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REDACTIONEEL

Het is weer tijd 
om eens flink te 
relativeren, want 
wat hebben we het 
toch goed.De lock-
down is ten einde, 
we hebben volop 
mogen feesten met 
carnaval en 
bovenal we leven 

in vrijheid.

Kijkend naar de ontstane en gaande 
oorlog in Oekraïne mogen wij onze 
zegeningen tellen. Natuurlijk gaan alle 
prijzen nu omhoog en gaan we echt 
wel in onze portemonnee voelen dat 
de Westerse landen Rusland gaan 
boycotten maar wij hebben nog onze 
eigen rechten en kunnen ons leven 
leiden zoals wij dat willen.

Daarom; laat ons vooral relativeren 
en genieten van wat wij hebben en 
ook kunnen.

En ondertussen: leven we intens mee 
met de mensen die leven in chaos en 
wanhoop.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Update maatregelen Corona
Voor het eerst sinds lange tijd wordt er weer gevoetbald door alle 
teams en zijn de kantine en kleedlokalen weer volop in gebruik. En dit 
alles haast zonder maatregelen. De belangrijkste maatregelen die wel 
blijven staan, zijn voorlopig: blijf thuis bij klachten. En mochten er teveel 
Corona-besmettingen zijn waardoor een bepaalde wedstrijd geen 
doorgang kan vinden, informeer dan zo snel mogelijk iemand van het 
bestuur zodat zij verdere acties kunnen ondernemen. Maar voor nu 
vooral weer veel (voetbal)plezier! 

SV Tivoli en “nieuwe trainer” Frens Geerlings snel uit elkaar 
In het vorige clubblad meldden we, dat de onderhandelingen met 
potentiële nieuwe hoofdtrainers in een vergevorderd stadium waren. 
Op 1 februari deden we een persbericht de deur uit, dat we Frens 
Geerlings hadden aangesteld als nieuwe hoofdtrainer voor het komen-
de seizoen. Inmiddels is op 9 maart (vandaag dus) in onderling overleg 
besloten, dat beide partijen hun eigen weg gaan en er dus niet met 
Frens in zee wordt gegaan. De sollicitatieprocedure is dus opnieuw 
opgestart en later in dit blad leest u het nieuwe persbericht hierover.

Dames gezocht!
Om dit seizoen tot een goed einde te brengen, is het damesteam met 
spoed op zoek naar nieuwe speelsters die per direct in ons oranje 
willen spelen. Daarnaast zijn zij voornemens om na enkele jaren 7x7-
voetbal gespeeld te hebben na de zomer weer te gaan starten met 11 
tegen 11. Zoals u zult begrijpen, zijn dus ook voor het komende seizoen 
nieuwe speelsters meer dan welkom! Aanmelden kan via onze social 
media, in de kantine of via het bestuur en een van de dames.
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Voetbalschool Ballieman gestart!
Vrijdag 4 maart is de bekende Eindhovense straatvoetballer met zijn 
voetbalschool bij SV Tivoli begonnen. Ben of ken jij iemand onder de 
19 die graag beter wil worden in allerlei facetten van het voetbal, twijfel 
dan niet en vraag in de kantine of via het bestuur naar de mogelijkhe-
den. En wie weet, word jij wel de nieuwe Tivoliaanse ster.

Tivoli 90 jaar Quiz!
Zoals de oplettende lezers onder jullie al gezien hebben, staat er sinds 
maart vorig jaar 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 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 redac-
tieadres: svtivoliclubblad@gmail.com.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

LEDENMUTATIES

Bedankt
Giuseppe Miraglia

Akin Khalfallah

Nieuw
Geen

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand maart

 1 Dion Bell veteranen/hoofd jeugdzaken/
   jeugdleider/HB
  Tom de Haas selectie/trainer dames
 2 Inge Hendrikussen verenigingslid
  Els Monen verenigingslid
 4 Danny Visser veteranen
  Altamash Sheikh jeugd
 5 Ronald Geldhof senioren
 6 Mike Gijbels senioren
 8 Jorn Creemers verenigingslid
  Davy van der Hoeven senioren
 9 Patrik Sopata senioren
 11 Rob van Dommelen senioren
  Frederique Jansma jeugd
 13 René Bulthuis terreinchef/onderhoud materiaal
 14 Przemyslaw Oryszczak senioren
 15 Michael Heeren veteranen
  Sander de Waal senioren
  Jaden Pasmans jeugd
 16 Leendert Bakker verenigingslid
 17 Romie Leijtens dames
  Niels Klomp jeugd
 19 Marvin van Hout senioren
  Jonathan Philippart jeugd
  Koen Jaspers senioren
 20 Jordy vd Venne senioren
  Oumair Moujahid jeugd
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 21 Mahader Erkalo dames
 22 Kelly Adriaanse dames
  Ceyhun Gungor jeugd
 23 Jos de Waal senioren
 25 Hugo Klaassen elftalbegeleider senioren
  Nicky Engels senioren
  Milad Sanjabi senioren
  Lieke Smeets dames
 27 Jef de Haas vriendenclub veteranen
 28 Kyano Kivits jeugd
  Appie Saddaty senioren
 29 Bas van Hoof veteranen/
   medewerker G&A/kantine
  Recep Tutal senioren
 30 Henk vd Boomen veteranen/medewerker
   activiteiten/kantine
  Nick van Middelkoop veteranen
 31 Franklin Klumpkens redacteur clubblad

