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REDACTIONEEL

r is genoeg 
gaande binnen 
onze vereniging. 
De buren zijn gear-
riveerd en iedereen 
moet even wennen, 
tegelijkertijd zien 
we ook dat we echt 
wel voordelen aan 
elkaar kunnen be-

leven. Op voetbalgebied gaat het niet 
bij alle teams voor de wind, toch is 
het ook zeker niet alleen maar kom-
mer en kwel. Kijk eens naar die mooie 
nieuwe kantine met prachtige over-
kapping, en ons mooie kleedlokalen-
complex en alle verlichte voetbalvel-
den. De Heihoef is weer drukbezocht 
en graag gezien. De samenwerking 
met RPC gaat ook goed, maar blijft 
uiteraard veel afstemming vragen.
Ons vaandelteam draait nog steeds 
niet lekker, het doet ons deugd om te 
zien met hoeveel inzet en kracht men 
de boel draaiende weet te houden. 
De hoofdtrainer is zeer bekwaam en 
doet zijn uiterste best om zijn jongens 
wat extra’s bij te brengen. Andere 
teams bieden hulp aan waar nodig en 
mogelijk wat dan ook weer het club-
gevoel versterkt. De laatste puntjes 
op het complex worden ook nog on-
der handen genomen, de vrijwilligers 
werken keihard aan onze vereniging 
en wat extra handjes en hoofdjes kun-
nen we daarbij ook wel gebruiken.
Welkom in 2020, welkom op de nieu-
we Heihoef, welkom bij SV Tivoli!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Verbouwing De Heihoef bijna ten einde
Na ruim negen maanden op een sportpark gezeten te hebben dat meer 
op een bouwput leek dan op een voetbalterrein, is het einde nu echt 
in zicht. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie was de opknapbeurt 
van de kantine grotendeels af en sinds twee weken is RPC volwaardig 
gebruiker van ons sportpark. Er zijn nog wel wat sporen zichtbaar van 
het bouwproject, maar deze zullen langzaam maar zeker ook verdwij-
nen. Wel wil de bouwcommissie de kantine nog van een extra impuls 
voorzien, dus bijdrages blijven welkom! 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!

Parkeren op De Heihoef
Vanwege het afronden van de verbouwing zal het sportpark vanaf 
heden NIET meer toegankelijk zijn met de auto. Het vriendelijke doch 
dringende verzoek om voortaan de auto te parkeren op de daarvoor 
aangewezen plekken, te weten: de oude vertrouwde parkeerplaats, 
de parkeerplaats van het St. Joriscollege en de parkeerplaats van het 
honkbal/manege!

Jubilarissen gehuldigd op nieuwjaarsreceptie!
Onlangs zijn op onze nieuwjaarsreceptie zoals gebruikelijk de jubilaris-
sen in het zonnetje gezet. Deze eer viel dit jaar ten deel aan Cor de 
Waal en Wim van de Wiel, zij zijn beide inmiddels vijftig(!) jaar lid van 
onze mooie club. Verderop in dit blad vinden jullie nog een uitgebrei-
der verslag van de nieuwjaarsreceptie, maar ook via deze weg wil het 
bestuur de jubilarissen nog hartelijk feliciteren met deze bijzondere mijl-
paal.

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. 
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Dré blijft op de achtergrond aanwezig en is nog steeds bereid om met 
liefde en plezier een nieuwe leidsman of -vrouw te begeleiden geduren-
de 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 voor alle openstaande vacatures!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
Geen

Nieuw
Romano Wartenbergh  JO11
Gabriël Bundel  selectie
Daniël Bundel   selectie

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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WIJ FELICITEREN

n de maand februari

 1 Adrian Mozgalik   4e

 3 Nasrat Qoerayshie   selectie
 5 Donny Wartenbergh   JO11-1
 6 Levi de Rijk   JO7 t/m JO5
 8 Patrick Looymans   3e

  Leon Kluitmans   2e

 9 Stijn Arts   4e

 11 Willem Scheenjes   webbeheerder/HDM int
 13 Tim Lodewijks   3e

  Antoni de Vries   teambegeleider JO9-1
 15 Ashley Dielemans   dames
 17 Soufyan El Horri   selectie
 21 Jaffa Dinmohamed   veteranen
  Matheus Menezes Bentes   4e

