
CLUBBLADCLUBBLAD
s.v. Tivoli

Tivoli_Omslag Clubblad A5:Tivoli_Omslag Clubblad  26-10-11  08:16  Pagina 1





1

REDACTIONEEL

Als club ben je 
vaak qua publiciteit 
afhankelijk van je 
vaandelteam. Dat 
hebben wij de afge-
lopen jaren volop 
ervaren. Nu het dit 
jaar op sportief vlak 
wat slechter gaat 
met ons eerste doet 

het ons toch deugd dat we deson-
danks complimenten krijgen van de te-
genstanders. De sportiviteit en de inzet 
worden besproken en het is erg mooi 
dat we ons niet te buiten gaan met ex-
cessen of andere moeilijkheden. Het 
niveau is een graadje te moeilijk en dat 
is jammer maar niet erg. Zelfs met een 
kwalitatief minder goed team kun je zo 
toch punten sprokkelen en vooral de 
naam van de club hoog houden. Het 
is voor geen enkele sporter leuk om 
een strijd te moeten strijden die bijna 
niet te winnen is, laat staan voor een 
trainer die lijdzaam moet toezien hoe 
zijn team ten onder gaat. Zo’n trainer 
verdient respect en heeft ook recht op 
een beter vooruitzicht. Met zijn kwali-
teiten op zowel voetbalgebied als het 
sociale vlak zijn wij ervan overtuigd 
dat Marc van Eijk zich zeker ergens 
goed op de kaart kan zetten. Hopelijk 
kijkt hij ondanks de resultaten met een 
goed gevoel terug naar ons clubje als 
hij het trainersvak ergens anders beoe-
fent. Onze club kan hem in ieder geval 
dankbaar zijn dat hij met ons dit avon-
tuur is aangegaan.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

SV Tivoli neemt afscheid van hoofdtrainer Marc van Eijk
Na een seizoen zullen de wegen van SV Tivoli en Marc van Eijk weer 
scheiden. De oefenmeester begon dit seizoen met een haast volledig 
nieuwe spelersgroep en al snel werd duidelijk dat handhaving een 
(haast) onmogelijke opgave bleek. Marc van Eijk heeft zich deson-
danks volledig voor de club ingezet om het maximale uit de spelers-
groep te halen. Het bestuur wil Marc dan ook bedanken voor zijn inzet 
en wenst hem alle succes in de rest van zijn carrière bij een ongetwij-
feld mooie club.

Verbouwing sportpak De Heihoef ten einde!
Na maanden in een bouwput gezeten te hebben, is het sportpark intus-
sen bevolkt door twee clubs. Een hoop helpende handen hebben intus-
sen ook onze kantine weer voorzien van een nieuwe uitstraling en om 
de vernieuwde kantine op een gepaste wijze in te wijden, is er 3 april 
aanstaande vanaf 20 uur de Grote Opening inclusief feestavond. Kom 
dus allemaal naar onze kantine!
Overigens kunt u dit project nog steeds geldelijk blijven steunen door 
uw bijdrage te storten op rekening NL22 INGB 0001 975 999. Weer 
bedankt alvast!

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 
andere in te vullen functies. Kijk op de site 
voor alle openstaande vacatures!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout,
secretaris

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
Gvensly Sebelon JO10

Nieuw
Geen

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell veteranen/hoofd jeugdzaken/
   leider JO11-1
  Tom de Haas selectie/trainer dames
  Mertcan Cibli selectie
 2 Inge Hendrikussen verenigingslid
  Diana Kukhianidze dames/medewerker kantine
  Els Monen verenigingslid
 4 Danny Visser veteranen
 5 Ronald Geldhof reservelid algemeen
 8 Jorn Creemers verenigingslid
 11 Rob van Dommelen 4e

  Frederique Jansma JO11-1
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal
 15 Michael Heeren veteranen
  Jaden Pasmans JO12-1
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 17 Romie Leijtens dames
  Niels Klomp JO11-1
  Badr Bazzi selectie
 19 Marvin van Hout reservelid algemeen
 22 Kelly Adriaanse dames
 23 Jos de Waal 3e

 25 Nicky Engels 3e

  Hugo Klaassen elftalbegeleider 4e

  Romy van de Gevel dames
 27 Jeffrey de Haas vriendenclub veteranen
 28 Kyano Kivits JO12-1
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerker G&A/
   medewerker kantine
 30 Henk vd Boomen veteranen/medewerker activiteiten/ 
   medewerker kantine
  Nick van Middelkoop veteranen
 31 Franklin Klumpkens redactie clubblad

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand april

 1 Tommy Boerboom JO12-1
 2 Fnot Biniam Gebrehiwet JO9-1
 3 Robin van Daal 3e

  Roy Haverkort selectie
 6 Gerard Geurds commissie van beroep
 8 Michel Mohanlal keeperstrainer selectie
  Rick Pruim 2e

