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REDACTIONEEL

In het weekend van 
de grote openstel-
ling realiseer ik me 
steeds meer hoe 
fijn het is om verlo-
ren vrijheden weer 
langzaam terug te 
krijgen. Mondkap-
jes mogen op veel 
plaatsen af, we zijn 

zowaar op de camping in de Arden-
nen, de horeca gaat weer volle bak 
open en voorzichtig worden er al va-
kanties ingepland.

De vaccinatiegraad stijgt steeds snel-
ler en de lockdown wordt weer een 
light variant. Bovenal mag ik mezelf 
gelukkig prijzen met mijn gezondheid 
en met die van mijn naasten. Ook 
onze club is gezond door de crisis 
heen geloodst. Zonder noemens-
waardige problemen kunnen we ge-
woon door met een mixtoernooitje dat 
dit weekend werd gehouden. Samen 
lekker ballen en daarna een drankje 
doen op het terras.

Toch zien we ook nog de naweeën 
van alle beperkingen, onze eigen 
Frenky verkeert in grote moeilijk-
heden met zijn hostel; want zonder 
inkomsten blijven er toch nog steeds 
veel vaste lasten te betalen. Zowel 
moreel als financieel kan hij alle steun 
gebruiken.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Tivoli 90 jaar Quiz!
Zoals de oplettende lezers onder jullie al gezien hebben, staat er sinds 
maart een heuse Jubileum-quiz in het clubblad en daar gaan we dit 
blad en de komende bladen uiteraard mee door. De redactie heeft veel 
tijd en energie gestopt in het samenstellen van de vragen en deze gaan 
over ons volledige bestaan, dus ideaal voor zowel de “nieuwe” als de 
“oude” Tivoliaan! Daarnaast zijn hier uiteraard ook weer prijzen te win-
nen. Dus ben jij de alwetende Tivoliaan of denk je dat te zijn? Twijfel 
dan niet en waag een poging. De juiste antwoorden mogen per mail 
ingestuurd worden naar het redactieadres: svtivoliclubblad@gmail.com.

Einde seizoen 2020/2021
Hoewel voor velen het seizoen al langer ten einde was, is dit nu ook 
daadwerkelijk het geval. Met een geslaagde seizoensafsluiting voor de 
senioren kwam afgelopen zondag een einde aan deze bijzondere jaar-
gang. Voorlopig zullen er geen trainingen of wedstrijden meer gehou-
den worden, deze mogen (onder voorbehoud) vanaf 9 augustus weer 
plaatsvinden. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de geldende Corona-
maatregelen en het onderhoudsschema van de gemeente, dat schema 
is op dit moment nog niet 100% rond. Dus houd ook zeker onze ove-
rige kanalen in de gaten! 

Start seizoen 2021/2022
De bekercompetities zullen in het weekend van 4/5 september weer 
van start gaan, de competities starten in het weekend van 25/26 sep-
tember. De indelingen hiervoor zullen in augustus beschikbaar komen 
in de app, voor zowel de A- als B-categorie.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Marijke Smulders verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
 5 Brandon Gielis senioren
 7 Daan Arts senioren
  Akin Khalfallah senioren
  Mike Box senioren
 8 Fabrizio van Rooij jeugd
 9 Milan Meulensteen jeugd
  Tim van den Akker senioren
 10 Hein Groeneveld lid van verdienste/
   commissie van beroep
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Thijs van Ingen senioren
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
  Giovanny Huijsmans senioren
 15 Noah Janssen jeugd
  Mari van Engeland senioren
 20 Hakan Arici senioren
 22 Stijn de Werk veteranen
  Yagizhan Gunuc senioren
  Jacky Box senioren
  Deniz Demir senioren
  Joey Vroenhoven senioren
 23 Kenneth den Ouden senioren
 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
  Jayesh Jagroep jeugd
 26 Amin Azhimi jeugd
  Elvis Egbe Agbor senioren
 27 Jody Overman senioren
 28 Joeri Berende trainer selectie

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand juli

 1 Rachid El Aloui scheidsrechter
  Michael Egbe senioren
  Sadam Kakuzai senioren
 2 Pascal Janssen veteranen/redactie clubblad
  Andoni Urresti jeugdtrainer
 4 Jim Mollet vriendenclub veteranen
  Mike van Engeland scheidsrechter
 5 Przemyslaw Petza senioren
 7 Willem Huugen verenigingslid
 11 Sander Lambrechts senioren
  Noah Fodjo fokoua jeugd
 12 Liva Mustafa jeugd
  Elias El Koudadi senioren
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
  Ivairo Wolfenbuttel jeugd
 16 Wim Vermeulen jeugdtrainer/-commissielid
 19 Jasper van Leuken jeugd
  Timur Barkhordar jeugd
 20 Roy Gielen senioren
  Willie van Hout vriendenclub veteranen
  Arda Baki Caliskan jeugd
 22 Kaito van Dongen jeugd
 23 Luuk Hammega senioren
  Niels de Haas senioren
 24 Jos van Kraaij verenigingslid
  Danny van den Bogaart senioren
 25 Peter Engelen verenigingslid
 26 Remi Verwimp senioren
  Giuseppe Miraglia senioren
 27 Paula Bonnema medewerker kantine
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 30 Hans Bonnema technische commissie
  Rody de Rijk jeugd

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudi Sanders veldbelijning/wedstrijdcoördinator
  Floris Pieters senioren
 2 Corina Verstappen dames
 4 Aldrin Andriansyah jeugd
 5 Perry Plompen veteranen
 6 Daphne Steuten dames
 7 Jesse Spijker senioren
 8 Dennis Diebels senioren
 9 Jan Dielissen verenigingslid
 11 Ibnijah Olin jeugd
  Davy Pennings senioren
 15 Wim van de Wiel elftalbegeleider veteranen
  Mike Hovens veteranen
  Kevin Gijbels senioren
 16 Laura van Bergeijk dames
  Bodjy van Lieshout dames
 17 Jay Donkers senioren
  Furkan Cengiz senioren
 18 Hennie Schröder verenigingslid
 19 Edwin Schellings verenigingslid
  Dani Visser jeugd
  Kim Verbeek dames
 20 Jennifer Schoop verenigingslid
 26 Ron Verbeek begeleider/commissie van beroep
  Bart Kox senioren
 27 Ferry Kleinkiskamp veteranen
  Rico van Leeuwen senioren
  Pablo van Leeuwen senioren
 28 Enes Dokuyucu senioren
  Luka Derias jeugd
 29 Wei Hong Ding senioren
  Stefan van Gerwen senioren
 30 Fleur van den Boomen dames
 31 Meryam Mahmouidi jeugd

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

Het seizoen loopt ten einde, geen bal aangeraakt, geen pilsje in de 
kantine naar binnen gewerkt en daarom soms wel eens beetje tegen 
elkaar chagrijnen. Alles bij elkaar een mooie reden om ons goed voor 
te bereiden op het nieuwe seizoen. De coronatijd heeft ons wel geleerd 
dat we het samenkomen van mensen, het gewone buurten en het er 
efkes niet tussen uit kunnen gaan, niet kunnen missen. Ik hoor veel Ti-
volianen een zucht van verlichting maken omdat alles weer stillekes de 
oude vorm gaat aannemen. Het verenigingsleven blijkt toch een onmis-
baar onderdeel te zijn van een fijne samenleving. Wel is het jammer dat 
men dat soms niet begrijpt! De overheid, die toch al de taak heeft dat 
verenigingsleven gaande te houden, moet zeker na deze coronacrisis 
zorgen dat het verenigingsleven, als een soort olie in de maatschap-
pij, er voor blijft zorgen dat mensen elkaar weer goed weten te vinden. 
Daar waar verenigingen echt last hebben van problemen die door de 
coronacrisis zijn ontstaan, dient men bij te springen om te zorgen dat 
ook bij die clubs de normale norm ongehinderd weer zijn intreden doet. 
Ik denk met enige trots dat dit bij onze club wel lukt. Tivolianen zijn 
mensen die elkaar opzoeken en in onze prachtige en gezellige kantine 
vlug de draad weer zullen oppakken, waardoor het komende seizoen 
op de Heihoef gezelligheid weer geen tijd zal kennen. Daarom hoop ik 
u allen weer vaak te mogen begroeten en kijk in dit jubileumjaar natuur-
lijk uit naar de feestjes die we nog met z’n allen tegoed hebben.

Dre Rennenberg
Erevoorzitter

H H H
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HUWELIJK

Onze zeer gewaardeerde redacteur Pascal Janssen gaat trouwen. Op 
21 augustus a,s. treedt hij in het huwelijk met ons lid Belle Driessen.
Natuurlijk feliciteren wij Belle en Pascal alvast met dit voorgenomen 
besluit. Enkele scans van hun trouwkaart zie je hier.

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt   Nieuw
Johnny Harms   Niels de Haas  nog niet bekend
Rezan Guntekin  Albert de la Rosa 1e

Chinedu Okunde  Appie Saddaty  1e

Efekan Aydin   Sander de Waal 1e

Camir Ali   Daahen Bakir  JO12-1
Mahdi Haydari   Haris Cefo  JO13-1
Amin Azhimi   Oliver Ekwumma 4e

Laythan Huang  Mehmet Janssens JO13-1
Alan Krasinski   Adebo Kemiki  1e

Saicharan Ramesh  G. Koc   1e

Marcin Strus   Salahedin Moustati JO12-1
Wiktor Wiatek   Marcel Rodewald JO13-2
Soufyan El Horri  B. van der Steen JO13-2
Julio Cesar Otten

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

Tivoli trots op haar talenten

Begin 2021 is onderstaand bericht gedeeld, ondertussen zijn alle 
stageperiodes afgerond met resultaat dat er 6 spelers van Tivoli een 
contract getekend hebben bij een BVO (profclub). 
Dat is iets waar we erg trots op zijn.

Ondertussen zijn we druk bezig geweest de teams weer compleet te 
maken voor volgend seizoen en dat is boven verwachting gelukt.

Volgend seizoen zullen we met 7 jeugdteams actief zijn in de compe-
titie: JO8 – JO9 – JO11-2 – JO11-1 – JO12-1 – JO13-2 en JO13-1, 
waarbij JO11-1 en JO12-1 op het hoogste niveau gaan spelen.
Door een gezamenlijke aanpak binnen beide teams op het gebied van 
begeleiding en training verwachten we weer veel aandacht van de 
scouts.

FC Den Bosch:
Saicharan, Amin, Andoni, Alan en Laythan
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FC Eindhoven Academy:
Rezan en Chinedu

Volgend seizoen gaat Andoni naar BVO Den Bosch en zal daar jeugd-
trainer worden. Deze functie gaat hij combineren met het opleiden van 
talenten bij Tivoli.

Meer info via mail jeugd@svtivolivoetbal.nl of 06-40080861
(Dion Bell SV Tivoli hoofd jeugdzaken)

H H H
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SEIZOENSAFSLUITING SENIOREN

Heel lang hebben onze senioren aangepast moeten 
voetballen, maar het is alsof Rutte en De Jonge onze 
kalender kennen want precies voor de geplande 
seizoensafsluiting mochten de senioren weer 
voetballen zoals vanouds. Een dag voor het toernooi 
werden de regels zelfs dusdanig versoepeld dat er 
ook weer publiek aanwezig mocht zijn en dan hielp 
het weer die 27e juni ook nog mee. Kortom, de ideale 
omstandigheden voor een mixtoernooi.

Onze hoofdtrainer Joeri 
vond dat we dit “seizoen” 
toch op een waardige 
manier moesten afsluiten, 
dus zo geschiedde. Ter-
wijl ons 3e op het andere 
veld hun training afwerkte, 
verzamelden ruim vijftig 
deelnemers zich voor het 
toernooi. Hiermee wa-
ren alle seniorenteams 
vertegenwoordigd, uiteraard inclusief onze dames. Er werd een poule 
gevormd met zes teams, dus iedereen speelde een keer tegen elkaar. 
Dat het vandaag vooral in het teken stond van een weerzien, was voor 
het toernooi al merkbaar, toen de eerste drankjes al genuttigd werden 
voordat er überhaupt een bal gerold had. Maar zodra de teams binnen 
de lijnen stonden, ging het er uiteraard serieuzer aan toe. In veelal ge-
lijkwaardige wedstrijden leverden uiteindelijk “De Olifanten” de beste 
prestatie en gingen zij er met de eerste plek vandoor.



11

Na afloop was de 
kantine haast weer 
ouderwets gevuld en 
gezellig. Zo vond er 
zelfs nog een heus 
huwelijksaanzoek 
plaats (spoiler: ze 
heeft ja gezegd!) en 
stond als klap op de 
vuurpijl nog de EK-
wedstrijd Nederland 

– Tsjechië op het programma. Maar daar hoeven we verder geen woor-
den meer aan vuil te maken... 

Dan rest mij nog alle 
aanwezigen te bedan-
ken voor hun inzet en 
gezelligheid en jullie een 
goede zomer te wensen. 
Tot volgend seizoen!

De webryder,
Marc van Hout

H H H
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DE GESCHIEDENIS

In een jaargang, waarin onze club 90 jaar bestaat, kan en mag de 
geschiedschrijving natuurlijk niet ontbreken. Nog steeds zijn we 
daarmee volop bezig en we hebben jullie al gemeld, dat we de 
geschiedenis van de eerste 75 jaar, zoals die in ons jubileumboek 75 
jaar gepubliceerd is, verkort zouden gaan publiceren en dan in 3 delen 
zouden plaatsen. In de vorige 2 clubbladen hebben we toen van 
“SV Tivoli 90 Jaar – Geschiedenis” de eerste 2 (verkorte) delen 
gepubliceerd. Het 3e (verkorte) deel zal gaan over de derde 25 jaar 
van ons bestaan en dat vinden jullie in dit clubblad, natuurlijk weer 
aangevuld met een selectie uit de ons ter beschikking staande foto’s.

