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REDACTIONEEL

Waar we nog maar 
kort geleden dach-
ten dat we een 
nieuwe hoofdtrainer 
hadden gevonden, 
is de zoektocht 
nu opeens weer 
gaande. De be-
oogde kandidaat 
trok te elfder ure 

zijn keutel in. Inmiddels zijn er weer 
diverse gesprekken geweest en we 
hopen snel met goed nieuws te kun-
nen komen. Tegelijkertijd met deze 
hernieuwde zoektocht is gebleken dat 
ons vaandelteam ook wat personele 
problemen kent. Wekelijks is het een 
hele puzzel om een representatief 
team samen te stellen. Gelukkig zijn 
er binnen de club wel wat spelers die 
hier een bijdrage aan willen leveren.
Ook op andere vlakken liggen er wat 
uitdagingen, zowel op bestuurlijk vlak 
als op operationeel niveau binnen 
onze vereniging. Gelukkig zijn er een 
aantal enthousiaste clubleden die hier 
gezamenlijk de schouders onder blij-
ven zetten.
Toch zijn er heden ten dage wel er-
gere zaken waarover wij ons zorgen 
kunnen maken, zoals de oorlog in 
Oekraïne en alle ellende die daar 
aangericht wordt. De slachtpartijen, 
genocide en de vele oorlogsmisdaden 
die aldaar plaatsvinden, moeten echt 
snel tot een halt worden gebracht.

Voor nu veel leesplezier!
H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Update Corona-nieuws
Nu alles weer zo goed als normaal is, zijn ook de bijbehorende beper-
kingen vrijwel allemaal vervallen. 
Dit houdt ook in dat de eisen om wedstrijden af te gelasten / uit te 
stellen door Corona een stuk strenger zijn geworden en dat dit voor 
de A-categorie (ons 1e) helemaal niet meer mogelijk is. Dit alles om de 
laatste, beslissende weken in de competitie zo eerlijk mogelijk te laten 
verlopen.

Dames gestopt en gezocht!
Helaas is onze oproep in het laatste clubblad zonder het gewenste 
resultaat geweest, evenals de andere pogingen tot het werven van 
leden van onze dames zelf. Dit houdt in dat we helaas het damesteam 
voor dit seizoen hebben moeten terugtrekken. 
Komend seizoen willen zij er weer met volle moed én nieuwe 
speelsters tegenaan en willen dit keer voor een elftal in plaats van 
evental gaan. Dus ben of ken jij iemand, die graag een balletje zou 
trappen in ons oranje, twijfel dan niet en meld je aan!

Trainer 1e elftal
We zijn op dit moment in een afrondende fase met een nieuwe 
kandidaat voor deze functie. Verwacht wordt, dat we volgende week 
tot een akkoord zullen komen. Wordt vervolgd.
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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 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 redactieadres: svtivoliclubblad@gmail.com.
De deadline voor het inzenden van de oplossingen is inmiddels gesteld 
op 22 mei.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H

TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 11 april 2022)

 1 Mo Gigold     3e   38x
 2 Luuk Hammega 2e/1e  29x
 3 Kim Verbeek dames  17x
 4 Fleur van den Boomen dames  15x
 5 Adnan Asbaa 3e    9x
 6 Mike Box 1e     8x
  Pablo van Leeuwen 2e    8x
  Tim van den Akker 3e    8x
 9 David van der Slik 2e    7x
  Quint van Kasteren 3e    7x

H H H
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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
 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 vets
  Joep Wetzels jeugd
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 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-van Dun dames
  Jeroen Lobbes senioren
 26 Ruben Dias Soares jeugd
 27 Joep Ackermans jeugd
  Sietse de Ruiter jeugd

H H H

WIJ FELICITEREN

in de maand mei

 2 Vincent Prudon veteranen
 3 David van Leeuwen senioren
  Ed Kloes senioren
 4 Luuk Janssen jeugd
 5 Hamed Khawar senioren
 6 Joey Klaassen senioren
  Burhan Saygili senioren
  Wessel van de Voort jeugd
  Irma Wintermans dames
 7 David Jansma jeugd
  Sjang Huiskes senioren
 10 Shahin Dinmohamed jeugd 
  Zohan Sheikh jeugd
  Tommy Bekelaar verenigingslid
 11 Stef de Goey senioren
 12 Amir Barkhordar jeugd
 16 Frank Gielen vriendenclub veteranen
  Yacob Tokhi jeugd
 17 Roy de Goey senioren
 18 Senn van Gestel jeugd
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 20 Nina Evers dames
  Belle Driessen verenigingslid
 21 Novy Heerings dames
 23 Nick van Reusel senioren
 24 Younes Chahir jeugd
  Giovanni Koc senioren
  Salahedin Moustati jeugd
 25 Simon Groeneveld commissie van beroep/
   lid van verdienste
  Mathew Afam Mbaeri senioren
 26 Harold Donkers senioren
 27 John Hanraths veteranen/bestuursondersteuner
  Senol Akyildiz jeugdbegeleiding
 28 Frank van de Ven veteranen
 29 Polat Kilic jeugd
 30 Angelique Janssen hoofdbestuur/kantine/activiteiten
  Nigel Rohof jeugd
  Art van Lammeren jeugd
 31 Gijs Visser veteranen
  Vincent Liebregts senioren

H H H

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 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.
Eigenlijk is sinds 16 maart 2022 ons 90-jarig jubileumjaar voorbij, maar 
we blijven de rest van deze jaargang toch nog min of meer uitgebreid 
hierover publiceren.

In dit clubblad publiceren we de volgende SV Tivoli 90 jaar-rubrieken:
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DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR QUIZ  
Vanaf maart vorig jaar hebben we in 4 
achtereenvolgende clubbladen de 
afzonderlijke 4 rondes van 15 vragen 
gepubliceerd en de 2 daaropvolgende 
clubbladen hebben we alle 4 rondes te-
gelijk 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 
en vanaf toen plaatsten we deze rubriek met alleen de verwijzingen 
naar de betreffende links op de website. In het vorige clubblad 
plaatsten we nog een keer alle vragen. In dit clubblad stellen we de 
deadline voor de oplossingen op 22 mei 2022 en plaatsen we weer een 
keer alle vragen met de verwijzingen naar de website.

SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN
Ook voor dit clubblad hebben we in de 
persoon van Peter Smulders weer een 
markante Tivoliaan bereid gevonden om 
deze rubriek voor zijn rekening te nemen. 
Wellicht zullen in volgende clubbladen nog 
meer markante Tivolianen voor het 
voetlicht komen.

SV TIVOLI 90 JAAR – DE GESCHIEDENIS
In het kader van deze rubriek hebben jullie 
van ons nog tegoed “De Geschiedenis van 
de laatste 15 jaar” en de geactualiseerde 
“Geschiedenis van het clubblad”.  Die 
laatste 15 jaar is een enorm struikelblok 
gebleken, maar daar komen we hoe dan 
ook op terug. In dit clubblad plaatsen we 
wel die van het clubblad.

