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Als jubilaris is het 
zaak om iedereen 
te ontmoeten op 
je jubileumfeest, 
de felicitaties in 
ontvangst te ne-
men en samen een 
gezellig feestje te 
vieren. Zeker als 
bejaarde jubilaris 

is er reden genoeg voor zo’n feestje, 
zelfs in het coronatijdperk kan dat 
niet achterwege blijven. Ook al kan er 
heel veel niet, gebleken is dat er ook 
veel wel kan.

Als leden zijn we digitaal bij elkaar ge-
komen voor een heel gezellige online 
quiz met een hapje en een drankje 
erbij.
Onze activiteitencommissie heeft een 
heel leuke quizavond georganiseerd 
waarin we naast de kennisvragen, 
prijswinnaars en gezelligheid stil ston-
den bij ons 90-jarig jubileum.

Zo ging het jubileum niet ongemerkt 
voorbij en hebben we ook nog iets 
moois in het vooruitzicht in het post-
corona tijdperk.

Dit blad is alvast gevuld met allerlei 
jubileum wetenswaardigheden.

Veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

*Tivoli 90 jaar!*
Op 16 maart was het feest, onze club werd die dag namelijk 90 jaar 
geleden opgericht! Via deze weg wil het bestuur dan ook alle leden feli-
citeren met deze bijzondere mijlpaal!
Ondertussen hebben we dit al online gevierd met een quiz en is het 
natuurlijk nog even afwachten op de echte viering. Wel staan dit blad 
en de komende bladen alvast in het teken van dit jubileum.

Corona-nieuws
Zoals jullie weten, blijven de Corona-besmettingen nog steeds sterk 
oplopen in ons land en als gevolg hiervan heeft het kabinet zich ge-
noodzaakt gevoeld om de maatregelen steeds weer verder aan te 
scherpen. Tivoli volgt hierbij nauwgezet de regels die de overheid, 
KNVB en NOC*NSF ons oplegt. Dat betekent onder andere dat de kan-
tine voorlopig gesloten blijft, ook zijn er geen toeschouwers toegestaan 
en dient men zo snel mogelijk het sportpark te verlaten na zijn of haar 
voetbal-gerelateerde activiteiten. Voor de meest actuele informatie ver-
wijs ik jullie naar onze site, waarop een link naar de geüpdatete regels 
te vinden is.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell veteranen/hoofd jeugd/jeugdleider/HB
  Tom de Haas selectie/trainer dames
 2 Inge Hendrikussen verenigingslid
  Els Monen verenigingslid
 4 Danny Visser veteranen
 5 Ronald Geldhof senioren
 6 Mike Gijbels senioren
 8 Jorn Creemers verenigingslid
  Davy van der Hoeven senioren
  Johnny Harms senioren
 9 Patrik Sopata senioren
 11 Rob van Dommelen senioren
  Frederique Jansma jeugd
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal
 14 Przemyslaw Oryszczak senioren
 15 Michael Heeren veteranen
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 17 Romie Leijtens dames
  Niels Klomp jeugd
 19 Marvin Hout van senioren
  Jonathan Philippart jeugd
  Koen Jaspers senioren
 20 Jordy vd Venne senioren
 22 Kelly Adriaanse dames
 23 Jos de Waal senioren
 25 Hugo Klaassen elftalbegeleider senioren
  Nicky Engels senioren
  Milad Sanjabi senioren
  Lieke Smeets dames
 27 Jef de Haas vriendenclub veteranen
 28 Kyano Kivits jeugd
 29 Bas van Hoof veteranen/medewerker G&A/kantine
 30 Henk vd Boomen veteranen/medewerker actcom/kantine
  Nick van Middelkoop veteranen
 31 Franklin Klumpkens redacteur clubblad

H H H



4

WIJ FELICITEREN

in de maand april

 1 Tommy Boerboom  jeugd
  Daniël Bundel  senioren
 2 Fnot Biniam Gebrehiwet  jeugd
 3 Robin van Daal  senioren
  Roy Haverkort  senioren
 8 Rick Pruim  senioren
  Michel Mohanlal  keeperstrainer senioren
  Mariel Schenkelaars  verenigingslid
  Sylvia Bell  medewerker kantine
  René Rijkers  medewerker kantine
 9 Randy Momoh  senioren
 10 Nikki Engeland  dames
 14 Ger Kuijpers  reservelid algemeen
 15 Marcel Visser  senioren
 16 Christiano Schalks  jeugd
 18 Berry van Gompel  verenigingslid
  Hans Sanders  verenigingslid
  Sebastian Kaczmarczyk  senioren
 20 Patrick Maijers  veteranen/scheidsrechter
    veteranen
 21 Sami Azmani  jeugd
 23 Joep Verschuijten  senioren
 24 Otto Nuys  verenigingslid
  Furkan Akyildiz  jeugd
 25 Tom van Kemenade  senioren
  Ilona Andriessen  dames
  Jeroen Lobbes  senioren
 26 Ruben Dias Soares  jeugd
 27 Joep Ackermans  jeugd

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand mei

 2 Vincent Prudon veteranen
 3 David van Leeuwen senioren
  Ed Kloes senioren
 4 Luuk Janssen jeugd
 5 Julio Cesar Otten jeugd
  Hamed Khawar senioren
 6 Joey Klaassen senioren
  Burhan Saygili senioren
  Irma Wintermans dames
 7 David Jansma jeugd
  Sjang Huiskes senioren
 10 Tommy Bekelaar verenigingslid
 11 Stef de Goey senioren
 12 Amir Barkhordar jeugd
 13 Efekan Aydin senioren
 16 Frank Gielen vriendenclub veteranen
 17 Roy de Goey senioren
 20 Nina Evers dames
  Belle Driessen verenigingslid
 23 Nick van Reusel senioren
 24 Younes Chahir jeugd
 25 Simon Groeneveld commissie van beroep/
   lid van verdienste
  Mathew Afam Mbaeri senioren
 26 Harold Donkers senioren
 27 John Hanraths veteranen/bestuursondersteuner
  Akyildiz, Senol senioren
 28 Frank van de Ven veteranen
 29 Brian Welten jeugd
 30 Angelique Janssen hoofdbestuur/kantine/activiteiten
  Nigel Rohof jeugd
 31 Gijs Visser veteranen
  Vincent Liebregts senioren

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR 
(van onze redactie)

