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REDACTIONEEL

Wat ‘n onwerkelijke 
algemene leden-
vergadering was 
dat zeg. Natuurlijk 
is de opkomst nooit 
heel erg hoog maar 
dit jaar was het wel 
heel dramatisch, 17 
aanwezigen en 11 
afmeldingen. 

Uiteraard is dat niet heel gek in een 
tijd dat corona nog rondwaart en er 
vele beperkingen zijn. Het belangrijk-
ste is eigenlijk toch wel dat we na 2 
jaar nu wel de vergadering door 
konden laten gaan.
Vanuit het bestuur werd de leden 
duidelijk gemaakt dat onze club de 
coronacrisis dankzij onder andere 
onze trouwe leden tot dusverre goed 
is doorgekomen. Hopelijk kunnen we 
de volgende ledenvergadering weer 
op een “normale” manier houden. 
Een ander belangrijk gebeuren kun-
nen we ook nog even vermelden, 
namelijk het afscheid van een groepje 
Vets. Middels een afscheidswedstrijd 
met aansluitende feestavond werden 
zij op gepaste wijze in het zonnetje 
gezet.

Veel leesplezier!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Wederom nieuwe maatregelen door Coronavirus
Zoals jullie weten, zijn er afgelopen week wederom nieuwe maatrege-
len aangekondigd om de strijd met het coronavirus aan te gaan. Dit 
houdt onder meer in dat in ieder geval tot zaterdag 4 december helaas 
geen publiek meer welkom is tijdens de wedstrijden, functioneel nood-
zakelijke personen zoals vrijwilligers vormen hierop een uitzondering. 
In de kantine zijn vaste zitplaatsen weer verplicht en dient men in het 
bezit te zijn van een geldige QR-code, een zogenaamde CTB (con-
troletoegangsbewijs). Het afhalen van eten/drinken in de kantine mag 
zonder QR-code maar mét mondkapje. Verder sluit de kantine uiterlijk 
om 20.00 uur.

Algemene ledenvergadering 2021
Na twee jaar is er eindelijk weer eens (fysiek) een algemene ledenver-
gadering gehouden. De notulen zijn nog in de maak, dus deze zullen in 
het volgende clubblad geplaatst worden. Omdat de nieuwjaarsreceptie, 
indien de maatregelen dit toelaten, dichterbij komt, zijn hieronder alvast 
de jubilarissen van dit jaar te vinden: 
Peter Scheepers en Hein Groeneveld (60 jaar), Henk van Ekkendonk 
(50 jaar), Willem Scheenjes en Stefan Bell (40 jaar), Roy Gielen, Nico 
Jansen, Leny Sanders, Stef Verdonschot en Guus de Waal (allen 25 
jaar).
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Dames gezocht!
Ons damesteam is naarstig op zoek naar versterkingen. Dus ben je 
sportief, gezellig en houd je van voetbal? Twijfel dan niet en kom een 
keer mee trainen! De trainingen zijn dinsdag en donderdag van 19.00-
20.30u en de wedstrijden op zondag(ochtend). Mocht je meer info wil-
len, neem dan contact op via de gebruikelijke wegen of kom een keer 
langs in de kantine.

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

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

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg verenigingslid
  Jamiel Asad jeugd
  Muhammed Gigold senioren
 3 Martien Dielissen verenigingslid
  Kevin van Och senioren
 4 John Adriaanse senioren
  Pim Monen senioren
  Gyon Kertotiko jeugd
 5 Marc van Eijk senioren
 6 Sam Ebrahim jeugd
 7 Zakaria Strazzulla senioren
 10 Cor de Waal verenigingslid
 11 Peter Smulders leider veteranen/lid van verdienste
  Juul van Hout comm.van beroep/lid van verdienste
  Jordi van Gemert senioren
  Rayan Alkhaldi jeugd
 13 Ralf Walravens senioren
 14 John de Goey verenigingslid
  Henk Iedema lid van verdienste
  Yusef Yasseen jeugd
  Ronnie van Leeuwen senioren
 16 Björn Puts jeugd
 17 Jack Rooijakkers senioren
 18 Eric Dedewanou senioren
  Yamani Visser jeugd
 20 Mike Bekelaar senioren
  Haris Cefo jeugd
 21 Joost Heeregrave senioren
 22 Jaylanio Amadmoestar jeugd
 23 Freddy Meulensteen veteranen
 25 Michael Niemann senioren
  Delano van Gemert senioren
  Daan Veldhuis senioren
 27 Leny Sanders lid van verdienste
  Mike van Doorn senioren
 28 Janish Telkamp dames

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

 2 Nathan Bell   jeugd
 5 Aloysius Visser   relatie
 7 Peter van de Laar   verenigingslid/sponsor
 8 Henk van Ekkendonk   verenigingslid
 9 Peter Scheepers   verenigingslid
  Kaan Özer   jeugd
 11 Robin Verbeek   senioren
  Hawi Erkalo   dames
 12 Shaan Mahmood   jeugd
 14 Stijn de Haan   jeugd
  Amin el Hamchaou   jeugd
 17 Anton Hu   jeugd
  Luuk de Greef   jeugd
 19 René van Eyck   verenigingslid
 20 Guus de Waal   verenigingslid
  Tengiz Hamidov   jeugd
 21 Bert Koolen   veteranen
  Diego Guzman-Hernando   veteranen
  Peter vd Wiel   verenigingslid
 25 Javier Montes   senioren
 27 Stefan Bell   senioren/penningmeester
 28 Nick Schollmeyer   senioren

H H H
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HET 1E – DE WEG OMHOOG?

In het vorige clubblad zijn we weer 
gestart met de berichtgeving over ons 
1e en we blijven dat dit seizoen doen 

met de verslagjes, zoals die in het ED of op ed.nl verschijnen of zoals 
die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd, soms aangevuld met 
andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl.

Allereerst hebben we nog een nagekomen verslag van 17 oktober, dat 
eigenlijk nog bij de vorige periode hoort.