  Mariel Schenkelaars verenigingslid
  René Rijkers medewerker kantine
  Sylvia Bell medewerker kantine
 9 Randy Momoh 3e

 14 Ger Kuijpers reservelid algemeen
 16 Christiano Schalks JO12-1
 18 Berry van Gompel verenigingslid
  Hans Sanders verenigingslid
 20 Patrick Maijers vriendenclub veteranen/
   scheidsrechter veteranen
 24 Otto Nuys verenigingslid
 25 Tom van Kemenade 3e

  Ilona Andriessen dames
 27 Joep Ackermans JO12-1

H H H
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MARC VAN EIJK VERLAAT SV TIVOLI

Half februari hebben Tivoli en trainer Marc van Eijk in onderling overleg 
besloten na dit seizoen niet met elkaar verder te gaan. Op 21 februari 
is dit wereldkundig gemaakt en onderstaand vinden jullie de publicaties 
daarover, te beginnen met:

Onze website:
MARC VAN EIJK VERLAAT SV TIVOLI AAN HET EIND VAN HET 
SEIZOEN
“Tivoli heeft mij de kans gegeven om het trainer-
schap weer op te pakken en daar ben ik de club 
dankbaar voor”, aldus Marc van Eijk. De huidige 
trainer van SV Tivoli verlaat de 3e-klasser aan het 
einde van het seizoen.

Met vrijwel een volledige nieuwe groep spelers is 
Marc aan de slag gegaan. Alhoewel de sportieve 
resultaten flink tegenvielen, kreeg Tivoli van tegenstanders geregeld 
complimenten over de inzet, sportiviteit en speelwijze.

“Ik heb erg moeten wennen aan het niveau, dat vanzelfsprekend veel 
lager ligt dan ik gewend ben”. De oud-profvoetballer kwam afgelopen 
zomer terug naar Nederland om dichter bij zijn kinderen te zijn en te 
investeren in zijn trainerscarrière. Bij Tivoli kreeg Marc de ruimte om 
zich naast het vaandelteam bezig te houden met de ontwikkeling van 
de jeugd. Op vrijwillige basis heeft hij trainingen gegeven op een voet-
balschool, waarmee Tivoli haar jeugdspelers extra kon binden.

Bestuurslid Marc van Hout: “Met erg veel energie heeft Marc zich in-
gezet voor de club. De resultaten vallen tegen, maar hier werd vooraf-
gaand aan het seizoen al voor gevreesd na het vertrek van nagenoeg 
de hele selectie. Ongeacht welke trainer er voor de groep zou komen. 
We verwijten Marc hierin niets. We zijn samen aan een avontuur be-
gonnen en die maken we op een goede manier af.
Marc van Eijk ziet Tivoli als mooie opstap naar een volgende uitdaging. 
De technische commissie van de vereniging heeft het profiel voor de 
nieuwe trainer uitgewerkt en gaat hiermee aan de slag.

Kandidaten voor de functie hoofdtrainer kunnen zich melden bij secre-
taris Marc van Hout.
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Het Eindhovens Dagblad en Amateurvoetbal Eindhoven deden ook op 
21 februari verslag hiervan. Ondanks het feit, dat er veel herhalingen 
en doublures van teksten zullen zijn, hebben wij besloten om die artike-
len toch integraal te plaatsen.

Ed.nl:

Tivoli dit seizoen thuis in actie tegen PSV AV. © FotoMeulenhof

TRAINER MARC VAN EIJK NEEMT AFSCHEID VAN TIVOLI
Trainer Marc van Eijk neemt na dit seizoen afscheid van SV Tivoli. 
Hij is bezig aan zijn eerste jaar bij de hekkensluiter van de derde 
klasse D.

,,Tivoli heeft mij de kans gegeven om het trainerschap weer op te 
pakken en daar ben ik de club dankbaar voor, aldus Van Eijk in een 
persbericht van de club. Met vrijwel een volledige nieuwe spelersgroep 
ging Van Eijk aan de slag. Hoewel Tivoli in vijftien competitieduels pas 
één punt pakte en 116 tegengoals incasseerde, kreeg de ploeg van 
tegenstanders geregeld complimenten over de inzet, sportiviteit en 
speelwijze. Van Eijk: ,,Ik heb erg moeten wennen aan het niveau, dat 
vanzelfsprekend veel lager ligt dan ik gewend ben.” 