Natuurlijk is het bijzonder, dat onze club (op het moment van schrijven) 
ruim een week geleden, op 16 maart, 90 jaar geleden werd opgericht. 
En natuurlijk dient een zichzelf respecterende redactie daar min of 
meer uitgebreid aandacht aan te besteden. Tot nu toe hebben we op 
publicatiegebied de volgende route in gedachten. Allereerst gaan we 
de voorkant van de kaft een feestelijk “90-jarig bestaan”-tintje geven en 
dat zullen jullie al in dit clubblad en ook in de rest van dit jubileumjaar 
kunnen ervaren. Verder hebben we zitten brainstormen over wat we 
verder nog zouden kunnen doen en al doende hebben we o.a. de 
volgende dingen bedacht.
We zijn bezig met het samenstellen van “De Grote SV Tivoli 90 Jaar 
Quiz” en vanaf dit clubblad gaan we die in meerdere afleveringen 
verdeeld over de rest van het jaar aan jullie presenteren.
Ook gaan we, gebaseerd op een lumineus idee van onze secretaris en 
correspondent Marc van Hout, starten met “SV Tivoli 90 Jaar – 
De Column Van…”, waarin de (gast)schrijver beschrijft wat 90 jaar 
Tivoli voor hem of haar betekent of betekend heeft. In dit clubblad wordt 
de aftrap gedaan door onze redacteur Pascal Janssen en in de volgen-
de edities komen dan onze correspondent, de overige redactieleden en 
gastschrijvers aan de beurt. Dus wie wel wat in het gastschrijverschap 
ziet, mag zich vanaf nu bij ons melden. 
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We zijn ook bezig met “SV Tivoli 90 Jaar – De Geschiedenis”. 
We zijn van plan om de geschiedenis van de eerste 75 jaar, zoals die in 
ons jubileumboek 75 jaar gepubliceerd is, verkort te gaan publiceren en 
dan vanaf het volgende clubblad in delen (b.v. 3 van 25 jaar) te plaat-
sen. In daaropvolgende clubbladen gaan we dan de geschiedenis van 
de laatste 15 jaar verslaan, waarbij we al op assistentie kunnen reke-
nen van niemand minder dan Hein Groeneveld, onze geschiedschrijver 
van het eerste uur (grondlegger geschiedenis 50 jaar).
En, er zal nog meer voorbij gaan komen. Zo hebben we een aantal 
“Ranglijsten” samengesteld, die we in de loop van dit jaar met jullie 
zullen delen. Wie nog leuke ideeën voor andere ranglijsten heeft, mag 
dat aan ons melden. Ook hebben we de beschikking over bijgewerkte 
lijsten, die je kunt rangschikken in de categorie “EREGALERIJ”. Ook 
die zullen we in de komende tijd regelmatig publiceren. En misschien 
worden we wel verrast met input van de geachte lezer.
Tenslotte is uw hoofdredacteur nog aan het broeden om ergens in ons 
jubileumjaar een extra en speciale jubileumuitgave uit te brengen.

We beginnen onze “SV Tivoli 90 Jaar”-berichtgeving met een bericht, 
dat op onze verjaardag 16 maart 2021 op onze website werd geplaatst.

PERSBERICHT/WEBSITE 
(van Marc van Hout/Jack Engelen)

Op 16 maart 1931 werd SV Tivoli opgericht en bestaat nu dus 90 jaar. 
De Sport Vereniging Tivoli ontleent haar naam aan de toentertijd nog 
bij Geldrop behorende wijk Tivoli. Tivoli was vóór de dertiger jaren een 
landgoed van de Geldropse baron van Tuyll van Serooskerken en de 
naam Tivoli is waarschijnlijk afkomstig van het Italiaanse stadje Tivoli 
(oorspronkelijk Tibur), dat bekend stond als een mooi buitenverblijf. In 
mei 1928 werd dat landgoed aangekocht door de toenmalige Eindho-
vense Woningbouwstichting “Thuis Best” en die bouwde daar arbei-
ders- en middenstandswoningen en zo was de wijk Tivoli geboren.
De grote animator achter de 
oprichting is Gerrit Jan Blom, 
de secretaris van de toenmalige 
Neutrale Brabantse Bond en het 
eerste bestuur wordt gevormd 
door de heren Snelders (voorzit-
ter), Keijzers (secretaris) en Aal-
poel (penningmeester).
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Het allereerste speelveld is een zandvlakte achter de huidige Giraf-
festraat, maar door de erbarmelijke staat wordt dit veld door de bond 
afgekeurd en de competitie start op een veld achter de Leeuwenstraat. 
In de eerste 20 jaar loopt de zoektocht naar een geschikt veld als een 
rode draad door de historie. In 
1951 kregen we dan eindelijk een 
vaste locatie in onze wijk Tivoli, 
het sportpark Verlengde Heezer-
weg, dat we zo’n 20 jaar zouden 
bespelen. In 1971 moesten we 
daar echter weer vertrekken van-
wege geplande huizenbouw in 
het nieuwe plan Gijzenrooij, dat 
achteraf overigens pas zo’n 10 á 
15 jaar later van start ging. 
Sportpark de Heihoef werd onze nieuwe thuisbasis en daar spelen we 
nu nog steeds, al zo’n 40 jaar dus.

De prestaties van ons 1e elftal zijn 
op het hoogtepunt in de 40-er ja-
ren, toen we regelmatig in de 2e 
klasse, het toentertijd op een na 
hoogste niveau, speelden. Later 
zijn we qua niveau stilletjes aan la-
ger gemoeten naar 3e en 4e klasse 
niveau en in de 21e eeuw gleden 
we, mede door noodzakelijke “op-
schoon acties”, af naar de kelder 

van het amateurvoetbal (5e en 6e klasse).
Een opleving hadden we met de komst van een aantal goede spelers 
en trainer Hans Bonnema in 
2016, waarmee we na 37 jaar 
in 2017 en in 2018 voor de 
9e en 10e keer in de historie 
kampioen werden en zo weer 
in de 3e klasse kwamen. Mo-
menteel spelen we weer in de 
4e klasse na een (vrijwillige) 
degradatie in 2020.
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Tot zover een korte geschiedkundige beschrijving.

Alhoewel een 90-jarig bestaan geen officieel jubileum mag heten, zou-
den we ons 18e lustrum (of granieten jubileum) graag uitgebreid gevierd 
hebben. Helaas speelt dat ellendige Coronavirus iedereen nog steeds 
parten en kan dat op dit moment niet.
Daarom zijn we blij, dat een aantal enthousiastelingen toch iets gevon-
den heeft in de vorm van een online “Quiz Night” op zaterdag 20 maart 
a.s. in het teken van het 90-jarig bestaan.
In een later stadium gaan we dat ongetwijfeld nog feestelijk inhalen, 
want om te eindigen met de intro van ons clublied:
“Tivolianen, dat zijn wij allen en daarom zijn wij zo trots”.

Natuurlijk is deze informatie ook aan amateurvoetbaleindhoven.nl en 
het ED gestuurd.
Het ED vond het blijkbaar niet de moeite waard om er enige melding 
van te maken en dat is tegenvallend.
AVE daarentegen plaatste het artikel direct op 16 maart 2021. 

Aangezien dat inhoudelijk bijna exact hetzelfde is als bovenstaand 
beperken we ons hier tot het vermelden van de link naar dat artikel:

https://amateurvoetbaleindhoven.nl/sv-tivoli-90-jaar 

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

Mixtoernooi 27 maart 2021
Op zaterdag 27 maart hebben we voor de jeugd een 
mix-toernooi georganiseerd. De teams JO9 en de 
oudste Welpen speelden samen onderling een par-
tijtje. De teams JO10, JO11, JO12 en JO13 werden 
onderling gemixt, 
Om het echte wedstrijdgevoel te evenaren, speelden 
we 8 tegen 8 op half veld. Bij de voorinventarisatie 

leek het erop, dat we 7 mogelijk 8 teams konden samenstellen, maar 
door ziekte, quarantaine en andere oorzaken bleef de teller steken op 6 
teams van 8 spelers.
Het was duidelijk dat een wedstrijd spelen gemist werd, iedereen was 
erg fanatiek, het spatte er vanaf. Er werd een halve competitie ge-
speeld, zodat ieder team 5 wedstrijden speelde.
Hierna waren de finalewedstrijden 5e-6e, 3e–4e en 1e–2e plaats.
De wedstrijden om de 3e–4e en 1e–2e plaats gingen gelijk op en 
moesten door penalty’s beslist worden. 
De finale tussen Real Madrid en Manchester City eindigde in 4-4 en 
met een gelijkstand na het nemen van alle penalty’s. Uiteindelijk werd 
de winst binnengehaald door Real Madrid nadat Manchester City de 
om en om penalty had gemist.
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Tot slot nog enkele foto’s:
JO9 en Welpen in actie

