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REDACTIONEEL

Het uur u is aan-
gebroken voor ons 
vaandelteam, de 
nacompetitie over-
leven is de enige 
manier om niet te 
degraderen naar 
de 5e klasse. Te-
gen de Weebosch 
wordt een tweeluik 

gespeeld en onze mannen kunnen de 
support goed gebruiken. De laatste 
wedstrijden waren een loodzware 
opgave omdat er heel wat spelers om 
verschillende redenen zijn afgehaakt. 
Gelukkig zijn spelers uit andere teams 
te hulp geschoten en we hopen dat 
met een gezamenlijke inspanning 
handhaving in de 4e klasse bewerk-
stelligd kan worden.

Na de laatste wedstrijd van de na-
competitie zal er op zondag 19 juni 
hoe dan ook een slotfeest gehouden 
worden op de Heihoef. Het zou erg 
mooi zijn als we dan ons lijfsbehoud 
kunnen vieren. Daarna volgt de zo-
merstop en daarin zal bekeken moe-
ten worden hoe we als club het vol-
gende seizoen weer in zullen gaan.

Er liggen kansen maar er zijn zeker 
ook nog wat onzekerheden. Maar ja... 
Dat is ons Tivolianen toch ook niet 
onbekend.

Voor nu veel leesplezier!

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Tivoli 1 hoopt op jullie steun tijdens de nacompetitie!
Helaas is het ons vaandelelftal niet gelukt zich rechtstreeks te handhaven, zij 
zijn veroordeeld tot het spelen van nacompetitie.
Het officiële bericht van de bond laat nog even op zich wachten, maar als het 
goed is zal dit een tweeluik tegen De Weebosch zijn. Aanstaande zondag, de 
12e, spelen wij eerst een uitwedstrijd bij De Weebosch, aanvang 14:30 uur. 
En zondag de 19e thuis, ook om 14:30 uur.
Onze jongens kunnen de steun van alle Tivolianen hard gebruiken, dus neem 
je mede-Tivolianen, familie en vrienden mee in het oranje!
Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat ons vaandelelftal ook komend 
seizoen in de 4e klasse te bewonderen blijft.

Seizoensafsluiting 19 juni!
Direct na de hierboven genoemde beslissende nacompetitiewedstrijd volgt een 
feestavond als seizoensafsluiting. En hier moet je natuurlijk bij zijn!
Zo zal er bij de BBQ genoeg te eten zijn voor iedereen en zal de avond van 
muzikale klanken worden voorzien door niemand minder dan Zanger Bas.
Dus wil jij jouw vader ook een spetterende afsluiting van zijn Vaderdag bezor-
gen dit jaar, neem hem dan ook vooral mee! 
En zoals gezegd: kom eerder in het oranje, zodat je ons vaandelelftal ook nog 
kan supporten!

Dames gaan door!
Gelukkig kunnen we melden, dat het komend seizoen onze dames een door-
start zullen maken en zij er weer met volle moed én enkele nieuwe speelsters 
tegenaan zullen gaan.

Nevenactiviteiten
We zijn nog steeds 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 verschillende 
activiteiten en feesten te organiseren bij SV Tivoli? Meld je dan aan bij de bar 
of via de andere bekende kanalen.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

H H H
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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/beroepscomm.
 12 Frans Dielis lid van verdienste
  Thijs van Ingen veteranen
 13 Chris vd Elzen verenigingslid
  Anja Vaessen verenigingslid
  Gio Huijsmans senioren
 15 Noah Janssen jeugd
  Mari van Engeland senioren
 20 Hakan Arici senioren/veteranen
  Thiago Villagra Roa jeugd
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 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
  Adnan Asbaa 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

WIJ FELICITEREN

in de maand juli

 1 Rachid El Aloui scheidsrechter
  Michael Egbe senioren
  Sadam Kakuzai senioren
 2 Pascal Janssen veteranen/redactie clubblad
  Andoni Urresti jeugdtrainer
 4 Jim Mollet vriendenclub veteranen
  Mike van Engeland senioren
 5 Przemyslaw Petza senioren
  Semih Alici jeugd



5

 7 Willem Huugen verenigingslid
  Mishel Amani jeugd
 10 Adam TÃ¶re jeugd
 11 Sander Lambrechts senioren
  Noah Fodjo fokoua jeugd
 12 Elias El Koudadi senioren
 13 Arie Groeneveld lid van verdienste
  Ivairo Wolfenbuttel jeugd
 16 Wim Vermeulen jeugdtrainer/-commissielid
 17 Bilal Mazouzi jeugd
 19 Jasper van Leuken jeugd
  Timur Barkhordar jeugd
  Tarik Alici jeugd
 20 Roy Gielen senioren
  Willie van Hout vriendenclub veteranen
 21 Twan Janssen senioren
 22 Kaito van Dongen jeugd
  Raihaan Mahmood jeugd
 23 Luuk Hammega senioren
  Niels de Haas senioren
 24 Jos van Kraaij verenigingslid
  Danny van den Bogaart senioren
 25 Peter Engelen verenigingslid
 26 Remi Verwimp senioren
 27 Paula Bonnema-Koppelmans medewerker kantine
 28 Peter van Heesewijk lid van verdienste
 30 Hans Bonnema verenigingslid
  Rody de Rijk jeugd 

H H H
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HET 1E – DEGRADATIE PLAY-OFFS

Ook in dit clubblad gaan verder met de berichtgeving over ons 1e. We 
blijven dat doen met de verslagjes, zoals die in het ED of op ed.nl ver-
schijnen of zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd, soms 
aangevuld met andere bronnen zoals b.v. amateurvoetbaleindhoven.nl.