En ook nu bedanken wij Hein Groeneveld en Marc van Hout, die ons 
assisteren bij de totstandkoming van dit alles.
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SV TIVOLI 90 JAAR - GESCHIEDENIS 
(door redactie met assistentie van Marc van Hout en Hein Groeneveld)

De Derde Vijfentwintig Jaar

1981 - 1991
In het seizoen 1981-1982 volgt er een langdurige crisis op bestuurlijk 
en financieel gebied. Het gehele dagelijkse bestuur wil stoppen, echter 
er zijn geen vervangers en zij blijven “demissionair” aan. Financieel 
zitten we aan de grond, een onderzoekscommissie (Willy Philipsen en 
Gerrie de Wit) gaat het op een rijtje zetten. Op de derde bijzondere le-
denvergadering van dat seizoen komt er duidelijkheid en er komt een 
nieuw dagelijks bestuur in de personen van Harrie Klokgieters (voorzit-
ter), Gerrie de Wit (penningmeester) en Toine Coenders (secretaris). 
Jack Engelen volgt Harrie Klokgieters op als juniorenvoorzitter. Charles 
Kuys stopt na vele jaren als terreinchef en Gijs Popelier (secretaris) en 
de heer Z. de Wit (wedstrijdsecretaris) zijn bij de jeugd de opvolgers 
van Tinus van Driel en Jack Balvers. Het 5e wordt uit de competitie ge-
haald en het 9e en F1 worden kampioen.
In 1982 is er een nieuwtje; de zogenaamde “recreatie-elftallen”. Bij de 
dames wordt voorzitter Jack Manders vervangen door Nel Smulders en 
bij de senioren worden Tinus van Driel en Jack Balvers resp. voorzitter 
en wedstrijdsecretaris. Op 21 augustus overlijdt oud-voorzitter John 
Lamine. Theo Nonnemaker wordt secretaris en de toto- en lottocom-
missie (Piet Verhulst en Piet Dillen) viert haar zilveren jubileum. 

Het 4e elftal draagt als 1e team 
ooit shirtreclame en Henk 
Boon stopt na 21 jaar met zijn 
“juniorenkas”. Behalve de 
degradatie van het 3e is het 
enige vermeldenswaardige 
op sportief gebied nog dat we 
voor de tweede keer strijden 

om de “Straotemmer” die nu door RPC gewonnen wordt.
In het seizoen 1983-1984 krijgen we de eenwording van de junioren- 
en pupillenafdeling met als voorzitter Frans Verbeek, Jack Engelen als 
2e voorzitter, Gijs Popelier als secretaris, Hr. Z de Wit als wedstrijd-
secretaris A/B/C, Frans Dielis wedstrijdsecretaris D/E/F, Hein 
Groeneveld TC, Hans Broekhuize voor de nevenactiviteiten en Hennie 
Schoenmakers als persoonlijke begeleiding. Frans Verbeek legt zijn
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functie dan snel weer neer en Jack Engelen neemt de honneurs dan 
waar. Ook de “trapjes van het Tivoligebouw” hangen we aan de wilgen. 
Dit seizoen vertrekt de jeugd daar voor de laatste keer voor de uitwed-
strijden en ruilen we dit in met het parkeerterrein van de Heihoef. 
Penningmeester Ger de Wit treedt af en Tinus van Driel en Jack Bal-
vers stoppen bij de seniorenafdeling. In januari 1984 overlijdt Dhr Léau-
taud (oprichter Eindhovense Pupillen Competitie). Juul van Hout volgt 
kantinebeheerder Frans vd Nieuwenhof op en een nieuw fenomeen 
doet haar intrede: de Bierkaart!! 
Ook worden er dit jaar voor het 
eerst reclameborden langs ons 
hoofdveld geplaatst. Het 6e en 
8e worden kampioen en een 
bijzondere huldiging is er voor 
Wim Dielissen, Juul van Hout 
en Gijs Visser voor hun 250e 
wedstrijd in ons 1e.

In 1984-1985 blijven er vacatureproblemen. Harrie Klokgieters vertrekt 
als voorzitter en Hennie Schoenmakers neemt het jeugdvoorzitters-
hamertje over van Jack Engelen. De hoogtepunten zijn het 10-jarig 

bestaan van de damesafdeling, het 3e 
en 7e worden kampioen en F1 wint de 
kringbeker. Na een nauwkeurig onder-
zoek zorgen “detectives” Elly Balvers 
en Tinus van Driel er voor, dat er een 
sluitende “jubilarissenadministratie” 
wordt opgezet en tijdens een speciale 
insigneavond worden 27 leden voor 
hun resp. 50, 40 of 25 jaar lidmaat-
schap gehuldigd. Toon Gilsing is de be-

kende nestor (52 jaar) en tezamen vertegenwoordigen de jubilarissen 
974 jaar lidmaatschap. Jac van Heesewijk krijgt de zilveren eremedaille 
in de orde Oranje Nassau en op 8 juni is er voor de 1e maal een “Slot-
dag” georganiseerd door Tinus van Driel, Arie Huben en Juul van Hout.
Bestuurlijk gezien wordt 1985-1986 een zwaar jaar. Na de BALV in no-
vember lijkt het weer goed te gaan, omdat de meeste vacatures weer 
ingevuld worden, maar de Algemene Leden Vergadering van 19 juni 
leidt tot een OPHEFFINGSVERGADERING in september, omdat er 
geen opvolgers zijn voor de vertrekkende/vertrokken Theo Nonnema-
ker, Z. de Wit en Frans Dielis.




15

Op dezelfde vergadering in juni worden Frans Dielis en Arie Groene-
veld benoemd tot lid van verdienste. Omdat het bestuur niet ingaat op 
de voorwaarden van de gemeente tot koop van de kantine, wordt de 
huur opgezegd en is in september een bouwcommissie opgericht. Van-
wege bovenstaande en het niet rond krijgen van 
de financiën volgt een negatief advies ten aan-
zien van de bouw van een eigen, nieuwe kan-
tine. Het 1e elftal en de Dames belanden in de 
nacompetitie maar helaas zonder succes, geluk-
kig wordt het 8e wel kampioen, voor de 3e maal 
in successie. Op 4 mei 1986 worden Hennie 
Bruinen, Juul van Hout en Gijs Visser gehuldigd 
vanwege resp. 350, 300 en 300 wedstrijden voor 
Tivoli 1 . Dameskeepster Beppie Vugts wordt ge-
selecteerd voor het Brabantse zaalvoetbalteam.
In 1986-1987 wordt Dhr Z. de Wit in augustus gehuldigd voor zijn 
50-jarig lidmaatschap en ontvangt hij o.a. de sportpenning van de 
Gemeente Eindhoven. Helaas overlijdt hij in april van het daaropvol-
gende jaar. In september worden op de Bijzondere Algemene Leden 
Vergadering een deel van de vacatures ingevuld en in november komt 
de vacaturecommissie met een geheel nieuw en volwaardig bestuur. 
Door inzet van velen wordt een “gekregen” kantine (op)gebouwd onder 
leiding van Hennie Schröder jr. Sportief gezien was het maar een matig 
jaar. Het 1e degradeert naar de afdeling Brabant en alleen E2 en de 
dames konden een kampioenschap vieren.

In 1987-1988 overlijdt oud-terreinknecht Gradje Veulings op 51-jarige 
leeftijd. Duncan Bell is de nieuwe trainer, maar na een goede voorbe-
reiding is het 1e vlug het spoor bijster. Dit leidt tot het voortijdig vertrek 
van de trainer en Juul van Hout neemt voor de rest van het seizoen zijn 
taken over. Het 1e weet zich maar amper te handhaven. Het 5e elftal 
wordt voor de 4e keer in 5 seizoenen kampioen. Het 6e wordt ook 
kampioen en  D1 en F1 worden herfst- resp. lentekampioen.
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In dit seizoen wordt voor de 1e maal in de historie de titel “Lid van 
Verdienste” uitgereikt aan iemand terwijl hij nog in functie is, en wel aan 
Tinus van Driel. De Grote Clubactie is een groot succes met de 
verkoop van 2600 loten.

In het seizoen 1988-1989 worden we weer geconfronteerd met het 
overlijden van een aantal oudgedienden, te weten, Dhr. Drayer en Dhr. 
van Strien. Onder leiding van Juul van Hout doet het 1e het uitstekend 
en promoveert (na het behalen van de 3e periodetitel) naar de 4e klasse 
KNVB. C1 wordt overigens ongeslagen kampioen. In november 1988 
wordt Bart Valentijn terreinchef als opvolger van Jan Laseroms, die 
overlijdt in december van 1989.

Hennie Bruinen wordt in 1989-1990 gehuldigd, omdat hij 500x in het 
1e keepte en hij neemt overigens op het eind van het seizoen ook 
afscheid. Het 5e wordt weer eens kampioen en D1 verliest de titel in 
de allerlaatste minuut van de verlenging tegen DBS. F1 wint al haar 
wedstrijden en E1 en E2 eindigen op een mooie 2e plaats. Het seizoen 
wordt gesloten met een kien/balavond en een Mix-toernooi. Juul van 
Hout stopt als trainer, maar het belangrijkste blijft toch wel, dat Tinus 
van Driel na 9 jaar zijn functies neerlegt.

Dan het diamanten jubileum. Door allerlei problemen wordt het 
60-jarig bestaan in 1991 niet echt gevierd en we belanden opnieuw 
in een bestuurscrisis, o.a. door het opstappen van voorzitter Wim van 
Hout en vicevoorzitter Theo Hanraths. De in april benoemde commissie 
van goede diensten weet een nieuw bestuur te vormen, dat in het 
nieuwe seizoen zal bestaan uit Theo de Waal (voorzitter), Rob Vincken 
(secretaris) en Peter van Heesewijk (penningmeester). Voor de 3e maal 
in de geschiedenis degradeert het 1e elftal naar de zogenaamde 
Boerenbond. 




17

Gijs Visser wordt op 17 maart 
gehuldigd voor zijn 500e wedstrijd in 
Tivoli 1. Het 6e elftal (de Veteranen) 
wordt kampioen en hiermee stopt 
dit elftal ook. Zij hangen de sloffen 
aan de bekende wilgen.

1991 - 2001
In 1991-1992 krijgen we opnieuw te maken met het verlies van een 
aantal dierbare leden, te weten, Lies (Pupillenmoeder) van den Brand, 
Piet van Dooren, Toon Gilsing, “Opa” Huizing, Jac vd Ven en Ernesto 
Nichela. Bestuurlijk gezien zitten we in rustiger vaarwater, de jeugd-
commissie start nog zonder voorzitter maar in de loop van het seizoen 
gaat Riek van Herk deze functie invullen. Bert vd Berg volgt terreinchef 
Trinus Huizinga op. Het 1e behaalt een periodetitel, maar mist de 
promotie net, terwijl het 2e net degradeert. D1 en E1 worden kampioen. 
In samenwerking met de Vereniging voor Sport en Ontspanning wordt 
er voor de 1e maal (en met succes) een voetbaltoernooi georganiseerd 
voor en met verstandelijk gehandicapten.
In 1992-1993 degradeert ons 1e elftal weer naar de 2e klasse. We heb-
ben verder geen kampioenen en ook geen degradanten. Een opnieuw 
opgerichte vacaturecommissie heeft goed werk verricht, maar heeft niet 
alle vacatures ingevuld, ondanks een in het leven geroepen discussie-
avond. Aan het eind van het seizoen stopt voorzitter Theo de Waal en 
er breekt opnieuw een “voorzitterloos” tijdperk aan.
In 1993-1994 worden het 1e en 2e net 
geen kampioen, maar het 1e weet via een 
verschrikkelijk spannend beslissingsduel 
met Dommelen toch promotie af te dwin-
gen. Het 2e gaat ook naar een hogere 
klasse, omdat het 3e kampioen wordt. 
Ook het 6e elftal haalt de titel binnen. 

Riek 
van 
Herk 
stopt 
als voorzitster van de jeugd en er 
is geen opvolger. In dit seizoen be-
halen A1 en D1 de 1e plaats en A1 
wordt Algemeen Kampioen.
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Het jaar hierna komen veel 
commissies in de personele 
problemen en ook bij de jeugd is 
er geen voorzitter. Wim van de 
Wiel behartigt als jeugdcoördi-
nator de belangen. Het 1e en het 
2e weten zich met veel moeite te 
handhaven, vooral door de hulp 
en inzet van diverse jeugdspe-
lers. Het 5e (ofwel het vorige 6e) wordt opnieuw kampioen, terwijl het 3e 
(na beslissingswedstrijden) daar net naast grijpt. Bij de jeugd worden 
C1 en E1 klasse- en algemeen kampioen. Er wordt voor het eerst een 
“werkersavond” georganiseerd voor alle vrijwilligers van onze 
vereniging, en die wordt drukker bezocht dan de Algemene Leden 
Vergadering. Het meest droevige nieuws is dat de beschermvrouwe 
van onze vereniging, Annie Prijden, overlijdt.
Ook in 1995-1996 krijgen we te maken met het verlies van erg dier-
bare leden. Piet Verhulst, Jan Prijden en Jan Beerings ontvallen ons. 
Daarnaast hebben we een seniorenelftal minder, terwijl we voor het 
eerst sinds jaren geen A-team hebben en B1 tijdens de competitie 
wordt teruggetrokken. Het 1e  weet zich niet te handhaven, het 4e wordt 

opnieuw kampioen, het 2e behaalt 
een knappe 2e plaats, en we heb-
ben een zwaar tekort aan leiders/
scheidsrechters. Bij de jeugd worden 
E1, E2 en C1 voorrondekampioen, 
E1 en C1 worden ook nog algemeen 
kampioen en D1 wordt klassekampi-
oen. Door een nieuw actiecomité is 
een aantal goedlopende activiteiten 
georganiseerd, zoals b.v. een spon-

sorloop. Op de ledenvergadering van 20 juni 1996 wordt Juul van Hout 
benoemd tot “Lid van Verdienste”.
In 1996-1997 pakt het 1e elftal wel 
de periodetitel maar volgt er geen 
promotie. Het dieptepunt is wel dat 
het 2e een spelerstekort heeft 
alsook het 6e. Laatstgenoemd elftal 
wordt dan ook (in februari 1997) 
teruggetrokken uit de competitie. 
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Bij de jeugdafdeling wordt Wim van de Wiel opgevolgd door Peter van 
de Wiel, en F1 sluit het seizoen af met een kampioenstitel. Behalve 
kaderproblemen zien we het “zo maar” wegblijven van spelers steeds 
vaker gebeuren. Gelukkig draait de kantine goed en wordt op financieel 
gebied steeds belangrijker.
Het daaropvolgende seizoen 1997-1998 wordt wederom gekenmerkt 
door het overlijden van een aantal bekende Tivolianen: Tijn Vermeulen, 
Jac van Heesewijk, Jo Vincken en Frank Sporry. Nieuw in dit jaar is een 
andere afsluiting van het seizoen in de vorm van de zeskamp, alsook 
de invoering van de categorie KIDDYS, de allerkleinsten (jonger dan 6 
jaar). Het 1e elftal behaalt wel een periodetitel maar in de nacompetitie 
blijken Eindhoven en RKVVO te sterk. Bij de jeugd weten B1, D1 en F1 
een kampioenschap binnen te slepen, en er volgt weer een BALV van-
wege veel te weinig kader. Een jarenlange samenwerking met café de 
Rotonde eindigt, omdat het café verkocht wordt. 