 25 Ronald de Goeij   verenigingslid
 26 Rob Lemmens   reservelid algemeen
  Bobodoe Diallo   JO7 t/m JO5
 27 Elias Neumann   reservelid algemeen
  Tom Hilliar   grensrechter 1e

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

ivolianen, dat zijn wij allen en daarop zijn wij zo trots! Op de  
nieuwjaarsreceptie van dit jaar bleek maar weer eens duidelijk dat Ti-
voli een club is waar gezelligheid en tijd geen rol speelt. Vooral nu we 
langzamerhand weer gaan beschikken over een accommodatie waar je 
terecht trots op kan zijn, moet de gezelligheid ons een weg banen naar 
het 90-jarig bestaan, dat we volgend jaar in onze kantine kunnen gaan 
vieren. Ook al zijn de  sportieve resultaten op dit moment niet van dien 
aard dat we reden tot feesten hebben, de gezelligheid, de sfeer en de 
vriendschap, tekent Tivoli tot een portret van een club die er zijn mag. 
Ben daar trots op en hou dat in stand! Het is toch een genot van de 
eerste orde als je onze kantine ziet. Hoe prachtig is die niet geworden 
en hoeveel tijd hebben veel leden er  niet aan besteed om hier een plek 
te realiseren die er zijn mag. Deze plek geeft, aan wie je ook bent, of 
waar je ook vandaan komt, het gevoel dat je weer thuis bent.
We Shall Overcome!

Dre Rennenberg

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.
We zijn inmiddels in de laatste fase van deze operatie terecht gekomen 
en de meeste uit te voeren werkzaamheden zijn verricht. Sinds een 
week of 2 geleden heeft ook RPC, onze nieuwe medebewoner van de 
Heihoef, het voor hun nieuwe sportpark in gebruik genomen. Verderop 
in onderstaande paragraaf “UIT DE MEDIA” plaatsen we een artikel uit 
het ED over hun “laatste balletje aan de Aalsterweg”.
Van John Hanraths kregen we nog de volgende update:

“Beste leden,

We hebben wat moeten doorstaan tijdens de verbouwing van ons 
sportpark; tijgerend over zandhopen naar de kantine, parkeerproble-
men, geen veldverlichting etc. maar de verbouwing en metamorfose 
van onze kantine begint vorm te krijgen. Mooie kleedlokalen en nieuwe 
douches. Onze kantine is geschilderd en voorzien van een nieuwe 
vloer en plafond. Het nieuwe plafond is voorzien van dimbare led spots 
waarbij we onze feestjes een extra kleurtje kunnen geven. De muziek-
installatie is aangepast en we hebben een andere TV.  Er zijn twee 
bestuurskamers/besprekingsruimtes aangebouwd die toegankelijk zijn 
vanuit de kantine. Deze nieuwe ruimtes en onze kantine zijn voorzien 
van nieuwe radiatoren. Na een zware wedstrijd is er gelegenheid om 
tot rust te komen in een loungebank in de zuid-corner van ons suppor-
tershome. Rondom de kantine zijn er nieuwe deuren, kozijnen met dub-
bel glas geplaatst en over 3 weken zullen ook de twee laatste houten 
panelen worden vervangen door glas. D.w.z. dat we vanuit onze kanti-
ne een prachtig zicht hebben op alle rondom liggende velden. De kanti-
ne is voorzien van een fraaie overkapping met uitkijk op ons hoofdveld. 
Het plafond van deze overkapping wordt nog afgetimmerd en zal van 
verlichting worden voorzien. Verder zal het dames- en herentoilet wor-
den voorzien van een nieuwe vloer en gaan we het sanitair nakijken. 
We willen iedereen bedanken voor zijn hulp en/of financiële bijdrage en 
kijken positief de toekomst in met het mooiste sportpark van Eindhoven 
en de gezelligste kantine van Stratum.