DVS – Tivoli (1-1) 2-4 17 oktober 2021
amateurvoetbaleindhoven.nl
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In de afgelopen periode was er qua resultaten weer verbetering. Na 
verlies (2-5 thuis tegen Woenselse Boys) en een gelijkspel (1-1 uit bij 
EMK) werd de inhaalwedstrijd thuis tegen WEC afgetekend met 5-1 
gewonnen. Dat begint erop te lijken, mannen.

Tivoli – Woenselse Boys (0-3) 2-5  24 oktober 2021
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ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/acht-blijft-ongeslagen-eli-verliest-van-
vow~ac5457c4/ 
EMK - Tivoli (0-1) 1-1  31 oktober 2021
ed.nl/ED

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/acht-voor-het-eerst-onderuit-dosl-boekt-grote-
zege~a3853dfe/ 
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Tivoli – WEC afgelast 7 november 2021 
   Deze wedstrijd werd afgelast wegens coronagevallen 

bij de tegenstander; wordt op 16 november ingehaald.

Het complete artikel op ed.nl via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/pusphaira-
verliest-tegen-koploper-acht-nipt-langs-
mariahout~a0fba04a/ 

Tivoli – WEC (0-1) 5-1 16 november 2021

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/tivoli-walst-in-de-tweede-helft-over-wec-heen-
en-boekt-eerste-thuiszege~ab6a1ba9/ 

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR

In het kader van ons 90-jarig jubileum hebben we in ons clubblad vanaf 
maart flink uitgepakt, vinden wij zelf. Zo hebben we tot nu toe een 
aantal rubrieken geplaatst, zoals “De Geschiedenis”, “De Grote SV 
Tivoli Quiz”, “De Eregalerij”, “De Ranglijsten” en “De Column van” 
en dit alles natuurlijk met een 90-jarig jubileumrandje.

In dit clubblad lassen weer een keer een pauze in en wel voor:

SV TIVOLI 90 JAAR – DE GESCHIEDENIS

Jullie hebben van ons nog tegoed de beschrijving 
van de “laatste 15 jaar geschiedenis”. Net zoals 
in het vorige clubblad zijn we er nog niet in 
geslaagd die te completeren. Die komt dus nog.

SV TIVOLI 90 JAAR - RANGLIJSTEN
In het vorige clubblad hebben we alle 8 
ranglijsten, die we bedacht hadden, geplaatst en 
het lijkt ons goed om die rubriek in dit clubblad 
over te slaan. In een of meer volgende 
clubbladen komen we beslist nog terug met 
deze leuke (vinden wij) rubriek.
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Wel hebben we elders in dit clubblad voor jullie de resterende 
rubrieken, t.w.:

SV TIVOLI 90 JAAR – DE EREGALERIJ
In dit clubblad zijn we, na het achtereenvolgens 
publiceren van de verschillende delen van die lijst 
(ereleden, leden van verdienste, voorzitters, 
secretarissen, penningmeesters en trainers van 
het 1e), toe aan de complete lijst.

DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR QUIZ  
In 4 achtereenvolgende clubbladen hebben 
we de afzonderlijke 4 rondes van 15 vragen 
gepubliceerd en de 2 laatste clubbladen 
hebben we alle 4 rondes tegelijk geplaatst. 
Inmiddels hebben we met onze beheerder 
van de website Willem Scheenjes 
geregeld, dat alle vragen zijn terug te lezen 
op de website. In dit clubblad plaatsen we 
dus deze rubriek met de verwijzingen naar de betreffende links.

SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN
Natuurlijk hebben we in dit 
clubblad weer een markante 
Tivoliaan bereid gevonden om 
zijn gedachten bij ons 90-jarig 
bestaan met ons te delen. 
Ook in volgende clubbladen 
zullen nog meer markante 
Tivolianen voor het voetlicht 
komen.

H H H
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(EIND)STANDEN JEUGD 1E FASE

Tivoli JO13-1 3e klasse (1e fase) 17 najaar

Tivoli JO13-2 4e klasse (1e fase) 01 najaar
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Tivoli JO12-1 Hoofdklasse (1e fase) 1 najaar

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

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

Geen uitslagen en standen
Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven. 
De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkel-
fase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt 
aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

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

Geen uitslagen en standen
Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven. 
De spelers in deze leeftijdscategorieën bevinden zich in een ontwikkel-
fase, waarbij de competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt 
aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.



15

Tivoli JO13-3

In de 2e fase najaar hebben we JO13-3 als nieuw team. 
Onderstaand de indeling:

Indeling JO13-3 5e klasse (2e fase) 02 najaar

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN ….

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

En zo is deze rubriek “SV Tivoli 90 Jaar – De Column Van…” 
geboren. In de eerste 2 clubbladen kwamen achtereenvolgens onze 
redacteur Pascal Janssen en onze secretaris en correspondent Marc 
van Hout zelf aan de beurt. In de tussentijd hadden we uit de categorie 
“markante Tivolianen” enkele gastschrijvers uitgenodigd om mee te 
gaan doen en in de laatste 4 clubbladen waren dat achtereenvolgens 
onze zeer gewaardeerde leden van verdienste Juul van Hout, Hein 
Groeneveld, Simon Groeneveld en erevoorzitter Dre Rennenberg, die 
deze rubriek voor hun rekening namen. Voor dit clubblad hebben we 
onze markante Tivoliaan en ex-trainer/-jeugdvoorzitter/-jeugdleider 
Henk Nihot bereid gevonden om zijn gedachten op papier te zetten. 
Natuurlijk bedanken wij Henk daar voor.
In de volgende clubbladen zullen nog meer “markante Tivolianen” als 
gastschrijvers voor het voetlicht komen.