Met 2 schamele puntjes uit de laatste 5 wedstrijden zijn we definitief 
op de voorlaatste plaats geëindigd. Dit betekent dus nacompetitie voor 
klassenbehoud spelen in een tweeluik tegen De Weebosch uit Bergeijk 
de komende 2 zondagen. Eerst op 12 juni uit en dan op 19 juni thuis. 
Kom op mannen, succes ermee!

Boskant – Tivoli (1-0) 1-1 12 mei 2022 
ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/tivoli-pakt-belangrijk-punt-rkgsv-doet-goede-
zaken~afb2f125/ 
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ELI - Tivoli (3-0) 10-0 15 mei 2022 
ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/acht-bijna-kampioen-eli-wint-met-dubbele-
cijfers~a8738fa9/ 

Tivoli – VOW (0-2) 0-4 22 mei 2022
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/acht-bemachtigt-kampioenschap-dosl-maakt-er-
tien~aace3beb/  
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RKGSV – Tivoli (1-0) 4-1 29 mei 2022
amateurvoetbaleindhoven.nl
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RKGSV – Tivoli (1-0) 4-1 29 mei 2022
ED/ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/emk-degradeert-naar-vijfde-klasse-eli-en-dosl-
houden-het-spannend-om-nacompetitieplek~a3d20989/   

Tivoli- Pusphaira (0-0) 0-0 6 juni 2022
ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/eli-en-dosl-naar-de-nacompetitie-mooi-afscheid-
voor-rkgsv-coach-jeroen-vermaas~ad0afd02/    

H H H
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ONS CLUBBLAD – UW CLUBBLAD, TOCH? 
(van onze en uw “redactie”)

Al geruime tijd hebben wij van de redactie een naar 
gevoel over “ons” clubblad. Het begint er steeds 
meer naar uit te zien, dat er blijkbaar helemaal nie-
mand op zit te wachten, dat wij iedere maand weer 
een “fantastisch” (vinden wij zelf) cluborgaan uit-
brengen. Ook het feit, dat we maar weinig of geen 
respons krijgen op verzoeken of in de vorm van 
“spontane” kopij of anderszins, geeft ons te denken. 
Als je dan ook nog bedenkt, dat “onze hoofdredac-
teur”, weliswaar met de hulp van zijn andere redac-

teuren en vaste correspondent, al meer dan een jaar zowat in zijn een-
tje het blad in elkaar zit te “pionieren”, dan geeft dat nog meer te den-
ken. Dat we door ongewilde omstandigheden ergens in het begin van 
deze jaargang hebben moeten besluiten om de advertenties vaarwel te 
zeggen en maar niet meer te plaatsen, maakt het er ook niet beter op. 
Natuurlijk vinden wij dat zonde en we willen hier niet nalaten om onze 
vele trouwe adverteerders nog een keer te bedanken voor de veelal 
jarenlange geldelijke steun, die we van hen mochten ontvangen.

Alles bij elkaar genomen, concluderen wij, dat we op een “keerpunt” 
zijn beland. Moeten we wel of moeten we niet doorgaan? Het zou dus 
zo maar kunnen zijn, dat er na 48 jaar “CLUBBLAD SV TIVOLI” (in 
1974 werd bij een herstart de toenmalige naam 56.18 gewijzigd) en 
na 54 jaargangen, na dit en het volgende en laatste clubblad van deze 
jaargang een einde komt aan ons clubblad.

Natuurlijk is er een select gezelschap, met name oudere (ex-)Tivolia-
nen die zich betrokken voelen en ons blad graag lezen. Wij vragen ons 
echter af of dat de doelgroep is voor ons blad. Sommige lezers zullen 
zich afvragen of zo’n einde aan ons clubblad te voorkomen is en ja, dat 
is zo. Wij verzoeken iedereen, die wil voorkomen dat we er de volgen-
de jaargang mee stoppen om ons dat te vertellen. U kunt dit doen door 
ons te mailen op svtivoliclubblad@gmail.com of op een andere door uzelf 
bedachte manier. Bij voldoende steunbetuigingen overwegen we zeker 
om door te gaan. Het woord is nu aan U, onze leden, want zeg nou zelf 
“ons clubblad is uw clubblad”, toch?

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 15 mei 2022)

We gaan weer gewoon verder met deze lijst, zoals die door onze 
secretaris Marc van Hout wordt bijgehouden. Het is wel jammer, dat 
niet iedereen tijdig gegevens aanlevert, zodat deze lijst nu niet echt 
up-to-date is.

 1 Mo Gigold 3e  42x
 2 Luuk Hammega 2e/1e 30x
 3 Kim Verbeek dames 17x
 4 Fleur van den Boomen dames 15x
 5 Adnan Asbaa 3e 12x
 6 Tim van den Akker 3e 11x
 7 Pablo van Leeuwen 2e   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 2 spelers     4x
 23 8 spelers     3x
 31 12 spelers     2x
 43 22 spelers     1x

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 

Over de SV Tivoli 90 jaar-rubrieken de volgende toelichting:

DE GROTE SV TIVOLI 90 JAAR QUIZ  
Vanaf maart vorig jaar hebben we in 4 
achtereenvolgende clubbladen de afzonder-
lijke 4 rondes van 15 vragen gepubliceerd en 
de 2 daaropvolgende clubbladen hebben we 
alle 4 rondes tegelijk geplaatst. Vanaf het 3e 
clubblad 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 
de vorige 2 clubbladen plaatsten we nog een keer alle vragen met de 
verwijzingen naar de website en stelden we de deadline voor de 
oplossingen op 26 mei 2022. Omdat de respons erg tegenvallend is, 
verplaatsen we de deadline naar 26 juni 2022 en in dit clubblad 
plaatsen we de vragen nog maar een keer.

