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REDACTIONEEL

Terwijl de ver-
soepelingen zich 
langzaam voortzet-
ten, zien wij als 
vereniging eindelijk 
licht aan de horizon 
voor wat betreft de 
mogelijkheid tot het 
spelen van 
wedstrijden voor 

alle leden.
De jeugd mag al langer spelen en 
zich ook binnen de anderhalve 
meter afstand van elkaar bevinden 
en senioren mogen nu al wel trainen 
op gepaste afstand van elkaar. Als de 
versoepelingen daadwerkelijk door-
gang vinden, dan zal er zelfs een 
mixtoernooitje gehouden gaan 
worden. Komend seizoen zal onze 
jeugdafdeling zich verder gaan 
ontwikkelen en zet de groei zich dus 
voort. Ook in het kader krijgt Dion er 
weer wat versterking bij.
Hebben we dan toch nog wat te kla-
gen? Uiteraard is dat het geval want 
zo zijn we het nu eenmaal gewend.
Aan het begin van komend seizoen 
staat de eerstvolgende ledenvergade-
ring gepland. Samen kunnen we dan 
bekijken hoe onze club zich door de 
coronacrisis heeft geloodst en hoe we 
weer klaar zijn voor de toekomst. Een 
toekomst waarin uiteraard ook het 
behaalde jubileum nog flink gevierd 
mag gaan worden.
Voor nu: Veel leesplezier!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Regio cup
Helaas heeft de KNVB moeten besluiten de 
Regio Cup voor senioren af te blazen, de 
huidige maatregelen vanwege het Corona-
virus laten het niet toe dat seniorenteams op 
dit moment al wedstrijden afwerken.

Voor de jeugd staat de Cup nog steeds op het (voorlopige) programma 
en de KNVB hoopt een dezer dagen definitieve duidelijkheid te 
verschaffen rondom de speeldagen en -kalender.

Tivoli 90 jaar Quiz!
Zoals de oplettende lezers onder jullie 
al gezien hebben, staat er sinds maart 
een heuse Jubileum-quiz in het club-
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 volle-
dige 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.
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Corona-nieuws
Het einde van de maatregelen lijkt eindelijk in zicht te komen. Het ge-
volg hiervan is dat maatregelen steeds sneller veranderen en de pers-
conferenties zich in rap tempo opvolgen. Het terras bij de kantine is 
voor de sporters inmiddels weer geopend, maar toeschouwers zijn he-
laas nog niet toegestaan. Tivoli blijft nauwgezet de regels die de over-
heid, KNVB en NOC*NSF ons oplegt, volgen.
Voor de meest actuele informatie verwijs ik jullie naar onze site, waarop 
een link naar de geüpdatete regels te vinden is.

Seizoensafsluiting senioren
Onze selectie is met een voorstel gekomen om dit seizoen alsnog op 
een waardige manier af te sluiten. De voorbereidingen zijn in gang ge-
zet en het is wachten op verdere versoepelingen. Deze afsluiting zal 
plaatsvinden op zondag 27 juni en zal bestaan uit een mixtoernooi 
tussen de senioren, 
uitsluitend bedoeld 
voor Tivolianen. 
Hopelijk mogen we 
die dag ook weer 
genieten van een 
drankje en/of hapje 
op het terras of in 
de kantine. Het 
toernooi zal om 11 
uur aanvangen. 
Aanmelden kan tot en met 13 juni bij Joeri Berende, Tom Hilliar of via 
een mail/app naar de secretaris.

Namens het bestuur,

Marc van Hout,
secretaris

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
  Senol Akyildiz 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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WIJ FELICITEREN

in de maand juli

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

H H H
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NATIONALE VOETBALDAG 12 JUNI 2021 
(i.s.m. KNVB en Oranjefonds)

Op zaterdag 12 juni a.s. is de Nationale Voetbaldag. Ook SV Tivoli 
doet daar aan mee en op ons sportpark de Heihoef kun je van 13.00 tot 
17.00 uur hieraan deelnemen. Bijgaande de betreffende poster.

H H H
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DE GESCHIEDENIS

In een jaargang, waarin onze club 90 jaar bestaat, kan en mag de 
geschiedschrijving natuurlijk niet ontbreken. We zijn natuurlijk nog 
volop daarmee bezig en zoals in het vorige clubblad aangegeven, gaan 
we in dit clubblad verder met: “SV Tivoli 90 Jaar – 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 het vorige clubblad plaatsten we het 1e deel van die (verkorte) 
geschiedenis en in deze editie vinden jullie deel 2, dat over de 
tweede 25 jaar van ons bestaan gaat. Natuurlijk vullen we dat aan 
met de ons ter beschikking staande foto’s.

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

De Tweede Vijfentwintig Jaar

1956 - 1961
In 1956 start de Eindhovense Adspiranten 
Competitie. Tivoli doet mee met 2 teams 
en het A-team wordt kampioen van 
Eindhoven, voor de 3e maal in successie. 
Ze winnen de finale van Veloc met 2-0 
door doelpunten van Jan Senders en Hub 
Gilsing. In dat jaar degradeert het 2e elftal 
en wordt de toto ingevoerd, die voor lange 
tijd een belangrijke bron van inkomsten 
voor onze club zou blijven. In 1956-1957 
worden van de 4 juniorenelftallen, B1 en 
B2 kampioen en wordt ons A-team dus, 
zoals gezegd, kampioen van Eindhoven.

De resultaten in 1957-1958 
zijn erg matig en door de 
slechte toestand van het 
veld wordt er  nogal eens 
uitgeweken naar sportpark 
“de Heihoef”. Het ledental 
overschrijdt inmiddels de 
200 en Jan Langeweg sr. 
sleept snoep en 
versnaperingen van het Ar-
naudinaplein naar het veld 
aan de Heezerweg, 

en verkoopt deze natuurlijk ook.
In ’58-’59 wordt het 3e net geen kampioen doordat zij de beslissings-
wedstrijd tegen Best Vooruit met 5-4 verliezen. B1 wordt wel kampioen, 
onder leiding van Jo Kroet. Bij de aspiranten wordt ons A-elftal weer 
kampioen en wordt inmiddels “De schrik van Eindhoven” genoemd. Het 
jaar daarop wordt het 3e wel kampioen en promoveert naar de 2e klasse 
Brabantse Bond. Jan Hanssen (de oud-Eindhoven keeper) keert terug 
op het oude nest. Bij de junioren haalt B1 opnieuw de titel binnen.
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In 1961 bestaan we 30 jaar en we blij-
ven “definitief” op de Verlengde Hee-
zerweg, hoewel daar geen redelijke 
trainingsaccommodatie is. Het 1e en 2e 
elftal trainen op de Groenewoudseweg. 
Op 1-5-1961 speelt Piet Dillen zijn 500e 
wedstrijd voor Tivoli 1 en wordt 3 we-
ken later 
voor aan-

vang van de laatste competitiewedstrijd 
gehuldigd. Vervolgens hangt hij dan de 
schoenen aan de bekende wilgen. 
Ook in 1961 krijgt onze SV de Koninklijke 
goedkeuring onder nummer 60647. Er 
wordt een 2e veld in gebruik genomen.

1961 - 1971
De junioren hebben inmiddels 
al 7 elftallen en B3 wordt 
kampioen in de B6-klasse. 
Pupillenvoorman pater marius 
moet verhuizen naar Tilburg 
maar wordt vervangen door 
Jan Senders en Lauw van 
de Brand, waarvan laatstge-
noemde 17 jaar de pupillen 
zal gaan leiden. De elftallen 
worden nu dan ook met C1 
en C2 aangeduid en Tivoli 
wint voor de 4e maal het 

toernooi in Sittard. Tevens wordt C1 weer kampioen.
In 1962 wordt oud PSV-er Piet Franssen de nieuwe trainer en we krij-
gen zowaar ook water en licht op de accommodatie. De juniorencom-
petitie wordt voortaan afgewerkt in een A-, B- en C-klasse en de drie 
pupillenteams worden voortaan met “D” aangeduid.
In juni 1963 gaan de junioren op kamp in Otterlo en hier wordt de basis 
gelegd voor het traditionele toernooi in Vlaardingen bij VFC. In 1964 
wordt er dan ook een Vijfkamp gehouden om het Zilveren Doel met 
deelname van VFC, Xerxes, Fortuna Vlaardingen en Feyenoord. In dat-
zelfde jaar hebben we 4 pupillenelftallen. 
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In augustus wordt Toon Gilsing als coach benoemd met “Flip” Albert 
Lenting als trainer.

Het seizoen 1964-1965 wordt een zwarte pagina in ons bestaan. Henk 
van den Dungen breekt zijn been in een van de eerste wedstrijden 

voor Tivoli en het bekende 
noodlot slaat nog harder 
toe wanneer Wim Pijpen-
seel tijdens de wedstrijd 
tegen Mifano overlijdt. Het 
1e en het 3e degraderen en 
slechts B1 kan de pijn een 
beetje verzachten met een 
kampioenschap. A1 gaat 
op toernooi in Dortmund bij 
TV Brechten, dat overigens 
ook op tegenbezoek komt.