WIJ FELICITEREN

in de maand april

 1 Tommy Boerboom jeugd
  Daniël Bundel senioren
 2 Fnot Biniam Gebrehiwet jeugd
 3 Robin van Daal senioren
  Roy Haverkort senioren
  Marco Smids senioren
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 8 Rick Pruim senioren
  Michel Mohanlal keeperstrainer senioren
  Mariel Schenkelaars verenigingslid
  Sylvia Bell medewerker kantine
  René Rijkers medewerker kantine
  Bart de Brouwer senioren
 9 Randy Momoh senioren
 10 Nikki Engeland dames
 11 Alan Wu jeugd
 12 Younis Tokhi jeugd
 14 Ger Kuijpers reservelid algemeen
  Can Dedeoglu jeugd
 15 Marcel Visser senioren
 16 Christiano Schalks jeugd
  Kasper van der Meulen jeugd
 18 Berry van Gompel verenigingslid
  Hans Sanders verenigingslid
  Sebastian Kaczmarczyk senioren
 20 Patrick Maijers veteranen/
   scheidsrechter veteranen
  Joep Wetzels jeugd
 21 Luca Kaland jeugd
  Sami Azmani jeugd
 22 Djenayro Asinga jeugd
 24 Otto Nuys verenigingslid
  Furkan Akyildiz jeugd
  Rachelle de Nier dames
 25 Tom van Kemenade senioren
  Ilona Andriessen dames
  Jeroen Lobbes senioren
 26 Ruben Dias Soares jeugd
 27 Joep Ackermans jeugd
  Sietse de Ruiter jeugd

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.
Omdat we volgende week woensdag 16 maart onze 91e verjaardag 
mogen vieren, is dit clubblad dus eigenlijk het laatste in ons 90-jarig 
jubileumjaar, maar we zijn van plan om de rest van deze jaargang toch 
nog min of meer uitgebreid hierover te blijven publiceren 
In dit clubblad publiceren we de volgende SV Tivoli 90 jaar-rubrieken:

DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR QUIZ  
Vanaf maart vorig jaar hebben we in 4 achter-
eenvolgende clubbladen de afzonderlijke 4 ron-
des van 15 vragen gepubliceerd en de 2 daar-
opvolgende clubbladen hebben we alle 4 rondes 
tegelijk geplaatst. Vanaf clubblad nummer 3 van 
deze jaargang hadden we met onze websitebeheerder Willem Scheen-
jes geregeld, dat alle vragen zijn terug te lezen op de website en vanaf 
toen plaatsten we deze rubriek met alleen de verwijzingen naar de be-
treffende links op de website. Omdat we waarschijnlijk in het volgende 
clubblad de deadline voor de inzendingen gaan stellen, gaan we in dit 
clubblad nog maar een keer alle vragen plaatsen.

SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN
Voor dit clubblad hebben we in onze categorie 
markante Tivolianen iets bijzonders in de vorm 
van een soort eerbetoon, dat de schrijvers van 
deze rubriek in het kader van ons 90-jarig bestaan 
met ons te delen. Wellicht zullen in volgende 

clubbladen nog meer markante Tivolianen voor het voetlicht komen.

Voor de overige SV Tivoli 90 jaar-rubrieken (“De Geschiedenis”, 
“De Eregalerij”, “De Ranglijsten”) lassen we maar (weer) een keer 
een pauze in.

H H H
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PERSBERICHT SV TIVOLI

Op 1 februari 2022 deed onze secretaris Marc van Hout ‘n persbericht 
de deur uit met “SV Tivoli strikt Frens Geerlings als hoofdtrainer” 
als kop. Inmiddels is vandaag, 9 maart 2022, in onderling overleg 
besloten, dat beide partijen er toch vanaf zien en zijn we dus weer op 
zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.
Natuurlijk delen we nu het persbericht, dat onze secretaris Marc van 
Hout vandaag wereldkundig maakte.

SV Tivoli toch niet in zee met Frens Geerlings

Een aantal weken geleden meldde SV Tivoli tot een akkoord te zijn 
gekomen met Frens Geerlings voor de functie van hoofdtrainer van het 
komende seizoen. Ondanks de goede intenties van beide kanten 
hebben beide partijen besloten ieder hun eigen weg te gaan.
Dat betekent, dat de functie hoofdtrainer bij SV Tivoli weer vacant is. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden via secretaris@svtivolivoetbal.nl 
of via een bericht aan 06-37321157.

F F F

Vrijwel meteen lazen we de berichten hierover ook op ed. nl en op 
Amateurvoetbaleindhoven.nl. Op de volgende pagina laten we die 2 
artikelen zien.
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Een scan van het artikel op amateurvoetbaleindhoven.nl:

F F F
En een scan van het artikel op ed.nl:

H H H
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HET 1E – HET BLIJFT WISSELVALLIG

Na een noodgedwongen winterstop vanaf 29 november gaan we ook 
in dit clubblad weer verder met de berichtgeving over ons 1e. We blijven 
dat 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 aange-
vuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl.
Ook dit keer weer slechts 2 wedstrijden en die leverden een gelijkspel 
en een nederlaag op.

DOSL – Tivoli (2-1) 2-2 20 februari 2022 

ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/eli-blijft-ongeslagen-dosl-laat-punten-
liggen~a42e76d6/ 
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Tivoli – ELI (0-0) 0-2 24 februari 2022 

ED/ed.nl 

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/mariahout-overklast-pusphaira-emk-geeft-0-2-
voorsprong-uit-handen~afed2f3d/ 

H H H

OVERLIJDEN

Voorafgaand aan de wedstrijd Tivoli - ELI werd er een minuut stilte 
in acht genomen vanwege het overlijden op die dag van 

Mike Schellekens

Hij is als eigenaar van Schellekens ISO Bouw een van de grote 
sponsors van ons 1e  en overleed op de veel te jonge leeftijd van 

33 jaar. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

Wedstrijdverslagen
Helaas hebben we ook deze maand alleen maar enkele wedstrijdver-
slagjes van onze JO13-1-jeugd. Natuurlijk gaan we die onderstaand 
plaatsen.