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

H H H
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HET 1E – HET WORDT OPPASSEN

Ook in dit clubblad gaan we 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 met andere bronnen zoals b.v. ave.nl.
In de afgelopen periode werd slechts 1 schamel punt gehaald uit 5 
wedstrijden. We zijn daardoor op de voorlaatste plaats beland. Dat 
wordt dus oppassen.

VOW – Tivoli (1-0) 1-1 13 maart 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/boskant-klopt-mariahout-emk-lijdt-zware-
nederlaag~a47947ad/ 
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Acht – Tivoli (1-0) 3-0 17 maart 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/acht-veel-sterker-dan-tivoli-dosl-wint-ondanks-
twee-strafschoppen-dvs~a4317968/ 

amateurvoetbaleindhoven.nl
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Tivoli – DVS (1-2) 2-4 20 maart 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/rkgsv-haalt-uit-tegen-concurrent-54-jarige-
doelman-bij-emk~ad243280/ 

amateurvoetbaleindhoven.nl
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Avesteyn – Tivoli (1-0) 3-0 27 maart 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/acht-boekt-moeizame-zege-bij-mariahout-emk-
pakt-knap-punt-tegen-hoogvlieger-boskant~a62f7e2e/ 

Tivoli – Mariahout (0-2) 0-5  3 april 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/mariahout-haalt-uit-dvs-snoept-punt-weg-in-
gerwen~a892b6f1/ 
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Woenselse Boys - Tivoli (1-0) 2-0 10 april 2022
ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/woenselse-boys-wint-derby-acht-pakt-
periodetitel~a19c1c70/ 

amateurvoetbaleindhoven.nl
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Woenselse Boys - Tivoli (1-0) 2-0 10 april 2022
ED
In het papieren ED stond van deze wedsrijd een paginagroot verslag, 
dat we natuurlijk hier ook plaatsen.

H H H
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 
(bijgewerkt t/m 10 april 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.

Tivoli dames
Helaas is ons damesteam vanwege spelerstekort teruggetrokken

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 Pas-
cal 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 8 
clubbladen waren dat achtereenvolgens onze leden van verdienste Juul van 
Hout, Hein Groeneveld, Simon Groeneveld, erevoorzitter Dre Rennenberg, 
onze markante Tivoliaan, ex-trainer/-jeugdvoorzitter/-leider Henk Nihot, onze 
ex-selectie-/seniorenspeler, ex-redactielid en lid van verdienste Henk Iedema, 
onze ex-jeugd- en seniorenspeler/-leider, ex-redactielid en  lid van verdienste 
Arie Groeneveld en in het vorige clubblad waren het Marja en Willem van den 
Brand, die deze rubriek voor hun rekening namen. Deze laatste column was 
een soort eerbetoon aan hun ouders Lies en Lauw, onze ereleden, die vanaf 
1961 zo’n 17 jaar de pupillenafdeling runden. 
In dit clubblad is het de beurt aan niemand minder dan ons zeer gewaardeerd 
lid van verdienste Peter Smulders, die o.a. als (jeugd-)speler, (jeugd-)leider, 
wedstrijdsecretaris senioren en grote “regelateur” bij m.n. onze veteranen van 
zich deed spreken. Natuurlijk bedanken wij hem daar voor.
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In de volgende clubbladen zullen nog meer “markante Tivolianen” als 
gastschrijvers voor het voetlicht komen.

Verderop de column van deze maand.

DE COLUMN VAN PETER SMULDERS

Mijn Tivoli-tijd vanaf 1968 tot ?????????
Ik ben in 1968 op 12-jarige leeftijd lid geworden 
van SV Tivoli, toen nog spelend op de Verleng-
de Heezerweg.Ik kwam toen in D3 bij leider 
Hr. van de Krieken. Na 1 seizoen in D3 ben ik 
in D1 gekomen. Toen was onze leider meneer 
Machielse.  Wat ik nog van hem weet, is dat 
hij een heel gedreven man was, die ook vaak 
met ons trainde op woensdagmiddag als extra 
training. Uit die tijd weet ik nog de namen als 
Keesje Lasaroms, Peter van Heesewijk, Johny 
van de Hurk, Ad van Hout, Johan Theunissen, 
Dolf Rensen, Tinie van Rooy.

Wat ik  ook nog weet, is de sinterklaasmiddag in het Wirogebouw, die 
familie van de Brand regelde met als hoofdsponsor Wim van Hout. 
Familie vd Brand was met hart en 
ziel bezig met de pupillen van SV 
Tivoli en tijdens zo’n sinterklaas-
middag kregen we dan van alles.
Ook vergeet ik de reisjes en het 
bekende Lindenheuvel-toernooi 
niet dat we toen ook in het jaar 
1969 wonnen.(zie foto). Ook 
met sinterklaastijd kwam altijd 
Broer Koolen bij je thuis langs om 
sportartikelen te verkopen. 
De pupillentijd heb ik als zeer fijn ervaren.

Met mijn 13e ben ik naar de C overgegaan. Daar heb ik niet zo’n fijne 
tijd gehad, ben ook na 1 jaar weg gegaan naar Eindhoven samen met 
Johan Theunissen. Na 1 jaar Eindhoven zijn we samen weer terug 
gegaan naar SV Tivoli. We kwamen toen meteen in B1 bij leider Chrisje 
van den Elzen, maar van die tijd weet ik niet meer zoveel. 
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Na 2 jaar kwam ik in  A1. Mijn A-tijd was weer wel een hele mooie en 
fijne tijd, daar heb ik nu nog steeds vrienden van over gehouden. Daar 

ben ik eigenlijk wel een 
beetje gevormd zoals ik nu 
nog ben: een echte Tivoli-
aan. In mijn A-tijd ben ik 
ook leider geworden van 
de pupillen samen met Ma-
rijke, toen mijn vriendin en 
nu nog steeds mijn vrouw. 
Dat leideren beviel mij wel 

want dat ben ik nu nog steeds, leider en regelateur van de veteranen. 
Dat leideren doe ik dus al zo’n kleine 50 jaar bij SV Tivoli; van pupillen, 
dames, senioren en nu dus de veteranen en wie weet wat er nog komt.
Ik heb ook nog 1 jaar bij Brabantia gevoetbald. Die hadden mij bena-
derd om daar in de hoofdklasse A te komen voetballen, maar mijn hart 
lag toch bij Tivoli, dus ben ik na 1 jaar weer terug gegaan naar Tivoli.
Van mijn A-tijd wil ik nog wel vertellen dat in ons laatste jaar Hein 
Groeneveld en Jacky Engelen onze leiders waren. Dat laatste jaar was 
echt fantastisch. We gingen al overal met de auto naar toe. Keesje 
Lasaroms en ik hadden al een auto en Hein en Jack ook, dus aan 
vervoer geen gebrek. Spelers uit die tijd waren onder andere: Ad van 
Hout, Kees Lasaroms, Peter van Heeswijk, Bert Geenen, Lambert 
Dekkers, Piet Stokmans, Frank Gielen, Fredje Tilburgs.
In dat jaar ben ik ook samen met Bertje Geenen naar het 1e gegaan 
want daar ging het niet goed mee.  Alleen de jeugdvoorzitter van toen 
liet ons niet voor vast over gaan. We speelden dus eerst op zaterdag 
met de A1 en ‘s zondags met het 1e. Daar hadden ze net de trainer 
(Andre van Doorn) weggestuurd en nam Hans Janssen het over.