In 1998-1999 overlijdt Hennie “Fons” 
van de Brandt. Ons 1e behaalt 
opnieuw een periodetitel en 
wederom missen ze ook de 
promotie. Het 4e wordt kampioen, 
we hebben dit jaar geen “B”, maar 
wel weer een A1, een eerste vereiste 
voor een goede doorstroming naar 
de seniorenafdeling. Toch komt er 
wat dat betreft een dieptepunt, want 

uiteindelijk blijkt, dat we het seizoen daarop GEEN A-, B- of C-elftal 
zullen hebben.
Ook in 1999-2000 overlijden bekende 
Tivolianen, te weten Piet Dillen, Piet 
Pijnenburg en pater van den Bogaard. Het 
6e wordt uit de competitie genomen, het 4e 
wordt opnieuw kampioen en bij de jeugd 
wordt Rob van Bussel voorzitter en hoofd-
bestuurslid, E2, F1 en F2 worden kampioen, 
maar helaas is er dit jaar geen “D”. Er is een 
megagroot kaderprobleem en dreigende 
spelerstekorten, die dusdanig zijn, dat er 
zelfs weer gesproken wordt over opheffing, 
omdat het voor het bestuur een 
onverantwoorde situatie lijkt te worden.
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Erop of eronder, dit is de strekking aan het begin van 2000-2001. Het 
lijkt erop, dat de selectie op volle oorlogssterkte kan beginnen, maar 
niets is minder waar. Na enkele weken blijkt, dat we geen volledig 2e 
meer hebben, gevolg: terugtrekken uit de competitie. De behoorlijke 
consequenties, die dit voor ons en het bestuur kunnen hebben, leiden 
tot een BALV (voor de zoveelste keer in ons bestaan) in november en 
op die vergadering is o.a. een commissie van goede diensten in het 
leven geroepen, die de problemen en gewenste organisatie in kaart 
brengen. Tijdens één van deze besprekingen wordt Dré Rennenberg 
aangedragen als en later benoemd tot voorzitter ad interim, wat nog 
werd bekrachtigd op de BALV in februari. Ook is er voor een aantal 
commissies aanvulling, maar in de 
praktijk blijkt dat of van korte duur 
of een wassen neus. Gevoetbald is 
er ook nog. Zowel het 3e als het 4e 
(ja, alweer) wordt kampioen. Het 1e 
eindigt in de staart van de 6e klasse. 
Bijzonder is wel, dat de KNVB we-
derom een nieuwtje heeft, waardoor 
het 1e bij voorbaat naar de 5e klasse 
promoveert (alle 6e klassen worden 
opgeheven). Aan het eind van het seizoen gaat trainer Tommy Konings 
onze club verlaten. Bij de jeugd zien we weer wat aanwas, waardoor 
we weer een D1 en D2-team hebben. F1 wordt kampioen in de najaars-
reeks en de overige jeugdteams hebben redelijk tot goed meegedraaid. 
Henk Rennenberg start dit seizoen zijn veelzijdige “nevenactiviteiten”-
carrière en natuurlijk hebben we ook ons 70-jarig bestaan. Ondanks 
alle problemen heeft de inderhaast tot jubileumcommissie omgedoopte 
nevenactiviteitencommissie onder de bezielende leiding van Anja van 

Heesewijk en Ine Engelen toch nog een 
aantal activiteiten weten te organiseren. 
Ons 14e lustrum (platina jubileum) wordt 
opgefleurd met: de speciale en zeer ge-
slaagde viering van de verjaardag zelf 
voor leden en een aantal genodigden 
op vrijdag 16 maart, waarbij Piet van 
Eijck en Nol Verhulst (niet aanwezig) als 
langst nog in leven zijnde leden (vanaf 
1934) daarvoor gehuldigd werden; de 
speciale feestmiddag met allerlei 
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spelletjes, friet en snacks voor de jeugd op zaterdag 17 maart; een 
soort jubileumwedstrijd, waarbij de aftrap verricht wordt door, wie an-
ders dan Piet van Eijck, tussen diverse leden en oud-leden op vrijdag 
15 juni (organisatie werd slim uitbesteed aan 
Cor de Waal, Peter van Heesewijk en Jack 
Engelen); de inmiddels traditionele (4e keer) 
zeskamp wordt uiteraard omgedoopt in jubi-
leumzeskamp en vindt plaats op zaterdag 16 
juni. De redactie zorgt, met bijzondere mede-
werking van freelancer Peter van Heesewijk, 
voor een prettige verrassing met een speciale 
jubileumuitgave. Na een voorafgaande hand-
tekeningenactie op initiatief van Cor de Waal, 
Franklin Klumpkens, Pascal Janssen en Peter 
Engelen in de week ervoor, worden tijdens de 
feestavond van de zeskamp op 16 juni Jack Engelen, Rob Vincken en 
Peter van Heesewijk benoemd tot lid van verdienste.

2001 - 2006
In 2001-2002 hebben we een duo voor het hoofdtrainerschap, nl. Gijs 
Visser en Frans Veldpaus. Mede hierdoor vindt er een enorm leden-
verloop plaats, per saldo resulterend in een flinke aanwas van spelers, 

zowel bij de jeugd als bij de senioren. Dré Rennen-
berg, onze nieuwbakken interimvoorzitter, schrijft 
maandelijks in het clubblad en als dat steeds vaker 
gebeurt, blijkt dat de toevoeging ‘interim’ eigenlijk 
overbodig is. Die wordt dan ook lopende het seizoen 
weggelaten, waardoor Dré voortaan als voorzitter 
wordt aangemerkt. Thomas van Haaren wordt voorzit-
ter van de seniorencommissie en hoofdbestuurslid. In 
dit seizoen overlijden Nol Verhulst (lid van verdienste) 

en ons aller Bert(je) vd Berg. Bert was al jarenlang onze terreinknecht. 
Op de nieuwjaarsreceptie krijgen 
we er twee leden van verdienste bij, 
gebroeders Groeneveld (Simon en 
Hein) worden op basis van verdien-
sten in een wat verder verleden ge-
huldigd. Zowel E2 als D1 wordt dit 
jaar 2 keer kampioen, D2 wordt ook 
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nog najaarskampioen en ons 3e en 6e worden kampioen. Behalve deze 
kampioenschappen hebben we in dit 
seizoen ook nog een ontzettend leuk 
feestje gehad in onze kantine, nl. de 
stropdaspiswedstrijd. Voor dit 
evenement is onze kantine omge-
bouwd tot een soort van skihut. 
Opvallend en heel bijzonder in dit 
seizoen is, dat Peter vd Laar op 

43-jarige leeftijd debuteert in het 1e. Bij de senioren is er nog een op-
merkelijk feit, zowel ons 6e als 5e team speelt dit jaar in de reserve 6e 
klasse 637. In die klasse wordt ons 6e kampioen en eindigt ons 5e 
helemaal onderaan als laatste. In dit seizoen hebben we gespeeld met 
zowel 6 jeugd- als 6 seniorenteams. Bij de jeugd missen we echter nog 
steeds doorstroming richting senioren want het eerste jeugdteam is de 
D1. Het seizoen wordt weer afgesloten met een geweldige zeskamp op 
ons sportpark ‘De Heihoef’.
In 2002-2003 worden al onze 5 seniorenelftallen ingedeeld in zware 
competities. Ons 1e elftal wordt nog steeds getraind door Gijs Visser en 
Frans Veldpaus. Het kent een zeer 
moeilijke start, schraapt hier en daar 
wat puntjes bij elkaar en eindigt als 
een na laatste. Het 2e heeft een niet 
veel beter seizoen en het 3e weet 
als enige voor feestvreugde te zor-
gen door ongeslagen kampioen te 
worden, voor de derde keer achter 
elkaar. Helaas zullen veel spelers 
van dit elftal naar DBS vertrekken. 
De jeugd bestaat uit 5 elftallen waaronder 1 D-elftal, 3 E-elftallen en 1 

F-elftal. Later komt daar een tweede F-
elftal bij. De E1 en de F1 worden 
allebei kampioen en hebben dus recht 
op friet en frikandellen. Gedurende het 
gehele seizoen worden vrijwilligers 
gevraagd voor verschillende taken maar 
met name in de jeugdsector blijven 
dringend mensen nodig. 

Hennie Schröder sr. stopt als wedstrijdsecretaris senioren en wordt 
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benoemd tot lid van verdienste en zal 
volgend seizoen opgevolgd worden door 
Peter Smulders. Aan het eind van het 
seizoen stopt Thomas van Haaren en 
wordt als seniorenvoorzitter opgevolgd 
door Hennie Schröder jr.

In 2003-2004 beginnen we met evenveel elftallen in de jeugd als vorig 
seizoen. Het is mooi, dat we nu een C1 hebben, maar we missen het 
nog steeds een A- en B-elftal. Bij de senioren leveren we een elftal in 
en zijn er nu in plaats van 5 maar 4 elftallen. Toch valt er wel wat te vie-
ren, het huidige 3e elftal bestaat dit jaar namelijk 12½ jaar en dat wordt 

op 6 september gevierd met een 
toernooi onder de (oud-)leden van 
dit team en een afsluitend feest in de 
kantine. Interessant detail is dat van 
het huidige 3e er nog zo’n 5 spelers 
c.q. begeleiders aanwezig zijn die er 

ook bij de oprichting van het team al bij waren. Hier wordt uiteraard in 
het clubblad ook veel aandacht aan besteed, met o.a. een geschied-
schrijving. Onze selectie had dit seizoen een nieuwe situatie. Na twee 
seizoenen Gijs Visser en Frans Veldpaus als trainer/coach van het 1e, 
is Frans Joosten de nieuwe coach, terwijl Gijs de selectie nog wel zal 
trainen. Het 2e zal op zondag begeleid worden door Martin Dielissen en 
Rudi Sanders. Ook de jeugdafdeling 
is enigszins gereorganiseerd. Wim 
van der Putten gaat F1 trainen en 
Marcel van Eeuwijk gaat, naast 
Bekir Kuzu, D1. Stef Verdonschot 
gaat meehelpen E1 te trainen, Yassin 
Saka wordt de leider van D1, en ook 
blijven er nieuwe jeugdleden 
toestromen. 
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Een ander heugelijk feit is dat de hele jeugdafdeling door een ano-
nieme, gulle gever volledig is uitgerust met nieuwe tenues, een gewel-
dige verbetering en een goede uitstraling voor de club naar buiten toe. 
‘Oma Leny’ van Heesewijk besluit om op 77-jarige leeftijd als “lieftal-
lige barjuffrouw” na jarenlange trouwe 
dienst ermee te stoppen. Ook zijn er 
veranderingen bij de clubbladredactie. 
Zo gebruiken ze voortaan een nieuw 
opmaakprogramma, dat het fabriceren 
aanzienlijk zou moeten versnellen. Op 
het personele vlak wordt Hans Sanders 
de vervanger van de vertrokken Peter 
Engelen. Op 22 november is Marisa 
van Eeuwijk geselecteerd door de KNVB District Zuid I, kring Eindho-
ven om in “Meisjes onder 13” te spelen tegen kring Tilburg. Eind 2004 
hebben veel elftallen blessureleed en (bijna) alle seniorenteams een 
tekort aan spelers en Peter van Heesewijk geeft aan dat dit na 13 jaar 
zijn laatste seizoen als penningmeester wordt en gaat het resterende 
halfjaar gebruiken om een opvolger te vinden. Die is vrij snel gevon-
den in de persoon van Theo de Waal. Ook wordt bekend, dat Roland 
Vlemmix volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer wordt en zijn er ge-
ruchten over een samenwerkingsverband met de buren van VVS, wat 
uiteindelijk niet doorging (VVSVTivoli zou een leuke naam zijn geweest, red.). 
Ook zijn er verschillende nevenactiviteiten, zoals een darttoernooi, een 
fietstocht, het kerst- en mixtoernooi, een “’t leven is al zo duur party” 
en natuurlijk de zeskamp. De gestopte “kantine-coryfeeën” Leny van 
Heesewijk en Cees Scheffers worden beide benoemd tot lid van ver-
dienste. Dit seizoen is Tivoli 1 troosteloos onderaan geëindigd en heeft 
het 2e zich kunnen handhaven. Het 3e eindigt in de middenmoot en ons 
4e voetbalt een seizoen lang voetbal zonder daarbij ook maar een punt 
te behalen. De jeugdafdeling beleeft  een positiever seizoen, waarbij 
vooral de kampioenschappen van de D1 en de E2 en de toestroming 
van vele nieuwe jonge leden extra opvallen. Het overlijden van oud-
speler en (jeugd)leider Tonny van Bussel op 1 mei 2004 is voor Tivoli 

het meest trieste nieuws jaar.

