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REDACTIONEEL

Terwijl de oorlog 
verder woedt, gaat 
het dagelijkse 
leven en daarmee 
ook het leven in de 
voetbalclub verder. 
Voor komend 
seizoen hebben we 
een oude bekende 
terug weten te 

halen, Maikel van Dooren is namelijk 
de nieuw aangestelde hoofdtrainer. 
Hiermee heeft de vereniging dus een 
passende oplossing gevonden voor 
het ontstane probleem. Een aan-
tal jaren terug heeft Maikel zich als 
speler zeer verdienstelijk gemaakt in 
ons vaandelteam en nu mag hij die 
ervaring en zijn kennis en kunde gaan 
overbrengen op onze spelersgroep.
Na enkele jaren als assistent-trainer 
te hebben gefunctioneerd, gaat Mai-
kel nu voor het eerst de rol van hoofd-
trainer uitoefenen. Door zijn verleden 
weten we in elk geval dat hij zeker bij 
onze club past.
Terugkomend op de eerder genoem-
de oorlog, kunnen we eigenlijk niet 
anders concluderen dan dat het diep 
triest is, dat zo een groot onrecht nog 
kan bestaan in de moderne tijd.

Voor nu veel leesplezier!
H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Maikel van Dooren wordt onze nieuwe hoofdtrainer!
Komend seizoen zal Maikel van Dooren aan het hoofd van onze selec-
tie staan. De oud-Tivoliaan komt over van Valkenswaard, waar hij dit 
seizoen assistent van het 1e is. Verderop in dit blad kunnen jullie het 
kersverse persbericht lezen. Uiteraard willen wij als bestuur via deze 
weg Maikel ook alvast veel succes wensen bij deze nieuwe uitdaging!

Dames gestopt en gezocht!
Helaas is onze oproep in het laatste clubbladen zonder het gewenste 
resultaat geweest, evenals de andere pogingen tot het werven van le-
den 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 speel-
sters tegenaan en willen dit keer voor een elftal in plaats van zevental 
gaan. Dus ben of ken jij iemand, die graag een balletje zou trappen in 
ons oranje, twijfel dan niet en meld je aan!

Nevenactiviteiten
We zijn op zoek naar een aantal enthousiaste helpende handen op het 
gebied van nevenactiviteiten.
Weet jij hoe je een feestje moet bouwen en lijkt het je leuk om verschil-
lende activiteiten en feesten te organiseren bij SV Tivoli? Meld je dan 
aan bij Michael Cadenas (0652766356).
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Ledenwervingsactie
We zijn een ledenwervingsactie gestart, omdat we op zoek zijn naar 
spelers en teams. Op initiatief van John Hanraths is er een hele mooie 
poster gemaakt, die zich vooral richt op de zg. expats. Die poster vind 
je verderop in dit clubblad.

Vertrouwenspersoon
In de praktijk is gebleken, dat er in de vereniging blijkbaar behoefte is 
aan een dergelijke functionaris. Daarom heeft het bestuur recentelijk 
besloten om deze nieuwe functie in te vullen met het benoemen van 
Pascal Janssen tot de vertrouwenspersoon van SV Tivoli. Verderop in 
dit clubblad lees je daar meer over.

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 nog steeds 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 26 mei.

Namens het bestuur,

Marc van Hout,
secretaris

H H H
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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
 20 Nina Evers dames
  Belle Driessen verenigingslid
 21 Novy Heerings dames
 23 Nick van Reusel senioren
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 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

WIJ FELICITEREN

in de maand juni

 1 Marijke Smulders Vugts verenigingslid
 2 Henny van Daal veteranen
 4 Atahan Gunuc senioren
 5 Brandon Gielis senioren
  Daniel Zambrana Carmona senioren
 7 Daan Arts senioren
  Mike Box senioren
 8 Fabrizio van Rooij jeugd
 9 Milan Meulensteen jeugd
  Meike Overbeek jeugd
  Tim van den Akker senioren
 10 Hein Groeneveld lid van verdienste/
   commissie van beroep
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Thijs van Ingen senioren
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
  Gio Huijsmans senioren
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 15 Noah Janssen jeugd
  Mari van Engeland senioren
 20 Hakan Arici senioren/veteranen
  Thiago Villagra Roa jeugd
 21 Nick van den Broek jeugd
 22 Stijn de Werk veteranen
  Yagizhan Gunuc senioren
  Jacky Box senioren
  Deniz Demir senioren
  Joey Vroenhoven senioren
 23 Kenneth den Ouden senioren
 24 Lenie van Heesewijk lid van verdienste
  Jayesh Jagroep jeugd
  Asbaa, Adnan senioren
 25 Feransio Murringen jeugd
 26 Elvis Egbe Agbor senioren
	 27	 Lotfi	Veldman	 jeugd
  Jody Overman senioren
 28 Joeri Berende trainer selectie
  Emre Capkurt jeugd

