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REDACTIONEEL

ok dit jaar 
mag ik als gast-
hoofdredacteur 
mijn geliefde leden 
van SV Tivoli toe-
spreken.

Pakjesavond is 
bijna ten einde, 

het ging weer Ozosnel voorbij, als 
een stoomtrein die lekker op dreef is. 
Vele kindertjes heb ik weer kunnen 
verblijden en dat doet me werkelijk 
deugd. Graag zou ik de club ook nog 
een mooi cadeau doen toekomen, 
een helemaal opgeknapte mooie 
kantine op dat schitterende sportpark 
van jullie. Maar ik zag al samen met 
mijn Pieten hoe hard jullie werken 
aan jullie thuishonk en ben er dan ook 
van overtuigd, dat volgend jaar alles 
tiptop in orde is als ik weer de klein-
ste Tivolianen een bezoekje breng. 
Het is ronduit fantastisch te noemen, 
hoe een paar vrijwilligers jullie clubje 
draaiende houdt. Vol energie en goe-
de spirit worden de zaken geregeld 
en zo blijkt het bestaansrecht van een 
kleine gezonde vereniging in de grote 
stad Eindhoven.

Ik wens u allen een fijn en sportief 
jaar en zie jullie weer ergens eind no-
vember 2020.

Nou, dag hoor!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Verbouwing sportpark De Heihoef nog steeds in volle gang
Als het goed is, is dit alweer het laatste clubblad waarin de verbouwing 
nog gaande is. In de kantine wordt inmiddels ook alweer volop gewerkt 
om fris het nieuwe jaar in te gaan. Op 14 december is het de bedoe-
ling om weer flinke stappen te zetten, waarvoor we alle handen kunnen 
gebruiken. Dus heb je 14 december wat tijd over, kom ons dan vanaf 
09.30 uur helpen in de kantine! Verder krijgen onze buren op 20 de-
cember de sleutel van hun nieuwe kantine, waarna zij met de inrichting 
aan de slag kunnen en zijn we na de winterstop dus samen gebruiker 
van het complex.
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!

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 5 januari vindt in onze vernieuwde kantine de Nieuwjaars-
receptie plaats. Naast het gebruikelijke handen schudden en proosten 
op het nieuwe jaar, worden uiteraard ook onze jubilarissen weer in het 
zonnetje gezet. De receptie start om 14.00 uur en uiteraard zijn jullie 
allemaal van harte welkom!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES 
(bijgewerkt t/m 2 december 2019)

Bedankt
Geen

Nieuw
Kim Verbeek dames

H H H
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WIJ FELICITEREN

n de maand december

 2 Nathan Bell   JO11-1
  Omran Alsmadi   JO11-1
 5 Aloysius Visser   donateur
 6 Sinterklaas   beschermheer redactie/veteranen/ 
     gastcorrespondent
 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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WIJ FELICITEREN

n de maand januari

 1 Tonnie Janssen verenigingslid
 3 Mohamed Kabba selectie
 5 Xavier Dekkers JO9-1
 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 7 Luc Verbeek 2e/medewerker act.comm.
 12 Rowen Frans selectie
  Jaédian van Driel JO9-1
 13 Olof van Aalsum 4e

 14 Joel Bundel selectie
 15 Anton vd Laarschot verenigingslid
 16 Tim Kaptein JO12-1
 17 Arno van Happen veteranen
 18 Ronny Kox vriendenclub veteranen/
   medewerker activiteitencommissie
 19 René Lathouwers reservelid selectie
  David van der Slik 4e

 21 Rick de Goeij selectie
 22 Stef Verdonschot vriendenclub veteranen
  Frans Veldpaus veteranen
 24 Jack Engelen lid van verdienste/erelid/
   lid orde van Oranje Nassau/
   hoofdredacteur clubblad
 27 Hans Verbaal medewerker activiteitencommissie
  Ayla Arici dames/medewerker kantine
  Semra Arici dames/medewerker act. comm.
 28 Nico Jansen vriendenclub veteranen

H H H
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TIVOLI 1 – EERSTE PUNT IS BINNEN

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.

Eindelijk! Na negen nederlagen op rij is het ons 1e gelukt om in de uit-
wedstrijd tegen SBC het eerste puntje binnen te halen. Mooi mannen, 
dat smaakt naar meer. En je weet het, een bekend spreekwoord zegt: 
“Als er een schaap over de dam is, volgen er meer!” Op naar het (of 
de) volgende punt(en).

Reusel Sport - Tivoli (4-0) 7-1 10 november 2019

ED/ed.nl
Reusel Sport heeft Tivoli zonder problemen aan de 
kant gezet. Halverwege was het al 4-0 door goals 
van Jim Daniels, Tuur de Laat (tweemaal) en Kevin 
van Limpt. Na de pauze maakte De Laat zijn derde 
en vierde van de middag. Tussendoor scoorde ook 
Nick Wouters en maakte Badr Bazzi de eretreffer 
voor Tivoli.

