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REDACTIONEEL

Het seizoen zit erop, 
een corona seizoen 
wordt afgesloten. We 
kunnen veel zeggen 
en vinden over 
corona en alle gevol-
gen daarvan. Als club 
hebben we aan den 
lijve ondervonden, 
hoe belangrijk de 

saamhorigheid van een vereniging is en 
hoe het samenkomen in clubverband net 
dat steuntje in de rug kan geven in 
moeilijke tijden. Uiteraard is het van 
vitaal belang om altijd goed op jezelf en je 
naasten te letten, ook dat hebben 
velen onder ons nog eens extra geleerd 
de afgelopen jaren. Dan blijkt dus dat 
naast de ellende, ziektes, onenigheden 
en zelfs vechtpartijen, corona ons ook 
verbonden en gesteund heeft. SV Tivoli 
heeft zich van haar beste kant laten zien 
en liet zich niet uit het veld slaan. Zolang 
we allemaal ons gezonde boerenfluitjes-
verstand blijven gebruiken, komen er nog 
uitdagingen genoeg die we op een goede 
manier het hoofd kunnen bieden. We 
kunnen samen schijnbaar heel veel 
bereiken, dus op naar de 100 dan maar.

En dan vergeten we bijna het droevige 
nieuws van het overlijden van onze oud-
secretaris en lid van verdienste Leny 
Sanders. Op de volgende 2 pagina’s kunt 
u het In Memoriam lezen.

Fijne vakantie allemaal!

H H H
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IN MEMORIAM - LENY SANDERS

Wij kregen het trieste bericht van het overlijden van ons 
zeer gewaardeerd lid van verdienste

Leny Sanders - van Berlo

Op 16 juni 2022 is zij na een lange strijd tegen een slopende ziekte 
op 75-jarige leeftijd vredig ingeslapen.

Leny raakte samen met haar man Rudi in de 90-er jaren van de 
vorige eeuw betrokken bij onze vereniging, omdat hun zoons 

bij ons kwamen voetballen. Zij werd in 1995 lid en meteen maakte 
zij zich zeer verdienstelijk in met name het jeugdkader en in de 

kantine, waar ze van alles regelde en vaak achter de bar te vinden 
was. Zij was een echte steun en toeverlaat en een sterke vrouw, 
die zich niet snel gek liet maken. Vol goede moed werkte ze hard 
en zette zich in voor de club, waarvan zij altijd het belang ervan 

voorop stelde. Toen zij na een turbulent slot van ons 75-jarig 
jubileumjaar in 2006 Rob Vincken opvolgde als algemeen secretaris 
en de “Normen en Waarden” bij de club verbeterd moesten worden, 
was zij de drijvende kracht achter de invoering van het betreffende 

convenant en de verplichte ondertekening ervan door elk lid. 
Zij ging bij iedereen persoonlijk langs om te zorgen, dat er 

getekend werd en ze was daarbij streng, doch rechtvaardig. 
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Ook speelde ze een grote rol in de hiermee samenhangende 
nieuwe aanstelling van de commissie van Beroep. 

Als oudste uit een gezin van vijf kinderen leerde ze van haar vader al 
vroeg discussiëren en ze was dan ook altijd in voor een goed 

gesprek en heel vaak bleek ze dan aan het eind gelijk te hebben. Ook 
heel typerend voor haar was, dat ze zei wat ze deed en dan ook nog 
eens deed wat ze zei. Ze was een bescheiden vrouw, die vond dat 

iedereen zich aan de gemaakte regels moest houden en ze hield niet 
van onrechtvaardigheid. Als secretaris verwerkte ze alle notulen zeer 
consciëntieus en snel en zelfs toen ze al heel ziek was, bleef ze zich 
in die rol als secretaris voorbeeldig inzetten. In 2015 was het genoeg 

en gaf zij na 9 jaar secretariaat haar stokje over aan onze huidige 
secretaris Marc van Hout. Ze heeft veel betekend voor ons allemaal 
en voor haar vele goede werk voor de club werd zij in 2016 op de 
nieuwjaarsreceptie zeer verdiend benoemd tot lid van verdienste. 

Op de nieuwjaarsreceptie 2021 zou ze gehuldigd worden voor haar 
25-jarig onafgebroken lidmaatschap, maar zoals bekend ging die 

vanwege corona-perikelen niet door. Die huldiging heeft ze nu 
dus helaas niet meer mee mogen maken.

We besluiten met te citeren, wat onze erevoorzitter Dre Rennenberg 
aan ons over haar schreef:

“Soms komt iemands overlijden onverwacht en hard bij je binnen, ondanks 
de wetenschap dat die iemand al lang ziek was. Toen ik hoorde dat Leny was 
overleden, kwam dat gevoel bij mij op. Ze was al lang ziek, maar deed vaak 
alsof er niets aan de hand was. Haar werk als secretaris van onze club ging 
vaak voor haar eigen gevoelens van ziek zijn. Als collega kon je voor 100% 
van Leny op aan en juist in een van de moeilijkste periodes van onze club 

stond ze naast je om te helpen waar het nodig was. Niet alleen als secretaris, 
maar ook als de regelateur van onze club zorgde zij er voor dat veel zaken 
zijn normale gang konden gaan. Dat Tivoli is uitgegroeid tot de club die het 

nu is, is mede aan haar te danken en dat staat voor mij buiten kijf.”

Wij zullen haar ontzettend missen en wensen haar man Rudi, haar 
zoons Hans, Steven en Erik en verdere familie en vrienden alle 

sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Dat Leny de rust moge vinden, die ze verdiend heeft.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Tivoli 1 handhaaft zich in 4e klasse!
Na een zinderende nacompetitie is het onze jongens gelukt zich te 
handhaven in de 4e klasse. In de return tegen De Weebosch moest 
er zelfs een verlenging aan te pas komen om de winnaar te bepalen. 
Hoofdtrainer Joeri Berende heeft dus met een goed gevoel afscheid 
genomen van zijn jongens. Verderop in dit blad leest u een uitgebreider 
verslag van deze nacompetitie.

Tivoli 1 ingedeeld in 4e klasse G, Zuid 1
Komend seizoen komt ons vaandelteam uit in de 4e klasse G en liggen 
er wat derby’s in het verschiet. De tegenstanders zijn: Avesteyn, Bos-
kant, Boxtel, Essche Boys, Irene, Mariahout, Nieuw Woensel, Nijnsel, 
Pusphaira, Tongelre, VOW, WEC en Woenselse Boys.

Tivoli 3 stopt er mee
Na bijzonder succesvolle jaren houdt ons 3e elftal het voor gezien. Met 
twee kampioenschappen, een afgebroken competitie terwijl ze op titel-
koers lagen en de eerste bekerwinst uit onze clubhistorie, waarbij ze 
nog steeds regerend bekerhouder zijn, komt daarmee (voorlopig) een 
einde aan hun tijd in het Oranje. Mannen, bedankt! Overigens heeft 
een nieuw team zich aangemeld, dus komend seizoen blijft onze senio-
ren qua aantal teams gelijk.

Nieuw seizoen, nieuwe vacatures
Ook in het nieuwe seizoen moeten er weer allerlei hand- en spandien-
sten gedaan worden. Om alle Tivolianen te kunnen laten voetballen en 
alles daaromheen ook in goede banen te leiden, zijn er allerlei vaca-
tures vacant, dus ben of ken jij iemand die zijn of haar handen uit de 
mouwen wil steken. Twijfel dan niet en neem contact met ons op!

Sportieve en zonnige vakantie!

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

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
  Semih Alici jeugd
 7 Willem Huugen verenigingslid
  Mishel Amani jeugd
 10 Adam TÃ¶re jeugd
 11 Sander Lambrechts senioren
  Noah Fodjo fokoua jeugd
 12 Elias El Koudadi senioren
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
  Ivairo Wolfenbuttel jeugd
 16 Wim Vermeulen jeugdtrainer/-commissielid
 17 Bilal Mazouzi jeugd
 19 Jasper van Leuken jeugd
  Timur Barkhordar jeugd
  Tarik Alici jeugd
 20 Roy Gielen senioren
  Willie van Hout vriendenclub veteranen
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 21 Twan Janssen senioren
 22 Kaito van Dongen jeugd
  Raihaan Mahmood jeugd
 23 Luuk Hammega senioren
  Niels de Haas senioren
 24 Jos van Kraaij verenigingslid
  Danny van den Bogaart senioren
 25 Peter Engelen verenigingslid
 26 Remi Verwimp senioren
 27 Paula Bonnema medewerker kantine
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 30 Hans Bonnema verenigingslid
  Rody de Rijk  jeugd 

H H H

Door onvoorziene omstandigheden hebben we momenteel niet de 
beschikking over nieuwe Verjaardagen. Die houdt u dus nog tegoed.

H H H

60 + VOETBAL

Onze (ex-)veteranenregelateur, ex-wedstrijdsecretaris en ons lid van 
verdienste Peter Smulders is bezig om bij onze club iets nieuws op te 
starten. We plaatsen nogmaals zijn al eerder gepubliceerde tekst:

Welke 60+-er heeft er zin om op 
een of meerdere doordeweekse 
middagen bij SV Tivoli op de 
Heihoef een balletje met 
lotgenoten te trappen? Met 
natuurlijk na afloop een bakje 
koffie, pilsje of meer van dit soort 
genot. Je moet natuurlijk wel een 
leeftijd hebben van 60 jaar of 
ouder, maar je hoeft niet perse lid 
te zijn van Tivoli.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Peter Smulders op email-
adres petersmulders16@gmail.com of op telefoonnummer 06 3802 5518.

H H H
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HET 1E – ZE HEBBEN HET GEFLIKT!!
(van onze speciale sport- en feestredactie, die voor deze bijzondere 
gelegenheid bestaat uit Pascal Janssen, John Hanraths, Marc van 
Hout en Jack Engelen)

De eerste ronde: De Weebosch - Tivoli
Een goed begin is het halve werk
Op 12 juni stond dan de 1e wedstrijd 
van de nacompetitie uit tegen De Wee-
bosch uit Bergeijk op het programma. 
Hieraan voorafgaand ontwierp John 
Hanraths een wedstrijdaffiche, dat op 
de FB-pagina en website van Tivoli 
werd geplaatst en dat we natuurlijk hier 
tonen.

Op een stralende zomerdag togen wij 
dus naar de uithoek van Bergeijk om 
ons vaandelteam te aanschouwen. De 
reis viel wat tegen, waardoor wij van de 
redactie dus de eerste minuutjes 
gemist hebben.
Eenmaal aanwezig zagen we een 

flinke overmacht van de Oranjehemden. Er werd flink druk gezet maar 
veel echte kansen waren er niet. Op het middenveld werd volop 
gestreden met aanvoerder Ralf als aanjager. Over de aanvoerder van 
De Weebosch zullen we maar niet te veel zeggen. Spelers die zelf flink 
uitdelen maar met veel theater naar de grond gaan als ze ook maar 
licht geraakt worden, tja... 
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Nog voor rust kwamen we op voorsprong. Onze keeper Davy Pennings 
(trainer Joeri Berende had hem slim geleend van ons 3e) trapte een bal 
uit met enorme kracht, na een stuit twijfelde zowel de laatste man als 
de keeper van de thuisploeg, waardoor de zeer attente Luuk Hammega 
(ook weer slim geleend, nu van het 2e) tussenbeide kwam en de bal 
over de keeper heen kopte in de goal.
In de rust gaf de scheids nog de optie dat onze Angelique het fluitje van 
hem zou overnemen. Nou, had ze dat maar gedaan, want na rust leek 

het alsof er met twee maten werd 
gemeten. De Tivolianen kregen 
heel wat gele kaarten voor diver-
se overtredingen, terwijl minstens 
gelijkwaardige overtredingen van 
de tegenstander soms niet eens 
bestraft werden met een vrije 
trap.