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

In dit clubblad nemen we een pauze voor deze rubriek en in het 
volgende en laatste clubblad van deze jaargang sluiten we af met 
een nieuwe “Mister Tivoli”.
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SV TIVOLI 90 JAAR – RANGLIJSTEN
Na een pauze van 3 clubbladen plaatsten 
we in het vorige clubblad 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”. In dit clubblad komen we met de 
overige 4 ranglijsten, t.w. “Aantal jaren 
voorzitter/secretaris/penningmeester/redactielid”.

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 deze eregalerij voortaan de 
“Eregalerij – Bestuurders en Trainers”. 
Na enkele pauzes plaatsten we in het 
vorige clubblad een deel van die lijst en in 
dit clubblad komt het andere deel.

SV TIVOLI 90 JAAR – DE COLUMN VAN

Na vele succesvolle columns van “markante 
Tivolianen” lasten we vorige keer een pauze 
in en door onvoorziene omstandigheden 
doen we dat nu weer.

SV TIVOLI 90 JAAR – DE GESCHIEDENIS
U hebt van ons nog tegoed 
“De Geschiedenis van de laatste 15 
jaar”, maar helaas is ons dat nog steeds 
niet gelukt. We hopen dat in een van de 
volgende clubbladen toch nog voor 
elkaar te krijgen.

H H H




14

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 25 mei lazen we in het ED een artikel met een wel hele prominente 
hoofdrol voor onze zeer gewaardeerde erevoorzitter Dre Rennenberg.
Natuurlijk sluiten wij ons aan bij de felicitaties die hij hiervoor ontvangen 
heeft.

F F F
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En ook op 25 mei zagen we eenzelfde artikel op Studio040.nl, waarvan 
we hier de screenshots laten zien.

F F F
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Wij hebben op slinkse wijze via Dre’s zoon Henk nog beslag weten te 
leggen op een aantal foto’s. Op deze pagina laten we die door ons 
bewerkte foto’s zien.

F F F

H H H
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(EIND)STANDEN SENIOREN 
(bijgewerkt t/m 6 juni 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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SEIZOENSAFSLUITING

Senioren zondag 19 juni
Alle leden en sponsoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
een BBQ met aansluitende feestavond vanaf 16.30 uur.
Zie bijgaande poster. 
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Jeugd zaterdag 2 juli
Dan vindt er een “spelletjes dag” plaats.
De uitnodiging zie je in bijgaande poster.

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 heb-
ben. Een groot aantal van hen is ons reeds ontvallen, maar wij willen 
niet nalaten de namen van de werkers op deze pagina’s te vermelden 
en daarmee de dank van alle leden tot uitdrukking brengen.

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

1931 Johan Aalpoel
1937 Jos Zeeuwen
1938 Johan Aalpoel
1940 H. van Ruth
1941 Zacharias de Wit sr.
1942 H. van Ruth
1943 Zacharias de Wit sr.
1952 Johan Aalpoel
1954 Toon Gilsing
1955 Piet Dillen
1972 Gerrit Leuverman
1982 Gerrie de Wit
1983 Theo Nonnemaker
1986 Lein-Jan Bostelaar
1987 Tinus van Driel
1987 Adrie Kley
1991 Peter van Heesewijk
2004 Theo de Waal
2005 Geen penningmeester
2006 Stef Verdonschot
2009 Stefan Bell

Trainers:
1934 Harrie Klaassen/Bart van Gool
1935 Hr. W. Freibergen
1936 Harrie Klaassen
1937 Jan vd Broek
1938 Harrie Klaassen
1939 Toon Dillen
1948 trainer/speler Wim Brugel
1950 Leo Hoeben
1952 Ludwig Gorissen
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1954 Piet Verhulst en Piet Dillen
1962 Piet Franssen
1964 Albert (“Flip”) Lenting
1968 Leo Hoeben/hulptrainer William Pugh
1969 Henk Waterman
1972 Jan Hanssen/Henk Nihot
1973 Henk Nihot
1975 André van Doorn/Hans Janssen
1976 Hans Janssen/hulptrainer Cor de Waal
1977 Noud vd Vleuten
1980 Flip Lenting
1982 Pierre Dassen
1985 Jan Bleys
1987 Duncan Bell
1987 Juul van Hout
1988 Juul van Hout/hulptrainers Cor de Waal en Chris vd Elzen
1991 Geert Oosterbosch
1994 Gijs Visser
1997 Noud vd Vleuten
1999 Tom Konings
2001 Gijs Visser/Frans Veldpaus
2003 Frans Joosten
2004 Roland Vlemmix
2005 Frank Gielen (interim)
2005 Noud vd Vleuten
2006 Tarek el Baroudy
2007 Erwin van den Hoof
2009 Martien Dielissen (interim)
2009 Leo Reniers/Martien Dielissen
2010 Fadil Belhaj
2013 Gijs Visser/Frans Veldpaus (interim)
2013 Peter Treffers
2016 Hans Bonnema
2019 Marc van Eijk
2020 Joeri Berende

H H H
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STANDEN JEUGD (4e fase) 2022
(bijgewerkt t/m 6 juni 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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STUDIEREIS NAAR TIVOLI

Als redactie besparen wij kosten nog moeite in onze zoektocht naar 
alles wat maar enigszins met ons clubje verband houdt. Daarom zijn 
we afgelopen maand naar Kopenhagen geweest om het Deense Tivoli-
park met de mooie tuinen en het pretpark eromheen te bezichtigen.