Zaterdag 05-02-2022
Tivoli JO13-1 – Rood Wit Veldhoven JO13-1 1-3

Na de winterstop en Corona kon fase 3 toch 
gestart worden, onderling met JO14-1 een 
oefenwedstrijd gespeeld om in het ritme te 
komen. Een aantal spelers had corona gehad, 
maar fysiek hier nog last van.

Dat was tijdens de wedstrijd merkbaar, de energie was er niet bij ieder-
een. De tegenstander had zijn tactiek op ons aangepast naar 4-4-2, 
waarbij 2 goede middenvelders telkens vanuit het midden doorbraken. 
Hier hadden wij niet altijd antwoord op. Het 1e kwartier speelden wij 
erg sterk, met direct enkele goede kansen, helaas werd er maar 1 van 
benut, 1-0. Een van de doorgebroken middenvelders schoot van grote 
afstand op doel, Ceyhun vergreep zich op de bal, 1-1. Vrijwel direct 
erna eenzelfde uitval, waarbij de tweede middenvelder volledig vrijgela-
ten werd, waardoor het net voor rust 1-2 stond. Het 1e kwartier van de 
2e helft konden we geen vuist maken, waardoor zij ook af en toe een 
kansje kregen. Vanuit een corner werd zelfs nog 1-3 ingekopt, hierna 
alles of niks gespeeld en vol op de aanval. 10 minuten voor tijd konden 
de aansluiting treffer maken doordat we heel hoog druk zetten. Hierna 
nog zeker 3 goede kansen die helaas niet benut werden, waardoor we 
tegen onze 1e nederlaag liepen.

Zaterdag 12-02-2022
Tivoli JO13-1 – FC ODA JO13-2 6-0

De donderdagtraining volledig geënt op het 
aanpassen op de speelwijze van de tegen-
stander, en gelukkig kwam dat zaterdag tot 
uiting. We begonnen heel goed en domineer-
den de hele wedstrijd. Na 5 minuten een voor-

sprong dankzij een indraaiende corner van Romano die direct achter 
de keeper en doellijn belandt, 1-0. Halverwege de eerste helft een 
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hard schot van 25 meter van Oumair die vol in de bovenhoek komt 2-0. 
Weer een indraaiende corner van Romano en binnen 20 minuten was 
het al 3-0. We kregen daarna nog een aantal goede kansen maar het 
bleef 3-0 bij rust. Na de rust bleven we goed voetballen. Jay speelde 
een hele goede wedstrijd en scoorde de 4-0. Het werd 5-0 door een 
afstandsschot van Furkan. Jay scoorde nog de 6-0 via een hard schot 
die erin ging via de binnenkant van de paal.
Het hele team heeft heel goed gevoetbald. Nu is het hopen dat we dit 
de komende wedstrijden voort kunnen zetten.

Dinsdag 15-02-2022
Tivoli JO13-1 - Valkenswaard JO13-2 9-1

Een doordeweekse inhaalwedstrijd is altijd een 
risico, zeker bij dit koude regenachtige weer. 
De tegenstander was een bekende uit fase 2, 
waartegen we het toen best lastig hadden.
Door de hoge druk, de juiste energie, was de 

wedstrijd na 15 minuten al gespeeld, 3-0. Valkenswaard had 1 kans, 
welke ingeleid werd door een fout van ons achterin, 3-1, daarna heb-
ben we de hele wedstrijd gedomineerd. De ruststand was 4-1 en hierna 
liepen we uit naar 9-1.

Omdat Rood Wit ook haar wedstrijden blijft winnen, is het doelsaldo 
belangrijk voor het geval dat ze da laatste wedstrijd verliezen van DBS.
Hiervoor werd Geldrop gebruikt.

Zaterdag 19-02-2022
Geldrop JO13-2 - Tivoli JO13-1 1-12

Aan de uitslagen van Geldrop konden we 
zien dat dit de minste tegenstander zou zijn, 
maar dat de weerstand zo laag zou liggen, 
was opmerkelijk, na 8 minuten stond het 0-3. 
Na de rust (0-7) moesten we Jaylanio missen, 

hierdoor konden we wat experimenteren op het middenveld. Uiteindelijk 
scoorden we nog 5x.
Hopen dat we door deze reeks beloond worden met een indeling in de 
1e klasse voor fase 4.

H H H
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COMPETITIEINDELINGEN JEUGD (4e fase) 2022

Tivoli JO14-1 3e klasse 5 voorjaar

Tivoli JO13-1 1e klasse 13 voorjaar
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Tivoli JO13-2 4e klasse 12 voorjaar

Tivoli JO12-1 hoofdklasse 1 voorjaar

Tivoli JO11-1 1e klasse 14 voorjaar
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Tivoli JO11-2 5e klasse 08 voorjaar

Tivoli JO9-1 4e klasse 05 voorjaar

Tivoli JO8-1 4e klasse 15 voorjaar
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Tivoli JO8-2 5e klasse 13 voorjaar

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 8 maart 2022)

 1 Mo Gigold    3e     32x
 2 Luuk Hammega 2e/1e  23x
 3 Kim Verbeek dames  17x
 4 Fleur van den Boomen dames  15x
 5 Adnan Asbaa 3e    9x
 6 Pablo van Leeuwen 2e    7x
  Quint van Kasteren 3e    7x
  Tim van den Akker 3e    7x
 9 Aldo Kalemi 4e    6x
  Sadam Kakuzai 4e/vets    6x
  Semra Arici dames    6x
  Jaffa Dinmohamed vets    6x
 13 3 spelers      5x
 16 4 spelers      4x
 20 4 spelers      3x
 24 11 spelers      2x
 35 24 spelers      1x