In 1965-1966 wordt het 3e weer direct kampioen alsook het 4e. 
Secretaris Piet Verhulst kan een 5e elftal aanmelden, wat o.a. door 
Harrie vd Veen is geformeerd. Alle juniorenteams spelen in de hoogste 
klasse wat ze zelfs 6 jaar lang volhouden. Het traditionele pupillentoer-
nooi wordt van Sittard naar Lindenheuvel verplaatst en het 1e pupillen-
reisje naar de dierentuin van Rhenen is een feit.
Een jaar later komt 
er een 6e elftal en 
ons bijna compleet 
nieuwe 1e elftal 
wordt met maar 
liefst 11 punten 
voorsprong op 
Woensel, glansrijk 
kampioen. Helaas 
stopt coach Toon 
Gilsing vanwege het 
feit dat de selectie 
zo gelijkwaardig aan 
elkaar is, dat de spanningen te hoog oplopen. Piet van Eijck stop na 12 
jaar met zijn werkzaamheden als terreinchef en wordt opgevolgd door 
Charles Kuys. B1 wordt weer eens kampioen en Simon Groeneveld 
volgt vader Klaas op als juniorensecretaris. 
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D2 wordt kampioen o.l.v. 
Martien Magielse en D1 wint het 
bekende Lindenheuvel-toernooi. 
De pupillen komen onder de 
grote vlag van de KNVB, 
waardoor er strengere regels 
gelden en er ook legitimatie-
bewijzen worden ingevoerd.
In 1967-1968 is Jac van de Ven 
even coach van het 1e elftal, dat 
overigens op een 4e plaats 

eindigt en het 3e wordt 
kampioen na twee overwinnin-
gen op Bergeyk met 5-2 en 7-0. 
A1, B1 en C1 winnen het 
Zilveren doel in Vlaardingen 
vergezeld door zo’n 70 
supporters. Voor de 1e maal 
komt er een toernooi voor de 
lagere elftallen. Geheel volgens 
bedoeling (?) vallen A2, B2 en 
C4 buiten de prijzen. D2 wordt 
wederom kampioen.

Het jaar daarop, 1968-1969, behaalt het 1e een 2e plaats achter MULO 
en het 4e elf- tal verliest 
het kampioen- schap door de 
wedstrijd tegen UNA 5 met 
3-2 te verlie- zen. Trainer/
coach is oud 1e elftalspeler 
Leo Hoeben met als assistent 
William “Perthy” Pugh. De 
junioren blijven zowel letterlijk 
als figuurlijk groeien, er zijn 
inmiddels 9 elftallen, en voor de 1e keer in onze geschiedenis worden is 
er de actie kerstbomenverkoop. Een traditie die nog jaren uitgeoefend 
zal worden. Het Zilveren Doel wordt opnieuw gewonnen, misschien 
wel mede door het feit dat er 3 bussen vol met supporters meegingen. 
Bij de pupillen is een minimumleeftijd van 10 jaar ingevoerd en de in-
middels 6 teams worden voortaan met de letter “P” aangeduid. Er zijn 
intussen 7 seniorenelftallen. Het 1e elftal wordt net geen laatste en ons 
“P5” wordt de allereerste “P-kampioen van Tivoli”.
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In 1971 bestaan we 40 jaar en dit robijnen jubileum wordt o.a. gevierd 
met een feestavond in het bekende Tivoli-gebouw en een drukbezochte 
receptie. De jubileumcommissie bestaande uit Gerrit Leuverman, Si-
mon Groeneveld, Lauw van de Brand, Jan Langeweg sr. en Henk Ie-
dema (tijdelijk) organiseert alle activiteiten. Het 1e degradeert overigens 
uit de 3e klasse. Het 5e behaalt een 2e plaats en promoveert naar de 2e 
klasse Brabantse Bond. Er is ook een internationaal B1-toernooi waar 
2 Duitse, 1 Belgische en 7 Nederlandse teams aan deelnemen. Wil-
lem II wint dat toernooi en Tivoli wordt na een slechte start slechts 6e. 
De “A-leeftijd” wordt verhoogd naar 19 jaar en i.v.m. het jubileum zijn 
er tweekampen met VFC en Lindenheuvel. In dit seizoen is ongetwij-
feld een voetbalwedstrijd van juniorenleiders tegen oud-internationals, 
waaronder Abe Lenstra, een hoogtepunt. De pupillen van P3 worden 
overigens ook kampioen en 
voor het eerst nemen E-pupillen 
(minimumleeftijd 8 jaar) aan de 
competitie deel. In juli 1971 be-
reiken we een andere “mijlpaal” 
in ons bestaan. In verband met 
het plan “Gijzenrooi” verlaten 
we voorgoed de zo vertrouwde 
velden aan de Verlengde Hee-
zerweg, om ons te vestigen op 
sportpark de Heihoef.

1971 - 1981
De jeugd blijft in 1971-1972 nog een half jaar aan de Verlengde 

Heezerweg spelen, maar komt 
begin 1972 ook naar de 
Heihoef. C1 wordt kampioen in 
de C2-klasse en naar later blijkt, 
gaan de junioren voor het laatst 
op toernooi in Vlaardingen. Dan 
volgt er een bestuurscrisis en 
voorzitter Lap stapt op. Na twee 
ledenvergaderingen zijn er nog 
geen kandidaten, en uiteinde-
lijk nemen Piet Dillen en Piet 

Verhulst de zaken waar voor 1 jaar. Aan het einde van de competitie 
stappen zij dus ook op en wordt aangetekend dat Piet Verhulst 23 jaar 
secretaris en Piet Dillen 17 jaar penningmeester was. 
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In 1972 komt er een geheel nieuw bestuur te weten: Rob Nieuwenhoff 
(voorzitter), Simon Groeneveld (secretaris), en Gerrit Leuverman (pen-
ningmeester). Henk Nihot die als trainer Jan Hanssen opvolgt, wordt 
met het 1e elftal 3e in de 
competitie en het 2e en 5e 
degraderen. In juni 1973 
wordt het erelidmaatschap 
verleend aan Piet Dillen en 
Piet Verhulst voor hun 
tomeloze inzet in het 
verleden. A1 wordt nog 
steeds gevreesd door PSV 
en Eindhoven en dit 
seizoen, 1972-1973 
eindigen zij als 2e achter 
PSV en promoveren daarmee naar de hoofdklasse. Het is een unieke 
mijlpaal. C2 behaalt de titel in de C7-klasse, en de P1 en P2-pupillen 

behalen het kampioenschap in hun 
klasse. In 1973-1974 weet het 1e elftal 
zich maar net te handhaven door 
inschakeling van spelers uit de junioren 
hoofdklasse Het 3e wordt overweldigend 
kampioen, wint de promotiewedstrijd 
tegen Bladella en gaat naar de 1e klasse 
Brabantse Bond. Het hoogste junioren-
team degradeert uit de hoofdklasse, 
maar heeft bijgedragen aan de handha-
ving van het 1e.

Door verhuizing naar de 
Heihoef en ook door 
vergrijzing neemt het 
ledenaantal drastisch af. De 
pupillen hebben dan nog 
maar 4 elftallen en P4 wordt 
kampioen Het eerste 
pupillenzaalvoetbaltoernooi 
vindt plaats in D’n Tref en de 
logische D als aanduiding 
voor de elftallen van de 10-12 
jarigen keert terug.
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In het seizoen ’75-’76 wordt ons veteranenelftal (het 7e) kampioen. De 
selectie start met trainer André van Doorn, die echter voortijdig wordt 
vervangen door Hans Janssen. Met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar 
strijdt het jonge 1e constant tegen degradatie en legt uiteindelijk het 
loodje en degradeert naar de 1e klasse Brabantse Bond. Ook in 1975 
richten Marijke Vugts en Nel Smulders de DAMES op, die dan nog wel 
onder de (heren) seniorenafdeling vallen. Bennie vd Sanden wordt trai-
ner, Sjan Fredriks wordt leidster en Peter Smulders wordt grensrechter 
en hulptrainer. Zij eindigen helaas in de staart van de competitie.
Het jaar daarop wordt er een aparte damescommissie opgericht en 
wordt Bennie vd Sanden voorzitter, Ans vd Sanden secretaris en Sjan 
Fredriks penningmeester. Nel Smulders en Marijke Vugts blijven lid van 
deze commissie. Vanaf oktober 1976 komt de kantine in eigen beheer. 
Bij de pupillen wordt D2 kampioen en bij de senioren spelen zowel het 
1e, als het 2e en 3e in de 1e klasse onderafdeling. Niet voor lang echter, 
want het 1e elftal degradeert opnieuw en komt terecht in de 2e klasse 
onderafdeling, toentertijd de laagste standaardklasse. Sportief gezien is 
dit op dan het absolute dieptepunt uit onze historie.
In 1977-1978 start het 1e dan in de 2e klasse, terwijl het 2e en 3e in de 1e 
klasse spelen. Dan wordt er een kentering zichtbaar omdat o.l.v. Noud 
vd Vleuten het 1e in de zo gehate 2e klasse een verdienstelijke 2e plaats 
behaalt achter WVVZ. Bij de dames komt er naast een 2e elftal ook een 
nieuw meisjeselftal, dat door Jo van Woensel (trainer/coach) en Elly 
Balvers (leidster) begeleid wordt. Ook in dit seizoen doen de “F-jes” 
(vanaf 6 jaar) hun intrede. E1, E2 en F2 worden kampioen.
In augustus 1978 komt er bij de pupillenafdeling een einde aan een 
bewogen tijdperk. Lauw en Lies vd Brand treden na vele verdienstelijke 
jaren terug. Zeker voor een aantal Tivolianen was Lies een begrip en 
zij stond beter bekend als de “Pupillenmoeder”. Wim van Hout, Frans 
Dielis en Hans Broekhuize zijn hun opvolgers. In september wordt John 
Lamine (bekend als verzor-
ger van PSV en Oranje) na 
een voorzitterloos tijdperk 
van enkele jaren benoemd 
tot voorzitter. Zijn toen ge-
dane profetische uitspraak 
“In ons jubileumjaar zitten we 
weer in de 3e klasse” kreeg 
meteen waarde, want het 1e 
wordt kampioen met 4 pun-
ten voorsprong op Were Di. 
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Helaas wordt het 2e laatste en 
daardoor degradeert het 3e 
elftal. Daar staat tegenover, 
dat we de laatste jaren een 
geweldige ledengroei kennen, 
voornamelijk bij de senioren 
waar we op dat moment al 
9 elftallen hebben. Ook bij 
de junioren is een opleving 
te zien, want A1 wordt een 
groots kampioen in de A2-
klasse. Bij de pupillen halen D2, E2, E3 en E4 ook de titel. Er wordt ook 

een nieuwe verenigingsstructuur 
ingevoerd waarbij er uit alle 
geledingen, afgevaardigden in 
het Hoofdbestuur plaats nemen.
In het seizoen 1979-1980 heb-
ben we dan al 10 seniorenelftal-
len en het 1e wordt wederom 
kampioen en na 4 jaar onderaf-
deling is Tivoli 
terug in de (4e klasse) KNVB. A1 
komt uit in de A1-klasse en wint 
dat jaar de kringbeker. 
Bovendien worden zij, na winst 

tegen de bekerhouders van de Kempen, Helmond, de Meijerij en Den 
Bosch, de trotse houders 
van de Bisschopsbeker. 
Bij de aansluitende 
kampioenschappen om de 
Nederlandse beker worden 
zij “slechts” 5e. 
E1 wordt ook kampioen en 
de damesafdeling viert haar 
eerste lustrum met goede 
resultaten. Zowel dames 1 
als 2 promoveren naar de 
2e klasse. Ook is er een 
internationaal 
lustrumtoernooi in Elsdorf (Duitsland).