Het was een erg leuke trip 
waarin wij naast alle Tivoli 
gelegenheden ook veel ander 
moois mochten bezichtigen. 
Met een Kopenhagen-kaart 
konden we terecht in alle 
openbaar vervoer middelen en 
ook nog eens 87 attracties. Je 
kunt je voorstellen dat we ons 
uiterste best hebben gedaan 
om zoveel mogelijk van die 
mooie stad en de omgeving in ons op te nemen. In 3 dagen tijd hebben 
we bijna 40 kilometer gewandeld en ik schat in dat we meer dan 100 
kilometer met het openbaar vervoer hebben gereisd.

Om u een korte impressie te geven van alle andere leuke dingen die wij 
in Kopenhagen gedaan hebben, volgt nu een (zeker niet volledige en 
wellicht ergens gecensureerde) opsomming:
- Ripley’s museum van eigenaardigheden
- Het Hans Christiaan Andersen sprookjes museum
- Diverse koffietenten en bars
- Geen toegang tot de Irish pub omdat die te vol zat tijdens de  

Champions League finale
- Vrijstad Christiana
- Diverse torens beklommen
- Grieks en Romijns museum
- Natuurhistorisch museum
- Amaliënborg
- Het Vikingschip museum
- De kathedraal van Roskilde
- Een boottocht door de kanalen van Kopenhagen
Er is nog veel meer te benoemen waar geïnteresseerden ons uiteraard 
nog over kunnen ondervragen.
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Ons hotel lag lekker centraal met een bushalte voor de deur en het 
treinstation op een kwartiertje lopen. Ook de metro was niet al te ver 
van ons vandaan. In het hotel was ook genoeg te beleven, een bar, een 
sportzaal, een bioscoop, een restaurant, een rooftopbar en nog veel 
meer. Tenslotte dan onze kamer, daarin stonden 2 stapelbedden waar-
van elk bed een soort van kajuit was zodat ieder echt z’n eigen plekje 
had. Onze badkamer was ieniemienie maar wel van alle gemakken 
voorzien met een toilet, douche en wastafel.

Oh ja, dan nog de achterliggende reden voor dit tripje; dat was het feit 
dat Pascal voor z’n veertigste verjaardag nog niet zijn reis naar Roe-
menië (landnummer 40) had kunnen verzilveren en omdat hij inmiddels 
bijna 45 is, werd dat dus Denemarken (landnummer 45). Met dank aan 
mijn reiskompanen Paul en Jack was dit een enorm geslaagde uitstap 
waarbij ons aller Tivoli dus niet mocht ontbreken.

Namens de reisredactie,
Pascal Janssen

H H H
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In de 2 vorige clubbladen hadden we de deadline voor het inleveren 
van de oplossingen voor onze speciale “De Grote SV Tivoli 90 Jaar 
Quiz” vastgesteld op 26 mei 2022, maar aangezien we nog steeds 
maar 1 (halve) inzender met antwoorden op de eerste 30 van de 60 
vragen hebben mogen begroeten, hebben we besloten de deadline 
nog maar weer een keer te verlengen, nu tot 26 juni 2022. Wij vinden 
dit wel bijzonder tegenvallend en triest en eigenlijk zonde van de vele 
tijd en moeite, die we hierin gestoken hebben, maar wie alsnog mee wil 
gaan strijden om de titel “De Grootmeester Van De Grote SV Tivoli 
90 Jaar Quiz” (de prijzen gaan we zo goed als zeker terugsturen naar 
bol.com) heeft nu dus een maand extra de tijd om ons te verrassen. 
Je stuurt de oplossingen naar svtivoliclubblad@gmail.com. 

In eerdere clubbladen hebben we al op diverse manieren de 60 gese-
lecteerde vragen geplaatst met ook de links naar onze website, waar 
alle vragen zijn terug te lezen. In dit clubblad gaan we dus nog eens 
alle vragen plaatsen met aan het einde daarvan de links naar de 
vragen op de website. In het volgende en laatste clubblad van deze 
jaargang gaan we de antwoorden geven en de uitslag bekend maken.

Dan volgen nu maar weer een keer 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 ere-
lid 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 van (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 lei-
den, wie maakte in 1970-1971 deel uit van de jubileumcommissie 40 
jaar, wie was de man achter de toenmalige jaarlijkse “pupillenreisjes” 
en “ouderavonden” en werd in 1979 benoemd tot erelid?
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Vraag 22
Vanaf welk seizoen is sportpark De Heihoef onze thuisbasis?

Vraag 23
Pas vanaf de beginjaren 80 stond de KNVB shirtreclame bij de 
amateurs toe. In 1982-1983 had het toenmalige 4e de primeur bij Tivoli. 
Wie was de leider van dat team en wie was die shirtsponsor?

