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REDACTIONEEL

Welkom in een 
nieuw seizoen en 
welkom in de 
eerste editie van 
een nieuwe 
jaargang. We 
hebben toch echt 
wel even getwijfeld 
of we door moes-
ten gaan met ons 

clubblad. Navraag bij diverse 
Tivolianen heeft ons laten inzien dat 
dit clubblad nog steeds meerwaarde 
heeft en we hebben voldoende 
bemoedigende reacties gehad.
Noem het oubollig en traag maar 
noem het vooral ook onderscheidend 
en leuk leesvoer. De frequentie van 
onze uitgaven, daar willen we wel nog 
even goed over denken met elkaar. 
Het uitblijven van input vanuit de 
vereniging is ook nog wel een 
dingetje; en toch: we blijven als 
redactie trots op het resultaat van 
onze inspanningen.
In dit digitale tijdperk waarin alles 
snel en via veel sociale kanalen moet 
gaan, vinden wij het een uitdaging en 
kunst om toch alles net wat 
uitgebreider in te leiden en op te 
leveren met wat mooi beeldmateriaal 
erbij.
Dat vindt u toch ook?!?

Veel leesplezier

H H H
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BESTUURSMEDEDELINGEN

SPOED: Tivoli 1 zoekt assistent-trainer en verzorg(st)er
Ons vaandelelftal is naarstig op zoek naar een assistent-trainer en/of 
teammanager die het leuk vindt om ons Eerste en Maikel te ondersteu-
nen in het aankomende seizoen. Daarnaast zijn zij ook op zoek naar 
een verzorg(st)er voor de donderdagen en zondagen. Voel jij je 
geroepen om deze kans met beide handen aan te grijpen of ken jij 
iemand die dit zou willen invullen, twijfel dan niet en neem contact op 
via de gebruikelijke wegen!

Nieuw seizoen, nieuwe leden!
Onlangs is ‘t nieuwe seizoen van start gegaan en zijn er verschillende 
nieuwe teams bij SV Tivoli gestart, daarnaast traint er ook een groep 
gevluchte Oekraïners sinds kort bij ons. Het bestuur wenst alle leden 
natuurlijk veel succes in het komende seizoen!

Namens het bestuur, 

Marc van Hout,
secretaris

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand augustus

 1 Rudolf Sanders 19 Edwin Schellings
  ? Pieters   Dani Visser
 2 Corina Verstappen   Kim Verbeek 
 3 Batuhan Gunuc 20 Jennifer Schoop
  Mukhtar Mahmoudi 24 Roy Box
 5 Perry Plompen 26 Ron Verbeek
 6 Daphne Steuten   Bart Kox
 7 Jesse Spijker   Melanie van 
     Schoonderwalt
 8 Dennis Diebels   Kimberly Dieteren
 9 Jan Dielissen 27 Ferry Kleinkiskamp
 11 Ibnijah Olin   Rico van Leeuwen
  Davy Pennings   Pablo van Leeuwen
 14 Mirac Goren 28 Mason Visser
 15 Mike Hovens   Enes Dokuyucu
  Wim van de Wiel   Luka Derias
  Kevin Gijbels 29 Wei Hong Ding
 16 Laura van Bergeijk   Sophia dos Santos
  Bodjy van Lieshout   Stefan van Gerwen
 17 Furkan Cengiz   Richard Looijmans
  Jay Donkers 31 Meryam Mahmoudi
 18 Hennie Schröder

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand september

 2 Kylie Vroomen 18 Ronald Rennenberg
  Hendrie Stegemann 19 Djano van Maurik
 4 Axel Walravens   Michael Cadenas Rojo
  Jovi de Goey   Marcel Rodewald
 5 Marc van Hout 21 Pepijn Meijer
 6 Marcel Dieks 22 Steven Sanders
  Paul Janssen 24 Aiden Huang
  René Hoeijmans 25 Nicky Gielen
 7 ? de Bont 26 Robbie Nies
 9 Dre Rennenberg 27 Brahim Farssi
  Arda Boer 28 Quint van Kasteren
 10 Guillaume Stubbs   Thom van de Gevel
 12 Niek Overbeek   Jayden Wolfenbuttel
 14 Pim Woertman   Fethullah Dilek
 15 Thuur Mollet 29 Rob Vincken
 17 Henri Vaessen   Donia Aitlhaj
  Henk Rennenberg   Donia Aitithaj
 18 John Mathijssen 30 Otis Dijk