17

Het seizoen 1980-1981 staat in het teken van het gouden 
50-jarig jubileum. Mede dankzij uitmuntend werk van de 
toenmalige jubileumcommissie is dit een onvergetelijk 
seizoen geworden. Deze commissie bestaat uit: Hans 
Broekhuize, Tinus van Driel, Jack Engelen, Jack Gielen, 
Arie Huben, Mieke Lamine, Willie Philipsen en Juul van 
Hout. Bij de uitgave van het speciale jubileumboek zijn 
ook nog Hein Groeneveld en Ludy Vrijdag van de toenmalige redactie 
betrokken. De uitreiking van het eerste jubileumboek aan het dan oud-
ste lid, de heer van Strien, vindt in besloten viering plaats op 16 maart 
1981. Naast de receptie op 21 maart vinden alle activiteiten in mei en 
juni plaats. Deze activiteiten zijn: 
een tweekamp met het ook 
jubilerende RPC om de 
“Straotemmer”; diverse toer-
nooien, een internationaal A1-
toernooi; een wedstrijd tussen 
Tivoli 9 en een team van oud 1e 
elftalspelers; een damestoernooi; feestavond voor seniorenleden met 
een reünie voor oud-leden; jubileumwedstrijd tussen Tivoli 1 en Oude 

Glorie; afsluitende koffietafel 
voor alle Tivoliwerkers. De 
overige hoogtepunten zijn de 
kampioenschappen van het 2e, 
A1, B2 en D3. Overigens behaalt 
dan het 2e na het bereiken van 
het kampioenschap geen enkel 
punt meer, o.a. vanwege het feit, 
dat een aantal spelers toege-
voegd wordt aan het 1e om hen 
te behoeden voor degradatie. 
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Flip Lenting, die bij Tivoli al eerder 
succesvol was (1967), is in het 
gouden jubileumjaar de nieuwe 
trainer. Wim van Hout stopt 
vanwege gezondheidsredenen als 
pupillenvoorzitter en wordt 
opgevolgd door Frans Verbeek, 
terwijl ook de 2e secretaris, Cor 
vd Poel, om gezondheidsredenen 
stopt. Bij de junioren volgt Harrie 
Klokgieters als nieuwe voorzitter 
Juul van Hout op en een nieuwe damescommissie gaat van start o.l.v. 
Jack Manders.
Tot slot nog een “verdwaalde” foto:

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

Op verzoek hebben we in de vorige clubbladen 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 keren ingezette afgeslankte vorm.
Zoals altijd weer wordt jullie veel leesplezier gewenst!

F F F
Op deze pagina en het begin van de volgende plaatsen we een scan 
van de voorpagina en een artikel van het ED van 29 mei (links) en wat 
screenshots van de telefoon en Teletekst van 28 mei (rechts):
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F F F
Op 26 en 28 mei vonden we deze screenshots op Teletekst:

F F F
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Het volgende artikel is uit het ED van 27 mei:

F F F
Op 26 mei zagen we dit artikel in het ED:

F F F
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Op 25 en 26 mei haalden we deze screenshots van onze telefoon:

F F F
2 Teletekst-scans (links) van 24 mei en een artikel ED (rechts 21 mei):

F F F
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Op 20 mei zagen we dit op de voorpagina van het ED:

F F F
Van 19 mei laten we 3 screenshots zien:

F F F
Zomaar wat losse “knipseltjes” uit het ED van 18 mei:

F F F
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Hier wat telefoon- en Teletekst-screenshots van 17 en 18 mei:

Links een screenshot van 16 mei, rechts een artikel van 14 mei:

F F F
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Dit artikel komt uit het ED van 12 mei:

F F F

Tot zover deel 1 van onze Corona-berichtgeving.
Verderop vind je vanaf pagina 47 het 2e deel.

H H H
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Zoals reeds eerder gemeld, hebben we speciaal ter gelegenheid van 
ons 90-jarig bestaan een quiz samengesteld, die aan de geschiedenis 
van onze club gerelateerde vragen bevat en die we (hoe verrassend) 
“De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz” hebben genoemd. In het clubblad 
van maart/april zijn we begonnen met de 1e ronde van 15 vragen en in 
het vorige clubblad plaatsten we de 2e ronde met opnieuw 15 vragen 
en een herhaling van ronde 1. We hebben we weer 15 nieuwe vragen 
geselecteerd voor de 3e ronde en in dit clubblad plaatsen we die vragen 
van ronde 3 en herhalen we de vragen van ronde 2. In het volgende 
clubblad gaan we nog zeker een ronde 4 plaatsen 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 gevulde 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 wachten, totdat wij alle 
vragen hebben geplaatst. Wij zullen op tijd aangeven, wanneer de 
deadline voor de inzendingen eindigt en daarna gaan we natuurlijk de 
antwoorden geven en de uitslag bekend maken.
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”?
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Om goed beslagen ten ijs te komen, is het raadzaam om de geschie-
denis van onze club, zoals te publiceren of gepubliceerd in delen in de 
clubbladen van dit jubileumjaar, goed door te lezen. Dan volgen nu de 
vragen van de 3e ronde, gevolgd door een herhaling van de vragen van 
de 2e ronde. 

DE DERDE RONDE – vragen

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

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

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

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

Vraag 35
In welk jaar werd voor het eerst een dameselftal opgericht? Wie waren 
de initiatiefnemers/oprichters? 

Vraag 36
Wie was in datzelfde jaar de eerste leidster en wie waren de eerste 
trainer en hulptrainer?
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Vraag 37
Van 1964-1972 gingen de junioren met 3 elftallen met de bus, dikwijls 
vergezeld van een grote supportersschare, op een in die tijd traditio-
neel toernooi. Naar welke plaats gingen welke 3 elftallen, hoe heette 
dat toernooi en welke club was de gastheer?

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

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

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

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

Vraag 42
In het begin van de jaren vijftig is het niet gewoon, dat jongens onder 
de 12 jaar in competitieverband voetballen. Vanaf 1952 wordt een 
speeltuincompetitie georganiseerd met deelname van de speeltuin op 
het Arnaudinaplein, die zich 2 jaar later aansluit bij Tivoli, de start van 
de pupillenafdeling dus. Wat was de naam van die speeltuin en wie 
waren de eerste voormannen?

Vraag 43
Al snel werd toen het eerste eigen toernooi op vreemde bodem 
gehouden, die later de status van traditionele “Tivoli-toernooien” 
krijgen. Hoe heet de Limburgse plaats, waar de eerste reeks 
toernooien plaatsvond en naar welke andere Limburgse plaats werden 
die toernooien in de 60-er jaren verplaatst?
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Vraag 44
Wie was o.a. 8 jaar (hoofd)redacteur van ons 
clubblad, was een geweldige verslaggever en 
stierf op veel te jonge leeftijd in 2015?

Vraag 45
Welk huidig bestuurslid is in deze eeuw actief en 
een grote steunpilaar m.n. op de gebieden jeugd, 
activiteiten en kantine?

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 pupil-
lenafdeling, 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”?
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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?

Vraag 21
Wie ging in 1961 gedurende maar liefst 17 jaar de pupillenafdeling lei-
den, 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 de 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-/veteranen-
speler, voorzitter junioren, redactielid, 

selectietrainer. Hij is in 1996 benoemd tot lid van verdienste en is nog 
steeds lid van de Commissie van Beroep. Wie bedoelen wij?
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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 
decennium” onze club (mede) overeind?

Vraag 28
Hoeveel levende ereleden heeft onze 
club nog en hoe heten zij?

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?

H H H
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JEUGDCOMMISSIE

Onlangs is er een 4e commissielid voor de jeugdcommissie gestrikt. 
Nadat al eerder Şenol Akyildiz en Wim Vermeulen waren toegetreden, 
is nu Mamia Janssen - Bensnaiba een nieuw commissielid.

De Invulling van de jeugdcommissie is als volgt:
Dion Bell, Hoofd Jeugdzaken; Coördinator Onderbouw
Wim Vermeulen, Coördinator Bovenbouw (vanaf JO13)
Şenol Akyildiz, Coördinator Toernooien
Mamia Ben Snaiba - Janssen, Coördinator Welpen

Aan de hand van wat vragen stellen wij deze nieuwe commissieleden 
graag aan u voor.

EVEN VOORSTELLEN …..

WIM VERMEULEN: Coördinator junioren

Wie ben je?
Ik ben Wim Vermeulen (jeugdtrainer 
gediplomeerd).