Op de volgende pagina’s de column van deze maand.
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DE COLUMN VAN HENK NIHOT

Een “Ouwe” Trainer

Ik ging in de jaren 60 regelmatig met mijn 
vriendin Annie (nu al 60 jaar samen) op zondag-
middag wandelen op de hei en kwam dan 
”toevallig” bijna altijd uit bij het veld van Tivoli 
op de verlengde Heezerweg. Daar was het toen 
genieten van een geweldig elftal met sterren als 
Willy Uytdehage, Henk Iedema, William Pugh 
(De Purs), Alidus Bakker, Bert van Gompel, 
Henny Aarts en later de 16 jarige Hans Senders, 
etc. Daardoor en tevens door mijn toenmalige 

collega Ad vd Wijst werd ik jeugdleider bij Tivoli en ben dat geweest 
van 1965 tot 1973.
Daarna in 1973 werd ik plots van Jeugdvoorzitter gebombardeerd tot 
hoofdtrainer van SV Tivoli, omdat oud-international Jan Hanssen zich 
terugtrok als trainer van Tivoli.

De periode als jeugdtrainer bij Tivoli was een geweldige tijd in ons le-
ven. Tijgerstraat 44 was toentertijd het thuishonk van de jeugdafdeling 
bij de familie Groeneveld. Daar kwamen alle leiders de spullen, shirtjes, 
papieren, ballen, etc. ophalen en na de wedstrijd ook weer inleveren, 
net als de wedstrijdformulieren. En uiteraard moest er ook wat na ge-
kletst worden en dat kon soms wel eens heeeel lang duren, zo gezellig 
was het daar. Ook de vergaderingen werden daar gehouden en die 
konden wel eens tot 03.00 uur duren (maar dan ging het ook echt over 
van alles en nog wat).
Tevens zijn daar allerlei acties ontstaan voor de jeugd met onder an-
dere het jaarlijkse uitstapje naar 
Vlaardingen, waar we een uitwis-
seling hadden met de voetbalclub 
VFC. 
Daarmee hadden we ooit contact 
gekregen door de familie Houtman, 
vader Wim en zonen Wimke en Leo 
(goeie keeper die ook nog bij PSV 
heeft gespeeld). Ook hadden we 
een uitwisseling met een club in Sit-
tard door onze contacten met Pater 
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Smarius, die daar naar toe verhuisd was. Oorspronkellijk was dat bij 
VVK (voetbal vereniging De Kraaien), later werd dat met Lindenheuvel
Ook hebben we daar op Tijgerstraat 44 geregeld dat we oud papier op 
gingen halen en zelfs kerstbomen gingen verkopen en die moesten we 
zelf ergens bij Venray gaan kappen. We kregen via Herman Nieweg 
een vrachtauto van de SRV en gingen in alle vroegte met z’n allen op 
pad en daar heb ik Klaas Groeneveld betrapt op oneerlijkheid in het 
belang van Tivoli. Klaas was normaal nog eerlijker dan Pater vd Bo-
gaard en Smarius samen (Twee paters uit Tivoli die heel veel voor onze 
club hebben betekend!). Klaas moest de bomen tellen die wij kapten en 
in de wagen gooiden, maar hij raakte de tel behoorlijk in ons voordeel 
kwijt.
Maar ik vind dat ik de familie Groeneveld, Klaas en Tonnie en niet te 
vergeten Opa Huizing “GVD”, ons alle drie ontvallen, later ook Simon, 
Hein en Arie via dit stukje een enorm compliment moet geven. Net als 
ook de familie vd Brand, die aan de pupillenafdeling hun tijd besteedde. 
Geweldig wat deze mensen vroeger allemaal voor Tivoli hebben ge-
daan!!

Er ontstond ook een heus zaalvoetbal-
team van jeugdleiders met de naam 
“Tivoli-Boys”, met als sponsor garage vd 
Meulen Ansems, waar Simon toen werkte 
en we werden in 1969 zowaar ook nog 
kampioen. 
Ook gingen we met 4 jeugdleiders tafel-
tennissen, broer Cees en ik en Klaas en 
Simon Groeneveld. Team Nigro.
 

Ook de carnaval bij de Leute in het Tivoligebouw was jaarlijks een leuk 
feest.

En dan 1973…Toch naar de Heihoef !!!

Waar al heel lang sprake van was, gebeurde tot teleurstelling van vele 
Tivolianen. We gingen verhuizen naar de Heihoef … en DAT WAS 
WENNEN!!!
We kregen weinig nieuwe jeugdleden, hadden wat probleempjes met 
PSV honkbal etc. maar de Hr.Tilma, de beheerder van het sportpark, 
was ons niet ongunstig gezind en zo konden wij er wel wennen en…..
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We hadden een geweldig A1 dat toen net promoveerde
naar de hoofdklasse!

 
Er ontstond wel enige wrijving met de 
hoofdtrainer Hanssen, die vond dat hij de 
talenten voor “zijn selectie” moest mogen 
gebruiken en omdat de hoofdklasse 

junioren toen ook op zondag speelde, gaf dat wat wrijving en uitein-
delijk stapte Hanssen op als trainer en begon ondergetekende aan de 
job. Ik ben ook meteen de trainerscursus in Eindhoven en later in Zeist 
gaan volgen. Ik ben 4,5 jaar trainer van Tivoli geweest en bewaar daar 
enorme fijne herinneringen aan. We hadden als thuisbasis café de 
Bellevue van Frans vd Nieuwenhof en daar gingen we na de 
wedstrijd met z’n allen naar 
toe en kregen altijd een 
paar rondjes en rond 18.00 
uur broodjes. Later toen Jan 
Prijden het café overnam, 
werd het zelfs nog beter.
Jan Prijden verhuisde naar 
de Leenderweg, naar café 
de Rotonde. We hadden in 
het nieuwe pand een apart 
zaaltje voor de bespreking 
en alles was ook tot in de puntjes geregeld.

Enkele leuke anekdotes uit die tijd:
* We moesten uit naar de Raven in Luyksgestel, toen er de oliecrisis 

was. Daarom moesten we toen met de lijnbus en waren ruim 6,5 uur 
onderweg geweest.
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* We hadden ook eens een dropping voor de selectie naar de hut van 
Mie Pils, ook weer met de vrachtwagen van de SRV maar dat was 
niet helemaal naar wens gegaan. Iedereen zowat dronken, zelfs de 
chauffeur.