Impressies Mixtoernooi

Real Madrid, het winnend team

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR – “QUIZ NIGHT”

Op 16 maart 2021 was het 90 jaar geleden, dat SV Tivoli werd opge-
richt en alhoewel dat geen officieel jubileum is, mag deze mijlpaal niet 
zo maar even voorbij gaan. Maar omdat we nu met die nare Corona-
pandemie zitten, mogen er vooralsnog geen fysieke feestelijkheden of 
andere veldacties plaatsvinden. 
Echter, op initiatief van de activiteiten-
commissie werd er op 20 maart jl. alvast 
een digitale online quiz georganiseerd, 
die met 25 deelnemende teams in de 
smaak blijkt te zijn gevallen. Wij hebben 
onze correspondent/secretaris Marc van 
Hout en onze redacteur Pascal Janssen 
bereid gevonden hiervan verslag te doen. 
Het kan, denken wij, geen toeval zijn dat 
juist zij met de 1e en 2e prijs aan de haal 
gingen. Onze speciale dank gaat uit naar 
de organisatoren, die deze happening 
hebben mogelijk gemaakt. 

Op de volgende pagina’s het verslag!
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VERSLAG “QUIZ NIGHT’ 20 MAART 2021 
(door Marc van Hout en Pascal Janssen)

Een paar dagen na onze officiële 
jubileumdatum heeft de activitei-
tencommissie een heel leuke quiz 
in elkaar gezet. Ook al moest deze 
quiz online gehouden worden, toch 
waren er heel wat enthousiaste-
lingen die deel wilden nemen. In 
totaal waren er 25 deelnemende 
teams.

Om de gezelligheid onder elkaar te verhogen, konden de deelnemers 
vooraf een (of meerdere) borrelplank(en) bestellen. Zo konden we el-
kaar via een livestream, ofwel Teams-meeting zien, samen borrelen, 
snacken en quizzen.

Alvorens de quiz van start ging kreeg onze penningmeester, Stefan 
Bell, het woord. Hij sprak ons toe en beloofde dat er zodra het mogelijk 
is een “real-life” feest nog zal volgen. Ook sprak hij zijn dank uit aan 
alle vrijwilligers en leden, zonder wie een club als de onze nooit zou 
kunnen bestaan. 
Sinds de komst van onze nieuwe buren hebben vele vrijwilligers zich 
keihard ingezet om de kantine om te toveren tot een waar paleisje en 
mede dankzij deze inzet en betrokkenheid rechtvaardigt en waarborgt 
dit ons bestaansrecht als kleine club. 
Ook werden we nog even kort toegesproken door oud-profvoetballer 
Gerald Vanenburg. Hij groette en feliciteerde ons met deze mooie mijl-
paal  in een speciaal opgenomen videoboodschap..

Dan de quiz, de activiteitencommissie had via het online platform 
Teams de uitnodigingen verstuurd en zo konden we elkaar allemaal 
weer eens zien. Tegelijkertijd moesten we dan ook inloggen in Kahoot, 
want via dat platform werd de quiz gespeeld. Er stonden 71 vragen op 
het program, variërend van showbizz vragen, naar topografie vragen, 
naar luisterfragment vragen, tot aan Tivoli vragen. Al met al een heel 
leuke mix met voor ieder wat wils. Ook was er een korte pauze voor-
zien halverwege de vragen.
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Al snel na de pauze werd duidelijk dat Marc van Hout duidelijk een al-
leskenner is. Hij bleef maar scoren en liep gestaag uit, ook de 2e plek 
leek een stabiele factor en dat was het team Pascal mag Belle. Voor 
de pauze waren de rollen tussen deze twee nog omgedraaid geweest. 
Echter de strijd om plek 3 was erg open en daar was het echt stuivertje 
wisselen. Mandy maakte aanspraak hierop en ook Ronnie, RW10, Luc 
Verbeek en Dion & Silvia mengden zich in die strijd. De uiteindelijke 
betere van deze kanshebbers bleek Luc Verbeek.

Daarmee was het erepodium compleet. 

Winnaar Marc zou later die week een 
cadeaubon van onze sponsor Eddy’s in 
ontvangst nemen en voor de 2e en 3e 
plaats waren voor Pascal en Luc vrij te 
besteden Primera-bonnen beschikbaar.

De quiz was hiermee klaar en de 
liefhebbers konden nog even verder 
kletsen in de Teams-meeting.

Het was een zeer geslaagd evenement, chapeau voor en dank aan de 
organisatie. Hoe leuk dit ook was, wij kijken nu al uit naar de live viering 
van ons jubileum!

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

Van verschillende kanten hebben we te horen gekre-
gen, dat de “Corona-berichtgeving”, zoals we die tot 
nu toe in jullie clubblad publiceerden, een te dominan-
te plaats inneemt en best wel wat minder zou kunnen.
Al terugkijkend moeten we inderdaad erkennen, dat 
deze overvloed aan berichten en artikelen gerelateerd 
aan COVID-19 tot een “overkill” (zoals ze dat zo mooi 
in het buitenland zeggen) hebben geleid. Natuurlijk 
is dat ellendige virus nog lang niet weg en zullen we 

het nog steeds daarmee moeten doen. Om helemaal te stoppen met 
deze berichtgeving lijkt ons nu dus nog geen optie, maar we hebben 
wel alvast besloten om voor deze rubriek selectiever te werk te gaan en 
ons een maximum aan het aantal pagina’s te gaan opleggen. Tevens 
wijzigen we de volgorde naar omgekeerd chronologisch (dus van nieuw 
naar oud) en mogelijk spreiden we deze rubriek over verschillende 
gedeelten in dit clubblad.
Veel (in ieder geval meer) leesplezier gewenst!

Op 29 maart  zagen we in het ED het volgende:

Het complete gerelateerde artikel lees je via deze link:
https://www.ed.nl/gezond/rianne-33-weet-alles-over-je-adem-en-kan-daarmee-een-
coronabesmetting-opsporen~a7ecc097/ 

F F F
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Ook lazen we op 29 maart nog het volgende:

Het complete gerelateerde artikel lees je via deze link:
https://www.ed.nl/binnenland/eindelijk-weer-naar-het-stadion-prikken-hugo-
prikken~a316a792/ 

F F F
Op 26, 27 en 28 maart lazen we de volgende Teletekstberichten:

F F F
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Uit het ED van 25 maart haalden we het volgende:

F F F
Op 24 maart scanden we uit het ED de volgende items:

F F F
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Op Teletekst zagen we op 22 en 23 maart het volgende:

F F F
In het ED van 22 maart vonden we het volgende screenshot:

F F F
De volgende 3 screenshots zijn van 19, 21 en 22 maart:

F F F
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De volgende 2 artikelen komen uit het ED van 20 maart:

F F F
Op 19 maart  maakten we een scan (links) en een screenshot (rechts):

F F F
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Op 18 en 19 maart liet Teletekst de volgende items zien:

F F F
Uit het ED van 17 maart scanden we het volgende:

Het complete artikel vind je via deze link:
https://www.ed.nl/buitenland/brussel-al-deze-zomer-vrij-reizen-met-groene-
pas~adb5460e/ 

F F F
Ook uit het ED van 17 maart:

F F F
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En weer een uit het ED van 17 maart:

Het complete artikel vind je via deze link:
https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7156/publications/11137/arti-
cles/1318644/17/1 

F F F
Op 16 maart  vonden we het volgende bericht op Teletekst:

Tot zover ons 1e deel van de Corana-
berchtgeving. Verderop vind je het 
vervolg. Mocht je er al genoeg van 
hebben, dan mag je dat gerust
overslaan.