H H H
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Toen we gezamenlijk aan het “brainstormen” waren over hoe we extra aan-
dacht zouden kunnen besteden aan ons 90-jarig bestaan, opperde correspon-
dent 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 Jans-
sen en onze secretaris en correspondent Marc van Hout zelf aan de beurt. In 
de tussentijd hadden we uit de categorie “markante Tivolianen” enkele gast-
schrijvers uitgenodigd om mee te gaan doen en in de laatste 7 clubbladen 
waren dat achtereenvolgens onze zeer gewaardeerde leden van verdienste 
Juul van Hout, Hein Groeneveld, Simon Groeneveld, erevoorzitter Dre Ren-
nenberg, onze markante Tivoliaan, ex-trainer/-jeugdvoorzitter/-leider Henk 
Nihot, onze ex-selectie-/seniorenspeler, ex-redactielid en zeer gewaardeerd lid 
van verdienste Henk Iedema en onze ex-jeugd- en seniorenspeler/-leider, ex-
redactielid en zeer gewaardeerd lid van verdienste Arie Groeneveld, die deze 
rubriek voor hun rekening namen.
Voor dit clubblad hebben we iets bijzonders, vinden wij. We hebben Marja en 
Willem van den Brand bereid gevonden om deze maand de column voor hun 
rekening te nemen. Dit als een soort eerbetoon aan hun ouders Lies en Lauw, 
onze zeer verdienstelijke ereleden, die vanaf 1961 zo’n 17 jaar de pupillenaf-
deling runden. Natuurlijk bedanken wij hun 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.

EERBETOON AAN LIES EN LAUW VAN DEN BRAND

DE COLUMN VAN WILLEM EN MARJA VAN DEN BRAND

Een hele grote glimlach
Vrijdagmiddag 4 februari 2022, ’s middags rond een uur of vier. De tele-
foon gaat en het kon iedereen zijn, maar deze persoon had ik niet zien 
aankomen. Het voelde meteen vertrouwd toen hij zich voorstelde; Jack 
Engelen. Hij kwam met de vraag of ik, in het kader van Tivoli 90 jaar, 
een column wilde schrijven. Daar moest ik even over nadenken, maar 
toen hij zei dat ook de rol van mijn ouders in dat verhaal moest worden 
meegenomen, ja toen had hij me. Ik kon daardoor niet meer weigeren, 
dus hier is de column.
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Natuurlijk moet ik, mede namens mijn ouders, beginnen met Tivoli te 
feliciteren met deze mijlpaal. Nu op naar de honderd, heel veel succes.
Het leven van Lies en Lauw van den Brand bestond eigenlijk uit drie 
dingen; Tivoli, Tivoli en nog eens Tivoli en dan met name de pupillen 
van Tivoli.

Er waren veel memorabele momenten in hun verenigingsleven. Het 
begint vanzelfsprekend op de zaterdag, de dag dat hun woning ver-
anderde in een soort koffieshop. De voetballeiders haalden dan hun 
wedstrijdformulieren op met natuurlijk een bakkie koffie erbij. Na de 
wedstrijden hetzelfde tafereel, de formulieren werden weer netjes 
ingeleverd, even verslag doen over het verloop van de wedstrijden en 
natuurlijk een bakkie koffie.
Op zaterdag werd ook minutieus het weerbericht gevolgd, want als er 
twee druppeltjes regen vielen, dan stond de telefoon roodgloeiend te 
rinkelen; “Gaat het voetballen door”?. Toen mijn vader een keer vroeg: 
“Je bent toch niet van suiker”? kreeg hij van zijn pupil het gevatte 
antwoord: “Nee, ik ben er één van Machelessen”.

Een uitstapje waar zowel de voetballeiders als de pupillen naar uitke-
ken, was het toernooi bij Lindenheuvel in Geleen. Met de autobus van 
Eindhoven naar Geleen, dat werd in die tijd toch gezien als een soort 
wereldreis. Mijn ouders waren maanden bezig om dit toernooi te orga-
niseren samen met de heer Vanderlyde, als vertegenwoordiger van de 
voetbalclub Lindenheuvel. Er werd door een mix van 
Eindhovense en Limburgse elftallen jaarlijks gestreden om de, zoals de 
heer Léautaud altijd memoreerde, de Cup met de grote oren. 
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De zoon van de heer Vanderlyde 
voetbalde als jongetje bij Lindenheuvel 
en is later uitgegroeid tot een van 
Nederlands meest technische 
amateurboksers, die bij de Olympische 
Spelen driemaal de bronzen medaille 
wist te bemachtigen.

Een jaarlijks fenomeen was de 
pupillenavond, de feestavond voor 
de pupillen en hun ouders, gehouden 
in het Wirogebouw.  Onze moeder, 

eervol de “pupillenmoeder” genoemd, ging jaarlijks op ‘strooptocht’ 
langs de winkeliers om prijsjes te scoren voor de loterij van die avond, 
want de kosten moesten toch terug verdiend worden. Circa vier à vijf 
maanden veranderde ons huis in een soort magazijn van Bol.com. Bij 
haar strooptocht ging ze heel ver. Zo deelde zij de eigenaar van een 
kruidenierswinkel mede, wij noemen geen namen, waar zij elke week 
de boodschappen voor ons gezin haalde, dat zij niet meer in zijn winkel 
zou komen, omdat hij haar geen prijsje gaf. Een vrouw een vrouw, een 
woord een woord, ze heeft er ook nooit meer iets gekocht.