* Ik moest voor de trainerscursus dus naar Zeist, en meestal ging ik 
samen met Ben van Leeuwen van Best Vooruit. Echter een keer was 
Ben ziek en zou ik alleen moeten gaan. Toevallig was mijn vriend 
Hein Groeneveld toen in de ziektewet (gebroken hand) en die was 
thuis. Hein is toen met mij meegegaan, waarbij ik hem waarschuwde 
niet bij Arie de Vroet in de buurt te komen, want die kende alle  
cursisten. We hebben toen les gehad van Rinus Michels en  
Kees Koppelaar (de looptrainer van Ajax) en we zijn niet “betrapt”.

Ik heb wat foto’s uit die tijd 
bijgevoegd en wat ik heel 
apart vind, is dat ik meer 
dan 90% van de spelers/
leiders nog bij naam ken 
en jammer genoeg zijn 
velen die op diverse foto’ 
staan ons al ontvallen.

Ik heb zelf een prachtige carrière achter de rug met diverse hoogte-
punten en helaas ook enkele dieptepunten. Ik heb bij een tiental clubs 
getraind o.a. bij DOSL, Waalre, Oirschot Vooruit, Wilhelmina Boys, Eli, 
NWC. En vind dat ik dit alles mede aan onze/jullie prachtige club 
- SV TIVOLI - te danken heb!!

Ik ben ook zeer vereerd, dat ik dit stuk in jullie mooie clubblad, vroeger 
meen ik 5618 ?? genaamd, mag schrijven en ik wens SV Tivoli nog 
heel veel succes in de toekomst.

Hartelijke groetjes,
Henk (en Annie) Nihot

H H H
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 2021 – 2022 
(bijgewerkt t/m 16 november 2021)

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 2 4e klasse 12
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Tivoli 3 5e klasse 24

Tivoli 4 5e klasse 23

Tivoli Veteranen
Geen uitslagen en standen
Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven.
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Tivoli dames 6e klasse 2 (najaar)

H H H
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UIT DE MEDIA – AVE/ED/OVERIGEN

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

Op 29 oktober stond in het ED het artikel “UIT DE KLEEDKAMER”, 
waarin onze eigen 1e elftalspeler Joey Klaassen aan de tand werd 
gevoeld:

In het ED van 9 november kwam onze erevoorzitter Dre Rennenberg 
weer eens voor het voetlicht:

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 15 november 2021)

We gaan gewoon verder met deze lijst. In dit clubblad plaatsen we de 
lijst, zoals die ook op onze website (www.svtivolivoetbal.nl) is te vinden.

 1 Mo Gigold 3e  26x
 2 Luuk Hammega 2e  13x
 3 Kim Verbeek VR1    8x
 4 Adnan Asbaa 3e    6x
  Fleur van den Boomen VR1    6x
  Jaffa Dinmohamed VE1    6x
 7 Tim van den Akker 3e     5x
  Aldo Kalemi 4e     5x
 8 Mike Box 1e     4x
  Joey van Dinther 1e/2e     4x
  Roy Gielen 3e     4x
  Sadam Kakuzai 4e/VE1    4x
 13 4 spelers      3x
 17 12 spelers      2x
 27 27 spelers      1x

H H H
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EREGALERIJ

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

In het clubblad van maart/april zijn we begonnen met de eregalerij van 
onze erevoorzitters en ereleden. In het clubblad van mei was het de 
beurt aan onze leden van verdienste en in het clubblad van juni zijn we 
in deze galerij verder gegaan met de bestuurders, belast met de dage-
lijkse leiding, te beginnen met de voorzitters. In het clubblad van juli en 
dat van september waren de secretarissen en de penningmeesters aan 
de beurt en in het vorige clubblad plaatsten we dan de trainers van het 
1e In dit clubblad zullen we de complete “Eregalerij” publiceren.

Omdat we vanaf dit clubblad de “Ereleden en leden van verdienste” 
voortaan op de 2 binnenzijden van de kaft laten zien, slaan we die hier 
over, zodat de “Eregalerij – Bestuurders en Trainers” over blijft.
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Voorzitters:
1931 Hr. Snelders
1933 Harrie Keijzers
1934 Appie Siech
1943 Theo Panken
1947 Toon Gilsing
1948 F. vd Voort
1949 J. van Otterdijk
1951 Toon Dieks
1954 Appie Siech
1955 E. de Meurichy
1964 R. Drayer
1969 G. Lap
1972 Rob Nieuwenhoff
1975 Geen voorzitter
1978 John Lamine
1982 Harrie Klokgieters
1985 Geen voorzitter
1986 Wim van Hout
1991 Theo de Waal
1993 Geen voorzitter
2001 Dre Rennenberg
2005 Jack Engelen (waarnemend)
2006 Dre Rennenberg
2013 Geen voorzitter
2015 Dre Rennenberg (waarnemend)
2016 Dre Rennenberg
2020 Geen Voorzitter

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
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1982 Theo Nonnemaker
1984 Tinus van Driel
1990 Roel van Gompel
1991 Rob Vincken
2006 Leny Sanders
2015 Marc van Hout

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

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
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1954 Piet Verhulst en Piet Dillen
1962 Piet Franssen
1964 Albert (“Flip”) Lenting
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

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

De 2e fase van de jeugd is inmiddels van start gegaan. Op 27 oktober 
kregen we van Dion een daaraan gerelateerde poster.

Mooie wedstrijdaffiches JO12-1
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Wedstrijdverslagen
We hebben weer enkele wedstrijdverslagjes van onze jeugd, die we 
jullie niet willen onthouden en onderstaand plaatsen.

JO13-1

De volgende fase voor de jeugd is weer begonnen, met voor JO13-1 de 
uitdaging in de 2e klasse.

