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REDACTIONEEL
Dankzij de versoe-
pelingen en de inen-
tingen lijkt het steeds 
wat beter te gaan 
met ons allemaal. 
Laten we hopen dat 
deze goede trend 
zich voort zal zetten. 
Zolang we gezamen-
lijk de vooruitgang 
vol kunnen houden, 
kunnen de versoepe-

lingen ook steeds wat meer vorm krijgen. 
Wellicht kunnen we dan toch ook nog in 
het lopende seizoen ons 90-jarig jubileum 
vieren in onze kantine want er gaat toch 
niet veel boven een feestje met alle Tivoli-
anen bij elkaar. Datzelfde jubileum vieren 
we ondertussen toch al op gepaste wijze, 
ook in ons clubblad doen we dat dus. Zo 
zijn we begonnen met het opnieuw pu-
bliceren van onze rijke clubgeschiedenis 
en waren we al begonnen met een eigen 
clubblad-quiz. We wachten nog op uw 
inbreng en inzendingen om ook dit deel 
van onze jubileumfestiviteiten wat meer 
cachet te geven. De komende edities 
kunt u dan nog heel wat meer van ons 
verwachten als het gaat om feestelijkhe-
den, clubgeschiedenis en quizvragen.
Ook op de club zelf is er al een mooi 
feestje gevierd tijdens het Oranjefestival. 
Daarover kunt u in dit blad ook meer le-
zen. Erg fijn dat zo’n leuke dag ook nog 
een mooie nasleep kan hebben voor met 
name onze jeugdafdeling. Gelukkig is er 
ook kader technische versterking geko-
men voor onze jeugdafdeling. Zo kan de 
groei van die afdeling ook weer helemaal 
goed opgevangen en verder vormgege-
ven worden.
Veel leesplezier!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Regio cup
Zoals jullie ongetwijfeld weten, heeft de KNVB als 
alternatief voor de stopgezette competities de Regio 
Cup in het leven geroepen voor alle teams. Het idee 
was om deze in mei en juni te houden. De indelin-
gen voor de jeugd zijn inmiddels bekend en via de 

Voetbal-app te vinden. Voor de senioren zouden de indelingen ook al 
bekend moeten zijn, echter zijn deze tot nader bericht uitgesteld. De 
reden hiervoor is de onduidelijkheid die er nog altijd heerst over het feit 
wanneer ook de 26-plussers weer zonder beperkingen mogen trainen. 
Houd dus de verschillende kanalen goed in de gaten over eventuele 
updates. Wordt vervolgd...

Tivoli 90 jaar Quiz!
Zoals de oplettende lezers onder jullie al gezien hebben, staat er sinds 
het vorige clubblad een heuse Jubileum-quiz in het blad 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 winnen. 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.

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 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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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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ORANJEFESTIVAL 11 APRIL 2021 
(van Dion Bell)

Zondag 11 april hebben we voor leden en niet-leden (nog niet 
gebonden aan een sportclub) het KNVB Oranjefestival #alsoranje 
georganiseerd. Met een opkomst van ca. 60 kinderen tussen de leeftijd 
van 13 en 4 jaar kunnen we tevreden terugkijken. 
Op het veld waren 6 voetbaloefeningen uitgezet welke met de groep 
achtereenvolgens gedaan werden.

De oefeningen waren:

 1. Dribbelen als Georginio

 2. Mikken als Danielle

 3. Passen als Jacky

 4. Scoren als Vivianne

 5. Spelen als Frenkie

 6. Schieten als Memphis

Na afloop kregen de kinderen een Diploma (ondertekend door onze 
bondscoaches), zakje chips en limonade.
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Alle niet-leden kregen een oranje KNVB-hesje, zodat ze tijdens de 
oefeningen konden voelen hoe het is om in oranje te voetballen, de 
leden zijn dat natuurlijk al gewend, omdat onze clubkleuren oranje-
zwart zijn.
De insteek van het Oranjefestival was om de kinderen met plezier te 
laten proeven aan het voetbal en te laten zien aan de leden dat het een 
leuk spelletje is.

Terugkijkend, denk ik dat we daarin geslaagd zijn met de hele groep 
vrijwilligers.

Natuurlijk besluiten we met een selectie van foto’s:

H H H




8

DE GESCHIEDENIS

In een jaargang, waarin onze club 90 jaar bestaat, kan en mag de 
geschiedschrijving natuurlijk niet ontbreken. En natuurlijk zijn we volop 
daarmee bezig en zoals reeds in het vorige clubblad aangegeven, gaan 
we in dit clubblad beginnen met:

“SV Tivoli 90 Jaar – De Geschiedenis”.

Ook hebben we toen vermeld, 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 dit clubblad vinden jullie dus het eerste deel van die (verkorte) 
geschiedenis, die over de eerste 25 jaar van ons bestaan gaat en die 
we natuurlijk aanvullen met de ons ter beschikking staande foto’s. 

Wij bedanken alvast Hein Groeneveld en Marc van Hout, die ons zullen 
assisteren bij de totstandkoming van dit alles.




9

SV TIVOLI 90 JAAR - GESCHIEDENIS 
(van de redactie met hulp van Marc van Hout en Hein Groeneveld)

De Eerste Vijfentwintig Jaar

Inleiding
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.

1931 - 1941
De grote animator achter de oprichting op 16 maart 1931 is Gerrit Jan 
Blom, de secretaris van de toenmalige Neutrale Brabantse Bond, die 
op dat moment naast de Rooms Katholieke
Voetbal Bond de 2e bond in de regio is. In een aantal Eindhovense 
wijken bestaan dan al voetbalclubs, zoals PSV, Eindhoven, Tongelre, 
WVVZ en Picus (het latere de Spechten, inmiddels opgeheven evenals 
Wodan, de fusieclub van WVVZ en ESV) en de Neutrale Brabantse bond wil 
eigenlijk in ieder stadsdeel een neutrale 
voetbalvereniging hebben. De heren 
Snelders (voorzitter), Keijzers (secre-
taris) en Aalpoel (penningmeester) vor-
men het eerste bestuur en het allereer-
ste speelveld is een zandvlakte achter 
de huidige Giraffestraat. Dit veld wordt 
echter door de bond afgekeurd en de competitie start op een veld 
achter de Leeuwenstraat. Het 1e  degradeert direct uit de 1e klasse, 
waar ze bij keuze in geplaatst waren, mede door de te oude en onge-
trainde mensen.
Het daaropvolgende seizoen, 1933-1934 worden het 1e en 2e elftal 
kampioen en heeft Tivoli 3 elftallen, en zelfs een bestuur van 7 perso-
nen. Ondanks een sterk teruglopend ledenaantal blijven er toch in de 
daaropvolgende competitie 3 elftallen op de been, en het 2e wordt zelfs 
weer kampioen. Het beloofde nieuwe veld aan de Kangoeroestraat 
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blijkt niet tijdig speelklaar te zijn en er wordt een veld gehuurd van de 
gemeente aan de Leeuwenstraat, grenzend aan de Puttensedreef, be-
ter bekend als de Zwarte Pad. Hier brengt de gemeente welgeteld 
ƒ 15,- huur per maand voor in rekening. Leeuwenstraat nummer 20 is 
het kleedlokaal voor zowel tegenstanders, scheidsrechter en spelers 
van SV Tivoli. In die tijd is er nog weinig bekend van een jeugdafdeling.

In de jaren ’36-’37 speelt het 1e veel 
wedstrijden in Eindhoven, tegen o.a. 
PSV 3, Eindhoven 3, Tongelre en 
Geldrop, terwijl het 2e juist veel moet 
reizen. Zij spelen hun wedstrijden 
bv. tegen Horst 2, VVV 2, Roermond 
2 en Tegelen 2. 