De overmacht liep langzaam 
terug en de laatste twintig 
minuten waren duidelijk in het 
voordeel van de thuisploeg maar 
de overwinning kwam niet meer 
echt in gevaar. En eerlijk gezegd 
was dat gezien de hele wedstrijd 
een hele terechte uitslag, die 
goede hoop geeft voor volgende 
week.
Op naar de allesbeslissende thuiswedstrijd op de Heihoef.
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Na afloop van de wedstrijd was er alvast een klein feestje, waarbij onze 
Oranje supporters en spelers een hoofdrol speelden. Het Bergeijkse 
terras en de kantine werden meteen overgenomen. Met name Joey 
Klaassen zong een feestlied en bracht daarmee de sfeer er goed in. 
We laten hier een complitatie van enkele foto’s en screenshots zien.

De tweede ronde: Tivoli - De Weebosch
De klus geklaard
Op Vaderdag de 19e juni moest dus thuis tegen De Weebosch het 
karwei worden afgemaakt en ook nu was er van tevoren een affiche 
(John Hanraths/Jack Engelen} ontworpen, dat we hier laten zien.
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De wedstrijd

Deze wedstrijd was er een om in te lijsten en nooit meer te vergeten.
In een zenuwslopende nacompetitiekraker hebben onze jongens de 
klus mogen klaren. Vroeg in de wedstrijd hadden de Weeboschenaren 
de stand al gelijk getrokken en 
toen het zo’n 10 minuten voor 
rust 0-2 (zie foto) werd, werd het 
billen knijpen. Gelukkig wist Mo 
Gigold vlak voor rust de 1-2 te 
maken en er was weer hoop.
Direct na rust vervloog die hoop 
weer, want de Weebosch kreeg 
een pingel en verzilverde die, 
1-3. De tijd ging snel, maar in de 82e minuut ging de bal weer op de stip 
en nu voor ons. Captain Ralf Walravens nam z’n verantwoordelijkheid 
en schoof in z’n verkeerde hoek de 2-3 (zie foto’s aan het begin van de 
volgende pagina) binnen.
Verlenging!




11

De Weebosch leek moegestreden en 
invaller David van der Slik maakte vlak 
voor het einde van de 1e verlenging de 
3-3. 
Toen Mo Gigold direct in de 2e 
verlenging met z’n 2e goal van de dag 
de 4-3 (zie foto) maakte, was meteen de 
wedstrijd beslist.

Tivolianen, supporters, aanhang 
en overige toeschouwers 
bedankt! Mede dankzij jullie 
zullen wij ook komend seizoen 
weer in de 4e klasse te 
bewonderen zijn.  

Scoreverloop:
5e min: 0-1 Weebosch; 33e min: 0-2 Weebosch; 40e min: 1-2 Mo Gigold; 
50e min: 1-3 Weebosch; 82e min: 2-3 Ralf Walravens; 104e min: 3-3 
David van der Slik; 108e min: 4-3 Mo Gigold.

De laatste ronde: Het feest/seizoensafsluiting
De opluchting na het laatste fluitsignaal was gigantisch. 
Een moeilijk en loodzwaar seizoen heeft ondanks alles 
een geweldige apotheose gekend met het zo gewenste 
resultaat. Hoewel Joeri en consorten tijdens deze 
wedstrijd ongetwijfeld minimaal tien jaar ouder zijn 
geworden, was deze climax het allemaal waard. 
Dus: reden voor een feestje!
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En laat dat maar aan de Tivolianen over. De meesten van de grote 
schare supporters had inmiddels de weg richting de kantine en het 
terras gevonden en de sfeer zat er vanzelfsprekend direct goed in. Ook 
een aantal van de nieuwste aanwinsten van onze selectie gaven al 
acte de présence en vielen dus met hun neus in de welbekende boter. 
De biertjes vlogen figuurlijk over de bar en de BBQ werd aangestoken, 
die gezien het resultaat gelukkig niet voor niks geregeld was. Later op 
de avond stond er nog een heus optreden van Zanger Bas, niet zijnde 
onze eigen Bas van Hoof, op het programma. En natuurlijk had ook hij 
geluk niet voor een lege/chagrijnige kantine te staan.
Tussendoor vond nog wel een officiële gelegenheid plaats en werd er 
afscheid genomen van onze hoofdtrainer Joeri Berende, die met zijn 
verloofde naar Afferden verhuisd is, en Tom Hilliar, die na een aantal 
jaar trouwe dienst als teammanager en vlagger meer tijd voor z’n 
dochter wil maken. Beide stafleden hebben zich de afgelopen jaren 
volledig ingezet voor de club en soms zelfs meer dan nodig en 
verwacht, dus een dankwoord was hier zeker op zijn plaats!
Toen de avond definitief gevallen was, zetten enkele laatst overgeble-
venen nog koers richting stad. Hoe het er daar allemaal  precies aan 
toe ging, laat ik voor ieders veiligheid aan jullie verbeelding over.
We besluiten dit hoofdstuk met een compilatie van foto’s en 
screenshots, die we ter beschikking hadden.
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TOT SLOT: De wedstrijdverslagen uit de media
Zoals atijd doen we de reguliere berichtgeving over ons 1e met de 
verslagjes uit de media. Daar besluiten we nu ook deze special mee.

Weebosch – Tivoli (0-1) 0-1 12 juni 2022 
ed.nl/    ED

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/tongelre-zet-eerste-stap-richting-vierde-klasse-
mvc-wint-onverdiend~a121e16b/ 

Tivoli – Weebosch (1-2) [2-3] 4-3 (na verlenging) 19 juni 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/tongelre-nieuw-
woensel-mvc-en-rood-wit67-klimmen-naar-de-
vierde-klasse~a337d44b/  
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ED
In het papieren ED stond een paginagroot artikel, dat we hier natuurlijk 
aan u laten zien.

H H H
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ONZE JEUGD

Voor onze jeugd waren nog 2 activiteiten gepland, nl. het thuistoernooi 
van de JO13 op 25 juni en op 2 juli de slotdag voor de jeugd in de vorm 
van een spelletjesgebeuren. Van beide bieden wij jullie een verslag 
aan. 

JO13-thuistoernooi zaterdag 25 juni
(van Dion Bell)

In ons laatste thuistoernooi hadden we helaas een afmelding van 
Ceyhun, zodat Nathan keeper was. Tijdens het toernooi moesten 
Nathan en Thomas ook nog weg en we hadden te maken met een 
krappe selectie.
In de eerste wedstrijd speelden we 0-0 tegen Stiphout Vooruit. De 
tegenstander had een paar goede kansen en dankzij goed 
keeperswerk van Nathan en paal en lat bleef het toch 0-0.
De 2e wedstrijd werd met 3-2  gewonnen tegen RPC dankzij 2 goals 
van Jaylanio en 1 mooie goal van Dean. Het was jammer van de 2 
tegendoelpunten, want we speelden 20 minuten lang continu op de 
helft van de tegenstander.
In de 3e wedstrijd werd met 3-0 gewonnen tegen Valkenswaard. De 
doelpunten kwamen op naam van: Gyon, Oumair en Jaylanio.
De laatste wedstrijd was erg spannend en we moesten 5-0 winnen 
tegen Acht om het toernooi op de 1e plaats te eindigen. In een 3-3-4 
formatie speelden we letterlijk alles of niets en werd er veel druk gezet. 
Na doelpunten van Umutcan, Mehmet en Pim kwamen we snel op een 

3-0 voorsprong. We kregen nog meer 
hoop en zelfvertrouwen hierdoor. 
Furkan maakte de 4-0 en gaf de 
assist op Gyon, die heel koelbloedig 
de 5-0 binnenschoot.
Wat ‘n sensatie en wat een afsluiting 
van het seizoen. Hierdoor wonnen 
we, als afsluiting van het seizoen, het 
Tivoli thuistoernooi.

Het was een geslaagd toernooi in alle opzichten.
Veel dank aan alle vrijwilligers die dit toernooi tot een succesdag 
hebben gemaakt!
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Slotdag jeugd zaterdag 2 juli
(van onze correspondent en webryder Marc van Hout)

Alle competities zijn ten einde en de 
toernooien zijn gespeeld, dat betekent dat 
de bal voor het seizoen ‘21/’22 definitief 
gestopt is met rollen. Ruimte genoeg dus 
voor andere activiteiten en dus was het tijd 
voor de slotdag van de jeugd en wel op 2 
juli jongstleden. 

Op een zonovergoten dag werden in alle 
vroegte de spellen afgeleverd en 
voorbereid, voordat de jongste jeugd zich 
om 10 uur mocht melden. Omdat er niet 
met aanmeldingen werd gewerkt en niet 
iedereen even goed op de hoogte was van 
de aanvangstijd, was het even afwachten 
hoeveel kids deze slotdag zouden 

verkiezen boven het zwembadje in de achtertuin. 
Voor de eerste sessie meldden zich 16 kinderen. 

Zij begonnen met twee schietspellen (voetbalflipper en het opblaas-
doel), vooral die laatste bleek voor deze leeftijd nogal moeilijk maar 
iedereen deed zijn of haar uiterste best en had plezier en daar ging 
het natuurlijk uiteindelijk om. De kids die even niet aan de beurt waren, 
konden de stormbaan alvast oefenen of ravotten op het springkussen. 
Nadat iedereen werd voorzien van een ijsje en wat drinken, stond het 
tweede gedeelte van de ochtend op het programma. Hiervoor werden 
twee teams gemaakt die bij drie oer-Hollandse spellen zich met elkaar 
konden meten. De kruiptunnel werd, met wat hulp van de vrijwilligers 
fanatiek bestreden. Bij het skilopen bleek dezelfde maat houden wat 
lastig, al ging het gaandeweg haast vanzelf! En “last but not least” het 
touwtrekken. De hitte had duidelijk zijn uitwerking en na hard gestre-
den te hebben, was het tijd voor de tweede pauze. Met vers gemaakte 
popcorn werd er voldoende energie getankt voor het slotstuk: de storm-
baan. De een vloog nog sneller over de baan dan de ander en het 
water aan het einde van de baan zorgde voor welkome afkoeling. Toen 
ook de laatste energie verbruikt was, konden zij allemaal moe maar 
voldaan naar huis. 
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Na de lunch was het vanaf 13 uur de beurt aan de oudere jeugd. Direct 
viel op dat het er hier een stuk serieuzer aan toe ging en hoewel er 
geen prijzen te verdienen waren, leek hier vaak winnen wel belangrijker 
dan meedoen. Met de schietspellen werd hard gestreden om de punten 
en wilden de kinderen maar wat graag op de hoogte blijven van elkaars 
scores. De een werd voor de gek gehouden bij een slechte score en de 
ander werd toegejuicht, zoals het hoort. Ook zij begonnen na de pauze 
met de zeskamp-spellen en jawel, ook hier werd er weer volop om de 
winst gestreden. Bij het touwtrekken ging het er zelfs zo hard aan toe 
dat ook de ouders mee gingen trekken om de winnaar te bepalen. En 
dan moest het hoogtepunt van de dag, de stormbaan nog komen. He-
laas was ondergetekende toen al vertrokken en kon daar geen verslag 
van doen.

Mede dankzij het weer en de inzet van de vrijwilligers hebben onze 
jeugdleden met een mooie dag afscheid kunnen nemen van dit voet-
balseizoen. Nu zit het er voor hen dan ook echt op en is het wachten 
totdat de trainingen weer zullen gaan beginnen!

H H H
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UIT DE MEDIA – AVE/ED/OVERIGEN

Van 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 10 juni, daags na het verschijnen van ons vorige clubblad, zagen 
we op ave.nl het volgende artikel:

F F F
Op 18 juni lazen we in het ED het artikel UIT DE KLEEDKAMER met 
1e- en 2e-elftalspeler Luuk Hammega in de hoofdrol.

F F F
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In de rubriek “Transferlijst” op ave.nl lazen we op 14 juni het volgende:

F F F
In het ED van 7 juli stond een artikel over de P+R aan de Aalsterweg. 
U weet wel die Park and Ride parkeergarage, waarvoor een tijd 
geleden RPC hun sportpark moest verlaten en moest verhuizen naar 
onze Heihoef. Dat artikel laten we hier natuurlijk zien:

H H H
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OVERLIJDEN

Ons bereikte het trieste bericht van het overlijden 
van ons oud-lid en -seniorenleider

JAN HEIJINK

Op 24 juni is hij plotseling op 76-jarige leeftijd in 
zijn geliefde Spanje gestorven.

