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REDACTIONEEL

De zomerstop is 
ten einde en einde-
lijk is het dan weer 
zo ver dat we de 
wei weer in mogen. 

Een voetbalclub 
is uiteindelijk toch 
echt bedoeld als 
actieve sportclub 

en ook al mocht er de laatste 
maanden getraind worden, er gaat 
toch niets boven een competitieve 
wedstrijd.

Laten we hopen dat die wedstrijden 
plaats gaan vinden en dat al onze 
teams een goede bezetting hebben 
en dat de Tivolianen volop kunnen 
genieten van het spelletje.

Als club hebben we de crisis goed 
doorstaan, zo lijkt het. Hoe het er 
precies voorstaat, kan pas met de 
leden gedeeld worden tijdens een 
algemene ledenvergadering maar... 
die kan met de huidige corona 
maatregelen nog niet ingepland 
worden.

Gelukkig kunnen we via dit clubblad 
en de website onze leden wel op de 
hoogte brengen van alle recente ont-
wikkelingen.

Veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Start seizoen 2021/2022
Eindelijk is het weer zo ver en mogen alle 
teams weer in competitieverband aftrap-
pen. De bekerwedstrijden zijn inmiddels 
begonnen, dus de bal rolt alweer. Voor 
zowel de beker als de competitie zijn de 
indelingen en het programma te vinden 
via www.voetbal.nl en via de app.

Dames gezocht!
Ons damesteam is naarstig op zoek naar versterkingen. Dus ben je 
sportief, gezellig en houd je van voetbal? Twijfel dan niet en kom een 
keer mee trainen! De trainingen zijn dinsdag en donderdag van 19.00-
20.30u en de wedstrijden op zondag(ochtend). Mocht je meer info wil-
len, neem dan contact op via de gebruikelijke wegen of kom een keer 
langs in de kantine.

Leden activiteitencommissie gezocht
Een nieuw seizoen betekent ook weer nieuwe, leuke activiteiten, die dit 
keer hopelijk wel door mogen gaan. Om die activiteiten te organiseren, 
te begeleiden of te bedenken zoekt de activiteitencommissie nieuwe 
leden. Dus twijfel niet en geef je op via de bekende wegen of direct bij 
Semra Arici!

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

Namens het bestuur,
Marc van Hout, secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

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

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 4 Axel Walravens s enioren
  Jovi de Goey senioren
 5 Hout, Marc van secretaris HB
 6 Marcel Dieks v erenigingslid
  Paul Janssen verenigingslid
  René Hoeijmans verenigingslid
 7 Piet de Bont verenigingslid
 9 Dre Rennenberg erevoorzitter
  Arda Boer je ugd
 10 Guillaume Stubbs veteranen
 12 Niek Overbeek jeugd
 14 Pim Woertman jeugd
 15 Thuur Mollet veteranen
 17 Henri Vaessen verenigingslid
  Henk Rennenberg administrateur
 18 John Mathijssen veteranen
  Ronald Rennenberg jeugdleider
 19 Djano van Maurik jeugd
  Michael Cadenas Rojo senioren
  Marcel Rodewald jeugd
 21 Pepijn Meijer jeugd
 22 Steven Sanders verenigingslid
 24 Aiden Huang jeugd
 25 Nicky Gielen senioren
  Arkadiusz Krzeminski senioren
 26 Robbie Nies senioren
 27 Brahim Farssi senioren
 28 Quint van Kasteren senioren
  Thom van de Gevel senioren
  Jayden Wolfenbuttel jeugd
  Fethullah Dilek senioren
 29 Rob Vincken lid van verdienste
 30 Otis Dijk jeugd

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 2 Robert Dekkers veteranen
 3 Devon Vermeulen s enioren 
 4 Mani Shojaian j eugd 
 6 Anna Welten dames
  Danny Wartenbergh senioren
 7 Frans Joosten verenigingslid
 8 Margot Knippels verenigingslid
  Emma Kaptein jeugd
  Gabriël Bundel senioren
 9 Joey van Dinter senioren
 10 Sayhan Bulut jeugd
 11 Christian Lugungu senioren
 12 Jeff rey de Rijk veteranen
 13 Rick van de Laar senioren
 14 Saif Oedaichand jeugd
 15 Mandy Klaassen dames
  Anne Denteneer dames
 16 Hasan Saygili senioren
  Dean Ip Vai Ching jeugd
  Muntasr Alasady senioren
  Andres Rojas Ebert senioren
 19 Natasha Rijkers verenigingslid
 22 Javey Horrocks jeugd
 23 Damian Prusik senioren
 24 Mike Bax senioren
 25 Mayren Debie jeugd
 27 Ricardo van Bekhoven senioren
 29 Maarten Lubse senioren
  Tim Russell senioren
 30 Taron Avagia jeugd

★ ★ ★
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ONZE JEUGD (deel 1)
(van Dion Bell)

Afsluitend toernooi seizoen 2020-2021
Op zaterdag 3 juli was er voor de JO10 en op zondag 4 juli voor de 
JO13-1 en JO13-2 een afsluitend toernooi bij DEES in Wintelre.

Onze jongens behaalden de volgende resultaten:
JO13-2 5e plaats, was voor het eerst dat ze als team op een groot veld 
speelden tegen JO13 teams.
JO13-1 3e plaats, 3e klasse JO13-teams als tegenstanders.
JO10 1e plaats, 3e klasse.

Tot slot laten we nog een paar foto’s zien.

★ ★ ★
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DE GESCHIEDENIS

In een jaargang, waarin onze club 90 jaar bestaat, kan en mag de 
geschiedschrijving natuurlijk niet ontbreken. Nog steeds zijn we 
daarmee volop bezig en we hebben jullie al gemeld, dat we de 
geschiedenis van de eerste 75 jaar, zoals die in ons jubileumboek 75 
jaar gepubliceerd is, verkort zouden gaan publiceren en dan in 3 delen 
zouden plaatsen. In de vorige 3 clubbladen hebben we van 
“SV Tivoli 90 Jaar – Geschiedenis” die eerste 3 delen gepubliceerd. 
We hebben ook beloofd, dat we “de laatste 15 jaar” van onze 
geschiedenis (2006-2021) zouden gaan schrijven en publiceren. We 
zijn daarmee nog steeds bezig en door diverse omstandigheden is het 
ons niet gelukt om dat om dit moment te completeren. Wat betreft de 
publicatie van de geschiedenis lassen we nu dus even een pauze in en 
jullie houden dat dus nog van ons te goed in een of meer van de 
volgende clubbladen.