De bouw boys & girls”
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Via de startpagina op de website (www.svtivolivoetbal.nl) en periodiek in 
jullie clubblad kunnen jullie de voortgang op de voet blijven volgen. Ook 
via facebook houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

We hebben ook weer beslag weten te leggen op wat nieuwe foto’s, die 
we hierna plaatsen.

Foto’s 14 december 2019

Foto’s 5 januari 2020

Foto’s 17 januari 2020

SV Tivoli by night. Picture made from a 
lounge bench in the south corner of our 
supporters home!

Overkapping bijna klaar! Binnenkort ben je 
welkom op ons gezellige terras!
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Ook is er nog steeds is een inzamelingsactie bezig om de verbouwing 
van onze kantine financieel te ondersteunen. Onderstaand de actuele 
tekst over die actie.

VERBOUWING KANTINE

De laatste loodjes
Beste Tivolianen, zoals jullie wellicht gemerkt zullen hebben, zijn we 
nog steeds bezig onze kantine op te knappen. Dankzij donaties van 
diverse leden en sponsors zijn we een heel eind kunnen komen en wil-
len iedereen daar enorm voor bedanken! Voor de wc’s, buitenverlich-
ting onder de overkapping en een echt grote en platte TV kunnen we 
echter nog centjes gebruiken. We willen iedereen, die nog niet heeft 
gesponsord, en dit wel van plan was, maar nog niet in de gelegenheid 
is geweest, vragen te helpen zodat wij onze plannen kunnen realiseren. 
Mocht je als elftal een bijdrage willen doen of binnen je familie of ken-
nissenkring sponsors hebben, laat het ons dan weten via sponsoring@
svtivoli.nl. Bedrijven, die willen sponsoren, ontvangen uiteraard een fac-
tuur.
Stort je bijdrage op NL22 INGB 0001975999 of doneer in de bouwpot 
aan de bar. Alvast bedankt namens SV Tivoli.
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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 15 en 16 december jl. een artikel gerelateerd aan de verhuizing van 
RPC naar de Heihoef. Onderstaand delen we dat met jullie.

Na 60 jaar trapt RPC laatste balletje op Aalsterweg in Eindhoven

Voetbalclub RPC neem afscheid van het sportpark aan de Aalsterweg. 
Op verzoek van de gemeente verhuizen ze naar De Heihoef. Jeugdleden 
proberen tijdens de laatste dag kegels omver te schieten  © FotoMeulen-
hof/Kees Martens

EINDHOVEN -  Na zestig jaar nam voetbalclub RPC afscheid van 
het sportpark Aalsterweg. Was het een dag vol weemoed of kijken 
de voetballers al uit naar de toekomst op De Heihoef?
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Geert van Elten 15-12-19, 21:06 Laatste update: 16-12-19, 10:39 Bron: ED

Het had het hoogtepunt moeten worden van de laatste dag van RPC 
aan de Aalsterweg, de wedstrijd van het eerste elftal tegen s.v. Budel 
1. Na zes minuten wilde de thuisclub een corner nemen, maar de bal 
bleef liggen in de modder, waarop de scheidsrechter inzag dat van 
goed voetbal geen sprake kon zijn.
Nadat de voetballers al weer zijn omgekleed, staat Rinus van der Steen 
nog naast het veld. Hij wijst naar de overkant. ,,Daar, bij de Aalsterweg, 
is het altijd nat.”
Dat zal op het sportpark aan de Roostenlaan niet het geval zijn, ver-
wacht hij. De verhuizing is nodig omdat de gemeente op het terrein van 
RPC een parkeergarage gaat bouwen. Ze hoopt bezoekers van de bin-
nenstad te verleiden daar de auto te parkeren en met het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer verder te reizen.
Erelid Van der Steen staat model voor de 
trouw aan de club. Lid sinds 1971, ooit 
middenvelder en later aanvaller in het 
eerste. Zeventien jaar zat hij in het be-
stuur en het virus is overgegaan op twee 
zonen. ,,Het werd wel tijd. Deze discussie 
heeft tien jaar gespeeld en al die tijd heb-
ben we natuurlijk niet meer geïnvesteerd 
in de accommodatie.”