De oud-profvoetballer van Heerenveen en Veendam kwam afgelopen 
zomer terug naar Nederland om dichter bij zijn kinderen te zijn en te 
investeren in zijn trainerscarrière. Bij Tivoli kreeg Van Eijk de ruimte om 
zich naast het vaandelteam bezig te houden met de ontwikkeling van 
de jeugd. Op vrijwillige basis gaf hij trainingen op een voetbalschool, 
waarmee Tivoli haar jeugdspelers extra kon binden.
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Bestuurslid Marc van Hout: ,,Met erg veel energie heeft Marc zich in-
gezet voor de club. De resultaten vallen tegen, maar hier werd vooraf-
gaand aan het seizoen al voor gevreesd na het vertrek van nagenoeg 
de hele selectie. Ongeacht welke trainer er voor de groep zou komen. 
We verwijten Marc hierin niets. We zijn samen aan een avontuur be-
gonnen en die maken we op een goede manier af.”

Marc van Eijk ziet Tivoli als mooie opstap naar een volgende uitdaging. 
De technische commissie van de vereniging heeft het profiel voor de 
nieuwe trainer uitgewerkt en gaat hiermee aan de slag.

Amateurvoetbaleindhoven.nl:

MARC VAN EIJK EN SV TIVOLI EINDE SEIZOEN UIT ELKAAR

Persbericht SV Tivoli:

Aan de samenwerking tussen trainer Marc van Eijk en derdeklasser 
Tivoli komt na één seizoen een einde. 
Ondanks de resultaten is de relatie tus-
sen de trainer en club goed. “Tivoli heeft 
mij de kans gegeven om het trainerschap 
weer op te pakken en daar ben ik de club 
dankbaar voor”, aldus Van Eijk. De hui-
dige trainer van SV Tivoli verlaat de 3e 
klasser aan het einde van het seizoen.

Met vrijwel een volledige nieuwe groep 
spelers is Van Eijk aan de slag gegaan. Alhoewel de sportieve resul-
taten flink tegenvielen, kreeg Tivoli van tegenstanders geregeld com-
plimenten over de inzet, sportiviteit en speelwijze. “Ik heb erg moeten 
wennen aan het niveau, dat vanzelfsprekend veel lager ligt dan ik 
gewend ben.” De oud-profvoetballer kwam afgelopen zomer terug 
naar Nederland, om dichter bij zijn kinderen te zijn en te investeren in 
zijn trainerscarrière. Bij Tivoli kreeg hij de ruimte om zich, naast het 
vaandelteam, ook bezig te houden met de ontwikkeling van de jeugd. 
Op vrijwillige basis heeft Van Eijk trainingen gegeven op een voetbal-
school, waarmee Tivoli haar jeugdspelers extra kon binden.
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Bestuurslid Marc van Hout: “Met erg veel energie heeft Marc zich in-
gezet voor de club. De resultaten vallen tegen, maar hier werd vooraf-
gaand aan het seizoen al voor gevreesd, na het vertrek van nagenoeg 
de hele selectie. Ongeacht welke trainer er voor de groep zou komen. 
We verwijten Marc hierin niets. We zijn samen aan een avontuur be-
gonnen en dat maken we op een goede manier af.” Marc van Eijk ziet 
Tivoli als mooie opstap naar een volgende uitdaging.
De technische commissie van de vereniging heeft het profiel voor de 
nieuwe trainer uitgewerkt en gaat hiermee aan de slag.

Tivoli kan dit seizoen met een beperkt elftal de derde klasse niet bij-
benen. Na 15 gespeelde wedstrijden heeft de ploeg van Marc van Eijk 
slechts één punt weten te behalen en heeft het al 116 tegendoelpunten 
moeten incasseren.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H

LAATSTE NIEUWE FOTO’S KANTINE HEIHOEF

Hierbij de meest recente foto’s. die wij hebben:

H H H
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HEROPENING KANTINE

Na maanden in een bouwput gezeten te hebben, is het sportpark intus-
sen bevolkt door twee clubs. Een hoop helpende handen hebben intus-
sen ook onze kantine weer voorzien van een nieuwe uitstraling en om 
de vernieuwde kantine op een gepaste wijze in te wijden, is er 3 april 
aanstaande vanaf 20 uur de Grote Opening inclusief feestavond. Kom 
dus allemaal naar onze kantine!
Onderstaand de bijbehorende uitnodiging van de activiteitencommissie.

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

Het was zo maar een klein berichtje dat mijn aan-
dacht trok: ” Blijkbaar is het naar de leden sturen 
van het clubblad een probleem geworden, want 
met het vorige is dat (nog) niet gelukt”. 
Ik durf hier gerust te stellen, dat het clubblad 
van Tivoli behoort tot een van de beste bladen 
in deze regio en dat het daarom niet verdient om 
rechtstreeks in de archieven te verdwijnen! Ben 
er dan, als club, ook trots op dat je een orgaan 
hebt dat iedere keer, als graag geziene gast, bij 
de mensen op hun mail verschijnt.