De seniorentijd liep van 1976 t/m 1991 in 
de selectie.
In het jaar 1979/1980 werden we met het 
eerste kampioen in de eerste klasse met 
als trainer Noud van de Vleuten en 
promoveerden we, voor mij de eerste keer 
in mijn tijd, naar de 4e klasse KNVB wat 
een hele verandering was ten opzichte 
van de “Boerenbond”.
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Na wat trainers versleten te 
hebben, kwam Juul van Hout als 
trainer. Wat ik daar nog van weet, 
is dat Juul onze nieuwe trainer 
werd, samen met conditietrainer 
Cor de Waal. Dat was echt een 
beul op de trainingen, maar dat 
kwam goed uit want in dat 
seizoen 1988/1989 pakten we de 
3e periode tegen de Raven. Die 
wedstijd wonnen we met 0-1 en 
we promoveerden zodoende weer naar de 4e klasse KNVB. 
Dat was echt een topprestatie.
We zijn toen met een aantal spelers lager gaan voetballen vanaf 
seizoen 1991 t/m 2010. In seizoen 1991/1992 begonnen we als het 6e 
met als leider Willem Huugen, maar al heel snel waren we alweer het 
3e. Wat namen uit die tijd (1993/1994) zijn, Kees Lasaroms, Juul, Willie 
en Ad van Hout , Rob Vincken, Frank Gielen, Wim v.d. Wiel, Peter vd 
Laar, Rob Teesink, Wim vd Maat en Jan van Heertum. Keepers hebben 
we wat versleten in die jaren: Jack Engelen (die later medeleider werd), 
Wim vd Maat, Willem Scheenjes , Hennie Bruinen, Stef Verdonschot, 
Hans Verbaal en dan vergeet ik er zeker nog wel een paar en ook nog 
die, die voor ons eenmalig gekeept hebben.

Dat was alles bij elkaar wel een hele leuke tijd met heel veel leuke 
weekeindjes weg met de hele ploeg en de partners.
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Het feest van het 75-jarig bestaan van 
ons clubke op 12 mei 2006 herinner ik 
me ook nog als de dag van gisteren in 
positieve en in negatieve zin.

In 2010 zijn we begonnen met het veteranenvoetbal op zaterdagmid-
dag. Dat was wel een hele omschakeling voor een aantal van ons want 
fanatiek dat waren we en dat liep wel eens hoog op. Maar gaandeweg 
kwamen we beter in de rol van veteranenvoetbal.

Ook daar hebben we hele leuke weekenden gehad in Duitsland, 
België en Nederland. Het begon met een wedstrijd kijken in Duitsland 
en eindigde meestal met een flinke kater (DRANK). Maar echt, dat was 
een hele leuke tijd en ik heb daar veel leuke en fijne herinneringen aan, 
vooral met mijne maat Fred van der Horst.
Voor mij zit het veteranenvoetbal erop na dit seizoen. Ik hoop echt dat 
er iemand opstaat om mijn taken over te nemen en zodoende het 
veteranenvoetbal voort te zetten.
Ik wil graag zelf iets nieuws beginnen met de 60 +, ik weet nog niet wat 
maar de toekomst zal het leren wat het gaat worden.
Ik heb tijdens het stukje schrijven heel wat leuke en fijne herinneringen 
in mijn hoofd laten passeren. Ik stuur ook wat foto’s mee zodat jullie 
ook nog kunnen genieten van de wel bekende goeie ouwe tijd.

P.S . ”De column van” vind ik een heel goed en leuk idee om misschien 
door te voeren in de komende clubbladen, dus misschien voelen meer 
oud- of nieuwe leden zich aangesproken om dat te doen.
Redactie succes er mee.

GROETJES
Peter Smulders

Op de volgende pagina besluiten we deze column met nog een selectie 
van ons ter beschikking staande en bewerkte foto’s.
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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.

JO13-1
Nadat we in de 1e fase kampioen geworden 
zijn in de 3e klasse en in de 2e en 3e fase 2e 
geworden zijn in de 2e klasse, mogen we de 
4e fase uitkomen in de 1e klasse. Dit gaf bij 

de kinderen en de begeleiding wat extra spanning, dit zagen we in het 
begin van de wedstrijden terug.

Zaterdag 12 maart 2022
Wilhelmina Boys JO13-1 - Tivoli JO13-1 2-1
We begonnen wat nerveus aan de wedstrijd en stonden de eerste 10 
minuten onder druk, waarbij Ceyhun een paar goede reddingen ver-
richtte. Na een kwartier komt de thuisploeg op 1-0 waarbij Thomas te 
laat was. Kort daarna een diepe pass van Furkan op Semmie die be-
heerst afrond, 1-1. Dit is tevens de ruststand.
İn de tweede helft een gelijkwaardige wedstrijd, maar door onoplet-
tendheid in de verdediging bij een vrije trap wordt toch gescoord, 2-1. 
Daarna een grote kans voor Romano die recht op de keeper schiet en 
daarna overschiet. Kort daarna fluit de scheids voor het eindsignaal. 
Erg jammer, we hadden meer verdiend tegen een sterke tegenstander!