amateurvoetbaleindhoven.nl

Reusel Sport/CoTrans creëert een veelvoud aan kansen tegen 
Tivoli, maar weet er maar zeven in doelpunten om te zetten waar-
van vier door de man van de wedstrijd Tuur de Laat 7-1.
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Op de laatste speeldag van de eerste periode stond voor Reusel Sport/Co-
Trans de thuiswedstrijd op het programma tegen het nog puntloze Tivoli. De 
oranje Tivoli mannen stonden binnen het kwartier al met 3-0 achter en gooiden 
al snel het speelschema aan de kant en haalden wat meer verdedigers naar 
achter. De thuisploeg creëerde met snelle aanvallen en goed voetbal veel 
kansen, maar na de 4-0 werden de geel-zwarten wat slordig met de kansen. 
De voorzetten werden onnauwkeurig en de Tivoli doelman ranselde enkele 
goed ingeschoten ballen met fraaie reddingen uit z’n doel, zodat de 4-0 ook de 
ruststand werd. De tweede helft miste Reusel Sport/CoTrans te veel kansen 
om aan de dubbele cijfers te komen. Tuur de Laat maakte vier doelpunten en 
mocht de tweede helft aanleggen voor nummer vijf. De toegekende penalty 
werd echter een prooi voor de Tivoli doelman. Naast de vier doelpunten zorg-
den Nick Wouters, Kevin van Limpt en Jim Daniels voor de zeven doelpunten. 
Voor Tivoli redde de linkerspits de eer. Al met al een sportieve wedstrijd tegen 
een zwak Tivoli team met wel enkele aardige voetballers. Tuur de Laat werd 
met zijn vier doelpunten de man van de wedstrijd.

De thuisploeg begon zonder de geblesseerde Paul Dijkmans en Steef Vosters. 
Reusel Sport/CoTrans begon fel en wilde al snel het verschil maken, toch was 
de eerste kans voor de bezoekers. Daarna was het de thuisploeg die het heft 
in de handen nam. In de 8e minuut was het Jim Daniels die de score opende. 
Drie minuten later kopte Tuur de Laat een voorzet van Jim Daniels fraai bin-
nen, 2-0. Weer drie minuten later was het Kevin van Limpt die de 3-0 binnen-
kopte. De kansen bleven komen, maar het afronden van de fraaiste kansen 
werd een stuk moeilijker. Vrije en open kansen werden niet in doelpunten 
omgezet, ook de Tivoli doelman ranselde er een paar moeilijke ballen uit. In 
de 39e minuut kwam de 4-0, Tuur de Laat kopte een prima voorzet van Tom 
Dickens fraai binnen. Reusel Sport/CoTrans bleef druk zetten maar kon voor 
de pauze de score niet meer verhogen en kon Tivoli met een gevleide 4-0 naar 
de thee.

De tweede helft bleef ook het verschil groot, het duurde tot de 58e minuut voor 
Tuur de Laat z’n derde binnen schoot, hij nam de voorzet ineens op z’n pantof-
fel, kansloos voor de Tivoli doelman Axel Walravens 5-0. Beide teams wissel-
den enkele spelers, het was invaller Kees van Gorp die na een solo een fraaie 
voorzet gaf waarna Nick Wouters prima binnen schoot 6-0. Bij een uitval van 
Tivoli scoorde de bezoekers in de 76e minuut door Badr Bazzi fraai tegen, 6-1. 
In de 79e minuut scoorde Tuur de Laat uit een voorzet van Nick Wouters zijn 
vierde doelpunt. Even daarna in de 86e minuut mocht Tuur de Laat aanleggen 
via een penalty voor z’n vijfde doelpunt. Tivoli doelman Axel Walravens koos 
de goede hoek en redde fraai. Even daarna floot de prima leidende scheids-
rechter Gerard Briene uit Ingen bij Tiel voor het laatste fluitsignaal en eindigde 
deze wedstrijd op 7-1, een schamele afspiegeling van de werkelijke krachtver-
houding.
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Onder prima weersomstandigheden maar een zwaar veld heeft Ti-
voli voor de achtste keer op rij verloren (verslag Sv Tivoli)
Het sterke collectief van Reusel Sport was de gehele wedstrijd domi-
nant aanwezig op de helft van Tivoli. Een terechte ruststand van 4-0. In 
de rust wisselde Tivoli tweemaal en kwamen tweede elftal spelers Joey 
Klaassen en Luc Verbeek binnen de lijnen. In het tweede bedrijf stond 
Tivoli veel beter maar moest toch nog 3 treffers incasseren. De mooie 
eretreffer voor Tivoli werd gescoord door Badr Bazzi.
De wedstrijd was zeer sportief (zonder kaarten) en de scheidsrechter 
was in topvorm. Zoals bijna elke week ontving Tivoli de complimenten 
van iedereen voor het sportieve gedrag en de goede wedstrijdinstelling. 
Hopelijk kan Tivoli in de tweede periode wel een paar punten sprokke-
len.

© 2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli – Unitas ‘59 (0-5) 0-10  24 november 2019

ED/ed.nl
Unitas’59 heeft de dubbele cijfers gehaald tegen Tivoli. Halverwege 
was het al 0-5. Nawid Sadat nam vier goals voor zijn rekening. De ove-
rige doelpunten kwamen op naam van Wesley Woo, Max Leidelmeijer, 
Cas Kuipers, Ruud Vissers, Niels der Kinderen. Ook scoorde Tivoli 
eenmaal in eigen doel.

amateurvoetbaleindhoven.nl
SV Tivoli heeft weer een nederlaag met dubbele cijfers moeten incas-
seren. In de thuiswedstrijd tegen Unitas’59 ging het deze reis met 0-10 
onderuit.
De thuisploeg kreeg voor en na de rust vijf goals te verwerken. Voor 
rust was het Nawid Sadat die vier keer het net van de tegenstander 
wist te vinden namens Unitas’59 en een eigen doelpunt van SV Tivoli 
bracht een 0-5 ruststand op het scorebord. Na rust verdubbelde de 
ploeg van Huub Verneulen de score door doelpunten van Max Leidel-
meijer, Cas Kuipers, Wesley Woo, Niels der Kinderen en Ruud Vissers.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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SBC - Tivoli (3-1) 3-3 1 december 2019

ED/ed.nl
Tivoli na tien wedstrijden eindelijk van de nul af; RPC nieuwe kop-
loper
DERDE KLASSE D ZUID I | Wekenlang zat Tivoli in de hoek waar 
de klappen vallen. Op bezoek bij SBC werd dan eindelijk voor het 
eerst niet verloren. RPC won bij Wilhelmina Boys en nam de kop-
positie over.