Wat is je eigen voetbal- (bestuurs-) 
achtergrond?
Ik heb gevoetbald bij de jeugd van Eindhoven av, 
bij de Bocht80 (Oirschot) in de selectie. 

Bij VVS was ik coördinator, bij RKVV TONGELRE was ik trainer/coördi-
nator van de JO13-1, waar ik ook kampioen mee ben geworden. Bij SV 
TIVOLI  ben ik met de oude D1 ook kampioen geworden.

Hoe ben je bij Tivoli terechtgekomen?
Ik ben bij Tivoli gekomen via VVS (inmiddels failliet).
Nu ben ik bij Tivoli als trainer van de JO13-1 en als coördinator van de 
bovenbouw.

Jammer genoeg heeft Wim enkele vragen overgeslagen. Hij vond het 
genoeg zo. Toch bedankt, Wim.
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ŞENOL AKYILDIZ: Toernooi coördinator/commissielid

Wie ben je?
Şenol Akyildiz, 42 jaar, geboren en getogen 
Eindhovenaar van Turkse afkomst, vader van 
4 kids, mijn oudste dochter Beyza is 15 jaar, 
Furkan is 12 jaar, hij gaat in ‘t nieuwe seizoen 
in Tivoli JO13-1 spelen, en nog een tweeling 
van 7 jaar, Enes (jongen) en Nisa (meisje).
Wat is je eigen voetbal- (bestuurs-) achter-
grond?
Ik heb 6 jaar met plezier en succes in de jeugd 
bij Tivoli gespeeld in de elftallen E1-D1-C1 
destijds. Bij de C1 hadden we 2 jaar een top-

team, waarbij we C-regionaal en C-topklasse speelden en in beide 
seizoenen achter PSV 2e werden. In het seizoen 2006-2007 heb ik nog 
1 jaar in het eerste elftal van Tivoli gespeeld. Daarnaast nog selectie-
speler geweest bij FC Eindhoven AV, Gestelse Boys en Woenselse 
Boys. İn de zaal bij diverse teams en competities gespeeld en ook 
diverse successen behaald.
Hoe ben je bij Tivoli terechtgekomen?
Mijn wens was altijd om ooit terug te keren naar mijn club waar het al-
lemaal begon als kleine jongen. Destijds was mijn bijnaam Romario bij 
Tivoli. İk scoorde veel en stond net als Romario meestal op de juiste 
plaats. Het was een onvergetelijke tijd!
Na contacten met Dion Bell en Andoni Urresti heb ik besloten om begin 
dit jaar weer terug te keren naar Tivoli en samen van alles te doen voor 
de jeugd.
Wat zijn je voornaamste speerpunten?
- dat er activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd waar ieder-

een van kan genieten.
- voetballers moeten zich ontwikkelen en ze moeten met plezier naar 

de club komen. Dan komen prestaties vanzelf.
- Waarden en normen zijn belangrijk. De omgangsnormen, binnen en 

buiten het veld, zijn de basis voor een goede vereniging, waarbij 
 iedereen met respect behandeld dient te worden.
Wat is je in positieve zin opgevallen?
Iedereen is en voelt zich welkom bij Tivoli. De sfeer is goed en iedereen 
probeert mee te denken om alles nog beter te regelen en te organise-
ren.
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Wat is je in negatieve zin opgevallen?
Binnen de jeugd doet Dion Bell heel veel dingen. Er moeten meer 
ouders betrokkenheid tonen en meehelpen al is het maar met kleine 
dingen. İedereen kan iets betekenen. Alle hulp is welkom!
Welke hobby’s heb je buiten het voetbal?
Ik heb op dit moment een baan van 36 uur per week, waarbij ik 
momenteel nog vanuit huis werk. Netflix kijken vind ik leuk en breng 
graag tijd door met mijn gezin.
Wat is/zijn je drijfv(e)er(en)?
Er is altijd behoefte aan sociale contacten en omgaan met mensen. 
Ik hou van gezelligheid, sparren, meningen of ideeën uitwisselen! De 
sfeer binnen een vereniging is belangrijk voor mij.
Wat moet iemand die jou graag wil leren kennen absoluut van je 
weten?
Voetbal is mijn passie en een belangrijk deel van mijn leven. Zonder 
voetbal is er geen leven!
Wat kunnen we verwachten van jou als bijdrages voor 
het clubblad?
Aangezien we hoge verwachtingen hebben van ons nieuwe JO13-1 
team, wil ik als leider de wedstrijdverslagen schrijven voor het clubblad.
Hopelijk gaat vanaf het nieuwe seizoen alles zoals verwachting starten 
en kan de jeugd eindelijk genieten van wedstrijden en toernooien 
zonder corona!

Wij bedanken Şenol voor zijn bijdrage!

MAMIA BEN SNAIBA - JANSSEN: Coördinator welpen 

Wie ben je?
Ik ben Mamia Ben Snaiba Janssen, 36 jaar. 
Moeder van Noah Janssen, JO13-1 en Elias 
Janssen, welpen. Samen met mijn man 
Maarten Janssen trainer van de Welpen van 
Tivoli.

Wat is je eigen voetbal- (bestuurs-) 
achtergrond?
Ik heb zelf gevoetbald vanaf mijn 12de tot 
ongeveer 22ste. Bij de Quick Boys in Venlo.
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Hoe ben je bij Tivoli terechtgekomen?
Mijn oudste zoon Noah voetbalde bij Tivoli. De jeugd groeide flink en ik 
vond het leuk om ook een steentje bij te dragen.

Wat zijn je voornaamste speerpunten?
Mijn speerpunten zijn sportief, enthousiast en ik ben dol op kinderen.

Wat is je in positieve/negatieve zin opgevallen tot dusverre?
Wat mij in positieve zin opvalt, is de groei van de jeugd bij Tivoli en de 
energie en tijd die er ingestoken wordt door de huidige trainers en 
leiders.

Welke hobby’s heb je buiten het voetbal?
Naast voetbal train ik ook minimaal 4 keer per week in de gym, ik doe 
daar vooral krachttraining. Ook dans ik minstens 1 keer per week, 
dansstijl Afro.

Wat is/zijn je drijfv(e)er(en)?
Ik vind sport heel belangrijk, vooral bij de jeugd. Sporten heb ik zelf 
altijd als heel positief ervaren. Sport al vanaf mijn 4de jaar en ben dit 
altijd blijven doen. Als je hier jong mee begint, zal dit altijd een 
onderdeel van je leven blijven. Dit houd je jong, vitaal, gezond en 
maakt je zeker gelukkig. Dit gun ik elk kindje.

Wat moet iemand die jou graag wil leren kennen absoluut van je 
weten?
Als je me graag wil leren kennen, moet je van me weten dat ik best 
energievol ben en soms een beetje onhandig. Verder heel behulpzaam, 
hou van gezelligheid en ik sport natuurlijk graag.

Ook Mamia wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage!

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, 
pperde correspondent Marc van Hout het leuke idee om als redactie en 
correspondent(en) beurtelings iets te schrijven over hoe je 90 jaar Tivoli 
hebt beleefd, wat dat voor je betekent of heeft betekend, waar we over 
10 jaar bij ons 100-jarig ivoren jubileum staan of wat verder nog 
hierover te schrijven valt.

En zo is deze rubriek “SV Tivoli 90 Jaar – De Column Van…” 
geboren. In het clubblad van maart/april werd de aftrap gedaan door 
onze redacteur Pascal Janssen en in het vorige clubblad was onze 
secretaris en correspondent Marc van Hout zelf aan de beurt. Intussen 
hebben we uit de categorie “markante Tivolianen” enkele gastschrijvers 
uitgenodigd om hieraan mee te gaan doen. En voor dit clubblad 
hebben we niemand minder dan ons zeer gewaardeerde lid van 
verdienste Juul van Hout bereid gevonden om deze rubriek voor zijn 
rekening te nemen. In de volgende clubbladen zullen nog meer 
“markante Tivolianen” als gastschrijvers voor het voetlicht komen.

Op de volgende pagina’s de column van deze maand.
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DE COLUMN VAN JUUL VAN HOUT

Na 33 jaar min of meer actieve voetbalcarrière, 
die eindigde in mei 1996, voelt het als een 
grote eer om in het kader van het 90 jaar 
bestaan iets van een herinnering aan mijn tijd 
bij SV Tivoli te mogen schrijven. 
Maar in de eerste plaats wens ik iedereen van 
harte proficiat met het behalen van deze 
mijlpaal en hoop dat het 100 jarige jubileum 
ook nog zal worden gehaald. En om heel 
eerlijk te zijn: eerst en vooral is het een norme 