In 2004-2005 is er een enorme groei van 
het aantal jeugdleden en het vinden van 
goede begeleiding wordt een steeds be-
langrijkere taak. 
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We starten met 7 jeugdelftallen en het is verheugend, dat daar behalve 
een C1 ook B1 als tweede juniorenelftal is bij gekomen. Ook komen er 
15 spelers bij voor de selectie, helaas hebben er ook 11 besloten weg 
te gaan en we starten met wederom 4 seniorenelftallen. Stan Verdon-
schot, oud-jeugdleider en fanatiek supporter van het 3e, overlijdt dit jaar 
en dit is uiteraard zeer triest. Dit seizoen geldt er in de kantine op 
zaterdagen een rookverbod tot 13:00 uur, om de jeugd ook na het 
sporten een gezonde omgeving te bieden. Ook wordt er een gedrags-
reglement verspreid om de alle leden (nieuwe en oude) op de hoogte te 
stellen van de normen en waarden die er bij ons gelden, er van 
uitgaande dat deze zich daar dan ook conform aan zullen houden. Rob 
Vincken is druk zoekend naar een nieuwe secretaris. Leuk feitje is dat 
Henk Boon (lid van verdienste en 50 jaar lid) benoemd wordt in de orde 

van Oranje-Nassau en een lintje ontvangt. 
We gaan met de tijd mee, want er wordt 
een website gestart 
(beheerder Willem Scheenjes). 
Selectietrainer Roland Vlemmix kan helaas 
het sei-
zoen niet 
afmaken 
en stopt 

begin 2005 er mee. Het 1e zal dan on-
der leiding staan van Frank Gielen met 
Peter van de Laar als assistent. Wel is 
dan al bekend, dat Noud van de Vleu-
ten de nieuwe trainer wordt in het ko-
mende seizoen. Op 10 april 2005 doet Peter vd Laar mee in het 1e en 
met zijn 46 jaar en 4 maanden evenaart hij daarmee het “oudste speler 
in het 1e“-record, dat Hennie Bruinen in 1997-1998 vestigde. Ook in 
april 2005 is Cor de Waal voor de laatste maal de hoofdorganisator van 
de al jaren door hem (en natuurlijk ook Nettie) geregelde kaartavonden. 
Charles Kuys en Jan Elands nemen dat over. Ook in dit jaar zijn er 
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weer kampioenen: het 3e, F1 en D1. Rob van Bussel stopt als jeugd-
voorzitter en hoofdbestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Göksal Kaya 
(hoofdbestuur en coördinator ABC) en Marcel van Eewijk (coördinator 
DEF).
Het seizoen 2005-2006 wordt misschien wel het zwaarste ooit, want 
na enkele incidenten op en buiten het veld stapt in september het 

hele dagelijks bestuur op en blijven 
we stuurloos achter. Secretaris Rob 
Vincken komt echter op zijn schreden 
terug en besluit om samen met Jack 
Engelen als waarnemend voorzitter 

en de overgebleven rest van het hoofdbestuur (tijdelijk aangevuld met 
Frans Joosten en Peter vd Wiel) het lopende seizoen tot een zo goed 
mogelijk einde te brengen. Op 20 oktober is er voor de zoveelste keer 
in ons bestaan een BALV. Enkele Tivolianen willen wel helpen, maar dit 
leidt tot vrijwel niets. Er wordt wel weer een commissie (Pascal Jans-
sen, Peter vd Wiel en Fred vd Horst) geformeerd, die gaat zoeken naar 
geschikte personen om de vele vacatures in te vullen. Op 23 februari is 
er een speciale ledenvergadering, waar die commissie de vorderingen 
tot dan toe presenteert. Op dat moment is er enige vooruitgang, maar 
nog niet voldoende voor een succesvolle doorstart. Men is het er dan 
wel over eens, dat we hoe dan ook volgend seizoen door moeten en 
inmiddels zijn we er, door toedoen van de commissie en enkele andere 
enthousiastelingen, in geslaagd om inderdaad door te gaan, waarvoor 
een pluim aan allen, die hieraan hebben bijgedragen. Op “overlijdens”-
gebied krijgen we het heel zwaar voor de kiezen, want er ontvallen 
ons maar liefst 4 belangrijke (oud-)Tivolianen. Op 2 september 2005 
overlijdt ons lid van verdienste Tinus van Driel op 52-jarige leeftijd na 
een slopende ziekte. Gedurende 30 jaar is hij een grote steunpilaar 
(jeugdleider; actiecomité; redactielid; juniorensecretaris; jubileumcom-
missie 50-jarig bestaan; voorzitter seniorencommissie; 6 jaar algemeen 
secretaris; 30 jaar penningmeester redactie) 
geweest. Op 11 oktober 2005 overlijdt ons lid van 
verdienste Henk Boon plotseling op 67-jarige 
leeftijd. Henk was 52 jaar lid en was behalve keeper 
van A1 (1953-1954) ook juniorenleider en 
gedurende 20 jaar penningmeester bij de junioren. 
Op 21 november 2005 worden we geconfronteerd 
met het overlijden van Harrie Klokgieters op 65-ja-
rige leeftijd. Hij was in de 80-er jaren jeugd- en al-
gemeen voorzitter. 
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Het jaar 2005 wordt gewoonweg droevig besloten met het heengaan 
van ons lid van verdienste Hennie “OPA” Schröder, die overlijdt op 2e 
Kerstdag op 83-jarige leeftijd. Hij was vele jaren als o.a. wedstrijdsecre-
taris senioren, hoofdbestuurslid en de verzorger van ons clubbladsten-
cil. Begin 2006 is er de traditionele nieuwjaarsreceptie. De jubilarissen 
worden niet dan, maar bij de jubileumfeesten gehuldigd. Berry van 
Gompel neemt de verzending van het stencil en clubblad over van zijn 
oom en tante, de heer en mevrouw Bell, die dit vele jaren hebben ge-
daan. Gevoetbald is er natuurlijk ook nog. Bij de start van dit seizoen 
hebben we bij de senioren een compleet nieuw 5e en bij de jeugd heb-
ben we sinds lange tijd weer alle letters bezet (A1,B1, C1, D1, E1, E2, 
F1 en F2). Al snel echter wordt C1 terug-
getrokken, maar in de voorjaarscompeti-
tie hebben we een nieuw F3. Bij de jeugd 
wint E2 de najaarsreeks en 

wordt A1 
kampioen 
(A4-klasse). 
Bij de 
senioren 
eindigt het 1e na een tragische competitie 
onderaan, evenals het 4e en het 5e. Het 
2e en 3e eindigen resp. onder en boven 

in de middenmoot. Verder zijn er nog 
wat vermeldenswaardige feitjes. Op 21 
september mag F2 meedoen aan een 
integratietoernooi in het stadion van 
NAC (2 onvergetelijke dagen, aldus 
leider Leendert Bakker in het clubblad). 
Een afvaardiging van D1 doet mee met 
de penaltybokaal rondom wedstrijden 
van FC Eindhoven en halen de finale, 
die ze op 31 maart maar net verliezen. Roy Gielen van B1 debuteert 
in het 1e op 14-jarige leeftijd en op 2 april scoort hij (dan 15 jaar) in 
de wedstrijd tegen Nieuw Woensel. Hij schrijft daarmee waarschijnlijk 
geschiedenis als jongste doelpuntenmaker in het 1e ooit. Ook wordt 
(toevalligerwijs waarschijnlijk) bekendgemaakt, dat door de KNVB de 
“Spelerspas” wordt ingevoerd en Tivoli maakt direct gebruik van dit feit 
door iedereen te manen hun contributie te betalen. “Als je niet betaalt, 
krijg je geen spelerspas en voetbal je volgend jaar dus ook niet”, is het 
motto…….en terecht. 
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O ja, bijna vergeten we nog, dat we dit seizoen, op 16 maart 2006 om 
precies te zijn, ook nog 75 jaar bestaan. Na een wat moeizame start 
is de jubileumcommissie, bestaande uit John vd Hurk, Hans Verbaal, 
Martien Dielissen en Henk Rennenberg er in geslaagd om een prima 
programma in elkaar te steken. Op 17 maart was er een fantastisch 
jubileumfeest voor Tivolianen met hun partners en sponsors. Op zater-
dag 1 en zondag 2 april is de D-, E- en F-jeugd op jubileumweekend 
geweest in Haelen, Limburg. Voor de A- en B-jeugd was er een bow-
lingavond op 22 april, waaraan uiteindelijk alleen B-spelers mee deden 
en op 7 mei was de (jubileum-)fietstocht. Als afsluiters van dit jubile-
umjaar hadden we op 12 mei de 
reüniewedstrijd, waarbij de aftrap 

verricht werd 
door het oud-
ste en jongste 
Tivoli lid, resp. 
Piet van Eyck 
en zijn achter-
kleinkind Joey van de Moosdijk. Aansluitend was er 
een reünieavond voor leden en heel veel oud-leden 
en op 13 mei de jubileumzeskamp voor jeugd/seni-
oren/oud-leden met feestavond. Vermeldenswaard 
is nog, dat Tinus van Driel op het reüniefeest van 

12 mei werd verkozen tot “Tivoliaan van de Eeuw”, maar het was een 
enorme domper, dat als klap op de vuurpijl van dit incidentrijke seizoen, 
dit feest op het eind ontsierd werd met “ernstige ongeregeldheden”.

Schande!

En dan zouden we zomaar nog 
vergeten, dat de jubileumcommis-
sie ook de redactie nog zover heeft 
weten te krijgen om (alweer) een 
schitterend jubileumboek 75 jaar (zie 
afbeelding hiernaast) uit te geven en 
te betalen.
Natuurlijk geven wij onszelf daarvoor 
een pluim!

H H H
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CORONA 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Op verzoek hebben we de vorige keren de invulling van deze rubriek 
iets gewijzigd en zijn we selectiever te werk gegaan en hebben we ons 
aan een maximum aantal pagina’s gehouden. Ons is dat wel bevallen 
en ook de omgekeerde chronologische volgorde en de spreiding in 2 
gedeelten over het clubblad deed het wat ons betreft wel goed.
Natuurlijk is dat ellendige virus nog niet helemaal weg, maar het ziet er 
nu toch naar uit, dat we er bijna vanaf zijn. We gaan nog wel even door 
met deze rubriek, maar gezien de ontwikkelingen zou dit zomaar eens 
de laatste keer van onze speciale corona-berichtgeving kunnen zijn.
Zoals altijd weer wordt jullie veel leesplezier gewenst!

Van 30 en 29 juni laten wij de volgende screenshots zien:

F F F
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Op 28 juni lazen we de volgende artikelen in het ED:
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F F F
Op 26 juni namen wij deze screenshots:

F F F
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Uit het ED van 26 juni scanden we dit artikel:

F F F
Van 24 juni tonen we de volgende screenshots:

F F F
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Ook op 24 juni lazen we dit artikel in het ED:

F F F
Op 23 juni zagen we dit in het ED:

F F F




34

Deze screenshots zijn van 22 juni:

F F F
Dit artikel uit het ED is op 21 juni gescand:

F F F
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En eveneens op 21 juni zagen we dit artikel:

F F F
Op pagina 1 van het ED van 19 juni lazen we dit:

F F F
Hier eindigt deel 1 van onze Corona-berichtgeving. Wie er niet genoeg 
van kan krijgen, leest verder op pagina 67.

H H H
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3 BE BACKPACKERS-HOTEL IN NOOD

Het backpackers-hotel van Franklin 
Klumpkens, het zeer gewaardeerde 
redactielid van ons clubblad en een 
van onze geliefde sponsoren is in 
nood door Corona en heeft onze hulp 

hard nodig. Verderop lezen jullie het artikel van Studio040, waarin je 
kunt lezen hoe we hem en zijn businesspartner Michel kunnen helpen.
Om meteen digitaal naar dat artikel te gaan, kun je ook meteen de 
volgende link intoetsen of aanklikken: https://studio040.nl/nieuws/artikel/
backpackers-hotel-in-nood-door-coronakosten 
Ook op onze website en FaceBook-pagina vinden jullie dit terug.

Dan nu dat Studio040-artikel van 18 juni:

Backpackers-hotel in nood door coronakosten

Een week de tijd hebben ze, de eigenaren van de “Backpackers Bed & 
Breakfast” (BBB) aan de Stratumsedijk. De huurachterstand uit de 
coronatijd moet volgende week worden overgemaakt aan de verhuur-
der. Ze zijn nu een inzamelingsactie gestart.

Net als in veel andere hotels, waren er ook hier geen gasten tijdens de 
coronacrisis. Dit leverde een schadepost op van tienduizenden euro’s. 
Het bedrijf deed een beroep op alle mogelijke regelingen voor nood-
steun: de NOW, de TONK en de TVL. Maar dat mocht toch niet baten. 
Die vergoedingen waren net genoeg om de schulden bij de bank af te 
lossen - de huur kon er niet mee worden betaald.
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Veel andere bedrijven slagen erin om met de eigenaar van hun pand 
een afspraak te maken: de huur uitsmeren over een langere periode, 
of zelfs een deel van de kosten schrappen. Maar de verhuurder van de 
BBB kan of wil dat niet.

Een week tijd hebben ze nog om de huurschuld in te lossen. Al is er 
nog een astrohalm: ze hebben een kort geding aangespannen om de 
eigenaar te verbieden de huurovereenkomst te ontbinden. Niemand 
weet of de rechter hen te hulp schiet.

Als het geld er echt moet komen, is er nog één sprankje hoop: de steun 
van tevreden klanten uit het verleden. Tienduizenden backpackers 
hebben hier overnacht, voor bedragen tot €27 per nacht. Velen van hen 
denken daar misschien nog met weemoed aan terug en hebben nog 
wel met terugwerkende kracht een fooi over voor het goedkope hotel. 
Eigenaren Frenklin en Michel zijn al begonnen met benaderen van de 
dertig duizend gasten in hun klantenbestand. Want enige haast is wel 
geboden. Er is nog maar een week de tijd.