Tivoli heeft het eerste punt van het seizoen eindelijk binnen, na liefst 
negen nederlagen op rij. SBC kwam na twintig minuten via Lars Kuys 
op een 1-0 voorsprong, maar Moussa Elyahiaoui maakte direct daarna 
de gelijkmaker, 1-1. De thuisploeg uit Son en Breugel ging dankzij 
goals van Joey Riem en Rob Kapteijns alsnog rusten met een comfor-
tabele 3-1 voorsprong. In de tweede helft completeerde Elyahiaoui zijn 
hattrick door nog twee keer te scoren voor de Eindhovenaren, die door 
de remise na tien speelrondes eindelijk van de hatelijke nul af zijn: 3-3.

amateurvoetbaleindhoven.nl
SV TIVOLI PAKT EERSTE PUNTJE.

SV Tivoli heeft haar eerste puntje van de competitie binnen. Na een 3-1 
achterstand bij rust wisten de Eindhovenaren een 3-3 gelijkspel uit het 
vuur te slepen bij SBC. Na negen verliespartijen op rij en met 75 tegen-
doelpunten is SV Tivoli af van de ‘hatelijke’ nul.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H
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DE SINT WAS OOK DIT JAAR WEER BIJ TIVOLI 
(van onze redacteur Jack Engelen)

ok dit jaar weer kwamen de Sint en zijn 
Pieten bij SV Tivoli op bezoek om de allerklein-
sten van ons clubje te verblijden. Op zaterdag 
23 november jl. was het dan zo ver en zou de 
Goedheilig man met zijn staf (zijn stok) en zijn 
andere staf (zijn Pieten) ons komen bezoeken 
in onze kantine op de Heihoef om samen dit 
fantastische kinderfeest te vieren.

Tussen 14.15 en 14.30 uur verzamelden zich 
de kinderen onder begeleiding van hun ouders, 
grootouders, broertjes of zusjes en andere be-

langstellenden. De vooruitgestuurde Piet hield 
de kinderen, zoals altijd, goed bezig en het ge-
zelschap keek inmiddels vol spanning uit naar 
de komst van de Sint en zijn 3 andere Pieten. 
En ja hoor, iets na 15.00 uur verschenen ze en 
terwijl de overige aanwezigen hen hartstochte-
lijk toezongen, betraden ze onze kantine.

In afwijking van andere jaren gaan we zo 
meteen verder met een verslag van “De Sint 
himself”, die als onze beschermheer en gastre-
dacteur speciaal voor jullie in de pen is geklom-
men.
Voordat we dat doen, vermelden we nog, dat 
De Goedheilig man en zijn gevolg onder het 
gezang van enkele Sinterklaasliedjes tussen 
16.00 en 16.15 uur ons weer verlieten en dat 
het weer een heel geslaagd evenement is ge-
weest. Wij besluiten met het bedanken van de 
vrijwilligers en sponsors, die dit feest weer heb-
ben mogelijk gemaakt.

En dan nu het al aangekondigde verslag!
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DE SINT OP BEZOEK
(van onze beschermheer en gastredacteur De Sint zelf)

Ook dit jaar kwam de Goedheiligman bij ons clubje op 
bezoek. In de kantine, die volop in verbouwing is, had-
den zich zo’n 35 kinderen verzameld.
Zoals gebruikelijk was er alvast 1 Piet vooruit ge-
stuurd, die de kinderen lekker bezig hield.
Voor de Sint was 
er een mooie stoel 
klaargezet. De kinde-

ren hadden voor de komst van de Sint 
al lekker kunnen ravotten.

Samen met de ouders en grootouders 
was de kantine enorm goed gevuld. Gezellig druk en iedereen leek zich 
uitstekend te vermaken.
Voor de Sint was het wel erg moeilijk om iedereen te bereiken in alle 
drukte. De kinderen waren gelukkig vol aandacht en wilden niets van 
het feest missen.

Iedereen kwam aan de beurt en 
mocht met de Sint en Pieten op de 
foto. De Sint weet natuurlijk alles en 
daarom ook nodigde hij de jarige Fred 
Meulensteen uit zodat alle aanwezi-
gen voor hem konden zingen.
Natuurlijk waren er ook cadeautjes 
aanwezig maar voordat de cadeau-
tjes uitgedeeld zouden gaan worden, 

werd er uiteraard ook volop gezongen.

Toen het dan uiteindelijk tijd was om de 
pakjes uit te delen en iedereen er een-
tje had gekregen, kon het uitpakken 
en scheuren beginnen. De Sint telde 
af van 5 naar 0 en niet zoals Hoofdpiet 
wenste vanaf 300 naar 0.
Die blije gezichtjes, de vreugdekreetjes 
en alle bedankjes kwamen spontaan 
tot uiting.
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Sint keek het aan en zag dat het 
goed was. Toen was het tijd voor 
het laatste liedje. Terwijl “Dag Sin-
terklaasje” uit volle borst gezongen 
werd, stapte de oude baas maar 
weer eens op.
Al zwaaiend begaf hij zich naar de 
uitgang om vanaf de Heihoef zijn 
reis voort te zetten naar andere 
kinderen die hij nog zou gaan be-
zoeken.