Jan was in de 80-er jaren van de vorige eeuw de leider van het 
lager seniorenelftal, dat in 1982 als eerste Tivoli-elftal 

shirtreclame droeg, gesponsord door Het Goudcentrum van 
zijn broer Bart. Zijn zoons John en Willy voetbalden toen een 
tijdje bij onze jeugd. Jan was een hele fijne en gezellige man, 

die met zijn artistieke talenten destijds met door hem en 
zijn zoon John getekende Tivoli-spotprenten ons clubblad 
verfraaide. Hij was ook de drummer van de band Reform, 
die in die tijd veel werd gevraagd om op te treden bij de 

toen opeenvolgende bruiloften van de vele Tivolianen, die 
toen de huwbare leeftijd hadden bereikt. 

In de 2e helft van de jaren 80 raakte hij bij onze club uit beeld, 
maar toch, we hebben heel wat met hem meegemaakt en 

velen van ons zullen hem nooit vergeten.

Wij wensen zijn vrouw Ria, zijn zoons John en Willy en alle 
verdere familie en vrienden veel sterkte toe bij het 

verwerken van dit grote verlies. 
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VOORWOORD

In het kader van 
ons 90-jarig 
jubileum hadden 
we een aantal 
rubrieken 
bedacht, zoals 
“De Geschiede-
nis”, “De Grote 
SV Tivoli Quiz”, 
“De Eregalerij”, 
“De Ranglijs-

ten”, “De Column van” en een “Mister 
Tivoli”-achtige “Special” en dit alles 
natuurlijk met een 90-jarig jubileum-
randje. Vanaf maart 2021 hebben we 
toen in uw clubblad verspreid een 
en ander geplaatst, maar nu we bij 
het allerlaatste clubblad van deze 
jaargang en ook de speciale 90 jaar-
berichtgeving zijn gekomen, hebben 
we besloten om de nog in dit 
clubblad te publiceren “SV Tivoli 90 
jaar”-rubrieken achter elkaar te 
publiceren in dit clubblad, als een 
soort katern of boekwerk dus.
In dit katern vindt u in willekeurige 
volgorde de volgende rubrieken:

DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR 
QUIZ  
In diverse vormen hebben we tot nu 
toe de vragen van deze quiz aan u 
voorgeschoteld. Omdat nu de dead-
line van 26 juni voor de oplossingen 
inmiddels verstreken is, wordt nu de 
uitslag bekend gemaakt. We plaatsen 
eerst nog een keer alle 60 vragen en 
geven dan verderop de antwoorden 
en de uitslag.
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SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN
Na vele succesvolle columns van “markante Tivolianen” in 11 
opeenvolgende clubbladen en 2 pauzes tussendoor hebben we voor de 
afsluiting weer een zeer gewaardeerde Tivoliaan weten te strikken.

SV TIVOLI 90 JAAR – RANGLIJSTEN
De 8 ranglijsten, die we bedacht hebben (“Aantal wedstrijden 1e”, 
“Oudste speler 1e”, “Jongste speler 1e”, “Aantal jaren trainer/coach 1e”, 
“Aantal jaren voorzitter/secretaris/penningmeester/redactielid”) 
plaatsen we ter afsluiting weer eens allemaal.

SV TIVOLI 90 JAAR – SPECIAL
Deze rubriek in de vorm van een interview met een door ons gekozen 
“Mister Tivoli” (wij hebben op basis van aantal wedstrijden Tivoli 1 er 
2 uitgekozen) heeft in de persoon van Hennie Bruinen al 1 editie 
gehad. Na een pauze in het vorige clubblad sluiten we dit clubblad af 
met een nieuwe (door ons gekozen 2e) “Mister Tivoli”.

SV TIVOLI 90 JAAR – EREGALERIJ
Omdat we vanaf het clubblad van november de “Ereleden en Leden 
van verdienste” voortaan op de binnenkanten van de kaft publiceren, is 
deze eregalerij voortaan de “Eregalerij – Bestuurders en Trainers”. 
Ter afsluiting plaatsen we die overgebleven lijst dus in zijn geheel.

Voor de rubriek SV TIVOLI 90 JAAR – DE GESCHIEDENIS had u nog 
die van de laatste 15 jaar tegoed. Helaas is ons dat weer niet gelukt en 
blijven we u dat nog schuldig. Wel plaatsen we een stukje verkorte 
geschiedenis met een fotoselectie.

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR - GESCHIEDENIS

In een jaargang, waarin onze club 
90 jaar bestaat, kan en mag de 
geschiedschrijving natuurlijk niet 
ontbreken en tot nu toe hebben we 
de geschiedenis van de eerste 75 
jaar, zoals die in ons jubileumboek 
75 jaar gepubliceerd is, verkort en 
in 3 delen geplaatst.
Helaas hebben we onze belofte 
om “de laatste 15 jaar” van onze 
geschiedenis (2006-2021) te schrijven en publiceren nog niet in kunnen 
lossen en die blijven we u dus nog schuldig. Wel hebben we de 
“Geschiedenis van het clubblad”, zoals die in het 75-jarig jubileum-
boek is gepubliceerd, geactualiseerd en eerder ook geplaatst in het 
kader van deze rubriek. Voor dit speciale katern hebben we besloten 
om een zeer verkorte vorm van “DE GESCHIEDENIS” te plaatsen, die 
gebaseerd is op het Persbericht, dat in maart 2021 de wereld is inge-
stuurd (auteurs Marc van Hout/Jack Engelen).

VERKORTE GESCHIEDENIS 
(bewerkt door Jack Engelen)

Ontstaan
Op 16 maart 1931 werd SV Tivoli opgericht en bestaat nu dus 90 jaar. 
De Sport Vereniging Tivoli ontleent haar naam aan de toentertijd nog 
bij Geldrop behorende wijk Tivoli. Tivoli was vóór de dertiger jaren een 
landgoed van de Geldropse baron van Tuyll van Serooskerken en de 
naam Tivoli is waarschijnlijk afkomstig van het Italiaanse stadje Tivoli 
(oorspronkelijk Tibur), dat bekend stond als een mooi buitenverblijf. In 
mei 1928 werd dat landgoed aangekocht door de toenmalige 
Eindhovense Woningbouwstichting “Thuis Best” en die bouwde daar 
arbeiders- en middenstandswoningen en zo was de wijk Tivoli geboren.

Oprichting en bestuur
De grote animator achter de oprichting is Gerrit Jan Blom, de secreta-
ris van de toenmalige Neutrale Brabantse Bond en het eerste bestuur 
wordt gevormd door de heren Snelders (voorzitter), Keijzers (secreta-
ris) en Aalpoel (penningmeester). 
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De rest van de geschiedenis heb-
ben we een groot aantal bestuur-
ders gehad. In deze verkorte editie 
halen we de voor ons meest opval-
lende voor het voetlicht. Zo noemen 
we van de voorzitters Theo Panken, 
die in de 40-er jaren 5 jaar voorzitter 

was en in 1947 tot Erevoorzitter werd benoemd en Dre Rennenberg, 
die tussen 2001 en 2018 zo’n 16 jaar de scepter zwaaide en in 2019 
tot Erevoorzitter werd benoemd. Bij de secretarissen noemen we Piet 
Verhulst (23 jaar van 1949-72; in 1973 benoemd tot Erelid), Simon 
Groeneveld (10 jaar van 1972-82; in 2002 benoemd tot lid van verdien-
ste), Tinus van Driel (6 jaar van 1984-90; in 1988 benoemd tot lid van 
verdienste/in 2006 postuum verkozen tot “Tivoliaan van de Eeuw” bij de 
viering van het 75-jarig bestaan), Rob Vincken (15 jaar van 1991-2006; 
in 2001 benoemd tot lid van verdienste bij de viering van het 70-jarig 
bestaan),  Leny Sanders (9 jaar van 2006-15; in 2016 benoemd tot lid 
van verdienste) en Marc van Hout (onze huidige secretaris, in 2015 
aangetreden als jongste ooit). En dan de penningmeesters: we noemen 
Piet Dillen (17 jaar van 1955-72; in 1973 benoemd tot Erelid), Gerrit 
Leuverman (10 jaar van 1972-82; in 1983 benoemd tot lid van verdien-
ste), Peter van Heesewijk (13 jaar van 1991-04; in 2001 benoemd tot 
lid van verdienste bij de viering van het 70-jarig bestaan) en Stefan Bell 
(12 - inmiddels 13 jaar vanaf 2009). Een groot deel van de bestuurders 
is ons reeds ontvallen, maar we blijven hen allen voor altijd erkentelijk.

Speelveld
Het allereerste speelveld is een zandvlakte achter de huidige 
Giraffestraat, maar door de erbarmelijke staat wordt dit veld door de 
bond afgekeurd en de competitie start op een veld achter de 
Leeuwenstraat. In de eerste 20 jaar loopt de zoektocht naar een 
geschikt veld als een rode draad door de vroege historie. In 1951 
kregen we dan eindelijk een vaste locatie 
in onze wijk Tivoli, het sportpark Verlengde 
Heezerweg, dat we zo’n 20 jaar zouden 
bespelen. In 1971 moesten we daar echter 
weer vertrekken vanwege geplande hui-
zenbouw in het nieuwe plan Gijzenrooij, dat 
achteraf overigens pas zo’n 10 á 15 jaar 
later van start ging. 
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Sportpark de Heihoef werd onze nieuwe thuisbasis en daar spelen we 
nu nog steeds, al zo’n 40 jaar dus. Sinds die tijd hadden we hier wat 
medebewoners, zoals EKV korfbal, een cricket club, een American 
Football club en nog steeds tennisvereniging De Heihoef en Honk- en 
Softbal club PSV. Lange tijd waren we hier de enige voetbalclub, totdat 
na zo’n 10 jaar discussie RPC plaats moest maken voor de bouw van 
een Park & Ride op hun hoofdveld aan de Aalsterweg en eind 2019/
begin 2020 van de gemeente moest verhuizen naar de Heihoef.

Het 1e

De prestaties van ons 1e elftal zijn op 
het hoogtepunt in de 40-er jaren, toen 
we regelmatig in de 2e klasse, het 
toentertijd op een na hoogste niveau, 
speelden. Kampioen werden ze in 
1933-34, 1936-37, 1941-42 en 1947-
48 (beide malen met promotie naar 
2e klasse). In de 50-er, 60-er en begin 

70-er jaren moesten we weer naar 
3e en 4e klasse niveau en werden 
er kampioenschappen werden be-
haald in 1955-56 en 1966-67(beide 
malen met promotie naar 3e klasse). 
In 1976 en 1977 zakte ons 1e weer 
naar de 1e en 2e klasse onderafde-
ling, maar door de 2 opeenvolgende 
titels in 1979 en 1980 speelden we 

in ons 50-jarig jubileumjaar weer 
in de 4e klasse. In de 21e eeuw 
gleden we, mede door de nood-
zakelijke “opschoon acties” als 
gevolg van te veel misdragingen 
op “Normen en Waarden”-gebied, 
weer af naar de kelder van het 
amateurvoetbal (5e en 6e klasse). 
Met een team, dat daardoor te 

weinig klasse bezat, hielden we ons toch overeind met de hulp van veel 
“Tivoliaanse lagere elftal spelers. Het doet goed, dat we ondanks het 
uitblijven van succes op het veld, veel lof kregen toegezwaaid voor ons 
“nieuwe beleid”.
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Een opleving hadden we met de 
komst van een aantal goede spelers 
en trainer Hans Bonnema in 2016, 
waarmee we na 37 jaar in 2017 en 
in 2018 voor de 9e en 10e keer in 
de historie kampioen werden en zo 
weer in de 3e klasse kwamen.

Momenteel spelen we weer in de 4e klasse na een (vrijwillige) 
degradatie in 2020 (en handhaving via de nacompetitie in 2022). 