Een weddenschap met één van de voetballeiders ontaardde in een 
heel bijzonder telefoontje. Hij zei tegen de pupillenmoeder dat zij de 
heer Philips niet durfde te bellen om een prijsje te ritselen. 
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Op een doordeweekse ochtend pakte zij de 
telefoon en belde de secretaresse van de 
heer Frits Philips. Zij introduceerde zich met 
mevrouw del Brandi en gaf aan dat ze een 
belangrijke zaak met hem te bespreken had. 
De secretaresse vroeg natuurlijk wat ze dan 
te bespreken had, waarop ze antwoordde dat 
mijnheer Philips het zeker niet op prijs zou stel-
len als zij dat geheim aan haar zou mededelen. 
Mevrouw del Brandi werd doorverbonden en 
vertelde Frits van de weddenschap en dat zij het leuk zou vinden als 
hij namens het concern een leuk prijsje zou schenken. De goede man 
barstte in lachen uit en complimenteerde haar voor haar lef. Hij zei ook 
meteen dat hij voor haar éénmaal een uitzondering zou maken en stel-
de een mixer, in die tijd een grote prijs, ter beschikking voor de 
loterij. Die prijs moest dan wel opgehaald worden bij de Personeels-
winkel van Philips, maar dat kon Lauw dan wel verzorgen op zijn 
bromfiets. De heer Philips wenste mevrouw del Brandi nog heel veel 
succes en beloofde, nog steeds luid lachend, de inhoud van het 
gesprek niet aan zijn secretaresse te vertellen. Dit moet een mooi 
bewaard geheim blijven, aldus Frits.
Medio november werd de intocht van Sinterklaas en zijn gevolg 
uitgebreid getoond op de televisie. In huize van den Brand het sein om 

huisbezoeken van Sint en Piet, 
tegen een geringe 
vergoeding, te gaan plannen bij 
de gezinnen van pupillen om zo 
de clubkas weer enigszins te 
spekken. In de periode dat wij, 
mijn zus en ik, nog in de goed 
heilig man geloofden, zette mijn 

moeder ’s middags de klok één uur vooruit. En ’s avonds gingen wij dus 
één uur eerder naar bed, zodat Sint en Piet, in onze woonkamer, hun  
metamorfose konden ondergaan.
De toenmalig geestelijk adviseur, pater van de Boogaard, had een auto 
en mocht Sint en Piet, avond aan avond, rondrijden langs de adressen. 
Een hele klus, maar met liefde gedaan en natuurlijk heel belangrijk, de 
clubkas werd weer een beetje gevuld.
Het was voor zowel Lies als Lauw een hele eer om in 1979 benoemd 
te worden tot erelid van Tivoli, terwijl mijn moeder de titel van pupillen-
moeder ook al een enorme erkenning vond.
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Jaren later, moeder was al overleden en pa was een beetje vergeet-
achtig geworden, leefde Lauw altijd op als er met hem gesproken werd 
over de pupillen van Tivoli. Hij bleek dan nog heel veel pupillen van 
naam te kennen en natuurlijk de verhalen, die daarbij hoorden.

En de gedachte aan die tijd toverde op zijn gezicht, iedere keer 
opnieuw, een hele grote glimlach.

We besluiten deze bijzondere column met een selectie van de ons ter 
beschikking staande foto’s, die we wel bewerkt hebben.

H H H
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TUSSENSTANDEN 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

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 34 voorjaar

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.

H H H
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 
(bijgewerkt t/m 6 maart 2022)

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

GEDICHT 
(van onze huisdichter)

Tijdperk

Een open einde
met uitdagingen voor de boeg.

Maar niet bang zijnde,
want mogelijkheden genoeg.

Dankbaar voor dit tijdperk!
Hoopvol zoals ik ‘t liefste blijf,

waardoor ik altijd merk,
mijn gevoel staat buiten kijf.

Pasje 28-02-2022

H H H
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Zoals in vorige clubbladen gemeld, hebben we speciaal ter gelegen-
heid 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 en in de vorige 3 clubbladen hebben 
we ons beperkt met het geven van de betreffende links naar die vragen 
op de website. In dit clubblad gaan we nog eens alle vragen plaatsen 
met aan het einde daarvan de links naar de vragen op de website. We 
hopen nog steeds, dat jullie mee willen gaan strijden om de prijzen en/
of om de titel: 

“De Grootmeester Van De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz”. 

Als je wilt meedoen, dan kun je de oplossingen sturen naar ons 
redactieadres op svtivoliclubblad@gmail.com en je kunt dat doen tot aan 
de deadline, die we zeer waarschijnlijk in het volgende clubblad zullen 
vaststellen. Ergens verderop in deze jaargang gaan we dan natuurlijk 
de antwoorden geven en de uitslag bekend maken.

Dan volgen nu de vragen van alle 4 de rondes van onze quiz:
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DE EERSTE RONDE - vragen

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 
erelid en tot hoge leeftijd voetbalde hij in het legendarische 
“veteranenteam” van leider Jac van Heesewijk. 
Welk in 2016 overleden erelid bedoelen wij? 

Vraag 4
Welk legendarisch duo speelde samen in het 1e in de 40-er jaren, 
waren als secretaris en penningmeester lid van het bestuur in de 50-er 
en 60-er jaren, waren samen van 1954 tot 1962 trainer van het 1e, 
namen in 1972 na resp. 23 en 17 jaar secretaris/penningmeester 
afscheid en werden in 1973 benoemd tot Erelid? 