H H H
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VAN DE EREVOORZITTER

Iedere maand kijk ik steeds weer met belangstelling 
uit naar het verschijnen van ons clubblad. Ik heb 
in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen de 
laatste tijd erg weinig van mij laten horen, wat niet 
wil zeggen dat ik niet met belangstelling het 
clubgebeuren heb gevolgd. Om iedere maandag 
weer in de krant de resultaten van ons vaandelteam 
te volgen, noopte mij helaas vaak naar de onderkant 
van de ranglijst te kijken. Dat was in mijn lange 
periode als voorzitter overigens niet vreemd en 

dikwijls heb ik dan ook met een zucht naar de standenlijst gekeken. Ik 
constateerde	dan	gelijktijdig	dat	mijn	club,	Tivoli,	een	fijn	clubke	was	
om daar voorzitter van te mogen zijn. Ondanks de minder goede 
resultaten	van	onze	vaandelelftallen	was	de	sfeer	voortreffelijk	en	voor	
mij en vele anderen, jarenlang een uitlaatklep waar vriendschap en 
gezelligheid geen tijd kostte. Dat die tijd graag werd besteed om de 
club het bestaansrecht te geven die zo hard nodig en dik en dik 
verdiend was, sprak natuurlijk voor zich. Ik hoef het hier nog niet eens 
aan te geven, maar we komen vanuit een tijd die voor veel mensen erg 
moeilijk is geweest, een tijd waarin voor het ultieme clubgebeuren geen 
plaats meer was. De sporen daarvan zijn dan ook in het verenigings-
leven, ook bij een club als de onze, nog wel te zien. Omdat het totale 
verenigingsleven in zijn geheel te lang stil heeft gelegen, waardoor 
menig lid een andere tijdinvulling heeft gevonden, is het van groot 
belang dat gezelligheid bij Tivoli weer geen tijd zal kennen. Dat hierin 
een bijzondere taak ligt voor de activiteitencommissie spreekt natuurlijk 
voor zich en ik wens iedereen daarbij veel succes toe. Misschien 
kunnen we samen nog even stil staan bij 5 mei 1945. Het is nu 77 jaar 
geleden dat ons land werd bevrijd, ik maakte dat als kind mee! Hoe 
droevig is het dan nu te moeten constateren, dat niet ver hier vandaan 
door oorlogsgeweld in Europa, een hele bevolking op de korrel wordt 
genomen, ontelbare mensen sterven, steden worden vernield en 
miljoenen hun heil in een ander land moeten zoeken omdat ze alles 
verloren hebben. Bevrijd zijn en in vrede te mogen leven, is een groot 
goed dat we moeten blijven koesteren, nu en ook in de toekomst!

Dre Rennenberg
Erevoorzitter

H H H
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HET 1E – (PLAY-OFFS VOOR) DEGRADATIE?? 

Ook in dit clubblad gaan 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 met andere bronnen, zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl.
In de afgelopen periode is duidelijk geworden, dat er nog weinig kans is 
om de (play-offs voor) degradatie te onltopen of we moeten de laatste 
5 wedstijden nog gaan stunten met veel punten. Er blijtt dus nog wel 
hoop. Tegen rodelantaarndrager EMK wisten we nog 1 punt te halen, 
maar de overige 3 partijen gingen verloren.

Tivoli – EMK (1-0) 1-1 18 april 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/acht-wint-van-koploper-dvs-boekt-zeer-ruime-
zege~aba8d6c0/ 
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WEC – Tivoli (1-0) 3-0 24 april 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/acht-pakt-koppositie-mariahout-stunt-tegen-
avesteyn~a646c1a2/ 

Tivoli – DOSL (1-2) 1-5 1 mei 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/rkgsv-nieuwe-nummer-drie-dosl-boekt-ruime-
uitzege~a2d212fc2/ 
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Tivoli – Acht (0-0) 0-3 8 mei 2022 
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/koploper-acht-wint-voor-negende-keer-op-rij-
meerdere-ploegen-strijden-voor-derde-plek~ae7e8045/ 

amateurvoetbaleindhoven.nl

H H H
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POSTER LEDENWERVING

In het kader van de ledenwervingsactie heeft John Hanraths een poster 
laten ontwerpen, die zich speciaal richt op de zg. expats. Onderstaand 
plaatsen we die.

H H H
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SV TIVOLI 90 JAAR

In het kader van ons 90-jarig jubileum heb-
ben we in ons clubblad vanaf maart 2021 
flink uitgepakt, vinden wij nog steeds zelf. 
Zo hebben we tot nu toe een aantal rubrie-
ken 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:

DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR QUIZ  
Vanaf maart vorig jaar hebben we in 4 achter-
eenvolgende clubbladen de afzonderlijke 
4 rondes van 15 vragen gepubliceerd en de 
2 daaropvolgende clubbladen hebben we alle 
4 rondes tegelijk geplaatst. Vanaf clubblad 
nummer 3 van deze jaargang hadden we met 
onze websitebeheerder Willem Scheenjes geregeld, dat alle vragen zijn 
terug te lezen op de website 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 met de ver-
wijzingen naar de website en stelden we de deadline voor de oplossin-
gen op 26 mei 2022. In dit clubblad doen we dat nog een keer.

SV TIVOLI 90 JAAR – SPECIAL
In dit clubblad hebben we iets 
nieuws, een “Mister Tivoli”-achtige 
rubriek in de vorm van een interview 
met de eerste door ons gekozen 
“Mister Tivoli”. 

In dit clubblad is dat niemand minder dan Hennie Bruinen, onze oud-
doelman van met name het 1e, die met 534 wedstrijden Tivoli 1 een 2e 
plaats op de “Ranglijst meeste wedstrijden Tivoli 1” in neemt.



13

SV TIVOLI 90 JAAR – RANGLIJSTEN

Na een pauze van 3 clubbladen plaatsen we 
in dit clubblad weer eens de eerste 4 van de 
8 ranglijsten, die we bedacht hebben, t.w. 
“Aantal wedstrijden 1 e”, “Oudste speler 1e”, 
“Jongste speler 1e”, “Aantal jaren trainer/
coach 1 e”. 

SV TIVOLI 90 JAAR – EREGALERIJ

Omdat we vanaf het clubblad november 
de “Ereleden en Leden van verdienste” 
voortaan op de binnenkanten van de kaft 
publiceren, is dit voortaan de “Eregalerij 
– Bestuurders en Trainers”. Na enkele 
pauzes plaatsen we in dit clubblad een 
deel van die lijst. 