Zaterdag 19 maart 2022
Tivoli JO13-1 – Reusel Sport JO13-1 3-4
Een wedstrijd die we wederom hadden moeten winnen. We maakten er 
een spannende wedstrijd van, waarin beide ploegen waar mogelijk de 
aanval zochten.
We liepen constant achter de feiten aan en probeerden terug te komen 
in de wedstrijd. Helaas werden we te laat wakker en was de wedstrijd 
gespeeld.
İn deze wedstrijd scoorden Romano (2x) en Furkan (1x) namens Tivoli.
Onnodige nederlaag, erg jammer!
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Zaterdag 26 maart 2022
Rood Wit Veldhoven JO13-1 - Tivoli JO13-1 3-2

İn de eerste helft speelden we goed en kwamen op 
voorsprong door Dean en Romano. Rust 0-2.
Na de rust, mede dankzij hulp van de scheids, 
kwam de tegenstander terug in de wedstrijd door 

discutabele beslissingen. Bij de 1-2 kreeg Noah de bal niet weggewerkt 
en dit werd afgestraft. Terwijl wij een penalty hadden moeten krijgen, 
kreeg de tegenstander wel een penalty. Die werd gemist en op de paal 
geschoten. Vijf minuten voor tijd wordt het toch 2-2. Een corner van 
rechts wordt kort genomen en de bal belandt in de kruising, keeper 
is kansloos. Een minuut voor tijd wederom een rare beslissing. De 
scheids geeft een corner terwijl het achterbal was. De corner van links 
wordt hard ingekopt in de hoek. Dit was helaas fataal!
Na 3 wedstrijden is de conclusie: 3 keer nipt verloren met 1 goal 
verschil en alle drie hadden we kunnen winnen en nu op 9 punten 
kunnen staan. We zijn niet minder dan onze tegenstanders. We 
moeten strijden en tactisch beter staan in het veld.
We hebben volle vertrouwen voor de komende wedstrijden, dat we toch 
goed zullen afsluiten deze periode in de 1e klasse.

Zaterdag 2 april 2022
Tivoli JO13-1 – DVS JO13-1 4-1

Deze wedstrijd willen we laten zien dat we in deze 
klasse thuis horen en dat we willen winnen. Tegen 
de koploper vraag je natuurlijk extra inzet, met 
kleine aanpassingen gingen we vol overtuiging van 

start. We beginnen goed aan de wedstrijd en direct een aantal kansen 
voor Furkan die helaas niet worden benut. Een steekbal van Furkan 
op Javey maar deze kans beland in het zijnet van de goal. DVS was 
een paar keer gevaarlijk maar Ceyhun was attent en keepte een goede 
wedstrijd. Een afstandsschot van DVS van 30 meter gaat via de lat 
over. Net voor de rust is het dan wel raak via Dean, een mooi schot 
rond de 16 meter in de hoek, 1-0. Rust.
Na de rust wordt een penalty door Jaylanio hard ingeschoten, keeper is 
kansloos, 2-0. Kort daarna een voorzet van rechts en Jaylanio is alert 
en tikt zo de 3-0 binnen. Daarna raken we voor niks een beetje in 
paniek en DVS krijgt ook een penalty, maar deze wordt gered door 
Ceyhun. Kort daarna valt toch de 3-1 door een foutje van Ceyhun. 
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DVS speelt alles of niks en gaat vol in de aanval. Met onze snelle 
aanvallers krijgen we hiermee veel ruimte. Een diepe pass van Luuk op 
Jaylanio is de beslissing, 4-1. Een hattrick voor Jaylanio, die belangrijk 
was vandaag. Als team hebben we verdiend gewonnen na 3 onnodige 
nederlagen in de 1e klasse.

Foto’s
We kregen van Dion nog enkele foto’s, die we hierna plaatsen.

JO8-1/JO9-1

Na een overwinning krijgt JO8-1 een traktatie in de kantine (foto links)/
teamfoto JO9-1 (foto rechts).

JO12-1
Wij zijn vandaag, 5 maart 2022, Districtskampioen geworden en 
daardoor gaan we in juni naar de Nederlandse Kampioenschappen. 
We hebben alle wedstrijden gewonnen en de finale met 3-0 gewonnen.

H H H
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TUSSENSTANDEN JEUGD (4e fase) 2022
(bijgewerkt t/m 9 april 2022)

Tivoli JO14-1 3e klasse 5 voorjaar

Tivoli JO13-1 1e klasse 13 voorjaar
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Tivoli JO13-2JM 4e klasse 26 voorjaar (3e fase)

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/Tivoli JO8-1/Tivoli JO8-2

H H H
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UIT DE MEDIA – AVE/ED/OVERIGEN

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

Op 14 maart lazen we op amateurvoetbaleindhoven.nl een artikel met 
ons gewaardeerd lid en ex-trainer van het 1e Hans Bonnema in de 
hoofdrol: 
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In het ED van 18 maart zagen we een artikel met onze zeer gewaar-
deerde erevoorzitter Dre Rennenberg als hoofdpersoon:

Onze zeer gewaardeerde speler van het 1e Ralf Walravens kwam 
in het ED van 9 april in de rubriek “UIT DE KLEEDKAMER” in de 
schijnwerpers:

H H H
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DE GESCHIEDENIS

In een jaargang, waarin onze club 90 jaar bestaat, kan en mag de 
geschiedschrijving natuurlijk niet ontbreken en tot nu toe hebben we 
de geschiedenis van de eerste 75 jaar, zoals die in ons jubileumboek 
75 jaar gepubliceerd is, verkort en in 3 delen geplaatst. 
Vanaf oktober 2021 hebben we je beloofd, dat we “de laatste 15 jaar” 
van onze geschiedenis (2006-2021) zouden gaan schrijven en 
publiceren. We zijn daarmee nog steeds bezig, maar door diverse 
omstandigheden hebben we dat nog niet kunnen completeren. Wel is 
het ons inmiddels gelukt om de “Geschiedenis van het clubblad”, 
zoals die in het 75-jarig jubileumboek is gepubliceerd, bij te werken 
voor de laatste 15 jaar en die gaan we in het kader van de rubriek
“SV Tivoli 90 Jaar – Geschiedenis” in verkorte vorm op de volgende 
pagina’s plaatsen. In een of meer van de volgende clubbladen komen 
we wellicht nog terug op wat jullie in dit kader nog van ons te goed 
hebben.
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CLUBBLAD – DE GESCHIEDENIS

In de naoorlogse jaren wordt er voor het eerst melding gemaakt om 
een clubblad uit te geven. In 1948 verschijnt dan het “Clubblad der 
voetbalvereniging Tivoli”, een jaar later gevolgd 
door “De Tivoliaan”. Het duurt echter tot 1951, 
dat met het verschijnen van het “Oranje-Zwartje” 
dit gedurende 8 jaar een vaster karakter krijgt. In 
1953 wordt de naam 
gewijzigd in “Tivoli-Nieuws”, maar op aandringen 

van leden wordt na 2 jaar de 
naam weer terug veranderd. 
Al vanaf het begin worden 
er advertenties geplaatst en 
de hoofdredacteuren van het 
eerste uur zijn J. Biermans (tot september 1952), 
J. Schellekens (tot juli 1954), J. vd Poel (tot juni 
1956) en Gerrit Leuverman (tot januari 1959). P.J. 
van Dooren is van 1955 tot 1959 de administra-
teur. In 1956 wordt bij het zilveren jubileum een 
speciaal jubileumnummer uitgegeven en als in 

januari 1959 het wekelijkse stencil wordt ingevoerd, gaat het “Oranje-
Zwartje” ter ziele.
In november 1966 wordt dan de draad weer opgepakt. Nadat een 
uitgeschreven prijsvraag niets tastbaars ople-

vert, bedenkt initiatiefnemer Henk 
Iedema de nieuwe naam en 
ontwerpt de nieuwe omslag. De 
nieuwe redactie van “56.18” 
(Tivoli’s codenummer bij de KNVB 
voor de toto) bestaat uit Alidus 
Bakker, Pierre Dassen, Henk 