Op de mail verschijnen is heel iets anders dan, zoals in vroegere tijden, 
op de mat vallen! Dat op de mat vallen, vroeg aan de veel leden, die 
als bezorgers optraden, veel tijd om hun maandelijkse route langs de 
brievenbussen te voltooien. Daarom kan ik nu nog steeds respect op-
brengen voor degenen die jaar in jaar uit er voor zorgden dat ons club-
blad keurig op tijd werd bezorgd.
Als er nu wordt verzaakt om met een eenvoudige druk op de knop 
“verzenden” te drukken, waardoor onze leden, maar vooral ook onze 
adverteerders het clubblad niet ontvangen, denk dan eens goed na en 
zorg er voor dat er steeds een vinger aanwezig is die de bedoelde knop 
kan beroeren.

Via de media vernam ik dat onze trainer het komende seizoen afscheid 
van Tivoli zal nemen. Het was voor hem, maar ook voor veel anderen, 
geen al te gemakkelijk seizoen. Als je iedere wedstrijd met vrij grote 
cijfers verliest, is dat een nare constatering, maar als je ondanks dat 
resultaat door velen wordt gewaardeerd om je sportieve gedrag, dan 
gloort de hoop naar betere tijden en kan je op een nette manier, voorlo-
pig afscheid nemen van de derde klas.
Met die wetenschap kunnen we ons nu al voorbereiden op  het vol-
gende seizoen. Dat voorbereiden dienen we te doen door het aanstel-
len van de juiste man op de juiste plaats. Of die plaats nu technisch of 
organisatorisch is, doet er niet toe, als de eenheid die we Tivoli noemen 
maar intact blijft!

H H H
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ALLEREERSTE HEIHOEF-DERBY

Nu na de winterstop beide Stratumse clubs gebroederlijk sportpark de 
Heihoef delen, stond er natuurlijk een keer de “allereerste Heihoef-der-
by” aan te komen. Op 1 februari was het al zover, toen de JO9-teams 
van RPC en Tivoli met elkaar de degens kruisten.
Van Dion Bell kregen we een kort verslagje en een foto toegestuurd, 
die we hierna plaatsen.

De 1e derby op sportpark De Heihoef ging tussen Tivoli JO9-1 en RPC 
JO9-3. Voor de wedstrijd gingen we gezamenlijk op de foto en na de 
wedstrijd is er chips in de kantine van Tivoli en ranja in de kantine van 
RPC. De ouders zijn voor de wedstrijd getrakteerd op een kop koffie of 
thee.
De wedstrijd ging gelijk op en Tivoli kon op het einde de winnende bin-
nenschieten, uitslag 5-4.

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

JO11-1

Tivoli JO11-1 - SSE JO11-1G 5-6 1 februari 2020

De 1e wedstrijd voorjaarscompetitie in hogere klasse.
Ik heb toch te vaak aangehaald dat we in een hogere klasse gingen 
spelen en dat de tegenstanders dus beter zullen zijn. Een aantal spe-
lers was voor de wedstrijd nerveus, gezonde spanning is goed, maar 
het moet je niet beperken.
Het 1e kwartier zag je het nog terug in de wedstrijd, hierna vloeide het 
uit het team.
Het was duidelijk dat de tegenstander degelijk was, goed georgani-
seerd, sterke defensie. Na het 1e kwartier probeerden we het veld 
breed te houden en vanuit daar de bal weer voor het doel te krijgen. 
Dit lukte steeds beter, maar in de afronding waren we niet gelukkig, 
2x paal en lat voorkwamen een voorsprong. Aan de andere kant was 
iedere kans van SSE een doelpunt en gingen we de rust in met een 
ruststand van 3-3.
Het veldspel werd steeds beter maar toch nog niet doelgericht genoeg. 
SSE sloeg in enkele minuten een gat van 3 doelpunten, waarbij onze 
druk op de bal onvoldoende was. Ik had me al neergelegd bij een ver-
lies, totdat een goede combinatie snoeihard in het dak van het doel ge-
schoten werd door Mayren. De wedstrijd was weer open 6-4 met nog 5 
minuten, een lange dribbel van Luuk zorgde voor de aansluiting 6-5. 
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Hierna alles of niks, maar de tijd was te kort om nog gelijk te maken.
Al met al een goede wedstrijd, qua veldspel waren we de betere, met 
wat meer geluk en we hadden gewonnen.

ELI JO11-2 - Tivoli JO11-1 3-6 8 februari 2020

Voor de wedstrijd aan het veld laten wennen, was hobbelig grasveld en 
dat zijn we niet meer gewend.
We begonnen sterk met vanaf het begin druk op de tegenstander. Het 
kostte wat moeite om het doel te vinden, maar na een afgeslagen schot 
van Anton viel de bal voor de voeten van Saif en die tikte de bal in het 
doel. Even daarna werd een goede voorzet door Saif binnengeschoten. 
Al vanaf het begin was al duidelijk dat we deze wedstrijd niet mogen 
verliezen, met 0-2 voorsprong mag het niet meer fout gaan. Net voor 
rust schiet Jasper vanaf de zijkant beheerst in de korte hoek (0-3).
Na de rust zie je toch dat vaak de moeilijke oplossing gekozen wordt, 
ook achterin wordt teveel ontspannen waardoor ELI 2 keer kan scoren 
en ze krijgen weer hoop. Gelukkig lukt een lange dribbel van Luuk nu 
wel en de marge is weer 2, na een goede combinatie staat Romano vrij 
voor de keeper (2-5). We scoren allebei nog een keer wat de eindstand 
van 3-6 geeft. 
Goed gewerkt, de hele wedstrijd geconcentreerd blijven en simpeler 
voetballen, dan wordt er makkelijker gescoord.