Na 22 oefenwedstrijden en de 
daaropvolgende competitie wordt 
het 1e kampioen met de klinkende 
cijfers, 20 gespeeld en 34 punten 
(toen nog 2 punten voor een ge-
wonnen wedstrijd). Een doelsaldo 
van 78-38, waarbij Herman Alberts topscorer wordt met 24 doelpunten. 
In een nacompetitie die 2 rondes bevat, wint Tivoli met 3-2 van Gudok 
en promoveert naar de 2e klasse.
Het jaar daarop, 1937-1938 degradeert het 1e weer even vrolijk als het 
gepromoveerd was, en in datzelfde jaar wordt ons jeugdteam 3e achter 
PSV en Eindhoven, en in dit elftal spelen al enkele spelers die later in 
ons 1e elftal zullen gaan spelen, zoals Wim van Gennip, Leo Hoeben, 
Jan vd Sande en Gerard Claus.

1941 - 1951
In het 2e lustrumjaar neemt Toon Gilsing de functie van secretaris over 
van Dhr. van Strien. Het ledental stijgt tot 65 en het 1e elftal wordt kam-

pioen in het seizoen 1941-1942. Er 
worden maar liefst 79 goals gescoord 
waarvan Jan van Heck er 50 voor 
zijn rekening neemt. Er volgt een le-
gendarische tocht door de stad waar-
bij 63 leden worden opgepakt door 
de politie omdat zij het Engelstalige 
(huidige)clublied zongen:”It’s a long 
way to Tipperary”.
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Iedereen werd weer vrijgelaten na het betalen van een boete van ƒ 1,- 
per persoon. Het 1e promoveert weer eens een keer naar de 2e klasse. 
In die klasse stuit het op o.a. De Valk, Helmondia, Blerick, Brabantia 
en DESK, en het 1e weet zich maar net te handhaven. In het volgende 
jaar (1943) volgt dan een fusie met Madjoe. Toon Dillen blijft trainer en 
spelers die daarbij kwamen, waren o.a. Piet Joosten, Toon van Greven-
broek, Jan Lasaroms, Marijn van Dongen, Jo Nijssen en Tijn Vermeu-
len. De vereniging telt dan 70 leden en ook nog eens 50 die in Duits-
land te werk zijn gesteld. Op dat moment bestaat het dagelijks bestuur 
uit de heren Panken, Hendriks en de Wit sr. In datzelfde seizoen (1943-
1944) wordt er een aparte jeugdcommissie opgericht bestaande uit pa-
ter Smulders en de heren Th. Van Weert, J. van Lent en H. van Gennip.
In verband met de oorlog wordt er maar weinig gevoetbald en er wordt 
een “nood”-competitie gespeeld tussen Eindhoven, de Spechten, PSV, 
Brabantia en Tivoli. Ook worden er regelmatig wedstrijden gespeeld 
tegen de in de buurt gelegerde Engelsen, maar kunnen we niet in onze 
vertrouwde oranje-zwarte kleding 
spelen, door materiaalschaarste. 
Het veld aan de Heezerweg doet 
inmiddels dienst als parkeerter-
rein voor Canadese tanks, die 
daar staan n.a.v. de bevrijding van 
Eindhoven op 18 september 1944. 
Alle wedstrijden (op 1 na) worden 
“uit” gespeeld. Door de genoemde 
brandstofschaarste wordt alles wat brandbaar is van het veld gesloopt, 
zodat doelpalen en afrastering het moeten ontgelden. Achter Leender-
weg 171 wordt het Madjoe-veldje klaargestoomd voor de competitie en 

café A. van Rooy aan de Roosten-
laan wordt als kleedlokaal gebruikt. 
Piet van Eijck neemt zijn intrek in 
het voormalige clubhuis aan de 
Heezerweg en Wim Brugel, jaren-
lang aanvoerder van het 1e elftal, 
wordt gehuldigd voor zijn 250e 
wedstrijd in datzelfde 1e elftal.

In het seizoen 1946-1947 regelt pater Smulders het DAF-veldje via Dhr. 
Wim van Doorne, maar desondanks degraderen het 1e en 3e elftal ter-
wijl het 2e op een 3e plaats eindigt. Op 22 juli 1947 wordt Dhr. Th. 
Panken benoemd tot erevoorzitter.
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In het seizoen 1947-1948 hebben we voor de 1e maal officieel een 
Tivoli-jeugdelftal en het nieuwe 4e elftal behaalt een nette 3e plaats. 
Er wordt nog steeds niet begonnen met het bebouwen van het oude 
Madjoe-veldje en daardoor starten we de competitie toch weer daar. 
Door de slechte toestand van het veld wordt er toch weer uitgeweken 
naar het DAF-veldje. Er wordt deelgenomen aan diverse toernooien en 
ondanks dat er maar met 8 man wordt gespeeld, wordt er gewonnen 
van Woensel en verliezen we in de finale (pas in laatste minuut van de 
2e verlenging) van een te sterk PSV, slechts met 1-0. Bij ESV wordt de 
1e prijs weggehaald en bij Woensel dus een 2e plaats (ook de voetbal-
clubs ESV en Woensel zijn inmiddels ter ziele). Het 1e wordt dat sei-
zoen kampioen. Het 2e degradeert omdat er teveel gepraat en te weinig 
gevoetbald wordt. Er wordt wel gestart met 3 jeugdteams onder leiding 
van Harrie vd Veen, Klaas Groeneveld en Hein Huizing.
In 1949 wordt Piet Verhulst (naar wat later blijkt voor lange tijd) secreta-
ris. Dhr. Otten (de president/directeur) van NV Philips zegt ons een veld 
toe per 1-9-1950. Toch blijven de terreinproblemen ons achtervolgen. In 
1e instantie blijven we op het DAF-veldje, maar omdat dat te afgelegen 
ligt, vertrekken er diverse spelers, en uiteindelijk gaat de DAF bouwen 
en moeten we ook het veld daar verlaten. Omdat het beloofde veld nog 
steeds niet klaar is, spelen we op het zogenaamde “Ambtenarenveldje” 
aan de Aalsterweg. Het 1e speelt haar wedstrijden op de Geldrop-terrei-
nen en degradeert dat jaar naar de 4e klasse.

1951 - 1956
Eindelijk krijgen we dan toch in 
1951 een veld aan de Verlengde 
Heezerweg, waar we zo’n 20 
jaar zullen voetballen. De ope-
ning wordt verricht door Dhr. van 
Lanschot, burgemeester van 
Geldrop. Het ledental groeit tot 
158 leden, vanwege een leden-
stijging bij de jeugd. Het 1e elftal 

behaalt dat jaar een mooie 3e plaats. De officiële opening van het veld 
vindt overigens pas plaats op 17-8-1952. Terreinchef van Bussel ver-
richt de aftrap van de wedstrijd Tivoli – Tongelre die in 2-2 eindigt. Dhr. 
Ludwig Gorissen wordt de nieuwe trainer. In 1952 houden de junioren 
een collecte voor nieuwe shirts en ballen en voor het eerst wordt er 
gewerkt met de “A en B” aanduiding, en om de regels wat strakker te 
krijgen, worden er legitimatiekaarten ingevoerd.
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In 1953-1954 wordt voor het 
eerst een juniorenteam kampi-
oen. A1 behaalt de titel in de A4-
klasse van de Eindhovense Ju-
nioren Competitie. Het 2e wordt 
ongeslagen kampioen en in de 
promotieronde wordt 1x gewon-
nen wat genoeg is voor promo-
tie naar de reserve 2e klasse.
In het daaropvolgende seizoen 
wordt het 4e kampioen. In het begin van de jaren vijftig is het niet ge-
woon, dat ook jongens onder de 12 jaar in competitieverband voetbal-
len. Bij Speeltuin Roomse Blijdschap (geleid door pater Smarius) wordt 
er wel al vrijblijvend een balletje getrapt en in 1952 krijgt dat een geor-
ganiseerd karakter in een speeltuincompetitie met deelname van o.a. 
SRB. Om dat te vieren, wordt een eigen toernooi in Sittard gehouden 
en SRB wint dat toermooi. Later krijgen deze toernooien de status van 
traditionele ”Tivoli-toernooien”. De leiders van dat eerste uur zijn Dhr. 
Zopfi , Dhr. van Ekkendonk en pater Smarius. Het SRB wint diverse 
competities achter elkaar en pater Smarius en Dhr. Léautaud worden 
overgehaald om zich bij Tivoli te voegen. Daar er nog steeds SRB 
op de shirtjes staat, wordt de nieuwe competitie gestart met de naam 
“SRB-Tivoli” op de shirts.
In het seizoen ’55-’56 behaalt 
het 1e elftal weer het kampioen-
schap (22 wedstrijden gespeeld 
en 36 punten) en promoveert 
naar de 3e klasse. Er wordt 
nog steeds gesproken over het 
“beste team van Tivoli ooit”. 