Iedema, Egbert Kley, Tom van Schijndel en 
Ludy Vrijdag.  De laatste twee worden na de 
2e jaargang vervangen door Willy Philipsen en 
Sjan Iedema-Goosefoort. Een krantenartikel uit die tijd, waarin “56.18” 
een voorbeeld voor andere clubbladen wordt enoemd, bewijst dat de 
toets der kritiek ruimschoots doorstaan wordt. Het overbekende 
“knuppeltje” (een soort “pennenestafette”) wordt ingevoerd en tot 2 keer 
toe organiseert men een succesvolle zeskamp (niet te verwarren met 
die van heden) voor heel Tivoli.
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Ook in die dagen is er een chronisch gebrek aan kopij en mogelijk als 
gevolg daarvan stopt men na één nummer in de 4e jaargang vrij abrupt. 
Herman Goosefoort en Jack Gielen weten eind 1970 oud-gedienden 
Henk Iedema en Alidus Bakker over te halen om samen verder te gaan 
en “56.18” is gered. In maart 1971 bestaat Tivoli 40 jaar en start men 
met een jubileumnummer, waarin een begin wordt gemaakt met de 
geschiedschrijving van de SV Tivoli. De redactie bestaat dan uit Alidus 
Bakker, Jack Gielen, Herman Goosefoort en Theo van Woensel. Een 
jaar later zijn Arie Huben en Egbert Kley de vervangers van Alidus en 
Theo. Na 4 jaar is ook deze redactie moe van het geschooi om kopij en 
de verplichting om dan maar het hele blad zelf vol te schrijven en men 
vindt, dat het tijd wordt voor nieuw bloed en een frisse wind.
Er wordt een nieuwe redactie gevormd met Jules en Tinus van Driel, 
Arie en Hein Groeneveld, Juul van Hout en iets later Jack Engelen. 
Dit team neemt het begrip “frisse wind” erg ruim en ontketent in 1975 
een ware orkaan: er komt een andere omslag (Fred vd Horst) en de 
naam wordt gewoon “Clubblad SV Tivoli”. Men 
introduceert o.a. een lijst “schaduwschutters” 
(spelers met een beslissende voorzet), een 
“jeugdknuppel”, een “voetbal ABC” en een 
fotokwis. Inmiddels zijn de gebroeders van Driel 
vertrokken en zijn oud-gedienden Ludy Vrijdag 
en Henk Iedema weer terug op het “oude 
nest”. Ook Peter van Heesewijk, Hans van Wijnen 
en Betty Manders zijn in die tijd gedurende 
een kortere periode redactielid en Juul van Hout 
stapt terug om zich met belangrijkere zaken te 
gaan bezighouden.
In 1979 komt er voor het eerst volgens het door de redactie zelf aan-
gedragen structuurplan een redactielid in het bestuur. Een staaltje van 
journalistiek vernuft en organisatievermogen wordt getoond op 27 mei 
1979, wanneer het 1e kampioen wordt in de 2e klasse Brabantse Bond. 
Luttele uren na het laatste fluitsignaal verschijnt een speciale editie met 
o.a. een verslag van de ‘s middags gespeelde wedstrijd. 
Als Tivoli op 13 april 1980 weer kampioen wordt, herhaalt de redactie 
dat huzarenstukje, ditmaal echter in de vorm van een grote poster van 
de kampioenen met op de achterkant de uitslagen en verslagen van de 
competitie en in een bijlage het wedstrijdverslag van de 
kampioenswedstrijd.
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In het jaar van het gouden jubileum wordt in 
eendrachtige samenwerking met de jubileum-
commissie een jubileumboek uitgebracht. Jack 
Engelen, Jack Gielen, Hein Groeneveld, Juul van 
Hout, Willy Philipsen en Ludy Vrijdag zijn verant-
woordelijk voor dit fantastische eindproduct.
In 1981 treedt dan ook bij deze redactie een 
soort van metaalmoeheid op en zal het clubblad 
gedurende 1 seizoen niet verschijnen. 
Gelukkig wordt het jaar daarop een nieuwe 

redactie gevormd, waarin enkele oude “clubbladgetrouwen”, te 
weten Jack Gielen, Juul van Hout en Arie Huben plaatsnemen, een 
paar maanden later aangevuld met John vd Hurk. Ook de omslag wordt 
in een nieuw jasje (ontwerp Martie Dekkers) 
gestoken. Jack Gielen wordt dan een jaar later 
opgevolgd door Marina Stinnissen en nog een 
jaar later zijn de ervaren rotten Juul van Hout en 
Arie Huben vervangen door Fred Tilburgs, André 
Klokgieters en Leo Reniers, even later gevolgd 
door Ad van Hout. In december 1984 komt er 
een speciaal nummer, dat helemaal gewijd is aan 
de jubilarissen van de speciale insigneavond in 
november. In januari 1986 keert Jack Engelen 
terug als redactielid en is sindsdien niet meer 
weggeweest. In 1988-1989 vertrekt John vd Hurk 
en keert Arie Groeneveld voor een aantal jaren terug. Bekende 
rubrieken uit de 80-er jaren zijn o.a. de “Runner-up”, de “standenlijst 
gemiddelde doelsaldo” en de 30 seconden van …
Dan, in het diamanten jubileumjaar 1990-1991 bestaat de redactie uit 
Fred vd Horst, Arie Groeneveld en Jack Engelen. Door de vele 
organisatorische en financiële problemen wordt het jubileum niet echt 
gevierd. De redactie laat dit toch niet ongemerkt voorbij gaan en 
publiceert in een feuilleton van 5 afleveringen “de geschiedenis van 
de laatste 10 jaar”. Na het vertrek van Arie Groeneveld in 1992 doen 
Fred en Jack het dan 4 jaar met zijn tweeën, gevolgd door een 2-jarig 
solo-optreden van Jack na het vertrek van Fred in 1996. In 1998 krijgt 
hij dan jeugdige versterking van Peter Engelen, Pascal Janssen en 
Franklin Klumpkens en in deze samenstelling opereert de redactie, met 
de illustere bijnaam “Oom Donald en zijn neefjes”, tot 2003. In 2003 
verlaat “neefje” Peter Engelen Tivoli en dientengevolge ook de
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redactie. Hans Sanders, die al enige tijd ‘n nieuwe zeer gewaardeerde 
rubriek “De Column van……” met als ondertitel “Nooit Ijzeren Noppen” 
voor zijn rekening neemt, wordt het nieuwe “neefje” en volgt Peter op. 
Franklin is er in 2000 een jaartje tussenuit geweest, omdat hij (samen 
met Guillaume Stubbs) naar Australië vertrekt, maar hij blijft dan van 
afstand maandelijks zijn bijdrage leveren met de rubriek “De avonturen 
van Ko(ala) en Abe(rigonal)”. 