Tivoli JO13-1 - Budel JO13-1 1-1 6-11-2021
De tegenstander was gedegradeerd uit de 1e klasse en wij als kampi-
oen van de 3e klasse konden wel tegenstand verwachten. Dit was ook 
direct te merken aan het begin van de wedstrijd. We kwamen al na 2 
minuten achter door een goal van Jill, nummer 10 van Budel. We 
hadden vooraf in de kleedkamer gezegd: let op in de eerste 10 minuten 
geconcentreerd zijn en geen tegengoal krijgen en we kwamen zoals 
zo vaak dit jaar weer op achterstand. Als we een goal tegen krijgen, 
worden we wakker als team en gaan dan beter spelen. Dit gebeurde nu 
ook. We kregen wat kansen en net voor de rust maakte Romano 
eindelijk de 1-1.
Na de rust kwamen we iets meer onder druk te staan. De tegenstander 
schoot nog 2 keer op de lat, maar 1 punt was verdiend voor beide par-
tijen. Ceyhun keepte een goede wedstrijd.
Het was een wedstrijd met veel duels, inzet en af en toe lange ballen. 
Echt grote kansen kregen we niet, maar we gaven ook niet veel weg en 
er werd goed verdedigd. We kunnen de komende weken meer van dit 
soort goede tegenstanders verwachten in de 2e klasse. Einduitslag 1-1.

Rood Wit Veldhoven JO13-1 - Tivoli JO13-1 2-3 13-11-2021
Zoals zo vaak dit jaar is gebeurd, kwamen we na 7 minuten op 
achterstand na een eigen goal van Thomas. Hij wilde de bal net voor 
de lijn wegschieten, maar schoot in eigen goal. Twee minuten later 
scoort Furkan de 1-1 na een mooi schot rond de 16 meterlijn in de 
hoek. Halverwege de eerste helft scoort Furkan weer na een knappe 
actie en we staan op 1-2. Voor de rust een steekbal van Furkan op 
Romano maar helaas komt de bal keihard op de lat. Toch maakte 
Stijn net voor de rust de 1-3.
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Na de rust een paar schietkansen, maar geen goals. Jaylanio en 
Romano raakten ook nog de lat. De tegenstander maakte in 
blessuretijd nog de 2-3. We gaven niks meer weg en het was een 
verdiende overwinning!

Tot nu toe doen we erg goed mee en wacht over 2 weken de topper 
tegen DVS JO13-1.

JO12-1

Zoals al gemeld, heeft JO12-1 een bijzondere indeling, waarbij PSV 
JO12-2, Willem II JO12-1 en VVV Venlo JO12-1 als tegenstanders 
ingedeeld zijn. Mooie affiches, maar kunnen we ze ook weerstand 
bieden.
Helaas had PSV het allerbeste team opgesteld, waardoor we met 3-0 
verloren, wel hele mooie complimenten gekregen. Tijdens de 
winterstop periode is wel alvast een oefenwedstrijd ingepland.
De volgende topper was tegen Willem II, de 2 kwarten waren zwaar, 
over en weer kleine kansen, gelukkig lukte het in het 2e deel van de 
wedstrijd te scoren. Conditie was uiteindelijk onze troef, op het einde 
van de wedstrijd konden we uitlopen naar 4-1. Top gespeeld.

H H H
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VETERANEN – HERFSTFEESTJE

Op zaterdag 30 oktober hadden de Vets een feestje vanwege de 
herfstvakantie in hun competitie. Onze redacteur Pascal en onze 
correspondent Marc tekenden voor het volgende verslag, dat natuurlijk 
nog verfraaid wordt met een selectie van de ons ter beschikking 
gestelde foto’s.

HET VERHAAL VAN DE AFZWAAIENDE VETS

Door de hele coronapandemie was het er nog niet van gekomen om 
een aantal van onze Vets een waardig afscheid te bieden. Vanwege 
het normale programma van wedstrijden is besloten om tijdens de vrije 
herfstvakantie dit afscheid in te plannen. De meeste stemmen werden 
uitgebracht op zaterdag 30 oktober. Naast een leuke pot voetbal en het 
gezever daarna was er ook een heuse feestavond, met eten, muziek, 
dansen en een drankje.

Het onderlinge 
potje voetbal werd 
zeer serieus geno-
men, qua indeling 
per team werden de 
“oudjes”, inclusief 
afzwaaiende Vets, 
tegen de “jonkies” 

gezet. Doordat we niet precies 22 spelers hadden, werd er gestart in 
een 11 tegen 10 opstelling, wat later in de wedstrijd steeds een beetje 
werd bijgesteld.
Qua spelbeeld kon je wel zien dat de jongere garde ietwat overwicht 
had op de wat meer ervaren veteranen. Toch werd dit uiteindelijk niet 
uitgedrukt in cijfers. De eindstand was 2-2, maar dat was eigenlijk 
helemaal niet zo relevant. Veel belangrijker was het dat Henny van 
Daal, Ferry Klein Kiskamp en Frans Veldpaus voor de laatste keer hun 
kicksen mochten aantrekken om die daarna definitief (?) aan de wilgen 
te kunnen hangen. Een mislukte hakbal van Gijs op zijn eigen keeper 
leidde de 1-0 van Pamungkas voor de jonge garde in. Na rust 
verdubbelde Pamungkas met een rush waarbij hij de verdediging en 
keeper in de luren legde, de score. De oude Vets kregen een betwiste
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penalty en dat buitenkansje werd verzilverd en niet lang daarna sloot 
Frans zijn indrukwekkende loopbaan als speler af met een mooie lob 
over de vierde!! keeper, die bij de jonge Vets die wedstrijd in het doel 
stond. Peter vond het daarna wel welletje en floot terecht af.

Na een verkwikkende douche was het daarna tijd om te genieten van 
een hapje en een drankje. Met een heerlijke frietkar erbij en genoeg te 
drinken voor eenieder, werd het steeds gezelliger. Inmiddels waren er 
ook al heel wat partners gearriveerd en wat andere (oud)Veteranen. 
Het officiële gedeelte volgde nog nadat de frietkar was vertrokken. 