prestatie dat we nog steeds bestaan en daarvoor is bijzonder veel dank 
verschuldigd aan alle Tivolianen, die zich vooral in de 21e eeuw hebben 
ingezet voor de club.
Ofschoon al lang niet meer wonend in Eindhoven, met 2 zonen die 
actief zijn in de Helmondse voetbalwereld, bleef de uitslag van Tivoli 1 
nog altijd iets waar ik als eerste naar uit keek. Vroeger in de krant, 
tegenwoordig op internet. Tivoliaan zijn houd je blijkbaar in het bloed en 
dat voelt goed zo!
De wereld is de afgelopen decennia enorm veranderd en ik weet ook 
niet of alle veranderingen altijd even goede verbeteringen zijn geweest. 
In vroeger tijden was er veel minder verstrooiing, maar waren we naar 
mijn mening wel veel meer tevreden met wat we hadden. Uit de cate-
gorie “toe opa, vertel nog eens” de wetenswaardigheden uit het begin 
van mijn loopbaan bij SV Tivoli, die uiteindelijk na heel veel verschil-
lende functies bij de club, 324 wedstrijden in het eerste en een 4-jarig 
trainerschap van het eerste, eindigde in de benoeming tot lid van 
verdienste. Iets waar ik overigens heel trots op ben!        
Als klein menneke mocht ik pas op 8-jarige leeftijd in 1963 gaan 
voetballen bij de pupillen van SV Tivoli, toen nog spelend op het 
sportpark aan de verlengde Heezerweg. Een jaar eerder was ik nog 
afgewezen omdat ik te jong was, wat een verschil met tegenwoordig. 
Nu kun je niet vroeg genoeg beginnen!
Overigens trof ik hier ook weer alle jongens waar we na school iedere 
dag mee voetbalden, op het veldje achter het protestantse kerkje aan 
de verlengde Heezerweg, bij de manege op straat of op het 
Arnaudinaplein. Overal waar een bal was en een paar jongens, werd 
gevoetbald, iets anders was er ook nauwelijks, kom daar nu nog maar 
eens om. 
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En het sportpark was ook een groot woord voor 2 velden in het
bos, met in het begin slechts een slechte verlichting op een sintelveldje 
om te trainen en niets anders dan 4 kleedlokalen en een scheidsrech-
tersruimte, met koud water dat via kranen in een grote stenen wasbak 
stroomde….
Geen kantine, op zondag als het eerste thuis moest voetballen een 
provisorisch kraampje waar Jan Langweg sr. zijn snoep en flesjes 
drank verkocht, die hij met een aanhanger vanuit Tivoli achter zich aan 
trok om te zorgen dat er tenminste nog enige versnapering was. En als 
het winter was, dan mochten we trainen in de gymzaal bij de meisjes-
school op de hoek Heezerweg/Tivolilaan, op een kleine ruimte tussen 
opgeslagen schoolbanken. Later overigens bij de nieuwe gymzaal van 
de jongensschool in de van Ennettenstraat, een fantastische vooruit-
gang, je kon daar zelfs je voeten af spoelen onder de kraan.
Maar wat waren we trots dat we bij een echte voetbalclub mochten 
spelen. Ik vergeet nooit 
meer mijn debuut in D3 
tegen EVV Eindhoven aan 
de Aalsterweg, op een 
donderdagavond in mei. Als 
ik mijn ogen dichtdoe, ruik 
ik nog het vers gemaaide 
gras waarop de wedstrijd 
werd gespeeld. Ik mocht 
voor het eerst meedoen en 
stond rechtsbinnen, maar 
moest eerst aan mijn vader 
(die ook mijn voetbalschoe-
nen moest strikken, met lange veters om mijn schoenen gedraaid, want 
dat kon ik niet zelf!) gaan vragen waar ik dan eigenlijk moest staan dan, 
ik had geen flauw idee…. En ik vrees ook dat ik niet veel ballen heb 
geraakt. In die tijd moest je ook gewoon tegen jongens van 12 jaar spe-
len, een onderscheid was er verder niet bij de pupillen. Alle jongens tot 
12 jaar speelden tegen elkaar, de besten in het hoogste elftal. En soms 
speelden we op een gravelveld, zoals o.a. bij PSV, of op een veld waar 
de middenstip een vierkante tegel was, bij Sint Augustinus.
In die tijd waren de pupillen van Tivoli nog een begrip in de 
Eindhovense voetbalwereld, de hoogste elftallen werden vaak 
kampioen voor clubs als Eindhoven en PSV. En onder leiding van de 
heren Léautaud en Lauw van den Brand, die laatste bijgestaan door 
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zijn echtgenote Lies, beter bekend als de pupillenmoeder, zorgden zij 
met de andere leiders ook voor onvergetelijke ouderavonden in het 
Wirogebouw, met zang, spelletjes en een grote loterij. En niet te 
vergeten dat zij ook nog een centje bijverdienden voor de club, door als 
hulp-Sinterklaas bij kinderen thuis te komen, die hun komst met grote 
spanning afwachtten.    
Overigens speelden we bij de pupillen niet in het oranje zwart, maar 
hadden we oranje kousen, een witte broek (en als het kon zo’n mooie 
glimmende) en zwarte shirts met een groene kraag en elastiek aan de 
onderkant. Wel allemaal dezelfde shirts, die kregen we ’s zaterdags 
netjes uitgereikt en gingen dan weer mee terug. 
Wat ook een grote indruk maakte, was het jaarlijkse Tivoli 
pupillentoernooi in Sittard. Ik was pas de laatste 2 pupillenjaren goed 
genoeg om mee te mogen doen en we gingen daar helemaal met de 
bus naar toe! Onderweg pikten we ook nog de spelertjes van Woensel, 
Tongelre en Geldrop op en verdeeld over 2 bussen maakten we onze 
eerste wereldreis. Dat was nog eens iets anders dan op de fiets naar 
een voetbalwedstrijd, al helemaal omgekleed want douchen kon vaak 
nergens nog, keurig twee aan twee, een leider en een ouder voor en 
achter in de rij. Dwars door de stad, waar we dan ook andere 
voetbalploegen tegenkwamen, iedereen ging op de fiets, auto’s om 
voetballertjes te vervoeren, waren er nauwelijks…..
En dan was er ook altijd nog de vraag of het voetballen door ging als 
het flink had geregend. Vanaf ’s morgens vroeg konden we in de 
Berenstraat bij de familie van den Brand gaan kijken op een briefje 
op de deur of het was afgelast. Een telefoon hadden we niet, dus dan 
maar door de regen gaan kijken of we toch mochten voetballen en 
zwaar balen als we dan niet mochten. En soms werd het zelfs alsnog 
afgelast als we al op de hoek van de Tivolilaan/Heezerweg bij de ETOS 
waren samengekomen, want van daaruit vertrokken we. Dat was nog 
beroerder, want dan was je ook voor niets nat geworden!  En iedere 
week kregen we een mooi oranje kaartje met daarop aangegeven 
tegen wie we moesten voetballen dat weekend, later gevolgd door het 
“Stencil”, een twee dubbelgevouwen A4tje, waarop alle wedstrijden 
vermeld stonden van alle elftallen, met daarbij de leiders, opstellingen 
en tevens aangegeven wie er reserve stond, nu niet meer voorstelbaar.
Toen ik na mijn twaalfde naar de junioren over mocht, brak er weer een 
heel andere periode aan met evenzeer hele mooie herinneringen van 
een andere soort, daar speelde de familie Groeneveld een hele grote 
rol, maar dat wil ik op een ander moment nog wel eens ooit 
beschrijven. 
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Ondanks alle beperkingen die de vroegere tijd met zich meebracht, 
heb ik en ik denk vele van mijn leeftijdsgenoten, een hartstikke fijne 
tijd gehad en werden ons ook de eerste beginselen van het voetballen 
bijgebracht. En dat niet alleen, ook het samen sporten, het iets voor 
elkaar over hebben en rekening met elkaar houden, zijn basisnormen 
geworden, waar ik later in mijn zakelijke en privéleven heel veel profijt 
van heb gehad, ik ben blij dat ik dat mee heb mogen maken! 

En gelukkig bestaat ons clubje nog, kom ik helaas nog maar zelden 
iemand van vroeger tegen, maar als er zo’n ontmoeting is, is het 
“Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan” en dat voelt goed. 
Laten we hopen dat we dit nog lang kunnen volhouden!

Noot van de redactie:
Natuurlijk gaan wij Juul aan zijn “belofte” in de laatste alinea op de 
vorige pagina houden om zijn “juniorentijd” in een van onze volgende 
clubbladen te beschrijven.

H H H
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UIT DE MEDIA – AMATEURVOETBALEINDHOVEN/ED

Van amateurvoetbaleindhoven.nl en het ED/ed.nl 
plaatsen we een selectie van de volgens ons 
interessante artikelen.

Het volgende artikel stond op 25 mei op de “AVE”-website:

KNVB: 20% MINDER INSTROMING JEUGDLEDEN. HET WORDT 
TIJD OM WEER EENS EEN NORMAAL POTJE TE VOETBALLEN!
25 mei 2021 17:22 Nieuws

Afgelopen vrijdagmiddag sprak de KNVB met 
minister Van Ark. Daar vertelde de bond aan 
haar over de duizenden reacties die de KNVB 
heeft gekregen naar aanleiding van het ope-
ningsplan. De achterban wordt steeds kriti-

scher. Wij hadden allang een normaal potje kunnen voetballen als er 
echt naar ons was geluisterd. Niet alleen was dat in het belang 
geweest van de voetbalsport zelf, maar ook voor onze gezondheid. Het 
is al zo vaak gezegd: door het gebrek aan lichaamsbeweging is 
Nederland in een gezondheidscrisis gestort. Mentaal en fysiek. Toch 
heeft deze ontwikkeling bij het kabinet en de Tweede Kamer minder 
prioriteit gekregen dan het openen van terrassen en winkels. Of zoals 
men veel te horen krijgt: ‘Wel naar de Primark, niet naar de sportclub’.

Willekeur?
“Gelukkig beseft een meerderheid van de Tweede Kamer dat spor-
ten cruciaal is voor de gezondheid van mensen en clubs een be-
langrijke functie hebben in de wijk.”
Wat daarachter zit, valt alleen maar te raden. Economisch belang? 
Willekeur? Of is het zelfs politiek gekleurd? Opvallend was in elk geval 
dat de motie van het uiterst rechtse JA21 van Joost Eerdmans – die 
ervoor pleitte om te stoppen met de leeftijdsgrens tussen voetballers 
van 26 en 27 jaar, waarbij de een wel in teamverband mag voetballen 
zonder 1,5 meter afstand en de ander niet – werd weggestemd door 
alle partijen. Een soort cordon sanitaire, maar op het volstrekt 
verkeerde onderwerp.
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Alleen de motie van Lisa Wes-
terveld (GroenLinks) werd aan-
genomen. Kortgezegd komt die 
hierop neer: de regering moet in 
gesprek gaan met de sportbon-
den om specifieke afspraken te 
maken, waarmee de boel kan 
worden opengegooid. Gelukkig 

beseft een meerderheid van de Tweede Kamer dat sporten cruciaal is 
voor de gezondheid van mensen en clubs een belangrijke functie heb-
ben in de wijk. Uit de aangenomen motie blijkt ook dat men zich zorgen 
maakt over de toekomst van de sportverenigingen.