Tenslotte
Natuurlijk zijn er nog veel meer gebieden, die we in deze verkorte 
geschiedschrijving aan bod zouden kunnen laten komen. We denken 
daarbij b.v. aan “De Lagere Senioren”, “De Jeugd (Junioren en Pupil-
len)”, “De Kantine” en “De Nevenactiviteiten”. Hoewel we hierover 
paragrafen, zelfs hoofdstukken vol zouden kunnen schrijven, blijft dit 
toch een “verkorte geschiedenis” en doen we dat nu dus niet. 
We onderkennen wel, dat dit voor een club als de onze heel belangrijk 
is, dus daar komen we wellicht later nog op terug. Wel bedanken we 
alvast al onze commissieleden/leiders en vrijwilligers, die ons door al 
die jaren heen enorm gesteund hebben.

Zoals beloofd sluiten we af met een fotocollectie.
1931 - 1956
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1956 - 1981
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1981 en later

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR – SPECIAL

MISTER TIVOLI

Toen we met onze speciale SV Tivoli 90 jaar berichtgeving begonnen, 
hadden we  op aangeven van onze secretaris en Marc van Hout al snel 
het idee om iets in de trant van “Mister Tivoli” erbij te gaan betrekken. 
Maar, het is zo maar niet eenvoudig om de vraag “Wie is dan Mister 
Tivoli?” te beantwoorden, want er zijn natuurlijk meerdere gebieden 
waarop dat dan gebaseerd kan zijn. Nu het 90-jarig jubileum inmiddels 
een 91-jarig bestaan is geworden, hebben wij, als redactie, besloten 
om het aantal wedstrijden in Tivoli 1 bepalend te laten zijn en hebben 
we Tivolianen met de meeste wedstrijden in Tivoli 1 benaderd om hun 
visie en ervaringen van die tijd met ons te delen. In 
een eerder clubblad trapte onze eerste “Mister Tivoli” 
Hennie Bruinen deze rubriek af. In dit clubblad is de 
beurt aan onze laatste en absolute “Mister Tivoli” Gijs 
Visser. Onderstaand onze speler met het grootste 
aantal wedstrijden in het eerste, Gijs Visser, met zijn 
verhaal. Dit verslag is grotendeels tot stand gekomen 
doordat Gijs netjes onze vragenlijst heeft beantwoord, 
echter; om zorgvuldig te zijn in onze verslaggeving, 
hebben we (onze interviewer Pascal Janssen) een en 
ander nog wel even telefonisch geverifieerd.
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Profiel
Naam: Gijs Visser
Leeftijd: 67
Positie: laatste man
Aantal wedstrijden in Tivoli 1: 636
(plek 1 op de ranglijst)
Andere clubs: EVV, DBS

Vragen
Hoe ben je bij Tivoli terecht gekomen?
Via Wim Dielissen, vanuit EVV. 

Welke gebeurtenissen in je voetbalcarrière 
staan je het meeste bij?
De promotiewedstrijd tegen de Raven.

Wie is de belangrijkste / meest invloedrijke 
persoon uit jouw voetbalcarrière geweest?
Mijn vrouw.

Welke andere Tivoliaan heeft op jou de meeste impact gehad en 
waarom is dat zo?
De altijd positieve Frans Mink.

Hoe ziet jouw favoriete Tivoli-elftal aller tijden eruit?
Keeper: Hennie Bruinen
Achterhoede: Ikzelf, linksback: Fred vd Horst, Tommie Straatman, Jack 
van Stiphout
Middenveld: Berry van Gompel, Henri Vaessen, Raymond vd Berg
Voorhoede: Wim Saas, Rob Visser, Tinus van Rooij.

Op welke manier volg je Tivoli nog?
Regelmatig kijken.

Wat is de kracht van onze club?
Saamhorigheid.

Wat maakt jou trots om Tivoliaan te zijn?
De Eendracht.
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Wat zou je bij de club willen veranderen en waarom?
Meer Saamhorigheid onder de elftallen naar de kantine toe.

Hoe ervaarde je de betrekkelijke rust tijdens de corona pandemie, 
privé en/of voetbal?
Miste het voetballen en de kantine.

Wat is jouw sterkste helft?
De 3e helft.

Wat maakt jou trots om Tivoliaan te zijn?
De Saamhorigheid.

Wat heb je naast het voetbal binnen onze club allemaal gedaan?
Trainer, leider (waaronder 3x als hoofdtrainer van onze selectie, red.).

Hoe omschrijf jij een echte Tivoliaan?
Die altijd voor ‘t clubje klaarstaat.

Waar staat Tivoli over 9 jaar, bij ons honderdjarig jubileum?
Dat er veel leden zijn bij gekomen.

Wie of wat heeft volgens jou de meeste impact op onze club 
gehad?
De brand oude kantine, en het overlijden van Fred vd Horst.

Welke ondergrond heeft jouw voorkeur om op te voetballen?
Gras.

Wil je verder nog iets kwijt?
Respect voor Dre Rennenberg voor zijn voorzitterschap bij de club.

Rest ons verder weinig toe te voegen aan dit verhaal van Gijs. Wellicht 
is het wel leuk om te benoemen dat Gijs naast zijn velen jaren als 
selectiespeler ook nog geruime tijd in andere teams heeft meege-
speeld. Tot voor de coronapandemie was hij zelfs nog vaste waarde in 
het veteranenteam. Ook bij dat team is hij nog steeds vaak aan de 
zijlijn van de partij. Gijs is met recht een echte Tivoliaan.
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Wij bedanken Gijs voor zij spontane medewerking ann deze rubriek en 
zoals u van ons gewend bent, sluiten ook dit keer weer af met wat 
bewerkte foto’s uit ons archief.
We hopen en gaan er eigenlijk van uit, dat we daar allemaal van 
kunnen genieten.

H H H
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Dit wordt dan de laatste keer van de quiz en zoals we eerder in dit 
katern van het clubblad hebben aangegeven, gaan we in dit eerste deel 
nog 1 keer alle 60 vragen van de 4 rondes van ieder 15 vragen 
plaatsen. Verderop in dit katern komen we dan nog met de uitslag en 
de antwoorden.

VRAGEN

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

Vraag 2
Welke doelman maakte deel uit van het befaamde EVV Eindhoven 
(nu FC Eindhoven), dat in 1953-1954 de landstitel behaalde, was later 
(eind jaren vijftig, begin jaren zestig) de keeper van SV Tivoli, en was 
de opa van ons lid van de dames Anna Welten? 

Vraag 3
Hij was in de jaren 50 en 60 samen met zijn schoonvader en Harrie vd 
Veen een van de pioniers in de juniorenafdeling en jarenlang leider en 
secretaris/voorzitter van die afdeling. Hij werd in 1969 benoemd tot ere-
lid en tot hoge leeftijd voetbalde hij in het legendarische 
“veteranenteam” van leider Jac van Heesewijk. 
Welk in 2016 overleden erelid bedoelen wij? 
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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 af-
scheid 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 figuur m.n. omdat hij “per zogenaamde stootkar snoep 
en versnaperingen van het Arnaudinaplein naar het veld aan de 
Heezerweg sleept om te verkopen voor Tivoli” en werd in 1972 
benoemd tot lid van verdienste? 

Vraag 7
Wie was vanaf 2001 tot 2019 (niet onafgebroken) de voorzitter met de 
meeste dienstjaren en werd in 2014 tot Lid van Verdienste en in 2019 
tot Erevoorzitter benoemd? En wie is onze andere Erevoorzitter?  

Vraag 8
Welk lid van ons veteranenteam was jarenlang een vaste waarde in 
ons 1e, was ook nog in 3 verschillende periodes geruime tijd trainer/
coach van het 1e en is met 636 wedstrijden voor het 1e de absolute 
recordhouder op dit gebied? 

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

Vraag 10
Welke “Opa” was eind jaren 40, begin jaren 50 een van de grondleggers van 
de juniorenafdeling en werd in 1960 benoemd tot lid van verdienste?
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Vraag 11
Op welk muzieknummer is de melodie van ons clublied gebaseerd? 

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

Vraag 13
Wie waren de toenmalige jeugdspelers, die in 1992-93 op 14-jarige leeftijd in 
het 1e debuteerden en wie was toen de trainer/coach van dat 1e?

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

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

DE TWEEDE RONDE
Vraag 16
Wie was zowel voorzitter (1947-48), secretaris (1939-41/1942-43) als 
penningmeester (1954-55) van het hoofdbestuur, coach 1e naast trainer 
“Flip” Albert Lenting van 1963-67 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 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?
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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 als hulptrainer van het 1e de bijnaam “De Beul van de Heihoef”?

Vraag 20
Welke ras-Tivoliaan was op voetbal- en kadergebied inzetbaar op bijna elke 
positie, stond beter bekend als “onzuh jonguh”, 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?

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-/veteranenspeler, 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?

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?
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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?

DE DERDE RONDE
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 hoofdsponsor, debuteerde in 2001-02 op 43-jarige leeftijd 
in het 1e en evenaarde in april 2005 op een leeftijd van 46 jaar en 4 maanden, 
het op dat moment bestaande record “oudste speler in het 1e”?

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

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

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

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

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

Vraag 41
Welke dame was jarenlang actief in de jeugd- en kantinecommissie, was ook 9 
jaar onze secretaris en werd in 2016 benoemd 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?
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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 het laatste decennium actief en een grote 
steunpilaar m.n. op de gebieden jeugd, activiteiten en kantine?

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

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

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

Vraag 56
Wie was in 1981 namens de redactie de medegrondlegger van de 
geschiedschrijving in het 50-jarig jubileumboek, 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 
betreffende “ranglijst”?

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

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

De uitslag en de antwoorden vinden jullie
op pagina 50 t/m 52.

H H H
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SV Tivoli heeft gedurende haar bestaan een aantal leden gekend, die 
voor een belangrijk deel het gezicht van onze vereniging bepaald heb-
ben. 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.

Omdat we vanaf het clubblad van november de “Ereleden en Leden 
van verdienste” voortaan op de binnenkanten van de kaft publiceren, 
heet de ”Eregalerij” voortaan de “Eregalerij – Bestuurders en Trai-
ners”. Omdat we in het laatste clubblad zijn aanbeland, plaatsen we 
ter afsluiting die lijst  weer een keer in zijn geheel.

