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REDACTIONEEL

Van lockdown light, 
naar complete 
lockdown, naar 
volop vrijheden, 
naar lockdown, etc. 
En dan zijn we nu 
aanbeland in een 
periode van 
versoepelingen, 
maar voor hoe 

lang... Wie zal het zeggen?

Voor onze club betekent het dat er 
weer gebald mag worden en dat er 
weer wat reuring is op ons sportpark.

Het valt nog te bezien hoe het 
allemaal verder gaat, maar we hopen 
maar op het beste. Sowieso is er 
controle aan de poort van de Heihoef 
door BOA’s, dat blijft toch vreemde 
gewaarwording.

Ondertussen is de zoektocht naar een 
nieuwe hoofdtrainer volop gaande. Er 
zijn al diverse gesprekken geweest 
en we verwachten snel duidelijkheid.

Er is al met al weinig nieuws, toch 
wensen wij u veel leesplezier!
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Update maatregelen Corona
Aan de vooravond van de zoveelste Corona-
persconferentie zijn de geluiden over eventuele 
versoepelingen positief. Dit juichen wij als club 
natuurlijk van harte toe. De KNVB is voornemens om 
in het weekend van 5/6 februari weer een volledige 
doorstart te maken, dit zou de uiterste startdatum 
zijn om de competities nog op een normale manier 
te kunnen afronden. Wat er allemaal precies 
mogelijk zal zijn en vooral ook wat niet, wordt dus 

snel duidelijk en daarover worden jullie snel geïnformeerd via de 
verschillende (social) media.

Joeri Berende stopt als hoofdtrainer
Onlangs heeft Joeri Berende aan het bestuur te kennen gegeven zijn 
aflopende contract niet te willen verlengen. Dit houdt in dat hij aan het 
einde van dit seizoen afzwaait als hoofdtrainer van SV Tivoli, verderop 
in dit blad leest u het uitgebreidere persbericht hierover. Vanzelfspre-
kend willen wij Joeri bedanken voor zijn inzet de afgelopen seizoenen 
en hopen we op een mooi laatste half jaar als afsluiter.  Uiteraard 
wensen wij hem ook alle succes in het vervolg van zijn jonge carrière. 
Inmiddels zijn de gesprekken met een nieuwe hoofdtrainer in een af-
rondende fase en wij hopen deze dan ook later deze maand aan jullie 
te presenteren.

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-
20.30 uur en de wedstrijden op zondag(ochtend). Mocht je meer info 
willen, 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!
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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 
voorlopig uiteraard mee door. De redactie heeft veel tijd en energie 
gestopt in het samenstellen van de vragen en deze gaan over ons vol-
ledige bestaan, dus ideaal voor zowel de “nieuwe” als de “oude” 
Tivoliaan! Daarnaast zijn hier uiteraard ook weer prijzen te winnen. Dus 
ben jij de alwetende Tivoliaan of denk je dat te zijn? Twijfel dan niet en 
waag een poging. De juiste antwoorden mogen per mail ingestuurd 
worden naar het redactieadres: svtivoliclubblad@gmail.com.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
geen

Nieuw
Shahin Dinmohamed JO14-1

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand januari
 1 Tonnie Janssen verenigingslid
  Jawad Rezei senioren
 2 Iwo Hudzik jeugd
 5 Xavier Dekkers jeugd
 6 Henk Leuverman lid van verdienste
 9 Luc Verbeek senioren/activiteitencommissie
 11 Sharif Bakhshi senioren
 12 Jaédian van Driel jeugd
 13 Olaf van Aalsum senioren
 14 Joel Bundel senioren
 15 Toon vd Laarschot verenigingslid
 16 Tim Kaptein jeugd
 17 Arno van Happen veteranen
  Faizel van den Broek senioren
  Tristen Visser jeugd
 18 Ronny Kox vriendenclub veteranen
  Nathan Dereje Tesfu jeugd
  Daahen Bakir jeugd
 19 Kenal Buyuk senioren
  René Lathouwers senioren
  David van der Slik senioren
  Regaib Pancar senioren
 20 Fay Roovers jeugd
 21 Rick de Goeij senioren
  Adrie Meeuwesen
 22 Stef Verdonschot vriendenclub veteranen
  Frans Veldpaus veteranen
 24 Jack Engelen hoofdredacteur/lid van verdienste/ 
   erelid/lid orde van Oranje Nassau
  Oliver Ekwumma senioren
 27 Hans Verbaal begeleiding dames/act. comm.
  Semra Arici dames/act. comm./
   bestuursondersteuner
  Ayla Arici dames/act. comm./
   bestuursondersteuner
 28 Nico Jansen vriendenclub veteranen/sponsor
 29 Mehmet Janssens jeugd