In de knel
De indruk van een wat verwaarloosde kantine is nog versterkt door de 
vernieling van twee ruiten van ’t Schaopke, zoals het clubhuis heet, in 
de nacht vóór het afscheid. ’t Schaopke was in 1978 het eerste stenen 
clubhuis van een voetbalclub in Eindhoven, weet voorzitter Jan van 
den Broek. Ook hij is blij met de verhuizing, omdat de vereniging van-
wege de groei van zowel hockeyclub Oranje-Rood als hotel Eindhoven 
‘steeds meer in de knel kwam te zitten’.
Voor het afscheid is een heel programma opgezet. De jeugd leeft zich 
uit met een aantal behendigheidsspelletjes, er is een loterij en in de 
avond is er een veiling van spullen die niet mee verhuizen. Zoals de 
middenstip van het hoofdveld.
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Groen-wit
Misschien heeft Riky Verkuilen nog wel het meeste groen-wit bloed in 
de aderen. Deze zondag is haar laatste dag als beheerder van ’t Scha-
opke. Over tien dagen wordt ze 76 en haar hele leven is er voetbal. Als 
baby ging ze al mee naar EVV, waar haar vader Piet van Agt speelde. 
Daar leerde ze ook haar man Hennie kennen, keeper bij het eerste. Het 
jonge paar had een schoenwinkel aan de Geldropseweg en op zater-
dag een kraam op de markt, waardoor Hennie het aantal trainingen niet 
meer aankon. Bij RPC hoefde hij minder vaak op te draven, zodat hij 
in 1968 overstapte. ,,RPC had toen nauwelijks voorzieningen. Er werd 
een bouwkeet aangekocht. Daar ging ik koffie schenken”, vertelt Riky. 
,,Nog steeds ben ik hier elke zaterdag om half acht ’s ochtends en zon-
dag een uur later. Maar dat hoeft straks 
niet meer. Ik blijf wel de activiteiten orga-
niseren, zo’n twaalf per jaar.”
Hennie is twee jaar geleden overleden. 
Het heeft Riky’s band met de club mis-
schien alleen maar versterkt. ,,Ik bezoek 
elke wedstrijd, thuis én uit.” Maar deze 
zondag kon ze na zes minuten al weer 
naar binnen.

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 Tivoli-gerelateerde foto’s.

Wij stelden jullie daarbij de volgende vragen:

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

De juiste antwoorden moesten zijn:

(De of Die) Tivoli.
Áken (of Aachen).
Allemania Aachen

Deze keer hebben we maar liefst 1 (meer dan) goede oplossing binnen 
gekregen en dat is een onmeetbare stijging t.o.v. de vorige keer. René 
Hoeijmans is daarmee de winnaar geworden van de hoofdprijs van 
deze maand. Hij kan zijn prijs afhalen bij het betreffende stadion.

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

H H H
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TUSSENSTANDEN 2019 – 2020 
Tivoli 1 3e klasse D

Tivoli 2 4e klasse 414
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Tivoli 3 5e klasse 521

Tivoli 4 5e klasse 518
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Tivoli dames 6e klasse 1 (7x7)

Tivoli JO12-1 4e klasse 11 (voorjaar)

Er zijn nog geen wedstrijden in deze klasse gespeeld

Tivoli JO11-1 4e klasse 19 (voorjaar)

Er zijn nog geen wedstrijden in deze klasse gespeeld

Tivoli JO9-1 5e klasse 01 (voorjaar)

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 uitslagen en standen meer gepubliceerd.