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
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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 wat foto’s: U ziet vlnr: Harrie Keijzers, Appie Siech, Theo Panken, 
dr. E. de Meurichy, John Lamine, Harrie Klokgieters,Wim van Hout, Theo de Waal, 
Jack Engelen en Dre Rennenberg

Secretarissen:
1931 J. van Gulik
1934 Marc van Strien
1939 Toon Gilsing
1941 L. Hendriks
1942 Toon Gilsing
1943 L. Hendriks
1945 Herman in ‘t Zandt
1949 Piet Verhulst
1972 Simon Groeneveld
1982 Toine Coenders
1982 Theo Nonnemaker
1984 Tinus van Driel
1990 Roel van Gompel
1991 Rob Vincken
2006 Leny Sanders
2015 Marc van Hout

En weer wat foto’s: U ziet vlnr: J. van Gulik, Marc van Strien, L. Hendriks, Piet Verhulst, 
Simon Groeneveld, Tinus van Driel, Rob Vincken, Leny Sanders en Marc van Hout
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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

De foto’s. U ziet vlnr: Johan Aalpoel, Jos Zeeuwen, Zacharias de Wit sr, Piet Dillen, Gerrit 
Leuverman, Adrie Kley, Peter van Heesewijk, Stef Verdonschot en Stefan Bell

Trainers:
1934 Harrie Klaassen/Bart van Gool
1935 Hr. W. Freibergen
1936 Harrie Klaassen
1937 Jan vd Broek
1938 Harrie Klaassen
1939 Toon Dillen
1948 trainer/speler Wim Brugel
1950 Leo Hoeben
1952 Ludwig Gorissen
1954 Piet Verhulst en Piet Dillen
1962 Piet Franssen
1964 Albert (“Flip”) Lenting
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1968 Leo Hoeben/hulptrainer William Pugh
1969 Henk Waterman
1972 Jan Hanssen/Henk Nihot
1973 Henk Nihot
1975 André van Doorn/Hans Janssen
1976 Hans Janssen/hulptrainer Cor de Waal
1977 Noud vd Vleuten
1980 Flip Lenting
1982 Pierre Dassen
1985 Jan Bleys
1987 Duncan Bell
1987 Juul van Hout
1988 Juul van Hout/hulptrainers
 Cor de Waal en Chris vd Elzen
1991 Geert Oosterbosch
1994 Gijs Visser
1997 Noud vd Vleuten
1999 Tom Konings
2001 Gijs Visser/Frans Veldpaus
2003 Frans Joosten
2004 Roland Vlemmix
2005 Frank Gielen (interim)
2005 Noud vd Vleuten
2006 Tarek el Baroudy
2007 Erwin van den Hoof
2009 Martien Dielissen (interim)
2009 Leo Reniers/Martien Dielissen
2010 Fadil Belhaj
2013 Gijs Visser/
 Frans Veldpaus (interim)
2013 Peter Treffers
2016 Hans Bonnema
2019 Marc van Eijk
2020 Joeri Berende

De foto’s. U ziet vlnr: Leo Hoeben, Piet Verhulst, Piet Dillen, Albert “Flip”Lenting, Jan Hanssen, 
Henk Nihpt, Noud vd Vleuten, Pierre Dassen, Jan Bleys, Juul van Hout, Geert Oosterbosch, 
Gijs Visser, Frans Joosten, Tarek el Baroudy, Erwin van de Hoof, Fadil Belhaj, Peter Treffers, 
Hans Bonnema, Marc van Eijk en Joeri Berende

H H H
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Toen we in maart 2021 zijn gestart met onze speciale berichtgeving 
SV Tivoli 90 Jaar hebben we in dat kader ook hieraan gerelateerde 
ranglijsten samengesteld.
Zo ontstond de rubriek SV Tivoli 90 Jaar – Ranglijsten, waarvoor we 
de volgende 8 Top 10 Ranglijsten hadden bedacht:

Aantal wedstrijden 1e

Oudste speler 1e

Jongste speler 1e

Aantal jaren trainer/coach 1e

Aantal jaren voorzitter
Aantal jaren secretaris
Aantal jaren penningmeester
Aantal jaren redactielid.

Natuurlijk gaan we in dit laatste “SV Tivoli 90 jaar”-clubblad deze 
rubriek nog maar weer een keer plaatsen.

Op de volgende pagina’s treffen jullie dus weer alle 8 ranglijsten aan.
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Aantal wedstrijden Tivoli 1

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

Oudste speler in het 1e

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

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

Aantal jaren trainer/coach Tivoli 1

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

H H H
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DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR QUIZ

Dan is het nu tijd om de antwoorden en de 
uitslag van “De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz” 
bekend te gaan maken. 

Blijkbaar heeft (bijna) niemand mee willen strijden om de titel 
“De Grootmeester(es) Van De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz”. 
Slechts 1 inzendster met antwoorden op alle vragen hebben we 
mogen begroeten en dat is bijzonder tegenvallend en triest en eigenlijk 
zonde van de vele tijd en moeite, die we hierin gestoken hebben. 
Het zal niet verbazen, dat zij automatisch de 
titel en de prijzen (van de al naar bol.com 
teruggestuurde prijzen hebben we nog iets 
gered) in de wacht sleept. De winnares van 
“De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz” 
is geworden:

                     Dini Groeneveld-Engelen

Natuurlijk hebben we niet de moeite 
genomen om te gaan tellen hoeveel punten 
ze behaald heeft. Dat doen we samen 
(uw hoofdredacteur met zijn zus) nog wel 
een keer.

Dan volgen nu de antwoorden van onze 
quiz:

 1   16 maart 1931; Hr. Snelders (voorzitter), J. van Gulik 
  (secretaris) en J. Aalpoel (penningmeester)
 2   Jan Hanssen
 3   Klaas Groeneveld
 4   Piet Verhulst en Piet Dillen
 5   Tinus van Driel
 6   Jan Langeweg sr.
 7   Dre Rennenberg; Theo Panken
 8   Gijs Visser
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 9   Lies vd Brand; Pupillenmoeder
10  ”Opa” Hein Huizing
11   It’s a long way to Tipperary
12   Piet van Eijck
13   Laudir Curiël; Peter Engelen; Geert Oosterbosch
14   Noud vd Vleuten
15   Ad vd Wijst en Hein Groeneveld
16   Toon Gilsing
17   Wim van Hout
18   Hennie Bruinen
19   Cor de Waal
20   Fred Vander Horst
21   Lauw vd Brand
22   1971-1972
23   Jan Heijink; Goudcentrum
24   Simon Groeneveld
25   Juul van Hout
26   Frans Mink
27   Rob Vincken; Peter van Heesewijk
28   1; Jack Engelen (2; erevoorzitter Dre Rennenberg 
  zouden we ook goed gerekend hebben)
29   Hans Verbaal
30   Peter Smulders
31   Sportpark Verlengde Heezerweg; 1951-1971
32   Jan van Heck
33   Clubblad SV Tivoli; 56-18; Henk Iedema
34   Peter vd Laar
35  1975; Marijke Vugts en Nel Smulders
36   Sjan Fredriks, Bennie vd Sanden en Peter Smulders
37   Vlaardingen; A1/B1/C1; Zilveren Doel-toernooi, 
  VFC (Vlaardingen)
38   Honkbal, Softbal, Tennis, Cricket, American Football 
  en Korfbal
39   Marissa van Eeuwijk
40   Hr. Zacharias de Wit jr.
41   Leny Sanders
42   S(peeltuin) R(oomse) B(lijdschap); pater Henk Smarius en
  Dhr. Toon Léautaud
43   Sittard; Lindenheuvel
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44   John vd Hurk
45   Angelique Janssen
46   Charles Kuijs
47   Joeri Berende
48   Arie Groeneveld
49   Oom Donald en zijn neefjes
50   Marc van Hout
51   (Houtskeletbouw) van de Grote Beek
52   Tonnie Janssen-Engelen en Dini Groeneveld-Engelen
53   Hans Bonnema
54   (Opa) Hennie Schröder sr.
55   Martien Dielissen, John van den Hurk, Henk Rennenberg,  
  Hans Verbaal
56   Hein Groeneveld
57   Leny van Heesewijk en Cees Scheffers
58   Stefan Bell
59   Willem Scheenjes
60   Familie Arici

Tot slot volgen hier dan nog de links naar de website: 

VOORWOORD
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/grote_90jaar_quiz.htm 

DE EERSTE RONDE - vragen
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_1ste_ronde.htm 

DE TWEEDE RONDE – vragen
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_2de_ronde.htm 

DE DERDE RONDE – vragen
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_3de_ronde.htm 

DE VIERDE RONDE – vragen
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_4de_ronde.htm 

H H H
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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. 

Vanaf maart 2021 hebben in 11 opeenvolgende clubbladen 
achtereenvolgens onze redacteur Pascal Janssen, onze secretaris en 
correspondent Marc van Hout en als gastschrijvers uit de categorie 
andere “markante Tivolianen” Juul van Hout, Hein Groeneveld, Simon 
Groeneveld, Dre Rennenberg, Henk Nihot, Henk Iedema, Arie 
Groeneveld, Marja en Willem van den Brand (namens hun overleden 
ouders Lies en Lauw) en Peter Smulders in deze rubriek hun zeer 
gewaardeerde bijdrage geleverd. In de vorige 2 clubbladen hebben we 
ongewild een pauze moeten inlassen, maar nu we aan het laatste 
clubblad van deze jaargang en jubileumjaar zijn gekomen, gaan we 
deze rubriek natuurlijk ook afsluiten. Het kan natuurlijk niet anders dan 
dat die afsluiting voor rekening komt van onze hoofdredacteur
Jack Engelen.

Vanaf de volgende pagina de column van deze maand.
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DE COLUMN VAN - 

Als ik aan SV Tivoli denk, dan denk ik zomaar aan ….

De wijk Tivoli
De op Geldrops grondgebied in 1929 gebouwde arbeiderswijk, waar-
aan onze club haar naam ontleent en die in 1972 zonder zich te ver-
plaatsen naar Eindhoven verhuisde. De wijk ook, waar ik op 24 januari 
1955 geboren ben als (toen nog) jongste in een gezin met (toen nog) 
5 (vanaf 1960 6) kinderen, waarvan 2 zussen. Daar ook werden mij als 
klein menneke de beginselen van het voetballen en dan met name het 
keepen bijgebracht door mijn oudste broer Sjef (die bij de junioren en 
later senioren van Tivoli speelde en toen nog een fervente “Tivoliaan” 
was)  en mijn jongste zus Dini (die later nog een hele periode typiste 

was van ons clubblad). Wij woonden op nummer 
17 in de Giraffestraat (later, in de 2e helft van de 
jaren 70 werd dat i.v.m. een grootschalige reno-
vatie nummer 8 en dat adres deed niet veel later 
dienst als redactieadres). Ik heb 
trouwens nog een foto van 1956 
van de toen nog 5 kinderen van 
ons gezin weten te vinden en ik 
vind het leuk om die hier te tonen. 
Ook heb ik nog een fotootje uit 
1961 van onze kleinste jongen, 

ons “Hansje” gevonden, die ik (als het me lukt met de 
ruimte) ook hier laat zien.
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1963-67: mijn pupillentijd
Op 8-jarige leeftijd mocht ik in augustus 1963 lid worden bij de 
pupillen van Lauw en Lies vd Brand (de pupillenmoeder) en vanaf 
toen werd hun adres, Berenstraat 15, voor mij en vele anderen een 
begrip. Ik weet nog, dat ik als klein keepertje in D5 terechtkwam en 
dat ik de goals (die waren toentertijd nog niet verkleind, zoals nu) 
zo ontzettend groot vond.
Natuurlijk herinner ik me ook nog de traditionele Tivoli-toernooien in 
Sittard, later Lindenheuvel, ook al was ik blijkbaar niet goed genoeg om 
daar als speler of keeper aan mee te doen. En dan ook niet te 
vergeten, de jaarlijkse pupillenavonden in het Wirogebouw waren één 
groot feest en naar de jaarlijkse meestal fantastische pupillenreisjes 
keken we het hele seizoen uit.
En ik weet ook nog, dat we in die tijd buiten de school en de club om 
bijna alleen maar met voetballen bezig waren, op de straat of aan de 
Verlengde Heezerweg, maar vooral op het Arnaudinaplein. We hielden 
daar hele competities “koppen”, waarbij je als goeie keeper (Fredje 
Meulensteen kan daarvan meespreken) veel voordeel had, maar dan 
moest je wel vele uren tot zelfs dagen keihard werken om tegen die 
“betere koppers” of die andere goeie keeper toch nog te winnen. Of dat 
onze toenmalige geestelijk adviseur pater van Abswoude had geregeld, 
dat er op woensdagmiddagen een voetbalcompetitie voor jong en oud 
werd gehouden, oud speelde aan de ene kant en jong aan de andere 
kant van de rolschaatsbaan. Ook had hij shirts of hesjes geritseld van 
sigarettenfabrikanten uit die tijd en dus hadden de teams namen als 
Roxy, Caballero, Runner, Hunter, Pall Mall, Gladstone, Marlboro. Daar 
kun je nu niet meer mee aan komen. Over de afloop is niet veel bekend 
behalve dat mijn team “Hunter” 
heette en dat Juul van Hout in 
het niet nader bij naam te noe-
men winnende team zat.
Nu we het toch over Juul heb-
ben, in zijn column van een jaar 
geleden hebt u kunnen lezen, 
dat je in onze pupillentijd geen 
onderscheid in leeftijd kende, 
alle jongens tot 12 jaar speel-
den tegen elkaar, de besten 
in het hoogste elftal. Een uit-
zondering daarop zag je op de 
jaarlijkse Geldrop- en Tongelre-
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toernooien, waar men een toernooi voor 10-12 jaar en een voor jonger 
dan 10 jaar organiseerde. Van een van die Tongelre-toernooien heb ik 
nog een hele aardige foto op de kop getikt en het lijkt me aardig om die 
hier te laten zien (zie foto vorige pagina, red.).