In dit jaar bestaan we overigens 25 jaar 
en het zilveren jubileum wordt op gepaste 
wijze gevierd.

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 31 maart 2021:

Hierbij ontvang je de nieuwsupdate van maart. We blikken terug op 
afgelopen maand en delen de belangrijkste onderwerpen van april.

De volgende onderwerpen vind je in deze nieuwsupdate:
Steeds een beetje actiever op de velden
Themamaand financiën
Handige tips van Ramon - Kijk het webinar terug
Bereikbaarheid tijdens paasweekend

We merken dat er steeds meer activiteiten plaatsvinden op de sportvel-
den. Gelukkig maar! De jeugd is al een tijd aan het trainen en nu zijn 
ook seniorenteams tot 27 jaar weer actief. De teams, clubs en bonden 
zijn druk bezig om alternatieven te vinden zodat zoveel mogelijk leden 
(en niet-leden) kunnen sporten. Zo heb je vast ook al wat meegekregen 
over de RegioCup van de KNVB. Wij, bij Sportlink, zorgen er voor dat 
alles in de startblokken staat en goed voorbereid is voor het moment 
dat het weer kan en mag.

Wat kan wel en wat kan niet. Dat blijft lastig. Het positieve bericht voor 
deze week is de verschuiving van de avondklok. Het is weer wat langer 
licht en de avondklok gaat naar 22.00 uur. Dit biedt net weer wat extra 
ruimte in het trainingsschema. Veel clubs regelen dit met Club.Trainin-
gen. De module waarmee je heel eenvoudig al je trainingen organiseert 
en plant. Verzet de eindtijd dus maar naar 22.00 uur!
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De maand maart stond in het teken van ‘Communiceren’. Er zijn 
diverse tips op onze socials voorbij gekomen en we hebben acht 
webinars gegeven. Heb je dit even gemist? Je kunt altijd nog een blik 
werpen op ons YouTube kanaal, Twitter, Facebook en Instagram.

Komende maand is het de maand van de ‘Financiën’. Ook hierover 
geven we weer diverse tips en webinars. Houd dus onze Facebook, 
Twitter en Instagram in de gaten om op de hoogte te blijven. Natuurlijk 
kun je ook aansluiten bij een van onze webinars. Je hebt de keuze uit 
7 webinars. Bekijk via onderstaande button de agenda om te zien welk 
webinar jij interessant vindt.

Bekijk de agenda via deze link:
https://www.sportlink.nl/workshop/financien/ 

Tijdens het voetbalseizoen wordt er allerlei nuttige en belangrijke infor-
matie met clubs gedeeld door zowel de bond als door Sportlink. Denk 
bijvoorbeeld aan het moment waarop jouw vereniging de teams voor 
het nieuwe seizoen kan inschrijven. Wel fijn als die belangrijke 
informatie bij de juiste personen van je vereniging terecht komt. En 
wellicht wil je ook graag op de hoogte worden gebracht van wedstrijd-
wijzigingen, overschrijvingen en aanmeldingen van nieuwe leden. In 
Sportlink Club kun je heel eenvoudig regelen welke personen dergelijke 
berichten ontvangen.

In deze video leggen we uit hoe het werk:
https://www.youtube.com/watch?v=A9QDGTGTalw 

H H H
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Zoals in het vorige clubblad gemeld, hebben we speciaal ter gelegen-
heid van ons 90-jarig bestaan een quiz samengesteld, die aan de ge-
schiedenis van onze club gerelateerde vragen bevat en die we (hoe 
verrassend) “De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz” noemen. We hebben 
op dit moment nog geen prijzenpot, maar daar zijn we druk mee bezig. 
Tot nader order is daarom de routekaart voor de quiz als volgt. In het 
vorige clubblad zijn we begonnen met de 1e ronde van 15 geselec-
teerde vragen en voor dit clubblad hebben we weer 15 nieuwe vragen 
geselecteerd voor de 2e ronde. In dit clubblad plaatsen we de vragen 
van ronde 2 en herhalen we de vragen van ronde 1. In het volgende en 
daaropvolgende clubblad gaan we nog zeker een ronde 3 en 4 plaat-
sen met herhalingen van oudere rondes. Ergens in de eerste helft van 
de volgende jaargang besluiten we de vragenrondes met het plaatsen 
van alle geselecteerde vragen. We hopen tegen die tijd een goed ge-
vulde prijzenpot gevormd te hebben en natuurlijk zouden wij graag 
zien, dat jullie dan massaal gaan deelnemen 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 wach-
ten, totdat wij alle vragen hebben geplaatst. Wij zullen op tijd aange-
ven, wanneer de deadline voor de inzendingen eindigt en daarna gaan 
we natuurlijk de antwoorden geven en de uitslag bekend maken.
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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 geschie-
denis van onze club, zoals te publiceren in delen in dit clubblad en 
volgende edities, door te lezen. Dan volgen nu de vragen van Ronde 2, 
gevolgd door een herhaling van de vragen van Ronde 1.

DE TWEEDE RONDE – vragen

Vraag 16
Wie was zowel voorzitter (1947-1948), secretaris (1939-1941/1942-
1943) als penningmeester (1954-1955) van het hoofdbestuur, coach 1e 
naast trainer “Flip” Albert Lenting van 1963-1967 en werd in 1966 
benoemd tot erelid?

Vraag 17
Wie werd in 1978 voorzitter van de pupillenafdeling, wie was lange tijd 
sponsor, wie was in de 80-er jaren 5 jaar voorzitter en werd in 1991 
benoemd tot erelid?

Vraag 18
Welke oud-doelman van het 1e was met 46 jaar en 4 maanden lange 
tijd recordhouder “oudste speler in het 1e”, neemt met 534 wedstrijden 
Tivoli 1 de 2e plaats in op die ranglijst, en is de oom van onze huidige 
secretaris? 

Vraag 19
Wie was als Tivoli-Sint in de 70-er, 80-er en 90-er jaren de voorganger 
van Pascal Janssen, was ook de grote animator van nevenactiviteiten, 
zoals de kaart- en kienbalavonden, maakte in dezelfde tijd deel uit van 
het legendarische “veteranenteam” van leider Jac van Heesewijk, en 
kreeg in zijn hoedanigheid als hulptrainer van het 1e de bijnaam “De 
Beul van de Heihoef”?

Vraag 20
Welke ras-Tivoliaan was zowel op voetbal- als kadergebied inzetbaar 
op bijna elke positie, stond beter bekend als “onze jonguh” en overleed 
in maart 2018 op 64-jarige leeftijd en werd vlak daarvoor benoemd tot 
lid van verdienste?
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Vraag 21
Wie ging in 1961 gedurende maar liefst 17 jaar de pupillenafdeling 
leiden, wie maakte in 1970-1971 deel uit van de jubileumcommissie 40 
jaar, wie was de man achter de toenmalige jaarlijkse “pupillenreisjes” 
en “ouderavonden” en werd in 1979 benoemd tot erelid?

Vraag 22
Vanaf welk seizoen is sportpark De Heihoef onze thuisbasis?

Vraag 23
Pas vanaf beginjaren 80 stond de KNVB shirtreclame bij de amateurs 
toe. In 1982-1983 had het toenmalige 4e de primeur bij Tivoli. 
Wie was de leider van dat team en wie was die shirtsponsor?

Vraag 24
Wie was o.a. 6 jaar secretaris junioren (1966-1972) en 10 jaar 
secretaris hoofdbestuur (1972-1982) en werd o.a. daarvoor in een later 
stadium (2002) tot lid van verdienste benoemd?