Over de overige SV Tivoli 90 jaar-rubrieken het volgende: 

SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN
Na vele succesvolle columns van “markante 
Tivolianen” lassen we deze keer een pauze in.

SV TIVOLI 90 JAAR – DE GESCHIEDENIS

U hebt van ons nog “De Geschiedenis 
van de laatste 15 jaar” tegoed, maar 
dat is ons nog steeds niet gelukt. 

We hopen dat in een van de volgende 
clubbladen toch nog voor elkaar te 
krijgen..

H H H
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PERSBERICHT SV TIVOLI

Op 6 mei 2022 verstuurde onze secretaris Marc van Hout het volgende 
persbericht:

Maikel van Dooren nieuwe hoofdtrainer SV Tivoli

Komend seizoen zal Maikel van 
Dooren aan het roer staan bij SV Tivoli. 
De 47-jarige oefenmeester komt over 
van SV Valkenswaard, waar hij sinds dit 
seizoen assistent trainer bij het 1e is en 
de jaren daarvoor het 2e elftal onder zijn 
hoede had. 

Met deze aanstelling keert Van Dooren 
terug op het oude nest, waar hij halver-
wege de jaren negentig als speler al drie 
seizoenen actief was. Het wordt zijn 
eerste klus als hoofdtrainer. 
Van Dooren tekent in eerste instantie 
voor een seizoen, waarbij de insteek is 
dat beide partijen langer met elkaar door 
zullen gaan als de samenwerking 

bevalt. De komende periode zullen Van Dooren en het bestuur de 
selectie en technische staf verder gaan vormgeven.

Van Dooren heeft er in ieder geval zin in: “Dat Tivoli mij de kans geeft 
om mijn ambities als hoofdtrainer verder vorm te geven is super, 
temeer omdat ik hier in het verleden met veel plezier heb gevoetbald. 
Ik kijk er naar uit om snel met de jongens aan de slag te gaan en 
hopelijk kom ik ook nog oude bekenden van toen tegen!”

F F F

Ed.nl en Amateurvoetbaleindhoven.nl plaatsten dit bericht ook op 6 
mei. Alhoewel de inhoud vrijwel identiek is als bovenstaande laten we 
daar op de volgende pagina’s screenshots van zien.
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F F F

H H H
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 
(bijgewerkt t/m 8 mei  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




18

DE PAASHAAS BIJ TIVOLI

Op donderdag 14 april werden we bij SV Tivoli blij verrast met een erg 
onverwacht bezoek van de Paashaas. Die had blijkbaar stiekem 
paaseieren verstopt op ons sportpark de Heihoef. En natuurlijk heeft 
iedereen meegeholpen om al dat lekkers te vinden.
Wij hebben gehoord, dat iedereen genoten heeft van dit speciale 
verrassingsbezoek en dat het een erg geslaagd evenement is geweest. 
Natuurlijk is het op zijn plaats om zij die dit mogelijk hebben gemaakt 
te bedanken hiervoor. 

Van onze gewaardeerde kantinebazin en tevens hoofdbestuurslid 
Angelique Janssen kregen we een serie foto’s toegestuurd, waarvan 
we op de volgende pagina een selectie tonen.
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

JO13-1

Nog steeds alleen iets over onze JO13-1.

Zaterdag 9 april 2022
Bergeijk JO13-1 - Tivoli JO13-1 2-0

We hadden vandaag afmeldingen van 
Nathan en Jaylanio. We begonnen 
niet fel aan de wedstrijd. Na 3 minuten 
wil Noah de bal wegwerken voor de 
doellijn, maar helaas ongelukkig schiet 
hij de bal in eigen goal. Bergeijk was 

constant op onze helft en halverwege de eerste helft schieten ze van 
grote afstand op de lat.
Halverwege de tweede helft is het wel raak van 30 meter. Een hard 
schot vliegt over Ceyhun, 2-0. Er was niemand die naar de bal en 
speler druk zette. We kwamen niet of nauwelijks op de helft van de te-
genstander en het was zaak om de schade beperkt te houden. Furkan 
redde nog koppend van de doellijn. Ceyhun keepte weer een goede 
wedstrijd.

Pasen
Om aan het vertrouwen te werken en niet te lang stil te zitten, deden 
we mee met het Paastoernooi bij NWC Asten. Alle tegenstanders spe-
len in een lagere klasse, maar op een toernooi weet je nooit.
De eerste wedstrijd op een grasveld met lang stug gras, hier had-
den we erg veel moeite mee. Ook speelde mee dat sommige jongens 
meededen aan de Ramadan, en daarom weinig slaap hadden gehad. 
De eerste wedstrijd werd een overwinning 0-2, de overige wedstrijden 
waren op kunstgras, dat speelde vertrouwd. De 2e wedstrijd werd ook 
gewonnen, de 3e wedstrijd eindigde in gelijkspel. Bij winst van de laat-
ste wedstrijd zouden we 1e worden, we speelden meteen onze beste 
wedstrijd en wonnen met 4-0, de 1e prijs was binnen.



21

Zaterdag 23 april 2022
Oirschot Vooruit JO13-1 - Tivoli JO13-1 6-2

Het vertrouwen na de 1e prijs op het 
toernooi zat er goed in, maar door de 
Ramadan en afwezigheid van trainer 
ander team, kon niet serieus met de 
groep getraind worden. De voorberei-
ding op de wedstrijd was daarom niet 

optimaal. Op zich begonnen we niet slecht aan de wedstrijd, maar het 
was vrijwel meteen duidelijk dat we de scheidsrechter niet mee had-
den. De tegenstander was erg fysiek, 2 grote sterke jongens beukten 
er	flink	op	los,	en	werden	niet	afgestraft	en	iedere	duw	die	we	terug	
gaven,	werd	afgefloten.	Een	afvallende	bal	werd	ineens	op	de	slof	ge-
nomen en vloog via de lat in het doel 1-0, kort daarna scoorden ze uit 
een goede aanval 2-0. We bleven goed spelen en na een goede aanval 
scoorde Gyon 2-1. Deze stand bleef staan tot 15 minuten voor tijd, de 
energie begon op te raken van al het fysieke geweld, hierdoor konden 
ze nog uitlopen naar 6-1. Romano zorgde vlak voor tijd nog voor de 
eindstand met een bekeken schot in het dak van het doel, 6-2.