Thuur nam het woord namens de feestcom-
missie, er werd officieel afscheid genomen 
van 4 Veteranen, al was zich een daarvan 
nog niet bewust. Ferry (the bionical man/
FKK) Klein 
Kiskamp had 
in stijl, dus met 
een kwetsuur, 

afscheid genomen tijdens de wedstrijd en 
werd door Thuus bedankt voor zijn inzet 
en gezellige bijdrage aan het team. Ook 

Frans Veldpaus 
werd uitvoerig bedankt voor zijn vele jaren 
als speler die helaas vanwege aanhoudend 
blessureleed nu tot een einde komen. Hierna 
nam Frank Gielen de microfoon over om zijn 
goede vriend Henny van Daal in het zon-
netje te zetten. Henny is wellicht nog niet 
zoveel jaren een Tivoiliaan als vele van de 
oudere garde, toch was hij vanaf het begin 
af aan betrokken bij het veteranenteam en 
heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt 
voor dit team. 
Als laatste werd 
Jack Engelen 

naar voren geroepen. Zonder dat hij hier 
zelf van op de hoogte was, werd ook zijn 
afscheid vandaag gevierd. Pascal Janssen 
werd naar voren geroepen om zijn oom in 
het zonnetje te zetten.
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Alle vier de in het zonnetje gezette Veteranen ontvingen een mooi 
beeldje ter herinnering aan hun mooie tijd bij dit vriendenteam.

Het feestje ging daarna weer door met drank, dans, muziek en hapjes. 
Een echt ouderwets feestje dus.

Dank aan de organisatie en alle aanwezige Vets plus aanhang!

Natuurlijk sluiten we af met een selectie van de overige foto’s:

H H H
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Zoals in vorige clubbladen gemeld hebben we speciaal ter gelegenheid van 
ons 90-jarig bestaan een quiz samengesteld, die aan de geschiedenis van 
onze club gerelateerde vragen bevat en die we (hoe verrassend) “De Grote 
SV Tivoli 90 Jaar Quiz” hebben genoemd. In eerdere clubbladen hebben we 
resp. de 1e ronde, de 2e ronde, de 3e ronde en de 4e ronde van 15 geselecteer-
de vragen geplaatst en in de 2 vorige clubbladen plaatsten we alle 4 de rondes 
met alle geselecteerde vragen. Dat gaan we in dit clubblad niet doen, want we 
hebben inmiddels plaats hiervoor ingeruimd op onze website, zodat je daar 
alle vragen nog kunt gaan terugkijken. De betreffende links naar die vragen 
geven we jullie aan het eind van deze inleiding.
Ergens verderop in dit jubileumjaar zullen we gaan besluiten met het stellen 
van de deadline voor het inzenden van de oplossingen. We hopen tegen die 
tijd een goed gevulde prijzenpot gevormd te hebben en natuurlijk zouden wij 
graag zien, dat jullie gaan deelnemen aan deze quiz. Als je wilt meedoen, dan 
kun je de oplossingen sturen naar svtivoliclubblad@gmail.com en je kunt dat 
doen tot aan de door ons later gestelde deadline. Wij zullen op tijd aangeven, 
wanneer de deadline voor de inzendingen eindigt en daarna gaan we natuur-
lijk de antwoorden geven en de uitslag bekend maken.
Natuurlijk kun je ook alleen meespelen voor de eer, want wie wil er nou niet 
bekroond worden met de titel “De Grootmeester Van De Grote SV Tivoli 90 
Jaar Quiz”?
Om goed beslagen ten ijs te komen, is het raadzaam om de geschiedenis van 
onze club, zoals te publiceren of gepubliceerd in delen in de clubbladen van dit 
jubileumjaar, goed door te lezen.
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Dan volgen hier de links naar de website voor de vragen van deze quiz:

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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CORONA 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

De vorige keer hadden we gedacht, dat het aanbod aan Coronanieuws 
vanzelf zou gaan afnemen, maar nee, door de recente ontwikkelingen 
met het oplaaien van het virus is dat dus niet zo. Toch blijven we ons 
best doen om het maximum aan aantal pagina’s, dat we ons al hadden 
opgelegd, zo klein mogelijk te houden.
En, voor de afwisseling en in afwijking van de vorige keer plaatsen we 
de artikelen nu in een omgekeerd chronologische volgorde (van nieuw 
oud naar). Zoals altijd wensen we jullie veel leesplezier.

Op 17 november lazen we dit artikel in het ED:

F F F
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Deze (Teletekst) berichten zijn van 13, 15 en 16 november: 

F F F
Deze artikelen van 13 november komen uit het ED:

F F F
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Van 12 november zijn deze 3 Teletekstberichten

F F F
Op 10 en 11 november maakten wij deze (Teletekst)screenshots:

F F F
Dit artikel is uit het ED van 10 november:

F F F
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Op 9 en 10 november haalden we deze artikelen uit het ED:

F F F
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Deze (Teletekst)screenshots maakten we op 4, 5 en 6 november:

F F F
Uit het ED haalden we op 2, 3 en 4 november deze artikelen:

F F F
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Op 28 en 31 oktober lazen we deze berichten:

F F F
Van 27, 28 en 29 oktober zijn deze ED-screenshots

F F F
En nog 3 screenshots van 26 en 27 oktober:

F F F
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Deze ED-artikelen zijn van 27 oktober:

F F F
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Op 25 en 26 oktober.lazen we in het ED deze artikelen:

F F F
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Van 20, 21, 22 en 23 oktober zijn deze (Teletekst)screenshots:

F F F
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Op 19 oktober zagen we dit in het ED:

F F F

En hier hebben we het einde bereikt van onze Corona-berichtgeving 
van deze maand. We hopen, dat deze crisis snel ten einde komt en dat 
we met z’n allen weer volop kunnen gaan genieten.

H H H
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OVERLIJDEN

Onlangs kregen we het trieste bericht van het overlijden van ons oud-lid

Harrie Verdonschot

Hij overleed op 1 november 2021 op 65-jarige leeftijd, 
na een noodlottig ongeval op 29 oktober.