H H H
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INDELINGEN JEUGD (voorjaarsreeks)

JO12-1 4e Klasse 11

JO11-1 4e Klasse 19
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JO9-1 5e Klasse 01

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

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

 1 Mo Gigold 3e 35x
 2 Tim van den Akker 3e 18x
 3 Luuk Hammega 4e 12x
 4 Kelly Adriaanse dames 10x
 5 Pablo van Leeuwen 4e   9x
  Semra Arici dames   9x
 7 Joey Klaassen 2e   8x
 8 David van der Slik 4e   7x
  Luc Verbeek 2e   7x
 10 Kim Verbeek dames   6x

 
H H H
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TIVOLI GESPOT – QUIZ (nieuwe vragen)

n het kader van deze rubriek komen we weer met nieuwe Tivoli-
gerelateerde foto’s en bijbehorende vragen. Onderstaand zie je een 
recente elftalfoto, het logo en het tenue van een “vreemde” voetbalclub.

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

Hoe heet deze voetbalclub?
Uit welk land en welke stad komt deze club?
Wat is de naam van hun stadion?

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 1 – BIJNA 2E PUNT

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.

In de afgelopen periode haalden we in de 3 gespeelde wedstrijden 
bijna ons 2e punt binnen. In de thuiswedstrijd tegen MMC Weert waren 
we er dichtbij, maar helaas werd nipt met 1-2 verloren. De andere 2 
wedstrijden zagen we een krap thuisverlies tegen Hoogeloon (1-3) en 
een monster uitnederlaag bij Hapert. Jammer, maar het is niet anders.

Tivoli - Hoogeloon (0-2) 1-3 8 december 2019
ED/ed.nl
Na elf minuten spelen zorgde Richard van den 
Broek met een schot in de verre hoek voor 0-1. 
In de 37ste minuut ging de bal na een handsbal 
van Tivoli op de stip en Yannick Sol schoot vanaf 
elf meter raak, 0-2. Na een mooie combinatie met 
Niels Luyten schoot Richard van den Broek in de 
56ste minuut ook de 0-3 binnen. Tivoli kreeg in de 
71ste minuut na een ingreep van Hoogeloon-ver-
dediger Rik Michielse een strafschop en die werd 

verzilverd door Ralf Walravens: 1-3.

amateurvoetbaleindhoven.nl
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Hoogeloon wint zoals verwacht van Tivoli
Hoogeloon moest uit tegen Tivoli, dat een week eerder voor de eerste 
keer gelijk speelde, en de verwachtingen waren dan ook om met drie 
punten naar huis te gaan. Tivoli spartelde nog wel wat tegen, maar bij 
rust was het 0-2 en had het ook al 0-4 kunnen zijn. De tweede helft was 
van een matig niveau, werd het nog wel 0-3, waarna Tivoli terugkwam 
tot 1-3, waarna ze het nog een tijd met een man minder moesten doen.
In de eerste vijf minuten kwam de thuisclub een paar keer gevaarlijk 
opzetten en werd daarmee gevaarlijk. Hoogeloon dicteerde evenwel 
de wedstrijd. In de twaalfde minuut werd Hans goed aangespeeld en 
hij gaf goed voor, maar in de drukte voor het doel leverde dit niets 
op. Twee minuten later bediende Niels Luyten Richard v/d Broek, die 
uitstekend wegdraaide en vervolgens diagonaal raak schoot, 0-1. Hal-
verwege de eerste helft gaf Jordy Bruininx goed op v/d Broek die weer 
goed inschoot, maar een verdediger wist het schot te blokken. Na een 
half uur schoot Yannick Sol uit een vrije trap hard op de lat en uit een 
hoekschop kopte Rik Michielse goed in, maar de doelman wist de inzet 
te keren. Even later kreeg Niels Luyten een opgelegde kans, maar de 
bal belandde via een been in het zijnet. In de 38ste minuut belandde de 
bal op de stip na een handsbal en Yannick Sol voltrok het vonnis, 0-2. 