Tivoli JO11-1 – Eindse Boys JO11-1 9-3 15 februari 2020

Het 1e kwartier kwamen we weer stroef op gang, doordat we steeds de 
moeilijkste keuze maakten, werden we steeds afgetroefd op de kracht 
van de tegenstander. In deze klasse is de tegenstander snel, sterk en 
fysiek, we moeten daarom juist kiezen om een duel wel of niet aan te 
gaan. In het 2e kwartier ging dat beter, waardoor we ook op voorsprong 
kwamen met 3-0. Maar even niet opletten en een blessure op het mid-
denveld en de stand is 3-2. Na de rust wat omgezet en erop aange-
sproken meer de bal rond te spelen, dit had effect, de tegenstander 
werd helemaal weggespeeld, met als eindresultaat 9-3. 
Als we zo als de 2e helft vanaf het begin gaan spelen, zal iedere wed-
strijd makkelijker worden.
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JO12-1

Tivoli JO12-1 - Unitas JO12-6 8-1 1 februari 2020

De eerste wedstrijd van de tweede speelronde stond vandaag op het 
programma. De problemen van de tegenstander werden al snel duide-
lijk doordat ze maar met 6 man aan de warming-up begonnen. Ze kwa-
men al snel naar ons toe met de vraag of wij ook met 1 speler minder 
wilden spelen omdat er nog 1 onderweg was. Dit gingen we niet doen 
omdat wij al zoveel spelers hebben en er dan nog 1 aan de kant moest. 
Dus 8 tegen 7. 
Dit was ook aan het spelbeeld te zien, Unitas probeerde wel maar het 
ging niet, ze kwamen niet over de middellijn en het was wachten op het 
eerste doelpunt van Tivoli. 
Deze viel na tien minuten door Milan en twee minuten later nog eens 
2-0 door Milan. 
Toen was het verzet gebroken en maakte Brian de 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 en 
de 7-0 voor het laatste kwart. Jaden ging voetballen en Brian keepen. 
Brian dacht even de spits uit te kunnen spelen maar die pakte de bal af 
zodat het 7-1 werd. Pim bepaalde de eindstand op 8-1 met een mooie 
vrije trap.

Heeze JO12-2 - Tivoli JO12-1 3-2 8 februari 2020

Deze ploeg hadden we in de eerste competitieronde ook al tegen ge-
had en toen verloren we na een spannende wedstrijd met 4-5, dus we 
hadden wat recht te zetten. 
Het eerste kwartier kregen we legio kansen maar werd er geen benut 
en bij hun spaarzame kansjes ging er 1 in. Nog voor rust maakte Brian 
er 1-1 van. 
De wedstrijd was ondertussen alweer net zo spannend als de vorige 
wedstrijd met kansen over en weer maar toch lukte het niet om een 
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doelpunt te maken, wat Heeze tweemaal wel lukte en zo moesten we 
in het laatste kwart proberen om een 3-1 achterstand weg te poetsen. 
Joep maakte nog een mooie goal door de bal in de verre hoek te plaat-
sen met nog 6 minuten op de klok. We probeerden van alles, maar het 
mocht niet baten, zodat we weer met lege handen stonden na een thril-
ler tegen Heeze.

Tivoli JO12-1 - UNA JO12-3 3-2 15 februari 2020

De problemen voor ons begonnen al op vrijdagavond, toen er een ware 
ziekte golf door het team ging. Tot voor de wedstrijd hadden we plots 
4 afmeldingen plus diegenen die al thuis moesten blijven, kwam het 
totaal op 7 minder. Mani was toch in staat om te komen en we kregen 
twee jongens van de JO-9. Dus het probleem qua aantal spelers opge-
lost. UNA JO12-2 hadden we al tegen gehad in de vorige ronde en die 
staken met kop en schouders boven alle andere ploegen uit, dus een 
elftalletje lager zou niet heel veel slechter zijn. Niet was minder waar, 
we waren zelfs de bovenliggende partij, maar het 1e doelpunt viel toch 
voor UNA, 0-1. Dit werd rechtgetrokken door Brian, 1-1 en een mooi af-
standsschot van Joep, 2-1. Daarna ging Brian in de fout door hands te 
maken en toen werd het 2-2. Toch wonnen we nog door een doelpunt 
van Noah in de laatste vijf minuten, die een schot van richting veran-
derd zag worden en de keeper kansloos liet, 3-2.