Tot volgend jaar!
Sinterklaas en Pieterbazen

Foto’s © Jack Engelen
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TUSSENSTANDEN 2019 – 2020

Tivoli 1 3e klasse D

RPC 10 19 31- 19
Unitas’59   9 18 33- 21
Bladella 10 17 29- 13
Budel 10 17 18- 10
Reusel Sport 10 16 22- 13
Gestel 10 15 22- 13
PSV 10 14 25- 12
Hoogeloon   9 13 15- 15
Hapert   9 13 15- 17
SBC 10 12 16- 21
Wilhelmina Boys 10 12 16- 22
MMC Weert   9 11 16- 17
DBS 10 11 27- 24
Tivoli 10 1 7- 75

Tivoli 2 4e klasse 414

RKDSV 2 10 22 31- 20
DVS 2   9 20 28- 19
Eindhoven AV 2   8 19 31- 16
Rood Wit’67 2 10 19 27- 19
Hoogeloon 2   9 17 30- 19
Pusphaira 2   9 16 20- 13
SDO’39 2 10 12 21- 29
EMK 2   9 10 18- 19
Tivoli 2 10 10 25- 30
HMVV 2 10 10 20- 29
Riethoven 2   9 4 10- 31
ZSC 2   9 3 8- 25
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Tivoli 3 5e klasse 521
Tivoli 3   9 27 53- 11
Marvilde 5 10 22 52- 17
Braakhuizen 4   8 18 36- 9
Geldrop 6 10 18 41- 27
Budel 4   9 14 38- 19
Waalre 3 10 12 27- 46
Nuenen 7   9 11 17- 22
Heeze 6   8 9 16- 27
UNA 7   8 9 20- 37
Unitas’59 6   9 9 34- 40
HSE 2   8 6 9- 38
Maarheeze 5   8 1 9- 59

Tivoli 4 5e klasse 518
Tivoli 4   9 20 40- 13
HSE 1   9 19 36- 27
Tongelre 3   8 15 23- 15
Unitas’59 8   9 14 20- 15
Brabantia 7   7 12 25- 18
RPC 5   9 11 23- 20
Woenselse Boys 4   9 11 17- 21
Gestel 4   8 10 27- 40
Tongelre 2   9 8 15- 26
Nieuw Woensel 3   8 7 15- 29
PSV 3   7 3 16- 33

Tivoli dames 6e klasse 1 (7x7)
Real Lunet 10 27 52- 12
Emplina 2   9 21 72- 15
Boskant 10 19 55- 26
VOAB   9 18 44- 25
Essche Boys 10 18 47- 31
Tivoli   8 16 34- 10
The White Boys   9 15 54- 33
Ollandia   9 11 36- 31
Cranendonck 2   7 6 19- 28
Blauw Geel’38 2   8 6 15- 47
RKKSV 2 10 3 12- 82
Cito   9 0 7- 107
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Tivoli JO12-1 4e klasse 19 (najaar)

UNA JO12-2  8 24  126-  10
Sterksel JO12-1  9 21    82-  32
Heeze JO12-2  8 18    50-  14
Tivoli JO12-1  9 18    59-  28
Braakhuizen JO12-1 9 18    60-  53
DVS JO12-3  9 16    51-  49
Eindhoven AV JO12-3 9 12    33-  36
RPC JO12-3  9 10    24-  35
De Valk JO12-1  9 7    38-  74
DOSL JO12-2  9 5    14-  53
Geldrop JO12-5M  9 5    20-  80
Gestel JO12-2G  9 1    10-103

Tivoli JO11-1 5e klasse 18 (najaar)
Tongelre JO11-1  9 27    79-  21
Tivoli JO11-1  9 24    81-  21
Steensel/Kn. Bo. JO11-1 9 21    75-  28
Sterksel JO11-1  9 21    67-  34
Budel JO11-3  9 18    47-  33
DVS JO11-4G  9 12    54-  63
Waalre JO11-1  9 11    46-  46
Rood Wit’67 JO11-1G 9 10    37-  51
Maarheeze JO11-2G 9 7    23-  62
Braakhuizen JO11-2 9 6    47-  76
RPC JO11-5  9 3    18-  77
Valkenswaard JO11-5G 9 0    17-  79

Tivoli JO9-1 5e klasse 21

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden ook dit seizoen in deze competitie geen uitsla-
gen en standen meer gepubliceerd.

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.
Het zal niet verbazen, dat we nog steeds volop in de verbouwing zit-
ten, die toch meer overlast dan verwacht veroorzaakt. Het lijkt er nog 
steeds op, dat de achterstand op de planning nog lang niet is ingehaald 
en de Gemeente nog alle zeilen bij moet zetten om voor het einde van 
de winterstop definitief alles op te leveren. Er valt verder nog te mel-
den, dat het toegangspad en de verlichting van de velden al een tijdje 
operationeel zijn. De verbouwing van de kantine is nog steeds in volle 
gang, de wand in de kantine is nu gestuct en de vloer van de nieuwe 
aangebouwde bestuurskamer is gestort. Komende week, startend op 
10 december vanaf 18.30 uur gaat de “schuurploeg” aan de gang en 
vanaf zaterdag 14 december om 09.30 uur gaan we schilderen, waarbij 
we veel helpende handen kunnen gebruiken. Dus heb je 10 of 14 de-
cember wat tijd over, kom ons dan helpen in de kantine!
Onderstaand plaatsen we enkele nieuwe door John Hanraths ter be-
schikking gestelde foto’s van de werkzaamheden. Vermeldenswaard is 
nog, dat de nieuwbouw van de kantine van RPC op 20 december wordt 
opgeleverd, daarover meer in de paragraaf “UIT DE MEDIA”. verderop 
in dit verhaal.
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 eerder gezegd plaatsen we nu wat nieuwe foto’s.
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Ook is er nog steeds is een inzamelingsactie bezig om de verbouwing 
van onze kantine financieel te ondersteunen. Wij vertrouwen er nog 
steeds op, dat jullie daar massaal aan meedoen. Onderstaand die ac-
tie.