Op slag van rust bediende Richard v/d Broek de vrijstaande Yannick 
Sol die ruim over schoot. Achterin was Sjoerd de Laat heer en meester 
en als er al een keer gevaar dreigde, werd er kordaat in gegrepen.
Hoogeloon zocht meteen na rust weer de aanval en van rechts gaf 
Hans v/d Heijden prima voor, waarna Niels Luyten maar net naast 
schoot. Kort daarna kreeg hij nogmaals een uitgelezen kans voor de 
0-3, maar weer schoot hij uit een vrije positie naast. In de 60ste minuut 
werd het dan alsnog 0-3. Met een individuele actie ontdeed Richard v/d 
Broek zich van een drietal tegenstanders en schoot in de verre hoek 
raak. Een kwartier voor tijd kwam de thuisclub nog enigszins terug in 
de wedstrijd. Tom Michielse beging binnen de zestien een overtreding 
en vanaf elf meter werd perfect raak geschoten. Wegens een blessure 
moest de thuisclub de laatste tien minuten met tien man verder. Sam 
de Laat kreeg nog een goede kans, maar schoot hard tegen de doel-
man op.

© 2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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Hapert - Tivoli (5-0) 16-1  15 december 2019

ED/ed.nl
Zelfs voor Tivoli-begrippen leden de Eindhovenaren een onthutsende 
nederlaag. De 16-1 zeperd was de grootste nederlaag van het seizoen 
voor Tivoli, dat al 94 doelpunten tegen kreeg. Hapert had vrij spel en 
scoorde zestien keer. Doelpuntenmakers waren Kevin Raaijmakers (8), 
Dave Koolen (3), Mauro van Houtum (2), Yorick van Veldhoven, Jordi 
Huybregts en Rik Verdonschot. Badr Bazzi scoorde tegen namens Ti-
voli.

amateurvoetbaleindhoven.nl

Hapert scoort zestien keer en leidt tweede periode
vv Hapert heeft haar één na laatste wedstrijd van 2019 met gigantische 
cijfers gewonnen. Na een 5-0 ruststand, stopte de Hapertse productie 
na zestien treffers. Kevin Raaijmakers was de grote man met acht doel-
punten. In de eindfase wist Tivoli toch nog een eretreffer te maken.
Tivoli wist twee weken geleden haar eerste punt te behalen en hoopte 
hier tegen Hapert een vervolg aan te kunnen geven. Echter leidde Ha-
pert na vijf minuten al met 2-0 door doelpunten van Yorick van Veldho-
ven en Kevin. Tot aan de eindfase van de eerste helft werden er vervol-
gens enorme kansen gemist voor onder andere open doel en werd het 
aluminium twee keer geraakt. Ondertussen tekende Kevin nog wel voor 
de derde treffer en wisten Rik Verdonschot en Mauro van Houtum ook 
hun doelpunt mee te pikken.

Aan het begin van de tweede helft liep de score flink op en werden de 
dubbele cijfers na een uur spelen behaald. Vervolgens brak er een fase 
aan waarin iedereen zichzelf op het scorebord wilde zetten. Uiteindelijk 
maakte Kevin nog zes doelpunten in de tweede helft, waardoor hij ver-
antwoordelijk was voor acht Hapertse doelpunten. Ook Jordi Huijbregts 
en Mauro wisten hun treffer te noteren en Dave Koolen complemen-
teerde zijn hattrick. Uiteindelijk zorgde Badr Bazzi vijf minuten voor tijd 
voor de eretreffer door Jurre Coppelmans te passeren.
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Door deze monsterzege is vv Hapert geklommen naar de zesde posi-
tie op de ranglijst en leidt het na vier wedstrijden de tweede periode, 
waarin het nog ongeslagen is. Volgende week wordt de laatste compe-
titiewedstrijd van 2019 gespeeld tegen Unitas 59’, de nummer twee van 
de competitie. Deze wedstrijd is een inhaalduel van de eerste periode 
en zal om 14.00 uur starten op Sportpark De Lemelvelden.