In 2001 bij het platina jubileum levert de redactie 
weer een puike prestatie door in opdracht of op 
verzoek van de inderhaast ingestelde jubileumcom-
missie een “speciale uitgave ter gelegenheid van 
het 70-jarig bestaan” zowel inhoudelijk (met speciale 
medewerking van “freelancer” Peter van Heesewijk) 
als financieel voor haar rekening te nemen. Als in 
september 2003 gevierd wordt, dat Tivoli 3,4,5,6 het 
bronzen jubileum (12,5 jaar) heeft, is ook de redactie 

paraat om vooraf mee de geschiedschrijving vast te leggen en zo 
mogelijk te maken om ook voor deze gelegenheid een speciaal 
jubileumboekje te doen verschijnen. In deze context is nog 
vermeldenswaard, dat in datzelfde seizoen 3e elftal speler Stijn de Werk 
naar Australië vertrekt en regelmatig de redactie van e-mails voorziet. 
Onder de titel “The red devil in Australia” wordt de Tivoli-familie van zijn 
belevenissen op de hoogte gehouden. 
Het overlijden op 52-jarige leeftijd van ons lid van 
verdienste Tinus van Driel in september 2005 is ook 
voor het clubblad een gevoelige aderlating. Vanaf 
1974-75 is hij onafgebroken de penningmeester van 
de redactie geweest en heeft dus zo’n 30 keer bij de 
drukker afgerekend.

Op 16 maart 2006 
bestaat onze club dan 
75 jaar en ter gelegen-
heid van dit zogeheten 
albasten jubileum wordt er in eendrachtige 
samenwerking met de jubileumcommissie 
een jubileumboek samengesteld.

In 2009 verlaat “opmaak-wizard” Hans Sanders de redactie na 7 trouwe 
jaren dienst. Het digitale tijdperk begint steeds verder op te rukken en 
ook bij Tivoli hebben we vanaf seizoen 2005-2006 een eigen website. 
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In 2010 komt onze huidige secretaris Marc van Hout, die eerder al als 
“(junior-)webryder” aan de website bijdrages leverde, als vaste 

correspondent in dienst van de redactie.In 2012 
gaat dan onze huisdrukker, die dan al zo’n 46 
jaar ons clubblad drukt, helaas failliet en een 

zoektocht naar betaalbare alternatieven levert slechts tijdelijk een 
oplossing. Omdat het drukken en verzenden van ons clubblad te duur 
werd, hebben we in 2013 helaas moeten besluiten de gedrukte versie 
vaarwel te zeggen en ook de verzending te digitaliseren. De website-
versie van ons clubblad was er al een tijdje, maar is door digitale 
ontwikkelingen steeds verder geprofessionaliseerd en vanaf seizoen 
2014-2015 is die voortaan compleet in kleur.

Op 4 augustus 2015 overlijdt op 56-jarige leeftijd John 
vd Hurk en ook dat is een gevoelige aderlating. Hij 
was bij Tivoli onder meer van 1982 tot 1990 (hoofd-)
redacteur, voorzitter van de jubileumcommissie bij het 
75-jarig bestaan en op dat moment 
48 jaar lid. Een feestelijker tintje komt 
voor rekening van hoofdredacteur 
Jack Engelen. Vanwege zijn vele 
verdiensten voor onze club en met 

name de redactie werd hij in september 2013 
geridderd en benoemd tot lid in de orde van Oranje-
Nassau. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2016 
deed SV Tivoli ook nog een duit in het zakje en promo-
veerde hem van lid van verdienste tot erelid. Het kampi-
oenschap van ons 1e in 2017, dat toen voor het eerst in 
37 jaar de titel behaalde, is natuurlijk ook in uw clubblad 
uitvoerig aan de orde geweest, net zoals in 2018, toen 
het 1e dat huzarenstukje nog eens herhaalde.

“Onzeh Jonghu”, ex-redactielid en 
kersvers lid van verdienste Fred vd 
Horst overlijdt op 24 maart 2018 op 
64-jarige leeftijd en dat is diep triest.
De huidige redactie bestaat uit 
Franklin Klumpkens en Pascal Janssen, die er sinds 
1998 bij zijn en Jack Engelen, die van 1974 tot 1981 
en vanaf 1986 de redactie bemant. De unieke 
mijlpalen, die deze redactie in januari 2011, juni 2014, 

februari 2016, oktober 2017, juni 2019 en februari 2021 bereikt met een 
gezamenlijk onafgebroken redactielidmaatschap van 
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resp. 50, 60, 65, 70, 75 en 80 jaar zullen de boeken ingaan als niet te 
verbreken records. En natuurlijk hebben zij daar in de betreffende 
clubladen de nodige aandacht aan besteed.

Op 16 maart 2021 bestaat de club dan 90 jaar, dat 
met name door Corona-perikelen nog niet adequaat 
gevierd is kunnen worden. Uw redactie is vanaf die 
tijd echter begonnen met het publiceren van diverse 
speciale SV Tivoli - 90 jaar-rubrieken en gaat 
daarmee tot het eind van deze jaargang door.
We besluiten deze rubriek met ‘n selectie foto’s overige redactieleden/
correspondenten. We zijn benieuwd, wie u herkent.

H H H
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60 + VOETBAL

Eerder in dit clubblad hebt u in “SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN 
VAN PETER SMULDERS” gelezen, dat Peter van plan is om iets 
nieuws op te starten. Op zijn verzoek plaatsen we onderstaande tekst:

Welke 60+-er heeft er zin om op 
een of meerdere doordeweekse 
middagen bij SV Tivoli op de 
Heihoef een balletje met lotge-
noten te trappen? Met natuurlijk 
na afloop een bakje koffie, pilsje 
of meer van dit soort genot. Je 
moet natuurlijk wel een leeftijd 
hebben van 60 jaar of ouder, 
maar je hoeft niet perse lid te 
zijn van Tivoli. Geïnteresseer-
den kunnen zich aanmelden bij 
Peter Smulders op emailadres 
petersmulders16@gmail.com of op 
telefoonnummer 06 3802 5518.

H H H

OVERLIJDEN

Onlangs kregen we het trieste bericht van het overlijden 
van onze oud-trainer

Noud vd Vleuten

Hij overleed op 26 maart 2022 op 83-jarige leeftijd.