Vraag 24
Wie was o.a. 6 jaar secretaris junioren (1966-1972) en 10 jaar 
secretaris hoofdbestuur (1972-1982) en werd o.a. daarvoor in een later 
stadium (2002) tot lid van verdienste benoemd?

Vraag 25
Hij was o.a. jeugd-/senioren-/veteranenspeler, voorzitter junioren, 
redactielid, selectietrainer. Hij is in 1996 benoemd tot lid van verdienste 
en is nog steeds lid van de Commissie van Beroep. Wie bedoelen wij?

Vraag 26
Wie was de in juli 2020 overleden Tivoliaan, die helaas door een zware 
blessure veel te vroeg is moeten stoppen als actief voetballer, maar 
desondanks jarenlang zeer actief betrokken bleef bij onze selectie en 
naar wie in de jaren 2000 ons mixtoernooi werd vernoemd?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vraag 37
Van 1964-1972 gingen de junioren met 3 elftallen met de bus, dikwijls 
vergezeld van een grote supportersschare, op een in die tijd 
traditioneel toernooi. Naar welke plaats gingen welke 3 elftallen, hoe 
heette dat toernooi en welke club was de gastheer?

Vraag 38
Welke andere sporten dan voetbal werden en worden er beoefend op 
sportpark de Heihoef?
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Vraag 39
Welke jeugdspeler van Tivoli heeft in 2004 gespeeld in de 
“oranje meisjes onder de dertien” selectie?

Vraag 40
Welke “Hr.” was juniorenleider (in 1981 12½ jaar) en 
-wedstrijdsecretaris, werd in 1985 benoemd tot lid van verdienste, 
kreeg in 1986 de sportpenning van de stad Eindhoven, werd gehuldigd 
voor 50 jaar lid en overleed in april 1987?  

Vraag 41
Wie is de dame, die jarenlang actief was in de jeugd- en 
kantinecommissie, tevens 9 jaar onze secretaris was en in 2016 
benoemd werd tot lid van verdienste?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vraag 56
Wie was in 1981 namens de redactie de medegrondlegger van de 
geschiedschrijving in het 50-jarig jubileumboek, wie was jarenlang 
(jeugd-/senioren-veteranen)speler, wie was ook jarenlang kaderlid 
(junioren/lid redactie) en werd in 2002 benoemd tot lid van verdienste?

Vraag 57
Zij werden in 2004 na vele jaren trouwe dienst met name op 
kantinegebied bij hun afscheid benoemd tot lid van verdienste. 
Welke 2 personen bedoelen wij?

Vraag 58
Wie neemt met 12 jaar penningmeesterschap de 3e plaats in op de 
betreffende “ranglijst”?

Vraag 59
Wie was in de 80-er en 90-er jaren keeper in de selectie/lagere 
elftallen, wie was ook jarenlang jeugdleider en later bestuurslid en 
wie is sinds de start van onze website in 2004-2005 nog steeds de 
beheerder daarvan?

Vraag 60
Welke familie heeft maar liefst 2 tweelingen bij ons aan het voetballen 
of gehad?
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Tot slot volgen hier dan nog de links naar de website voor de vragen 
van deze quiz: 

VOORWOORD
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/grote_90jaar_quiz.htm 

DE EERSTE RONDE - vragen
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_1ste_ronde.htm 

DE TWEEDE RONDE – vragen
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_2de_ronde.htm 

DE DERDE RONDE – vragen
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_3de_ronde.htm 

DE VIERDE RONDE – vragen
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief/quizvragen_4de_ronde.htm 

H H H
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COLUMN(S) JAN-DIRK VAN DER ZEE

De directeur amateurvoetbal KNVB Jan-Dirk van der Zee schrijft nog 
steeds regelmatig columns. In deze rubriek delen wij zijn columns, die 
we interessant vinden.

Column week 19  (10 mei):
“Tijdens de wedstrijden zie ik een kant van mijn kinderen, die ik anders 
nooit had gezien”

“Als ik mijn jongens met 
de bal aan de voet, of 
onder de arm, langs de 
weilanden naar de club 
zie gaan, vind ik dat 
prachtig, Wat dat betreft 
ben ik een echte 

voetbalmoeder geworden,” zegt een dame vlak naast me.

Ze is in gesprek met twee andere ouders. Het is zaterdagochtend. De zon 
schijnt. Ik sta vlakbij de dug-out te kijken naar de jeugd onder 15 jaar van het 
Alkmaarse Kolping Boys. Later op de middag zou ik hier met Hans Böhm, di-
recteur van Heineken Nederland, een gesprek aangaan over de snelle opmars 
van 0.0 bier in het amateurvoetbal. Maar onbedoeld blijf ik nu luisteren naar 
het verhaal van de ‘voetbalmoeder’, die na wat instemmend geknik van haar 
toehoorders, verder vertelt: “Tijdens de wedstrijden zie ik een kant van mijn 
kinderen, die ik anders nooit had gezien. Next level fanatiek, met trucs en ac-
ties, geweldig! Alleen mijn bloeddruk stijgt ongewild sky high, want de wedstrij-
den zijn superspannend.”