€70.000 hopen de eigenaren zo op te halen. Iedereen die het hotel wil 
helpen, kan geld overmaken via de website van het hotel 
(http://www.3be.nl/).

Onderaan dat artikel kun je nog een filmpje zien, dat je ook recht-
streeks kunt bekijken met deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=PqH8GJPExaY

Op de volgende pagina lees je ‘n gerelateerd
artikel van het ED.
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Op 24 juni lazen wij in het ED het volgende gerelateerde artikel:

H H H
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Toen we in maart zijn gestart met onze speciale berichtgeving met betrekking 
tot SV Tivoli 90 Jaar hebben we al verteld, dat we in dat kader ook bezig 
waren met hieraan gerelateerde ranglijsten. Inmiddels hebben we een 
achttal ranglijsten kunnen fabriceren en gaan nu vanaf dit clubblad starten met 
de rubriek SV Tivoli 90 Jaar – Ranglijsten. 
We hebben tot nu toe de volgende 8 Top 10 Ranglijsten bedacht:
 1 Aantal wedstrijden 1e

 2 Oudste speler 1e

 3 Jongste speler 1e

 4 Aantal jaren trainer/coach 1e

 5 Aantal jaren voorzitter
 6 Aantal jaren secretaris
 7 Aantal jaren penningmeester
 8 Aantal jaren redactielid.
In dit clubblad plaatsen we de eerste 4 ranglijsten, die allemaal een 
relatie met Tivoli 1 hebben. In het volgende clubblad plaatsen we dan 
de andere 4 ranglijsten, die gerelateerd zijn aan kaderleden. In daarop-
volgende clubbladen zullen we minimaal 1 keer alle ranglijsten plaatsen 
en wellicht nog herhalingen uitvoeren. Mochten jullie nog schitterende 
ideeën hebben voor andere ranglijsten, laat het ons dan weten. 
Op de volgende pagina’s treffen jullie de eerste 4 ranglijsten aan.
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Aantal wedstrijden Tivoli 1

 1. Gijs Visser   636 wedstrijden
 2. Hennie Bruinen   534 wedstrijden
 3. Juul van Hout   324 wedstrijden
 4. Piet Verhulst   300+ wedstrijden 
  Piet Dillen   300+ wedstrijden
 6. Wim Brugel   250+ wedstrijden 
  Wim Dielissen   250+ wedstrijden

Oudste speler in het 1e

 1. Hans Verbaal 50 jaar en 88 dagen (april 2016)
 2. Peter Treffers 49 jaar en 357 dagen (april 2016)
 3. Hennie Bruinen 46 jaar en 4 maanden (1998)
  Peter vd Laar 46 jaar en 4 maanden (april 2005)
 5. Gijs Visser 42 jaar (mei 1997)
 6. Hakan Arici 41 jaar en 8 maanden (2017)
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Jongste speler in het 1e

 1. Piet van Eijck  14 jaar 
  Laudir Curiël  14 jaar 
  Peter Engelen  14 jaar 
  Roy Gielen  14 jaar
 5. Luc Verbeek  15 jaar
  Azdin Tallih  15 jaar
  Yenner Kara  15 jaar

Aantal jaren trainer/coach Tivoli 1

 1. Toon Dillen   9 jaar
 2. Piet Verhulst/Piet Dillen   8 jaar
 3. Albert (Flip) Lenting   6 jaar 
  Noud vd Vleuten   6 jaar 
  Gijs Visser   6 jaar
 6. Juul van Hout   4 jaar
 7. Harrie Klaassen   3 jaar 
  Leo Hoeben   3 jaar 
  Henk Waterman   3 jaar 
  Henk Nihot   3 jaar 
  Pierre Dassen   3 jaar 
  Geert Oosterbosch   3 jaar 
  Peter Treffers   3 jaar 
  Hans Bonnema   3 jaar

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

Wedstrijdverslagen JO13-1

Zaterdag 5 juni 2021 Regio Cup
Tivoli JO13-1 - DBS JO13-4 6-0

In de eerste helft was Tivoli de betere ploeg met een aantal goede 
kansen voor Romano en Stijn maar de ruststand bleef 0-0.
In de tweede helft kwam de ploeg pas op dreef. Na een steekbal van 
Furkan maakte Romano de 1-0 door een schuiver in de hoek. De 2-0 
was een vergelijkbaar doelpunt, wederom van Romano. Bij de 3-0 gaf 
Furkan de assist op Haris die de bal langs de keeper rolde. De 4-0 en 
5-0 waren op naam van Javey met 2 mooie afstandsschoten. Javey 
speelde een prima wedstrijd en gaf de assist op Furkan die op de 16 
vol uithaalde en de keeper kansloos liet, 6-0.
Conclusie: goede 2e helft, gretige jongens en iedereen werkt voor 
elkaar en dit team gaat hopelijk mooie stappen maken in aanloop naar 
het nieuwe seizoen. Onze keeper en verdediging speelden foutloos 
tegen een tegenstander die een jaar ouder was. We hebben niet of 
nauwelijks kansen weggegeven.

Zaterdag 12 juni 2021 Regio Cup
Geldrop JO13-4 - Tivoli JO13-1 4-3

Binnen 10 minuten scoorde Furkan met links de 0-1 in de hoek. We 
waren daarna niet geconcentreerd bij 2 hoekschoppen en werd het 
snel 3-1. Daarna scoorde Marcel een mooie goal van de zestien, een 
mooi schot over de keeper 3-2. Gyon schoot nog voor de rust op de lat 
na een goeie actie.
Na rust werd het 4-2 en 5 minuten voor tijd scoorde Furkan via een 
strafschop nog de 4-3. Laatste pogingen leverden helaas niets meer op 
en het bleef 4-3 helaas.
Onnodige nederlaag tegen een tegenstander die een jaar ouder was.
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Zaterdag 19 juni 2021 Regio Cup
Tivoli JO13-1 - RPC JO13-2 2-4

We begonnen goed, maar na 10 minuten toch een 0-2 achterstand. 
Daarna schoot Stijn op de lat. Een terugspeelbal op de keeper wordt 
verkeerd geraakt door de keeper en beland in eigen goal, 1-2. Nog 
voor de rust loopt RPC uit naar 1-4. Marcel raakte ook nog de lat.
Na de rust speelden we beter en Haris schoot ook weer op de lat. Op 
aangeven van Furkan scoorde Haris met een mooi schot eindelijk de 
2-4, 5 minuten voor tijd. Daarna miste Marcel nog voor open goal.
Hier had echt meer ingezeten, helaas weer een onnodige nederlaag. 
Het leek wel latje trap! İn totaal 3 keer de lat geraakt.
Hopelijk zal het de komende wedstrijden allemaal wat beter gaan.

Dinsdag 22 juni 2021 Oefenwedstrijd 
Tivoli JO13-1 6-3 EMK JO13-1

İn de stromende regen kwamen we 
na 3 minuten op achterstand, omdat 
er miscommunicatie was tussen 
Nathan en onze keeper Tommy. 
De bal kwam in de voeten van de 
tegenstander en hij plaatste de bal 
in de hoek 0-1. Een paar minuten 
later een snelle actie van Stijn aan 

de linkerkant die een assist afgeeft op Luuk die beheerst binnenschiet 
1-1. Daarna een corner die door Luuk wordt binnengekopt 2-1. Furkan 
schiet halverwege de eerste helft rond de 16 meter in de hoek 3-1. Dit 
is de ruststand.
Na de rust was er een sterker EMK. Onze jongens werden moe, we 
hadden maar 1 wissel. Een afstandsschot werd hoog in doel geschoten 
3-2. Daarna een schot waarbij de bal uit handen van Tommy glipt en in 
de goal belandt, 3-3. Daarna werden we wakker en ging het iets beter. 
Furkan ging de keeper voorbij en scoorde de 4-3. Daarna een steekbal 
van Furkan op Luuk die goed afwerkte, 5-3. Hierna viel Tommy uit met 
een blessure en moest Pim keepen. Furkan schoot nog de 6-3 binnen. 
Dit was tevens de eindstand.
Een leuke wedstrijd ondanks de regen. Als we niet simpele goals weg-
geven dan komt het wel goed.
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Zaterdag 26 juni 2021 Regio Cup
DBS JO13-4 - Tivoli JO13-1 2-9

De laatste wedstrijd van de RegioCup, 
deze 4 wedstrijden hebben we gebruikt 
als oefenwedstrijden voor de nieuwe 
JO13-1. De tegenstanders waren JO13 
teams van huidig seizoen, waardoor 
soms leeftijdsverschillen van 2 jaar 
mogelijk waren. Dat was soms ook wel 

te zien aan de lengte van sommige spelers.
Al met al terugkijkend op de wedstrijden hebben we het goed gedaan, 
voor veel spelers was het erg wennen, een groot veld met weer andere 
regels. Grote, sterke tegenstanders waren ze ook niet gewend, waar-
door vooral in de eerste wedstrijden balverlies geleden werd door drib-
bels. Ook was het nog een beetje zoeken wie op welke plek het beste 
tot zijn recht kwam.
De laatste wedstrijd UIT tegen DBS was duidelijk de beste wedstrijd, 
waarbij veel op zijn plaats viel, minder dribbels, snelheid van de aanval 
gebruiken en zeer strak verdedigen. De 1e helft was het eenrichtings-
verkeer richting doel DBS, waarbij vooral de steekpass effectief werd 
ingezet, dit leverde 3 doelpunten op. Ook rondom de 16 waren we sterk 
en konden daar druk zetten, een afvallende bal werd door Pim direct 
hoog ingebracht waar de keeper zich op verkeek. Ook schoten vanaf 
de 16 waren gevaarlijk, na de rust (1-6) ging DBS anders spelen, hier-
door kregen ze meer grip op de wedstrijd. We bleven de bovenliggende 
partij en scoorden uiteindelijk nog 3x.
Scoreverloop:
0-1 Dean, 0-2 Stijn assist van Furkan, 0-3 Stijn, 0-4 Furkan schot in de 
hoek, 0-5 Pim 35 meter over de keeper, 0-6 Furkan 16 meter schot, 
1-6.
Rust.
1-7 Haris lobje over de keeper, 2-7, 2-8 Luuk, 2-9 Romano bal onder-
schept achterbal van de keeper.

Goede wedstrijd, vanaf hier gaan we nog stappen zetten, op naar een 
mooi seizoen 2021-2022.

H H H
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AMATEURVOETBALLOTERIJ KNVB

Van de KNVB ontvingen we op 23 juni volgende mail:
 
Doe mee met de Amateurvoetballoterij!

Beste voetballiefhebber,

De Amateurvoetbal loterij is gestart!
We hebben jullie eerder geïnformeerd over de mooie kans voor iedere 
amateurvoetbalvereniging; de Amateurvoetbal loterij. Met deze loterij 
genereren verenigingen eenvoudig extra inkomsten voor de vereniging 
of een specifiek doel. De Amateurvoetbal loterij is zo opgezet dat 
verenigingen met minimale inspanning, maximaal resultaat kunnen 
behalen. 
De loterij is gestart op zaterdag 12 juni en loopt t/m maandag 12 juli.

Nieuwe hoofdprijs van €5.000,- voor de vereniging!
Sinds vandaag hebben we zelfs een nieuwe hoofdprijs toegevoegd aan 
het prijzenpakket. En wat voor één?! Iedereen die meespeelt met de 
Amateurvoetbal loterij maakt nu ook kans op de hoofdprijs van €5.000,- 
voor degene met het winnende lot én €5.000,-, èn voor de vereniging 
waarvoor het lot is gekocht! Bekijk het prijzenpakket hier
(https://amateurvoetballoterij.nl/#prize-list) .

Ga alsnog aan de slag met je eigen pagina
Intussen zijn er zo’n 200 verenigingen die een eigen pagina aange-
maakt hebben, daar eigen prijzen toegevoegd hebben en daar ook 
bijhouden welk team van de vereniging de meeste loten verkoopt. Je 
kan deze unieke pagina nog steeds aanmaken en zo meer loten gaan 
verkopen. Klik daarvoor op onderstaande link, maak een account aan 
en kom op jouw verenigingspagina terecht. Je voegt dan de eigen club-
kleuren en prijzen toe en je kan aan de slag met het promotiemateriaal.
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Stimuleer de verkoop
Om de lotenverkoop nog makkelijker te maken stellen we standaard 
promotiemateriaal beschikbaar waarmee je de Amateurvoetbal loterij 
eenvoudig onder de aandacht brengt onder de leden, vrijwilligers, 
ouders en andere groepen binnen jouw vereniging. Andere tips om de 
lotenverkoop te stimuleren zijn:
Deel de link van de loterij niet alleen via social media maar ook via 
WhatsApp! Stuur ‘m door in de appgroep van de trainers, het team, de 
ouders, familie, vriendengroepen etc.
Voeg prijzen aan jullie eigen prijzenpakket toe die een ‘’ware ervaring’’ 
zijn voor degene die hem wint. Denk aan een wedstrijd van het eerste 
elftal bekijken vanuit de spelers dug-out, of een keer mee trainen met 
de selectie.
Vragen? Check de FAQ via deze link:
https://amateurvoetballoterij.nl/uitleg 

Iedere vereniging doet automatisch mee
Alle amateurverenigingen spelen automatisch mee. Kopers van een lot 
kunnen hierdoor altijd hun favoriete vereniging steunen. Zonder actie te 
ondernemen kun je dus al een kleine bijdrage verdienen voor jouw 
vereniging. Wil je als vereniging echt niet meedoen? Stuur dan een 
mail naar support@amateurvoetballoterij.nl.

Jouw vereniging al aangemeld?
Heeft jouw vereniging zich al aangemeld en de verenigingspagina aan-
gemaakt? Dan is deze mail natuurlijk overbodig, waarvoor onze 
excuses. Veel succes met het verkopen van zoveel mogelijk loten. Kijk 
hier voor tips en handvaten voor een succesvolle loterij 
(https://amateurvoetballoterij.nl/uitleg).

Succes allemaal!