Harrie was in de zestiger en de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw lid van onze club en is de broer van ons zeer gewaardeerd 

veteranen lid en ex-penningmeester Stef .

Wij wensen Stef, zijn familie en al hun dierbaren veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies.
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LEDENMUTATIES

Bedankt
geen

Nieuw
Daniel Zambrana Carmona 1e

H H H

GEDICHT 
(van onze huisdichter)

Afscheid van een decennium

Als iemand die zekerheid zoekt,
en warmte en plezier.
Die graag voorzichtige vooruitgang boekt,
is de tijd voor verandering nu hier.

Na een decennium alles loslaten.
Mijn nieuwe weg in gaan slaan.
De Smurfjes daarom verlaten,
met een lach en met een traan!

Mezelf steeds beter leren kennen,
geluk gevonden thuis en in het werk.
Ook privé een proces om aan te wennen
maar al die ervaring maakt mij juist sterk!

Mijn dank aan alle fijne collega’s en vrinden,
samen met jullie veel moois beleefd!
Het gevoel dat we elkaar vast wel weer zullen vinden
en dat aan dit eind ook een nieuwe start is gekleefd.

Pasje 12-11-2021

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 43 (27 oktober):
“Gezondheidscrisis grijpt om zich heen”

Op LinkedIn kreeg ik van een kennis een verhaal toegespeeld over 
een overheidsproject in IJsland dat vanaf 1998 tot en met 2017 
werd georganiseerd: het IJslands Model. De begeleidende tekst 
wond er geen doekjes om:

‘Midden jaren 90 waren IJslandse tieners één van de grootste drinkers 
en rokers van Europa. Vandaag de dag voert het eiland de ranglijst aan 
van Europese landen waar de levensstijl van tieners - jongeren tussen 
de 13 en 19 jaar - het gezondst is.’
Mijn belangstelling was meteen gewekt, ook al is de situatie in IJsland 
niet te vergelijken met Nederland. Viel er nog wat te leren van hun aan-
pak? Paar opvallende punten:
Uit wetenschappelijk onderzoek door de universiteit van IJsland werd 
duidelijk dat de uitwerking op een tienerbrein van sport, dansen, mu-
ziek en tekenen hetzelfde is als bijvoorbeeld tabak, alcohol, drugs, 
cola, energydrank en bepaalde ongezonde voedingsmiddelen: het 
neemt stress weg.

Gesterkt door dat inzicht besloot de IJslandse overheid scholen aan te 
sporen hun leerlingen drie keer per week sport- en kunstmasterclasses 
te geven. Minimaal voor drie maanden. In de praktijk volgden leerlingen 
het voor de duur van vijf jaar.
Ouders van kinderen met psychologische problemen kregen onder-
steuning van een speciaal voor dat doel opgerichte organisatie binnen 
de scholen.




51

Er kwam een landelijk verbod op reclame voor sigaretten en alcohol-
houdende dranken. IJsland zag door deze maatregelen het alcoholge-
bruik onder tieners afnemen van 48 naar 5 procent, roken van 23 naar 
3 procent en cannabisgebruik van 17 naar 5 procent.
Dat sporten een cruciale voorwaarde is voor de gezondheid van 
mensen, leidt ook in de Nederlandse wetenschap geen twijfel. Erik 
Scherder, hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen, 
roept al sinds jaar en dag dat bewegen niet alleen belangrijk is voor je 
lichaam, maar ook voor de fitheid van je brein. Een wandeling van een 
half uur kan al wonderen verrichten. De vraag is echter, of de Neder-
landse overheid daar ook zo van overtuigd is? Ik waag het te betwijfe-
len. Hoe valt het anders uit te leggen, dat er nog zoveel van onze plan-
nen, in het ongerijmde zijn gebleven?De enige twee echt gerealiseerde 
doorbraken, met dank aan Tweede Kamerleden Michel van Nispen 
(SP) en Rudmer Heerema (VVD), zijn de verplichte twee uur gymles 
per schoolweek van een bevoegd leraar én het door vijf ministeries aan 
de Tweede Kamer gepresenteerde Sportplan; Bewegen het nieuwe 
normaal. Als het nieuwe kabinet straks akkoord gaat, krijgt ieder kind 
recht op twee uur naschoolse sporttijd. Alle andere ideeën zweven 
nog boven de markt. Van de 1 miljard euro voor een intensieve sa-
menwerking tussen scholen en sportverenigingen, tot het gratis maken 
van sporten voor alle kinderen onder de 18 jaar. Van een structurele 
investering waarmee iedereen een goede trainer verdient, tot de heffing 
van een Suikertax (waar deze trainers dan weer uit kunnen worden be-
taald). Van de invoering van de Sportwet, tot een toets voor bewegen 
in het onderwijs. Van het recht voor ieder kind om jaarlijks twee nieuwe 
sporten te ontdekken, tot het bestempelen van sport als het ideale mid-
del om inclusie in de samenleving te bevorderen.
Ondertussen grijpt de gezondheidscrisis, versterkt door de effecten van 
de lockdowns, ongestoord om zich heen: de helft van alle Nederlanders 
blijkt te zwaar (15 procent is obees, een BMI boven de 30) en ook over 
het mentale welzijn hoef je niet naar huis te schrijven: bijna de helft 
van de Nederlandse werknemers zegt meer gestrest te zijn dan ooit. 
Terecht dat schaatscoach Jac Orie, nogmaals de noodklok heeft geluid 
in de Telegraaf en uitroeptekens plaatst bij de zorgwekkende fysieke 
ontwikkeling van kinderen en toekomstige sporters.

Maar dan?
Inderdaad. 
Wil de politiek het wel zien?

F F F
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Column week 45 (9 november):
“Clubs willen weliswaar hun steentje bijdragen aan het kabinetsbeleid, 
maar dit gedrocht ziet niemand zitten.”

Na de ontwikkelingen van vorige week is er geen andere conclusie 
mogelijk dan dat de top van de overheid sport en bewegen niet op 
het netvlies heeft staan en zaken eist die onuitvoerbaar zijn.