H H H
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We hebben speciaal ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan een quiz 
samengesteld, die aan de geschiedenis van onze club gerelateerde 
vragen bevat en die we “De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz” (hoe ver-
rassend) noemen. Vanaf dit clubblad gaan we die in meerdere afleve-
ringen verdeeld over de rest van het jaar aan jullie presenteren. Voor 
deze eerste ronde hebben we 15 vragen geselecteerd, waarvan we 
de antwoorden in een volgend clubblad zullen geven. In dat volgende 
clubblad volgt dan ronde 2 en zo verder.
Natuurlijk zouden wij graag zien, dat jullie massaal gaan deelnemen 
aan deze quiz en als je wilt meedoen, dan kun je oplossingen sturen 
naar svtivoliclubblad@gmail.com. Helaas hebben we (nog) geen prijzenpot 
en zoeken we nog sponsors hiervoor. Maar goed, het is ook niet zo erg 
als je alleen voor de eer mee zou moeten doen, want wie wil er nou 
niet bekroond worden met de titel “De Grootmeester Van De Grote 
SV Tivoli 90 Jaar Quiz”? Dan volgt nu Ronde 1
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DE EERSTE RONDE - vragen

Op welke datum werd onze club opgericht en welke 3 personen 
vormden het allereerste dagelijks bestuur? 

Welke doelman maakte deel uit van het befaamde EVV Eindhoven 
(nu FC Eindhoven), dat in 1953-1954 de landstitel behaalde, was 
later (eind jaren vijftig, begin jaren zestig) de keeper van SV Tivoli, 
en was de opa van ons lid van de dames Anna Welten? 

Hij was in de jaren 50 en 60 samen met zijn schoonvader en Harrie 
vd Veen een van de pioniers in de juniorenafdeling en jarenlang 
leider en secretaris/voorzitter van die afdeling. Hij werd in 1969 
benoemd tot erelid en tot hoge leeftijd voetbalde hij in het legen-
darische “veteranenteam” van leider Jac van Heesewijk. Welk in 
2016 overleden erelid bedoelen wij? 

Welk legendarisch duo speelde samen in het 1e in de 40-er jaren, 
waren als secretaris en penningmeester lid van het bestuur in de 
50-er en 60-er jaren, waren samen van 1954 tot 1962 trainer van 
het 1e, namen in 1972 na resp. 23 en 17 jaar secretaris/penning-
meester afscheid en werden in 1973 benoemd tot Erelid? 

Hij was speler bij de jeugd en senioren, redactielid en penning-
meester clubblad, leider junioren en senioren, voorzitter senioren, 
secretaris junioren en HB. Wie kreeg in 1988 voor het eerst in de 
historie, terwijl hij nog (als secretaris van het HB) in functie was, 
de titel “Lid van Verdienste” uitgereikt, wie stierf in 2005 op 52-
jarige leeftijd en werd in 2006 bij de feestavond van het 75-jarig 
bestaan postuum verkozen tot “Tivoliaan van de Eeuw”? 

Wie zat in de 40-er, 50-er en 60-er jaren langdurig in het bestuur, 
was in die tijd een markant figuur m.n. omdat hij “per zogenaamde 
stootkar snoep en versnaperingen van het Arnaudinaplein naar 
het veld aan de Heezerweg sleept om te verkopen voor Tivoli” 
en werd in 1972 benoemd tot lid van verdienste? 

Wie was van 2001 tot 2019 (niet onafgebroken) de voorzitter met 
de meeste dienstjaren en werd in 2014 tot Lid van Verdienste en in 
2019 tot Erevoorzitter benoemd? 
En wie is onze andere Erevoorzitter? 
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Welk lid van ons veteranenteam was jarenlang een vaste waarde 
in ons 1e, was ook nog in 3 verschillende periodes geruime tijd 
trainer/coach van het 1e en is met 636 wedstrijden voor het 1e de 
absolute recordhouder op dit gebied? 

Wie is ons in 1979 benoemde enige vrouwelijke erelid, die in de 
60-er en 70-er jaren een grote steunpilaar was bij de pupillen-
afdeling en wat was haar bijnaam? 

Welke “Opa” was eind jaren 40, begin jaren 50 een van de grond-
leggers van de juniorenafdeling en werd in 1960 benoemd tot lid 
van verdienste? 

Wat is de titel van het muzieknummer, waarop de melodie van ons 
clublied gebaseerd is? 

Welke in 1966 tot erelid benoemde Tivoliaan heeft het record 
langste lidmaatschap in handen, was in het grijze verleden jeugd-/
seniorenspeler/leider en bestuurslid en tevens langdurig actief als 
terreinchef en verzending clubblad en stencil en was ook de opa 
van een voormalig keeper van onze selectieteams? 

Wie waren de toenmalige jeugdspelers, die in het seizoen 1992-
1993 op 14-jarige leeftijd in het 1e debuteerden en wie was toen de 
trainer/coach van dat 1e? 

Van welke trainer, die in verschillende periodes zo’n 6 seizoenen 
ons 1e trainde, is de volgende uitspraak bij een wedstrijdbespre-
king: “…. en ik eis van iedereen inzet, inzet tot 90 minuten na de 
wedstrijd”? 

Wie waren de leiders van het A1, dat in het seizoen 1972-1973 
promotie naar de junioren hoofdklasse (destijds de allerhoogste 
jeugdklasse) wist te behalen?

Tot zover de eerste ronde vragen, we hopen dat jullie net zo enthousi-
ast zijn als wij en dat de reacties nu zullen gaan binnenstromen.
Volgende clubblad is volgende ronde!

H H H
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GEDICHT 
(van onze huisdichter)

SV Tivoli 90 jaar

Waar leden zich verzamelen,
En samen ten strijde trekken,

Kunnen toeschouwers stamelen,
Dus laat ze maar gauw verrekken.

Trots op onze club,
Opa en oma in één,

Hup Tivoli hup,
Wij gaan toch nergens nie heen.

Gedragen door ons allen,
Gesterkt door ons verleden,
Nog vele jaren knallen,
Toch leven in het heden.

Vier dit jubileum samen,
Nu online en later live,

Daar we van verre kwamen,
Handhaven we in onze drive!

Pasje 19-3-2021

H H H
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AMATEURVOETBALEINDHOVEN

Van amateurvoetbaleindhoven.nl plaatsen we een selectie van de 
volgens ons interessante artikelen. Het zal niet verbazen, dat die ook 
veelal met “Corona” te maken hebben.

Het volgende artikel stond op 25 maart op hun website:

EIGEN GELOOF KNVB OM NOG WEDSTRIJDEN TE SPELEN IN 
REGIOCUP LIJKT VER WEG
25 maart 2021 6:10 Nieuw

Gezien de maatregelen tot 20 april zijn verlengd, lijkt ook de opgezette 
Regiocup van de KNVB ver weg. De bond had een indicatie afgegeven 
om begin mei te starten met de regionale ‘vriendschappelijke’ competi-
tie. Deze zou moeten gaan duren tot medio eind juni.