Regiocup
Een terechte zorg: het gebrek aan kantine-inkomsten begint zich te 
wreken en bij de KNVB zien we nu al dat de instroom van nieuwe 
jeugdleden 20 procent minder is dan voorgaande jaren. Om nog maar 
te zwijgen van de clubmensen die twijfelen of ze hun lidmaatschap zul-
len verlengen.

Wat minister Van Ark afgelopen vrijdag concreet aangaf, is het vol-
gende: blijven de besmettingscijfers zich gunstig ontwikkelen, dan kun-
nen we hoogstwaarschijnlijk in juni wedstrijden organiseren en meteen 
starten met de Regiocup. Daarnaast zullen de volwassenen dan weer 
partijtjes tegen elkaar op de club mogen spelen zonder de 1,5 meter.

De voorbereidingen voor het spelen van de KNVB Regiocup 
worden gestart
Maandenlang was het niet mogelijk; het spelen van wedstrijden tegen 
gelijkwaardige teams van andere verenigingen. En dat is natuurlijk 
waar je als voetballer het meeste plezier aan beleeft! Om die reden 
worden de voorbereidingen voor het spelen van de KNVB Regiocup 
gestart voor de jeugd op de volgende speelweekenden: 5/6 juni, 12/13 
juni, 19/20 juni en 26/27 juni.

Dit betekent dat de KNVB, op basis van de poule-indelingen die al eer-
der gepubliceerd zijn, nu het wedstrijdprogramma opbouwen. De bond 
streeft ernaar het programma op maandag 31 mei aan het einde van 
de dag te publiceren op Voetbal.nl.
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Definitief besluit
Zoals het er nu uitziet volgt er op dinsdag 1 juni een persconferentie 
waar het demissionair kabinet de eventuele versoepelingen van stap 3 
van het openingsplan aankondigt. Direct na die persconferentie neemt 
de KNVB een definitief besluit over het spelen van de KNVB Regiocup 
voor de jeugd.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
F F F

Op 11 mei lazen we ook op de “AVE”-website het volgende:

HISTORISCHE STAP VOOR HET AMATEURVOETBAL: 
VANAF VOLGEND SEIZOEN KUNNEN VROUWEN UITKOMEN IN 
DE A-CATEGORIE BIJ DE MANNEN.
11 mei 2021 13:38 Nieuws

Met ingang van het seizoen 2021/’22 is het voor vrouwen in het ama-
teurvoetbal mogelijk om uit te komen in de categorie A bij de mannen. 
Hiermee creëert de KNVB voor vrouwen een nieuwe mogelijkheid om 
altijd een passende plek te vinden in het voetballandschap. Dat vrou-
wen voortaan ook in de A-categorie bij de mannen kunnen uitkomen, 
is een historisch moment voor het amateurvoetbal in Nederland én we-
reldwijd.

‘We willen dat meiden en vrouwen op basis van hun kwaliteiten en 
eigen ambities een passende plek in het voetballandschap vinden.

KNVB: “Gemengd voetbal was in 
Nederland tot dusver mogelijk in 
de gehele jeugd. Zodra vrouwen 
echter de seniorenleeftijd bereik-
ten, moesten zij kiezen tussen 
spelen in een vrouwencompetitie 
of gemengd blijven spelen in de 
B-categorie. Wij zien op basis van 
de huidige tijdsgeest en recente 
onderzoeksresultaten geen reden 

meer om daaraan vast te houden en kiezen voor gelijkwaardigheid en 
diversiteit. We willen dat meiden en vrouwen op basis van hun 
kwaliteiten en eigen ambities een passende plek in het 
voetballandschap vinden.”
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BEGELEIDINGSTRAJECT
Verenigingen, speelsters en de bond trekken hierin gezamenlijk op. De 
KNVB biedt alle verenigingen die een speelster willen laten voetballen 
in een team in de A-categorie bij de mannen een begeleidingstraject 
aan. We geven verenigingen ondersteuning, advies en handvatten om 
speelsters zo goed mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt op basis van 
ervaringen die zijn opgedaan in eerder onderzoek en een pilot bij vier-
deklasser vv Foarút. Op deze manier kunnen verenigingen, speelsters 
en de KNVB de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig aan-
passingen doen. Verenigingen hoeven geen dispensatie aan te vragen. 
Wel kunnen ze speelsters vooraf aanmelden bij de KNVB, waarna ge-
zamenlijk het traject wordt opgestart.

PILOT VV FOARUT
Bij aanvang van het huidige seizoen startte de KNVB samen met vv 
Foarút een pilot. De destijds 19-jarige Ellen Fokkema kreeg dispensatie 
om in het eerste mannenteam van de Friese vierdeklasser uit te ko-
men. Vanwege corona werd de competitie dit seizoen helaas al na ze-
ven speelrondes voortijdig afgebroken, maar de resultaten en bevindin-
gen van de pilot, die bestond uit dataonderzoek, enquêtes, interviews 
met betrokkenen en observaties van wedstrijden, boden genoeg infor-
matie voor een gedegen evaluatie. Met als uitkomst dat er een goede 
basis is om het vanaf komend seizoen voor alle vrouwen mogelijk te 
maken in de categorie A bij de mannen te kunnen spelen.

GEMENGD VOETBAL IN NEDERLAND
Het vrouwenvoetbal werd in Nederland in 
1971 erkend en maakt sindsdien officieel deel 
uit van de KNVB. Het gemengd voetbal werd 
in 1986 geïntroduceerd. Deze stap maakte 
het in eerste instantie mogelijk om jongens en 
meiden tot en met 12 jaar met en tegen elkaar 
te laten voetballen. Gemengd voetbal breidde 

zich in de daaropvolgende jaren uit naar de competities voor de oudere 
jeugdcategorieën: in 1995 tot categorie B. Sinds 1996 kunnen jongens 
en meiden ook in de categorie A (jeugd) met en tegen elkaar spelen. 
Met ingang van het seizoen 2021/’22 wordt daar de categorie A 
senioren dus aan toegevoegd.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.
F F F
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Op 7 mei maakten we een scan van dit bericht in het ED en op ed.nl:

F F F
Dit artikel zagen we op 6 mei op de website van amateurvoetbaleind-
hoven:

KNVB HAALT STREEP DOOR REGIOCUP VOOR SENIOREN
06 mei 2021 11:31 Nieuws

De KNVB heeft besloten dat de KNVB Regiocup dit seizoen definitief 
niet meer haalbaar is voor senioren. Nu het kabinet de mogelijke ver-
soepelingen van de coronamaatregelen heeft doorgeschoven van 11 
mei naar (op z’n vroegst) 18 mei, blijft er te weinig tijd over voor een 
toernooi.

Volwassenen van 27 jaar en ouder 
mogen in elk geval tot 18 mei niet 
per team trainen. Dit mag net als het 
afgelopen halfjaar alleen in groepjes 
van vier. Om verantwoord 
wedstrijden te kunnen spelen, is een 
periode van twee tot drie weken no-
dig om wedstrijdfit te kunnen 

worden. In dat geval, kan de KNVB Regiocup op z’n vroegst in het 
weekend van 5/6 juni starten. Voor een toernooivorm blijft er dan te
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weinig tijd over aangezien de zomervakantie op 10 juli van start gaat 
(Regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen grasonder-
houd nodig is. Daarnaast is het gezien de uitgestelde versoepelingen 
op dit moment onwaarschijnlijk dat de datum waarop volgens het eer-
dere openingsplan van het kabinet weer wedstrijden gespeeld mogen 
worden (7 juli) binnenkort naar voren wordt gehaald. 

JEUGD
Kinderen mogen mag wel al enige tijd normaal trainen en op de eigen 
vereniging partijtjes spelen. Aangezien zij dus geen optraintijd nodig 
hebben, wordt de optie voor KNVB Regiocup voor de jeugd nog wel 
langer opengehouden.

“De KNVB wil alle reële opties zo lang mogelijk openhouden en niet 
zelf onnodig of voorbarig de kans op het spelen van wedstrijden weg-
strepen. Daarom hebben we ons gedurende de coronatijd telkens 
flexibel getoond en bij de overheid ons ‘Plan B’ en daarna de KNVB 
Regiocup, als alternatief voor de competities, aangedragen. We blijven 
in gesprek met ‘Den Haag’ en we blijven actief zoeken naar mogelijk-
heden. Wij hadden namelijk heel graag gezien dat men inmiddels weer 
normaal en veilig in de buitenlucht normaal kon voetballen”, aldus Jan 
Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB.

ZOMERVOETBAL
Zodra de coronabeperkingen het weer toelaten, kunnen verenigingen 
alsnog onderling losse oefenwedstrijden organiseren. De KNVB kan 
hier eventueel bij ondersteunen. Ook is er dan ‘Zomervoetbal’ mogelijk 
voor verenigingen die over kunstgrasvelden of speciale beach soccer-
velden beschikken. Binnenkort ontvangen zij hier meer informatie over 
van de KNVB.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

F F F

H H H
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CORONA
(vervolg van pagina 25) 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Op pagina 25 waren we met onze “Corona-berichtgeving” gebleven bij 
12 mei. We gaan nu verder met deel 2, dat dus weer in omgekeerde 
chronologische volgorde geselecteerde items bevat vanaf 12 mei en 
ouder. Wij wensen de “volhouders” weer veel leesplezier!