★ ★ ★
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ONZE JEUGD (deel 2)
(van Dion Bell)

Jeugdtoernooi JO13-1 bij Maarheeze op 4 september

De 1e test van het nieuwe seizoen voor JO13-1

Poule-indeling:
• Vessem/DEES JO13-1 (3e klasse)
• Maarheeze JO13-1 (3e klasse)
• VVH JO13-1 (2e klasse)
• Tivoli JO13-1 (3e klasse)

Door de vakantie waren we maar met 11 spelers en hadden we een 
stand-in voor de keeper.

Tivoli JO13-1 - Vessem/DEES JO13-1, uitslag 2-1
De 1e wedstrijd tegen Vessem/DEES begonnen we erg onwennig en 
rommelig. Naarmate de wedstrijd volgde, kreeg het positiespel steeds 
meer vorm. Iedereen ging steeds meer vanuit zijn eigen positie voet-
ballen en daarmee volgden de kansen. De tegenstander had een hele 
grote middenvelder waarvoor we erg bang waren, hij zorgde ook voor 
het meeste gevaar. Gelukkig had hij geen goed schot, waardoor Pim 
(onze stand-in keeper) weinig moeite hoefde te doen als hij schoot. 
Na 15 minuten kregen we een penalty, deze werd benut en direct erna 
schoten we een aantal keer tegen de lat, waarbij de keeper van de te-
genstander zich vergrabbelde en met bal en al in de goal viel. Net voor 
tijd verkeek Pim zich op een hoog afstandsschot, eindstand gewonnen 
met 2-1.
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Tivoli JO13-1 – Maarheeze JO13-1, uitslag 1-1
We begonnen de wedstrijd op de manier waarmee we de vorige wed-
strijd geëindigd waren, dat was positief om te zien. We deden eigenlijk 
alles goed, verdediging stond goed, creëerde kansen en hadden veld-
overwicht. Dan is een gelijkspel een tegenvaller, we vergaten te scoren, 
we durfden niet te schieten vanaf 16 meter en maakte het niet af. Uit-
eindelijk scoorden we 1x en helaas had Pim pech bij een simpele bal 
waardoor zij gelijk konden maken.

Tivoli JO13-1 - VVH JO13-1, uitslag 1-1
Bij winst zouden we 1e worden, dit gaf geen extra druk, maar juist meer 
motivatie. Het veldspel was goed, de trainer van de tegenstander viel 
dat zelfs op. Bij de corners was het een paar keer spannend, maar Pim 
hield zijn doel goed schoon. Weer scoorden wij als 1e en een 2e goal 
werd door de scheidsrechter niet opgemerkt, omdat de bal via een sta-
len buis hard terug kwam, leek alsof de paal geraakt werd. Met nog 1 
minuut op de klok stond het nog steeds 1-0, een laatste lange bal werd 
onderschat door de verdediging en Pim was kansloos, waardoor weer 
een gelijkspel en daarmee een welverdiende 2e plaats.

Wij zijn erg tevreden met het spel wat we hebben laten zien, dit geeft 
vertrouwen voor de toekomst.

★ ★ ★
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 CORONA (deel 1)
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

De invulling van deze rubriek, die we op verzoek iets hadden aange-
past, is ons wel bevallen en we houden ook vast aan de omgekeerde 
chronologische volgorde en de spreiding in 2 delen over het clubblad.
De vorige keer dachten we nog, dat we gezien de ontwikkelingen dicht 
bij het einde van onze speciale Corona-berichtgeving kwamen, maar 
gebleken is, dat we nog wel even door kunnen gaan. Eens zal er echter 
een einde aan komen. Zoals altijd wordt jullie veel leesplezier gewenst!

Dit artikel en de items daaronder zijn van 10 en 9 september:

✦ ✦ ✦
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Op 7 september lazen we dit artikel in het ED:

✦ ✦ ✦
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Dit Teletekstbericht is van 7 september, het artikel van 4 september:

✦ ✦ ✦
Collectie van ED-artikelen en ‘n Teletekstbericht van 4 september:

✦ ✦ ✦
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Twee ED-artikelen en een Teletekstbericht van 31 augustus:

✦ ✦ ✦
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Drie Teletekstberichten van 29, 30 en 31 augustus:

✦ ✦ ✦
Deze zijn van 26 auguatus:

✦ ✦ ✦
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En nog 2 van 25 augustus:

✦ ✦ ✦
Op 24 augustus maakten we deze screenshots:

✦ ✦ ✦

g



☞
16

Op 23 augustus lazen we dit:

✦ ✦ ✦
Van 17 en 18 augustus zijn deze screenshots:

✦ ✦ ✦
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Uit het ED van 16 augustus:

✦ ✦ ✦
De 2 artikelen en Teletekstberichten op deze en het begin van de 
volgende pagina zijn van 14 augustus:
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✦ ✦ ✦
En hier nog wat van 13 augustus:

✦ ✦ ✦
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Deze screenshots zijn van 10 en 9 augustus:

✦ ✦ ✦
Deze items en die aan het begin van de volgende pagina zijn van 
4 en 3 augustus:



☞
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✦ ✦ ✦
Dit artikel en daaropvolgende screenshots zijn van 30 juli:

✦ ✦ ✦
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Dit komt uit het ED van 29 juli:

✦ ✦ ✦
Hier eindigt deel 1 van onze Corona-berichtgeving. Wie er niet genoeg 
van kan krijgen, leest verder op pagina 47.

★ ★ ★
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INDELINGEN COMPETITIE EN BEKER 2021 – 2022

Tivoli 1 4e klasse F

Beker Groep 3 19
Hoogeloon 1
De Raven 1

Tivoli 1
Terlo 1

Tivoli 2 4e klasse 12

Beker Groep 5 21
RKSV Nuenen 3

SCG ’18 5
Tivoli 2
UNA 3
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Tivoli 3 5e klasse 24

Beker Groep 6 31
Brabantia 6
Geldrop 4

RPC 4
Tivoli 3

Tivoli 4 5e klasse 23

 Beker Groep 6 62
Brabantia 5

Gestel 2
RPC 5
Tivoli 4
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Tivoli Veteranen

Brabantia VE1
Tivoli VE1
EFC VE1
Gestel VE1
Nuenen VE2
Braakhuizen VE1
RKVVO VE1
Woenselse Boys VE1
Geldrop VE1
Brabantia VE3
Wilhelmina Boys VE1
Trinitras Oisterwijk VE1

Tivoli dames 6e klasse 2 (najaar)

Nederwetten VR2
Mifano VR1
RKGSV VR1
Tivoli VR1
Neerkandia VR1
Spoordonkse Boys VR1
Boskant VR1
Rood Wit’’67/Plus VR2
Mierlo Hout VR2
Odiliapeel/Braks Gr VR1
FC Cranendonck VR2
DBS VR1
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Tivoli JO13-1 3 e klasse (1e fase) 17 najaar