Aan de overkant van het veld stijgt gejuich op. 0-1 voor Sporting Krommenie. 
“Jammer Tijmen!” roept iemand uit de dug-out. “De volgende is voor jou!” 
Waarna een man met een hip Kangol-petje, en een labrador, zich in het ge-
sprek van het gezelschap mengt. Snel wordt duidelijk dat hij Veljko heet en 
hij zijn geboorteland Slovenië een paar jaar geleden heeft verruild voor Ne-
derland. Zijn dochter speelt in hetzelfde team van Kolping Boys. Ook Veljko 
overweegt, ondanks dat hij van huis uit een basketballer en volleyballer is, 
te gaan voetballen, zegt hij tegen het groepje. “De sfeer op de club trekt mij 
enorm aan. Het was ook het eerste wat mij opviel toen ik in Nederland kwam: 
het rijke verenigingsleven. In het buitenland is dat toch echt anders. Hier sta ik 
op zaterdag met plezier te kijken en ga ik na afloop graag nog even naar het 
terras bij de kantine.”
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Het is precies wat wij op dit moment zien in de cijfers. Na de coronapandemie 
lijkt er een herwaardering voor het clubvoetbal. Waar we in de budgetten re-
kening hadden gehouden met een lichte daling, is er nu sprake van een trend-
breuk. Tegen de individualisering in, noteren we dit jaar een ogenschijnlijke 
stijging van het aantal leden. Voor een belangrijk deel is dit toe te schrijven 
aan loyaliteit, maar ook de herontdekking van de waarde van het verenigings-
leven. Met dat eigen, vooral unieke sfeertje, opgebouwd uit vrijwilligerswerk en 
clubliefde, wat je nergens anders ter wereld vindt en misschien wel meer over 
ons land zegt dan we denken.

Hoe het ook zij, de populariteit van het clubvoetbal, geeft extra glans aan het 
slot van dit seizoen. Na twee jaar coronamaatregelen mogen we eindelijk weer 
om de kampioenschappen strijden. Het gaat weer om het echie, wat hebben 
we daarnaar uitgekeken.

Column week 21 (24 mei):
“Een indrukwekkende prestatie”

Iedere Nederlander 
woont op circa 15 
minuten fietsen van een 
voetbalveld. Hoewel er 
geen onderzoek naar is 
gedaan, denk ik dat we 
daarmee het dichtst bevolkte voetbalgebied ter wereld zijn. 
Helemaal als ik daar de honderden speelveldjes en Cruyff Courts 
in veel gemeenten bij optel.

Als je op een mooie zaterdag of zondag in de tuin of op het balkon zit en de 
wind waait gunstig, dan hoor je het gejuich van de nabijgelegen velden. Geluid 
dat nu, in het op één na laatste weekend van mei, extra ver lijkt te reiken door 
de ontlading van vreugde bij doelpunten voor het kampioenschap, of tegen 
degradatie.

Zelf was ik dit weekend op meerdere plekken in Nederland onderdeel van die 
ontlading. Op zaterdag reed ik met de kampioensschaal in de auto naar de 
velden van Excelsior Maassluis, waar VV Katwijk aan een puntje genoeg zou 
hebben voor het kampioenschap. Toch werd dat in eerste instantie een grote 
teleurstelling. De tweeduizend meegereisde supporters zagen hun club ver-
liezen, waardoor het afhankelijk werd van het resultaat van de avondwedstrijd 
tussen Jong Sparta (derde op de ranglijst) en De Treffers uit Groesbeek.
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Een wedstrijd die ik samen met Timo Reesink, KNVB-competitieleider, 
in Katwijk op mijn telefoon volgde, waar zich bij het clubstadion een 
mensenmassa had verzameld en de laatste hand werd gelegd aan het 
podium. Pas diep in de tweede helft scoorde De Treffers 2-1. Katwijk 
alsnog kampioen. De golf van gejuich uit de deinende zee van sup-
porters bij het stadion van VV Katwijk moet in Den Haag hoorbaar zijn 
geweest. Waarna Timo en ik door de rookpluimen heen, op het podium 
zijn geklommen om de kampioensschaal en de medailles uit te reiken. 
Na twee jaar corona, een voetbalzaterdag als in een droom.

Hetzelfde mag worden gezegd van de vrijdagavond, toen ik op de 
Toekomst in Amsterdam op bezoek was bij Ajax tegen FC Twente. De 
Tukkers prolongeerden er het landskampioenschap, nadat ze een 2-0 
achterstand wisten om te buigen naar een 2-3 overwinning. Daarmee 
hun achtste titel in veertien jaar tijd binnenslepend. Een indrukwek-
kende prestatie. Te meer omdat de Eredivisie Vrouwen ieder jaar ster-
ker wordt, zoals dit seizoen met de toetreding van Feyenoord, dat in 
de thuiswedstrijd tegen Ajax in de Kuip, ruim 15.000 supporters op de 
been bracht. Volgend jaar wordt het nog mooier, met de toetreding van 
Fortuna Sittard en Telstar.

Toch neemt een deel van de bestuurders bij betaald voetbalorganisa-
ties het vrouwenvoetbal nog steeds niet serieus en wordt het eerder als 
kostenpost gezien, dan als onderdeel van het voetbal en een kansrijke 
investering met grote maatschappelijke waarde. Wat dat betreft doen 
buitenlandse clubs als Wolfsburg, Barcelona en Juventus het veel be-
ter, omdat ze werkelijk begrijpen hoeveel potentie de sport heeft en 
doorhebben dat profvoetvoetbal cruciaal is voor de verdere ontwikke-
ling van het vrouwenvoetbal.