Hij was in 3 verschillende periodes gedurende in totaal 6 seizoenen 
de trainer-coach van ons 1e elftal, waarbij hij in zijn 1e periode met 

2 kampioenschappen (1978-79/79-80) zeer succesvol was.

Wij wensen zijn familie en al hun dierbaren veel sterkte toe.
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CORONA 
(samengesteld en bewerkt door onze redacteur Jack Engelen)

Nu zo goed als alle Corona-maatregelen geschrapt zijn, is het aanbod 
aan Coronanieuws aan het minderen. Zoals het er nu naar uitziet, zal 
dit vermoedelijk de laatste aflevering worden van onze speciale 
Corona-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.

Deze screenshots komen van 10, 11 en 12 maart:

F F F
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Op 14 en 15 maart maakten we deze screenshots:

F F F
Deze ED- en andere screenshots zijn van 15 maart:

F F F
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Op 17 maart lazen we dit in het ED:

F F F
En een selectie van 20, 22 en 23 maart:

F F F




41

Op 23 maart lazen we dit:

F F F
Deze artikelen zijn uit het ED van 24 maart:

F F F
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Van 26, 28 en 29 maart hier weer enkele screenshots:

F F F
Nog wat screenshots van 1 en 2 april:

F F F
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Op 2 en 4 april scanden we deze ED-artikelen:

F F F
Hier nog enkele van 5 en 6 april:

F F F
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En deze zijn van 6 en 9 april:

F F F
Tot slot  nog wat screenshots van 9, 11 en 12 april:

F F F
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 11  (15 maart):
“Zeuren over een slecht veld of een gele kaart lijkt plotseling behoorlijk 
misplaatst.”

Bij mij in de gemeente spelen tijdens deze verkiezingen twee 
belangrijke kwesties. De bouw van een groot zakenhotel aan de 
dorpsgrens en een nieuwe spoorverbinding met de Randstad. 
Over beide zijn de gemoederen nogal verdeeld. Vooral de lokale 
politieke partijen hebben het onderdeel gemaakt van hun 
verkiezingsprogramma.

Toch hoor ik er in mijn omgeving vrijwel niemand over: morgen 
stemmen. In de buurt is het opvallend rustig op wat flyerende en rozen 
uitdelende partijmedewerkers na. Het aanplakbord in de dorpskern lijkt 
de aankondiging van een rondreizend circus dat alweer is 
doorgetrokken.

Hoe dat komt, is eenvoudig te verklaren. De oorlog in Oekraïne is alles 
overstemmend. Ook ik hang aan de lippen van iedere militairkenner 
op televisie met een hoopvol teken over succesvol Oekraïens verzet, 
huiver bij de beelden waarin ouders van elkaar en hun kinderen wor-
den gescheiden en bewonder de ongelooflijk dappere demonstranten 
in Rusland en Wit-Rusland, waar je zelfs met een wit papier in je hand 
voor vijftien jaar het strafkamp in kunt gaan.
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Toen wij in oktober vorig jaar met de OranjeLeeuwinnen in Minsk tegen 
Wit-Rusland speelden, wilde de spelersgroep alles aanpakken om een 
statement te maken tegen de ernstige mensenrechtenschendingen in 
dat land. De ideeën buitelden over elkaar. Met een spandoek of 
regenboogvlag het veld op, een social mediacampagne, 
persconferentie, interviews. Om veiligheidsredenen werd het ons 
afgeraden. Het was immers nog geen vier maanden geleden, dat het 
Ryanair-vliegtuig van journalist, activist en blogger Roman Pratasevitsj 
door Wit-Russische autoriteiten gekaapt werd. In onze omgeving ter 
plekke  stikte het van de leden van de veiligheidsdienst. Uiteindelijk 
hebben de OranjeLeeuwinnen met de OneLove-badge op gespeeld.

Een mooi signaal.

Inmiddels hebben 37 voetballanden besloten niet meer met hun 
nationale teams tegen Rusland of Wit-Rusland uit te komen. Het is 
voor het eerst in de geschiedenis dat de sport zich zo massaal met 
de politiek mengt. Natuurlijk is het de vraag of het helpt, maar in 
gezamenlijkheid laten we in ieder geval weten dat het afschuwelijk is 
wat er in Oekraïne gebeurt.
Ook in de Nederlandse voetbalgemeenschap zijn de ogen massaal op 
het oosten gericht. Er is op dit moment geen amateurclub, die niet iets 
doet voor Oekraïne. Dagelijks gaan er bussen vol ingezamelde spullen 
richting de Pools-Oekraïense grens en honderden leden hebben zich 
bij hun gemeente gemeld onderdak te willen bieden aan vluchtelingen. 
Wij hebben dit weekend de gemeente Zeist laten weten onze Campus 
voor tijdelijke opvang open te stellen.
Ondertussen bedenk je je, de oorlogsellende overziend, hoe rijk we het 
hebben in Nederland en op zaterdag en zondag ons wedstrijdje mogen 
spelen. Zeuren over een slecht veld of een gele kaart lijkt plotseling 
behoorlijk misplaatst. Toch hoeft niet alles te worden gerelativeerd, of 
opgeslokt door de oorlog in Oekraïne. Hiervoor zijn de gemeenteraads-
verkiezingen een te groot goed. Voor een belangrijk deel wordt morgen 
immers gekozen voor het dagelijkse leef- en woongenot in je buurt. 
Hoeveel geld er bijvoorbeeld beschikbaar wordt gesteld voor de club. 
De accommodatie. Dagelijkse dingen, die met een oorlog op minder 
dan 1300 kilometer afstand, helaas niet zo dagelijks blijken te zijn.

Laten we dat koesteren.
Stem!

F F F
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Column week 13  (30 maart):
“Je kunt tegenwoordig zelfs al met je tweejarige zoon of dochter naar 
de peutervoetbalklas”

‘Voetballen met Wiel Coerver’ was in de jaren ’80 mijn 
voetbalschool. Dribbelen en drijven, afwerken op de goal, 
kappen en draaien. Eindeloos heb ik de oefeningen van de 
Limburgse voetbalgrootmeester herhaald. Bij omroep TROS 
hadden ze de uitzendingen zo uitgekiend, dat je de lesstof een 
kwartier voor het avondeten kon bekijken, om het direct daarna 
in praktijk te brengen.