Tivoli JO13-2 4e klasse (1e fase) 01 najaar

Beker junioren
Voor JO13-1 en JO13-2 is de 1e fase Beker
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Tivoli JO12-1 Hoofdklasse (1e fase) 1 najaar

Tivoli JO11-1 1e klasse (1e fase) 07 najaar
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Tivoli JO11-2 4e klasse (1e fase) 50 najaar

Tivoli JO9-1 4e klasse (1e fase) 20 najaar
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Tivoli JO8-1 4e klasse (1e fase) 16 najaar

Beker pupillen
JO12 en jonger spelen geen beker-/inhaalwedstrijden

★ ★ ★

FASEN-VOETBAL JEUGD

Voor een nadere uitleg over het nieuwe „fasen-voetbal“ bij junio-
ren en pupillen verwijzen wij naar onze website en naar deze links: 

Fasen-voetbal pupillen:
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-
competities/gelijkwaardige-competities/4-fasenmodel 

Fasen-voetbal junioren:
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-
wedstrijdsecretarissen/63743/pilot-fasen-voetbal-bij 

★ ★ ★
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PROGRAMMA VETERANEN 2021-2022

Onderstaand een plaatje met het wedstrijdprogramma van de 
veteranen seizoen 2021-2022.

★ ★ ★
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EREGALERIJ – Bestuurders en Trainers

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

In het clubblad van maart/april zijn we begonnen met de eregalerij van 
onze erevoorzitters en ereleden. In het clubblad van mei was het de 
beurt aan onze leden van verdienste en in het clubblad van juni zijn we 
in deze galerij verder gegaan met de bestuurders, belast met de 
dagelijkse leiding, te beginnen met de voorzitters. In het vorige clubblad 
was het dan de beurt aan de secretarissen en in dit clubblad plaatsen 
we dan de penningmeesters, wier namen in onderstaand overzicht 
worden vermeld. In een van de volgende clubbladen passeren dan tot 
slot nog de trainers van het 1e.
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Penningmeesters:
1931 Johan Aalpoel
1937 Jos Zeeuwen
1938 Johan Aalpoel
1940  H. van Ruth
1941  Zacharias de Wit sr.
1942  H. van Ruth
1943  Zacharias de Wit sr.
1952  Johan Aalpoel
1954  Toon Gilsing

1955 Piet Dillen
1972 Gerrit Leuverman
1982 Gerrie de Wit
1983 Theo Nonnemaker
1986 Lein-Jan Bostelaar

1987 Tinus van Driel
1987 Adrie Kley
1991 Peter van Heesewijk
2004 Theo de Waal
2005 Geen penningmeester
2006 Stef Verdonschot
2009 Stefan Bell

Van 13 van de 16 penningmeesters hebben we foto’s. Van links naar rechts en 
boven naar beneden: Johan Aalpoel, Jos Zeeuwen, Zacharias de Wit sr., Toon 
Gilsing, Piet Dillen, Gerrit Leuverman, Gerrie de Wit, Tinus van Driel, Adrie 
Kley, Peter van Heesewijk, Theo de Waal, Stef Verdonschot en Stefan Bell.

★ ★ ★
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Toen we in maart zijn gestart met onze speciale berichtgeving 
SV Tivoli 90 Jaar hebben we al verteld, dat we in dat kader ook bezig 
waren met het samenstellen van hieraan gerelateerde ranglijsten. In-
middels hebben we een achttal ranglijsten gefabriceerd en zijn in het 
vorige clubblad gestart met de rubriek SV Tivoli 90 Jaar – Ranglijsten. 
We hebben tot nu toe de volgende 8 Top 10 Ranglijsten bedacht:
 1 Aantal wedstrijden 1e

 2 Oudste speler 1e

 3 Jongste speler 1e

 4 Aantal jaren trainer/coach 1e

 5 Aantal jaren voorzitter
 6 Aantal jaren secretaris
 7 Aantal jaren penningmeester
 8 Aantal jaren redactielid.
In het vorige clubblad plaatsten we de eerste 4 ranglijsten, die alle-
maal een relatie met Tivoli 1 hebben. In dit clubblad plaatsen we dan 
de andere 4 ranglijsten, die gerelateerd zijn aan kaderleden. In hierop 
volgende clubbladen zullen we minimaal 1 keer alle ranglijsten plaat-
sen en wellicht nog herhalingen uitvoeren. Mocht iemand van jullie nog 
schitterende ideeën hebben voor andere ranglijsten, laat het ons dan 
weten. Op de volgende pagina’s treff en jullie de tweede 4 ranglijsten 
aan.
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Aantal jaren voorzitter

 1 Dre Rennenberg 16 jaar
 2 Geen voorzitter 15 jaar
 3 Appie Siech 10 jaar
 4 E. de Meurichy  9 jaar
 5 R. Drayer  5 jaar
  Wim van Hout  5 jaar
 7 Theo Panken  4 jaar
  John Lamine  4 jaar
 8 Toon Dieks  3 jaar
  G. Lap  3 jaar
  Rob Nieuwenhoff   3 jaar
  Harrie Klokgieters  3 jaar

Aantal jaren secretaris
 1 Piet Verhulst 23 jaar
 2 Rob Vincken 15 jaar
 3 Simon Groeneveld 10 jaar
 4 Leny Sanders  9 jaar
 5 Tinus van Driel  6 jaar
  Marc van Hout  6 jaar
 7. Marc van Strien  5 jaar
 8. Herman in ’t Zandt  4 jaar
 9. J. van Gulik  3 jaar
  Toon Gilsing  3 jaar
  L. Hendriks  3 jaar
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Aantal jaren penningmeester

 1 Piet Dillen 17 jaar
 2 Peter van Heeswijk 13 jaar
 3 Stefan Bell 12 jaar
 4 Johan Aalpoel 10 jaar
  Zacharias de Wit sr. 10 jaar
  Gerrit Leuverman 10 jaar
 7 Adrie Kley  4 jaar
 8 Theo Nonnemaker  3 jaar
  Stef Verdonschot  3 jaar

Aantal jaren redactielid

 1 Jack Engelen 42 jaar (35 jaar onafgebroken)
 2 Pascal Janssen 23 jaar
  Franklin Klumpkens 23 jaar
 4 Henk Iedema 10 jaar
  Arie Groeneveld 10 jaar
 6 John vd Hurk  8 jaar
  Hein Groeneveld  8 jaar
  Juul van Hout  8 jaar
  Jack Gielen  8 jaar
 10 Hans Sanders  7 jaar

★ ★ ★
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UIT DE MEDIA – AVE/ED/OVERIGEN

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

Op ave.nl vonden we op 6 juli het volgende artikel:

IN HET NIEUWE SEIZOEN VIJF WISSELS TOEGESTAAN IN 
AMATEURVOETBAL
06 juli 2021 17:32 Nieuws

Ook in het amateurvoetbal zijn 
komend seizoen vijf wissels per team 
per wedstrijd toegestaan. Dat heeft 
de KNVB bekend gemaakt. De regel 
geldt in de A-categorie van het ama-
teurvoetbal, het hoogste niveau bij de 
senioren en oudste jeugdcategorieën. 