Vraag 25
Hij was o.a. jeugd-/senioren-/veteranenspeler, voorzitter junioren, re-
dactielid, selectietrainer. Hij is in 1996 benoemd tot lid van verdienste 
en is nog steeds lid van de Commissie van Beroep. Wie bedoelen wij?

Vraag 26
Wie was de in juli 2020 overleden zeer gewaardeerde Tivoliaan, die 
helaas door een zware blessure veel te vroeg is moeten stoppen als 
actief voetballer, maar desondanks jarenlang zeer actief betrokken 
bleef bij onze selectie en naar wie in de jaren 2000 ons mixtoernooi 
werd vernoemd?

Vraag 27
Welke secretaris en penningmeester werden in 2001 benoemd tot lid 
van verdienste en hielden in het voorafgaande “voorzitter-loze decen-
nium” onze club (mede) overeind?

Vraag 28
Hoeveel levende ereleden heeft onze club nog en hoe heten zij?
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Vraag 29
Wie is o.a. een van de “aandrijvers” op activiteitengebied, maakt deel 
uit van de begeleiding van de dames en is met “50 jaar en 88 dagen” 
de recordhouder van de lijst “oudste speler in het 1e”?

Vraag 30
Hij was of is o.a. jeugd- en seniorenspeler, jeugd- en seniorenleider, 
kaderlid damesafdeling, 13 jaar wedstrijdsecretaris senioren en werd in 
2017 benoemd tot lid van verdienste. Wie bedoelen wij?

DE EERSTE RONDE - vragen

Vraag 1
Op welke datum werd onze club opgericht en welke 3 personen 
vormden het allereerste dagelijks bestuur? 

Vraag 2
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? 

Vraag 3
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 legendarische “vetera-
nenteam” van leider Jac van Heesewijk. Welk in 2016 overleden erelid 
bedoelen wij? 

Vraag 4
Welk legendarisch duo speelde samen in het 1e in de 40-er jaren, wa-
ren 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/penningmeester afscheid en 
werden in 1973 benoemd tot Erelid? 
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Vraag 5
Hij was speler bij de jeugd en senioren, redactielid en penningmeester 
clubblad, leider junioren en senioren, voorzitter senioren, secretaris 
junioren en HB. Wie kreeg in 1988 voor het eerst in de historie de titel 
“Lid van Verdienste” uitgereikt, terwijl hij nog (als secretaris van het HB) 
in functie was, 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”? 

Vraag 6
Wie zat in de 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? 

Vraag 7
Wie was vanaf 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?  

Vraag 8
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? 

Vraag 9
Wie is ons in 1979 benoemde enige vrouwelijke erelid, die in de 60-er 
en 70-er jaren een grote steunpilaar was bij de pupillenafdeling en wat 
was haar bijnaam? 

Vraag 10
Welke “Opa” was eind jaren 40, begin jaren 50 een van de grondleg-
gers van de juniorenafdeling en werd in 1960 benoemd tot 
lid van verdienste? 

Vraag 11
Op welk muzieknummer is de melodie van ons clublied gebaseerd? 
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Vraag 12
Welke in 1966 tot erelid benoemde Tivoliaan heeft het record lang-
ste lidmaatschap in handen, was in het grijze verleden jeugd-/
seniorenspeler/-leider/bestuurslid en langdurig actief als terreinchef en 
verzending clubblad en stencil en was ook de opa van een voormalig 
keeper van onze selectieteams? 

Vraag 13
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?

Vraag 14
Van welke trainer, die in verschillende periodes zo’n 6 seizoenen ons 1e 
trainde, is de volgende uitspraak bij een wedstrijdbespreking: “…. en ik 
eis van iedereen inzet, inzet tot 90 minuten na de wedstrijd”? 

Vraag 15
Wie waren de leiders van het A1, dat in het seizoen 1972-1973 promo-
tie naar de junioren hoofdklasse (destijds de allerhoogste jeugdklasse) 
wist te behalen?

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

Op verzoek hebben we in het vorige clubblad de 
invulling van deze rubriek enigszins 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 weg, maar er 
lijkt nu toch licht aan het eind van de tunnel in zicht te 

komen. We gaan dus nog even door met deze rubriek, maar dus wel in 
de vorige keer ingezette afgeslankte vorm.
Zoals altijd weer wordt jullie leesplezier gewenst!

Op 1 mei maakten wij de volgende screenshots:

F F F
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Op 29 april zagen we dit screenshot (rechts) en dit artikel (links) op de 
voorpagina van het ED:

F F F
Uit het ED van 28 april:

Het complete artikel vind je via deze link:
https://www.ed.nl/algemeen/versoepelen-deze-maatregelen-gaan-we-nog-
missen~aa087cc3/ 

F F F
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Op Teletekst zagen we op 26 en 28 april de volgende berichten:

F F F
In het ED van 26 april lazen we dit:

F F F
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Van de voorpagina van het ED van 23 april scanden we dit:

F F F
Op 22 en 23 april maakten wij de volgende screenshots:

F F F
Uit het ED van 21 april:
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En nog een van 21 april:

F F F
ED 20 april (2 maal):

F F F
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Op 19 april haalden we dit uit het ED:

F F F
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Deze screenshots maakten we op 16, 17, 18 en 19 april:

F F F
Tot zover ons 1e deel van de Corona-berchtgeving. 
Verderop vind je het vervolg.

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 op deze pagina’s te 
vermelden en daarmee de dank van alle leden tot uitdrukking brengen.

In het vorige clubblad zijn we begonnen met de eregalerij van onze 
erevoorzitters en ereleden. In dit clubblad is het de beurt aan de 
eregalerij van onze leden van verdienste. In de volgende clubbladen 
passeren dan nog de bestuurders en de trainers van het 1e. 
Het jaartal, wat genoemd wordt, is het (in een aantal gevallen 
geschatte) jaar van benoeming.
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Leden van Verdienste
W. Bergmeester   †
Pater A. vd Boogaard m.s.c . † 1974
Henk Boon    † 1983
H. Bijlsma    †
Thieu Coenen    † 1965
Frans Dielis     1986
Jo van Dooren    † 1960
Tinus van Driel   † 1988
Jack Engelen     2001
Arie Groeneveld    1986
Hein Groeneveld    2002
Simon Groeneveld    2002
Leny van Heesewijk    2004
Peter van Heesewijk    2001
Fred vander Horst   † 2018
Juul van Hout     1996
Hein Huizing    † 1960
Henk Iedema     1972
Harrie Keijzers   † 1934
Jo Kroet    † 1968
Jan Langeweg sr.   † 1972
Jan Langeweg jr.    1983
Toon Léautaud   † 1967
Gerrit Leuverman   † 1983
Henk Leuverman
Cor vd Poel    † 1985
Dre Rennenberg    2014
Leny Sanders     2016
Cees Scheffers   † 2004
Hennie Schröder sr.   † 2003
Peter Smulders    2017
Pater Henk Smarius m.s.c.  † 1962
Marc van Strien   †
Nol Verhulst    †
Tijn Vermeulen   † 1973
A. Vermulst    †
Rob Vincken     2001
Zacharias de Wit   † 1985
Herman in ’t Zandt   †
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We hebben foto’s van 26 van de 39 leden van verdienste. Onderstaand 
in alfabetische volgorde: pater vd Boogaard, Henk Boon, Thieu Coe-
nen, Tinus van Driel,Jack Engelen, Arie Groeneveld,, Hein Groeneveld, 
Simon Groeneveld, Lenie van Heesewijk, Peter van Heesewijk, Fred 
vd Horst, Juul van Hout, Hein Huizing, Henk Iedema, Jan Langeweg jr., 
Toon Léautaud, Gerrit Leuverman, Henk Leuverman, Cor vd Poel, Dre 
Rennenberg, Leny Sanders, Cees Scheffers, Peter Smulders, pater 
Smarius, Rob Vincken en Zacharius de Wit jr.

H H H




32

AMATEURVOETBALEINDHOVEN

Van amateurvoetbaleindhoven.nl plaatsen we een selectie van de vol-
gens ons interessante artikelen.