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 1 Adrian Mozgalik   senioren
 2 Bart Jansen   senioren
 3 Lucca Evers   jeugd
 4 Semin Zarzecki   jeugd
 5 Donny Wartenbergh   jeugd
 6 Levi de Rijk   jeugd
 8 Patrick Looymans   senioren
  Leon Kluitmans   senioren
 9 Baktazh Bakhshi   senioren
 11 Willem Scheenjes   beheerder website
 13 Tim Lodewijks   senioren
  Antoni de Vries   teambegeleider jeugd
  Albert De La Rosa    senioren
 14 Terry Tromp   verenigingslid
  Romano Wartenbergh   jeugd
  Sjors Verstappen   senioren
 16 Aryan Malyar   jeugd
 18 Lara de Kroon j  eugd
  Thomas van der Meulen   jeugd
 19 Bart van der Steen   jeugd
 20 Ahmed Yasseen   jeugd
 21 Jaffa Dinmohamed   veteranen
  Matheus Menezes Bentes   senioren
 23 Jasey Tielen   senioren
 25 Ronald de Goey   verenigingslid
  Finny Hartogs   senioren
 26 Rob Lemmens   senioren
  Bobodie Diallo   jeugd
 27 Elias Neumann   senioren
  Tom Hilliar   begeleider selectie

H H H
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PERSBERICHT SV TIVOLI

Op 22 december 2021 verstuurde onze secretaris Marc van Hout het 
volgende persbericht:

Joeri Berende stopt als hoofdtrainer bij SV Tivoli

Na twee jaar scheiden aan het einde van dit seizoen de wegen van 
SV Tivoli en haar hoofdtrainer Joeri Berende.

De eerste twee jaar van zijn 
hoofdtrainerschap werden, 
helaas, grotendeels geken-
merkt door Corona. 
Desondanks kijkt SV Tivoli 
tevreden terug op de 
samenwerking met Berende, 
die twee jaar geleden de schier 
onmogelijke taak kreeg om de 
selectie haast in zijn geheel 
opnieuw vorm te geven. Iets 
wat dus, ondanks Corona, goed 
is gelukt. SV Tivoli bedankt 
Joeri dan ook voor zijn tijd en 
inzet inde afgelopen twee jaar 
en hoopt op een goed laatste 
half jaar. Daarnaast wenst SV 
Tivoli Joeri alle succes in het 
vervolg van zijn nog jonge 

carrière. Wat zijn vervolgstappen gaan zijn, is op dit moment nog 
onbekend.

De functie van hoofdtrainer is momenteel dus vacant gekomen bij de 
Stratumse club. Geïnteresseerden kunnen zich melden via:
secretaris@svtivolivoetbal.nl 

Amateurvoetbaleindhoven.nl plaatste dit bericht ook op 22 december. 
Omdat dit identiek is als bovenstaande maken we daar hier alleen 
maar melding van. Het ED vond het blijkbaar niet de moeite waard om 
er iets van te publiceren.

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 23 januari 2022)

We gaan weer 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   31x
 2 Luuk Hammega 2e  20x
 3 Fleur van den Boomen VR1  11x
  Kim Verbeek VR1  11x
 5 Adnan Asbaa 3e    8x
 6 Quint van Kasteren 3e    7x
 7 Jaffa Dinmohamed VE1    6x
 8 Mike Box 1e    5x
  Tim van den Akker 3e    5x
  Aldo Kalemi 4e    5x
 11 7 spelers      4x
 18 4 spelers      3x
 22 11 spelers      2x
 33 25 spelers      1x

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

Wedstrijdverslagen
Helaas hebben we alleen maar enkele wedstrijdverslagjes van onze 
JO13-1-jeugd, die we natuurlijk onderstaand plaatsen.