H H H




22

SV TIVOLI 90 JAAR – SPECIAL

MISTER TIVOLI

Toen we met onze speciale SV Tivoli 90 jaar berichtgeving begonnen, 
hadden we op aangeven van onze secretaris en correspondent Marc 
van Hout al snel het idee om iets in de trant van “Mister Tivoli” erbij te 
gaan betrekken. Maar, het is zo maar niet eenvoudig om de vraag “Wie 
is dan Mister Tivoli?” te beantwoorden, want er zijn natuurlijk meerdere 
gebieden waarop dat dan gebaseerd kan zijn. Nu het 90-jarig jubileum 
inmiddels een 91-jarig bestaan is geworden, hebben wij, als redactie, 
besloten om het aantal wedstrijden in Tivoli 1 bepalend te laten zijn en 
hebben we Tivolianen met de meeste wedstrijden in Tivoli 1 benaderd 
om hun visie en ervaringen van die tijd met ons te 
delen. Onderstaand trapt onze eerste “Mister Tivoli” 
Hennie Bruinen af met zijn verhaal, dat hij met onze 
interviewer en “zijn neefje” Marc van Hout deelde.

Profiel
Naam: Hennie Bruinen
Leeftijd: 70 jaar
Positie: Keeper
Tivoli-periode als speler: 1973-1990, 1996-1997, 2010-2011
Aantal wedstrijden in Tivoli 1: 534 (plek 2 op de ranglijst)
Andere clubs: EVV Eindhoven
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Vragen
Hoe ben je bij Tivoli terecht gekomen?
Ik ben bij Tivoli begonnen via (en dankzij) mijn schoonfamilie, de familie 
Van Hout, waarvan destijds Juul, Ad, Hans, Willie en Pierre ook bij 
Tivoli speelden. 

Welke gebeurtenissen in je voetbalcarrière staan je het meeste 
bij?
Uiteraard staan alle behaalde kampioenschappen bij zowel de jeugd 
als de senioren mij nog goed bij, maar buiten dat zijn er nog een aantal 
bijzondere momenten geweest waaronder 
de volgende:
- Met EVV Eindhoven in de jeugd kampioen 

geworden in hoofdklasse (2x) en mogen 
deelnemen aan het landelijk kampioen-
schap, gewonnen door Feyenoord;

- In mijn jongere jaren ben ik regelmatig 
met EVV Eindhoven meegegaan (als 2e 
keeper), met als hoogtepunt een beker-
wedstrijd in het Philips Stadion. Daar  
gingen we destijds overigens “gewoon” op 
de brommer naar toe;

- Een wedstrijd tegen Rood Wit Veldhoven 
(1-0 winst) waarbij de krant meldde dat: 
“de Tivoli-keeper nog niet door een  
peloton tanks te passeren was”.  
(Zie bijgevoegd krantenknipsel red.).

Wie is de belangrijkste / meest invloedrijke persoon 
uit jouw voetbalcarrière geweest?
Dat moet Nico van Diessen zijn geweest uit mijn tijd bij 
EVV, hij was mijn trainer van het zojuist genoemde hoofd-
klasse-elftal waarmee we de beste resultaten hebben 
behaald.

Welke andere Tivoliaan heeft op jou de meeste impact gehad en 
waarom is dat zo?
Degene	waar	ik	het	fijnste	en	het	meeste	mee	gevoetbald	heb:	Gijs	
Visser. Hij stond als laatste man altijd direct voor mij en liet bijzonder 
weinig	doorgaan,	wat	als	doelman	uiteraard	fijn	keepen	was.
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(Hier enkele bewerkte foto’s uit ons archief , waar Hennie en ook Gijs op staan, red.)

Hoe ziet jouw favoriete Tivoli-elftal aller tijden eruit?
Keeper: Hennie Bruinen;
Achterhoede: linksback: Chris Bruinen, centraal: Gijs Visser en Harry 
de Haas, rechtsback: Ad Bruinen;
Middenveld: Tinie van Rooij, Wim Dielissen en Frans Verbeek;
Voorhoede: : linksbuiten: Wim Saes, spits: Juul van Hout en 
rechtsbuiten: Rob Visser.

Op welke manier volg je Tivoli nog?
Tegenwoordig is dat voornamelijk op afstand: via de uitslagen en ver-
slagen in de krant en via Amateurvoetbal Eindhoven. Volgens mij is de 
laatste wedstrijd die ik gezien heb in de periode van Hans Bonnema.

Heb je nog neventaken gehad?
Na mijn actieve voetbalcarrière ben ik keeperstrainer geweest. Hiervan 
ben ik drie seizoenen bij Tivoli geweest en heb ik daarnaast ook nog 
gewerkt bij Unitas ’59, Brabantia, Marvilde en DBS.

Welk thuishonk / kantine van onze club is jouw favoriet? Bijvoor-
beeld: Madjoe veldje, verlengde Heezerweg, Heihoef oude kantine, 
Heihoef nieuwe kantine, café de Rotonde, etc.
Tijdens mijn actieve carrière hebben we voornamelijk gebruik gemaakt 
van de “Heihoef oude kantine”, dus dan ga ik voor die.