©2019 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Tivoli - MMC Weert (1-1) 1-2 26 januari 2020

ED/ed.nl
Tivoli was dicht bij het tweede punt van de competitie. De thuisploeg 
opende de score door een goal van Badr Bazzi. Nog voor rust werd het 
gelijk en in de tweede helft scoorde MMC Weert ook 1-2. Tivoli beëin-
digde de wedstrijd met tien man na rood voor Sjang Huiskes.

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

n deze periode is er alleen een indoor toernooi voor JO12 en 
JO11 geweest, hiervan onderstaand het verslag.

Indoortoernooi JO12-1 en JO11-1 De Riet te Horst 25-01-’20.
Als warming-up voor het voorjaarseizoen hebben we ook dit jaar weer 
meegedaan aan het indoortoernooi. Dit toernooi is vaak op redelijk 
niveau door de aanwezigheid van een aantal Duitse teams. De velden 
zijn omringd door een boarding, waardoor het spel nauwelijks stilligt.

JO12-1
Dit toernooi hebben al meerdere keren gespeeld, maar dit jaar was het 
wel erg zwaar omdat het een JO13/JO12 toernooi was. 
In de poule viel het 
redelijk mee, omdat 
we 2 JO12 teams 
tegen kregen en 1 
JO13. Na 1 wed-
strijd gelijk (3-3), 1 
gewonnen (5-0) en 
1 verloren (4-1) wer-
den we tweede in de 
poule en mochten 
we door om voor 
de vierde t/m zesde 
plaats te strijden. De 
eerste wedstrijd te-
gen een JO13 werd 
mooi gewonnen met 
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4-3 en de laatste wedstrijd werd verloren met 5-1. Deze waren echt een 
maatje te groot, zodat we op een verdienstelijke 5e plaats eindigden. 
Het beste JO12 team wat meedeed. Nr 1 t/m 4 waren allemaal JO13 
teams. Met de beker van de welverdiende 5e plaats weer naar huis, 
klaar voor de competitie.

JO11-1
We startten erg goed met winst van de 1e poulewedstrijd, de 2e wed-
strijd gaven we de doelpunten te makkelijk weg, waardoor het in de 
laatste seconde 4-4 werd. De laatste poulewedstrijd moest er ruim 
gewonnen worden om 1e in de poule te worden, deze druk werkte ver-
lammend. We stonden na 5 minuten 2-0 achter, team iets omgezet en 
gelukkig begon het te lopen en uiteindelijk met 5-2 gewonnen, 2e in de 
poule.
De 1e finalewedstrijd werd goed gewonnen, maar langzaam zag je wel 
dat focus op scoren iets minder werd. Dit werd steeds duidelijker in de 
2e finalewedstrijd, tegen een JO10 waren we niet fel genoeg en had-
den minder de focus op scoren. Het was wel een goed team, en zijn 
zeker tevreden met de 5e plaats.

H H H




26

NIEUWJAARSRECEPTIE 5 JANUARI 2020 
(van onze correspondent Marc van Hout)

atuurlijk hebben wij onze correspondent Marc van Hout weer be-
reid gevonden de nieuwjaarsreceptie te verslaan. Onderstaand vind je 
dat.

Nieuwjaarsreceptie 2020
Traditiegetrouw vond op de eerste zondag 
van dit jaar de nieuwjaarsreceptie plaats 
in onze kantine. Niet alleen verruilen we 
voorlopig weer de jaren “-tien” voor de 

jaren “-tig”, maar ook buiten de kalender om belooft het een bijzonder 
jaar te worden. Voor het eerst moeten wij onze thuisbasis gaan delen 
met een andere voetbalclub en niet zomaar een club: RPC. De derby 
om de Stroatemmer zal dus voortaan op één sportpark plaats vinden. 
Dat en meer waren de gesprekken van de dag op de receptie.