Carnaval mix-toernooi
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Vanuit de jeugd was er behoefte om tijdens de carnavalsvakantie toch 
te trainen, daarom is er op zaterdag 29-02 een onderling mix-toernooi 
georganiseerd. De spelers van JO12, JO11 en JO9 werden verdeeld 
over 6 teams van 4 spelers, de wedstrijden werden gespeeld op kleine 
veldjes met kleine goals.
Na de 1e ronde werden de winnaars en de verliezers in een poule inge-
deeld, zodat uiteindelijk ieder team 4 wedstrijden heeft gespeeld.

Ook was er een groepje van 8 welpen (4- tot 6-jarigen), dat een training 
volgde.

H H H
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TIVOLI GESPOT – QUIZ (antwoorden)

In het kader van deze rubriek plaatsten we de vorige keer een recente 
elftalfoto, het logo en het tenue van een “vreemde” voetbalclub.

Wij stelden jullie daarbij de volgende vragen:

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

De juiste antwoorden moesten zijn:

Tivoli Gardens FC.
Jamaica, Kingston.
Railway Oval.

Ondanks het feit, dat door omstandigheden het vorige clubblad niet 
naar de leden verstuurd kon worden, hebben we toch nog 1 goede op-
lossing binnen gekregen. Ons zeer gewaardeerde oud-lid en jeugdco-
ordinator Robbie van Bussel is zodoende de winnaar van de hoofdprijs 
van deze maand, die voor hem klaar ligt bij de “Railway Oval”. Hij heeft 
ons laten weten, dat hij nog sponsors zoekt om de reis ernaartoe te 
kunnen bekostigen.

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

H H H
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TIVOLI 1 – HET IS NIET ANDERS

Ook dit seizoen berichten we weer over ons 1e in het clubblad. We blij-
ven dit doen met de verslagjes, zoals die in het ED of op ed.nl verschij-
nen of zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd, eventueel 
aangevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl.

Met 3 grote nederlagen in de afgelopen periode blijven we dus harde 
klappen krijgen. Het blijft te prijzen, dat we blijkbaar positief en sportief 
blijven en daarvoor van allerlei kanten complimenten krijgen.

DBS - Tivoli (4-0) 10-1 2 februari 2020

ED/ed.nl

RPC VERLIEST EERSTE WEDSTRIJD Op NIEUWE SPORTPARK, 
TIVOLI: 14 WEDSTRIJDEN; 106 TEGENGOALS
DERDE KLASSE D ZUID 1 Tivoli verloor met 10-1 van DBS. De 
ploeg heeft in veertien wedstrijden 106 tegendoelpunten. RPC 
heeft de eerste wedstrijd op de nieuwe accommodatie verloren 
van Unitas’59: 1-2. 

Hekkensluiter Tivoli heeft na 14 duels al 106 tegengoals moeten incas-
seren. DBS kende een makkelijke middag en stond halverwege stond 
met 4-0 voor door goals van Gijs Broeren, Richard Looijmans, René de 
Vries en Djes Koekendorp. Na de pauze scoorde Rick de Goeij de 4-1 
voor Tivoli, waarna DBS weer gas gaf en de score liet oplopen tot 10-1. 
Joost Verbeek (driemaal), Looijmans, Stijn van den Berk en Mike Box 
(penalty) scoorden na rust voor DBS.
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amateurvoetbaleindhoven.nl

Dat DBS na een mindere periode weer eens een overwinning zou 
behalen, was wel duidelijk. Tegen SV Tivoli werd, net als in de uitwed-
strijd, een 10-1 overwinning geboekt.
DBS hoefde zich niet eens echt in te spannen tegen een zeer matig 
SV Tivoli. Voor rust hadden de manschappen van Eric van der Palen al 
een 4-0 voorsprong opgebouwd. Na rust werd deze, na de 4-1 van Rick 
de Goeij van SV Tivoli,  opgevoerd naar tien. Voor rust scoorde Gijs 
Broeren, Richard Looijmans, René de Vries en Djes Koekendorp en na 
rust waren Joost Verbeek (3x), Richard Looijmans, Stijn van den Berk 
en Mike Box verantwoordelijk voor de monsterscore.

© 2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

PSV av - Tivoli afgelast 9 februari 2020
In verband met de hevige storm had de KNVB uit voorzorg alle wed-
strijden van zondag afgelast en deze wedstrijd verplaatst naar donder-
dag 27 februari 2020.