Afgelopen seizoen mochten de elftallen alleen in het bekertoernooi vijf 
keer wisselen, nu dus ook in de competitie. In het betaalde voetbal gold 
de regel afgelopen seizoen al wel vanwege het coronavirus. De KNVB 
heeft nu besloten hier aan vast te houden. Omdat er nog veel onze-
kerheden zijn met betrekking tot het verloop van het coronavirus en de 
gevolgen die dit heeft voor de competities, bevelen medici aan om ook 
komend seizoen vijf wissels aan te houden.  

Voor de vijf wissels mogen er drie wisselmomenten worden gebruikt. 
Dit om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt. Als er in het bekertoer-
nooi sprake is van verlenging, dan wordt er een extra wisselmoment 
ingelast en mag er een zesde speler worden gewisseld.

© 2021 Amateurvoetbal Eindhoven, op dit artikel rust copyright.

✦ ✦ ✦
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Op www.brabant.nl lazen we op 22 juli een publicatie over de provinciale 
onderscheiding, die ons zeer gewaardeerd lid van verdienste 
Juul van Hout heeft mogen ontvangen:

✦ ✦ ✦
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In het ED van 11 augustus zagen we een artikel, waarbij onze zeer 
gewaardeerde erevoorzitter Dre Rennenberg voor het voetlicht kwam:

Hier links zie je een screenshot van het 
gerelateerde artikel op www.ed.nl.

Via deze link ga je direct naar het 
betreff ende artikel, dat daar op 
10 augustus werd geplaatst:

https://www.ed.nl/eindhoven/eindhovens-
oudste-raadslid-83-protesteert-bij-
onbewoond-huurhuis-tegen-onnodige-
leegstand~a4c6a715/ 

★ ★ ★



☞
38

VOETBALPASSIE - SPAARACTIE KNVB i.s.m. AH

De KNVB is i.s.m. de Albert Heijn een spaaractie speciaal voor 
amateurclubs gestart. Verderop lezen jullie daar alles over.

Ga aan de slag met Voetbalpassie bij jouw club

Gistermiddag is bij SV de 
Meer door niemand minder 
dan bondscoach Louis van 
Gaal het Albert Heijn spaar-
programma Voetbalpassie 
landelijk bekend gemaakt! Vo-
rige week donderdag hebben 
we al een exclusieve sneak-
preview gegeven tijdens het 
webinar, maar inmiddels mag 
heel Nederland het weten. 

Op de oude amateurclub van onze bondscoach is het offi  ciële start-
schot gegeven van de campagne.

Voetbalpassie
Om amateurclubs na een moeilijk jaar fi nancieel een steuntje in de 
rug te geven, introduceert Albert Heijn in samenwerking met de KNVB, 
Voetbalpassie. Een uniek spaarprogramma om jouw voetbalclub te 
steunen door boodschappen te doen bij Albert Heijn.

Van 13 september tot en met 3 oktober 2021 spaar je bij Albert Heijn 
Voetbalpassiepunten bij aankoop van meer dan 1.500 deelnemende 
producten. Sparen doe je heel makkelijk in de AH-app. Alle amateur-
clubs doen automatisch mee met Voetbalpassie en iedereen kan pun-
ten sparen voor jouw club.

Elke bestede euro aan de deelnemende producten bij Albert Heijn 
levert één punt op. Met tien punten heb je al een volle spaarkaart ter 
waarde van één euro. Oftewel; bij elke tien euro aan deelnemende 
producten, wordt er al één euro gespaard voor jullie club! Leden, maar 
ook hun vrienden, familie en kennissen kunnen meesparen voor je 
club. Zo kan het bedrag lekker oplopen!       
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       Promotiemiddelen
Om van Voetbalpassie een zo 
groot mogelijk succes te maken 
op jouw vereniging, zijn er diverse 
promotiemiddelen beschikbaar. 
Denk aan posters en fl yers, maar 
ook kant en klare e-mails voor je 
clubleden en berichten voor de 
social media-kanalen en 

WhatsApp. Een aantal communicatiemiddelen zijn ook te 
personaliseren met jouw verenigingslogo. Alle hulpmiddelen zijn hier 
( https://www.knvb.nl/info/64277/toolkit ) te vinden in de online toolkit, 
voorzien van een handleiding, met ook een planning per week en een 
aantal handige tips. Alles om jouw vereniging te helpen om het zo snel 
en makkelijk mogelijk onder de aandacht te brengen.

Ook krijgen alle veldvoetbalverenigingen vanaf vandaag, 9 september, 
een fysiek promotiepakket toegestuurd vanuit de KNVB en Albert Heijn. 
In het pakket zitten onder meer een spandoek, table tents voor in de 
kantine en viltjes. Dit pakket wordt verstuurd naar het door de vereni-
ging opgegeven correspondentieadres in Sportlink Club, houd dit dus 
goed in de gaten! Heb je een postbusadres in Sportlink staan als 
correspondentieadres, dan sturen we het promotiepakket naar jouw 
sportaccommodatie. 

Terugkijken webinar
Het webinar van 2 september waarin alles over het spaarprogramma 
is uitgelegd, is hier (https://www.youtube.com/watch?v=RsrNbIjL4rU ) terug te 
kijken.

Het sparen van Voetbalpassiepunten begint al over een paar dagen, 
dus zet het spaarprogramma snel uit binnen de club en roep je leden 
en hun vrienden en familie zo snel mogelijk op om mee te sparen voor 
jouw vereniging. Zijn er veel mensen die sparen voor jouw club, dan 
kan het totaalbedrag behoorlijk oplopen!

Voor alle informatie over het spaarprogramma ga je naar
 www.knvb.nl/voetbalpassie 

Veel succes!
★ ★ ★



☞
40

SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN ….