Het volgende artikel stond op 22 april op hun website:

GOED NIEUWS: ER IS EEN OPLOSSING GEBODEN VOOR HET 
PROBLEEM ROND DE NOW-AANVRAAG VAN AMATEURCLUBS
22 april 2021 11:04 Nieuws

Het kabinet gaat aan amateurverenigingen waarvan 
de NOW-compensatie is afgewezen een oplossing 
aanbieden via de regeling Tegemoetkomingsregeling 

Amateursportorganisaties COVID 19 (TASO). Minister van Sociale Za-
ken, Wouter Koolmees, en minister van Medische Zorg en Sport, Ta-
mara van Ark, stellen de TASO-regeling ook open voor de gedupeerde 
amateurclubs die geen NOW-compensatie kregen. Hiermee komen 
deze verenigingen alsnog in aanmerking om een vergoeding te krijgen 
voor loonkosten die niet via andere regelingen (bijv. NOW of TOZO) 
zijn gecompenseerd. Eerder liepen sommige amateurverenigingen hun 
NOW-compensatie mis door een bureaucratische regel. Als referen-
tiemaand heeft de overheid juni 2020 gekozen voor de NOW-regeling, 
uitgerekend de maand waarin veel amateurclubs vanwege de zomer-
stop (juni/juli) geen trainers op de loonlijst hebben staan. Amateurclubs 
deden in hun belastingopgave voor deze maand een zogenoemde 
nihilaangifte, met als gevolg dat zij nu ten onrechte geen NOW-com-
pensatie krijgen toegewezen. Het kabinet hoopt met de aanpassingen 
van TASO-voorwaarden voor de eerste twee kwartalen van 2021 de 
amateurclubs tegemoet te komen.

Kamervragen NOW
Deze oplossing werd bekendgemaakt als antwoord op de Kamervragen 
die verschillende politieke partijen (SP, CDA en VVD) afzonderlijk in de 
Tweede Kamer hebben gesteld. Nadat de KNVB aan de bel heeft ge-
trokken in de media en politiek, zijn er door verschillende politieke par-
tijen Kamervragen gesteld hierover. Ook zijn de KNVB en NOC*NSF 
met het ministerie van VWS in gesprek geweest over een oplossing. 
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Oplossing TASO 2021 Q1 & Q2
De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) is bedoeld voor 
amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling per kwartaal 
en minimaal € 1.500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopen-
de lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan 
de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, 
maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten. Een aantal voorwaar-
den van de TASO wordt voor de eerste twee kwartalen van 2021 gewij-
zigd, zodat gedupeerde amateurclubs van de NOW-regeling hiermee 
gecompenseerd worden.

De TASO-regeling voor 2020 sloot uit dat een TASO-tegemoetkoming 
voor vaste lasten wordt verleend als een vereniging ook gebruik maakt 
van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor de TASO 
2021 eerste en tweede kwartaal is hiervoor een uitzondering gemaakt: 
een vereniging die TVL ontvangt, kan ook een tegemoetkoming uit de 
TASO aanvragen voor loonkosten (die niet eerder op grond van de 
NOW of Tozo zijn gecompenseerd).

Het kabinet heeft voor het eerste en tweede kwartaal € 75 miljoen euro 
vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor de TASO-regeling eerste kwar-
taal 2021 loopt van 17 mei t/m 12 juni 2021, en voor het tweede kwar-
taal 2021 van 26 juli t/m 20 september 2021. Voor meer informatie zie 
de website van de Dienst Uitvoering Subsidies.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

Op 20 maart lazen we het volgende:

KNVB: “ONBEGRIJPELIJK DAT TERRASSEN EERDER OPEN 
MOGEN DAN DE SPORTVERENIGINGEN.”
20 april 2021 20:33 Nieuws

Aan het openingsplan van het demissio-
nair kabinet zie je dat er geen voetballer 
aan te pas is gekomen. Het plan is ver-
stoken van gevoel voor de bal. De hun-
kering naar de club, het veld, het team en 
de wedstrijd.
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Anders valt de schamele positie die sport en daarmee voetbal is toebe-
deeld in deze planning niet uit te leggen. Wel verklaarbaar. De nood is 
groot. Nog steeds verwoest corona levens en in de ziekenhuizen lopen 
ze op hun tandvlees. Het is daarom begrijpelijk dat er voorzichtig wordt 
versoepeld. Maar wat ons daarna in het plan wordt voorgespiegeld is 
een fata morgana.

Wachten op 11 mei
Probeer maar eens uit te leggen wat de dieperliggende gedachte is 
achter het besluit om de terrassen eerder te openen dan de sportver-
enigingen.

Diederik Gommers, lid van het OMT, stak er vorige week een dag na de 
persconferentie, al de kachel mee aan. Hij begreep er niets van dat er 
een openingsplan was bedacht, waarin data worden genoemd die door 
de onzekere situatie waarschijnlijk bij voorbaat niet haalbaar zijn.

Los van die terechte constatering, is er ook behoorlijk wat af te dingen 
op de inhoud. Probeer maar eens uit te leggen wat de dieperliggende 
gedachte is achter het besluit om de terrassen eerder te openen dan 
de sportverenigingen. Op 28 april mag je onder een parasol een bier-
tje drinken, terwijl de sportverenigingen en daarmee de voetbalclubs, 
volgens het openingsplan pas op 11 mei voor iedereen toegankelijk 
worden.

Honderdduizenden leden van voetbalverenigingen zitten nu al sinds 
oktober vorig jaar thuis, omdat ze ouder dan 26 jaar zijn. Ze mogen al-
leen op de club komen om met een andere speler een balletje over te 
trappen. In teamverband trainen is er niet bij. En dat is nou precies wat 
voetballers willen, anders waren ze wel gaan pingpongen. Het gaat ze 
om het voetbal. De lol. Bewegen. Zweten. Ouwehoeren.

Talrijke studies uit binnen- en buitenland wijzen uit dat sporten in de 
buitenlucht veilig kan. Ook is vanuit de adviesorganen rond het kabinet 
duidelijk gemaakt dat bewegen in georganiseerd verband goed is voor 
je gezond- en weerbaarheid.
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Blindheid voor sport
Maar als je dat gevoel niet kent, mis je het ook 
niet. Daarom is er niemand in het demissionair 
kabinet geweest om zich er hard voor te maken. 
Wat onbegrijpelijk is, zeker voor een regerings-
team dat zich verlaat op cijfers, analyses en 
prognoses, is de blindheid voor sport als een 

veilig middel om uit de crisis te komen. Niet alleen wijzen inmiddels tal-
rijke studies uit binnen- en buitenland uit dat sporten in de buitenlucht 
veilig kan, ook is vanuit de adviesorganen rond het kabinet duidelijk 
gemaakt dat bewegen in georganiseerd verband goed is voor je ge-
zond- en weerbaarheid. Volgens het openingsplan mogen we pas in juli 
wedstrijden spelen, een week voor de schoolvakanties beginnen. Hier-
mee komt de KNVB Regiocup in gevaar.

Sport, voetbal, zou je derhalve niet als sector moeten behandelen 
(horeca, winkels, scholen etc.), maar als een publieke zaak. We had-
den daarom vooraan moeten staan bij de heropening van Nederland. 
Nu mogen we volgens het openingsplan pas in juli wedstrijden spelen, 
een week voor de schoolvakanties beginnen. Als dit zo blijft staan komt 
de KNVB Regiocup in gevaar. Het enige wat het voetbal de komende 
maanden nog heeft en waar kinderen en volwassen al maanden naar 
uitkijken.

Nee tegen testmaatschappij in het voetbal
Volkomen onlogisch dus, en het doet voor meer vrezen. Zo maken we 
ons bij het amateurvoetbal van de KNVB zorgen over de precedentwer-
king van de pilots met testbewijzen voor voetballers. Er wordt weinig 
over gezegd, maar het hangt in de lucht dat we toewerken naar een 
testmaatschappij. Met als gevaar dat spelers - ook de pupillen - voordat 
ze tegen een andere club uit mogen komen, eerst een negatief testbe-
wijs moeten overleggen. No way. Het KNVB amateurvoetbal doet daar 
niet aan mee.