Tivoli - Bladella (0-3) 0-10 16 februari 2020

ED/ed.nl

Niels Krekels van Bladella (rechts) in actie tegen Tivoli. 
© Leo van Overbeek
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TIVOLI HOUDT 40 MINUTEN STAND, DAARNA PAKT BLADELLA 
TELRAAM ERBIJ
DERDE KLASSE D ZUID 1 I Tivoli wist veertig minuten stand te 
houden tegen de bezoekers uit Bladel. Daarna werd het weer een 
pijnlijke afgang voor de Eindhovenaren. Reusel slaagde er tegen 
Unitas’59 in een punt te pakken.

Tivoli wist Bladella veertig minuten lang in toom te houden. Daarna was 
het hek van de dam en stopte de teller pas bij tien goals. Niels Krekels 
kroonde zich tot man van de wedstrijd door zeven doelpunten voor 
zijn rekening te nemen. De andere treffers kwamen op naam van Stijn 
Wouters (twee) en Bart de Jong. Door het gelijkspel van Unitas ’59 
gaat Bladella op doelsaldo op kop.

amateurvoetbaleindhoven.nl
COMPLIMENTEN VOOR SPORTIEF TIVOLI; PUNTEN VOOR BLA-
DELLA
(door Willem Jan Schampers)

Zijn gezicht verraadt ergernis en er verschijnt slechts een zwakke glim-
lach, als hij wordt gecomplimenteerd met de sportiviteit van zijn team. 
Wat moet hij anders? Marc van Eijk, trainer van SV Tivoli, kan niet echt 
wennen aan het gegeven dat hij elke zondag met een (grote) nederlaag 
van het veld moet afstappen. Ook nu weer tegen Bladella. Na een re-
delijke eerste helft, moet Tivoli uiteindelijk tien doelpunten toestaan.

“Als ik dit van tevoren had gewe-
ten, was ik er nooit aan begonnen”, 
maakt Van Eijck van zijn hart geen 
moordkuil. “Door omstandigheden 
zijn we in de loop van het seizoen 
nogal wat spelers kwijtgeraakt en 
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moeten we iedere week een 
beroep doen op jongens van 
het tweede elftal. Op zich niet 
zo erg, maar ik had vandaag 
vier jongens in de basis, die 
eerder al anderhalf uur hadden 
gespeeld. Dat kan gewoon niet! 
Ik heb echter weinig keuze. Toen 
ik hier tekende, was het al wel 
duidelijk dat we een moeilijk seizoen tegemoet zouden gaan, maar we 
hebben na vijftien wedstrijden al 116 doelpunten tegen!”

Het ergste is nog, dat Van Dijk, 
oud-profspeler bij SC Heeren-
veen en SC Veendam, zijn spe-
lersgroep weinig kan verwijten. 
Natuurlijk krijgt het team veel te 
veel treffers om de oren, maar 
dit is zeker niet het gevolg van 
een gebrek aan inzet. Integen-
deel. “We hebben voor de derde 
klasse gewoon te weinig kwaliteit. 
Toen mijn voorganger (Hans Bon-

nema had niet de benodigde trainerspapieren en moest noodgedwon-
gen een stapje opzij doen, red.) vertrok, zijn ze hier zo’n beetje een 
complete selectie kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk moeilijk op te vangen. 
De spelers die er nu staan, doen hun stinkende best, maar ik ga zo niet 
verder. Als er niks verandert, vertrek ik aan het einde van dit seizoen.”

Lijstaanvoerder
Even verderop staat een tevreden Harry la Valette, trainer van Bla-
della. Niet alleen vanwege de monsterzege, maar omdat hij zojuist had 
gehoord dat Reusel Sport koploper Unitas’59 op 1-1 had gehouden, 
waardoor Bladella – op doelsaldo – de nieuwe lijstaanvoerder van de 
derde klasse D is. “Het duurde een tijdje voordat we ons eerste doel-
punt konden scoren. Zeker ook een verdienste van Tivoli, want ze heb-
ben het ons veertig minuten lang bijzonder moeilijk gemaakt. Zeker hun 
doelman, die enkele prachtige reddingen verrichtte. Toen het 0-1 werd, 
zag je de teleurstelling bij enkele van hun spelers. Bij de rust was de 
wedstrijd al gespeeld.”
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Het was toen immers al 0-3, door 
doelpunten van Niels Krekels (2x) 
en Stijn Wouters. Tivoli kon eigen-
lijk alleen gevaarlijk worden via de 
watervlugge vleugelspits Moussa 
Elyahyaoui, maar na een half uurtje 
was het beste er wel af bij hem. In 

de tweede helft kon doelman Leon Kluitmans nog zeven keer vissen. 
Vooral omdat de spelers van Tivoli moe 
werden en de wissels, die Van Dijk bin-
nen de lijnen bracht, nauwelijks of geen 
effect hadden. Bart de Jong en Niels Kre-
kels tilden de stand al snel naar 0-5. Heel 
even stokte de scoringsmachine, maar 
na de vierde treffer van Krekels, ging het hard. Wouters en Krekels (3x) 
brachten de eindstand op 0-10.