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

En zo is deze rubriek “SV Tivoli 90 Jaar – De Column Van…” 
geboren. In het clubblad van maart/april werd de aftrap gedaan door 
onze redacteur Pascal Janssen en in dat van april/mei was onze 
secretaris en correspondent Marc van Hout zelf aan de beurt. In de 
tussentijd hadden we uit de categorie “markante Tivolianen” enkele 
gastschrijvers uitgenodigd om hieraan mee te gaan doen en in de club-
bladen van mei/juni en juni/juli waren het achtereenvolgens onze zeer 
gewaardeerde leden van verdienste Juul van Hout en Hein 
Groeneveld, die deze rubriek voor hun rekening namen. 
Voor dit clubblad hebben we ons eveneens zeer gewaardeerde lid van 
verdienste en oud-secretaris Simon Groeneveld weten te strikken. 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 SIMON GROENEVELD

Ik was al op jeugdige leeftijd altijd bezig met een 
bal, maar kon pas op 10-jarige leeftijd lid worden 
van de voetbalclub in de wijk waar wij woonden, 
te weten Tivoli. Tegenwoordig kun je bij sommige 
verenigingen al lid worden op 4-jarige leeftijd en 
bij nagenoeg alle verenigingen is er de mogelijk-
heid om lid te worden op het moment dat je 6 jaar 
wordt.

In eerste instantie was dat nog bij het aan Tivoli verbonden SRB 
(Stichting Roomse Blijdschap) waar Pater Smarius een belangrijke rol 
vertolkte. Later stroomde je dan automatisch door naar de jeugd van 
Tivoli. Mijn ome Stef was toen-
tertijd de keeper van het 1e van 
Tivoli , wat mij enorm aansprak 
en ik daarom ook keeper wilde 
worden. Ik ging ook altijd kijken 
als het eerste van Tivoli thuis 
speelde en soms mocht ik ook 
mee in de bus als ze uitwedstrij-
den speelden. Ome Stef zorgde 
er dan voor dat ik weer veilig 
thuis kwam, soms wel wat aan 
de late kant omdat er onderweg nog werd aangelegd in een café om de 
overwinning te vieren of het verdriet van de nederlaag weg te spoelen.
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In het begin van mijn loopbaan 
bij Tivoli werd er ieder jaar een 
jeugdtoernooi georganiseerd in 
Sittard. Collega-verenigingen 
uit de buurt gingen dan mee 
in de bus en namen ook deel 
aan dat toernooi. Het jaar dat ik 
meedeed, werd de fi nale beslist 
door strafschoppen en was ik 
daarbij de winnende keeper.

De thuiswedstrijden van Tivoli 
werden toen nog door veel pu-
bliek bezocht, reden waarom heel 
het veld kon worden afgeschermd 
met doeken, zodat men niet van 
buiten de poort naar de wedstrijd 
kon kijken. Dit was met name van 
belang bij de wedstrijden tegen 
een ploeg als Tongelre wat toen 
een gevreesde concurrent was. 
Bij die wedstrijden kwamen er wel zo’n 2000 mensen kijken, waardoor 

het hele veld omzoomd werd door 
publiek en het zorgde voor een ge-
weldige sfeer.  Een situatie waar het 
huidige Tivoli alleen maar van kan 
dromen. 

Ik keek dan ook echt uit naar de zon-
dagen waarop Tivoli thuis speelde, 
kwam wat vroeger naar het veld zodat 

ik van te voren nog een rol drop 
kon kopen bij Pa Langeweg, 
die met een kraampje langs 
het veld stond en ik een goede 
plaats kon uitzoeken achter de 
goal van de tegenpartij. Een 
van de mooiste belevenissen 
die ik me nog herinner, is het 
jaar dat Tivoli kampioen werd 
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in de 4e klas van de KNVB met een straatlengte voorsprong op num-
mer twee Woensel. Dat team speelde fantastisch voetbal met prachtige 
voetballers als topscorer Jack Luining, Bert van Gompel en Jos Tim-
mermans.

Na mijn jeugdtijd ben ik op 18-jarige leeftijd meteen jeugdleider ge-
worden en een jaar later (1966) mijn vader al opgevolgd als jeugdse-
cretaris. Op zaterdag was het dan een komen en gaan van de diverse 
jeugdleiders die de door mij ingevulde wedstrijdpapieren en foto’s van 
de spelers kwamen ophalen en later ook weer kwamen terugbrengen, 
waarbij mijn moeder altijd zorgde voor de koffi  e.

Een opmerkelijk evenement uit die tijd was de organisatie van een 
avond voor de ouders van de jeugdleden. Tijdens die avond konden de 
ouders vragen stellen over de gang van zaken in het voetbal in zijn 
algemeen en bij Tivoli in het bijzonder. In het panel die de vragen 
beantwoordden, zat naast mijzelf onder andere ook de bekende 
scheidsrechter Frans Derks, die ik had weten te strikken zonder dat we 
daarvoor een vergoeding waren verschuldigd. Een chique pen met 
inscriptie als alternatief werd door Frans Derks in dank ontvangen.

Omdat Tivoli op 16 maart 1971 het 40 -jarig bestaan zou bereiken, was 
het jeugdbestuur van mening dat dit jubileum niet onopgemerkt voorbij 
mocht gaan en er naast de organisatie door het hoofdbestuur van Tivoli 
het liefst iets spectaculairs moest gebeuren. 
Wij kwamen tot de conclusie dat een wedstrijd tussen de jeugdleiders 
van Tivoli en de oud-internationals van het Nederlands elftal wel een 
bijzonder evenement zou zijn. Daarom heb ik toen contact opgenomen 
met oud-international Joop Stoff elen, die toen de belangen van de oud-
internationals behartigde. Na diverse telefoontjes over en weer zegde 
Joop zijn medewerking toe en werd de komst van de oud-internationals 
vastgelegd en verheugde ik mij op de wedstrijd tegen hen met onze 
jeugdleiders. Die wedstrijd volgde inderdaad, maar doodjammer 
zonder mij omdat ik een week van tevoren in een competitiewedstrijd 
een forse blessure aan mijn been opliep die in het ziekenhuis moest 
worden gehecht. Zodoende stond ik langs in plaats van op het veld, 
waar ik getuige was van prachtige staaltjes voetbal van voormalige 
grootheden als onder andere Abe Lenstra, Roel Wiersma, Kees Kuys  
Rinus Bennaars en doelman Piet Lagarde. 
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Na afl oop volgde nog een samenzijn met de oud-internationals bij het 
toenmalige Animali, waar ze een koffi  etafel werd aangeboden en Ger-
rit Leuverman als afgevaardigde van het hoofdbestuur zorgde voor de 
betaling van de verschuldigde reiskostenvergoeding. 
Het werd een heel gezellige bijeenkomst met name 
ook omdat Joop Stoff elen zich ontpopte als een ware 
entertainer. Hij had het daarbij ook over de diverse 
telefoongesprekken die hij met mij had gevoerd en 
beweerde daarbij dat ik zelfs midden in de nacht hem 
belde, waarop hij dan tegen zijn vrouw zei: “ laat maar 
rinkelen want dat zal die Groeneveld wel weer zijn”