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand oktober

 1 Adam Yahia 14 Saif Oedaichand
 2 Robert Dekkers 15 Mandy Klaassen
 3 Devon Vermeulen   Anne Denteneer
 4 Mani Shojaian 16 Hasan Saygili
 6 Anna Welten   Dean Ip Vai Ching
  Sinan Bulut   Muntasr Alasady
  Fleur Poeliejoe   Andres Rojas Ebert
  Danny Wartenbergh 19 Abdullah Janssens
 7 Frans Joosten   Natasha Rijkers
  Eyuphan Capkur 20 Veron Brokling
 8 Said Kabir Sadat 21 Erol Kus
  Margot Knippels 22 Javey Horrocks
  Emma Kaptein 23 Damian Prusik
  Gabriël Bundel 25 Mayren Debie
 9 Sandy Brouwers   Jordi van der Vorst
  Joost van der Heijden 27 Ricardo van Bekhoven
 10 Roel van Zijl 28 Yido Sarrekwak
  Sayhan Bulut 29 Maarten Lubse
 11 Christian Lugungu   Tim Russell
	 12	 Jeffrey	de	Rijk	 31	 Onyeka	Okunde
 13 Rick van de Laar   Jan Rennenberg
  Omar Albayaty   Michael Geraerts

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

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

 1 Luuk Hammega 2e  5x
 2 Bas de Haas 1e  2x
  Ronnie van Leeuwen 3e  2x
 3 Ralf Walravens 1e  1x
  Youri Wildschut 2e  1x
  Kabir Sadat 3e  1x
  Sadam Kakuzai 3e  1x
  Fatih Candan 4e  1x
  Richard van Dijk 4e  1x
  Onur Coskun 4e  1x

H H H
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AFSLUITINGSFEEST VETERANEN 
(van onze feestredactie)

Op vrijdag 15 juli jl. werd  
seizoen 2021-2022 voor de 
veteranen afgesloten met 
een feestje in onze kantine 
op de Heihoef. Natuurlijk 
doen wij daar verslag van.

HET FEEST
De afgelopen jaren werd het 
veteranenteam langzaam 
een mengelmoes van ver-
schillende generaties. Het 

bleek steeds lastiger om een volwaardig team op de been te krijgen op 
de zaterdagen, maar de derde helften en feestjes bleven een succes.

Zo ook het afsluitende feest van het 
afgelopen seizoen. Onder het genot 
van een biertje of wat anders te drin-
ken, stonden we op het terras bij de 

kantine. Om de knorrende magen 
te vullen, kwam de frietkar langs, 
daar werd dankbaar gebruik van 
gemaakt door iedereen. Even later 

werd 
er 
zelfs nog gedanst en dit keer was het niet 
alleen Hakan, die de aandacht op zich wist 
te vestigen. Ria liet zich van haar beste 
kant zien tijdens “Meisjes van de nacht.” 
Opvallend was het, dat de mix van “oude” 
en “nieuwe” veteranen een nieuwe en bij-
zondere sfeer bracht, die ons allemaal uit-
stekend beviel.
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Tijdens	het	officiële	gedeelte,	dat	verrassend	genoeg	uit	2	verschillende	
stukken bestond, werden eerst Peter en Wim in het zonnetje gezet van-
wege hun leiderschap, dat na zo’n 25 jaar nu ten einde is gekomen. In 
het tweede gedeelte werd ook Jack erbij geroepen. De organisatie had 
hem nog gevraagd om de wetenswaardigheden op te tekenen over hen 

drieën. Niemand kan beter de anekdotes schrij-
ven over de geschiedenis van het vriendenteam 
dat nu het Veteranenteam is. Met zijn drieën 
hebben Peter, 
Wim en Jack het 
team jarenlang 
op sleeptouw 
genomen en 
gezorgd dat de 
randzaken al-
lemaal op orde 

waren. Alle 3 kregen zij een gouden 
schoen en de vrouwen een mooi tafelboeket.

Eigenlijk hadden er al wat bel-
letjes kunnen gaan rinkelen 
toen aan het begin van de 
avond bleek, dat er wel heel 
veel oude bekenden aanwe-
zig waren die slechts zelden 
nog de Heihoef weten te 
vinden. Door het vertrek van 
deze staf stond het voortbe-
staan van het veteranenteam op losse schroe-

ven, gelukkig is er toch weer invulling voor 
komend seizoen. Een seizoen van verdere 
vermenging van generaties. Dat was op 
deze avond ook nog duidelijk te merken, 
gezamenlijk werd er gelachen en gedron-
ken op oude en op nieuwe tijden. 
Nadat de heren hun toespraak hadden 
gehad, kon het feestje weer verder gaan 
en zo werd het weer een gedenkwaardige 
avond, die niet snel vergeten zal worden.