Zaterdag 11-12-2021
Valkenswaard JO13-2 - Tivoli JO13-1 1-2

We begonnen wat stroef aan de wedstrijd. İn het eerste deel van de 
eerste helft geen grote kansen van beide teams. Halverwege de eerste 
helft komt Valkenswaard onverwachts op 1-0 dankzij de hulp van de 
scheids. Een corner wordt met de hand gecontroleerd en 
binnengeschoten van dichtbij. Kort daarna een bal op de paal na een 
corner van Stijn. Helaas is de ruststand 1-0.
İn de tweede helft speelden we met meer druk naar voren en met meer 
wilskracht. We krijgen meteen een paar goede kansen via Jaylanio, 
maar de kansen gaan er niet in. Luuk wordt gevloerd binnen de 16 
maar de scheids geeft een vrije trap op het randje van het 16 meter 
gebied. Halverwege de tweede helft een goede voorzet van Jaylanio 
wordt simpel afgewerkt door Stijn, 1-1. Paar minuten erna een goede 
loopactie van Gyon en de bal komt in de voeten van Furkan en via de 
lat gaat de bal over de doellijn 1-2. İn de laatste 10 minuten wat kansen 
om de wedstrijd definitief te beslissen, maar het blijft bij 1-2.
Het is mooi om te zien hoe we de tweede helft hebben geknokt voor 
de overwinning! Alles bij elkaar een verdiende overwinning gezien het 
wedstrijdbeeld en de kansen die we hadden.

Belangrijke winst voor het kampioenschap, zeker als blijkt dat vandaag 
DVS 13-2 gelijk gespeeld heeft tegen RPC. Zaterdag de bekerwedstrijd 
tegen DBS 13-2 en zondag tegen DVS voor kampioenschap, het 
weekend van de waarheid!!
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Zaterdag 18-12-2021
Tivoli JO13-1 - DBS JO13-2 (Bekerwedstrijd 2e ronde)

Vooraf waren we op onze hoede, omdat deze tegenstander in de 1e 
klasse speelt, de focus bij de jongens gelegd en vanuit ons eigen spel 
de wedstrijd aangegaan. Het viel ons op dat DBS 4-4-2 speelde, een 
vreemde tactiek als je op papier de sterkere partij bent. We vlogen uit 
de startblokken, zetten DBS volledig onder druk en hadden het 1e 
kwartier al 3 goede kansen. De keeper van DBS heeft de wedstrijd 
gered, hij keepte echt supergoed, de 1e helft bleven wij de 
bovenliggende partij, alleen konden we dat niet in doelpunten 
uitdrukken. In 2e helft wat kleine omzettingen gedaan, maar deze ook 
weer teruggedraaid, het stond gewoon goed. Ook 2e helft nog wat 
kansjes over en weer, maar het bleef 0-0. 
Penalty’s moesten een winnaar brengen, dit was spannend. Er stonden 
7 jongens op die wel een penalty durfden te nemen, uiteindelijk hadden 
we ze alle 7 nodig en wonnen we met 5-4. Op naar de volgende ronde, 
super trots.

Zondag 19-12-2021
Tivoli JO13-1 – DVS JO13-1 (Kampioenswedstrijd 2e fase)

Door de aanscherping van de Corona-maatregelen mocht deze 
wedstrijd niet gespeeld worden, ondertussen is duidelijk dat we niet in 
de 1e klasse ingedeeld zijn, maar toch weer in de 2e klasse.
Proberen door kampioenschap 3e fase toch nog in de 4e fase 1e klasse 
te gaan spelen, om te kijken hoe ver we met dit team kunnen komen.

Super trotse Trainers, Leiders en Ouders.