Vraag 5
Hij was speler bij de jeugd en senioren, redactielid en penningmeester 
clubblad, leider junioren en senioren, voorzitter senioren, secretaris 
junioren en HB. Wie kreeg in 1988 voor het eerst in de historie de titel 
“Lid van Verdienste” uitgereikt, terwijl hij nog in functie was, wie stierf 
in 2005 op 52-jarige leeftijd en werd in 2006 bij de feestavond van het 
75-jarig bestaan postuum verkozen tot “Tivoliaan van de Eeuw”? 

Vraag 6
Wie zat in de 50-er en 60-er jaren langdurig in het bestuur, was in die 
tijd een markant 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? 
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Vraag 7
Wie was vanaf 2001 tot 2019 (niet onafgebroken) de voorzitter met de 
meeste dienstjaren en werd in 2014 tot Lid van Verdienste en in 2019 
tot Erevoorzitter benoemd? En wie is onze andere Erevoorzitter?  

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

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

Vraag 10
Welke “Opa” was eind jaren 40, begin 50 een van de grondleggers van 
de juniorenafdeling en werd in 1960 benoemd tot lid van verdienste? 

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

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

Vraag 13
Wie waren de toenmalige jeugdspelers, die in het seizoen 1992-1993 
op 14-jarige leeftijd in het 1e debuteerden en wie was toen de trainer/
coach van dat 1e?

Vraag 14
Van welke trainer, die in verschillende periodes zo’n 6 seizoenen ons 1e 
trainde, is de volgende uitspraak bij een wedstrijdbespreking: “…. en ik 
eis van iedereen inzet, inzet tot 90 minuten na de wedstrijd”? 
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Vraag 15
Wie waren de leiders van het A1, dat in het seizoen 1972-1973 promo-
tie naar de junioren hoofdklasse (destijds de allerhoogste jeugdklasse) 
wist te behalen?

DE TWEEDE RONDE – vragen

Vraag 16
Wie was zowel voorzitter (1947-48), secretaris (1939-1941/1942-1943) 
als penningmeester (1954-1955) van het hoofdbestuur, coach 1e naast 
trainer “Flip” Lenting (63-67) en werd in 1966 benoemd tot erelid?

Vraag 17
Wie werd in 1978 voorzitter van de pupillenafdeling, wie was lange tijd 
sponsor, wie was in de 80-er jaren 5 jaar voorzitter en werd in 1991 
benoemd tot erelid?

Vraag 18
Welke oud-doelman van het 1e was met 46 jaar en 4 maanden lang 
recordhouder “oudste speler in het 1e”, bezet met 534 wedstrijden 1e de 
2e plaats op die ranglijst, en is de oom van onze huidige secretaris?

Vraag 19
Wie was als Tivoli-Sint in de 70-er, 80-er en 90-er jaren de voorganger 
van Pascal Janssen, was ook de grote animator van nevenactiviteiten, 
zoals de kaart- en kienbalavonden, maakte in dezelfde tijd deel uit van 
het legendarische “veteranenteam” van leider Jac van Heesewijk, en 
kreeg in zijn hoedanigheid als hulptrainer van het 1e de bijnaam 
“De Beul van de Heihoef”?

Vraag 20
Welke ras-Tivoliaan was zowel op voetbal- als kadergebied inzetbaar 
op bijna elke positie, stond beter bekend als “onze jonguh” en overleed 
in maart 2018 op 64-jarige leeftijd en werd vlak daarvoor benoemd tot 
lid van verdienste?

Vraag 21
Wie ging in 1961 gedurende maar liefst 17 jaar de pupillenafdeling 
leiden, wie maakte in 1970-1971 deel uit van de jubileumcommissie 40 
jaar, wie was de man achter de toenmalige jaarlijkse “pupillenreisjes” 
en “ouderavonden” en werd in 1979 benoemd tot erelid?
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Vraag 22
Vanaf welk seizoen is sportpark De Heihoef onze thuisbasis?

Vraag 23
Pas vanaf de beginjaren 80 stond de KNVB shirtreclame bij de 
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 Tivoliaan, die helaas door een zware 
blessure veel te vroeg is moeten stoppen als actief voetballer, maar 
desondanks jarenlang zeer actief betrokken bleef bij onze selectie en 
naar wie in de jaren 2000 ons mixtoernooi werd vernoemd?

Vraag 27
Welke secretaris en penningmeester werden in 2001 benoemd tot lid 
van verdienste en hielden in het voorafgaande “voorzitter-loze 
decennium” onze club (mede) overeind?

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

Vraag 29
Wie is o.a. een van de “aandrijvers” op activiteitengebied, maakt deel 
uit van de begeleiding van de dames en is met “50 jaar en 88 dagen” 
de recordhouder van de lijst “oudste speler in het 1e”?

Vraag 30
Hij was of is o.a. jeugd- en seniorenspeler, jeugd- en seniorenleider, 
kaderlid damesafdeling, 13 jaar wedstrijdsecretaris senioren en werd in 
2017 benoemd tot lid van verdienste. Wie bedoelen wij?
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DE DERDE RONDE – vragen

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

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

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

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

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

Vraag 36
Wie was in datzelfde jaar de eerste leidster en wie waren de eerste 
trainer en hulptrainer?

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

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

Vraag 43
Al snel werd toen het eerste eigen toernooi op vreemde bodem 
gehouden, die later de status van traditionele “Tivoli-toernooien” 
krijgen. Hoe heet de Limburgse plaats, waar de eerste reeks 
toernooien plaatsvond en naar welke andere Limburgse plaats werden 
die toernooien in de 60-er jaren verplaatst?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vraag 56
Wie was in 1981 namens de redactie de 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?
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Tot slot volgen hier dan nog 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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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 5  (1 februari):
“Het is gevaarlijk om te denken dat dit het eindspel is”

Het ‘Belgisch model’ was een van de scenario’s die we in 
gedachten hadden voor de herstart van de A-categorie in het 
amateurvoetbal. Helaas heeft dit voorstel het niet gered, omdat 
het bij clubs tot grote verdeeldheid leidde.