Twee Teletekst-screenshots van 12 mei en daaronder 3 telefoon-
screenshots van 11 mei :

F F F
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Deze 2 ED-artikelen zijn van 11 mei:

F F F
Op 7 mei dit artikel en screenshot, van 6 mei daaronder ‘n blikvanger:

F F F
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Uit het ED van 6 mei haalden we dit:

F F F
Op 5 en 6 mei maakten wij de volgende 3 screenshots:

F F F
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Deze 3 artikelen lazen we in het ED van 4 mei:

F F F
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Van de voorpagina van het ED van 3 mei:

F F F
Op de volgende pagina besluiten we deze rubriek met nog 2 artikelen 
uit het ED van 3 mei:
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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 21 (25 mei):
“Economisch belang? Willekeur? Of is het zelfs politiek gekleurd?”

“Alle sectoren worden versoepeld, maar het jeugdvoetbal gaat 
komende zaterdag voor de 245ste keer oefenen tegen een lager 
elftal. Hopelijk pakt de @KNVB door wat betreft Regiocup”
#afsluiten#jeugdiserookklaarmee @jdvdzee”
Thijs Masselink on Twitter

“Bij JEKA 4 dekken we gelukkig altijd op 1,5 meter ook de spelers 
onder de 37.”
Sjoerd Mossou on Twitter

“Het blijft oorverdovend stil vanuit de @knvb en @jdvdzee”
#Regiocup
Ivar Stoop on Twitter

“Hoi @KNVB@RIVM@MinVWS, wanneer wordt bekend gemaakt of 
de jeugdteams nog een Regiocup kunnen spelen? De cijfers 
ontwikkelen zich goed en lekker buiten sporten (in teamverband) 
is gezond he.” @jdvdzee
Roeland van Meerveld on Twitter
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Afgelopen vrijdagmiddag sprak ik met minister van Ark. Ik vertelde haar 
over de duizenden reacties die wij hebben gekregen naar aanleiding 
van het openingsplan. Onze achterban wordt steeds kritischer. Ik 
begrijp dat goed. Wij hadden allang een normaal potje kunnen voet-
ballen als er echt naar ons was geluisterd. Niet alleen was dat in het 
belang geweest van de voetbalsport zelf, maar ook voor onze gezond-
heid. Het is al zo vaak gezegd: door het gebrek aan lichaamsbeweging 
is Nederland in een gezondheidscrisis gestort. Mentaal en fysiek. Toch 
heeft deze ontwikkeling bij het kabinet en de Tweede Kamer minder 
prioriteit gekregen dan het openen van terrassen en winkels. Of zoals 
ik veel te horen krijg: ‘Wel naar de Primark, niet naar de sportclub’.

Wat daarachter zit, valt alleen maar te raden. Economisch belang? 
Willekeur? Of is het zelfs politiek gekleurd? Opvallend was in elk geval 
dat de motie van het uiterst rechtse JA21 van Joost Eerdmans – die 
ervoor pleitte om te stoppen met de leeftijdsgrens tussen voetballers 
van 26 en 27 jaar, waarbij de een wel in teamverband mag voetballen 
zonder 1,5 meter afstand en de ander niet – werd weggestemd door 
alle partijen. Een soort cordon sanitaire, maar tegen het volstrekt ver-
keerde onderwerp. Alleen de motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) 
werd aangenomen. Kortgezegd komt die hierop neer, dat de regering 
in gesprek moet gaan met de sportbonden om specifieke afspraken te 
maken, waarmee de boel kan worden opengegooid. Gelukkig beseft 
een meerderheid van de Tweede Kamer dat sporten cruciaal is voor de 
gezondheid van mensen en clubs een belangrijke functie hebben in de 
wijk. Uit de aangenomen motie blijkt ook, dat men zich zorgen maakt 
over de toekomst van de sportverenigingen.
Een terechte zorg: het gebrek aan kantine-inkomsten begint zich te 
wreken en bij de KNVB zien we nu al dat de instroom van nieuwe 
jeugdleden 20 procent minder is dan voorgaande jaren. Om nog maar 
te zwijgen van de clubmensen die twijfelen of ze hun lidmaatschap 
zullen verlengen.
Wat minister van Ark mij afgelopen vrijdag concreet aangaf, is het 
volgende: blijven de besmettingscijfers zich gunstig ontwikkelen, dan 
kunnen we hoogstwaarschijnlijk in juni wedstrijden organiseren en 
meteen starten met de Regiocup. Daarnaast zullen de volwassenen 
dan weer partijtjes tegen elkaar op de club mogen spelen zonder de 
1,5 meter.

Het zou tijd worden.
F F F
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Column week 19 (11 mei):
“Gemengd voetbal is in Nederland ingeburgerd geraakt, 
maar dat is niet vanzelf gegaan”

Geachte directie van de KNVB,

Mijn naam is Ellen Fokkema. Ik ben 19 jaar en kom uit Friesland. 
Vanaf mijn vijfde voetbal ik bij VV Foarút in Menaam. Sinds de F-
pupillen heb ik altijd met jongens gevoetbald. Toch mag dat nu 
niet meer. Al mijn vrienden uit Onder-19 mogen naar het eerste 
elftal, alleen ik niet. Terwijl ik gewoon lekker op niveau wil voetbal-
len met spelers die ik al mijn hele leven ken.

Ellen en haar voetbalclub schreven ons in 2019 diverse brieven. Dat 
leidde bij de aanvang van het seizoen 2020-21 tot een wereldprimeur: 
Ellen kreeg dispensatie en mocht uitkomen in het eerste mannenteam 
van vierdeklasser VV Foarút. Tegelijkertijd betekende haar debuut, de 
start van onze pilot. Een proef met dataonderzoek, enquêtes, inter-
views met betrokkenen en observaties van wedstrijden. Snel bleek dat 
niets ons in de weg stond om vrouwen bij de mannen in de A-categorie 
te laten voetballen. Er werd door de mannen zelfs aangegeven, dat zij 
in hun jeugd vaker met meiden hebben gespeeld en het normaal vin-
den. Van trainers, scheidsrechters en supporters kregen we woorden 
van gelijke strekking te horen.

Gemengd voetbal is in Nederland ingeburgerd geraakt, maar dat is niet 
vanzelf gegaan. Pas in 1971 werd het vrouwenvoetbal erkend en 
daarna hebben hoofdzakelijk de speelsters en voorvechtsters, zoals 
Vera Pauw, het verschil gemaakt met visie en beleid. Eerst door in 
1986 jongens en meiden Onder-12 met elkaar te laten voetballen. 
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Later gevolgd door gemengde teams voor de oudere jeugd en de 
B-categorie bij de senioren. Zo voetbalden er in de afgelopen vier 
seizoenen 366 vrouwen in mannenseniorenelftallen binnen het 
veldvoetbal. In de zaal waren dat er ruim 30.  

Daar komt bij dat het gemengd voetbal steeds meer verschillende 
verschijningsvormen aanneemt. Zo zijn er clubs die bewust kiezen voor 
een 50/50 verdeling van de teams, maar er bestaan ook voorbeelden 
van meidenteams met één jongen ertussen.

Het mag daarom geen verrassing heten, dat de KNVB vandaag een 
nieuwe stap in het voetbal heeft aangekondigd. Met ingang van het 
seizoen 2021-22 is het voor vrouwen in het amateurvoetbal moge-
lijk om in de A-categorie bij de mannen uit te komen. Wereldwijd een 
historische doorbraak. Omdat hiermee een nieuwe mogelijkheid voor 
vrouwen wordt gecreëerd om op basis van kwaliteiten en persoonlijke 
ambities een passende plek binnen de voetbalsport te vinden.

De vader van Ellen Fokkema beschreef bij het debuut van zijn dochter 
in het eerste mannenelftal van VV Foarút in het Friesch Dagblad vorig 
jaar wat dat betekent: “Ellen heeft handgeschreven brieven ontvangen 
van vrouwen die het prachtig vinden dat zij de stap wel heeft kunnen 
zetten. Iets dat ze zelf ook graag hadden gewild, maar niet is gelukt.”

Voor mij valt het samen met al die andere mooie ontwikkelingen in het 
voetbal: van Feyenoords’ toetreding tot de Pure Energie Eredivisie 
Vrouwen tot alle aandacht voor de opvolger 
van Sarina Wiegman. Het feit dat dit zoveel 
mensen bezighoudt, geeft wel aan dat het 
verschil tussen mannen en vrouwen er niet 
meer toe doet, het gaat allemaal over voetbal.

Dat is de essentie.    

F F F

H H H
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EINDHOVENS DAGBLAD - special

Op 3 mei vonden we dit artikel:

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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EREGALERIJ – Bestuurders en Trainers

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

In het clubblad van maart/april zijn we begonnen met de eregalerij van 
onze erevoorzitters en ereleden. In het vorige clubblad was het de 
beurt aan onze leden van verdienste. Nu gaan we in deze galerij 
beginnen met de bestuurders, belast met de dagelijkse leiding. 
In dit clubblad starten we met de voorzitters, wier namen in het op de 
volgende pagina geplaatste overzicht worden vermeld. 
In de volgende clubbladen passeren dan nog de secretarissen en 
penningmeesters. En ergens in de 2e helft van dit jaar besluiten we 
met de lijst van trainers van het 1e.
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Voorzitters:
1931 Hr. Snelders
1933 Harrie Keijzers
1934 Appie Siech
1943 Theo Panken
1947 Toon Gilsing
1948 F. vd Voort
1949 J. van Otterdijk
1951 Toon Dieks
1954 Appie Siech
1955 E. de Meurichy
1964 R. Drayer
1969 G. Lap
1972 Rob Nieuwenhoff
1975 Geen voorzitter
1978 John Lamine
1982 Harrie Klokgieters
1985 Geen voorzitter
1986 Wim van Hout
1991 Theo de Waal
1993 Geen voorzitter
2001 Dre Rennenberg
2005 Jack Engelen (waarnemend)
2006 Dre Rennenberg
2013 Geen voorzitter
2015 Dre Rennenberg (waarnemend)
2016 Dre Rennenberg
2020 Geen Voorzitter

We hebben een aantal foto’s kunnen reproduceren. Van boven naar 
beneden zie je de foto’s van Harrie Keijzers, Appie Siech, Theo 
Panken, Toon Gilsing, E. de Meurichy, John Lamine, Harrie Klokgieters, 
Wim van Hout, Theo de Waal, Dre Rennenberg en Jack Engelen.