Hoop
De KNVB hoopt, ondanks de maatregelen, dat er 
nog altijd wedstrijden gespeeld kunnen worden in 
de Regio Cup dit seizoen. De voetbalbond maakt 
uiterlijk 9 april de indeling van de poules bekend en 
wil alles klaar hebben staan, mochten de maatre-

gelen het toestaan. De poules worden op sterkte ingedeeld en bestaan 
uit 4 of 6 teams. Clubs worden automatisch ingedeeld tenzij ze zich 
voor 26 maart uitschrijven voor deelname.

Training
Ook voor deze regionale competitie dienen de spelers van alle leeftijds-
categorieën zeker een voorbereiding van minimaal 4 weken te hebben 
doorlopen. Gezien de handhaving van de huidige maatregelen is het 
trainen in groepsverband voor alle leeftijden uitgesloten tot 20 april. 
Dus, mochten er nog wonderen gebeuren, dan nog lijkt de start van de 
Regiocup toch een utopie, of de voetbalbond moet de start van de Re-
giocup verplaatsen naar medio mei. 




27

Nog even de maatregelen:
Buitensport is vanaf 16 maart toegestaan op sportlocaties met maxi-
maal 4 personen op 1,5 meter afstand.
Sinds 3 maart mogen jongeren tot en met 26 jaar weer samen buiten 
sporten op sportaccommodaties. 1,5 meter afstand houden hoeft niet 
maar competities zijn niet toegestaan.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Op 22 februari zagen we het volgende artikel:

WAT NU EN HOE VERDER MET HET AMATEURVOETBAL
22 februari 2021 11:00 Nieuws

De hervatting van de A-categorie lijkt bijna onmogelijk. Nu het kabinet 
op dinsdag 23 februari vermoedelijk bekend gaat maken dat de avond-
klok met drie weken wordt verlengd en er nog steeds niet in groepsver-
band getraind kan en mag worden, lijkt een hervatting en uitspelen van 
de eerste competitiehelft onmogelijk.

De KNVB stelde eerder dat de uiterste startdatum het weekend van 10 
en 11 april is. De minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beper-
kingen getraind kan worden van minimaal vier weken. Trainen zonder 
beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Nu 
het kabinet de maatregelen niet versoepeld lijkt een hervatting onmo-
gelijk.

In de onderstaande Quote wordt een realistisch beeld geschetst hoe 
het amateurvoetbal er momenteel voorstaat.

Het mooie van het leven is dat het onvoorspel-
baar is. Het lelijke is dat het ook inhoudt dat je 
dingen meemaakt die je niet wilt, dingen die je 
zelfs veel ellende bezorgen. In de privésfeer ko-
men dit soort ervaringen helemaal keihard aan. 
Nu echter worden we er ook mee geconfronteerd 

in het publieke domein. Als een soort dominostenen-spel is het corona-
virus over de wereld gedenderd. Veel, heel veel ellende en vertwijfeling 
achterlatend. De eerste golf bracht verbijstering, maar ook nog begrip 
voor de mensen die voor de onmogelijke taak stonden een en ander in 
goede banen te leiden. 
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De zomer was voor ons, zonderlinge en arrogante diersoort, het sein 
om maar weer net te doen of er niets aan de hand was en iedereen kon 
redelijk los gaan en de ellende even achter zich laten. Ondanks beper-
kingen was het voor heel veel mensen een heerlijke zomer.
De voorspelde, en dus onvermijdelijke, tweede golf kwam toch nog 
redelijk onverwachts. Deze tweede golf gaat gepaard met de voor ons 
eigenwijze Nederlanders zo kenmerkende ambivalentie;  eerst klagen 
we steen en been dat het zo lang duurt eer er een vaccin is ontwikkeld 
en als het er dan eindelijk een is, gaan velen van ons weer hard twijfe-
len of ze het wel toegediend willen krijgen. Hollandser kan niet.

Amateurvoetbal
Ondanks dat velen in de problemen dreigen te komen, probeert ieder-
een rationeel te blijven denken, oplossingen te zoeken en zoveel als 
mogelijk solidair te zijn. De regering ploetert, zwoegt en zwalkt met de 
genomen maatregelen, zoals de avondklok, en laveert, maar het schip 
vaart nog steeds. Polderen op een bijna lekke boot. De invloed van 
deze hele corona-ellende heeft ook duidelijk zijn weerslag op de, voor 
de meeste van ons, toch min of meer belangrijkste bijzaak van het le-
ven: voetbal. Wat moeten we en kunnen we nog doen? De KNVB heeft 
de hoop aangedragen om het seizoen toch nog competitief af te ma-
ken. Maar het wordt wel met de dag moeilijker dit verantwoord en eer-
lijk te doen. Zeker met de verlengde maatregelen komen we dichter en 
dichter bij een definitieve afgelasting. Dit is nu al het geval voor de ca-
tegorie B. Voor deze elftallen staat er al een alternatief klaar. De KNVB 
Regio Cup, wat later bij een definitieve stopzetting ook wordt ingevoerd 
voor de A-categorie. 

Inclusief de eerste lockdown periode staat het voetbal, met uitzonde-
ring van de korte start van dit seizoen, eigenlijk al bijna een jaar stil. 
Trainen is nauwelijks aan de orde.  Trainen zonder wedstrijden, zelfs 
zonder te weten wanneer het weer kan gaan beginnen, is killing en 
demotiverend. Het in viertallen en nu zelfs tweetallen trainen is, corona 
technisch gezien, terecht, maar brengt voetballers niet verder.

Belang
Om spelers en een ploeg weer terug te krijgen op niveau, is een voor-
bereidingstijd nodig van minimaal vier weken. Het plan van de KNVB 
voor categorie A, om medio april weer te gaan starten, kan nog steeds, 



29

maar dan moet er snel wel weer volledig in groepsverband kunnen wor-
den getraind.  Als we vanaf april weer de velden op mogen, 
is het de bedoeling dat de eerste seizoenshelft wordt uitgespeeld waar-
in de resultaten van de gespeelde wedstrijden worden meegenomen. 
Daarnaast kan er ook nog nacompetitie gespeeld worden voor promo-
tie en degradatie.

Al met al lijkt het een utopie dan er nog in competitieverband gespeeld 
gaat worden. Maar één ding staat wel voorop:  het belang van de spe-
lers en clubs. Zodra er een mogelijkheid is om - in wat voor vorm dan 
ook -  nog amateurvoetbal te spelen dit seizoen, dan moeten we dat 
met beide handen aangrijpen. Dit in het kader van gezondheid van de 
spelers en leefbaarheid voor de clubs.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

H H H

Via deze link ga je direct naar het betreffende deel van de webshop:
https://www.powerofbeautyessentials.nl/p/men-only-24h-dag-nachtcreme 
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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 ontstond deze rubriek “SV Tivoli 90 Jaar – De Column Van…”. 

In dit clubblad wordt de aftrap gedaan door onze redacteur Pascal 
Janssen en in de volgende uitgaves is het dan de beurt aan de overige 
schrijvers, waarbij we ook gastschrijvers zouden willen uitnodigen om 
hieraan mee te gaan doen. 
Dus wie wel wat in het gastschrijverschap ziet, mag zich vanaf nu 
spontaan bij ons melden.