Sportieve groet, KNVB

H H H
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DE NATIONALE SPORTLOTERIJ

En dan is er nog een manier om met een loterij je club te steunen. 
Je leest daar alles over in bijgaand affiche:

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN ….

Toen we gezamenlijk aan het “brainstormen” waren over hoe we 
extra aandacht zouden kunnen besteden aan ons 90-jarig bestaan, 
opperde correspondent Marc van Hout het leuke idee om als redactie 
en correspondent(en) beurtelings iets te schrijven over hoe je 90 jaar 
Tivoli hebt beleefd, wat dat voor je betekent of heeft betekend, waar we 
over 10 jaar bij ons 100-jarig ivoren jubileum staan of wat verder nog 
hierover te schrijven valt.

En zo is deze rubriek “SV Tivoli 90 Jaar – De Column Van…” 
geboren. In het clubblad van maart/april werd de aftrap gedaan door 
onze redacteur Pascal Janssen en in dat van mei/juni was onze 
secretaris en correspondent Marc van Hout zelf aan de beurt. In de 
tussentijd hadden we uit de categorie “markante Tivolianen” enkele 
gastschrijvers uitgenodigd om hieraan mee te gaan doen en in het 
vorige clubblad was het ons zeer gewaardeerde lid van verdienste Juul 
van Hout, die deze rubriek voor zijn rekening nam. Voor dit clubblad 
hebben we ons eveneens zeer gewaardeerde lid van verdienste Hein 
Groeneveld weten te strikken. In de volgende clubbladen zullen nog 
meer “markante Tivolianen” als gastschrijvers voor het voetlicht komen.

Onderstaand de column van deze maand.
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DE COLUMN VAN HEIN GROENEVELD

Herinneringen aan mijn tijd bij S.V. Tivoli 
gaan veel jaren terug.

Voetbalcarrière 
Het begon uiteindelijk allemaal heel toevallig. 
Ik voetbalde vroeger zoals veel kinderen uit 
mijn buurt, Tivoli dus, vaak op de speelwei aan 
de Sint Bonifaciuslaan. Ik was vaak de kleinste 
van de klas, maar wel behoorlijk snel (toen 
nog wel). Mijn broer Simon speelde al bij de 

pupillen van de SV en ik mocht een keer een “selectiewedstrijd” 
meedoen om te kijken of ik goed genoeg was om ook bij de pupillen 
lid te worden.
Helaas, volgens de toenmalige pupillenleiding kon ik er niet veel van. 
In plaats van voetballen werd het dus judo, bij Sportschool Hein Essink. 
Een paar jaar later echter, 
toen mijn vader (Klaas 
G) leider was van Tivoli 
B4 had hij een tekort aan 
spelers voor de uitwed-
strijd naar Tongelre en ik 
moest maar met hem mee 
naar die wedstrijd en 
sindsdien was ik lid van 
onze SV Tivoli. 

We schrijven dan het jaar 
1961, 13 jaar was ik.

Nu hebben we elftallen JO13 enzovoort, toen ik begon was er een 
andere indeling. De pupillen waren toen C, de jeugd had een afdeling B 
en A. Later werd dat weer veranderd naar een indeling van A tot F, 
allemaal afhankelijk van de leeftijd van de spelers.

Als ik me goed herinner, ben ik als rechtsback begonnen, maar heb ik 
dat seizoen ook nog een wedstrijd gekeept. 
Dat was uit tegen Wilhelmina Boys en ik kreeg er 13 om mijn oren.
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Later is het gelukkig wel 
heel wat beter gegaan en 
een paar jaar later ben ik 
zelfs met B1 kampioen ge-
worden, weliswaar in de B2 
klasse, maar toch. Twee 
spelers waarmee ik in B4 
begonnen ben, waren toen 
ook van de partij, Cees 
Nihot keeper intussen en 
Herman Saanen.

In die jaren gingen we met de jeugd ook op sportkamp naar Otterlo 
op de Veluwe. Daar is toen contact ontstaan tussen VFC Vlaardingen 
en onze club, wat tot gevolg had dat we naar Vlaardingen het Zilveren 
Doel toernooi gingen voetballen. Ik heb daar in de wedstrijd tegen 
Feijenoord zelfs nog gescoord, vanaf ‘n meter of 30 onhoudbaar boven 
in de hoek. Jammer genoeg was dat bij een terugspeelbal op onze 
eigen keeper. Die was nogal klein van stuk en kon niet bij de lat.

Na nog een jaar A1 was de overstap naar de afdeling senioren daar 
en daar begon ik in het 11de. Toen was Tivoli nog een enorm grote 
vereniging. Blijkbaar heb ik intussen beter leren voetballen, want in de 
jaren daarna ben ik via het 3de de weg omhoog gegaan en heb ik nog 
vele jaren in het 2de gespeeld. Ook nog enkele wedstrijden in de voor-
bereidingsfase op het nieuwe seizoen in het 1ste gespeeld, maar daar 
kwam ik blijkbaar toch tekort. Wel nog af en toe tijdens de competitie 
een invalbeurt in het 1ste. Daarna nog een tijd in het “veteranenteam” 

en tussendoor af en toe nog een 
wedstrijd in het 2de als ze er daar 
tekort kwamen. Gelukkig heb 
ik altijd een erg goede conditie 
gehad en waren die invalbeurten 
geen probleem. Uiteindelijk als 
eind-40-jarige met competitie-
voetbal gestopt omdat ik teveel 
hamstring blessures kreeg. Dat 

was iedere keer een week of 6 herstellen en als dat meerdere keren in 
een seizoen gebeurt, dan heeft doorgaan geen zin meer. Voetballen tot 
mijn 50ste zoals mijn vader deed, heb ik daardoor net niet gehaald.
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Jeugdkaderlid
Toen ik zelf vanuit de jeugd overging naar de senioren ben ik min of 
meer als vanzelfsprekend jeugdleider geworden. Mijn vader en opa 
waren dat al jaren en dan rol je daar als vanzelf in.
Mijn eerste jaar als leider kreeg ik 
een team onder mijn hoede van spe-
lertjes die net uit de pupillenafdeling 
omhoog kwamen. Dat was Tivoli C2, 
seizoen 1967-1968.

Het jaar daarna werd ik leider van 
C1 waar een aantal van deze spe-
lers herenigd werden met de wat 
betere - dan tweedejaars - C spelers. 
Kampioen zijn we met dit team nooit 
geworden, Brabantia was altijd de 
dwarsligger. Dit elftal heb ik als leider kunnen begeleiden tot en met het 
A1 team dat in seizoen 72-73 in de A1 klasse op de 2de plaats eindig-
de en daarmee promotie naar de hoofdklasse junioren realiseerde.

We speelden in aan-
loop naar het nieuwe 
seizoen met A1 een 
oefenwedstrijd tegen 
NWC A1 (Asten) waar 
ook het 1ste een 
oefenwedstrijd speelde. 
Groot compliment van 
de NWC leiding was de 
opmerking na afloop 
dat wij – A1 – eigenlijk 
tegen hun 1ste hadden 

moeten spelen. In de hoofdklasse ging het aanvankelijk ook erg goed, 
als ik me goed herinner 5 gespeeld, 4 gewonnen en 1 gelijk.
Het eerste elftal van Tivoli presteerde toen echter heel slecht, wat ertoe 
leidde dat een aantal spelers van ons hoofdklasse-team over ging naar 
het eerste, waarmee de kracht van ons team drastisch verminderde. In 
de resterende wedstrijden hebben we dan ook bijna geen punten meer 
gehaald en zijn we weer uit de hoofdklasse gedegradeerd. 
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Als club werd je in die tijd min of meer verplicht een minimaal aantal 
gediplomeerde jeugdleiders te hebben en daarvoor werden dan ook 
door de KNVB opleidingen gegeven. Uiteraard heb ik dat diploma dan 
ook gehaald. Ook was je vaak ook de trainer van je eigen team en 
daarvoor heb ik indertijd de opleiding jeugdvoetballeider gevolgd waar 
je eigenlijk een soort “jeugdtrainersopleiding” kreeg. Daarmee was je 
trouwens als jeugdleider nog niet klaar, want je moest ook maandelijks 
de contributie ophalen bij de ouders van de spelers van jouw team.
En om te kunnen trainen, moesten er ook ballen op het trainingsveld 
zijn.  En de poort van het Tivoli sportpark aan de Verlengde Heezerweg 
moest open gemaakt worden. Dat betekende dat we toen op de fiets 
met een net ballen op onze rug bij Piet van Eijk in de Leeuwenstraat de 
sleutel moesten ophalen en na afloop van de training weer af moesten 
geven. Omdat bij mijn ouders thuis toen het secretariaat van de jeugd-
afdeling was, was dat ook de plaats waar alle leiders de legitimatiebe-
wijzen en de wedstrijdformulieren kwamen ophalen en naderhand weer 
kwamen inleveren. Bij huize Groeneveld stond de zaterdag daardoor 
altijd in het teken van voetbal. En de andere dagen in de week trou-
wens ook nogal. In de schuur hadden we een dertigtal trainingsballen 
liggen, die geregeld ingevet moesten worden. En wekelijks moest het 
programma voor de aanstaande zaterdag opgesteld worden en 
uitgetikt. Dat gebeurde op een stencil, waarna in het Tivoligebouw aan 
de St. Wirostraat de stencilblaadjes uitgedraaid werden. Die moesten 
dan gevouwen worden en voor de leden die in de buurt woonden, 
rondgebracht worden. Kostenbesparing!!  En in de buurt betekende: 
Tivoli, Burgplan, Witte Dorp, Kruidenbuurt, Sintenbuurt, Schuttersbos. 
Eigenlijk alles vanuit Tivoli tot de Aalsterweg, Jorisweg, Geldropseweg. 
De rest werd verstuurd per post.
Hartstikke leuk was voor mij natuurlijk ook dat ik in de wedstrijd 
jeugdleiders – tegen oud internationals ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan in 1971 mee kon doen en zo tegen onder andere Abe Lenstra 
gespeeld heb.
Intussen was broer Simon Pa Klaas al een tijdje als secretaris van de 
jeugdafdeling opgevolgd en toen hij secretaris van de seniorenafdeling 
werd (1972), ben ik secretaris van de jeugdafdeling geworden. Geluk-
kig kon mijn vader dat in 1974, toen ik voor het werk een half jaar in 
Singapore was, tijdelijk weer overnemen. Daarna heb ik die taak weer 
enige jaren op me genomen en uiteindelijk aan anderen overgedragen. 
Alles bij elkaar heb ik er zo’n 18 jaren als jeugdleider, secretaris en 
voorzitter en TC van de jeugdafdeling op zitten.
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In die jaren waren er ook veel nevenactiviteiten om geld te genereren 
voor de jeugdafdeling. Enkele voorbeelden daarvan:
* fietsenstalling bij wedstrijden van het 1ste toen Tivoli nog op de 
 Verlengde Heezerweg speelde
* op zaterdagmorgen papier ophalen in de wijk Tivoli
* Tivoli-pennen en notitieboekjes verkopen 
* kerstbomen verkopen.
Wat betreft dat kerstbomen verkopen, die zijn we ook ooit zelf gaan 
kappen in Riethoven. We kregen door de eigenaar van het bomenper-
ceel aangewezen waar we mochten kappen en we zijn daar aan de 
slag gegaan. Kenners waren we niet allemaal en zo werden er ook een 
aantal lariksen omgehakt.
Die werden dan later tegen een hogere prijs dan de normale kerstboom 
verkocht als zijnde speciale Oostenrijkse kerstbomen. Verkoopplaats 
was naast het Tivoli-gebouw bijvoorbeeld ook de tuin van Ad van de 
Wijst, hoek Bavostraat – van Ennettenstraat.

Andere activiteiten
Behalve voetballen en het jeugdleidercircus, is er ook veel tijd gaan 
zitten in het clubblad. We moesten als jeugdafdeling natuurlijk al kopij 
leveren aan het toentertijd 56-18 hetende clubblad. Als dan in 1975 de 
redactie van 56-18 het bijltje er bij neer gooit, wordt er een nieuwe 
redactie gevormd waar ik deel van ben. De naam 56-18 wordt achter 
ons gelaten en het clubblad heet voortaan gewoon Clubblad SV Tivoli 
en een nieuwe kaft wordt door Fred van der Horst gecreëerd. Het tik-
ken van het clubblad wordt in eerste instantie nog met de ouderwetse 
typemachine gedaan (door Tonnie Janssen-Engelen) en wordt enkele 
jaren later op een echte tekstverwerker gedaan. Mede redactielid Jack 
Engelen heeft via zijn werk namelijk een wordprocessor op de kop 
weten te tikken, die bij mij op zolder werd geïnstalleerd. Een apparaat 
bestaande uit een “computerkast” van 1 meter hoog, 1 meter breed en 
een meter diep, waarin een floppydisk van 5¼ 
inch gestoken werd.

De huidige jeugd kent deze vorm 
van tekstverwerking en opslag 
van data helemaal niet meer. 
Maar het is dan ook al meer dan 
40 jaar geleden.
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Een hele vooruitgang omdat we nu tikfouten niet meer hoefden uit te 
gummen van de stencilvellen maar eenvoudig via de tekstverwerker 
konden corrigeren. Intussen is dan ook het typewerk overgenomen 
door mijn vrouw Dini, zus van Jack.
Redactievergaderingen werden op verschillende plekken gehouden, 
maar een daarvan was bij de oma van Juul van Hout op Leeuwenstraat 
113 als ik me het nummer goed herinner. Aan alles komt een eind, zo 
ook mijn bijdrage aan de redactie van het clubblad.
Redactielid Jack Engelen echter, is sindsdien altijd redactielid van het 
clubblad gebleven. Bravo Jack (hij is er overigens wel 
5 jaar tussenuit geweest, maar toch, red.).
In die tijd heb ik ook veel naspeurwerk gedaan en 
(oud)leden geïnterviewd om het verhaal van de 
geschiedschrijving 1931-1981 te maken, wat door de 
speciale jubileum redactie uitgewerkt/bewerkt is tot 
ons eerste jubileumboek.