Wat is de kracht van onze club?
Dat moet haast wel de beruchte derde helft zijn, waarbij ikzelf alleen 
maar deelnam met cola. Zoals een echt sportman betaamt… 
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Wie of wat heeft volgens jou de meeste impact op onze club ge-
had?
Geen idee, de hele geschiedenis heeft de club gemaakt tot wie hij nu is 
en was. In al die jaren zijn er een hele hoop mensen geweest die zich 
ingezet hebben voor de club. Dus om niemand te passeren, lijkt het me 
verstandig geen namen te noemen.

Waar staat Tivoli over 10 jaar, bij ons honderdjarig jubileum?
Als dit weer / nog steeds met het 1e in de 4e klasse is, zoals nu, dan 
denk ik dat Tivoli het goed gedaan heeft.

Wat maakt jou trots om Tivoliaan te zijn?
Ondanks dat ik meer dan 500 wedstrijden voor de club heb gespeeld, 
voel ik mij vreemd genoeg minder Tivoliaan dan bijvoorbeeld een 
aantal jongens waar ik mee gespeeld heb, die veel minder wedstrijden 
hebben gespeeld.

Wat zou je bij de club willen veranderen en waarom?
Geen idee. Zoals ik al zei, volg ik de club nu voornamelijk op afstand, 
dus het is moeilijk om in de “keuken” te kijken. 

Hoe ervaarde je de betrekkelijke rust tijdens de corona pandemie, 
privé en/of voetbal?
Ik denk zoals iedereen: vervelend en saai, dus ik ben blij dat het 
allemaal weer begonnen is.

Welke ondergrond heeft jouw voorkeur om op te voetballen?
Een ouderwetse grasmat, de eerste keer dat ik in wedstrijdverband 
op kunstgras heb gespeeld, was pas met de Veteranen in mijn laatste 
Tivoli-seizoen. 

Wat is jouw sterkste helft?
Mijn wederhelft 😉

Wil je verder nog iets kwijt?
Ondanks dat ik mij dus geen “echte” Tivoliaan voel, heb ik in al die 
jaren wel een leuke, gezellige tijd gehad, uiteraard met hoogte- en 
dieptepunten.

Wij bedanken Hennie en sluiten op de volgende pagina af met nog wat 
bewerkte foto’s uit ons archief.
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VERTROUWENSPERSOON

In de “Bestuursmededelingen” hebben jullie kunnen 
lezen, dat Pascal Janssen is aangesteld als en 
benoemd tot de nieuwe functionaris “Vertrouwensper-
soon”. Dus als er op dat gebied iets is, neem dan 
gerust contact met hem op (0616744017). 
Wij ontvingen van hem per mail her eerste bericht en 
plaatsen dat onderstaand.

“
Beste Tivolianen,

Een recente gebeurtenis binnen onze vereniging heeft aanleiding ge-
geven voor mij om mezelf als bemiddelaar op te stellen. Neutraal een 
situatie bekijken en betrokken partijen van advies voorzien zonder op 
enig moment iemands vertrouwen te beschadigen.
Vanuit mijn werkzame leven heb ik met dit soort zaken vaker van doen, 
daardoor heb ik besloten nu binnen onze vereniging de handschoen op 
te rapen als het gaat om vertrouwenskwesties.

Alhoewel ik denk dat zo ongeveer de hele seniorenafdeling mij wel kent 
en er ook bij jeugd behoorlijk wat mensen mij zullen kennen, toch stel ik 
me even formeel voor:
Pascal Janssen, wonende te Best en al ruim 38 jaar lid van SV Tivoli. 
Al jaren zet ik mezelf ook op meer vlakken dan alleen als voetballer in 
voor de club.

Mocht er iets zijn, een probleem, een miscommunicatie, een situatie 
die je een rotgevoel of zelfs gevoel van onveiligheid geeft, zorg dan dat 
je het eerst probeert af te handelen met de betrokken partijen. Maar 
schroom ook niet om met mij contact op te nemen als je dat nodig 
vindt.

Met hartelijke groet,

Pascal Janssen,
Vertrouwenspersoon SV Tivoli.
“

H H H
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TUSSENSTANDEN JEUGD (4e fase) 2022
(bijgewerkt t/m 7 mei 2022)

Tivoli JO14-1 3e klasse 5 voorjaar

Tivoli JO13-1 1e klasse 13 voorjaar
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Tivoli JO12-1 hoofdklasse 1 voorjaar

Tivoli JO11-1 1e klasse 14 voorjaar

Tivoli JO11-2 5e klasse 08 voorjaar

Tivoli JO9-1/Tivoli JO8-1/Tivoli JO8-2
Bij deze competities worden geen uitslagen en standen getoond.

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” 
en mocht dat ook zo zijn, dan kun je de oplossingen sturen naar
svtivoliclubblad@gmail.com tot aan de deadline, die we in het vorige 
clubblad hebben vastgesteld op 26 mei 2022. Tot nu toe hebben we al 
maar liefst 1 inzender mogen begroeten, die antwoorden op de eerste 
30 van de 60 vragen antwoorden heeft geleverd. Dat valt ons lichtelijk 
tegen, maar goed de deadline is dan ook nog niet verstreken en 
misschien valt het wel mee. We zullen zien!
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 
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 
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 (1954-55) van het hoofdbestuur, coach 1e naast trainer 
“Flip” Albert Lenting (1963-67) en werd in 1966 benoemd tot erelid?