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!
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UIT DE MEDIA 
(overgenomen van ED/ed.nl)

Op de website ed.nl en In het papieren Eindhovens Dagblad verscheen 
op 27 november jl. een artikel over de a.s. verhuizing van RPC naar de 
Heihoef. Onderstaand delen we dat met jullie.

Zo gaat de kantine van voetbalclub RPC op sportpark Heihoef aan de Roosten-
laan in Eindhoven er uit zien. Een ontwerp van Hal2. © Hal2/RPC

Voetbalclub RPC uit Eindhoven komt thuis in de Roosten

EINDHOVEN - Nog een paar weken en dan is het zover: voetbal-
club RPC krijgt op 20 december de sleutels van de nieuwe accom-
modatie op de nieuwe locatie, sportpark Heihoef aan de Roosten-
laan. 

Michel Theeuwen 26-11-19, 20:30 Bron: ED

De Roostenplein Club komt terug op het oude nest, de buurt De Roos-
ten waar de vereniging werd opgericht. Tien jaar is er over gediscussi-
eerd. Nu werd de knoop doorgehakt omdat de gemeente het hoofdveld 
aan de Aalsterweg nodig heeft voor de bouw van een Park & Ride.
Lange tijd werd er onderhandeld, want Eindhoven was wel bereid om 
de nieuwbouw, inclusief achttien kleedlokalen, voor haar rekening te 
nemen. Maar voor de inrichting draait de club zelf op en dat is wel een 
beetje zuur, merkt voorzitter Jan van den Broek op. ,,Want de gemeen-
te heeft ons opgelegd dat we moeten verhuizen, en toch maakt het een 
flinke inbreuk op ónze bankrekening”, aldus Van den Broek. De kantine 
van Tivoli wordt opgeknapt.
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Eindhoven nieuwbouw kantine RPC, een ontwerp van MAG Architecten, op sport-
park Heihoef aan de Roostenlaan © FotoMeulenhof

De nieuwbouw wordt 20 december opgeleverd. Daarna heeft RPC 
(1000 leden, 55 jeugd- en 10 seniorenteams) een maand om het pavil-
joen in te richten, want de eerste (beker)wedstrijden na de winterstop 
staan op het programma voor eind januari. Het afscheidsfeest is op 
zondag 15 december, het officiële openingsfeest op vrijdag 7 februari.  

Voetbalvader
Ook het inrichtingsplan voor de kantine met honderd zitplaatsen is 
klaar. Het ontwerp van de bar, de tafels en de inrichting is gemaakt 
door het bureau Hal2 aan de Hallenweg in Eindhoven. Eigenaar Bart 
Waasdorp voelde zich als ‘voetbalvader’ - zijn zoon speelt al acht jaar 
bij de club - geroepen te hulp te schieten. Met binnenhuisarchitect 
Geert Willems van het bureau ging hij aan de slag.

Zo gaat de kantine van voetbalclub RPC op sportpark Heihoef aan de Roosten-
laan in Eindhoven er uit zien. Een ontwerp van Hal2. © Hal2/RPC

,,Wij gaan altijd uit van een concept, van het verhaal dat de gebruiker 
wil vertellen. In dit geval hebben we veel aandacht voor de historie van 
de club, sinds 1931, met oude foto’s en een tijdlijn. Maar tegelijk moet 
het ook een moderne kantine zijn waar de jongeren zich thuis voelen. 
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Natuurlijk moet het materiaal ook hufterproof zijn en flexibel, zodat alle 
tafels in een handomdraai aan de kant kunnen voor een feest of de 
jaarvergadering”, vertelt Waasdorp. 

Onderschat
Centraal in de inrichting staat het lijnenspel, in dit geval van het voet-
balveld. Groen, wit en bruin zijn de hoofdtinten. Van den Broek is er 
blij door verrast. Hij merkte dat de club de klus ook had onderschat. Zo 
hebben Vaasdorp en Willems ook nog een rol kunnen spelen richting 
aannemer en gemeente. ,,De installateur had bijvoorbeeld alle lampen 
op één aan/uit-knop willen schakelen. Uiteindelijk is gekozen voor drie 
schakelingen waardoor de bar-, de sfeer- en de algemene verlichting 
los aan en uit kunnen”, vertelt Willems.

Eindhoven nieuwbouw kantine RPC, een ontwerp van MAG Architecten, op sport-
park Heihoef aan de Roostenlaan © FotoMeulenhof

De kantine heeft aan een kant een grote glazen wand. Doordat de 
kantine 80 centimeter boven het maaiveld is gebouwd, is er vanaf het 
lange terras een goed uitzicht over het veld. Deels zelfs overdekt.

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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TIVOLI GESPOT – QUIZ (antwoorden)

n het kader van deze rubriek plaatsten we de vorige keer de vol-
gende historisch Tivoli-gerelateerde foto.

Wij stelden jullie daarbij 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?

De juiste antwoorden moesten zijn:

Tivoli Concertgebouw.
Utrecht.
1871.
1955.

Helaas hebben we geen juiste oplossingen mogen ontvangen en ste-
ken we de felbegeerde prijs in eigen zak. Volgende keer beter!