(Verderop een uitgebreidere terugblik op de (leiders-/coach-)carrière 
van de 3 heren, red.)
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AFSCHEID PETER, WIM EN JACK
Het vertrek van een generatie/het einde van een tijdperk

SV Tivoli-CV
Peter is (onafgebroken) lid sinds 1-8-1975. In 1968 werd hij op 
11-jarige leeftijd lid bij de pupillen, maar hij is 2 jaar later 1 seizoen naar 
Eindhoven verkast, toen weer teruggekomen en later (in 1974) heeft 
hij nog 1 seizoen bij Brabantia (in de hoofdklasse jeugd) gespeeld. Op 
18-jarige leeftijd kwam hij weer terug en speelde zijn eerste seizoen in 
het A1 waar Hein Groeneveld en Jack Engelen leider van waren. Bij de 
senioren kwam hij eerst in het 2e terecht en later (in de 80-er jaren) in 
het 1e. Later ging hij lager spelen. Als kaderlid was hij o.a. grensrechter 
en (hulp)trainer bij de dames, jeugd- en seniorenleider en van 2003-
2017 was hij wedstrijdsecretaris senioren en zat in die hoedanigheid 
ook nog even in het hoofdbestuur.
Wim is (onafgebroken) lid sinds 1-8-1969.  Wim werd op 15-jarige leef-
tijd lid en is sindsdien nooit meer weggeweest. Het is niet bekend of hij 
al eerder (bij de pupillen?) bij Tivoli gespeeld heeft. Bij de jeugd speel-
de hij in de B  en de A, bij de senioren kwam hij al gauw in de 
selectie terecht en speelde afwisselend in het 1e en het 2e (soms lager). 
In het kader vervulde hij rollen als jeugd- en seniorenleider, was hij 
enkele jaren voorzitter van de jeugd en hoofdbestuurslid en lid van de 
technische commissie. 
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Jack is (onafgebroken) lid sinds 1-8-1975. In 1963 mocht hij op 
8-jarige leeftijd lid worden bij de pupillen. Hij doorliep de jeugdafdeling 
al keepend en voetballend in verschillende elftallen met als hoogtepunt 
de promotie naar de hoofdklasse junioren in 1973 (toentertijd het 
allerhoogste jeugdniveau). In 1974 verkaste hij naar RPC, maar kwam 
in 1975 weer terug. Bij de senioren keepte hij eerst zo’n 6 jaar in het 2e, 
waarna hij tot 1993 lager ging keepen. In 1993 werd hij (mede-)leider 
bij de senioren en bleef dat tot 2020. Zijn lijst van overige kaderfuncties 
is niet te evenaren, wij noemen de voornaamste: Redactielid (1975-81; 
1986-2022); Jeugdleider (1975-84); Jeugdvoorzitter (1981-85); 
Hoofdbestuurslid (1992-2020); Vicevoorzitter (2001-2019); (Co-)Auteur 
diverse jubileumuitgaven (1981/2001/2006).

Lager voetballen
In 1991-1992 is een aantal oudere 
selectiespelers en wat anderen lager 
gaan voetballen en zowel Wim, Peter 
als Jack waren van de partij. Zonder 
volledig te willen zijn, waren er o.a. 
toen ook Ad, Willie en Juul van Hout, 
Rob Vincken, Frank Gielen, John vd 
Hurk, Peter van Heesewijk, Peter vd 
Laar, Jan van Heertum en Ceesje 
Lasaroms bij en Willem Huugen werd 

de leider. In 1993-94 stopte Jack met keepen en werd vanaf dat 
moment tot 1 á 2 seizoenen geleden medeleider.