Een gedachte die ik pas kon loslaten, toen ik zondagmiddag in de tuin 
de stroom berichten op mijn telefoon bekeek. De meeste waren binnen-
gekomen op zaterdag, met veel blije foto’s en filmpjes van spannende 
wedstrijden en kampioenschappen. Van de jongste jeugd tot de hoog-
ste divisies. Het voetbalgeluk is weer terug op de velden.

Met in de verte het gejuich van de plaatselijke vv Heerenveen.
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Column week 23 (7 juni):
“Ingooien wordt intrappen”

Zal het voetbal in 2050 nog op eenzelfde manier worden gespeeld 
als in 2022? Of spelen onze (klein)kinderen het dan anders? Met 
nieuwe regels?

Het zijn vragen over de toekomst van onze sport, die centraal staan in 
de presentatie van KNVB-collega’s Gijs de Jong - secretaris-generaal 
bij de bond - en Sjors Brouwer - hoofd strategie in Zeist. Onlangs 
hebben zij de UEFA en de FIFA bijgepraat over spelregelwijzingen, die 
sinds 2017 in Nederland worden getest in het amateurvoetbal en bij de 
belofte-elftallen van betaald voetbalorganisaties. Veranderingen die het 
spel sneller, eerlijker en attractiever moeten maken. Doel van de 
presentatie is het bewerkstelligen van een pilot voor de Keuken 
Kampioen Divisie in het seizoen 2023/’24. Hierin zullen, als het aan ons 
ligt, de volgende aanpassingen worden beproefd:

1. Dribbelen bij een vrije trap
Gemiddeld gaat per wedstrijd bijna 11 procent van de speeltijd  
verloren aan het nemen van vrije trappen. Door die onderbrekingen 
wordt de snelheid uit het spel gehaald, maar ook voeding gegeven 
aan een van de grootste ergernissen bij toeschouwers en spelers: 
tijdrekken. Dat wordt grotendeels vermeden met de zelfpass, waar-
mee je meteen mag doordribbelen nadat de bal door de scheids is 
stilgelegd.

2. Ingooien wordt intrappen
Is de bal over de zijlijn, dan mag je deze voortaan inschieten of in-
dribbelen. Datzelfde geldt voor de aftrap, een hoekschop of doeltrap. 
Allemaal handelingen die bij een wedstrijd in de huidige opzet min-
stens een kwartier speeltijd innemen.
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3. Tijdstraf
Een andere grote ergernis in het voetbal is het gedoe om gele en 
rode kaarten. Waarbij geel een imagoprobleem heeft, omdat je de 
eerste kaart nu voor lief neemt, vanwege het ontbreken van een  
directe consequentie. Met de 5 minuten-straf is dat verleden tijd.

4. Onbeperkt wisselen
Ook deze maatregel levert meer snelheid en spektakel op, want je 
mag ongelimiteerd spelers wisselen met zogeheten ‘vliegende  
wissels’, wat betekent dat het spel niet meer wordt stilgelegd

5. Zuivere speeltijd
In 2020 bestond een gemiddelde Champions League-wedstrijd uit 
een krappe 60 minuten zuivere speeltijd. Bij deze nieuwe spelregels 
worden voetbalwedstrijden ingekort tot twee keer 30 minuten.

Maar toch, als je in het voetbal met dit soort ideeën aankomt en wilt 
vernieuwen, dan krijg je te maken met twee soorten fans: de voetbal-
romanticus, die het liefst alles bij het oude laat en wordt geleid door 
nostalgie en sentiment, en de voetballiefhebber, die openstaat voor ver-
anderingen om het spel aantrekkelijker en eerlijker te maken.
Vooral de voetbalromanticus is herkenbaar in de UEFA en de FIFA, 
waarvan bekend is, dat ze bij veranderingen de neiging hebben om met 
de hakken in het zand te gaan. Daarom zal er nog behoorlijk moeten 
worden gelobbyd, eer deze vernieuwingen in de Keuken Kampioen Di-
visie kunnen worden getest.
Anders ligt dat voor het voetbal in de B-categorie. Daar is veel meer 
vrijheid voor verandering. Zo loopt er momenteel een onderzoek naar 
optimale wedstrijdvormen bij O13 en O14. Onderdeel hiervan is een 
pilot met de nieuwe spelregels. Komend seizoen gaat die van start bij 
O13 in de KNVB-districten Noord en West 1. Echter, zonder introductie 
van de verkorte speeltijd. Voor vrijwilligersorganisaties met beperkte 
middelen, is dat onbegonnen werk.

Wat als de proef slaagt?
Dan volgen landelijke introducties voor O13 en O14, want willen we 
concurreren met de verlokkingen van het beeldscherm en de vrije in-
dividuele sporten, is er meer nodig dan het vasthouden aan traditie en 
nostalgie.

Driekusman, driekusman, drei oe ’s umme en kiek miej ’s an, danst ook 
bijna niemand meer.

H H H
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COMMENTAAR UIT DE MEDIA

Naar aanleiding van Jan Dirk’s column van 7 juni viel een groot deel 
van de media over hem heen. We laten hieronder het artikel daarover 
in het ED van 9 juni zien:

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

We hadden het eigenlijk niet verwacht, maar na het schrappen van de 
Corona-maatregelen, blijft er nog steeds aanbod van Coronanieuws. 
En natuurlijk blijven we jullie daarvan op de hoogte houden. Zoals 
gebruikelijk vindt U hier onze selectie van artikelen/items, die weer in 
chronologische volgorde (van oud naar nieuw) geplaatst worden.