Een ander initiatief wat we tijdens mijn jeugdleiderschap genomen 
hebben, was het geven van bijlessen aan onze jeugdleden. Aanleiding 
hiervoor was dat er spelers voor trainingen afzegden omdat ze nog 
moesten studeren. Een heel begrijpelijke reden, school gaat altijd voor. 
Ik heb toen een aantal mensen kunnen strikken om op 1 avond per 
week in het Tivoli-gebouw aanwezig te zijn om spelers, die hier gebruik 
van wilden maken, te helpen met hun studie.

Zo is er na al die jaren nog maar 1 taak over gebleven voor mij bij onze 
SV Tivoli, namelijk die van lid van de Commissie van Beroep. Gelukkig 
weten niet veel leden van het bestaan van deze commissie en gelukkig 
hebben we al enkele jaren geen bijeenkomst meer hoeven te hebben. 
Wat is dat dan, zal men zich afvragen. Doel van deze commissie was 
dat spelers, die zich in de ogen van het Tivoli bestuur misdragen 
hadden en daardoor een schorsing of royering te wachten stond, zich 
tot deze commissie konden richten om beroep tegen de beslissing van 
het bestuur aan te tekenen. Er is dus al lange tijd geen noodzaak meer 
geweest bijeen te komen en daar verdient de hele club dan ook een 
groot compliment voor. 

Er vallen waarschijnlijk nog genoeg andere dingen uit de afgelopen 60 
jaar te vertellen, maar hier wil ik het nu bij laten.

H H H
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ONZE JEUGD  
(van Dion Bell)

Wervingsactiviteiten 2021
Het was voor iedereen een bijzonder jaar, vaak negatief door alle be-
perkingen en ziekte, maar ook hier en daar positief. Het thuiswerken is 
nu een algemeen goed, even lekker alleen met het gezin.

Veel mensen en vooral jeugd zat veel thuis en verveelde zich, daarom 
hebben we alle mogelijkheden tot werving van jeugd aangegrepen.

 1 Kies je Sport
 2 Het Oranjefestival
 3 De Nationale Voetbaldag
 4 Techniektrainingen op zaterdagen
 5 Krantenartikel over talentontwikkeling

Zonder de inzet van veel mensen hadden deze wervingsacties nooit 
gebracht wat het nu deed, blije kindergezichten rennend achter een bal 
aan.

Ook in aantallen is het Coronajaar een groot succes:
Begin van het seizoen 2020-2021 hadden we 60 jeugdleden tussen de 
4 en 13 jaar. Nu hebben we 111 jeugdleden tussen de 4 en 13 jaar.
Daar zijn we als jeugdafdeling erg blij mee en dankbaar voor, de 
aanwas van jeugd ging bijna vanzelf, de aanwas van begeleiding en 
trainers blijft hierbij achter.

Daarom meteen deze oproep: 
Heb je interesse om iets voor de jeugd te doen, bel me of stuur een app.

Tot besluit op de volgende pagina nog wat foto’s en affiches.
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Zoals in vorige clubbladen gemeld hebben we speciaal ter gelegenheid 
van ons 90-jarig bestaan een quiz samengesteld, die aan de 
geschiedenis van onze club gerelateerde vragen bevat en die we (hoe 
verrassend) “De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz” hebben genoemd. In 
het clubblad van maart/april zijn we begonnen met de 1e ronde van 15 
geselecteerde vragen, in het clubblad van mei plaatsten we de 2e ronde 
met opnieuw 15 vragen en een herhaling van ronde 1 en in het vorige 
clubblad hadden we de 3e ronde van 15 geselecteerde vragen met een 
herhaling van de vragen van ronde 2. En weer hebben we 15 nieuwe 
vragen geselecteerd, die jullie als 4e ronde in dit clubblad vinden en we 
herhalen de vragen van ronde 3. In het volgende clubblad gaan we dan 
alle 4 de rondes met alle geselecteerde vragen plaatsen en ergens in 
de eerste helft van de volgende jaargang zullen we gaan besluiten met 
het stellen van de deadline voor het inzenden van de oplossingen. We 
hopen tegen die tijd een goed gevulde prijzenpot gevormd te hebben 
en natuurlijk zouden wij graag zien, dat jullie dan massaal gaan deel-
nemen aan deze quiz. Als je wilt meedoen, dan kun je de oplossingen 
sturen naar svtivoliclubblad@gmail.com. Je mag dit iedere ronde opnieuw 
doen of je kunt er ook mee wachten, totdat wij de volgende keer alle 
vragen hebben geplaatst. Wij zullen op tijd aangeven, wanneer de 
deadline voor de inzendingen eindigt en daarna gaan we natuurlijk de 
antwoorden geven en de uitslag bekend maken.
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We gaan ook binnenkort plaats inruimen op onze website hiervoor, 
zodat je daar alle vragen nog kunt gaan terugkijken. De betreffende link 
zullen we de volgende keer bekendmaken.
Natuurlijk kun je ook alleen meespelen voor de eer, want  wie wil er nou 
niet bekroond worden met de titel “De Grootmeester Van De Grote 
SV Tivoli 90 Jaar Quiz”?
Om goed beslagen ten ijs te komen, is het raadzaam om de 
geschiedenis van onze club, zoals te publiceren of gepubliceerd in 
delen in de clubbladen van dit jubileumjaar, goed door te lezen. 
Dan volgen nu de vragen van de 4e ronde, gevolgd door een herhaling 
van de vragen van de 3e ronde. 

DE VIERDE RONDE – vragen

Vraag 46
Wie was van 1966-1981 onze terreinchef, 
was op allerlei ander gebied een helpende 
hand en had in de 21e eeuw zijn eigen vaste 
plek in de “Zwetshoek” van de kantine?

Vraag 47
Welke trainer van ons 1e staat als jongste 
selectietrainer ooit in de boeken?

Vraag 48
Wie werd in 1986 tot lid van verdienste benoemd, nadat hij zo’n 15 jaar 
juniorenleider was geweest, wie had als voetballer de bijnaam “Circus” 
en zat ook nog 10 jaar in de redactie van het clubblad? 

Vraag 49
Sinds 1998 zitten Pascal Janssen, Franklin 
Klumpkens en Jack Engelen samen in de 
redactie en van 1998 tot 2003 was ook 
“neefje” Peter Engelen redactielid. Onder 
welke illustere bijnaam ging (en gaat) de 
redactie sinds 1998 door het leven?

Vraag 50
Welke secretaris heeft de eer als jongste secretaris ooit te zijn 
aangetreden?




59

Vraag 51
Waar kwam onze vorige in 1986 
“gekregen” kantine, die ruim 20 jaar 
dienst zou doen, vandaan?

Vraag 52
Welke 2 zussen (van Jack Engelen) waren in de 70-er, 80-er en 90-er 
jaren in afwisselende periodes vele jaren typistes van ons clubblad?

Vraag 53
Wie is de succestrainer, die Tivoli in het 2e decennium van de 21e eeuw 
terug op de kaart zette?

Vraag 54
Wie stopte na vele jaren in 2003 als wedstrijdsecretaris senioren en 
hoofdbestuurslid en werd toen benoemd tot lid van verdienste?

Vraag 55
Wie waren in 2005-2006 de 4 leden van de jubileumcommissie 75-jarig 
bestaan?

Vraag 56
Wie was in 1981 namens de redactie de grondlegger 
van de geschiedschrijving in het jubileumboek 50 jaar 
bestaan, wie was jarenlang (jeugd-/senioren-veteranen)
speler en ook jarenlang kaderlid (junioren/lid redactie) 
en werd in 2002 benoemd tot lid van verdienste?

Vraag 57
Zij werden in 2004 na vele jaren trouwe dienst met name op 
kantinegebied bij hun afscheid benoemd tot lid van verdienste. 
Welke 2 personen bedoelen wij?

Vraag 58
Wie neemt met 12 jaar penningmeesterschap de 3e plaats in op de 
betreffende “ranglijst”?
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Vraag 59
Wie was in de 80-er en 90-er jaren keeper in de selectie/lagere 
elftallen, wie was ook jarenlang jeugdleider en later bestuurslid en wie 
is sinds de start van onze website in 2004-2005 nog steeds de 
beheerder daarvan?

Vraag 60
Welke familie heeft maar liefst 2 tweelingen bij ons aan het voetballen 
of gehad?

DE DERDE RONDE – vragen (herhaling)

Vraag 31
Hoe heet het sportpark, waar we na veel 
omzwervingen in de eerste tijd van ons bestaan, 
na jaren terechtkwamen? En in welke periode 
hebben we dat sportpark mogen bespelen?

Vraag 32
Hoe heette de legendarische spits van het 1e 
in de “oorlogsjaren”, die in het kampioensjaar 
1941-1942 maar liefst 50 van de 79 treffers in 
de competitie maakte?

Vraag 33
Hoe heet ons huidige clubblad, dat al sinds 1974 onder die naam 
verschijnt? Hoe heette het clubblad, dat een klein decennium daarvoor 
verscheen en welk lid van verdienste was de bedenker/ontwerper van 
die naam/logo?

Vraag 34
Wie is al jaren een van onze hoofdsponsors, debuteerde in 2001-2002 
op 43-jarige leeftijd in het 1e en evenaarde in april 2005, bij een nieuw 
optreden in het 1e op een leeftijd van 46 jaar en 4 maanden, het op dat 
moment bestaande record “oudste speler in het 1e”?

Vraag 35
In welk jaar werd voor het eerst een 
dameselftal opgericht? Wie waren de 
initiatiefnemers/oprichters? 
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Vraag 36
Wie was in datzelfde jaar de eerste leidster en wie waren de eerste 
trainer en hulptrainer?

Vraag 37
Van 1964-1972 gingen de junioren met 3 
elftallen met de bus, dikwijls vergezeld van 
een grote supportersschare, op een in die 
tijd traditioneel toernooi. Naar welke plaats 
gingen welke 3 elftallen, hoe heette dat 
toernooi en welke club was de gastheer?

Vraag 38
Welke andere sporten dan voetbal werden en worden er beoefend op 
sportpark de Heihoef?

Vraag 39
Welke jeugdspeler van Tivoli heeft in 2004 
gespeeld in de “oranje meisjes onder de 
dertien” selectie?

Vraag 40
Welke “Hr.” was juniorenleider (in 1981 12½ jaar) 
en -wedstrijdsecretaris, werd in 1985 benoemd tot 
lid van verdienste, kreeg in 1986 de sportpenning 
van de stad Eindhoven, werd gehuldigd voor 50 
jaar lid en overleed in april 1987?  

Vraag 41
Wie is de dame, die jarenlang actief was in de jeugd- en kantinecom-
missie, tevens 9 jaar onze secretaris was en in 2016 benoemd werd tot 
lid van verdienste?

Vraag 42
In het begin van de jaren vijftig is het niet gewoon, dat jongens onder 
de 12 jaar in competitieverband voetballen. Vanaf 1952 wordt een 
speeltuincompetitie georganiseerd met deelname van de speeltuin op 
het Arnaudinaplein, die zich 2 jaar later aansluit bij Tivoli, de start van 
de pupillenafdeling dus. Wat was de naam van die speeltuin en wie 
waren de eerste voormannen?
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Vraag 43
Al snel werd toen het eerste 
eigen toernooi op vreemde 
bodem gehouden, die later de 
status van traditionele “Tivoli-
toernooien” krijgen. Hoe heet de 
Limburgse plaats, waar de eerste 
reeks toernooien plaatsvond en 
naar welke andere Limburgse 
plaats werden die toernooien in 
de 60-er jaren verplaatst?

Vraag 44
Wie was o.a. 8 jaar (hoofd)
redacteur van ons clubblad, was 
een geweldige verslaggever en 
stierf op veel te jonge leeftijd in 
2015?

Vraag 45
Welk huidig bestuurslid is het laatste decennium actief en een grote 
steunpilaar m.n. op de gebieden jeugd, activiteiten en kantine?

H H H
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COLUMN(S) JAN-DIRK VAN DER ZEE

De directeur amateurvoetbal KNVB Jan-Dirk van der Zee schrijft nog 
steeds regelmatig columns. In deze rubriek delen wij zijn columns, die 
we interessant vinden.

Column week 25 (22 juni):
“Hoe maken we de voetbalpiramide toekomstgericht?”

Eindelijk. Weg van de persconferenties. Weg van het wachten op 
versoepelingen en weg met het mondkapje. Na veertien maanden 
lullen over Covid-19 kunnen we het weer gewoon over voetbal 
hebben en zijn wedstrijden met publiek toegestaan. Hoezeer we 
dat hebben gemist, merk je aan het enthousiasme en de vrolijk-
heid op de tribunes bij het Nederlands Elftal. Als nooit tevoren 
wordt het spel samen beleefd.

Een gevoel dat je nu ook ervaart op de amateurvoetbalvelden. Daar 
doet 85 procent van de verenigingen mee aan de KNVB Regiocup. 
Pupillen en jeugdteams kunnen hierdoor vlak voor de schoolvakanties 
nog wedstrijden spelen tegen verenigingen in de buurt, in plaats van de 
maandenlange partijtjes onderling.

Overigens heeft corona ook positieve gevolgen gehad voor het 
amateurvoetbal. Bepaalde clubs, zoals het 110 jaar oude VUC in Den 
Haag waar ik vorige week te gast was, hebben het ledental zelfs zien 
toenemen. Hoe? Consequent de buurt betrekken bij ontwikkelingen 
binnen de vereniging. Maar ook de KNVB Oranje festivals zijn een 
doorslaand succes. Met een deelname van meer dan 70.000 
kinderen, bepalen deze evenementen nu al 25 procent van de 
instroom van nieuwe leden.
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Laten we daarom alvast een doorkijkje nemen naar dit nieuwe seizoen.