H H H
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VOETBAL.NL

Op 28 mei ontvingen we van voetbal.nl een mail met de nieuwsbrief 
mei. Wij selecteerden daaruit het volgende:

Eindelijk goed nieuws! 

Goed nieuws! Het demissionair kabinet heeft vrijdagavond aangekon-
digd de coronaregels met ingang van 5 juni te versoepelen. Jeugdwed-
strijden tussen teams van verschillende verenigingen zijn dan weer 
toegestaan en voetballers van 27 jaar en ouder mogen weer normaal 
trainen. Vertel eens, is jullie groepsapp alweer tot leven gekomen?

Klik op de volgende link om meer te lezen:
https://www.instagram.com/p/CPbTeXRFz40/?utm_medium=copy_link 
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KNVB Regiocup voor jeugd start op 5 juni 

We zijn er heel blij mee dat het eindelijk weer mag: het spelen van 
echte wedstrijden tegen gelijkwaardige teams van andere verenigin-
gen. Dat betekent dat er op zaterdag 5 juni wordt gestart met de KNVB 
Regiocup. Houd Voetbal.nl in de gaten voor het programma.        

Klik op de volgende link om meer te lezen:
https://www.voetbal.nl/nieuws/1701/regiocup-voor-jeugd-start-op-5-juni?utm_
source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief2805 

Voetbal ook in de zomer door

Hoewel het beperkte voetbalseizoen ten einde loopt, zijn er altijd mo-
gelijkheden om te blijven voetballen. Wat organiseer jij de komende 
maanden voor of met je team? Trainingen, onderlinge wedstrijden of 
een toernooi? Met name voor de 18+ 
voetballers is het de uitgelezen kans om nog een balletje te trappen en 
vol enthousiasme vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.

Klik op de volgende link om meer te lezen:
https://www.voetbal.nl/nieuws/1704/voetbal-ook-de-zomermaanden-door?utm_
source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief2805 

H H H
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KNVB

Van de KNVB ontvangen we ook regelmatig mails. Op 21 mei kregen 
we de volgende mail:

Doe mee met de Amateurvoetballoterij!

Beste voetballiefhebber,

Zowel sportief als financieel gezien was het voor veel voetballers en 
verenigingen een pittig jaar. Op sportief vlak hopen we natuurlijk op 
versoepelingen van de maatregelen zodat er in de zomer wellicht nog 
iets mogelijk is als het gaat om trainen en het spelen van (onderlinge) 
wedstrijden. Om verenigingen op korte termijn een klein financieel 
steuntje in de rug te geven, organiseren we voor alle voetbalverenigin-
gen in Nederland de ‘Amateurvoetballoterij’.

Verdien eenvoudig geld voor jouw vereniging
Met de Amateurvoetballoterij kunnen verenigingen extra inkomsten ge-
nereren voor bijvoorbeeld nieuw trainingsmateriaal, het opknappen van 
de kantine of het organiseren van een leuke activiteit voor leden of vrij-
willigers. De Amateurvoetballoterij is zo opgezet dat alle verenigingen 
met minimale inspanning, maximaal resultaat kunnen behalen.
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Prijzen
Meedoen aan de Amateurvoetballoterij is heel eenvoudig en volledig 
digitaal. Langs de deuren om loten te verkopen? Dat is niet nodig. Je 
roept leden, vrijwilligers en andere betrokkenen via de app, mail of so-
ciale kanalen op om loten te kopen. Een lot kost slechts E 2,50. Deel-
nemers maken kans op te gekke prijzen en 80% van de opbrengst gaat 
rechtstreeks naar jullie club. Om het nog makkelijker te maken stellen 
we standaard promotiemateriaal beschikbaar waarmee je de Amateur-
voetballoterij eenvoudig onder de aandacht kunt brengen en mensen 
op kunt roepen jouw vereniging te steunen.

Met ieder lot maken deelnemers kans op door de KNVB gesponsorde 
prijzen. Daarnaast kun je als vereniging prijzen toevoegen waar alleen 
de deelnemers die jouw club steunen kans op maken. Een mooie ge-
legenheid om lokale partners en sponsoren van jouw vereniging in de 
etalage te zetten of zelfs nieuwe sponsoren te werven.

Ga naar deze link om alles te lezen over de amateurvoetballoterij:
https://amateurvoetballoterij.nl/uitleg 

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

Succes allemaal!

Sportieve groet,
KNVB

H H H
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VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Wij kregen van John Hanraths de vraag of we even konden melden, 
dat er weer 2 borden van de laatste nieuwe reclamebordsponsors 
(D-Sign/CinC) bij ons hoofdveld op zijn gehangen. 
Hij stuurde ook 2 foto’s daarvan en die delen we natuurlijk met jullie. 

Ook heeft hij bij onze sponsor Frituurhal Tivoli (het houten keetje) ad-
vertentieruimte gekregen op hun scherm. Momenteel draait daar een 
bericht van onze dames (zie bijgaande foto). John vraagt ons het 
volgende mee te delen:

De tekst kunnen we per week aanpassen, 
dus heb je als team iets te melden, ben je 
op zoek naar versterking of is er een 
toernooi waar iedereen zich voor kan 
inschrijven? Meld het aan John Hanraths 
en die zorgt dat het op het scherm komt.

H H H
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WHATSAPP GEIN

Wij vinden het zelf nog steeds heel leuk en daarom gaan we gewoon 
door 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
CinC “Coffee in Companies”
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BORDSPONSORS KANTINE:

Autobedrijf Diego Reprofair Autogas
Autoservice Sheik Frans Veldpaus Dakwerken
3BE Backpackers Bed & Breakfast World Food
B en R Dakwerken Aragorn ICT Dienstverlening
Keyboardcentrum Eindhoven Kapperij ZoWeZo
Perry’s Carengineering Autobedrijf van de Laar 
Ons Danny    Onze LEO Boetiek Diva’s
De Goey Interieurwerken Glazenwasserij H.Lutgens
DBS Steigers RvdL Beheer
New York Pizza DVN Logistics
Veteranen Wok Cafetaria Stratum
Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK ”
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TENUE-/MATERIAAL- EN OVERIGE SPONSORS:

Schellekens ISO Bouw New York Pizza
Aragorn ICT Dienstverlening “ARK”
Eddy’s Welten
Frans Veldpaus Dakwerken Keyboardcentrum Eindhoven
Ons Danny Lodewijks Installaties
Autobedrijf van de Laar Boutique Hotel Casa Granados
Frituurhal Brabant Sports 2000
Café Bar ’t Lempke Friezenkamp APK
Keurslagerij Verberne De Goey Interieurwerken
B&R Dakwerken Asibie Cleaning
De Goey Montage- en Schilderwerken Shots Shooterbar
Kapsalon Tourmaline Mr Kebab
Completevoetbalreis.nl Belgisch Biercafé Eindhoven
DPO2 Autobedrijf Hulst
Rick’s Interieurwerken Stichting Baas
Kapperij ZoWeZo Sylvia’s Take Away
Adimec Bart van den Broek Schilderwerken
Haarmode Rob WEBS Marketing & Sales
Hak- en Sleuvenfreesbedrijf van de Moosdijk Smootch Music
Klein Kiskamp Tegelwerken 
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- er weer versoepelingen gepland zijn
- na het terras wellicht ook de kantine binnenkort weer open mag
- dit dan ook fijn gekoppeld wordt aan het mooie weer dat er aan komt
- er zelfs in aantocht nou niet echt mooi terrassenweer is geweest
- het wel heerlijk voetbalweer was
- er dan ook volop getraind werd door menigeen
- de 27-min’ers al langer mochten trainen
- ook de oudjes sinds kort weer de wei in mogen
- het echt vrij lastig te combineren was met de afstandsmaatregelen 

van anderhalve meter
- de coronakilo’s echter duidelijk aangeven dat een beetje training voor 

niemand van ons kwaad kan
- we er vanuit gaan dat ook die afstandsmaatregelen binnenkort in de 

sport versoepeld zullen gaan worden
- er daarom nu al sprake is van een mixtoernooi als seizoensafsluiting
- dit dan op 27 juni a.s. zou moeten plaatsvinden
- het bestuur eindelijk ook weer eens live heeft vergaderd
- de team(s)meeting nu echt in de bestuurskamer van onze kantine 

plaats had
- er gelukkig ruimte genoeg was om afstand van elkaar te houden
- de nieuwbakken bestuursondersteuners met een goed initiatief 
 kwamen
- zij de tijd hebben bewaakt en zo ook de voortgang van de 
 vergadering
- de jeugdafdeling een mooie gezonde groei doormaakt
- er allerlei plannen en scenario’s klaarliggen
- zij zowel kwalitatief als kwantitatief stappen aan het maken zijn
- uw redactie enigszins uitgedund is
- dit in schril contract staat tot de eerder genoemde coronakilo’s
- eindredacteur Jack al een paar maanden een zeer puike prestatie 

levert
- hij naast zijn redactionele skills nu ook echte opmaakskills laat zien
- we hem wellicht gaan opgeven voor dat nieuwe TV-programma

H H H