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 nog steeds 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 steeds tegoed de 
beschrijving van de  “laatste 15 jaar SV Tivoli-
geschiedenis”. Net zoals in vorige clubbladen 
zijn we er nog niet in geslaagd die te 
completeren. Die komt dus nog.

en voor:

SV TIVOLI 90 JAAR - RANGLIJSTEN

Nadat we in het vorige clubblad  in deze 
rubriek weer eens alle 8 ranglijsten, die 
we bedacht hebben, hadden geplaatst, 
lassen we in dit clubblad maar weer eens 
een pauze in.
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Wel hebben we elders in dit clubblad voor jullie de resterende 
rubrieken, t.w.:

SV TIVOLI 90 JAAR – DE EREGALERIJ
Na het achtereenvolgens publiceren van de 
verschillende delen van die lijst (ereleden, leden 
van verdienste, voorzitters, secretarissen, 
penningmeesters en trainers van het 1e) waren 
we in clubblad nummer 3 van deze jaargang toe 
aan het plaatsen van de complete lijst. Omdat 
we vanaf dat clubblad de “Ereleden en leden 

van verdienste” voortaan op de 2 binnenzijden van de kaft laten zien, 
zijn we toen ook overgegaan tot het plaatsen van de resterende lijst 
“Bestuurders en trainers 1e“. De vorige keer hadden we een pauze 
ingelast en het lijkt gepast om die lijst in dit clubblad weer te plaatsen.

DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR QUIZ  
In 4 achtereenvolgende clubbladen hebben 
we de afzonderlijke 4 rondes van 15 vragen 
gepubliceerd en de 2 daaropvolgende 
clubbladen hebben we alle 4 rondes tegelijk 
geplaatst. Vanaf clubblad nummer 3 van 
deze jaargang hadden we met onze 
websitebeheerder Willem Scheenjes 

geregeld, dat alle vragen zijn terug te lezen op de website. Net als in 
het vorige clubblad plaatsen we in dit clubblad dus deze rubriek met 
alleen de verwijzingen naar de betreffende links op de website.

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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TUSSENSTANDEN SENIOREN 
(bijgewerkt t/m 16 januari 2022)

Tivoli 1 4e klasse F

Tivoli 2 4e klasse 12




13

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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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 6 clubbladen waren dat achtereenvolgens 
onze zeer gewaardeerde leden van verdienste Juul van Hout, Hein 
Groeneveld, Simon Groeneveld, erevoorzitter Dre Rennenberg, onze 
markante Tivoliaan, ex-trainer/-jeugdvoorzitter/-leider Henk Nihot en 
onze ex-selectie-/seniorenspeler, ex-redactielid en zeer gewaardeerd 
lid van verdienste Henk Iedema, die deze rubriek voor hun rekening 
namen.
Voor dit clubblad hebben we onze ex-jeugd- en seniorenspeler/-leider, 
ex-redactielid en zeer gewaardeerd lid van verdienste Arie Groeneveld 
als markante Tivoliaan weten te strikken om zijn gedachten op papier 
te zetten. Natuurlijk bedanken wij Arie daar voor.
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In de volgende clubbladen zullen nog meer “markante Tivolianen” als 
gastschrijvers voor het voetlicht komen.

Onderstaand de column van deze maand.

DE COLUMN VAN ARIE GROENEVELD

Herinneringen aan mijn tijd bij SV Tivoli

Ik ben bij Tivoli gaan voetballen rond mijn 
10e of 11e jaar. Mijn broer Simon was al 
enkele jaren lid van Tivoli en dat wilde ik 
ook. Broer Hein zat onder Judo, dat wilde 
ik niet (was ik te klein en te licht voor, 
vond ik toen). Ik kan me nog herinneren 
dat we trainden met de sportieve pater 
Smarius. Dat was niet zo gemakkelijk 
want we waren geregeld de bal kwijt 
omdat die onder de rok van zijn toga 
was verdwenen.
Na een poosje moest ik, zoals iedereen, 
naar de sportkeuring. Daar werd een ruis 

aan mijn hart gehoord. Dus werd ik doorgestuurd naar de specialist 
en men ontdekte een vernauwing in mijn aorta slagader. Dat was het 
voorlopige einde van mijn voetbalcarrière. Na een operatie waarmee de 
vernauwing verholpen was, mocht ik voorlopig niet sporten. 
(Naar wat de redactie vernomen heeft, heeft Arie in die tijd wel 
mandoline leren spelen, red.) 