Op de volgende pagina de eerste column.
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DE COLUMN VAN PASCAL JANSSEN

We schrijven 16 maart 1931, de oprichtings
datum van ons cluppie. Met een inbreng vanuit 
de kerk zoals in die tijd gebruikelijk was, komen 
voetballers en voetballertjes samen om de sport 
te bedrijven. Na enkele omzwervingen en trai-
ningen en wedstrijden zonder eigen sportpark 
vestigden wij ons aan het einde van de Hee-
zerweg op Sportpark Verlengde Heezerweg. 
Op deze plek verbleven we veel jaren van onze 
geschiedenis, al is onze huidige locatie voor de 
meesten van ons wat meer bekend en ook 

absoluut onze meest langdurende huisvesting. De Heihoef, een oase 
van rust in de drukke stad Eindhoven, mooi groen, ruim bemeten en 
met gezellige buren. Bij deze buren doel ik niet op andere sporters 
maar op de apen van Animali. Ik weet nog goed hoe speciaal het was 
om als jeugdspeler op zaterdagochtend de schreeuwlelijkaards te 
horen, terwijl ikzelf nogal afwachtend op het veld stond. Thuis bij mijn 
tweede familie, waar overigens ook veel leden van mijn eerste familie 
te vinden waren. Als zeer onbegenadigd voetballer die wel veel plezier 
in het spelletje had, werd ik door mijn opa vaak naar de Heihoef 
gebracht. Samen met mijn neef Peter Engelen 
begonnen we op 6-jarige leeftijd in de F-jes. 
Onze vaders, moeders, ooms en tantes waren 
ook al Tivolianen en “Tivolianen dat zijn wij allen 
en daarom zijn wij zo trots”. Besmet met het 
Tivolivirus ben ik begonnen, doorgegaan, 
gebleven en nog steeds een trotse Tivoliaan. 
Zoals wel meer familieleden ben ik ook neven-
taken gaan doen en dat doe ik nog steeds met 
plezier. Onze club is gebouwd op de inzet en 
inbreng van onze vrijwilligers en alle helpende 
handjes, dat gaat wellicht niet altijd perfect 
maar de goede wil en intenties compenseren 
dat ruimschoots. Laten we samen een feestje 
vieren en de club blijven dragen, want:

Tivolianen dat zijn wij allen en daarom zijn wij zo trots!

H H H
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SPORTLINK

Van sportlink ontvangen we via de mail regelmatig berichten. 
De volgens ons interessante issues delen we met jullie.

De mail van 27 februari 2021:

Afgelopen nieuwsupdates is het woord ‘corona’ erg vaak gevallen. 
Dat is logisch natuurlijk, maar in deze nieuwsbrief willen we dat woord 
slechts één keer gebruiken. In deze nieuwsupdate willen we ons name-
lijk focussen op wat wél kan en willen we dat positiviteit overheerst.

In deze nieuwsupdate lees je meer over:
* Thema van de maand maart: Communiceren
* Ontwikkelingen Club.TV en Club.Website
* Handige jaarkalenders KNBSB & KNVB
* Sneak preview E-Magazine

Iedere maand hebben we een speciaal thema. In de maand maart 
gaan we clubs helpen bij het communiceren met leden en fans. Binding 
houden met je leden. Hoe regel je dit nu eigenlijk? We geven tips en 
tricks, laten zien hoe je de app en je website kunt inzetten om leden 
te bereiken. En ook een leuke: we geven een webinar waarin we laten 
zien hoe je nu daadwerkelijk een leuke nieuwsbrief maakt en hoe je 
zorgt voor gave content op de social mediakanalen van de club. De 
agenda met webinars over dit thema is weer goed gevuld. Zit er een 
interessant onderwerp voor jou bij?

Bekijk de agenda via deze link:
https://www.sportlink.nl/workshop/communicatie/?utm_source=Newsletter&utm_
medium=email&utm_content=Nieuwsupdate+februari+2021&utm_
campaign=Nieuwsupdate+februari 
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Alle kantines zijn al een lange tijd dicht. Daar kunnen we helaas niets 
aan doen, maar we kunnen ons wel alvast voorbereiden op het mo-
ment dat de kantines weer open gaan. En dat zijn we aan het doen. We 
zijn bezig, samen met verenigingen, om Club.TV te verbeteren. Er zijn 
twee onderzoeken uitgevoerd waarin we de mening van de clubs heb-
ben gevraagd over het design van de widgets. Zo zijn we tot een gaaf 
nieuw design gekomen. De komende periode zullen we dit design gaan 
ontwikkelen en programmeren zodat jullie snel het resultaat op de TV 
schermen zien.

Ook voor Club.Website zijn er flinke ontwikkelingen geweest. Afgelopen 
periode hebben onze mannen hard gewerkt om de websites in eigen 
beheer te nemen. Het grote voordeel hiervan voor jullie is dat de sites 
beter presteren. En dat we Club.Website in de toekomst sneller kunnen 
uitbreiden met gave en handige functies.

Misschien heb je hem er al eens eerder bij gepakt, onze webpagina 
over de ‘seizoensovergang’. Dit is een handige tijdlijn zodat voetbal-
clubs tijdens de seizoensovergang weten wanneer zij in Sportlink Club 
een en ander moeten regelen. 
Denk aan teaminschrijvingen of het overschrijven van leden. 
We zijn in samenwerking met de KNVB en de KNBSB bezig om van ‘de 
seizoensovergang’ een complete jaarkalender te maken. Houd onze 
socials in de gaten. Want als het zover is, delen we de nieuwe tijdlijn 
met belangrijke momenten met jullie via Twitter, Instagram én Face-
book.

H H H
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EREGALERIJ

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 hier te vermelden en 
daarmee de dank van alle leden tot uitdrukking brengen.

In dit eerste clubblad, waarin we aandacht besteden aan ons 90-jarig 
bestaan, trappen we af met de eregalerij van onze erevoorzitters en 
ereleden. In de volgende clubbladen passeren dan de leden van ver-
dienste, bestuurders en trainers van het 1e. Het jaartal, wat genoemd 
wordt, is het (in een aantal gevallen geschatte) jaar van benoeming.

Ere-voorzitters
Theo Panken   †   1947

Dre Rennenberg    2019
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Ereleden
Johan Aalpoel   †   1941
Lauw vd Brand  †   1979
Mevr. Lies vd Brand  †   1979
Piet Dillen   †   1973
Piet van Eijck   †   1966
Jack Engelen      2016
R. Drayer   †   1969
Toon Gilsing   †   1966
Jac van Heesewijk  †   1991
Klaas Groeneveld  †   1969
Wim van Hout   †   1991
Jan de Kuster   †   1972
Appie Siech   †   1943
Harrie vd Veen  †   1966
Piet Verhulst   †   1973
Zacharias de Wit sr.  †   1952

We hebben foto’s van 8 van de 16 ereleden. Onderstaand zie je in 
alfabetische volgorde Lauw vd Brand, Piet Dillen, Piet van Eijck, Jack 
Engelen, Toon Gilsing, Klaas Groeneveld, Wim van Hout en 
Piet Verhulst.