Coerver’s lesboek, ‘leerplan voor de ideale voetballer’, gebruikte ik erbij 
met de uitlegplaatjes over passeer- en schijnbewegingen. Samen met 
de videobanden en de ordnermap met krantenknipsels moeten ze nog 
ergens op zolder liggen.
De ranke en altijd in het zwartgeklede ‘Einstein van het voetbal’ schoot 
door mijn hoofd toen wij twee jaar geleden een onderzoek zijn gestart 
naar de opkomst van commerciële voetbalscholen. Een snelgroeiende 
bedrijfstak met in Nederland naar schatting zeker tweehonderd 
ondernemingen. Tegen betaling kun je er trainen. Daarbij mikken de 
meeste voetbalbijlesinstituten op de doelgroep van 6 tot 16 jaar. Per 
training betaal je gemiddeld 13,16 euro, ten opzichte van 1,88 euro bij 
een vereniging. In nagenoeg alle gevallen zijn jongens en meisjes van 
ieder speelniveau welkom.
Uit ons onderzoek blijkt ook, dat zo’n voetbalschool invulling geeft aan 
de behoefte van kinderen, die meer willen dan alleen de reguliere 
training op de voetbalclub. Ze krijgen er veel persoonlijke aandacht en 
de lessen zijn meestal gericht op de verbetering van technische skills, 
dikwijls gedoceerd door goed opgeleide trainers met ervaring in het 
profvoetbal.
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Toch kleven er nadelen aan:

1. Onnodig veel druk

Doorgaans bepalen niet de kinderen, maar vaders en moeders de 
aanmelding bij een voetbalschool. Je kunt tegenwoordig zelfs al met 
je tweejarige zoon of dochter naar de peutervoetbalklas. Domweg om-
dat steeds meer ouders geloven, dat hun kind vanaf een jaar of vier 
naar een profclub moet. Bij de KNVB noemen we dat de ‘maakbaar-
heidsillusie’, want het is breed bekend, dat je pas na je veertiende echt 
kunt vaststellen of je potentieel talent hebt voor de top. En dan nog… 
slechts 0,1 procent van de voetballertjes haalt uiteindelijk de eredivisie.

2. Afbreuk aan het sociale karakter van het amateurvoetbal

Doordat voetbalscholen commerciële bedrijven zijn, mogen ze niet 
meedoen aan de KNVB-competities. Om hun klanten toch competitie- 
en bekerwedstrijden te laten spelen, sluiten ze zich steeds vaker aan 
bij een amateurclub. Dat leidt tot botsingen. Voetbal is de grootste sport 
van Nederland met deelnemers uit alle lagen van de bevolking en 
verenigingen het middel om mensen uit de buurt en de regio met elkaar 
te verbinden. Voetbalscholen streven naar winst en beter presterende 
kinderen. Hierdoor ontstaan wrijvingen. Zeker als de prestatiecultuur 
binnen de vereniging de overhand krijgt, dan verslechtert de sfeer.

Maar betekent dit dat wij willen ingrijpen? Een verbod eisen op com-
merciële voetbalscholen?
Nee hoor, daar gaan wij helemaal niet over. Het zijn zelfstandige 
bedrijven, die bij andere instanties onder toezicht staan. Wel vinden 
we het belangrijk, dat ouders bewuste keuzes maken, bijvoorbeeld met 
de Advieswijzer van de KNVB.

Verder biedt de opkomst van commerciële voetbalscholen vooral kan-
sen. Zoals de interne voetbalschool voor verenigingen. Met de hulp van 
de KNVB is dat bij steeds meer amateurclubs een succes. Aan de ba-
sis hiervan staat de gekozen trainingsopzet, waarin ieder kind welkom 
is en alles draait om pure spelvreugde en leerplezier. Kinderen kunnen 
kind zijn, zonder te hoeven voldoen aan volwassen verwachtingen.

Pure winst voor de club.
H H H
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De quiz met aan de geschiedenis van onze club gerelateerde vragen, 
die we speciaal ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan hebben 
samengesteld en die we (hoe verrassend)

“De Grote SV Tivoli 90 Jaar Quiz”
 

hebben genoemd, is nu in een laatste stadium beland. We hopen nog 
steeds, dat jullie mee willen strijden om de prijzen en/of om de titel 

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

Mocht dat zo zijn, dan kun je de jouw oplossingen sturen naar 
svtivoliclubblad@gmail.com tot aan de deadline.
We hebben die (voorlopig) vastgesteld op 26 mei 2022.

In eerdere clubbladen hebben we al op diverse manieren de 60 
geselecteerde vragen geplaatst met ook de links naar onze website, 
waar alle vragen zijn terug te lezen. In dit clubblad gaan we nog eens 
alle vragen plaatsen met aan het einde daarvan de links naar de 
vragen op de website. Op het eind van 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 af-
scheid en werden in 1973 benoemd tot Erelid? 

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

Vraag 6
Wie zat in de 50-er en 60-er jaren langdurig in het bestuur, was in die 
tijd een markant figuur m.n. omdat hij “per zogenaamde stootkar snoep 
en versnaperingen van het Arnaudinaplein naar het veld aan de 
Heezerweg sleept om te verkopen voor Tivoli” en werd in 1972 
benoemd tot lid van verdienste? 
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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 
promotie 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- 41/1942- 43) als 
penningmeester (1954-1955) van het hoofdbestuur, coach 1e naast trai-
ner “Flip” Lenting van 1963-1967 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 re-
cordhouder “oudste speler in het 1e”, bezet met 534 wedstrijden 1e de 
2e plaats in 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, kantine en 
Hoofdbestuur?
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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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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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- onze oud-hoofdtrainer Noud vd Vleuten is overleden
- hij op 26 maart op 83-jarige leeftijd van ons heen ging
- Noud ons vaandelteam in 3 periodes onder zijn hoede heeft gehad
- hij toch zeker wel succesvol was bij onze club
- in 1978-79 en 79-80 2 achtereenvolgende titels werden behaald
- hij echter wel van iedereen “inzet eiste tot 90 minuten 
 na de wedstrijd”
- wij zijn familie en dierbaren veel sterkte wensen met dit verlies
- ons huidige vaandelteam met wat personele problemen kampt
- er gelukkig diverse Tivolianen bereidwillig zijn om hen uit de brand 
 te helpen
- er gelukkig wel weer diverse gesprekken met potentiële nieuwe 
 trainers zijn geweest
- er hopelijk snel een nieuwe oefenmeester aangesteld kan worden
- ons damesteam ook hard op zoek is naar nieuwe speelsters
- zij met wat verse krachten komend seizoen er weer volle bak 
 tegenaan willen gaan
- het derde ondertussen blijft doen wat ze al jaren doen
- we hiermee doelen op winnen
- de overwinningen door hen aaneengeschakeld worden
- het belangrijkste toch altijd het plezier blijft
- dit duidelijk te zien is op alle voetbalvelden
- voetbal eigenlijk niet meer dan een mooie afleiding is
- dit overduidelijk wordt als je naar de oorlog in Oekraïne kijkt
- het dieptriest is om te zien wat mensen elkaar daar aan kunnen doen
- wij alle slachtoffers heel veel sterkte wensen

H H H