Freddie
Toen ik in augustus 1967 overging naar de junioren kwam ik als 
keeper in het C2 van leider Hein Groeneveld terecht (die later nog een 
aantal maal mijn leider was, met wie ik nog later in mijn eerste jaar als 

juniorenleider de 
A1 mocht bege-
leiden en die in 
1977 mijn zwager 
werd, omdat hij 
met ons Dien 
trouwde).  In dat 
C2 trof ik ook een 
menneke, dat net 

van Gestel naar de Heezerweg 416 was verhuisd en zich bij Tivoli had 
aangemeld. Hij was een “rare snuiter” en een jaar ouder dan ik, maar 
niettemin werd hij vanaf toen mijn “speciale vriend”. Ik heb het over 
niemand minder dan “Onzuh Jonguh”, Freddie Vander Horst. Ik weet 
nog goed, dat we samen bij ons thuis achter in de 
“mappenschuur” (mijn vader had toentertijd een 
leesportefeuillebedrijfje, een soort “leesmap”) als pubers 
met rode oortjes stiekem de ietwat pikante foto’s en 
plaatjes uit “De Lach” (een van de bladen uit die leesmap) 
zaten te verslinden. Ja, we hebben samen wat afgelachen 
en meegemaakt met zijn “fratsen”. 
Zo vergeet ik ook nooit meer, dat we een keer boodschappen gingen 
doen bij de AH (voor zijn 19e of 20e verjaardag, geloof ik) en dat hij toen 
stiekem allerlei artikelen in andermans karretje gooide en dan bij de 
kassa bij het afrekenen stond te lachen en dan zei: “Ze hebben stiekem 
iets bij u in uw karretje gegooid” gevolgd door zijn inmiddels bij insiders 
bekende uitspraak “ja, dat doen ze”. 
En we herinneren ons (in ieder geval minimaal Juul van Hout en ik) ook 
nog goed dat, toen hij in 1977 of 1978 geopereerd was aan zijn enkel 
en tijdelijk gekluisterd aan een rolstoel, hij daarmee door het hele 
ziekenhuis racete, ook op plekken waar hij niet mocht komen. Natuurlijk 
bleef Fred dat toch doen, ze pakten zijn rolstoel af en hij ging in 
hongerstaking, waarna hij de stoel toch nog terug kreeg. 
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Wat me ook altijd is bijgebleven: In de 80-er jaren speelden we in 
het lager elftal van leider Jan Heijink, dat in 1982 de primeur had van 
de eerste shirtreclame. Toen we in de 2e helft 80-er jaren kampioen 
werden, bedacht Fred, dat de straat, waarin Jan toen woonde, moest 
omgedoopt worden van Pioenroosstraat tot Kampioenroosstraat en 
ze hadden een bordje gemaakt 
en over de originele straatnaam 
geplakt. Ik weet niet meer hoe 
lang dat daar nog gehangen heeft (toen ik tijdens het schrijven hiervan 
het trieste bericht vernam van het overlijden van Jan op 24 juni 2022 op 
76-jarige leeftijd, moest ik wel even een traantje wegpinken).
En natuurlijk herinner ik me ook nog, dat we in 1991 startten met het 

“vriendenelftal” met leider Willem 
Huugen (2 jaar later moest ik 
helaas mijn keepershandschoenen 
aan de wilgen hangen en werd 
medeleider), dat later het huidige 
veteranenelftal werd. Diverse 
kampioenschappen werden 
behaald en wat hebben we plezier 
gehad en heel veel gelachen bij 
de feesten en activiteiten. Fredje 
was altijd van de partij, vaak de 

gangmaker en wie herinnert zich niet zijn bekende flauwe grappen. Als 
b.v. iemand een rode wijn bestelde, maakte hij tot in den treure de grap 
“welke kleur”? En natuurlijk maakte hij dezelfde grap, als iemand witte 
wijn bestelde. En ook hilarisch was de “Johny Jordaan”-medley, die hij 
steevast ten gehore bracht met o.a. de nummers “Vijf dagen naar 
Parijs” en “Een pikketanussie (door Fred De Pik van Janussie 
genoemd) als bestsellers.
Ik herinner me ook nog goed, dat hij van 1990 tot 1996 met mij in de 
redactie zat en ik hem nogal veel opdrachten gaf. Naar het voorbeeld 
van de toenmalige Roemeense dictator Ceausescu noemde hij mij 
voortaan Sjaaksjescu.
Zo kan ik nog wel veel meer voorbeelden geven, maar dat laten we 
achterwege. Want, in dit hoofdstuk mag echt niet ontbreken, dat “onzuh 
jonguh” op 24 maart 2018 na een slopende ziekte op 64-jarige leeftijd 
overleed. Als een kleine jongen heb ik, en ik denk ik niet alleen, daar 
om zitten huilen. Gelukkig hebben we hem op 14 maart via een 
versnelde procedure nog net op tijd kunnen benoemen tot lid van 
verdienste. Zeer verdiend en wat was hij daar trots op.
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1967-74: mijn juniorentijd
Het eerste seizoen is al uitgebreid besproken in het hoofdstuk Freddie. 
Bij de junioren werd alles geregeld door Klaas Groeneveld, zijn vrouw 
Tonnie en hun zoons Simon, Hein en Arie. Hun adres, Tijgerstraat 44, 
werd dan ook al snel een begrip. Via C2 kwam ik in C1 terecht, dit 
keer als rechtsbenige linksback, 
omdat de keeper (Lambert Bieze) 
iets beter dan ik werd bevonden. 
Dat gold trouwens ook voor die an-
dere keeper Fred Meulensteen, die 
daarom als linksbenige rechtsback 
opgesteld werd. Daarna kwam ik al 
voetballend en keepend via B2 en 
B1 in de A terecht, overwegend in 
A2. In 1972-73 behaalden we met 
A1, waarin ik vaak als (2e) keeper 

en ook ooit als speler mocht 
meedoen, een 2e plaats na PSV 
A1 en promoveerden naar de 
hoofdklasse junioren A, toenter-
tijd de hoogst haalbare klasse. 
Als keeper van dat team kon 
het sprookje toen beginnen. Van 
de eerste 6 wedstrijden wonnen 
we er 5 en speelden er 1 gelijk 
resulterend in een gedeelde 1e 

plaats samen met stadgenoot PSV. Jammer genoeg had het 1e 
personele problemen en draaide niet zo best met als gevolg, dat 4 á 
5 van onze beste spelers werden uitgeleend. Er werden niet heel veel 
punten meer gehaald, nog net genoeg om erin te blijven, toch gevolgd 
door een min of meer vrijwillige degradatie uit de junioren hoofdklasse. 
Positief is het, dat het (versterkte) 1e zich net wist te handhaven.
Ik herinner me nog, dat we in 1971-72 verhuisden van de Verlengde 
Heezerweg naar sportpark de Heihoef en 
omdat we in 1971 ons 40-jarig jubileum vierden, 
werd er toen op het nieuwe sportpark in mei of 
juni o.a. een internationaal jeugdtoernooi voor 
B1, tweekampen tegen VFC en Lindenheuvel 
en een wedstrijd Oud-internationals tegen 
Tivoli-leiders gespeeld.
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En ik herinner me ook nog het “Zilveren Doel”-toernooi van VFC in 
Vlaardingen voor A1,B1 en C1, de club die gezamenlijk het beste 

scoorde, won dat “Zilveren Doel”. In 1963 (toen ik 
nog bij de pupillen speelde) gingen de junioren naar 
het sportkamp in Otterlo en als uitvloeisel daarvan 
namen ze vanaf 1964 traditioneel deel aan dat 
toernooi met in die tijd klinkende namen als 
Fortuna Vlaardingen, Xerxes DHC en Feijenoord op 
de deelnamelijst. Dat werd een “jaarlijks uitje”, waar 

reikhalzend naar uit werd gekeken. In 1968 (ik speelde toen in C2) en 
1969 (toen in C1) werd het “Zilveren Doel” gewonnen door Tivoli en 
helaas kwam er na het toernooi in 1972 om mij niet bekende redenen 
een eind aan deze traditie. Dat was erg jammer, want wie herinnert 
zich niet, dat we met 2 á 3 bussen volgeladen met spelers, begeleiding 
en supporters voor ons “jaarlijkse juniorenfeestje” naar Vlaardingen 
togen. En dan natuurlijk de samenzang in de bus: insiders herinneren 
zich ongetwijfeld, dat onder aanvoering van Cor de Waal een parodie 
op de reclame van de destijds bekende leverworst tot in den treure toe 
ten gehore werd gebracht (dat ging ongeveer zo: “van Vlijmen, van 
Vlijmen, wa hedde gij lekkere worst (2x). Wa hedde gij an oewe worst 
gesmeerd, omdat ie zo lekker naar binnen marcheert, van Vlijmen, van 
Vlijmen, wa hedde gij lekkere worst”).

1974-75: De vergissing!?
In dat seizoen was mijn overgang naar de senioren. Omdat ik inschat-
te, dat bij Tivoli toen minimaal 4 keepers beter dan of gelijkwaardig aan 
mij zouden zijn en omdat een aantal oude schoolvrienden van het Au-
gustinianum daar al voetbalden, besloot ik over te stappen naar RPC. 
Ik moest daar concurreren met in die tijd bekende keepers als Hennie 
Verkuylen, die een paar jaar eerder van betaald voetbal bij EVV Eind-
hoven naar het 1e van RPC was gekomen en Willie Vermeulen, die in 
1974 dezelfde weg bewandelde als Hennie. Trainer was toen Nico van 
Diessen, die toevalligerwijs als trainer een paar jaar eerder ook op die 
manier bij RPC was gekomen. Natuurlijk kwam ik in het 3e, maar slaag-
de er gaandeweg het seizoen in om Willie uit het 2e te keepen. Helaas 
kreeg ik in dat seizoen diabetes type 1 en kreeg ik heimwee naar mijn 
Oranje-zwarte Tivoli, misschien wel mede daarom. In 1975 keerde ik 
dus op hangende pootjes terug. O ja, ik herinner me ook nog, dat onze 
Dre (Rennenberg) in die tijd (vice-)voorzitter was bij RPC.
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1975-93: bij de senioren als speler
Omdat er op keepersgebied bij Tivoli weinig veranderd was, kwam ik in 
1975 in het 5e terecht. Maar toen in dat seizoen Arno Huibers, de kee-
per van het 2e en mijn eeuwige concurrent uit de jeugd, een blessure 
kreeg en afhaakte, maakte ik een geweldige promotie naar het 2e. 
Vanaf toen moest ik concurreren met de toenmalige keeper van het 1e 
Hennie Bruinen, maar die was voor mij te goed om hem te bedreigen. 
Wel heb ik (in geval van nood) diverse malen als stand-in keeper in het 
1e mogen fungeren. In het 75-jarig jubileumjaar 1980-81 belandde ik 

eerst nog in het 4e, maar toen de 
dat jaar van Veloc overgekomen 
Charles Isbouts toch niet zo be-
viel, werd ik door de leider van 
het 2e “Fons” Hennie vd Brandt 
weer (deze woordspeling deed 
het trouwens in die tijd heel goed) 
teruggeroepen. Toeval of niet, in 
dat seizoen werden we met het 
2e kampioen in de 1e klasse afd. 
Brabant (zie foto) en geloof het of 
niet, dat was voor mij de eerste 

titel ooit, die ik behaalde. De promotiewedstrijden tegen TOP (Oss) 3 
en De Volharding (Vierlingsbeek) 2 leverden helaas geen resultaat op. 
Vanwege een slijmbeursontsteking aan mijn elleboog kon ik alleen de 
uitwedstrijd uit tegen TOP meedoen. In de thuiswedstrijd tegen De Vol-
harding werd ik vervangen door ene Willem Scheenjes, die eind 1980 
vanuit Rotterdam de Tivoli-gelederen was komen versterken. 
Een saillant detail is, dat 
Willem vanaf toen de nieuwe 
concurrent van Hennie 
Bruinen werd en dat ik dus 
weer naar een lager elftal 
verkaste. Van 1981 tot 1991 
was dat het team, waarvan 
eerst een jaar of 7 Jan Heijink 
en later Appie Hubert de leider 
van was. 