Opstellingen:
SV Tivoli: 23. Leon Kluijtmans, 2. Ricardo van Bekhoven (17. Hamed 
Khawar), 3. Rowen Frans, 6. Luuk Hammega, 7. Jeffrey de Rijk, 8. 
Joey Klaassen (14. Mohamed Kabba), 9. Ralf Walravens, 10. Moussa 
Elyahyaoui, 11. Badr Bazzi, 12. Tom de Haas (3. Luc Verbeek), 15. 
Joost Heeregrave.
Bladella: 1. Stan van den Berg, 2. Jesper van Erkel, 3. Geert van 
Overbeek, 4. Tom Maas, 6. They Lauwers, 8. Stijn Wouters (15. Huib 
Liebregts), 9. Nieks Krekels, 10. Anel Selimovic, 11. Bart de Jong, 
12. Niek Janssen (7. Kelvin van Lierop), 14. Jordy Tenbult (5. Thijn 
Schoenmakers).

©2020 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
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PSV av - Tivoli (8-0) 12-2 27 februari 2020

ED/ed.nl
AMATEURS VAN PSV KLOPPEN STADSGENOOT TIVOLI MET 
MONSTERSCORE
DERDE KLASSE D ZUID 1 I De amateurs van PSV hebben stadge-
noot Tivoli met een monsterscore van 12-2 aan de kant gezet. Na 
de eerste helft was het al 8-0 voor het team van trainer Stephan 
Wijlaars.

Liefst zeven doelpunten kwamen van de voet van Mike Hovestadt. De 
andere treffers werden gemaakt door Jimmey Granviel (2), Oussama 
Ait Lahcen, Sep Drabbels en Finn van Eck. Bij de bezoekers maakten 
Joey Klaassen en Badr Bazzi een goal. 
Voor Tivoli, waar trainer Marc van Eijk aan het einde van het seizoen 
vertrekt, is het aantal tegentreffers na zestien wedstrijden opgelopen tot 
128. PSV stijgt door de zege tijdelijk naar plek vier op de ranglijst.

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN

Nadat 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 44x
 2 Tim van den Akker 3e 24x
 3 Luuk Hammega 4e 14x
 4 Joey Klaassen 1e/2e 11x
  Luc Verbeek 1e/2e 11x
 6 Kelly Adriaanse dames 10x
  Pablo van Leeuwen 4e 10x
  Semra Arici dames 10x
 9 Kim Verbeek dames   8x
 10 David van der Slik 4e   7x

 
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)
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Tivoli JO11-1 4e klasse 19 (voorjaar)

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 uitsla-
gen en standen meer gepubliceerd.

H H H
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TIVOLI GESPOT – QUIZ (nieuwe vragen)

In het kader van deze rubriek komen we weer met nieuwe Tivoli-gerela-
teerde foto’s en bijbehorende vragen. Onderstaand plaatsen we enkele 
leuke foto’s.

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

Hoe heet dit gebouw?
In welk land en welke stad staat dit gebouw?
In welk jaar werd dit geopend?

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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WHATSAPP GEIN

In deze jaargang zijn we bij wijze van proef met deze nieuwe geinru-
briek gestart. En omdat wij het zelf nog steeds 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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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
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away
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- veel Tivolianen het net weten te vinden
- er alleen al bij de senioren dit seizoen 50 verschillende doelpunten-

makers zijn
- dat erg veel is voor slechts 6 teams
- een speler uit het veel scorende derde voor dit uitzonderlijke aantal 

zorgde
- Randy Momoh die 50e speler is
- we afscheid gaan nemen van onze hoofdtrainer
- het bestuur tot dit besluit is gekomen
- onze vereniging erg tevreden is over de inbreng en inzet van 

hoofdtrainer Marc van Eijk
- we vooraf wisten dat het op sportief vlak een erg zwaar seizoen zou 

worden
- dat dan ook is gebleken
- het voor alle partijen beter lijkt om elkaar los te laten
- er inmiddels al een technische commissie is aangesteld
- deze commissie met de eerste selectieronde bezig is
- er in elk geval wel meerdere kandidaten zijn
- er naast de technische commissie meerdere Tivolianen zijn die de 

club willen ondersteunen
- die extra handjes hard nodig zijn
- vele extra handjes ook al onze kantine van nieuw elan aan het 
 voorzien zijn
- diverse TV’s, een nieuwe inrichting, mooie kozijnen en een prachtige 

overkapping daar onder andere voor zorgen
- dit op 3 april gevierd gaat worden met een heropening met 
 feestavond
- de uitnodiging daarvoor ook in de clubblad te vinden is
- die feestavond echter niet het eerste feestje zal zijn
- de Vets namelijk daarvoor al op 14 maart hun jaarlijkse mosselavond 

houden
- de Nieuwjaarsreceptie natuurlijk ook al eerder gevierd werd

H H H