Voetbal is en blijft toegankelijk voor iedereen. Dit staat overigens los 
van de Fieldlab-evenementen, waar KNVB betaald voetbal aan mee 
doet om met name te kijken of er weer zo snel mogelijk met publiek kan 
worden gevoetbald.

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 onstond deze rubriek “SV Tivoli 90 Jaar – De Column Van…”  

In het vorige clubblad werd de aftrap gedaan door onze redacteur 
Pascal Janssen en in dit clubblad is het de beurt aan onze secretaris 
en correspondent Marc van Hout. In de volgende uitgaves zijn dan de 
overige schrijvers aan de beurt, 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’s vinden jullie de tweede column.
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DE COLUMN VAN MARC VAN HOUT

Een mensenleven aan de Roostenlaan

Tijdens mijn eerste bezoek aan De Heihoef 
kwam ik rollend in een kinderwagen de poor-
ten door, uiteraard niet wetende wat Tivoli was 
of wat een vereniging überhaupt betekende. 
Mijn leven bestond destijds vooral uit proberen 
rechtop te zitten en voorgevormde blokken in 
de juiste vakjes van een doos duwen. Maar dat 
veranderde al snel. Wat de eerste keren meer 
uitzondering dan regel was, veranderde al snel 

in een gewoonte: ‘s zondags kijken bij mijn vader Willie, uiteraard mijn 
idool. Hij was inmiddels achterin de dertig / begin veertig en was dus 
lager gaan voetballen. Lager in een team vrienden, vrienden die nu 
(28 jaar na mijn eerste kennismaking) elkaar nog steeds wekelijks 
ontmoeten rondom wedstrijden van de veteranen.

1998; Tivoli was dat jaar 67 geworden en ikzelf 6 jaar. En inmiddels had 
ik ook mijn eerste stappen op een voetbalveld gezet. Helaas woonden 
wij in het noorden van Eindhoven, dus vanwege praktische overwegin-
gen waren mijn eerste voetbalstappen helaas niet in het Oranje-Zwart 
maar in het rood-wit van Unitas’59. De eerste bezoeken aan Tivoli wa-
ren inmiddels achter de rug. Vader Willie voetbalde toen nog twee keer 
in de week: vrijdagavond in de zaal in Sporthal Tivoli bij “Pietje” en 
zondagochtend op De Heihoef. Uiteraard was ik zo vaak als kon 
aanwezig. Voor mij waren dat natuurlijk de wedstrijden van mijn idolen. 
Ooit wilde ik zo goed zijn als zij en in het oranje spelen, uiteraard het 
oranje van Tivoli! 
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De wekelijkse weg richting De Heihoef leek gewoon-
tjes te worden: Kennedylaan, Berenkuil, Piuslaan, 
et cetera. Maar zodra de laatste stoplichten van het 
kruispunt met de Floralaan gepasseerd werden, 
doemden de bomen van de Roostenlaan op. Een 
haast  magische entree, dat een gevoel van thuisko-
men oproept. In die tijd vormden die bomen voor mij 
een soort Walk of Fame voor Tivoli, zonder dat daar 
namen aan gekoppeld waren, met aan het eind de 
poorten van het ultieme doel: sportpark De Heihoef. 
De mooiste entree naar het mooiste sportpark van 
Eindhoven.  
Een sprong in de tijd: 5 september 2009, mijn 17e verjaardag. Het kan 
geen toeval zijn dat het hernieuwd opgerichte veteranenteam uitgere-
kend op mijn verjaardag hun eerste wedstrijd zou spelen en dat ik na 
een klein aantal jaren afwezigheid mijn idolen van destijds weer aan 
het werk zou zien. Wel waren er uiteraard wat verschillen met de 
mannen van weleer. De “Van Hout”-voorhoede bestond nog maar uit 
twee in plaats van drie, verder hadden de meeste overal pijntjes, 
hadden verschillende spelers wat kilootjes teveel, maar hét gevoel 
was weer daar. Bij de veteranen die ik al zeker vijf, ik denk sommige 
misschien zelfs wel tien jaar niet gezien had, voelde het gelijk weer 
als thuiskomen. Ondanks dat het dit keer zelfs een uitwedstrijd betrof. 
“Jongen. Je mag vandaag maar 2 biertjes, want als je gaat drinken 
zoals hun zuipen gaat het mis”, dat waren wijze woorden die ik te horen 
kreeg maar een week later waren die alweer over boord. Blijkbaar had 
ook niet iedereen dat advies ter harte genomen, want een aantal ve-
teranen werd bij Eindhoven/av uit de kantine gekegeld in verband met 
het kienen dat ging beginnen…
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Ik bevond me die jaren aan de zijlijn, nooit in het middelpunt, zoals ik 
het toen het liefste had. De Veteranen deden hun ding. Zij presteer-
den net als zij vroeger deden, het merendeel winnen, heel sporadisch 
verliezen en Fred vander Horst maakte daar de verslagen van voor dit 
blad en de website. Fred, een echte oer-Tivoliaan, een man die altijd 
aanwezig was, overal. Iemand die liever aan de zijkant tegen dingen 
aan schopte, maar bovenal een Oranje-Zwart hart had zonder dat hij 
daar erkenning voor wilde. Een man, een vriend, die helaas al even 
niet meer onder ons is maar die wel een meer dan waardig afscheid 
heeft gehad. Uitgestrooid worden aan “zijn” linkerkant van het hoofd-
veld en met het bloemstuk op de middenstip, dat is maar weinigen 
gegund. Maar juist die dag was voor mij ook wel symbolisch voor de 
saamhorigheid waar Tivoli om bekend staat.
De eerste keer dat ik acte de présence gaf in dit blad was na een 
aantal seizoenen veteranen bij Waalre-uit. Fred droeg de pen aan mij 
over, dus werd ik opeens gepromoveerd van zoon van een van de 
spelers naar razende reporter! Fred sloot zijn stukjes altijd af met 
“De webryder”, dus werd ik vanzelfsprekend “De junior webryder”.

Mei 2015; Een stabiel bestuur onder leiding van Dré had behoefte 
aan vers bloed. Leny Sanders nam na 10 jaar afscheid van haar rol 
als secretaris en zocht een vervanger. Ik was “slechts” dat jonkie dat 
mee trainde met de veteranen en af en toe een stuk schreef voor het 
clubblad. Ik was die wijsneus van Van Hout… Maar Henk Rennenberg 
durfde het met mij aan om samen de rol van secretaris op zich te 
nemen. De samenwerking werd beklonken op een hete zomerdag en 
zo werd ik van toeschouwer opeens beleidsbepaler. Ik had bij DAF 
stage gelopen: recordomzet, ik werkte toen bij Woonbedrijf: recordom-
zet, dus bij Tivoli moest dat wel goed komen. 
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Zo weinig als ik op de prestaties van de hierboven genoemde bedrij-
ven enige invloed had, zo weinig idee had ik ook van het besturen van 
een voetbalclub. Uiteraard hoorde je in de kantine wel wat er allemaal 
speelde, maar besturen is natuurlijk iets anders. Maar al doende leert 
men, dus zo geschiedde en ik zit er nog steeds.
In de zes jaar als secretaris heb ik toch al de nodige bijzondere dingen 
meegemaakt, zowel positief als negatief. Zo legde Dré, onze langstzit-
tende voorzitter uit de geschiedenis, definitief zijn voorzittershamer 
neer. Tivoli 1 werd voor het eerst in 37 jaar weer eens kampioen en 
herhaalde dat kunststukje het jaar erop nogmaals, allemaal onder 
leiding van Hans Bonnema. Tivoli 5, het huidige Tivoli 3, wist (als eerste 
seniorenteam?) in 2019 de beker te winnen. En er zijn afgelopen 
seizoen maar liefst elf spelers uit één team, het team van Andoni 
Urresti, gescout door BVO’s. En uiteraard de komst van RPC naar De 
Heihoef. Zo zagen wij lijdend toe hoe de oase van rust, zoals Pascal 
De Heihoef omschreef, door gemeentelijke besluiten veranderde in te 
kleine plek voor te veel mensen met klagende omwonenden en 
voortdurende discussies met allerlei partijen als gevolg.
Maar ondanks en dankzij het bovenstaande zie ik nu, 28 jaar na mijn 
eerste ontmoeting, nog steeds die club waar ik verknocht aan ben ge-
raakt. Een club die meer is dan voetbal, een vereniging waar iedereen 
elkaar kent en waar iedereen thuiskomt. Waar liefde en haat wordt ge-
deeld, waar vooral veel gelachen maar ook wel eens een traan wordt 
gelaten. Maar bovenal de club waar ik altijd zal blijven en voor wie ik 
me altijd zal blijven inzetten, zodat onze bal altijd zal blijven rollen.