Vorige week hebben we daarom gekozen voor de vertrouwde opzet 
die we kennen uit de periode voor corona, met uit- en thuiswedstrijden, 
nacompetitie en promotiedegradatievoetbal. Consequentie: een bomvol 
programma, waarbij wedstrijden jammer genoeg doordeweeks worden 
gespeeld en afgelastingen door slecht weer eigenlijk niet mogelijk zijn. 
Vanaf komend weekend tot en met 25 juni is het volle bak.

Wat mij hierover opviel tijdens de gesprekken met de voetbalclubs, is 
dat veel bestuurders denken dat de samenleving teruggaat naar nor-
maal en de coronapandemie een woord is geworden voor de geschie-
denisboeken, zoiets als de Spaanse Griep.

Nu heb ik de wijsheid niet in pacht en ben zeker geen doemdenker, 
maar is er reden voor zoveel optimisme? Kijken we niet te veel door 
een roze bril? In Denemarken steekt de Delta-variant van het virus al-
weer de kop op en stel dat dit gebeurt in september, als het stormt en 
regent in Nederland, wat dan?
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In een artikel in het NRC van vorige week wordt hiervoor 
gewaarschuwd door wetenschappers: ‘Het is gevaarlijk om te denken 
dat dit het eindspel is’. Tegelijkertijd deed men een oproep aan 
beleidsmakers om realistisch te zijn en te waken voor ‘lui optimisme’.

Maar wat betekent dat voor het voetbal?

Dat we er nog niet zijn en het de hoogste tijd is om met elkaar in 
gesprek te gaan hoe we op een verstandige manier met Covid-19 leren 
omgaan en de competities mogelijk anders worden ingericht: 
flexibeler en attractiever. Met bijvoorbeeld kleinere poules, geen 
wedstrijden meer in de maanden dat het koud is en misschien wel 
twee keer per jaar promotie en degradatiewedstrijden.

Om die reden was een keuze voor het scenario met het ‘Belgische 
model’, een interessante hervatting van de competitie geweest. Niet 
alleen had het voor meer rust en flexibiliteit gezorgd, doordat er veel 
minder uit- en thuiswedstrijden worden gespeeld, het was ook een 
mooie kans geweest om een nieuwe competitieopzet te testen. In dit 
geval een structuur waarbij iedereen aan het begin van de herstart 
een keertje tegen elkaar speelt en daarna wordt opgesplitst in een 
promotie en degradatie poule.

Grootste voordeel: geen saaie middenmoot meer. 
Hete hangijzers: bij de poulefase worden de punten gehalveerd en 
impact van de promotie en degradatiepoule. Iets wat voor veel clubs 
een te grote barrière was en voor ons aanleiding om te kiezen voor het 
traditionele competitiemodel. Dat hiervoor alles uit de kast moet worden 
gehaald om de competitie realistisch uit te spelen, leeft denk ik 
nauwelijks.

       Hoe blij ik ook ben dat we weer mogen voetballen, geeft dat te denken.

F F F
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Column week 7  (15 februari):
“Clubmensen die beweren dat grensoverschrijdend gedrag niet bij 
vereniging speelt, bouwen drempels op tegen een veilig sportklimaat”

“Ik ben zoekende in dit dossier”, vertelde Wouter Gudde, directeur 
van FC Groningen in het AD vorige week. Bijna verscholen in de 
me too storm was het zijn eerlijkheid die mij het meest trof. 
Grensoverschrijdend gedrag is namelijk niet de tragedie van één 
eredivisieclub, maar alom aanwezig in de hele maatschappij. 
Daardoor is het niet de vraag of het kan gebeuren, maar hoe en 
wanneer het naar voren komt. Dat kan dus ook bij jouw club zijn.

Alleen al bij het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR) werden het 
afgelopen jaar 23 zaken uit het voetbal behandeld. Denk aan pesten, 
ongewenst seksueel gedrag, geweld, intimidatie en stalking. In feite alle 
vormen van gedrag en toenadering - verbaal, non-verbaal, digitaal of 
fysiek - waar het slachtoffer niet om had gevraagd, maar als 
gedwongen en/of ongewenst werd ervaren. Hiervan was één zaak 
gerelateerd aan het betaald voetbal en de rest speelde zich af bij de 
amateurvoetbalclubs. En dan hebben we het alleen nog maar over de 
zaken die het daglicht zien.

Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar Sport en Recht, verduidelijkte mij 
vorige week hoe de actualiteiten van vandaag, zorgen voor een herbe-
leving van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag uit het verle-
den. Niet zelden zijn dit mensen, die uit angst voor de gevolgen, nooit 
hebben durven vertellen wat ze is overkomen. Erger nog, 
volgens Olfers; een groot deel heeft gedacht dat het bij de 
voetbalcultuur hoorde. Iets dat je voor lief moest nemen en 
waarvoor de ogen werden gesloten.
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Die hardnekkige cultuur van ziende blind zijn, is nu veel te 
beluisteren in het voetbal. Clubmensen die beweren, dat 
grensoverschrijdend gedrag bij hen niet speelt. Simpel: het is 
er gewoon niet, niks aan de hand, over tot orde van de dag. 
Terwijl iedereen met een beetje gezond voetbalverstand weet dat de 
sport een cultuur heeft met machtsverhoudingen die tot overschrijdend 
gedrag kunnen leiden.