Voor de periode 1991-93 verwijs ik naar wat hier eerder over 
geschreven is in het hoofdstuk Freddie .
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1975-2022: kaderlid Jack
Hier moeten we niet te ver over uitweiden, daarom een (verkorte) 
opsomming daarvan: 
1975-81 Redactielid (1e periode); 1975-84 Juniorenleider; 1979-81 Lid 
jubileumcommissie 50-jarig bestaan en co-auteur jubileumboek; 1981-
83 Juniorenvoorzitter (en lid HB); 1983-84 Fusie junioren/pupillen tot 
jeugdafdeling; voorzitter jeugd (en lid HB); 1986-2022 Redactielid (2e 
periode); 1993-2020 Begeleider/coach van het lager elftal, dat nu nog 
als veteranenteam door het leven gaat; 1992-2020 Hoofdbestuurslid: 
2000-01 co-auteur jubileumuitgave 70-jarig bestaan en benoemd tot lid 
van verdienste; 2001-19 Vicevoorzitter; 2005-06 Voorzitter, co-auteur 
jubileumboek 75-jarig bestaan. En ja, het klopt, deze lijst is zeer 
waarschijnlijk niet meer te evenaren.
Een van de periodes (die van begeleider/coach lager elftal) wil ik er hier 
toch nog extra uitlichten. Toen vanaf 2000-01 Wim vd Wiel en Peter 

Smulders als leider/coach/regela-
teur erbij kwamen, waren we vanaf 
dan een soort leiders-“trojka” en 
samen zijn we dus zo’n 20 jaar een 
trio. Nu bekend is geworden, dat 
Wim en Peter er na dit seizoen mee 
stoppen, komt er toch een einde 
aan een tijdperk.

2 juli 1977
Op die dag wordt Pascal Janssen geboren als zoon van mijn oudste 
zus Tonnie Janssen-Engelen, die toen ook de typiste van ons clubblad 
was. Namens de redactie mocht ik samen met Tinus van Driel en Henk 
Iedema op kraamvisite en ik weet nog, dat 
we het destijds razend populaire en vrij 
prijzige “Activity Center” van “Fisher Price” 
cadeau deden. Hoe toevallig kan het zijn, 
dat dit speelgoed via allerlei omwegen 
vanaf het 2e decennium van deze eeuw bij 
mij thuis op het Vlasven terecht kwam voor 
de vele “bonus”-kleinkinderen, die wij 
tegenwoordig hebben. En eigenlijk kan het 
al helemaal niet toevallig meer zijn, dat door jeugdige versterking van 
de redactie in 1998 “mijn neefje” vanaf toen samen met mij 
(en Franklin) ons clubblad runt, al bijna 25 jaar dus.
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12 september 2013
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering werden we verrast 
met wel iets heel bijzonders. De toenmalige burgemeester van Eindho-
ven Rob van Gijzel kwam op bezoek om mij speciaal in het zonnetje te 
zetten. Ik werd “geridderd” en hij benoemde mij tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Blijkbaar was ik daarvoor voorgedragen (ik denk door 
o.a. Roel van Gompel) vanwege mijn vele verdiensten voor onze club 
gedurende een kleine 40 jaar met name op kadergebied. Dat is toch 
wel iets aparts, zo’n lintje. Zeker ook, omdat ik een van de eersten was, 
die door Koning Willem Alexander, die toen net aangetreden was, werd 
benoemd. “Het heeft Hare Majesteit behaagd om …” werd dus “Het 
heeft Zijne Majesteit behaagd om …”. Al met al ben ik hier nog steeds 
erg blij mee en trots op. 

Johnny
En dan is er nog die andere “speciale vriend” van mij, maar vooral ook 
van mijn vrouw Ine. John van den Hurk of “Johnny”, zoals we hem 

altijd noemden, was een talentvolle linkspoot, die 
op 16-jarjge leeftijd in de A1 kwam, waarvan Hein 
Groeneveld en ik de leiders waren. Ondanks zijn 
talent kon hij bij de senioren niet echt voor vast 
doorbreken naar het 1e en hij kwam zo relatief vroeg 
in lagere elftallen te spelen. Bij de al eerder 
beschreven lagere elftallen was “onze Sjonnie” bijna 
altijd van de partij. Hij was een geweldig goede 
verslaggever en als er geschreven moest worden 
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over feesten en kampioenschappen, dan was hij vaak de auteur. In de 
80-er jaren was John ook nog 8 jaar (hoofd)redacteur van ons club-
blad, de laatste 4 jaar daarvan was ik er ook bij. In de eeuwige ranglijst 
“meeste jaren redactielid” neemt hij daarmee een gedeelde 4e plaats in. 
In 1995 werd hij een paar jaar “globetrotter” en verhuisde met 
Marianne (toen nog zijn vrouw) naar Sri Lanka. Daar gingen Ine en ik 
toen natuurlijk naar toe op vakantie en met hen verbleven we in hun 
“Guesthouse” in Negombo. In 2005-06 was hij de voorzitter van de 
jubileumcommissie bij het 75-jarig bestaan, waarvan ook nog Henk 
Rennenberg, Martien Dielissen en Hans Verbaal deel uitmaakten. In 
januari 2008 werd hij op de nieuwjaarsreceptie gehuldigd voor zijn 40 
jaar onafgebroken lidmaatschap. Op 4 augustus 2015 begon hij veel te 
vroeg en na een kort en heftig ziekbed op 56-jarige leeftijd aan zijn 
allerlaatste reis en verloren we zo een oranje-zwarte Tivoliaan in hart 
en nieren. Het zal jullie niet verbazen, dat we ook toen weer heel veel 
hebben moeten huilen.

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2016
Zoals traditioneel gebruikelijk worden op de nieuwjaarsreceptie de 
jubilarissen onafgebroken aantal jaren lidmaatschap gehuldigd. Deze 
nieuwjaarsreceptie draaide uit op één groot “huldigingsfeest”. Zo 
werden Frank Gielen (25 jaar lid), Toon vd Laarschot, Hennie Schröder 
en Peter Smulders (allen 40 jaar lid) door mij in mijn hoedanigheid als 
vicevoorzitter en archiefkenner gehuldigd, waarna voorzitter Dre 
Rennenberg mijn stokje overnam, omdat ik ook gehuldigd moest 
worden voor 40 jaar lidmaatschap.
Daarmee was het officiële gedeelte echter nog niet afgelopen, want het 
bestuur had unaniem besloten om onze vorig jaar afgetreden secretaris 
Leny Sanders te benoemen tot Lid van Verdienste en natuurlijk werd 
ook zij daarvoor gehuldigd. Maar liefst 9 jaar was zij onze trouwe 
secretaris en zette zich met ziel en zaligheid in voor onze club (helaas 
kreeg ik net na het schrijven hiervan het trieste bericht van overlijden 
van Leny op 16 juni 2022 op 75-jarige leeftijd en weer kon ik mijn 
tranen niet bedwingen).
En als dat al niet genoeg was, had het bestuur ook unaniem besloten 
om Jack Engelen (ja, ik dus) vanwege zijn vele verdiensten te 
benoemen (of promoveren) tot Erelid en geloof het of niet, dat vond 
en vind ik nog steeds een hele grote eer.

(op ‘t begin van de volgende pagina een foto-impressie ervan, red)
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De kleur Oranje
Wat een schitterende kleur, dat Oranje. Zeker in combinatie met zwart 
(en wit). Ik mag wel zeggen, dat ik aan die kleur(en) zeer verknocht 
ben. Dat is zelfs zo extreem, dat toen ik als “ouwe (60+) Rocker” in 
2016 mijn motorrijbewijs haalde en in maart 2017 mijn eerste nieuwe 
motor kocht, die motor eerst helemaal oranje-zwart gepimpt moest 
worden, voordat ik er mee de weg op ging. Want zeg nou zelf, er is 
toch geen mooiere kleur dan dat “andere Oranje” van ons clubke. 
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Tenslotte
Heel vaak heb ik gedacht, dat we het als club niet zouden redden (de 
eerste Opheffingsvergadering dateert immers al van 1985). En toch, we 
zijn er nog steeds en daar mogen wij allen (niet in de laatste plaats ik), 
die daarvoor verantwoordelijk zijn, gerust heel erg trots op zijn. 
En natuurlijk is, al is het meer dan een jaar na dato, een felicitatie voor 
ons allen voor onze 90e verjaardag op zijn plaats. Proficiat dus! Het is 
op dit moment onzeker of ons clubblad en de website het komend jaar 
in de lucht zullen zijn en of we als club de 100 jaar nog gaan halen, is 
ook te betwijfelen. Toch zullen we ons uiterste best blijven doen om dit 
te bewerkstelligen.

Ik ben me er van bewust, dat mijn “Column” lijkt te zijn uitgedraaid op 
een kleine “ode aan mezelf”, maar eigenlijk kon dat ook niet anders. 
Voor de fervente lezers onder u: ik hoop, dat u er veel leesplezier mee 
hebt gehad.

Natuurlijk sluiten we ook Jack’s column af met een selectie van door 
ons bewerkte foto’s uit ons archief.

H H H
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EREGALERIJ (ereleden/leden van verdienste)

De namen van deze mensen vermelden wij voortaan op de binnenzijden van 
onze kaft. Hier ziet u een fotocompilatie van foto’s uit ons archief. Wij laten het 
aan uw fantasie over om te raden wie wie is.

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

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

Column week 25  (21 juni):
‘‘wel ziek dit, effe een potje spelen met het shirt aan van de club waar 
je bent begonnen.”

30 seconden. Langer duurt het filmpje niet, maar je kunt er 
eindeloos naar kijken. Tien dagen geleden werd het gedeeld door 
het Nederlands elftal. Er zijn beelden op te zien van de laatste 
training van Oranje voor de wedstrijd tegen Polen in de Nations 
League. Anders dan je gewend bent, oefenen de internationals 
niet in hun vertrouwde oranje shirt, wel in het tenue van hun 
allereerste amateurclub. 

Dat levert unieke beelden op. Die zowel in ons land, als ver daarbuiten, 
tot veel positieve reacties hebben geleid, zoals deze: ‘‘wel ziek dit, effe 
een potje spelen met het shirt aan van de club waar je bent begonnen.” 
Of deze: “misschien is het leuk om een actie te houden waarbij elke 
speler een keer aan een toernooi mee doet op hun vereniging waar 
alles begon.

Het filmpje fungeerde als aftrap voor de Nationale Voetbaldag van de 
KNVB op 10 tot en met 12 juni. Om in het clubshirt van hun jeugd op 
het trainingsveld te verschijnen, haalden de Oranjespelers alles uit de 
kast. Zo liet Noa Lang het tenue van het niet meer bestaande RSV 
HION uit Rotterdam namaken en vond de vader van Davy Klaassen 
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na een zoektocht van dagen ergens op zolder nog een uniek 
exemplaar van de trui van HVV De Zebra’s uit Hilversum, een club die 
is opgegaan in BZC ’13. Ook het groenzwart van THOS uit het 
Groningse Beerda om de schouders van Hans Hateboer, kwam niet 
zonder slag of stoot binnen. Zijn ouders bleken zijn veel te kleine 
pupillenshirt uit O9 te hebben opgestuurd. Met piepende banden 
bracht een koerier een passende versie tot in de kleedkamer.