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

Het lijkt ons leuk om deze column te eindigen met nog 2 door Marc op-
gestuurde plaatjes uit 1994.

H H H
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KNVB WEBSITE/VOETBAL.NL

Van de KNVB/voetbal.nl-website en/of nieuwsbrieven delen we hier de 
items, die wij interessant vinden.

Op 8 april ontvingen we een mail met de nieuwsbrief april. 
Wij selecteerden daaruit het volgende:

REGIOCUP STAAT IN DE STARTBLOKKEN
We hopen dit seizoen toch nog wedstrijden te 
kunnen spelen! Daarom staat de Regiocup in de 
startblokken. Zodra de versoepelingen het toela-
ten, kunnen we starten met prachtige derby’s.

Meer informatie over de KNVB Regiocup lees je op www.knvb.nl/regiocup.

LANGER TRAINEN
Sinds 31 maart is de avondklok naar 22:00 verplaatst, waardoor we 
een uur langer kunnen trainen. Hartstikke fijn! Het is ’s avonds ook 
weer wat langer licht en de zon laat zich weer steeds vaker zien. Ideaal 
weer om lekker het veld op te gaan. Zoek ook contact met jouw club 
om de nieuwe mogelijkheden te bespreken. Op Rinus vind je leuke 
voorbeeldtrainingen die aansluiten bij de huidige maatregelen.        

Op 6 april kregen wij een mail van de KNVB. Uit die mail het volgende:

DE NATIONALE VOETBALDAG
Vorige week is de landelijke campagne gestart, met de lancering van 

de video van Snelle en Oranje, om meer kin-
deren aan het voetballen te krijgen. En nu 
hebben we weer wat leuks voor de clubs! Op 
zaterdag 12 juni 2021 gaat De Nationale Voet-
baldag door en zetten we, met zijn allen, het 

amateurvoetbal op de kaart. Als verbindende factor in de wijk. Want, op 
de club ontmoet je elkaar. En laten we wel wezen, na een zwaar jaar, 
zonder voetbal en met teruglopende inkomsten en afnemende leden-
aantallen kan iedereen wel een opsteker gebruiken.
Meld jouw club vandaag nog aan! Dat kan uiterlijk tot 1 mei, bij het 
Oranje Fonds, de maatschappelijk partner van De Nationale Voetbal-
dag. En maak van De Nationale Voetbaldag een prachtig moment voor 
iedereen.
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VIJF GOEDE REDENEN OM MEE TE DOEN
1 Het wordt de leukste voetbaldag van het jaar (ondanks die verve-

lende Covid-maatregelen)
2 De club kan de buurt laten zien waar hij voor staat
3 Je krijgt hulp bij de organisatie met tips, tricks en communicatie
4 Je krijgt een financiële vergoeding (max. 400 euro)
5 Je krijgt een pakket (t.w.v 60 euro) om de activiteiten feestelijk aan te 

kleden

DOE JE MEE?
Als jouw club meedoet, organiseer je een activiteit voor leden én niet-
leden. Je laat zien dat jouw club een ontmoetingsplek is voor iedereen. 
De Nationale Voetbaldag begint in ieder geval met een gezamenlijke 
warming-up. Iedereen die kan, wil en mag komen, staat op het veld (op 
1,5 meter afstand). De rest doet mee via een online live-verbinding.

Daarna gaan we natuurlijk lekker voetballen. Je kunt zelf bepalen hoe 
je het regelt – maar houd je wel aan de Covid-19 maatregelen. Daar-
naast kun je ook iets anders doen. Van een e-sports competitie tot 
een openlucht sjoeltoernooi of een gezellige, gezonde social-distance-
picnic.

Blijf op de hoogte van de laatste tricks, tips en updates via onze social 
kanalen.

De Nationale Voetbaldag is opgericht door

H H H
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Geboren dichters en dichteressen 
(door Tonnie’s zoon)

Omdat de Engelen in mijn bloed zitten en er genoeg moois over te 
schrijven valt, heb ik een kort en bondig gedicht deze keer:

De Engel

Ze waakt,
Ze kijkt,

Het maakt,
Verrijkt.

Van ver,
Dichtbij,
Als ster,
Toch vrij.

Je weet,
Ze zweeft,

Jij keet,
En leeft.

Pasje 26-9-2020

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 16 (20 april):
“Zet georganiseerd sporten bovenaan het openingsplan”

Aan het openingsplan van het demissionair kabinet zie je dat er 
geen voetballer aan te pas is gekomen. Het plan is verstoken van 
gevoel voor de bal. De hunkering naar de club, het veld, het team 
en de wedstrijd.

Anders valt de schamele positie die sport en daarmee voetbal is toebe-
deeld in deze planning niet uit te leggen. Wel verklaarbaar. De nood is 
groot. Nog steeds verwoest corona levens en in de ziekenhuizen lopen 
ze op hun tandvlees. Het is daarom begrijpelijk dat er voorzichtig wordt 
versoepeld. Maar wat ons daarna in het plan wordt voorgespiegeld is 
een fata morgana. Diederik Gommers, lid van het OMT, stak er vorige 
week een dag na de persconferentie, al de kachel mee aan. Hij be-
greep er niets van dat er een openingsplan was bedacht, waarin data 
worden genoemd die door de onzekere situatie waarschijnlijk bij voor-
baat niet haalbaar zijn. Los van die terechte constatering, is er ook be-
hoorlijk wat af te dingen op de inhoud. Probeer maar eens uit te leggen, 
wat de dieperliggende gedachte is achter het besluit om de terrassen 
eerder te openen dan de sportverenigingen. Op 28 april mag je onder 
een parasol een biertje drinken, terwijl de sportverenigingen en daar-
mee de voetbalclubs, volgens het openingsplan pas op 11 mei voor 
iedereen toegankelijk worden. Natuurlijk, de nood is hoog in de horeca, 
ik gun het ze van harte (ik ben zoon van een kroegbaas) maar het is 
toch niet te rechtvaardigen dat je eerder een drankje mag wegtikken in 
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de frisse lucht dan met z’n allen trainen op het voetbalveld? Honderd-
duizenden leden van voetbalverenigingen zitten nu al sinds oktober 
vorig jaar thuis, omdat ze ouder dan 26 jaar zijn. Ze mogen alleen op 
de club komen om met een andere speler een balletje over te trappen. 
In teamverband trainen is er niet bij. En dat is nou precies wat voetbal-
lers willen, anders waren ze wel gaan pingpongen. Het gaat ze om het 
voetbal. De lol. Bewegen. Zweten. Ouwehoeren. 

Maar als je dat gevoel niet kent, mis je het ook niet. Daarom is er nie-
mand in het demissionair kabinet geweest om zich er hard voor te 
maken. Wat ik alleen onbegrijpelijk vind, zeker voor een regeringsteam 
dat zich verlaat op cijfers, analyses en prognoses, is de blindheid voor 
sport als een veilig middel om uit de crisis te komen. Niet alleen wijzen 
inmiddels talrijke studies uit binnen- en buitenland uit dat sporten in de 
buitenlucht veilig kan, ook is vanuit de adviesorganen rond het kabinet 
duidelijk gemaakt dat bewegen in georganiseerd verband goed is voor 
je gezond- en weerbaarheid. Sport, voetbal, zou je derhalve niet als 
sector moeten behandelen (horeca, winkels, scholen…), maar als een 
publieke zaak. We hadden daarom vooraan moeten staan bij de her-
opening van Nederland. Nu mogen we volgens het openingsplan pas 
in juli wedstrijden spelen, een week voor de schoolvakanties beginnen. 
Als dit zo blijft staan dan komt de KNVB Regiocup in gevaar. Het enige 
wat het voetbal de komende maanden nog heeft en waar kinderen en 
volwassen al maanden naar uitkijken. 