H H H
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DE GESCHIEDENIS

In een jaargang, waarin onze club 90 jaar bestaat, kan de geschied-
schrijving natuurlijk niet ontbreken. En zoals eerder vermeld, zijn we 
begonnen met “SV Tivoli 90 Jaar – De Geschiedenis”. 
We hebben ook al eerder in dit clubblad vermeld, dat we van plan zijn 
om de geschiedenis van de eerste 75 jaar, zoals die in ons jubileum-
boek 75 jaar gepubliceerd is, verkort te gaan publiceren en dan vanaf 
het volgende clubblad in delen (b.v. 3 van 25 jaar) te plaatsen. In daar-
opvolgende clubbladen gaan we dan de geschiedenis van de laatste 
15 jaar verslaan, waarbij we al op assistentie kunnen rekenen van 
niemand minder dan Hein Groeneveld, onze geschiedschrijver van het 
eerste uur (grondlegger geschiedenis 50 jaar).
In dit clubblad laten we dus alleen het speciaal voor deze rubriek 
ontworpen plaatje zien en om het toch nog wat meer op te fleuren, 
hebben we de volgende pagina gereserveerd voor alvast wat door 
ons geselecteerde foto’s van de eerste 75 jaar van ons bestaan.
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1931-1956

1956-1981

1981-2006

H H H
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CORONA
(vervolg van pagina 21) 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Op pagina 21 waren we met onze “Corona-berichtgeving” gebleven bij 
17 maart. We gaan nu verder met deel 2, dat dus in omgekeerde chro-
nologische volgorde geselecteerde artikelen bevat vanaf 16 maart en 
ouder. Wij wensen de “volhouders” weer veel leesplezier!

Van 12 maart komen de volgende telefoon-screenshots:

F F F
Uit het ED van 11 maart het volgende:

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/politiek/kamer-morrend-akkoord-met-blijven-avondklok-wel-wens-
extra-financiele-steun~a4cac201/ 

F F F
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Op 10 maart haalden we dit uit het ED:

F F F
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Dit komt uit het ED van 9 maart:

F F F
Op 6, 7 en 8 maart komt dit van Teletekst:

F F F
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In het ED van 6 maart:

F F F
En enkele screenshots van 5 en 6 maart:

F F F




42

Enkele Teletekstpagina’s van 4 en 5 maart:

F F F
Uit het ED van 4 maart:

F F F
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Op 3 maart in het ED:

F F F
Hier 3 Teletekstpagina’s van 2 en 3 maart:

F F F
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Op 27 februari kozen we dit uit het ED:

F F F
Van 24 en 25 februari een screenshot en 2 Teletekstpagina’s:

F F F
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Van de voorpagina van het ED van 23 februari:

F F F
Op 22 februari lazen we in het ED dit:

F F F
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Van 22 en 23 februari kozen we nog wat screenshots en Teletekst-
pagina’s:

F F F

CRISIS EN HUMOR

Tijdens crises zoals deze wordt er wordt vaak gezegd: er is geen beter 
medicijn dan humor. En of dat wetenschappelijk bewezen is, weten we 
niet. Wel weten we, dat humor wel degelijk kan helpen bij het relative-
ren en draaglijk maken van de ellende, die ons nu nog steeds over-
spoelt. Daarom besluiten we ook deze keer weer deze rubriek met een 
selectie van Coronagein en -ongein, die wij en jullie veelal via What-
sapp toegestuurd kregen.
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F F F

H H H

VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Wij kregen van John Hanraths de vraag of we even melding konden 
maken van het feit, dat de borden van de 2 laatste nieuwe reclame-
bordsponsors (Berende/Mr. Kebab) inmiddels op zijn gehangen. Hij 
stuurde ook 2 foto’s daarvan en die delen we natuurlijk met jullie. 

Tevens deelde hij mede, dat onze koffiieleve-
rancier (CinC) heeft toegezegd om ook met een 
reclamebord te gaan sponsoren. Het logo laten 
we hier alvast zien.

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 9 (2 maart):

Probeer het maar. Het is gewoon niet uit te leggen. De nieuwe ver-
soepeling: voetballen tot 27 jaar. Ik heb een poging gedaan, maar 
verder dan dat je tot deze leeftijdgrens in het verleden studiefinan-
ciering kon krijgen, kom ik niet. Het is namelijk niet zo dat je vanaf 
je 27ste bevattelijker bent voor het coronavirus, of er extra ziek 
door wordt.

Laat staan dat er iets bekend is over het besmettingsgevaar van bui-
tensporten in relatie tot corona. Die vraag hebben we in december al 
eens gesteld aan het Outbreak Management Team (OMT). Aangezien 
we daar nog steeds geen antwoord op hebben gekregen, ondanks de 
belofte van premier Rutte er binnen drie weken op terug te zullen ko-
men, is die relatie tot het virus er gewoon niet. Wel een positief effect. 
Bewegen is gezond. Voor iedereen. Helemaal nu. Deze ziekte laat zien 
hoe belangrijk het is om te bewegen en slechte voeding te voorkomen. 
Daar had de regering een strategie voor kunnen maken, bijvoorbeeld 
door ervoor te kiezen om buitensporten zo lang mogelijk te handhaven. 
Dan had je meteen iets gedaan aan de mentale veerkracht.

Ik houd daarom een dubbel gevoel over aan de persconferentie van 
afgelopen dinsdag. Aan de ene kant was ik verrast door het positieve 
nieuws dat spelers tot 27 jaar weer samen mogen voetballen en aan 
de andere kant is het onbegrijpelijk dat leeftijdsgroepen erboven nog 
steeds langs de kant moeten staan. Temeer omdat talloze senioren-
teams bestaan uit voetballers onder of boven 27 jaar. Hierdoor kunnen




49

teams alsnog niet samen de wei in. Volgens de routekaart van de rijks-
overheid is dat pas het geval bij de fase ‘ernstig’, wanneer er 100 tot 
250 coronabesmettingen op 100.000 inwoners per week worden geteld 
en minder dan 27 ziekenhuisopnames zijn per 1 miljoen inwoners per 
week. Vanaf dat moment mogen alle volwassenen (ook boven 27 jaar) 
weer trainen zonder anderhalve meter afstand en kunnen er bij de 
jeugd weer lokale wedstrijden tegen andere verenigingen worden geor-
ganiseerd. Dat laatste zal waarschijnlijk eind april het geval zijn.       

De start van de KNVB Regiocup (kleinschalige regionale competities 
in het amateurvoetbal voor de rest van het seizoen) komt pas in beeld 
bij de fase ‘zorgelijk’. De fase ‘waakzaam’ is het signaal om de ‘nor-
male’ competitie veilig op te starten. Toch is mij tijdens de vele online-
gesprekken opgevallen dat dit niet iets is, waar de meeste clubbestuur-
ders naar verlangen. Het liefste wil men weer zo snel mogelijk terug 
naar het verenigingsleven. Ballen met elkaar, publiek langs de lijn en 
nog mooier: de kantine open.

Hoewel ik natuurlijk op eerder hoop, verwacht ik dat we eind april met 
z’n allen mogen trainen en weer een wedstrijdje kunnen spelen. De 
start van de Regiocup wordt waarschijnlijk mei of juni van dit jaar. Dat 
zou misschien eerder kunnen, maar daar waar de jeugd geen voorbe-
reidende trainingsperiode nodig heeft, geldt dat voor volwassenen wel.

De opening van de kantines is afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
horeca. Mag je het terras op, dan ook de kantine in, is het standpunt 
van de KNVB. Daar zal geen zinnig argument tegen in te brengen zijn. 
Maar goed, de logica heeft dezer dagen wel vaker de inhoud van een 
lekke bal.

Column week 11 (16 maart):
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Sport, je hoort er niemand over tijdens deze Tweede Kamer ver-
kiezingen. Terwijl de ontwikkelingen over bewegingsarmoede alar-
merend zijn. Uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
(Han) blijkt dat het negatieve effect van de coronacrisis op het be-
wegen in Nederland in 2020 alleen al 46.000 gezonde levensjaren 
heeft gekost. Een derde van de volwassenen vanaf 25 jaar ging 
minder wandelen, fietsen of sporten.