Om te kijken of we de competities in het jeugdvoetbal nog aantrekke-
lijker kunnen maken, gaan wij in twee regio’s testen (West 1 en West 
2) of verschillende vormen van het fasenvoetbal ook bij de junioren 
vanaf 13 tot 19 jaar (een leeftijdsgroep die makkelijk afhaakt) aanslaat. 
Net zoals bij de pupillen, zal daar niet meer worden gewerkt met twee 
seizoenshelften (voor- en najaar), maar in vier fasen. Om zo, bij iedere 
fase op basis van data uit de Wedstrijdenzaken-app en Teamindex een 
gelijkwaardiger competitie-indeling te organiseren.

De tweede verandering voor het komend seizoen is een beleidsmatige 
keuze van de KNVB waarmee voetbalverenigingen hun 1e elftallen 
horizontaal kunnen over-
schrijven van de zondag- 
naar de zaterdagama-
teurs. Voortaan mag dat 
ieder jaar voor 1 oktober 
worden aangegeven met 
als ingangsdatum het 
volgend seizoen (gel-
dend voor de duur van 
vijf jaar). De KNVB heeft 
hiertoe besloten omdat het zondagvoetbal al jarenlang terugloopt en er 
in diverse regio’s in Nederland grote behoefte aan overschrijving is.

Tot slot wordt dit najaar een breed KNVB-onderzoek opgezet met de 
centrale vraag: hoe maken we de voetbalpiramide toekomstgericht? 
Want door een terugloop van het aantal verenigingen zijn er aan de 
onderkant van de piramide steeds minder teams. Daarnaast willen we 
nóg meer regionale wedstrijden, meer derby’s en een betere 
aansluiting tussen de districten en de landelijke competities. Kortom, 
meer aantrekkelijke wedstrijden! Verder spelen wij onder meer met 
vragen als: Moeten er nog 14 teams per poule blijven? Is de opzet van 
de nacompetitie nog van deze tijd en zouden play-offs niet veel beter 
werken?

Dat allemaal gezegd hebbende, wat vindt u eigenlijk?

F F F
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Column week 23 (9 juni):
“Clubs nog meer openstellen voor hun omgeving door van allerlei extra activitei-
ten te organiseren”

Open deuren… Zie ze maar eens te vermijden als je antwoord 
moet geven op de vraag, waarom je zo graag naar je voetbalver-
eniging gaat? Dan liggen de clichés als valstrikken achter elkaar. 
Oud-professionals Tim de Cler en Houssin Bezzai overkwam het in 
de documentaire ‘Jouw club voor iedereen’, die afgelopen vrijdag 
op Youtube verscheen.

Het is een korte film van de KNVB en het Oranjefonds over de 
betekenis van het amateurvoetbal in Nederland, uitgebracht ter ere 
van de Nationale Voetbaldag op 12 juni aanstaande. Om zich alvast te 
verontschuldigen zegt De Cler in de camera: “Het is een cliché, maar 
voetbalvereniging Lugdunum voelt voor mij als een tweede thuis, een 
familie, een warm bad. Nog steeds voel ik de euforie als ik hier door 
het toegangshek loop.”

Dat gevoel was afgelopen zaterdag bijna aan te raken. Na 8 maanden 
van onthouding en beperkingen in het amateurvoetbal mochten we 
eindelijk weer naar de club. Voor sommige oudere mensen die ik bij de 
verenigingen sprak, was het zelfs de eerste keer in zestien maanden, 
dat ze terug waren op de sportaccommodatie. Ook de mannen van vv 
Voorwaarts 5 uit Utrecht konden hun geluk niet op. Zaterdagnacht om 
00.01 uur trapten zij af voor een trainingspartijtje. Een tikkeltje melig 
misschien, maar het maakte wel meteen duidelijk welke rol het 
Nederlandse amateurvoetbal speelt. Met 1,2 miljoen leden, bijna 3000 
verenigingen en 400.000 vrijwilligers is onze sport het grootste fysieke 
sociale netwerk van dit land. Stel dat je zoveel mensen zo’n lange 
periode van Wifi zou afsluiten in plaats van het amateurvoetbal, dan 
heb je een opstand.
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Maar ook in het amateurvoetbal hadden de beperkingen van de 
coronamaatregelen niet veel langer moeten duren of er was verzet 
gekomen. Sommige clubs namen de bocht al wat ruimer. Ook bij mij 
heeft burgerlijke ongehoorzaamheid wel eens door het hoofd gespookt. 
De financiële ellende waar een belangrijk deel van de verenigingen op 
afstevende, had de samenleving namelijk veel meer schade 
berokkend. Als directeur amateurvoetbal ervaar ik dagelijks wat een 
club voor zijn omgeving betekent. Welke kracht ervan uitgaat om in 
steden en dorpen mensen in beweging te krijgen en met elkaar te 
verbinden. Waarbij de kantine fungeert als ontmoetingsplek en 
verzamelplaats van activiteiten. Dat sterke sociale karakter van 
verenigingen en alle positieve neveneffecten die daar bij horen, is 
door de lockdowns behoorlijk ingedamd. 

Om die reden organiseert de KNVB aanstaande zaterdag de Nationale 
Voetbaldag. Een idee dat is ontstaan in de voorbereiding van het EK 
2020 en waarvan het de bedoeling is dat het ieder jaar wordt georga-
niseerd. Doel: clubs nog meer openstellen voor hun omgeving door al-
lerlei extra activiteiten te organiseren. Zo worden er pupillentoernooitjes 
gehouden bij verzorgingshuizen, picknicks opgezet met Jeugdwerk, 
ziekenhuispersoneel uitgenodigd om langs te komen en E-sports-
wedstrijden gespeeld. In totaal doen meer dan 500 clubs mee en er 
zijn inmiddels 100.0000 mensen in het land bij betrokken. Niet slecht 
voor een evenement waarvan het lange tijd onzeker was of het door de 
corona-ontwikkelingen wel live kon plaatsvinden. Maar zoals altijd in 
het amateurvoetbal; wij laten ons niet kisten.

Cliché? Zeker, maar zoals dat is met open deuren, ze zijn wel waar.

F F F

H H H
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CORONA
(vervolg van pagina 35) 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Op pagina 35 waren we met onze “Corona-berichtgeving” gebleven bij 
19 juni. We gaan nu verder met deel 2, dat dus weer in omgekeerde 
chronologische volgorde geselecteerde items bevat vanaf 19 juni en 
ouder. Wij wensen de “volhouders” weer veel leesplezier!

Ook op 19 juni stond dit in het ED:

F F F
Deze is ook van 19 juni:
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Van 18 juni hier wat screenshots en van 16 juni een scan van een 
artikel in het ED en nog wat screenshots:

F F F
Van 15 juni een artikel uit het ED en een screenshot:

F F F
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Op 14 juni lazen we dit artikel:

F F F
Van 13 en 14 juni deze screenshots:

F F F
En deze zijn van 10 en 11 juni:

F F F
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Dit artikel komt uit het ED van 10 juni:

F F F
Op 8 juni lazen we dit in het ED:

F F F
Deze zijn van 6, 7 en 8 juni: 
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En nog een paar van 3, 4 en 5 juni:

F F F
Dit artikel is van 5 juni:

F F F
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Deze ED-artikelen zijn van 4 juni (links) en 3 juni (rechts):

F F F
En nog 2 artikelen van 3 juni:

F F F
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Twee Teletekst- screenshots van 2 en 3 juni:

F F F
En de laatste 3 artikelen voor deze rubriek van 1 en 2 juni:

H H H
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UIT DE MEDIA – AVE/ED

Van amateurvoetbaleindhoven.nl en het ED/ed.nl plaatsen we een 
selectie van de volgens ons interessante artikelen, die niet direct 
Corona-gerelateerd zijn.

Deze 2 scans zijn uit het ED van 21 juni:

F F F
Het volgende artikel stond op 18 juni op de “AVE”-website:

ALLE AMATEURSPORTERS KUNNEN VANAF 26 JUNI WEER 
WEDSTRIJDEN SPELEN.
18 juni 2021 19:31 Nieuws

Publiek is vanaf die datum ook weer toegestaan, 
maar moet wel 1,5 meter onderling afstand houden 
van elkaar. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. 
Veel andere coronamaatregelen bij de amateursport 
waren de afgelopen periode al in fases verruimd.

Zo mochten jonge sporters tot en met zeventien jaar vanaf 5 juni weer 
echte wedstrijden te spelen in competitieverband. Ook de sportkantines 
mochten weer open. Sporters van achttien jaar en ouder mochten 
alleen nog op de eigen club sporten.
Voor juni was het acht maanden niet mogelijk om amateurwedstrijden 
te organiseren in verband met het toen oplaaiende coronavirus.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F
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Op 15 juni lazen we op ed.nl het volgende artikel:

DOELMAN EFEKAN AYDIN VAN TIVOLI TERUG NAAR GESTEL
Doelman Efekan Aydin (30) maakt volgend seizoen weer deel uit 
van de selectie van Gestel. Hij keert terug bij de club na een 
seizoen voor SV Tivoli te zijn uitgekomen. Aydin kwam al eerder 
twee periodes uit voor Gestel.

Pascal Snijders 15-06-21, 00:09 Bron: ED

De in Konak in het Turkse Izmir geboren Aydin stond in de jeugd onder 
de lat bij Braakhuizen, Brabantia en Geldrop. Bij die laatste club kwam 
hij in 2008 als 17-jarige bij de selectie. Vanaf 2010 was hij al twee sei-
zoenen actief bij Gestel en keerde vervolgens even terug bij Geldrop. 
Na een jaartje bij Brabantia sloot Aydin in 2014 aan bij PSV AV en 
verkaste twee jaar later naar SV Valkenswaard. In 2017 keerde Aydin 
terug bij Gestel. Daar was hij nog een seizoen eerste doelman en ver-
volgens een jaar oproepkracht.

F F F

H H H
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EREGALERIJ – Bestuurders en Trainers

SV Tivoli heeft gedurende haar bestaan een aantal leden gekend, die 
voor een belangrijk deel het gezicht van onze vereniging bepaald 
hebben. Een groot aantal van hen is ons reeds ontvallen, maar wij 
willen niet nalaten de namen van de werkers op deze pagina’s te 
vermelden en daarmee de dank van alle leden tot uitdrukking brengen.

In het clubblad van maart/april zijn we begonnen met de eregalerij van 
onze erevoorzitters en ereleden. In het clubblad daarop was het de 
beurt aan onze leden van verdienste. In het vorige clubblad zijn we in 
deze galerij verder gegaan met de bestuurders, belast met de dage-
lijkse leiding, te beginnen met de voorzitters. In dit clubblad is het dan 
de beurt aan de secretarissen, wier namen in onderstaand overzicht 
worden vermeld. In de volgende clubbladen passeren dan nog de pen-
ningmeesters en tot slot de trainers van het 1e.
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Secretarissen:
1931    J. van Gulik
1934    Marc van Strien
1939    Toon Gilsing
1941    L. Hendriks
1942    Toon Gilsing
1943    L. Hendriks
1945    Herman in ‘t Zandt
1949    Piet Verhulst
1972    Simon Groeneveld
1982    Toine Coenders
1982    Theo Nonnemaker
1984    Tinus van Driel
1990    Roel van Gompel
1991    Rob Vincken
2006    Leny Sanders
2015    Marc van Hout

Van 12 van de 14 secretarissen hebben we foto’s. Van links naar rechts en 
boven naar beneden zijn dat: J. van Gulik, Marc van Strien, L. Hendriks, Toon 
Gilsing, Piet Verhulst, Simon Groeneveld, Toine Coenders, Tinus van Driel, 
Roel van Gompel, Rob Vincken, Leny Sanders en Marc van Hout.

H H H
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SV TIVOLI BEDANKT HAAR SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

ADVERTEERDERS CLUBBLAD:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK” 
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar
Leanja Keyboardcentrum Eindhoven
Reprofair Autogas Corona “D. Rebel en Zn.”
Wiro Wok Show-Cooking Restaurant Café ’t Bambierke
Bloemenhuis Bouman 
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RECLAMEBORDSPONSORS:

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
Sport Praktijk Ben Aarts  Berende Inbraakbeveiliging
D-Sign Frans Veldpaus Dakwerken
Alforte Sport 2000 Brabant Sports
Mr. Kebab Glazenwasserij H.Lutgens
CinC “Coffee in Companies”
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BORDSPONSORS 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
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar 
Ons Danny    Onze LEO Boetiek Diva’s
De Goey Interieurwerken Glazenwasserij H.Lutgens
DBS Steigers RvdL Beheer
New York Pizza DVN Logistics
Veteranen Wok Cafetaria Stratum
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK ”
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TENUE-/MATERIAAL- EN OVERIGE SPONSORS:

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 Sports 2000
Café Bar ’t Lempke Friezenkamp APK
Keurslagerij Verberne 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
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away
Adimec Bart van den Broek Schilderwerken
Haarmode Rob WEBS Marketing & Sales
Hak- en Sleuvenfreesbedrijf van de Moosdijk Smootch Music
Klein Kiskamp Tegelwerken 
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- het grote loslaten is begonnen
- de versoepelingen erg welkom zijn
- de positieve cijfers hier enorm veel invloed op hebben gehad
- de basisregels nog wel van kracht zijn
- die regels ons amper beperken
- er toch ook blijvende schade is aangericht
- vele ondernemers de dupe zijn geworden
- met name de horeca sector hard geraakt is
- uw redacteur Franklin hier zo’n voorbeeld van is
- zijn hostel in flinke nood zit
- we hem zowel mentaal als fysiek willen blijven steunen
- we een heus toernooi hebben gehad
- er onder aanvoering van hoofdtrainer Joeri een mixtoernooitje 

gespeeld is
- alle Tivolianen welkom waren op 27 juni jl.
- het een zeer gezellige zondag is geweest
- u dat heeft kunnen teruglezen in dit blad
- onze jeugdafdeling steeds meer floreert
- daar weer een duidelijke groei te zien is
- ook de doorstroom erg goed blijkt
- diverse spelers naar ‘n andere club op ‘n hoger niveau zijn begeleid
- er een heuse Tivolimatch is gemaakt
- onze kantine het podium was voor een aanzoek
- Joey op zijn knieën ging voor Kylie
- Kylie uiteraard ja heeft gezegd

H H H