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

Vraag 18
Welke oud-doelman van het 1e was met 46 jaar en 4 maanden lang re-
cordhouder “oudste speler in het 1e”, neemt 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 1970-71 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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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 6 mei 2022)

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

 1 Mo Gigold     3e   38x
 2 Luuk Hammega 2e/1e  29x
 3 Kim Verbeek dames  17x
 4 Fleur van den Boomen dames  15x
 5 Tim van den Akker 3e  10x
 6 Pablo van Leeuwen 2e    9x
  Adnan Asbaa 3e    9x
  Aldo Kalemi 4e    9x
 9 Mike Box 1e     8x
  David van der Slik 2e    8x
 11 3 spelers      7x
 14 5 spelers      6x
 19 2 spelers      5x
 21 1 speler      4x
 22 8 spelers      3x
 30 12 spelers      2x
 42 22 spelers      1x

H H H

60 + VOETBAL

Onze (ex-)veteranenregelateur, ex-wedstrijdsecretaris en lid van ver-
dienste Peter Smulders is van plan om bij onze club iets nieuws op te 
starten. Op zijn verzoek plaatsen we onderstaande tekst:

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

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

H H H
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UIT DE MEDIA – AVE/ED/OVERIGEN

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

Op 26 april lazen we in het ED een artikel met onze zeer 
gewaardeerde erevoorzitter Dre Rennenberg in de hoofdrol: 

F F F
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In het ED van 9 mei zagen we een artikel met een hoofdrol voor Chris 
Bruinen, ons oud-lid, oud EVV Eindhoven-speler en tevens de broer 
van onze oud 1e elftal doelman Hennie.

F F F

H H H
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EREGALERIJ

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

In het clubblad van maart/april zijn we begonnen met de eregalerij van 
onze erevoorzitters en ereleden. In het clubblad van mei was het de 
beurt aan onze leden van verdienste en in het clubblad van juni zijn we 
in deze galerij verder gegaan met de bestuurders, belast met de dage-
lijkse leiding, te beginnen met de voorzitters. In de clubbladen van juli, 
september en oktober waren achtereenvolgens de secretarissen, pen-
ningmeesters en trainers van het 1e aan de beurt. In het clubblad van 
november zouden we de complete “Eregalerij” gaan publiceren, maar 
omdat we vanaf dat clubblad de “Ereleden en leden van verdienste” 
voortaan op de 2 binnenzijden van de kaft laten zien, plaatsten we toen 
in deze rubriek de “Eregalerij – Bestuurders en Trainers”. Na een 
pauze in het clubblad van december plaatsten we deze galerij weer in 
het clubblad van januari. Na weer een pauze van 3 clubbladen gaan we 
in dit clubblad van de “Eregalerij – Bestuurders en Trainers” een deel 
plaatsen, nl. de voorzitters en secretarissen.
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Voorzitters:

1931 Hr. Snelders
1933 Harrie Keijzers
1934 Appie Siech
1943 Theo Panken
1947 Toon Gilsing
1948 F. vd Voort
1949 J. van Otterdijk
1951 Toon Dieks
1954 Appie Siech
1955 E. de Meurichy
1964 R. Drayer
1969 G. Lap
1972	 Rob	Nieuwenhoff
1975 Geen voorzitter
1978 John Lamine
1982 Harrie Klokgieters
1985 Geen voorzitter
1986 Wim van Hout
1991 Theo de Waal
1993 Geen voorzitter
2001 Dre Rennenberg
2005 Jack Engelen (waarnemend)
2006 Dre Rennenberg
2013 Geen voorzitter
2015 Dre Rennenberg (waarnemend)
2016 Dre Rennenberg
2020 Geen Voorzitter
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Secretarissen:

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

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

Nu zo goed als alle Corona-maatregelen geschrapt zijn, blijft het 
aanbod aan Coronanieuws aan het minderen. Toch is er nog steeds 
corona-gerelateerd nieuws en daar blijven we jullie van op de hoogte 
houden.
Zoals de laatste tijd gebruikelijk vindt U hier onze selectie van artikelen/
items, die weer in chronologische volgorde (van oud naar nieuw) ge-
plaatst worden.

Deze screenshots zijn van 13, 14 en 15 april:

F F F




47

Ook deze ED-atikelen zijn van 13, 14 en 15 april:

F F F
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Op 16 en 19 april lazen we deze in het ED:

F F F
En deze zijn van 20 en 21 april:

F F F
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Deze zagen we op 22, 23, 24 en 25 april:

F F F
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Een screenshot uit de Telegraaf van 27 april:

F F F
Deze Teletekst-screenshots zijn van 29 april en 1 mei:

F F F
Deze zijn van 3 en 4 mei:

F F F
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En nog een laatste selectie van 5, 6 en 9 mei:

H H H




52

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 15  (13 april):
“Gistende etenswaren brengen energiekosten drastisch omlaag”

Elektriciteit uit een bitterbal? Warm douchen op een tosti ham 
kaas? De verwarming een paar graden hoger door een krop sla? 
Bij de Johan Cruyff Arena in Amsterdam weten ze er alles van. In 
een tot vergistingsmachine omgebouwde zeecontainer, wordt bij 
het stadion sinds eind vorig jaar energie gewonnen uit voedselaf-
val.

De installatie is een uitvinding van het Nederlandse bedrijf ‘The Waste 
Transformers’. Het haalt biogas, elektriciteit en warmte uit gistende en 
rottende etenswaren. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Deels 
draait het gebouwencomplex van de Arena al op de groene stroom en 
op de velden wordt het restproduct uit het recyclingsysteem als mest 
gebruikt.