Al deze mensen zitten nu onder de richtlijn van 150 minuten matig in-
tensief bewegen per week. Met als gevolg dat we minder oud worden 
of eerder gezondheidsproblemen krijgen. Nederland begeeft zich in 
een gezondheidscrisis. Dat dwingt het nieuwe kabinet tot de juiste vra-
gen voor het regeerakkoord:

1. Pakken we de gezondheidscrisis doordacht aan?
Het is helemaal waar. De ziekenhuizen moeten op orde, de zorgmede-
werkers veel beter beloont en het ministerie van VWS zal op de schop 
gaan. Toch wordt de gezondheidscrisis er niet mee opgelost. Willen we 
dat doel bereiken, is een on-Nederlandse investering in de sport nodig. 
De 160 miljoen euro, die er nu voor staat, is in vergelijking met de 100 
miljard euro aan zorgkosten, een druppel op de gloeiende plaat. De 
gezondheidscrisis overwinnen we alleen, als preventie, sport, bewe-
gen, een fundamenteel onderdeel uitmaakt van de aanpak. Hiervoor 
is minimaal een investering van 1 miljard euro nodig. 1 procent van de 
totale zorgkosten.

2.  Stimuleren we samenwerkingen tussen scholen en sportclubs?
Maandag 8 maart spraken leden van de KNVB Jeugdraad met Kandi-
daat Kamerleden van bijna alle politieke partijen. Ze riepen op om se-
rieus meer te doen aan sport. De huidige twee uur per week, die nu bij 
wet is vastgelegd, is te weinig. Sport zou, net als rekenen en taal, een 
dagelijkse aangelegenheid moeten zijn. Verruim en stimuleer daarom 
samenwerkingen tussen scholen en sportverenigingen.

3. Maken we sport gratis toegankelijk voor alle kinderen onder de 
18 jaar?
De kosten zijn circa 225 miljoen euro per jaar en de opbrengst is van 
onschatbare waarde voor de vitaliteit van Nederland. In Frankrijk be-
grijpen ze dat. Daar is in februari van dit jaar een convenant gesloten 
tussen de overheid, sport en onderwijs. Dagelijks krijgen leerlingen en 
studenten voortaan 30 minuten sportles. 



51

Bovenop de 3 uur bewegingsonderwijs per week die nu al wordt ge-
geven. Door nauwe samenwerkingen met sportclubs in de omgeving, 
kunnen leerlingen ook het hele jaar door verschillende sporten uitpro-
beren.

4. Willen we sportverenigingen echt de helpende hand bieden?
Iedereen op ’t Binnenhof onderkent de kracht van de Nederlandse 
sportinfrastructuur: de sportvereniging is een veilige plek waar je niet 
alleen in beweging komt, maar ook mentaal groeit. Iedereen weet ook, 
dat dit voor de wereld unieke systeem op vrijwilligers drijft en dat het 
aantal ieder jaar afneemt. Hoe blijven we dat naar de toekomst toe or-
ganiseren? Wat is er nodig om iedereen een goede trainer te geven? 
Wanneer wordt er eindelijk eens wat gedaan?

5. Durven we het aan: een nationale Sport Commissaris?
Deze commissaris geeft leiding aan de te nemen maatregelen die no-
dig zijn om Nederland te wapenen tegen gezondheidsrisico’s. Door het 
land gezonder en sportiever te maken. De functie van de regerings-
commissaris wordt vastgelegd in de Sportwet en is boven alle partijen 
verheven.

6. Zien we in sport het ideale middel om inclusie in de samenle-
ving te bevorderen?
Niet alleen de KNVB moet een voorbeeldbond zijn op het gebied van 
het bevorderen van inclusiviteit en het bestrijden van racisme en dis-
criminatie, ook ons kabinet mag het goede voorbeeld geven. Laat je bij 
de nieuwe regeringssamenstelling inspireren door de collega-politici in 
Nieuw-Zeeland en zie sport als een geweldige mogelijkheid om inclusie 
in de samenleving te bevorderen.

7. Voeren we de Suikertax in?
Bij McDonalds staan er files, de supermarkten liggen vol met suiker-
houdende producten. Obesitas neemt zienderogen toe in onze maat-
schappij. Waarom horen we daar zo weinig over in het debat? Natuur-
lijk, ik snap de Vleestax, het klimaat moet op 1, maar gezondheid komt 
direct daarna. Voer de Suikertax in. Net als in Engeland en zoals de 
WHO adviseert. Maak gezond eten toegankelijk voor iedereen. Schaf 
de btw af op duurzame geteelde groente en fruit.

Of vergeet ik een vraag?
H H H
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ORANJEFESTIVAL 
(van Dion Bell)

Het Oranjefestival is een voetbalac-
tiviteit voor jeugd van 4 tot 14 jaar, 
waarbij een 6-tal voetbaloefeningen 
afgewerkt moeten worden. Het vindt 
o.a. plaats op De Heihoef op zondag 
11 april a.s. en begint om 10.00 uur.
Het is bedoeld als werving van niet-
leden, om het eens te proberen of om 

te laten zien wat ze al kunnen.Natuurlijk zijn onze leden ook van harte 
welkom, neem je vriendje mee.
Aanmelden kan via het KNVB-platform www.knvb.nl/alsoranje als 
inschrijftool. Of een mail naar jeugd@svtivolivoetbal.nl. 

H H H

JEUGDCOMMISSIE 
(van Dion Bell)

Invulling jeugdcommissie vanaf 1-4-2021:
Dion Bell, Hoofd Jeugdzaken; Coördinator onderbouw
Wim Vermeulen, Coördinator bovenbouw (vanaf JO13)
Senol Akyildiz, Organisator externe toernooien
(mettertijd ook interne toernooien)

H H H
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WHATSAPP GEIN

Wij vinden het zelf nog steeds heel leuk en daarom gaan we gewoon 
verder met deze geinrubriek, die we in de vorige jaargang gestart zijn. 
Onderstaand zien jullie onze selectie voor deze maand van Whatsapp 
gein en ongein.

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
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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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- ons feestje al gevierd is
- dit echter online moest gebeuren
- we als jubilaris het echter niet voorbij konden laten gaan
- het “reallife” vieringsmoment ook nog zal volgen
- de huidige regelgeving dit helaas nu nog tegenhoudt
- er online toch ook geborreld en gezwetst kon worden
- het inloggen voor sommigen nog wel lastig bleek
- er naast gezelligheid ook een leuke quiz aangeboden werd
- die quiz voor ieder wat wils bood
- de gedoodverfde favoriet uiteindelijk ook de winst pakte
- Stefan Bell eenieder namens de club toesprak en feliciteerde
- we ook nog gefeliciteerd werden door een heuse bekende  

Nederlander
- het nieuws over ons 90-jarig bestaan zelfs Gerald Vanenburg wist te 

bereiken
- de prijzen van de quiznight gesponsord zijn
- we de sponsoren uiteraard hartelijk hiervoor danken
- wij als redactie hopen het goede voorbeeld te kunnen volgen van de 

activiteitencommissie
- deze quiz een mooie voorbode was voor onze clubblad quiz
- we in deze editie daarmee van start zijn gegaan
- we hopen op net zo’n enthousiaste en actieve deelname
- er genoeg te weten valt over onze vereniging
- de oplettende lezer van ons blad zeker al heel veel informatie over 

ons clubje tot zich heeft kunnen nemen

H H H