Het gebruikelijke handenschudden werd 
dit jaar voor het eerst vergezeld door de 
muziek van Duo Twice, beter bekend als 
veteranenspeler Thuur Mollet en zijn maat 
Johnny. Toen de ongeveer 70 personen 

en genodigden 
eenmaal binnen 
waren en bijge-
praat hadden, nam Pascal Janssen, bij gebrek 
aan een voorzitter, het woord voor de nieuwjaar-
speech. Overigens gebeurde dit alles onder toe-
ziend oog van ex-voorzitter en erevoorzitter Dré 
Rennenberg. 
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Na Pascal’s introductie werd John 
Hanraths als afgevaardigde van 
de bouwcommissie naar voren ge-
roepen. Hij gaf de aanwezigen een 
toelichting over de verrichte werk-
zaamheden, de komst van RPC en 
wat dat voor ons Tivoli gaat bete-
kenen.

Daarna nam Jack Engelen het 
woord over om de jubilarissen 
in het zonnetje te zetten, te we-
ten: Cor de Waal en Wim van 
de Wiel. Beide jubilarissen zijn 
inmiddels alweer vijftig jaar lid 
van onze vereniging. Dat bete-
kent dat zij tien jaar geleden ook 
gezamenlijk gehuldigd zijn, dus hoefde Jack niet weer de archieven in 
te duiken naar zwart-wit beelden. Na de toespraak kregen beide heren 
hun welverdiende presentjes en werden hun vrouwen Nettie en Ria ook 
verblijd met een mooi oranje boeket. 




28

Het officiële gedeelte was hiermee ten einde en Duo Twice nam het 
stokje weer over en maakte er nog een muzikale voortzetting van deze 
middag en avond van. Hoewel de club enigszins in zwaar weer ver-
keert, was dit aan de opkomst niet echt te merken en was het wederom 
een geslaagde opening van 2020. Foto’s van dit alles zijn uiteraard 
weer te bekijken op de website.

De webryder,
Marc van Hout

Op deze en de volgende pagina vinden jullie een selectie van de ove-
rige foto’s die ons door Jack Engelen en Meriam van Bussel zijn aan-
geleverd.
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WHATSAPP GEIN

n deze jaargang zijn we bij wijze van proef met deze nieuwe 
geinrubriek gestart. 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 toege-
stuurd.
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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
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away



36

- we u van harte welkom heten in onze eerste editie van 2020
- deze editie ook de eerste van dit nieuwe decennium is
- onze club vanaf dit decennium het sportpark zal moeten delen met 

een nieuwe buur
- RPC pas is over gehuisd
- er naast de velden en overige voorzieningen ook gedeeld zal moeten 

worden qua kleedruimtes
- het nieuwe complex er piekfijn uitziet
- we dat gezamenlijk zo moeten zien te houden
- de natuurvelden het nu al erg zwaar hebben door de intensieve be-

lasting
- er namelijk nog meer clubs gebruik maken van ons sportpark
- de kunstgrasvelden daarom optimaal benut moeten worden
- de nieuwjaarsreceptie erg gezellig was
- onze twee 50-jarig jubilarissen daar onder andere gehuldigd werden
- dit Wim vd Wiel en Cor de Waal waren
- oom Donald en zijn neefje hierin het voortouw hebben genomen
- het aanwezige publiek erg enthousiast was over de opgeknapte kan-

tine en het kleedlokalencomplex
- er dan ook erg hard gewerkt is aan ons clubhuis
- de vrijwilligers daar hartelijk voor bedankt worden
- ons vaandelteam nog steeds moeizaam draait
- er wel weer wat versterking is bijgekomen
- de staf haar uiterste best doet om er iets van te maken

H H H