Op 11 en 12 mei lazen we deze op Teletekst en het ED:

F F F
Op 14 en 16 mei zagen we deze screenshots:

F F F
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Op 16 mei scanden we dit ED-artikel:

F F F
Deze ED-artikelen zijn van 17 en 18 mei:

F F F
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Enkele artikelen en screenshots van 18, 19, 20 en 21 mei:

F F F
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Op 24 mei zagen we deze:

F F F
Deze ED-items dateren van 25 en 30 mei en 1 juni:

F F F
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Deze Teletekstscreenshots zijn van 31 mei en 2 juni:

F F F
En deze ED-artikelen dateren van 1, 2 en 4 juni:

F F F
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Op 3 juni scanden we deze:

F F F
Deze 2 tenslotte zijn van 7 en 8 juni:

F F F
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 rang-
lijsten kunnen fabriceren en zijn we in het vorige 
clubblad gestart met de rubriek SV Tivoli 90 Jaar – Ranglijsten. 
We hebben tot nu toe de volgende 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 plaatsten we in het vorige clubblad 4 
(gerelateerd aan het 1e) van de 8 ranglijsten, die we bedacht hebben. Op de 
volgende pagina’s van dit clubblad plaatsen we de andere 4 ranglijsten, die 
gerelateerd zijn aan bestuur en kader Tivoli.
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Aantal jaren voorzitter

 1 Dre Rennenberg  16 jaar
 2 Geen voorzitter  15 jaar
 3 Appie Siech  10 jaar
 4 E. de Meurichy    9 jaar
 5 R. Drayer    5 jaar 
  Wim van Hout    5 jaar
 7 Theo Panken    4 jaar 
  John Lamine    4 jaar
 9 Toon Dieks    3 jaar 
  G. Lap    3 jaar 
  Rob Nieuwenhoff    3 jaar 
  Harrie Klokgieters    3 jaar

Aantal jaren secretaris
 1 Piet Verhulst  23 jaar
 2 Rob Vincken  15 jaar
 3 Simon Groeneveld  10 jaar
 4 Leny Sanders    9 jaar
 5 Tinus van Driel    6 jaar 
  Marc van Hout    6 jaar
 7 Marc van Strien    5 jaar
 8 Herman in ’t Zandt    4 jaar
 9 J. van Gulik    3 jaar 
  Toon Gilsing    3 jaar
  L. Hendriks    3 jaar
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Aantal jaren penningmeester
 1 Piet Dillen  17 jaar
 2 Peter van Heesewijk  13 jaar
 3 Stefan Bell  12 jaar
 4 Johan Aalpoel  10 jaar 
  Zacharias de Wit sr.  10 jaar 
  Gerrit Leuverman  10 jaar
 7 Adrie Kley    4 jaar
 8 Theo Nonnemaker    3 jaar 
  Stef Verdonschot    3 jaar

Aantal jaren redactielid

 1 Jack Engelen  42 jaar (35 jaar onafgebroken)
 2 Pascal Janssen  23 jaar
  Franklin Klumpkens  23 jaar
 4 Henk Iedema  10 jaar 
  Arie Groeneveld  10 jaar
 6 John vd Hurk    8 jaar 
  Hein Groeneveld    8 jaar 
  Juul van Hout    8 jaar 
  Jack Gielen    8 jaar
 10 Hans Sanders    7 jaar

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 en daarom 
in het Engels is opgesteld. Onderstaand plaatsen we die poster in dit 
clubblad nog een keer.

H H H
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60 + VOETBAL

Zoals u in de vorige clubbladen hebt kunnen lezen, is onze (ex-)
veteranenregelateur, ex-wedstrijdsecretaris en ons lid van verdienste 
Peter Smulders bezig om bij onze club iets nieuws op te starten. Op 
zijn verzoek plaatsen we nogmaals onderstaande tekst:

Welke 60+-er heeft er zin om op een of meerdere doordeweekse 
middagen bij SV Tivoli op de Heihoef een balletje met lotgenoten 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.

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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SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

De sponsorpagina’s worden blijkbaar niet meer bijgewerkt en het 
schijnt ook niemand te interesseren 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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- de normale competities erop zitten
- ons vaandelteam nog wel even aan de bak zal moeten
- zij namelijk veroordeeld zijn tot de nacompetitie
- de Weebosch de te nemen horde is
- lijfsbehoud in de 4e klasse op het spel staat
- diverse Tivolianen bereid zijn gevonden om ons noodlijdende eerste 

te ondersteunen
- andere ondersteuning ook nog gewenst is
- een grote schare supporters daarmee bedoeld wordt
- er na de laatste wedstrijd van ons vaandelteam sowieso een feest 

gevierd zal worden
- de organisatie hoopt dat er veel Tivolianen daarbij aanwezig zullen 

zijn
- de Vets hebben besloten om door te gaan als team
- er nog wel wat spelers bij moeten komen
- het afgelopen seizoen er te vaak te weinig spelers waren
- de Vets ook een andere aderlating moeten ondergaan
- twee mannen die de ruggengraat van dat team al meer dan 30 jaar 

vormen er nu mee stoppen
- zowel Wim als Peter hun pijp aan Maarten geven
- zij samen een ongelooflijke staat van dienst hebben
- een flink Chapeau zeker op zijn plaats is
- er diverse besprekingen zijn geweest over de toekomst van het team
- de conclusie is dat de Vets er nog een jaartje aan vastplakken

H H H