Volkomen onlogisch dus, en het doet voor meer vrezen. Zo maken we 
ons bij het amateurvoetbal van de KNVB zorgen over de precedentwer-
king van de pilots met testbewijzen voor voetballers. Er wordt weinig 
over gezegd, maar het hangt in de lucht dat we toewerken naar een 
testmaatschappij. Met als gevaar dat spelers - ook de pupillen - voordat 
ze tegen een andere club uit mogen komen, eerst een negatief testbe-
wijs moeten overleggen. No way. Het KNVB amateurvoetbal doet daar 
niet aan mee. Voetbal is en blijft toegankelijk voor iedereen. Dit staat 
overigens los van de field lab-evenementen, waar KNVB betaald voet-
bal aan mee doet om met name te kijken of er weer zo snel mogelijk 
met publiek kan worden gevoetbald. 

Mijn oproep aan dit demissionaire kabinet is: stop met de logica van 
een lekke bal, zet alsnog georganiseerd sporten boven aan het ope-
ningsplan en ga va-banque vaccineren.

F F F
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Column week 13 (31 maart):
“Nederland fit, blij en gelukkig houden.
Dat doen we door bewegen naar een hoger plan te brengen”

Brief aan verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees:

Beste Tamara en Wouter,       

Over jullie favoriete voetbalclub zullen we het nooit eens worden, maar 
over een onderwerp weet ik dat we snel de handen op elkaar krijgen: 
sport en in het bijzonder de unieke Nederlandse verenigingscultuur. 
Daarom is mijn hoop gevestigd op jullie beiden. Zoals jullie weten, heb 
ik me in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen verbaasd over 
het gebrek aan sport in de gesprekken en debatten. Geen lijsttrekker 
heeft het woord serieus in de mond genomen. Sport was de grote af-
wezige. Terwijl de mogelijke coalitiepartijen er zonder uitzondering een 
punt van hadden gemaakt op hun verkiezingsprogramma. Kiezersge-
vlei?

Mij hindert het telkens weer mooie sier maken met sport, maar het met 
oude politieke ogen blijven benaderen. Een wijze van denken en doen, 
die in het televisieprogramma Buitenhof treffend onderuit werd gehaald 
door acteur en schrijver Ramsey Nasr. Volgens hem zijn de fundamen-
ten van de samenleving, de ornamenten geworden. Zorg, onderwijs, de 
kunsten en cultuur in bredere zin, zijn daarin veronachtzaamd. Te lang 
is er gedacht vanuit maximalisatie, rendement en oneindige groei. Din-
gen waar geen geld uit te halen viel werden gekort. “Nu we in een crisis 
terecht zijn gekomen”, onderstreepte Nasr, “blijken de zwakkere kanten 
van de samenleving de belangrijkste te zijn.” 
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Intussen holt de gezondheid in Nederland achteruit. Gemiddeld zijn we 
bijna drie kilogram aangekomen, meer gaan roken en als nooit tevo-
ren kloppen we aan bij de psycholoog. Notabene een lid van het OMT, 
Diederik Gommers, vertelde hierover bij BNR Nieuwsradio, dat er door 
het kabinet verkeerde keuzes zijn gemaakt. Met terugwerkende kracht 
zegt hij: “Misschien had ik harder moeten roepen, sporten en naar bui-
ten gaan, hadden we meer moeten stimuleren. We hadden meer aan 
preventie moeten doen en ik vind het jammer dat het ministerie dat niet 
heeft opgepakt.”

Dus ja Tamara en Wouter. In jullie gesprekken met de fracties zal het 
gaan over de grote vraagstukken van deze tijd: klimaat, zorg, onder-
wijs, woningbouw en integratie. Terecht. Onderwerpen waar een wereld 
te winnen valt. Toch blijft het halfbakken werk als sport daar niet de 
rode draad in vormt. De verbindende factor, waarmee we Nederland 
fit, blij en gelukkig houden. Dat doen we door bewegen naar een hoger 
plan te brengen. Met een sportcommissaris die een nationaal meerja-
renplan opstelt met een on-Nederlands groot budget, waar ieder minis-
terie zich kabinettenlang aan kan optrekken. Daar kunnen jullie alvast 
de eerste aanzet voor geven. Die eerste zin straks in het nieuwe re-
geerakkoord: ‘Deze crisis grijpen we aan om gezonder en gelukkiger te 
worden door veel meer te bewegen. Sport wordt topprioriteit in dit land.’

Ik wens jullie in de komende dagen veel geluk en wijsheid toe. Houd 
daarbij de lijfspreuk van jullie favoriete club in ere: geen woorden, maar 
daden.

F F F

H H H
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CORONA
(vervolg van pagina 28) 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Op pagina 28 waren we met onze “Corona-berichtgeving” gebleven bij 
16 april. We gaan nu verder met deel 2, dat dus in omgekeerde chro-
nologische volgorde geselecteerde artikelen bevat vanaf 15 april en 
ouder. Wij wensen de “volhouders” weer veel leesplezier!

Op 15 april in het ED (links) en op Teletekst (rechts):

F F F
Van 14 april Teletekst (links) en het ED (rechts):

F F F
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Op 12 april in het ED:

F F F
Teletekst van 10,11 en 12 april:

F F F
Scans uit het ED van 9 april:

F F F
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ED 8 april:

F F F
Op 7 en 8 april maakten wij deze screenshots:

F F F
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Uit het ED van 7 april:

F F F
Van Teletekst de volgende berichten van 6 en 7 april:

F F F
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Op 2 en 3 april scanden wij deze items:

F F F
Deze berichten zagen wij op 30 maart en 1 en 2 april:

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 
Whatsapp toegestuurd kregen.
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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 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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- deze wistudatjes maar moeizaam tot stand lijken te komen
- er weinig input is binnengekomen bij ons als redactie
- we er natuurlijk wel een zwetsverhaal van kunnen maken
- de Koningsdag en het eerdere gehouden Oranjefestival ook nog wel wat 

kanonnenvoer kunnen zijn
- Koningsdag zeker relevant is omdat het in onze hometown gevierd werd 

door Wim-Lex en zijn gevolg
- E-town als brainportregio maar weer eens op de kaart werd gezet
- het veel oudere kenmerk van Eindhoven ook prominent in beeld is gebracht
- de oude DAF van ons Koningshuis weer een mooie link is naar de rijke ge-

schiedenis van onze vereniging
- we immers heel wat keren onze thuiswedstrijden op het terrein van DAF 

hebben kunnen spelen
- het andere Oranjefeestje, ofwel festival op onze Heihoef werd gehouden op 

11 april jl.
- dit evenement met name gericht was en is op het enthousiasmeren van 

jeugdspelers voor voetbal
- dit dan het liefste ook nog bij onze club
- de opkomst van 60 nog niet clubgebonden kinderen erg mooi te noemen is
- er diverse (voetbal)spelletjes waren voorbereid
- de doelgroep in leeftijd varieerde van 4 tot 13 jaar
- de deelnemertjes ‘n diploma kregen voor hun inzet en plezier tijdens de dag
- er natuurlijk ook wat lekkers was geregeld voor iedereen
- de geschiedenis van onze club voor u opnieuw gepubliceerd wordt
- we daar de komende clubbladen volop mee bezig zullen zijn
- oud-redacteur Hein Groeneveld hierin een belangrijke bijdrage levert
- hij voor de leesbaarheid heeft zitten strepen in onze zeer uitgebreide 
 geschiedenis
- dit echter geen afbreuk doet aan de inhoud
- de meest recente geschiedenis nog de zwaarste klus zal zijn voor ons
- de laatste 15 jaar namelijk nog niet eerder zijn samengevat door een van 

ons redacteuren
- het toch ook wel leuk zal zijn om dit werkje te doen
- inbreng en hulp uiteraard van harte welkom is
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