan de prachtige 
bijnaam: Sjeik. Die naam was afkomstig uit Suske en Wiske en het ver-
haal van Sjeik El Rojenbiet uit 1963, een verhaal over een sjeik en een 
– juist – rode biet. 
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Je moet het niet moeilijker maken dan het is. Het was een bijnaam 
zoals ie moet zijn: begrepen door niemand, maar omarmd door ieder-
een. Geen team- of clubgenoot van Sjeik weet waarschijnlijk niet meer 
wanneer en waar het was dat zijn bijnaam ontstond en wíe die Suske 
en Wiske dan had gelezen, maar dat was niet belangrijk. Het was een 
zondagsschot in de haak. Stefan heette voortaan Sjeik. Bijnamen plop-
pen als wortels uit de grond, maar blijven hangen als onkruid. Prachtig 
onkruid. 

Jaren later zag ik Sjeik ballen bij een andere club. Enthousiast 
schreeuwde ik z’n bijnaam over het veld – bijnamen moeten te allen 
tijde lekker geschreeuwd kunnen worden.

“Lekker Sjeik!!” 

Het duurde even, maar uiteindelijk keek Sjeik dan toch op.
“Hé! Lang geleden! Ik moest effe nadenken; hier word ik Rood ge-
noemd.”
Sjeik was niet meer. Sjeik ging blijkbaar al een tijdje door het voetballe-
ven als Rood. Het bleek maar weer dat inkoppertjes ook gemaakt moe-
ten worden. Ik kan er maar niet aan wennen. Voor mij zal Rood altijd 
Sjeik blijven. Net als Saab, Dillie en Henk zal Sjeik z’n bijnaam mee 
moeten nemen tot aan z’n voetbalpensioen, en waarschijnlijk nog lang 
erna. Onkruid vergaat niet. Bijnamen zijn voor eeuwig.

H H H
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WHATSAPP GEIN

et fenomeen sociale media, zoals b.v. Twitter, Facebook en What-
sapp, zorgt er ook voor, dat meestal via de telefoon van allerhande 
geinberichtjes, -plaatjes en -filmpjes worden rondgestuurd. Zo krijgen 
ook wij met name via Whatsapp dergelijke gein en ongein toegestuurd 
en dat heeft ons doen besluiten om bij wijze van proef een nieuwe ru-
briek te starten om die (on)gein met jullie te delen. Hieronder onze eer-
ste selectie voor deze maand.
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H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

adat we In de vorige jaargang deze rubriek een stille dood hadden 
laten sterven, heeft Marc van Hout, op veler verzoek, het bijhouden van 
deze lijst op zich genomen. In het vorige clubblad zijn we weer gestart 
met het plaatsen ervan en hier volgt de nieuwe lijst.

 1 Mo Gigold   3e  20x
 2 Kelly Adriaanse   dames    9x
 3 Pablo van Leeuwen   4e    8x
  Tim van den Akker   3e    8x
 5 Semra Arici   dames    7x
 6 Joey Klaasen   2e      6x
 7 Luuk Hammega   4e    5x
 8 Hakan Arici   veteranen   4x
  Perry Plompen   veteranen   4x
  Melanie van Schoonderwalt dames    4x
  Jaffa Dinmohammed   veteranen   4x
 

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 Selection Cars
Bloemenboetiek “Annil” Reprofair Autogas
Corona “D. Rebel en Zn.” Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Danny’s Tattoo Place Brabants Roem Bakkerij van Weert
Café ‘t Bambierke
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR RECLAMEBORD- 
SPONSORS

Potters Autobanden Keyboardcentrum Eindhoven
B en R Dakwerken Frituurhal
Autobedrijf van de Laar De Goey Interieurwerken
DBS Steigers New York Pizza
Rijschool Wildenberg Raab Karcher
Friezenkamp APK No Fear Energydrink
Autoservice Eindhoven SAA Verzekeringen
Engelen Witgoedcenter Ben Aarts Sport Praktijk

EN OOK HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Bij het ter perse gaan van dit clubblad was de lijst van bordsponsors 
kantine nog niet bekend. 

Het spreekt voor zich, dat de (toekomstige) bordsponsors ook van 
harte bedankt worden voor hun onontbeerlijke geldelijke steun.
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EN HAAR TENUE-/MATERIAALSPONSORS

Schellekens ISO Bouw New York Pizza
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 Brabant Sport
Café Bar ’t Lempke Friezenkamp APK
Keurslagerij Verberne Café Bartenders
De Goey Interieurwerken B&R Dakwerken
Asibie Cleaning De Goey Montage- en Schilderwerken
Shots Shooterbar Kapsalon Tourmaline
Mr Kebab Completevoetbalreis.nl
Belgisch Biercafé Eindhoven DPO2
Autobedrijf Hulst Rick’s Interieurwerken
Stichting Baas Patrick en Jolanda van Bekhoven
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- het iedere keer weer een crime is om deze rubriek te vullen
- we er eigenlijk helemaal geen zin meer in hebben om dat te doen
- het wel erg jammer zou zijn als deze rubriek daardoor van het toneel 

zou verdwijnen
- we nu dus op zoek zijn naar een of meerdere vrijwilligers, die het wel 

wat lijkt om ons relevante informatie voor deze rubriek te leveren
- wij gespannen afwachten of we nu overspoeld gaan worden met 

positieve reacties
- wij benieuwd zijn
- we toch nog enkele “wistudatjes” hebben weten te bemachtigen
- het echt terrassenweer is
- de kantine ondertussen lekker koel blijft
- er gelukkig ook nog een lekker windje waait daarbinnen
- de verbouwing wel lekker opschiet zo
- dit natuurlijk enigszins cynisch bedoeld is
- er echt wel hard gewerkt wordt door de bouwvakkers
- de zandbak die de Heihoef nu is binnenkort toch echt een mooi 

onderkomen moet zijn voor ons en onze buren
- het bestuur zelfs haar toevlucht moest nemen tot een kleedhok om in 

rust te kunnen vergaderen
- we zo in elk geval een goed bezette bank hebben
- ons vaandelteam het qua prestaties niet al te best doet
- de sfeer echter nog steeds goed is
- hoofdtrainer Mark daarmee een puike prestatie neerzet
- we als club ook wel erg veel aan kwaliteit en kwantiteit hebben 

moeten inleveren in onze selecties
- de overige seniorenteams gelukkig bereid zijn gevonden om waar 

nodig voor ondersteuning te zorgen
- er elke wedstrijd een trouwe schare fans langs de lijn staat
- dit toch wel motiverend werkt 

H H H