Ook bij de KNVB overwegen we een aanschaf van zo’n machine. 
Daarmee willen we pilots draaien en amateurclubs inspireren. Want als 
de huidige aanschafkosten gaan dalen, vormt het een ideale oplossing 
om de gas- en lichtrekening drastisch omlaag te brengen, of zelfs in 
zijn geheel uit de verenigingsbegroting te schrappen. Op dit moment is 
de penningmeester gemiddeld genomen 16 procent van het 
jaarbudget kwijt aan energiekosten. En dat aandeel stijgt sterk 
met de huidige energieprijzen.
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Hoe snel zo’n proces kan verlopen, bewijst het KNVB-initiatief De 
Groene Club. Aan dit verduurzamingsprogramma voor het amateur-
voetbal zijn in minder dan vier jaar tijd 1.300 clubs verbonden. Die 
verenigingen kunnen met hulp van de KNVB energiebesparende maat-
regelen nemen en hun gas- en lichtrekening met gemiddeld 7.000 euro 
per jaar omlaag brengen. Daarnaast worden er bij veel van de deelne-
mende verenigingen nog meer groene winsten geboekt. Denk aan het 
verminderen van het voetbalverkeer door de speelschema’s anders in 
te richten, maar ook het scheiden van afval helpt. Met de inzameling 
van	plasticflesjes	is	door	clubs	zelfs	een	behoorlijk	extra	bedrag	per	
week binnen te halen. Statiegeld op blikjes volgt in 2023.

Bij voetbalvereniging JEKA uit Breda is daar onlangs een nieuw initi-
atief aan toegevoegd. Uit onvrede met het gebruik van de traditionele 
plastic bekertjes in de rust, zijn voetbalmoeders begonnen met de ac-
tie: ‘neem je eigen bidon mee’. Sindsdien wordt de thee en limonade 
bij de Brabantse stadsclub alleen nog maar geschonken in van huis 
meegebrachte	flesjes.	Diverse	andere	verenigingen	binnen	De	Groene	
Club hebben inmiddels aangegeven hetzelfde te willen doen om de 
plastic afvalberg tegen te gaan. In het voetbal alleen al draait het om 60 
miljoen wegwerpbekertjes per jaar.

Toch zijn we er nog lang niet. Zo valt iedere keer weer op, hoeveel 
winst er valt te behalen met het vermijden van overbodige autokilome-
ters in het voetbal. Dat zien we terug aan het succes van de actie ‘Volle 
Bak’. Hierin moedigen we voetballers en supporters aan om samen 
naar wedstrijden te rijden. Daarnaast wordt er in het amateurvoetbal 
nog volop geëxperimenteerd met de opslag van zonne-energie. Dat 
blijft een uitdaging. Want hoe houd je de lokaal gewonnen elektriciteit 
vast, zodat je het in de avonduren kunt gebruiken voor de veldverlich-
ting. Bij de Rotterdamse clubs SC Everstein en Alexandria‘66 worden 
nu	proeven	gedaan	met	opslagsystemen	ter	grootte	van	flinke	koelkast.	
De resultaten zijn verrassend goed.

Of dat ook het geval zal zijn met de solar carpet, zonnepanelen die op 
kunstgrasvelden kunnen worden uitgerold als er niet gesport wordt, is 
de vraag. Wij gaan het in ieder geval uitproberen op de KNVB Campus 
in Zeist. In Nederland hebben we 14 miljoen vierkante meter aan kunst-
grasveld beschikbaar en de ruimte voor het opwekken van duurzame 
energie wordt steeds schaarser.
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Column week 17 (25 april):
“Hoe trekken we nieuwe spelers aan en zorgen we ervoor dat er 
minder jeugdspelers afhaken?”

De nasibal was heet, toen CDA’ers vorige week hun plan ontvouw-
den voor de invoering van een minimumleeftijd voor fastfood. Het 
woord ‘betuttelend’ viel op Twitter het meest. Toch bevatte het 
rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA niet louter 
gebakken lucht. Sterker nog; met een aantal gezichtspunten kun 
je het moeilijk oneens zijn.

Denk aan het stoppen met reclame voor ongezond voedsel en het 
appèl dat werd gedaan op de overheid om ervoor te zorgen dat pizza’s, 
chips en megazakken snoep, niet voor een habbekrats in de super-
markt liggen.
Toch is het gerommel in de marge, als we geen oplossing weten te 
bedenken tegen de grootste gezondheidskwestie van deze tijd: gebrek 
aan beweging van mensen. Zeker bij jongeren, die steeds vaker niet 
aan sport doen en te dik zijn. Er zal naar manieren gezocht moeten 
worden om deze jongens en meiden tot sporten te verleiden. Een 
opgave die de KNVB vier jaar geleden tot strategisch speerpunt heeft 
gemaakt: hoe trekken we nieuwe spelers aan en zorgen we ervoor dat 
er in het voetbal minder jeugdspelers afhaken?

Het was voor ons reden grootschalig onderzoek te doen naar de 
behoeften bij jongeren. Want wat verwachten zij van het voetbal en 
van het seizoen? Drie wensen kwamen daar steevast uit naar voren: 
een gelijkwaardige competitie (geen wedstrijden meer van 10-0), het 
verlangen naar een inspirerende trainer en het kunnen voetballen met 
vrienden. Bij de meiden werden daar nog twee andere wensen aan
toegevoegd: een team dat matcht met hun eigen ambities en samen 
met leeftijdsgenoten kunnen spelen.
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Op basis van al die inzichten, lanceren we met ingang van het nieuwe 
voetbalseizoen drie belangrijke aanpassingen:

1. Voor meiden onder 13 t/m 20 jaar vernieuwd competitieaanbod 
 
Vanaf seizoen 2022/23 voetballen de junioren bij de vrouwen in mini-
maal 24 speelronden zo veel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie. 
Ook wordt een A- en een B-categorie ingevoerd. In de A-categorie 
spelen de teams standaard 11 tegen 11. In de B-categorie is de  
mogelijkheid om 9 tegen 9 te spelen.