Positieve kanttekening is echter, dat er in het voetbal tegenwoordig 
wel veel wordt georganiseerd om grensoverschrijdend gedrag buiten 
de club te houden. Zo zijn er duidelijke procedures en wordt er bij een 
groot aantal verenigingen gewerkt met één of meerdere vertrouwens-
contactpersonen. De KNVB loopt hierin voorop als hoeder van het 
Nederlandse voetbal met een onafhankelijke tuchtrechtspraak en een 
samenwerking met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Deze 
organisatie wijst onafhankelijke vertrouwenspersonen toe, afgestemd 
op het slachtoffer, één op één met een vrouw bijvoorbeeld.

Maar is dit genoeg? Voelen mensen zich veilig?

Allerminst. De me too storm, is hoe tragisch ook, een wake up call. Op 
dit moment houden wij hierdoor alle maatregelen tegen 
grensoverschrijdend gedrag tegen het licht. 
Voetbal breed. Van de protocollen rond de nationale teams, tot de 
procedures voor onze eigen organisatie in Zeist. Ook de besturen van 
de 3000 veld- en zaalvoetbalclubs vragen wij hun beleid tegen 
grensoverschrijdend gedrag hoog op de agenda te zetten. Met als 
uitgangspunt, hoe zorg je voor een veilig sportklimaat? Waar het plezier 
van de leden voorop staat en duidelijk met elkaar is afgesproken - en 
telkens weer wordt herhaald - waar de grenzen liggen.

Maar zolang het haantjesgedrag binnen onze voetbalcultuur onver-
anderd blijft - met trainers en bazen die geen tegenspraak dulden, die 
nog steeds denken dat voetbal oorlog is en in een sfeer gedijen waarin 
mensen tegen elkaar worden uitgespeeld – wordt dat hard werken. 
Want je kunt het procedureel nog zo netjes voor elkaar hebben, de 
drempels die je met dit gedrag opbouwt, zijn zo dom als een dick pic.

F F F

H H H
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CORONA – 2 JAAR 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Nooit gedacht, maar in de laatste week van februari mochten we de 2e 
verjaardag van de Coronapandemie vieren. Gelukkig lijkt er toch 
stilletjes aan een kentering op te treden en lijkt het erop, dat we de 3e 
verjaardag ervan niet gaan halen. Er is inmiddels besloten om drastisch 
te gaan versoepelen en vanaf 25 februari zijn er bijna geen Corona-
maatregelen meer. Het aanbod aan Coronanieuws zal dus automatisch 
minder gaan worden en wie weet, is dit een van de laatste 
hoofdstukken van deze maandelijkse rubriek. Zoals de laatste tijd 
gebruikelijk vindt U hier onze selectie van artikelen/items, die weer in 
chronologische volgorde (van oud naar nieuw) geplaatst worden.

Op 27 januari zagen we dit screenshot (links) en artikel ED:
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Op 28 januari lazen we dit:

F F F
Van 31 januari is dit artikel:
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Op 1 en 3 februari scanden we dit:

F F F
Deze artikelen zijn van 8 en 9 februari:

F F F
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En deze scans zijn ook van 8 en 9 februari:

F F F
Op 10 februari lazen we deze ED-artikelen:

F F F
Op 12 februari zagen we dit in het ED:

F F F
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Dit ED-artikel is van 14 februari:

F F F
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Op 15 februari lazen we deze Teletekst-berichten:

F F F
Op 15 en 16 februari vonden we deze artikelen in het ED:

F F F
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Deze 2 zijn van 17 en 21 februari:

F F F
En nog 2 verdwaalde van 11 en 12 februari:
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Op 22 februari lazen we op NOS-nieuws het volgende artikel:

F F F
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Op 25 februari zagen we in het ED het volgende artikel:
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Op 26 februari lazen we deze ED-artikelen:

F F F
Uit het ED van 28 februari zijn deze 2 artikelen:

F F F
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En deze zijn van 3 maart:

F F F
Op 4 maart kwam het ED met deze items:

F F F
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Op 6, 7 en 8 maart scanden we deze screenshots:

F F F
Deze laatste ED-artikelen zijn van 7, 8 en 9 maart:

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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- het wegvallen van de (meeste) coronamaatregelen ‘n keerzijde kent
- er nu namelijk een enorme piek te zien is
- de kerstboom toch allang de deur uit is
- zelfs carnaval alweer voorbij is
- de piek uiteraard te zien is in de besmettingscijfers
- dit wellicht een ingecalculeerd risico was
- er gelukkig weinig sprake is van ernstige bijwerkingen bij die 
 besmettingen
- de vele besmettingen echter wel ervoor zorgen dat niet alle 
 voetbalwedstrijden door kunnen gaan
- onze Vets de eerste pot in lange lange tijd moesten cancellen
- ons damesteam een nog groter probleem heeft
- dat team namelijk uit de competitie is gestapt
- er door blessures, zwangerschappen en andere redenen te weinig 

speelsters overblijven
- er zelfs nog ‘n oplossing is gezocht in samenwerking met onze buren
- die poging dus helaas tevergeefs was
- we hopen dat ze in het nieuwe seizoen met frisse aanwas en 
 teruggekomen speelsters er weer tegenaan kunnen
- er voor (onze) jeugd een heuse voetbalschool is gehouden
- deze door Ballieman gegeven werd
- dit een geslaagde vrijdagavond was
- er nu al wordt uitgekeken naar de volgende bijeenkomst
- er momenteel wel andere zorgen zijn in de wereld
- de oorlog in Oekraïne natuurlijk niet onbesproken kan blijven
- Rusland schijnbaar wel Poet in dat land ziet
- het in het begin al een hele Kri(e)m was
- de persvrijheid nu enorm onder druk staat
- wij ons daar niet door laten leiden
- er al genoeg mensen lijden daar

H H H