Uit hetzelfde jaar 1971 is ook het volgende nog vermeldenswaard. De 
wijk Tivoli was toen nog onderdeel van de Gemeente Geldrop, waar 
rond die tijd een nieuwe politieke partij was opgericht. Deze partij 
(C.O.R.) hield zich voornamelijk bezig met Cultuur, Onderwijs en Re-
creatie. Lijsttrekker van deze partij was Jan van Leeuwen, destijds de 
jeugdvoorzitter van voetbalvereniging Geldrop.
Hij vroeg mij of het niets voor mij was om lid te worden van de nieuwe 
partij om zo op te komen voor de belangen van de wijk Tivoli in het al-
gemeen en de voetbalvereniging Tivoli  in het bijzonder.
Ik besloot om me beschikbaar te stellen en er werden aanplakbiljetten 
gemaakt met daarop mijn naam en foto met de tekst: “stem lijst 7 num-
mer 5”.
De pupillenafdeling van Tivoli onder leiding van de familie Van den 
Brand ging vervolgens met een geluidswagen door de wijk waarbij 
voortdurend de kreet: “Simon Groeneveld, ai, ai, ai” te horen was.
Inmiddels hingen ook in heel Tivoli de aanplakbiljetten aan bomen, aan 
lantaarnpalen en achter ramen en konden de Gemeenteraadsverkiezin-
gen beginnen.
Bij de tellingen bleek ik na lijsttrekker Jan van Leeuwen de meeste 
stemmen te hebben gekregen en haalden we als nieuwe partij meteen 
4 zetels en werden de grootste  van Geldrop. Omdat ik op nummer 5 
op de lijst stond en net niet genoeg stemmen had voor een voorkeurs-
zetel kwam ik ook net niet in aanmerking voor de wethouderszetel die 
aan onze partij werd toegekend. Achteraf was dat ook beter omdat per 
1 april 1972 de wijk Tivoli over ging van Geldrop naar Eindhoven en ik 
dan in die tijd noodgedwongen mijn functie als wethouder al weer neer 
had moeten leggen.
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Een belangrijke verandering in het bestaan 
van Tivoli was de verhuizing van het com-
plex aan de verlengde Heezerweg naar 
sportpark De Heihoef naast 
vogelpark Animali.
We mochten vooralsnog wel gebruik blijven 
maken van ons oude complex. Dit gaf ons 
de gelegenheid om het te verhuren aan 
familie-elftallen, bedrijven en dergelijke.
Een vervelend probleem daarbij was dat doordat er veel minder ge-
bruik van het complex werd gemaakt de mollen vrij spel hadden en ik 
voor iedere verhuurde wedstrijd het veld molshoopvrij moest maken. In 
het verleden hadden we ook wel last van die mollen, maar in mindere 
mate. Dit was ook het gevolg van ons lid en terreinknecht meestermol-
lenjager Piet van Eijk die als geen ander wist hoe hij met die dieren om 
moest gaan. Op een gegeven moment werd de mollenplaag zo erg dat 
het een onoverkomelijk probleem werd en nadat ik nog een keer met 
een gebroken pols het veld molshoopvrij had gemaakt, zijn we gestopt 
met de  verhuur.

Vervolgens trad de periode aan waarin seniorensecretaris Piet Verhulst 
besloot te stoppen. Ik ben hem toen opgevolgd en het lid Rob Nieu-
wenhoff  stelde zich beschikbaar als voorzitter. Wij vormden toen het 
jongste dagelijks bestuur van alle voetbalverenigingen in heel Neder-
land.

Het uitoefenen van het secretariaat in die tijd was heel anders dan te-
genwoordig. Tivoli beschikte toen over 11 seniorenelftallen en de secre-

taris had onder andere de 
taak om wekelijks te zorgen 
voor voldoende spelers bij 
ieder elftal. Als de spelers 
op tijd afzegden, was er 
voldoende tijd om spelers 
uit de A-jeugd te vragen om 
in te vallen, maar waren de 
afzeggingen op de zondag-
morgen dan was er weinig 
tijd om nog oplossingen te 
vinden.
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Een belangrijk probleem daarbij was dat nog weinige leden al beschik-
ten over telefoon en ikzelf ook nog speelde. Gelukkig was er bijna altijd 
een oplossing door het inschakelen van de familie Van Hout. Snel naar 
Leeuwenstraat 94 fi etsen en de jeugdleden Juul, Ad en Willie waren 
altijd bereid in te vallen bij een seniorenteam.

Op mijn 26e moest ik al stoppen met mijn actieve carrière wegens ern-
stige knieproblemen en kon ik mij volledig richten op het secretariaat. 
In 1978 verhuisde ik echter naar Veldhoven en moest ik mij in verband 
met mijn werk volledig storten op het behalen van de fi nanciële studies 
SPD 1 en 2 en was dat niet meer te combineren met het secretariaat.
Wel ben ik toen nog een aantal 
jaren voorzitter geweest van de 
zogeheten selectiecommissie, die 
zich voornamelijk bezig hield met 
het eerste elftal, waarbij het beha-
len van het kampioenschap een 
mooi resultaat vormde.

Tenslotte ben ik jaren geleden als 
secretaris toegetreden tot de in het leven geroepen commissie van 
beroep. Deze commissie is opgericht op het moment dat Tivoli een 
slechte naam had in de regio Eindhoven wegens regelmatige ongere-
geldheden. Het bestuur van Tivoli kon dan vaak niet anders dan het 
lidmaatschap van de raddraaiers op te zeggen of andere drastische 
maatregelen te nemen.. Dat zelfde bestuur vond dan dat die leden het 
recht hadden gehoord te worden door een onafhankelijke instantie. We 
hebben gelukkig slechts 1 keer in actie hoeven te komen, met name 
omdat Tivoli inmiddels weer een graag geziene club is geworden en 
drastische maatregelen zelden of nooit meer nodig zijn.

Alles bij elkaar kan ik zeggen dat Tivoli een heel belangrijk deel van 
mijn leven heeft uitgemaakt en hoewel ik er nu zelden meer aanwezig 
ben nog steeds iedere maandagmorgen als eerste kijk wat zij de afge-
lopen wedstrijd hebben gedaan.

Ik wens Tivoli in de naaste toekomst alle goeds.

Simon Groeneveld
★ ★ ★
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CORONA (deel 2)
(vervolg van pagina 21)
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Op pagina 21 waren we gebleven bij 29 juli. We gaan nu verder met 
items bevat vanaf 29 juli en ouder. Wij wensen de “volhouders” weer 
veel leesplezier!