Gestart als “Vets” op zaterdag/Leider/coach lager elftal
Op 3 mei 2009 werd de laatste wedstrijd op zondag gespeeld als Tivoli 
4. Vanaf het seizoen 2009-2010 wordt dus als “Vets” op zaterdag ge-
speeld. Jack krijgt vanaf 2000-2001 Wim en Peter erbij en zij vormen 
vanaf dan het leiderstrio, waarbij Peter de grote regelateur was. Wim 
trad voornamelijk op als coach en Jack was voornamelijk de man van 
de reservebeurten en andere voorkomende zaken. Wim en Peter zijn 
dan nog wel een paar seizoenen als reservespeler inzetbaar en doen 
ook nog regelmatig mee. Vanaf toen zijn Wim, Peter en Jack als leider/
coach/regelateur dan een soort leiders-“trojka” en samen zijn ze dus 
zo’n 20 jaar een trio. Nu bekend is geworden, dat Wim en Peter er na 
dit seizoen mee stoppen, komt er toch een einde aan een tijdperk. Zij 
zijn samen een kleine 25 jaar de “kartrekkers” geweest.
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Wist u dat???
- Peter en Wim in 1979 al samen leider  
 waren van D1
- Zij in die tijd ook een aantal seizoenen  
 achtereen bij elkaar in het 1e speelden
- Peter in 1975 al grensrechter en hulp 
 trainer werd bij de toen pas opgerichte  
 damesafdeling
- Wim en ook Peter een aantal jaren   
 jeugdleider waren
- Jack in 1975 leider was van A1, waar de 

2 jaar jongere Peter in speelde
- Wim eind jaren 90/begin 21e eeuw nog een paar jaar jeugdvoorzitter 

was en toen ook in het HB zat
- In 2001 bij het 70-jarig bestaan tijdens de feestavond van de 

zeskamp Peter van Heesewijk, Rob Vincken samen met Jack be-
noemd werden tot lid van verdienste

- Peter in 2003 wedstrijdsecretaris werd als opvolger van opa Hennie 
Schröder
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- Jack voorafgaand aan de ledenvergadering van 2013 werd verrast 
door burgemeester Rob van Gijzel, die hem namens de Koning  
ridderde en een Oranjelintje uitreikte 

- Peter en Jack op de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2016 gehuldigd 
werden voor 40 jaar onafgebroken lidmaatschap

- Op diezelfde receptie niet alleen de jubilarissen werden gehuldigd
- Leny Sanders vorig jaar na 9 jaar secretaris stopte (en helaas op 16 

juni 2022 overleed, snik) en werd benoemd tot lid van verdienste
- Als klap op de vuurpijl Jack promoveerde tot of werd benoemd als 

erelid
- Peter op de nieuwjaarsreceptie 2017, die dan nog steeds in functie is 

als wedstrijdsecretaris, werd benoemd tot lid van verdienste 
- Wim op de nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2020 gehuldigd werd 

voor 50 jaar onafgebroken lidmaatschap.
- Peter en Wim als “lagere elftal/vets”-leider/coach duo 22 jaar en  

samen met Jack als trio 20 jaar de begeleidingsscepter zwaaiden
- Je wel kunt zeggen, dat er met hun afscheid een eind aan een  

tijdperk komt
- We hen veel dank verschuldigd zijn

FOTOGALERIJ
En natuurlijk sluiten we weer af met een selectie van de overige foto’s.



13
H H H




14

COMPETITIEINDELINGEN 2022 - 2023

Tivoli 1 4e klasse G

Tivoli 2 4e klasse 411
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Tivoli 3 5e klasse 521

Tivoli 4 5e klasse 522
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Tivoli Veteranen – Poule A

Gestel   16.45 uur
RKVVO   17.00 uur
SBC   15.30 uur
Braakhuizen A   15.00 uur
Tivoli   16.00 uur
Geldrop   16.45 uur
RPC   16.15 uur
Nuenen   16.00 uur
RKGSV   ??.?? uur

Tivoli vrouwen 18+1 6e klasse 2 (najaar)

Tivoli JO14-1 1e klasse (1e fase beker) 7 najaar
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Tivoli JO14-2 4e klasse (1e fase beker) 18 najaar

Tivoli JO13-1 Hoofdklasse (1e fase beker) 11 najaar

Tivoli JO12-1 3e klasse (1e fase) 04 najaar



18

Tivoli JO10-1 3e klasse (1e fase) 05 najaar

Tivoli JO9-1 4e klasse (1e fase) 27 najaar

Tivoli JO8-1 4e klasse (1e fase) 26 najaar

H H H
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We hebben een nieuwe rubriek bedacht. Eigenlijk is die niet helemaal nieuw, 
want in het hele grijze verleden hebben we in 1 of 2 jaargangen enkele malen 
een soortgelijke rubriek gepubliceerd. Maar goed, een frisse start dus nu.