Op mijn 17de mocht ik weer beginnen met voetballen. Dat was in de A2 
bij leider Herman Kemper. Ik zat net op de grens tussen de A1 en de 
A2, maar omdat ik weer net begon, leek het beter om in A2 te starten. 
Op een keer was onze keeper verhinderd (waarom weet ik niet meer) 
en toen ging ik hem vervangen. Mijn vader Klaas zou me voor de 
wedstrijd even inschieten, zodat ik al een beetje aan de bal kon 
wennen. Hij schoot de bal een beetje in de hoek en ik was natuurlijk 
fanatiek genoeg om hem tegen te houden. Ik had nog niet zoveel kijk 
op de situatie en vloog met mijn hoofd tegen de paal. Na enig wrijven 
kon ik die wedstrijd toch gewoon keepen. Een echte doelverdediger 
ben ik nooit geworden. Het jaar daarna ging ik al naar de senioren.
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Na een jaar meelopen bij broer Simon, die leider was van een C 
elftal, werd ik jeugdleider van C2 (samen met Cees Nihot). Het jaar 
daarop (seizoen 1971-1972) werd ik leider van C1, samen met Hans 
Schalkwijk. Dit was het succesvolste jaar voor mij als leider. 
We werden kampioen met 7 punten voorsprong op Wilhelmina Boys 
en Veloc. 

Hier 2 foto’s uit ons archief: links het C1 uit 1971-72, rechts ongeveer hetzelfde team, dat in 
1982-83 bij gelegenheid van Arie’s 12,5 jarig jeugdleiderschap samen ging voetballen.

Ik ben hierna nog de cursus jeugdvoetballeider gaan halen. De 
deelnemers daarvan moesten ook zelf de oefeningen uitvoeren, 
waaronder het jongleren met de bal. We moesten de bal zoveel 
mogelijk keren hooghouden. De cursusleider vroeg na een poosje wie 
de bal meer dan 5x had hoog gehouden. Dat waren er wel enkelen, 
daarna was de vraag wie meer dan 10x. Dat was niemand, buiten 
diegene die dit hier vertelt. Toen vroeg hij aan mij hoeveel dan, 67x 
antwoordde ik. De andere cursisten keken verbaasd, maar de leider 
zei dat het klopte want hij had me in de gaten gehouden (Het lijkt geen 
toeval, dat hij later bij Tivoli de bijnaam “Arie Circus” kreeg, red.).

Buiten het kampioenschap 
als jeugdleider met C1 ben 
ik 1x kampioen geweest bij 
de senioren, samen met mijn 
broer Simon, met het derde 
in 1973-1974. In een hoger 
team ben ik nooit gekomen 
met mijn voetbalcapacitei-
ten. Ik kon me wel verdien-
stelijk maken met allerlei 
andere zaken. 
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Naast het jeugdleider zijn, wat ik 
16 of 17 jaar heb volgehouden, 
heb ik 10 jaar in de redactie 
van het clubblad gezeten (in de 
ranglijst “aantal jaren redac-
tielid” neemt Arie daarmee een 
met Henk Iedema gedeelde 4e 
plaats in, red.). Voor de jeugd 
waren we altijd bezig, zoals het 
ophalen van oud papier (Tivoli 

en Schuttersbos), kappen en verkopen van kerstbomen, het ophalen 
van contributie bij het eigen elftal, het geven van spelregelwedstrijden 
etc..

Door mijn verhuizing naar Dommelen heb ik na een paar jaar besloten 
te stoppen met het jeugdleider zijn. Het was niet meer te combineren 
met mijn werk en de andere sporten (voetbal, zaalvoetbal en tafelten-
nis) welke ik nog deed.

Over de situatie op zaterdag ten huize van de familie Groeneveld hoef 
ik verder niet te vertellen, dat is in de vorige clubbladen al verteld door 
mijn broers Simon en Hein en Henk Nihot. Het was één en al voetbal, 
het was in ieder geval een gezellige tijd.

Tot zover een opsomming van de meeste van mijn herinneringen.
Ik wens Tivoli nog een lang en sportief leven toe.