Op 28 juli haalden we deze uit het ED:

✦ ✦ ✦
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Deze is uit het ED van 27 juli:

✦ ✦ ✦
Van 25, 26 en 27 juli zijn deze screenshots:

✦ ✦ ✦
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Deze scans zijn van 23, 24 en 25 juli:

✦ ✦ ✦
En een paar van 20 en 22 juli:

✦ ✦ ✦
Dit item en die op de volgende pagina zijn van 20 en 21 juli:
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✦ ✦ ✦
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Op 19 juli lazen we deze in het ED:

✦ ✦ ✦
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Deze screenshots maakten we op 16 juli:

✦ ✦ ✦
Op 15 juli scanden we deze items:

✦ ✦ ✦
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Van 14 juli laten we jullie het volgende zien:

✦ ✦ ✦
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Van 13 juli selecteerden we deze items:

✦ ✦ ✦
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Deze screenshots zijn van 11 en 12 juli:

✦ ✦ ✦
Hieronder en op de volgende pagina uit de krant van 10 juli:
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✦ ✦ ✦
Drie Teletekstberichten van 9 en 10 juli:

✦ ✦ ✦
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Deze kranteknipsels zijn van 6 en 8 juli:

✦ ✦ ✦
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Deze screenshots zijn gedateerd 6 en 7 juli:

✦ ✦ ✦
En deze van 4 en 5 juli:

✦ ✦ ✦
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We besluiten met een random-collectie van artikelen en screenshots 
van 2 tot en met 5 juli:

★ ★ ★
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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 35 (31 augustus):
“Een groter compliment kunnen de clubs in het 
amateurvoetbal niet krijg

Kent u dat gevoel? Als iets te mooi lijkt om waar te zijn en je voort-
durend de neiging hebt om over je schouder te kijken? Zo vlak 
voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen kan ik niet ont-
kennen dat ik een paar keer heb gedacht: het zal toch niet gebeu-
ren dat het alsnog wordt afgeblazen. Want na 17 maanden zonder 
normale voetbalcompetitie is het bijna niet te bevatten, dat het 
vanaf aanstaande zaterdag gewoon weer mag: normaal trainen, 
bestuursvergaderingen organiseren, een biertje in de kantine en 
met vrienden een wedstrijd voetballen. Iets wat voor corona zo 
vanzelfsprekend was.

Anders dan toen is alleen de anderhalve meter afstand. Die corona-
basismaatregel blijft van kracht voor het gebruik van kleedkamers, kan-
tines en het publiek langs de lijn. Pas op 20 september wordt bekend 
gemaakt wat daarmee gebeurt. Blijven de besmettingscijfers laag, dan 
bestaat er een kans dat het demissionair kabinet besluit dat Nederland 
terug mag naar normaal. Ook verschaft het dan meer duidelijkheid over 
de regels rond het toegangsbewijs. Nu hoef je bij het betreden van een 
sportaccommodatie geen test- of vaccinatiebewijs te tonen.

Wie dan leeft, wie dan zorgt.
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Eerst maar eens genieten van de start van een lang en mooi voetbal-
seizoen. Bij de KNVB zijn we daar optimistisch over. Los van het feit 
dat het amateurvoetbal nooit een besmettingshaard is geweest, is het 
overgrote deel van de bevolking inmiddels gevaccineerd en/of heeft 
antistoff en aangemaakt.
Met die wetenschap hebben 62.388 teams zich ingeschreven voor 
deze competitiestart. Op 1,3 procent na evenveel als in het seizoen 
2019/20. Een groter compliment kunnen de clubs in het amateurvoet-
bal niet krijgen. Die hebben er werkelijk alles aan gedaan om de leden 
tijdens de lockdowns bij het verenigingsleven te blijven betrekken, voet-
balplezier overwint het virus.

Ik neem u daarom alvast mee naar een aantal belangrijke momenten 
voor dit seizoen:

1. Nieuwe bondscoach OranjeLeeuwinnen
       Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen ben ik heel benieuwd 
naar de opvolger van de legendarische Sarina Wiegman: Mark Par-
sons, de nieuwe bondscoach van de OranjeLeeuwinnen. Op 13 sep-
tember landt hij op Schiphol. Net als Louis van Gaal met Oranje, moet 
Parsons zich kwalifi ceren voor het WK. Hij brengt een nieuwe denk-
wijze en frisse wind.

2. Voetbalpiramide
Vanaf september start een groot onderzoek naar de toekomst van het 
amateurvoetbal in Nederland. Hierin staat één vraag centraal: Moeten 
we nog blijven voetballen zoals we dat nu doen? Want door de ver-
schuivingen binnen het zaterdag- en zondagvoetbal groeien de com-
petities scheef. Zo zijn er voor de 4de en 5de klasse amateurs in som-
mige regio’s nauwelijks meer competities te organiseren. Om die reden 
is horizontaal overstappen al mogelijk gemaakt. Nu gaan we kijken 
naar een brede aanpak, waaronder enquêtes onder clubbestuurders, 
scheidsrechters, trainers en spelers. Op basis van die uitkomsten wordt 
er in het voorjaar 2022 een besluit genomen.

3. EK Futsal in Nederland
Dat wordt vanaf 19 januari tot en met 6 februari 2022 georganiseerd 
in de Martini Hal in Groningen en de Ziggo Dome in Amsterdam. Voor-
bereidingen zijn in volle gang. Met veel spektakel hopen we er nieuwe 
doelgroepen mee aan te spreken.
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4. Gebrek aan scheidsrechters steeds groter
Doordat de opleiding van nieuwe KNVB-scheidsrechters door corona 
heeft stilgelegen, is er een schrijnend gebrek aan arbiters (ieder speel-
weekend moeten er circa 32.000 op de velden staan). De nood loopt 
zo hoog op dat het zelfs een uitdaging wordt om de eerste elftallen te 
bezetten. Om die reden starten we met een meerjarige wervingscam-
pagne om club- en bondsscheidsrechters te vinden én te behouden.

5. Meer vrouwen in het voetbal
Met dat doel voor ogen is de KNVB onder meer samen met sponsor 
ING de Sarina Wiegman Scholarship gestart. Een opleidingsinitiatief 
waarmee we veel meer vrouwen willen inspireren om voetbaltrainer, 
-bestuurder en -scheidsrechter te worden. Daarnaast hopen we met di-
verse projecten binnen het programma, waaronder Ons voetbal is voor 
iedereen, om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan en 
het inclusief en divers te maken.

6. Afscheid Eric Gudde
Zij aan zij hebben we de directie van de KNVB gevormd. Hierdoor is 
een intensieve samenwerking tussen betaald en amateurvoetbal ont-
staan. Ik ga hem missen.

Tegelijkertijd kijk ik uit naar de samenwerking met de nieuwe directeur 
Betaald Voetbal: Marianne van Leeuwen.

We gaan er een mooi seizoen van maken.

Heel veel plezier iedereen!