Dat brengt mij meteen bij het belangrijkste punt van vandaag: de 
unieke Nederlandse voetbalcultuur. Want er is maar een land ter wereld 
waar internationale voetbalsterren zo zijn begaan met het amateur-
voetbal en de club uit hun jeugd als tweede familie voelt. Alleen al 
daarom is de aanpassing van de voetbalpiramide, waartoe de KNVB-
ledenraad afgelopen zaterdag heeft besloten, een zegen. Door de 
grote verschuiving van zondag- naar zaterdagvoetbal is een 
scheefgroei ontstaan. De nieuwe piramide zorgt voor meer gelijk-
waardige competities en een gezonde verenigingstoekomst. Waarbij 
het aantal streekderby’s en spannende wedstrijden enorm stijgt.

Een effect dat we realiseren door de Hoofdklasse vanaf seizoen 
2022/’23 om te dopen in de Vierde Divisie. Het seizoen erna zullen we 
zaterdag- en zondagamateurs mixen in de Derde divisie, Vierde divisie 
én in de Eerste klasse. Vanaf dat moment wordt door de thuisspelende 
teams bepaald wat de speeldag is, tenzij de tegenstander een 
principiële zaterdagclub is, dan wordt de wedstrijddag door deze 
vereniging aangewezen. Ook het aantal poules wordt in de komende 
twee seizoenen terugbracht in de Eerste, Tweede en Derde klasse. 
Helaas noodzakelijk voor een smallere piramide in de (sub)top, met als 
gevolg tijdelijk meer degraderende clubs. Waarbij we in bepaalde 
regio’s wat maatwerk moeten verrichten. Maar aanvang seizoen 
2024/’25 moet de ideale piramide staan.

Na de succesvolle veranderingen in het pupillen- en jeugdvoetbal van 
de afgelopen zes jaar, mag de door de KNVB ingezette aanpassing van 
de voetbalpiramide worden bestempeld als de tweede mijlpaal in het 
amateurvoetbal. En ondanks intense discussies over voornamelijk de 
versterkte degradatie, heeft de ledenraad in meerderheid voor de toe-
komst gekozen.

In het belang van de voetbalfamilie.
F F F
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Column week 27 (5 juli):
“ieder kind heeft recht op minstens 5 uur beweging per dag”

Er is een landkaartje van Nederland uitgelekt. Hierop is te zien hoe 
het kabinet het gezondheidsprobleem in iedere regio drastisch wil 
terugbrengen. Des te ongezonder een gebied, des te rigoureuzer 
de aanpak. Zo wil men het overgewicht tot nul op de BMI (Body 
Mass Index)-meter reduceren.

De roodgekleurde gebieden maken inzichtelijk waar inwoners met 
een te hoog vetpercentage een wettelijk verplichte gang naar de 
sportschool moeten maken. Woonwijken waar de beeldschermtijd het 
hoogst is, worden buiten schooltijd bezocht door speelteams van de 
gemeente. Zij mogen kinderen verplichten mee te doen aan buut-vrij 
en paaltjesvoetbal. Scholen die zich niet houden aan de wet ‘ieder kind 
heeft recht op minstens 5 uur beweging per dag’ dreigen hun 
onderwijsvergunning kwijt te raken. Op het landkaartje vormen deze 
instellingen de gele stippen.

De witte vlekken staan voor regio’s in Nederland waar 
sportverenigingen nagenoeg zijn verdwenen als gevolg van onder 
meer de grote energiecrisis. Ook hiervan is uitgelekt dat er vandaag 
of morgen een ingelaste persconferentie door de premier wordt 
aangekondigd. Zij zal daarin excuses aanbieden namens alle 
voorgaande kabinetten wegens het ‘te weinig structureel ondersteunen 
van de unieke Nederlandse verenigingsstructuur’ en met een 
herstelplan komen. Een van de ideeën is om de teloorgegane clubs 
financieel te reanimeren.
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Flauwekul natuurlijk, maar wat ik wel dacht, na het sportdebat in de 
Tweede Kamer donderdag: Wacht de gezondheid van dit land nu 
eenzelfde lot als de stikstofcrisis? Kabinetten die tegen beter weten in, 
de problemen tientallen jaren voor zich uitschuiven totdat er werkelijk 
wat moet gebeuren, dat zo drastisch is dat je denkt: gebeurt dit echt? 
Want laten we wel wezen, ook afgelopen donderdag is weer een 
belangrijk moment voor grote en verstandige beslissingen voor de 
gezondheid van Nederland roemloos voorbijgegaan. Een moment 
waarop het kabinet en de Tweede Kamer hadden kunnen laten zien 
dat ze hun geloof in sport niet alleen in mooie woorden belijden, maar 
het met een overtuigende visie daadwerkelijk willen oppakken om van 
Nederland het gezondste land ter wereld te maken.

Tuurlijk, iedereen deed zijn best. De minister heeft een beweegbrief 
geschreven, waarin de rijke schooldag wordt omarmd, de kansen-
gelijkheid in de sport steeds meer focus krijgt en het nu eindelijk tijd 
wordt voor een breed gedragen maatschappelijke waardering voor 
topsport. Ook werd door de minister aangekondigd een extra financiële 
impuls van 25 miljoen euro. Tevens komt er een lijst met sectoren, die 
mogelijk worden geholpen met de alsmaar stijgende energierekening. 
Sportverenigingen horen daar zeker bij, vindt een deel van de Kamer.

Deze vragen en meer zullen we het kabinet en de Tweede Kamer na 
de politieke zomervakantie blijven stellen. 
Maar nu eerst het EK Vrouwen. Laat de OranjeLeeuwinnen Nederland 
en de wereld oranje kleuren.

Misschien wel de mooiste kleur op de kaart.

F F F

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

Het aanbod van Coronanieuws blijft en dus blijven we jullie daarvan op 
de hoogte houden. U vindt hier onze selectie van artikelen/items.

Deze zijn van 12, 13, 14, 15 en 16 juni

F F F
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Deze items zijn van 16, 17, 18 en 21 juni

F F F
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En deze zijn van 23, 25, 29 en 30 juni

F F F
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Op 1, 5, 6, 9 en 11 juli maakten we screenshots van de items, die jullie 
op deze pagina zien

F F F
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En tenslotte hebben we deze nog van 13, 14 en 15 juli

H H H
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ONS CLUBBLAD – UW CLUBBLAD, TOCH? 
(van onze en uw “redactie”)

In het vorige clubblad plaatsten onderstaande tekst. We hebben de behoefte 
om dat nog een keer te herhalen. We hebben al we wat bemoedigende 
reacties gehad, maar nog niet genoeg om ons nu al over de streep te trekken. 
Dus kom op en reageer!

Al geruime tijd hebben wij van de redactie een naar gevoel over “ons” 
clubblad. Het begint er steeds meer naar uit te zien, dat er blijkbaar helemaal 
niemand op zit te wachten, dat wij iedere maand weer een “fantastisch” 
(vinden wij zelf) cluborgaan uitbrengen. Ook het feit, dat we maar weinig of 
geen respons krijgen op verzoeken of in de vorm van “spontane” kopij of 
anderszins, geeft ons te denken. Als je dan ook nog bedenkt, dat “onze 
hoofdredacteur”, weliswaar met de hulp van zijn andere redacteuren en vaste 
correspondent, al meer dan een jaar zowat in zijn eentje het blad in elkaar zit 
te “pionieren”, dan geeft dat nog meer te denken. Dat we door ongewilde 
omstandigheden ergens in het begin van deze jaargang hebben moeten 
besluiten om de advertenties vaarwel te zeggen en maar niet meer te 
plaatsen, maakt het er ook niet beter op. Natuurlijk vinden wij dat zonde en we 
willen hier niet nalaten om onze vele trouwe adverteerders nog een keer te 
bedanken voor de veelal jarenlange geldelijke steun, die we van hen mochten 
ontvangen.
Alles bij elkaar genomen, concluderen wij, dat we op een “keerpunt” zijn 
beland. Moeten we wel of moeten we niet doorgaan? Het zou dus zo maar 
kunnen zijn, dat er na 48 jaar “CLUBBLAD SV TIVOLI” (in 1974 werd bij een 
herstart de toenmalige naam 56.18 gewijzigd) en na 54 jaargangen, na dit en 
het volgende en laatste clubblad van deze jaargang een einde komt aan ons 
clubblad.
Natuurlijk is er een select gezelschap, met name oudere (ex-)Tivolianen die 
zich betrokken voelen en ons blad graag lezen. Wij vragen ons echter af of dat 
de doelgroep is voor ons blad. Sommige lezers zullen zich afvragen of zo’n 
einde aan ons clubblad te voorkomen is en ja, dat is zo. Wij verzoeken 
iedereen, die wil voorkomen dat we er de volgende jaargang mee stoppen om 
ons dat te vertellen. U kunt dit doen door ons te mailen op svtivoliclubblad@
gmail.com of op een andere door uzelf bedachte manier. Bij voldoende steun-
betuigingen overwegen we zeker om door te gaan. Het woord is nu aan U, 
onze leden, want zeg nou zelf: “ons clubblad is uw clubblad”, toch?

H H H
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GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN  
(van onze huisdichter)

De angst en de agressie

Waar tanks de stad inrijden,
raketten landen op een flatgebouw

en burgers voor hun vrijheid strijden,
komt het met de waarheid niet zo nauw.

Het boeit toch echt geen donder,
waarom je een land zo wil aanvallen.

Des temeer is het heel bijzonder
dat je doorgaat met onschuldigen neerknallen.

Ik zoek niet naar een excuus of reden.
Ik probeer eerst naar mezelf te kijken.

Ik probeer te leven in het heden
en me niet via anderen te verrijken.

Door Putin leven velen in angst,
men durft geen tegengas te geven.
Zijn ultieme rijkdom lijkt het wrangst.

Ik vraag me af hoe hij met zichzelf kan leven!

Pasje 10-7-2022

H H H
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WHATSAPP GEIN

Het is alweer even geleden, maar wij vinden het zelf nog steeds heel 
leuk en daarom hebben we deze keer weer deze geinrubriek, die we 
enkele keren hadden overgeslagen. Onderstaand zien jullie 
onze selectie voor deze maand van Whatsapp gein en ongein.

H H H
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SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

De sponsorpagina’s worden blijkbaar niet meer bijgewerkt en het 
schijnt ook niemand te interesseren om ze weer up-to-date te krijgen.
Daarom houden we het bij deze ene pagina om zo namens SV Tivoli in 
elk geval alle sponsors en vrijwilligers te bedanken.
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- we bedroefd zijn door het overlijden van Leny Sanders
- ons lid van verdienste en oud-secretaris veel voor ons betekende
- u in het In Memoriam aan het begin van dit clubblad daar alles over 

kunt lezen
- ook ons oud-lid en -seniorenleider Jan Heijink is gestorven
- u daar eerder in dit clubblad ook meer over heeft kunnen lezen
- wij alle naaste familie en vrienden sterkte wensen
- dit het laatste clubblad van deze jaargang is
- we het niet meer gaan hebben over ons negentig jarig bestaan
- hier namelijk al uitvoerig is bij stilgestaan
- dit clubblad zelfs een heel katern over dat jubileum bevat
- uw redactie zelfs nog heeft overwogen om dit blad 90 pagina’s dik te 

maken
- dit in onze ogen echter behoorlijk overdreven zou zijn
- het blad dan ook niet meer door uw brievenbus zou passen
- de mailbox ook stante pede zou kunnen ontploffen
- in deze tijden van oorlog ontploffingen niet aan ons besteed zijn
- we daarom dan ook niet voor een dubbeldik blad willen gaan
- dit niet echt gelukt is
- we met 80 pagina’s toch een laatste dik clubblad uitbrengen
- we er wel van overtuigd zijn dat de inhoud de moeite waard is
- wat ons betreft de zomerstop nu wel kan beginnen
- het seizoen mooi is afgesloten
- er genoeg mogelijkheden zijn voor het komende seizoen
- er in de zomer door velen ook nog wat getraind wordt
- de kunstgrasvelden hiervoor soelaas bieden
- we nog niet weten hoe wij als redactie verder gaan
- we graag ook uw visie daarop zouden horen
- de rijke historie van ons als redactie in onze ogen niet zomaar  

verloren mag gaan
- we u hoe dan ook een fijne zomervakantie toewensen

H H H