Verderop in dit clubblad vinden jullie een nieuwe “TIVOLI GESPOT - 
QUIZ” met nieuwe vragen.

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

JO12-1

Tivoli JO12-1 - RPC JO12-3 8-2 9 november 2019

Na het verlies van vorige week was het noodzakelijk om vandaag te 
winnen om mee te blijven doen om het kampioenschap. We begonnen 
tam aan de wedstrijd en er werd niet echt veel druk gezet op de tegen-
stander, die daardoor regelmatig voor gevaar zorgde. Toch waren wij 
het die op 1-0 kwamen door Milan die op links doorzette en vanaf de 
achterlijn de bal diagonaal in de verre bovenhoek schoot.
Tien minuten later deed Milan het nogmaals maar nu vanaf rechts. Dus 
leidden we na het eerste kwart met 2-0. Het tweede kwart begon en we 
lieten RPC teveel in het spel komen omdat we te ver van de man ver-
dedigden en ze niet aanpakten. Hierdoor scoorden ze tweemaal en wij 
konden geen vuist meer maken om het te doen omkeren in de eerste 
helft. 
Het derde kwart begon en toen viel alles op z’n plaats, eerst scoorde 
Pim de 3-2 na een assist van Mani en niet veel later scoorde Noah 
tweemaal een identiek doelpunt, een mooi verre boogbal over de kee-
per. Het was nu 5-2 en het verzet van RPC was weg. We konden nu 
doordrukken en Milan scoorde nog een mooie vrije trap en een harde 
knal, wat de eindstand van 7-2 op het scorebord zette. Na de wedstrijd 
zagen we dat we met 8-2 hadden gewonnen, dus hierbij geef ik dit 
“spookdoelpunt” aan Joep, die met een schitterende omhaal onderkant 
lat de keeper verschalkte. 😊

Eindhoven JO12-3 - Tivoli JO12-1 0-4 16 november 2019

Vandaag tegen FC Eindhoven, een tegenstander waar we het altijd 
moeilijk tegen hebben. Na het eerste kwart te hebben gespeeld, stond 
nog steeds de brilstand op het scorebord, alhoewel we wel de kans 
hadden om de score te openen. 
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Tweede kwart drie verse wissels erin en het liep net zo lekker als het 
eerste kwart, maar nu scoorden we wel. Pim speelde Milan mooi vrij en 
die legde aan en schoot de bal boven de keeper die er niet aan kwam, 
0-1. Tweede doelpunt kwam op naam van Pim, die de bal van Milan 
kreeg en de bal loepzuiver in de rechterbovenhoek plaatste, 0-2. De 
0-3 kwam van de voet van Milan, die vanaf een meter of twintig de bal 
vanaf de zijkant over de keeper heen krulde. 
In het derde kwart werd niet gescoord, maar kregen we kans op kans 
maar werd niet alles evengoed uitgespeeld. Het vierde kwart een aan-
vallendere speelstijl neergezet, waardoor de druk nog meer bij hen 
kwam te liggen en dit leverde nog 1 doelpunt op. Milan speelde vanaf 
het middenveld drie man uit, liep op de keeper af en tikte de bal naar 
links waar Joep mee was opgekomen en die rondde beheerst af, 0-4. 
Dit was tevens de eindstand. 
Vandaag een heel goed TEAM gezien, dat veel voor elkaar over had, 
super jongens.

Tivoli JO12-1 - Heeze JO12-2 4-5 23 november 2019

De eerste van twee hele belangrijke wedstrijden tegen een directe con-
current om de tweede plaats. 
We hadden meteen het beste van het spel en dat resulteerde in de 1-0 
voorsprong door Milan die de keeper verraste met een afstandsschot in 
de verre bovenhoek. Hierna lieten we de tegenstander beter in het spel 
komen en toen konden we zien waarom ze ook zo hoog stonden ge-
klasseerd. We kwamen verschillende keren goed weg maar toen scoor-
den ze plots tweemaal achter elkaar en stonden we 1-2 achter.
Nog voor de rust scoorde Noah een mooie goal na een geweldige pass 
van Pim, 2-2. 
Meteen vanaf de aftrap scoorde Heeze en ditzelfde deed Noah daarna 
door een schot tegen de lat, paal, rug van de keeper te scoren en was 
het rust met 3-3 op het scorebord.
De tweede helft bleven we onder druk staan en scoorde Heeze de 3-4 
na 10 minuten. We lieten het er niet bij zitten en gingen op zoek naar 
de gelijkmaker die op naam van Milan kwam met een snoeihard schot 
door het midden. Na wat protesten van Heeze omdat de bal niet had 
stilgelegen bij een uitbal werd het doelpunt dan toch goedgekeurd 4-4. 
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We gingen toen op zoek naar de 5-4, maar tegelijkertijd kreeg ook 
Heeze goede kansen en die verzilverden ze in de slotseconden van de 
wedstrijd en zo verloren we een “superpot” van beide kanten met 4-5.