2. Drie fasen voetbal in groot deel jeugdcompetities 
 
Om gelijkwaardige competities te bevorderen, introduceren we het 
drie fasen voetbal bij een groot deel van de juniorencompetities. Zo 
gaan de JO13 t/m JO19 vanaf de hoofdklasse en lager in deze nieu-
we opzet spelen. Met tot de herfstvakantie bekervoetbal in een poule 
van 6 teams (eerste fase), tussen de herfst- en kerstvakantie een 
korte wedstrijdreeks (tweede fase) en tot de zomerstop een lange 
serie wedstrijden (derde fase).

3. 7 X 7 voetbal voor 18 jaar en ouder 
 
Het steeds populairder wordende 7x7 voetbal wordt ingevoerd voor 
de doelgroep 18 t/m 34 jaar, zodat je in het weekend met je vrienden 
kunt blijven voetballen. Lachen en bewegen tegelijk.

Gezonder ga je het niet krijgen.

H H H
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Toen we in maart zijn gestart met onze berichtgeving SV Tivoli 90 Jaar heb-
ben we al verteld, dat we in dat kader ook bezig waren met het 
samenstellen van hieraan gerelateerde ranglijsten. Inmiddels hebben we een 
achttal ranglijsten kunnen fabriceren en zijn we in het vorige clubblad gestart 
met de rubriek SV Tivoli 90 Jaar – Ranglijsten. We hebben tot nu toe de vol-
gende 8 Top 10 Ranglijsten bedacht:

Aantal wedstrijden 1e

Oudste speler 1e

Jongste speler 1e

Aantal jaren trainer/coach 1e

Aantal jaren voorzitter
Aantal jaren secretaris

Aantal jaren penningmeester
Aantal jaren redactielid.

In het clubblad van juli plaatsten we de eerste 4 ranglijsten, die allemaal een 
relatie met Tivoli 1 hebben en in het clubblad van september plaatsten we de 
andere 4 ranglijsten, die gerelateerd zijn aan kaderleden. In het clubblad van 
oktober plaatsten we alle ranglijsten, in het clubblad november lasten we een 
pauze in en in het clubblad van december plaatsten we deze rubriek weer een 
keer. Na een pauze van 4 clubbladen gaan we in dit clubblad van de 8 rang-
lijsten, die we bedacht hebben, de eerste 4 ranglijsten, die gerelateerd zijn aan 
Tivoli 1, plaatsen.
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Op deze en de volgende pagina treffen jullie dus die 4 ranglijsten aan.

Aantal wedstrijden Tivoli 1

1. Gijs Visser   636 wedstrijden
2. Hennie Bruinen  534 wedstrijden
3. Juul van Hout   324 wedstrijden
4. Piet Verhulst   300+ wedstrijden 

Piet Dillen   300+ wedstrijden
6. Wim Brugel   250+ wedstrijden 

Wim Dielissen   250+ wedstrijden

Oudste speler in het 1e

1. Hans Verbaal   50 jaar en 88 dagen (april 2016)
2. Peter	Treffers	 	 	 49	jaar	en	357	dagen	(april 2016)
3. Hennie Bruinen  46 jaar en 4 maanden (1998)

Peter vd Laar   46 jaar en 4 maanden (april 2005)
5. Gijs Visser   42 jaar (mei 1997)
6. Hakan Arici   41 jaar en 8 maanden (2017)
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Jongste speler in het 1e

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

Aantal jaren trainer/coach Tivoli 1

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

H H H
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SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

De sponsorpagina’s zijn nog steeds niet bijgewerkt en er is nu ook 
niemand bezig om ze weer up-to-date te krijgen. Daarom houden we 
het bij deze ene pagina om zo namens SV Tivoli in elk geval alle 
sponsors en vrijwilligers te bedanken.
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- ons derde elftal bij het ter perse gaan van dit blad zich nog geen 
kampioen mag noemen

- zij de eerste mogelijkheid om kampioen te worden in 2022 helaas 
niet gegrepen hebben

- er afgelopen zondag 8 mei uit bij de directe concurrent RKGSV voor 
het eerst in lange tijd verloren werd

- de jongens daardoor a.s. woensdag 11 mei op een doordeweekse 
avond in een uitwedstrijd tegen RPC toch thuis kampioen kunnen 
worden

- er dan gezien de trainingsavond in elk geval ook wat supporters bij 
kunnen zijn

- op die woensdagavond namelijk zowel de Vets als het 2e en het 4e 
aan het trainen zijn

- bij de Vets er ondertussen een nieuwe debutant uit de Van Hout fam-
ilie zich heeft laten zien

-	 Patrick	zijn	debuut	zelfs	met	een	treffer	wist	op	te	luisteren
- hij hiermee in de voetsporen van zijn vader trad
- een andere Tivoliaan die ook gelinkt kan worden aan de “van 

Houtjes” dit clubblad ook al in de schijnwerpers staat
-	 komend	seizoen	onze	secretaris	dan	eindelijk	officieel	als	speler	toe	

kan treden tot de Vets
- Marc van Hout echter al een oudgediende is binnen dat team
- hij al jaren vlagt, schrijft en zonodig ook andere inspanningen levert
- diezelfde Veteranen wel een aderlating moeten ondergaan
- de twee leiders van het eerste uur nl hebben aangegeven dat ze er 

mee zullen stoppen
- het voortbestaan van de Vets door het stoppen van Wim en Peter 

wel aan een zijden draadje is komen te hangen
- er los van de begeleidingsstaf ook nog vaste spelers nodig zijn
- een eerste overleg in elk geval liet zien dat er nog draagvlak bij de 

huidige spelersgroep is om door te gaan
- er sowieso een grote pluim gegeven mag worden aan de 2 heren die 

ruim 20 jaar in de begeleiding van hun team hebben gezeten

H H H