★ ★ ★
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Al vaker hebben we gemeld, dat we t.g.v. ons 90-jarig bestaan een quiz sa-
mengesteld hebben, die geschiedenis-gerelateerde vragen bevat en die we 
“De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz” hebben genoemd. In het clubblad van 
maart/april zijn we begonnen met de 1e ronde, in dat van mei plaatsten we 
de 2e ronde en een herhaling van ronde 1, in juni hadden we de 3e ronde en 
de vorige keer hadden ronde 4. Iedere ronde bestond uit 15 geselecteerde 
vragen en steeds deden we een herhaling van de vorige ronde. In dit clubblad 
gaan we alle 4 de rondes met alle geselecteerde vragen plaatsen en ergens 
verderop in dit jubileumjaar zullen we gaan besluiten met het stellen van de 
deadline voor het inzenden van de oplossingen. We hopen dan een goed ge-
vulde prijzenpot te hebben en natuurlijk zouden wij graag zien, dat jullie gaan 
deelnemen aan deze quiz. Als je wilt meedoen, dan kun je de oplossingen 
sturen naar svtivoliclubblad@gmail.com en je kunt dat doen tot aan de door ons 
later gestelde deadline. 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. We gaan ook binnenkort plaats inruimen op onze 
website hiervoor, zodat je daar alle vragen nog kunt gaan terugkijken. De be-
treff ende link zullen we een volgende keer bekendmaken. Natuurlijk kun je ook 
alleen meespelen voor de eer, want wie wil er nou niet bekroond worden met 
de titel “De Grootmeester Van De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz”?
Om goed beslagen ten ijs te komen, is het raadzaam om de geschiedenis van 
onze club, zoals te publiceren of gepubliceerd in delen in de clubbladen van dit 
jubileumjaar, goed door te lezen. Dan volgen nu alle vragen van deze quiz. 
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DE EERSTE RONDE - vragen

Vraag 1
Op welke datum werd onze club opgericht en welke 3 personen vorm-
den 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 
“veteranenteam” 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, 
waren als secretaris en penningmeester lid van het bestuur in de 50-er 
en 60-er jaren, waren samen van 1954 tot 1962 trainer van het 1e, 
namen in 1972 na resp. 23 en 17 jaar secretaris/penningmeester 
afscheid en werden in 1973 benoemd tot Erelid?

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 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 fi guur 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?
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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 50 een van de grondleggers van 
de juniorenafdeling en werd in 1960 benoemd tot lid van verdienste?

Vraag 11
 Op welk muzieknummer is de melodie van ons clublied gebaseerd?

Vraag 12
 Welke in 1966 tot erelid benoemde Tivoliaan heeft het record 
langste 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”?
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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?

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” Lenting (63-67) 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 lang 
recordhouder “oudste speler in het 1e”, bezet met 534 wedstrijden 1e  
de 2e plaats 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?

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

Vraag 23
Pas vanaf de beginjaren 80 stond de KNVB shirtreclame bij de ama-
teurs 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 secre-
taris hoofdbestuur (1972-1982) en werd o.a. daarvoor in een later sta-
dium (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 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?
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DE DERDE RONDE – vragen

Vraag 31
Hoe heet het sportpark, waar we na veel omzwervin-
gen in de eerste tijd van ons bestaan, na jaren terecht-
kwamen? En in welke periode hebben we dat sport-
park 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 competitietreff ers maakte?

Vraag 33
Hoe heet ons huidige clubblad, dat al sinds 1974 onder die naam ver-
schijnt? 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?

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?



☞
69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vraag 53
Wie is de succestrainer, die Tivoli in het 2e decennium van de 21e eeuw 
terug op de kaart zette?
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Vraag 54
Wie stopte na vele jaren in 2003 als wedstrijdsecretaris senioren en 
hoofdbestuurslid en werd toen benoemd tot lid van verdienste?

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

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

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

Vraag 58
Wie neemt met 12 jaar penningmeesterschap de 3e plaats in op de 
betreff ende “ranglijst”?

Vraag 59
Wie was in de 80-er en 90-er jaren keeper in de selectie/lagere elftal-
len, wie was ook jarenlang jeugdleider en later bestuurslid en wie is 
sinds de start van onze website in 2004-2005 nog steeds de beheerder 
daarvan?

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

★ ★ ★
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OVERLIJDEN

Wij kregen het droevige nieuws, dat gisteren op 10 september 

Caillou Kleine Deters

op 19-jarige leeftijd is overleden

Hij is de zoon van ons oud-lid Jeff ry en de kleinzoon 
van ons oud-lid Bert Kleine Deters

Wij wensen de familie Kleine Deters veel stekte toe bij
de verwerking van dit grote verlies

Dit gerelateerde bericht lazen we op amateurvoetbaleindhoven.nl
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SPONSORS

Bij het ter perse gaan van dit clubblad zijn onze sponsorpagina’s nog 
niet bijgewerkt. Er wordt momenteel aan gewerkt om ze weer 
up-to-date te krijgen, zodat we die in volgende nummers weer kunnen 
plaatsen. Natuurlijk bedankt SV Tivoli op deze plaats al haar sponsors 
en vrijwilligers.
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- de vakantie weer voorbij is gevlogen
- de gedachten eraan welhaast weer zijn vervlogen
- de bal gelukkig wel weer rolt
- ook menig Tivoliaan op de velden holt
- er naast trainingen nu ook eindelijk wedstrijden gespeeld worden
- u nog kunt adverteren op onze reclameborden
- wedstrijden voor ons damesteam echter wel erg lastig worden
- zij naarstig op zoek zijn naar teamgenoten
- de zoektocht al heel de zomer gaande is
- er helaas nog niet genoeg speelsters zijn om aan de competitie te 

kunnen beginnen
- zelfs een wervelende campagne bij het keetje niet heeft mogen 

baten
- onze dames echter wel echte Tivoliaantjes blijven
- zij de moed niet op geven en blijven zoeken naar aanvulling
- alle dames vanaf 16 jaar van harte welkom zijn in dit gezellige team
- de algemene ledenvergadering helaas nog niet ingepland kan 

worden
- onze kantine nog niet groot genoeg is om alle leden te kunnen 

ontvangen binnen de huidige richtlijnen rondom de coronapandemie
 het bestuur echter wel gewoon door blijft gaan met het aansturen 

van onze club
- de jeugdafdeling nog steeds groeiende is
- jeugdvoorzitter Dion en zijn kaderleden nog steeds aanvulling in het 

kader zoeken
- zowel trainers als leiders meer dan gewenst zijn
- de vets weer lekker strak in het pak te zien zijn geweest
- zij in hun nieuwe tenue de eerste pot hebben gewonnen

★ ★ ★