Zoveel werd duidelijk na de persconferentie van dinsdagavond 2 no-
vember, waarin bekend werd gemaakt dat sportvelden voortaan alleen 
nog maar toegankelijk zijn voor mensen met een QR-code of een ne-
gatief coronatestbewijs. Had een meerderheid van de Tweede Kamer-
leden niet om een andere oplossing gevraagd, dan was het uitgelopen 
op een mokerslag voor het Nederlandse amateurvoetbal.

Een korte reconstructie:

Op maandagochtend 1 november, in het vaste politieke overleg met 
het ministerie, krijgt de gezamenlijke sportsector te horen dat er ernstig 
rekening moet worden gehouden met de invoering van het corona-
toegangsbewijs voor sportaccommodaties. Een beslissing die in het 
Catshuis-overleg is genomen en later die dag voor akkoord wordt be-
sproken in de Ministerraad.

Staande de vergadering maakt de sportsector meteen duidelijk dat je 
van vrijwilligers geen handhavers kunt maken. Los van de praktische 
bezwaren - bij sportvelden ben je zo over een hekje gepiept – mag je 
van mensen die zich belangeloos inzetten voor hun club niet verlangen 
dat ze andere leden, ouders, vrienden en vriendinnen, de toegang wei-
geren. Waarom ook? Op de sportvelden in Nederland is nog nooit een 
coronabrandhaard geconstateerd en zelfs bij het OMT is sporten geen 
issue. Sterker nog: sporten is gezond, maakt weerbaar.
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Snel na de Ministerraad sijpelt toch het nieuws naar buiten dat het ka-
binet de coronapas breed wil inzetten, ook op sportvelden. Hierop slaat 
de onrust in het amateurvoetbal toe. Clubs willen weliswaar hun steen-
tje bijdragen aan het kabinetsbeleid, maar dit gedrocht ziet niemand zit-
ten. Door een flink aantal verenigingen wordt zelfs gesproken over het 
inschakelen van beveiligingsbedrijven, omdat je vrijwilligers in bescher-
ming moet nemen. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, 
verwoordt de overheidsopdracht als volgt: “In onze stad zijn 450 BOA’s 
en 7000 horeca-instellingen. Samen met de cultuur- en sportlocaties 
komt dat neer op ruim 10.000 handhavingsplekken. Prettige wedstrijd.”

Op woensdagochtend 3 november, nog voordat de Tweede Kamer aan 
het debat over de coronamaatregelen begint, ligt er een brief namens 
de sportsector bij het kabinet. Naast de eerdergenoemde tegenargu-
menten bevat het een simpele rekensom: In ons land zijn er 3,8 miljoen 
mensen van 18 jaar en ouder die wekelijks sporten, waarvan er circa 
15 procent niet is ingeënt. Bij elkaar 600.000 sporters die thuisblijven, 
omdat ze nooit voor iedere training een coronatest laten doen. Dit zorgt 
voor incomplete teams, waardoor de maatregel algauw zo’n 1 miljoen 
mensen treft.

Tijdens het debat bestempelt een meerderheid van de Tweede Kamer 
het handhaven van de maatregel als onuitvoerbaar. Premier Rutte zegt 
te willen kauwen op een oplossing. In de nacht van woensdag op don-
derdag gaat het kabinet overstag: geen coronatoegangsbewijs voor 
buitensporten.

Intussen smeult de onrust na in het sportlandschap, want dit kabinet 
zegt wel om sport te geven, maar handelt er nooit naar. Ook nu is weer 
gebleken dat sport niet wordt gezien als preventief middel in de strijd 
tegen de gezondheidscrisis en het virus. Politieke leemte, die de sport-
sector zichzelf mag aanrekenen. Blijkbaar zijn wij niet in staat om het 
belang van sport en bewegen op het juiste niveau tussen de oren te 
krijgen van de beleidsmakers in Den Haag.

Tijd voor debat.

H H H
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WHATSAPP GEIN

Wij vinden het zelf nog steeds heel leuk en daarom hebben we deze 
keer weer deze geinrubriek, die we enkele keren hebben overgeslagen. 
Onderstaand zien jullie onze selectie voor deze maand van Whatsapp 
gein en ongein.
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SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

Bij het ter perse gaan van dit clubblad zijn de sponsorpagina’s nog 
steeds niet bijgewerkt en er wordt blijkbaar ook niet meer aan gewerkt 
om ze weer up-to-date te krijgen. Daarom houden we het bij deze pa-
gina om zo namens SV Tivoli alle sponsors en vrijwilligers te bedanken.
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- er een algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden
- dit de eerste daarvan was in ruim 2 jaar
- de opkomst ook niet heel hoog was
- alle aanwezigen ook hun QR code moesten tonen
- de vergadering eigenlijk zelfs een dubbele bleek te zijn
- het seizoen 2019/2020 nl. ook nog niet besproken was met de leden
- de club er goed voor staat
- er echter nog wel wat uitdaging op ons pad ligt
- de kosten waarschijnlijk enorm zullen stijgen
- het behouden van de leden ook noodzakelijk is
- de jeugdafdeling nog steeds groeiende is
- diverse impulsen en initiatieven daar aan bijdragen
- de beperkingen ook dit jaar invloed hebben op de Goedheiligman
- zijn bezoekjes op losse schroeven staan
- daar echter altijd wel een mouw aan gepast kan worden
- andere oudjes ook een mooi feestje gevierd hebben
- er afscheid genomen werd van 3 spelers en 1 begeleider
- ter gelegenheid van dat afscheid er een potje gevoetbald werd
- er tevens een potje gedronken werd
- een frietkar het feest completeerde
- het al met al beregezellig was
- we net te horen hebben gekregen, dat ons 1e een tweede  

overwinning heeft behaald
- zij de inhaalwedstrijd thuis tegen WEC afgelopen dinsdag afgetekend 

met 5-1 wisten te winnen
- dit misschien wel de voorbode is van de weg naar boven
- wij daar blij mee zijn

H H H