Op de volgende pagina sluiten we 
deze “Column” af met een aantal foto’s, 
die we nog in ons archief hebben 
gevonden.
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SPORTKALENDER 2022
Op deze en de volgende pagina plaatsen we de 

jaarkalender sport 2022.
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SPORTKALENDER 2022

H H H
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ARCHIEF TEAMFOTO’S

Op de website hebben we sinds 2013 een “Archief Teamfoto’s”. 
Misschien wel eens 
bekeken of u wist nog niet 
van het bestaan af? Bij 
deze. Er stonden al heel 
wat foto’s in, maar in de 
afgelopen hebben we glo-
baal 120 foto’s erbij 
geplaatst die in een stoffige 
kast in de bestuurskamer 
lagen.

Deze waren niet altijd van goede kwaliteit en de plastificatie had ook in-
vloed op het scanresultaat, maar met Photoshop hebben we ze aardig 
op kunnen kalefateren. Maar ja, je kan van een “lelijke eend” ook geen 
Maserati maken.

Er moeten nog veel teamfoto’s in omloop zijn bij de (oud)leden die nog 
niet in het album staan. Heeft u een foto die we nog niet hebben of van 
betere kwaliteit dan hier in het album, graag even een mailtje naar een 
van onderstaande mailadressen.

Goh, wanneer was dat en hoe heette die ook alweer?
Ook ontbreken er nog veel namen van spelers en sommige van lang 
geleden zullen waarschijnlijk niet meer achterhaald kunnen worden. 
Maar er ontbreken nog genoeg namen van nog niet zo heel lang gele-
den. Dus we doen een beroep op uw grijze massa. Geef aan ons door 
als u weet wie er op de foto staat of om welk team c.q. seizoen het 
gaat, zodat u later niet dezelfde vraag hoeft te stellen, die in de kop van 
dit stukje staat. Mocht u ontbrekende gegevens weten, dan zouden we 
het zeer op prijzen stellen als u dit aan ons door wilt geven zodat we 
het Team-archief steeds completer kunnen presenteren. Vermeld hierbij 
om welk Dia en/of Scannummer het gaat. BVD.

Een Dia waar geen jaartal van bekend is, hebben we gezet ergens in 
een periode waar we denken dat deze thuis hoort.
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Staat er een rode 
vraagteken(s) achter de 
tekst, dan is het onbekend 
of niet geheel zeker of dit 
gegeven juist is.
Met onderstaande link 
komt u op de pagina 
Teamfoto’s in het archief 
waar u kunt kiezen om de 
foto’s te bekijken via het Flipbook of de PDF-uitvoering. Het Flipbook 
kunt u ook openen via onze bibliotheek.

http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/teamfoto_info.htm

Ontbrekende namen, jaartallen e.d. kunt u sturen naar:
Willemweb@svtivolivoetbal.nl   of  svtivoliclubblad@gmail.com 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage om Teamfoto-album nog completer 
te maken.

H H H
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COMPETITIEINDELINGEN JEUGD (3e fase) 2022

Tivoli JO14-1 3e klasse 5 voorjaar

Tivoli JO13-1 2e klasse 21 voorjaar
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Tivoli JO13-2 4e klasse 26 voorjaar

Tivoli JO12-1 hoofdklasse 01 voorjaar

Tivoli JO11-1 1e klasse 05 voorjaar
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Tivoli JO11-2 5e klasse 05 voorjaar

Tivoli JO9-1 4e klasse 73 voorjaar

Tivoli JO8-1 4e klasse 34 voorjaar

H H H
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GEDICHT

Het respectievelijke perspectief

Wat je ziet,
hoe je kijkt.
Wel of niet,

doel bereikt?

Ieders perspectief
wijkt af en heeft geen ongelijk.

Dus neem maar voor lief,
waarheid is respectievelijk.

The perception of perspective

What you see,
the way you glance,

just feel free,
and take a chance!

Each perspective
isn’t false but never the same.

Respect the retrospective,
case perception is to blame.

Pasje 20-01-2022

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, 2e, 3e en de 4e ronde van 15 geselecteerde vragen geplaatst 
en in de clubbladen van september en oktober plaatsten we alle 4 de rondes 
met alle geselecteerde vragen. Inmiddels was plaats ingeruimd op de website, 
zodat alle vragen daar zijn terug te vinden. Net zoals in de vorige 2 clubbladen 
geven we aan het eind van deze inleiding de betreffende links naar die vragen.
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)

Het aanbod aan Coronanieuws blijft aanwezig en niemand weet hoe 
lang dit nog zal gaan duren, maar we blijven ons best doen om het 
maximum aantal pagina’s zo klein mogelijk te houden. Net zoals in het 
vorige clubblad plaatsen we de artikelen nu weer in een chronologische 
volgorde (van oud naar nieuw).
Zoals altijd wensen we jullie veel leesplezier.