Braakhuizen JO13-2 - Tivoli JO12-1 4-2  30 november 2019

Dit was de eerste wedstrijd op een heel veld en dus een vriendschap-
pelijk potje tegen een team dat voor het tweede jaar op een groot veld 
voetbalt. 
Nadat we de jongens verschillende dingen hadden uitgelegd, omdat 
het toch even wat anders is dan op een half veld (buitenspel, ingooien, 
vanuit positie spelen) gingen we voortvarend van start en golfde het 
spel op en neer zonder hele grote kansen voor beide teams. 
Toen werd Mani mooi diep gestuurd en die kon op het grote veld mooi 
gebruik maken van zijn snelheid en liep de verdediging eruit en schoot 
de bal beheerst in de hoek. Onze eerste goal op groot veld was een 
feit. Nog voor de rust werd de stand door Braakhuizen omgebogen 
in een 2-1 voorsprong door een mooi doelpunt en een strafschop die 
wel erg makkelijk werd gegeven, doordat de spits zich liet vallen terwijl 
onze keeper Jaden hem niet raakte maar juist de bal pakte met een 
geweldige sliding.
In de rust de jongens veel complimenten gegeven voor het getoonde 
spel wat echt super was. De tweede helft trokken we de stand weer 
gelijk door een doelpunt van Christiano na een blunder van de keeper. 
We bleven goed voetballen en nu waren er wel kansen over en weer. 
Het bleef gelijk tot tien minuten voor tijd waar Braakhuizen scoorde uit 
twee schoonheidsfoutjes van onze kant. Eindstand 4-2. 
Al met al een hele leuke wedstrijd en voor het eerst op groot veld, echt 
super gedaan jongens, chapeau 👏🏻👏🏻👏🏻
Enige minpuntje was dat we Milan al na vijf minuten moesten missen 
omdat hij een spierblessure op liep.
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JO11-1

Tivoli JO11-1 - Valkenswaard JO11-5 11-0 9 november 2019

We begonnen sterk en hadden direct de tegenstander onder druk, het 
duurt toch even voordat het eerste doelpunt viel, omdat Valkenswaard 
stevig verdedigde.
Dit stevige werd sommige van ons teveel, waardoor op de verkeerde 
manier gereageerd werd.
De hele wedstrijd gecontroleerd en geen echte kans weggegeven, met 
vlagen goed positiespel en doelpunten na combinaties.

Tivoli JO11-1 - Sterksel JO11-1 7-5 16 november 2019

Eerste koude ochtend, maar de kids waren erop gekleed, veld was iets 
slipperig voor de bal. Op papier een sterke tegenstander, die gewonnen 
moest worden in de strijd om het kampioenschap.
In tegenstelling tot de laatste wedstrijden kwamen we snel op voor-
sprong.
We konden deze voorsprong tot het einde van de wedstrijd telkens 
vasthouden, als zij scoorden, dan maakten wij het verschil weer naar 2.
Door uitvallen van Luuk was de drang naar voren wat minder, maar het 
lukte goed om de voorsprong vast te houden.
Drie belangrijke punten binnen.

RPC JO11-5 - Tivoli JO11-1 1-10 23 november 2019

Toch ook nu weer in het begin van de wedstrijd onnodig de moeilijke 
oplossing zoeken, waardoor de trainer van RPC zich hardop afvroeg 
waarom wij koploper waren. De ruststand was 1-3, wat de reden was 
om wat om te zetten, voor het doelsaldo moest hier ruim gewonnen 
worden.
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Gelukkig lukte het de 2e helft wel rustig te blijven en de makkelijke bal 
te zoeken. Twee spitsen ingezet, zodat er wat meer ruimte op het mid-
denveld kwam. Achteraf snapte ik wel waarom we het zo moeilijk had-
den, er werd met een zware bal gespeeld, welke ook nog eens keihard 
opgepompt was. Hiermee kon niet goed geschoten of gepassed wor-
den.

Tongelre JO11-1 - Tivoli JO11-1 3-2 30 november 2019

We stonden in stand gelijk, met voor ons een klein voordeel in doel-
saldo. Het kunstgras is toch echt anders daar, plat en de bal rolt een 
stuk sneller. Wel laten wennen aan het veld, hierop aandacht gevraagd, 
maar toch zag je dat bij een dribbel de bal te ver van de voet rolde. Ook 
speelde de spanning mee.
We hadden eigenlijk meteen het overwicht op het veld, maar we kon-
den dit niet omzetten in doelpunten. Kansen kregen we genoeg, maar 
of de keeper, de paal, de lat stond een doelpunt in de weg. Ook waren 
we te gehaast of te onnauwkeurig of zochten de aller moeilijkste oplos-
sing, waardoor het Tongelre steeds lukte de bal nog net weg te tikken. 
Zij kregen 1 kans, 1-0. Weer bleven wij aandringen en net voor de rust 
lukte het de bal in te tikken, 1-1. Ik kon me niet voorstellen, dat Ton-
gelre het nog een helft vol zou houden, dus de opdracht was, vol door-
gaan. Dat deden we, zij weer een halve mogelijkheid en de bal rolt door 
een aantal benen in het doel. Je zag ze gewoon bijna opgeven van 
vermoeidheid, maar het lukte pas van afstand met een hoge bal om de 
keeper te verschalken, 2-2. Vijf minuten voor tijd kregen zij een vrije 
trap op 20 meter, deze werd aangeraakt, waardoor de keeper kansloos 
was, 3-2. Een laatste krachtsinspanning, maar nog steeds lukte het niet 
nog een doelpunt te maken. Helaas, heel hard gewerkt, eigenlijk alles 
goed gedaan, behalve dan meer scoren dan Tongelre.
Ik als trainer en wij als ouders zijn toch erg trots op jullie.

JO9-1

Bij het ter perse gaan van dit clubblad waren de verslagen van de JO9-
1 nog niet beschikbaar. Ons is beloofd, dat we die tegoed mogen hou-
den tot het volgende clubblad.

H H H
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STEF VERDONSCHOT MET PENSIOEN

p 20 november jl. vierde Stef Verdonschot zijn afscheid bij DAF 
en de start van zijn pensioen. Wij waren erbij en onze correspondent 
Marc van Hout heeft natuurlijk de pen ter hand genomen en onder-
staand verslagje gemaakt. De foto’s zijn ons ter beschikking gesteld 
door Stef’s broer Harrie.