Op 14 december scanden we deze screenshots:

F F F
Op 16 december zagen we dit in het ED:

F F F
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Deze screenshots zijn van 17 en 18 december:

F F F
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Op 18 en 20 december lazen we deze ED-artikelen:

F F F
Op 22 en 25 december maakten we deze screenshots:

F F F
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Dit artikel is van 24 december en de screenshots van 29 december:

F F F
Op 30 december en 1 januari .lazen we deze Teleteksr-screenshots: 

F F F
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Op 2 en 3 januari lazen we dit:. 

F F F
Twee artikelen en een screenshot van 4 en 5 januari:

F F F
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Op 6 januari scanden we deze ED-artikelen:

F F F
Deze zijn van 7 januari:

F F F
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Deze Teletekst-screenhots zagen wij op 7 en 11 januari:

F F F
Op 12 januari scanden we uit het ED dit artikel:

F F F
Deze zijn van 12 en 13 januari:

F F F
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Op 14 en 15 januari scanden we dit:

F F F
E nog wat Teletekst-screenshots van 16 en 17 januari:

F F F
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Van 19 en 21 januari zijn deze:

F F F
Op 22, 24 en 25 januari maakten we deze screenshots:

F F F




39

Op 22 januari hebben we deze gelezen:

F F F
Deze Teletekst-berichten zijn van 24 en 26 januari:

F F F
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Op 25 januari zagen we deze artikelen in het ED:

F F F
En op 26 januari tenslotte lazen we vers na de persconferentie van de 
avond tevoren deze artikelen in het ED:
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F F F

En hier eindigt onze Corona-berichtgeving voor deze editie van het 
clubblad.

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 
dagelijkse leiding, te beginnen met de voorzitters. In de clubbladen van 
juli, september en oktober waren achtereenvolgens de secretarissen, 
penningmeesters en trainers van het 1e aan de beurt. In het clubblad 
van november zouden we de complete “Eregalerij” gaan publiceren, 
maar omdat we vanaf dat clubblad de “Ereleden en leden van 
verdienste” voortaan op de 2 binnenzijden van de kaft laten zien, 
plaatsten we toen in deze rubriek de “Eregalerij – Bestuurders en 
Trainers”. In het vorige clubblad lasten we toen een pauze in en het 
lijkt ons logisch, dat we deze galerij in dit clubblad weer plaatsen.
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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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WHATSAPP GEIN

Wij vinden het zelf nog steeds heel leuk en daarom hebben we deze 
keer weer deze geinrubriek, die we vorige keer 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 zijn nog steeds niet bijgewerkt en er is op nu ook 
niemand bezig om ze weer up-to-date te krijgen. Daarom houden we 
het bij deze pagina om zo namens SV Tivoli in elk geval alle sponsors 
en vrijwilligers te bedanken.
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- de bal weer rolt
- dat althans voor de trainingsavonden geldt
- de BOA’s wel nauwlettend toezien op het niet toelaten van bezoekers
- ons sportpark alleen voor sporters is
- het coronaarmate steeds beter gaat
- het virus daar niet naar omicron kijkt
- de testen uitwijzen dat dat zo is
- er gesprekken zijn geweest met potentiële nieuwe hoofdtrainers
- er meerdere kandidaten op de vacature hebben gereageerd
- het voor rust zorgt als er snel duidelijkheid is over volgend seizoen
- veel materialen steeds verloren raken
- dit handenvol geld kost
- iedere Tivoliaan hiervoor zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen
- je er niet mee vanaf komt door te zeggen dat je er “de ballen”  

verstand van hebt”
- er verder niet veel te vertellen valt
- er gelukkig wel genoeg te zeveren is
- we er ook voor kunnen kiezen om het zwetsen te noemen
- het alleen niet moet overgaan in lulverhalen
- de redactie niet verantwoordelijk is voor enigerlei nonsens in de  

wistudatjes

H H H