Stef houdt het voor gezien! 

Voor deze uitvoering van ons blad zijn onze redacteuren ook buiten 
de voetbalvelden actief geweest en wel op 20 november. Ons gewaar-
deerde lid van de Veteranen en clubscheidsrechter Stef Verdonschot 
vierde op die dag namelijk dat hij met pensioen gaat. 

Nu is een pensionering op zich natuurlijk al een bij-
zonder feit, maar als je dan na bijna vijftig jaar dienst-
verband en als langst zittende werknemer van DAF 
Trucks Nederland afscheid mag nemen, is natuurlijk 
extra bijzonder. En dat Stef een gewaardeerd me-
dewerker was, 
bleek wel uit de 
opkomst van 
collega’s door 

het hele land. Ook was een groot 
deel van de Veteranen aanwezig 
om dit bijzondere moment met 
Stef te vieren. 

Kers op de taart van deze middag was “dat shirt 
van 020”, dat hij van Amsterdamse collega’s 
kreeg. Degenen die Stef een beetje kennen, we-
ten wel dat dit shirt inmiddels niet pontificaal in 
zijn woonkamer hangt. Waar het wel is, laat zich 
denk ik raden…

Drie dagen na het feest werd Stef voor het eerst 
sinds lange tijd weer eens opgetrommeld om zijn 
rentree te maken bij de Veteranen (op 65-jarige 
leeftijd!) en gaf in de wedstrijd ook nog eens 
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de assist bij de 2-1. De eerste pensionado met speelminuten en een 
assist dus.

Via deze weg nogmaals gefeliciteerd Stef!

Foto’s © Harrie Verdonschot

H H H

GEBOREN
Op 29 november jl. is DEAN 
geboren.
Hij is het zoontje van Guus en Mandy 
en het broertje van Janice en Cristy 
de Waal.

Wij feliciteren de familie de Waal van 
harte met hun nieuwe aanwinst.

H H H



30

TIVOLI GESPOT – QUIZ (nieuwe vragen)

n het kader van deze rubriek komen we weer met nieuwe Tivoli-
gerelateerde foto’s en bijbehorende vragen. Onderstaand een tweetal 
foto’s!

Bij deze foto’s stellen wij jullie de volgende vragen:

Hoe heet dit stadion?
In welke stad staat dit?
Van welke voetbalclub is dit stadion de thuisbasis?

Oplossingen hun 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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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 de vorige clubbladen zijn we weer ge-
start met het plaatsen ervan en hier volgt de nieuwe lijst.

 1 Mo Gigold 3e 25x
 2 Tim van den Akker 3e 12x
 3 Kelly Adriaanse dames 10x
  Luuk Hammega 4e 10x
 5 Pablo van Leeuwen 4e 9x
 6 Joey Klaassen 2e 8x
  Semra Arici dames 8x
 8 David van der Slik 4e 7x
 9 Luc Verbeek 2e 6x
 10 Hakan Arici vets 5x

H H H
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WHATSAPP GEIN

e vorige keer zijn we bij wijze van proef gestart met deze nieuwe 
geinrubriek. En omdat wij het zelf erg leuk vinden, gaan we er gewoon 
mee verder. Hieronder vinden jullie onze selectie voor deze maand uit 
de gein en ongein, die ons met name via Whatsapp is toegestuurd.
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SINT EN KERST - PLAATJES

ormaal gesproken verfraaien wij de decembereditie van ons club-
blad met diverse “Sint en Kerst” plaatjes. Nu hebben we besloten om 
daar 1 hele pagina voor uit te trekken en plaatsen hier dus een selectie 
van onze mooiste plaatjes.

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
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EN OOK HAAR BORDSPONSORS IN DE KANTINE

Autobedrijf Diego Reprofair Autogas
Autoservice Sheik Frans Veldpaus Dakwerken
3BE Backpackers Bed & Breakfast World Food
B en R Dakwerken Aragorn ICT Dienstverlening
Keyboardcentrum Eindhoven Kapperij ZoWeZo
Bloemenboetiek “Annil” Boetiek Diva’s
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK 
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar 
Ons Danny  Onze LEO
De Goey Interieurwerken Glazenwasserij H.Lutgens
DBS Steigers RvdL Beheer
New York Pizza DVN Logistics
Veteranen Wok Cafetaria Stratum
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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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- de Vets eindelijk eens getraind hebben
- onze hoofdtrainer daar hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd 
- de leeftijd niet het fanatisme in de weg stond
- duels en passie niet van de lucht waren
- alle aanwezigen die avond enthousiast bleken 
- ook Sint er weer bleek te zijn geweest
- hij met zijn trouwe knechten onze kantine bezocht heeft
- de opkomst er goed was
- Sint Pas calamiteiten niet kon waarnemen 
- er volop gezongen, gelachen en gefeest werd
- de Dj-Piet de boel al goed op gang had, toen Sint arriveerde 
- de Sint Pas weer vertrok toen alle kinderen een cadeautje hadden 

gekregen
- ons vaandelteam niets cadeau krijgt
- het eerste puntje inmiddels wel is behaald
- er knap uit bij SBC een 3-3 gelijkspel werd behaald 
- de ruststand van 3-1 dit niet had doen vermoeden 
- er zo eindelijk loon naar werken was
- Moussa de gevierde man was met zijn 3 treffers
- onze kantine steeds meer vorm krijgt
- ook de kleedlokalen een heel eind klaar zijn
- de streefdatum van 4 december echter iets te ambitieus leek
- we in het nieuwe jaar wel een stuk verder zullen zijn
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