Wat is de bedoeling?
Wij tonen 1 of meer historische foto’s van een bekende Tivoliaan en je mag 
raden wie dat is. Mocht je dat willen, dan kun je de oplossing sturen naar onze 
redactiemail, t.w. svtivoliclubblad@gmail.com. In een volgend clubblad verklap-
pen we dan wie het geweest is en maken een eventuele uitslag bekend. En 
we stellen jullie dan weer voor aan een andere bekende Tivoliaan. Het kan 
natuurlijk ook zijn, dat jullie zelf fantastische ideeën hebben voor eventuele 
kandidaten voor deze rubriek. In dat geval vragen we je om die bij ons bekend 
te maken en minimaal 1 historische en 1 recente foto van hem of haar aan ons 
door te sturen naar hetzelfde mailadres, t.w. svtivoliclubblad@gmail.com. 
We ziin benieuwd! Van onze eerste “Mystery Guest” willen we op voorhand 
nog niet al te veel verklappen. Het enige, dat we je meegeven, is dat het een 
vrouw is, die een belangrijke rol vervult?/vervulde? bij onze club.
Onze “Mystery Guest” van deze maand
Als kleuter: beide foto’s links; met broer (links) en baby-neefje (rechts).

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.

Op 25 augustus 2022 zagen we in het ED het volgende artikel met 
een hoofdrol voor ons lid en oud-trainer Hans Bonnema:
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VOETBAL.NL

Op 19 augustus ontvingen we van voetbal.nl een mail met daarin het 
volgende, dat wij interessant vonden:

Drie fasenvoetbal in deel juniorencompetities

Om het spelplezier te vergroten en de ontwikkeling van (jonge) 
voetballers te bevorderen start dit seizoen het drie fasenvoetbal in 
een groot deel van de juniorencompetities. Het gaat om JO13 t/m 
JO19 vanaf de hoofdklasse en lager. Dit is onder meer het 
resultaat van een succesvolle pilot bij de junioren, om meer 
gelijkwaardige competities te organiseren.

Voorheen speelden juniorenteams in de leeftijd van O13 t/m O19 in 
twee even lange reeksen: de zogenoemde najaars- en voorjaars-
reeksen. Afgelopen seizoen werd er bij de junioren een pilot met 
fasenvoetbal gehouden. In vier verschillende districten (West I en West 
II en Zuid I en Zuid II) in de categorie B werd een aantal varianten 
van fasenvoetbal getest om zo tot meer gelijkwaardige competities te 
komen. Ook waren de reisafstanden in deze nieuwe opzet korter dan 
voorheen.
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* Op basis van een uitgebreid onderzoek blijkt nu dat fasenvoetbal een 
positieve impact heeft op de juniorencompetities. Welke?

*	 Fasenvoetbal	heeft	een	positief	effect	op	de	gelijkwaardigheid	van	de	
competities.

*	 Fasenvoetbal	heeft	een	positief	effect	op	het	verminderen	van	reisaf-
standen.

* Junioren hechten veel waarde aan de gelijkwaardigheid van de com-
petities, hierdoor wordt het spelplezier verhoogd.

* Naast de wens om gelijkwaardige wedstrijden te spelen, hebben de 
junioren eveneens de wens om een iets langere reeks te spelen na 
de winterstop.

DRIE FASEN

Op basis van het onderzoek is gekozen voor een competitie die bestaat 
uit 3 fasen.
* Fase 1: bekervoetbal in een poule van 6 teams tot de herfstvakantie
* Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie
* Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop

WAT BETEKENEN DE WIJZIGINGEN VOOR VERENIGINGEN?

Verenigingen hebben, net als voorgaande seizoenen, teams 
ingeschreven voor de verschillende competities. Anders dan 
voorgaande jaren spelen alle voetballers mee in de bekercompetitie, 
die dient als de eerste fase. Herindeling vindt plaats op dezelfde 
momenten als bij het pupillenvoetbal, hier hoeft de vereniging geen 
actie voor te ondernemen. De Teamindex blijft ook in deze nieuwe 
opzet een rol spelen bij de indelingen.

H H H
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GEINTJES VOOR DE KLEINTJES

We hebben besloten om maar weer eens een 
oude rubriek van stal te halen. Hierbij de 1e 
aflevering van de nieuwe “Geintjes voor de 
kleintjes”.

* “Zou jij me een gunst willen bewijzen?” 
“Natuurlijk, als ik dat kan tenminste.” 
“Wil je dan dit biljet van 100 Euro voor me wisselen in elf tientjes?” 
“In tien tientjes, bedoel je?” 
“Nee, want daarmee zou je me geen gunst bewijzen.”

* Moos staat zout uit te strooien op de markt. 
“Wat ben je daar aan het doen?” vraagt Saar. 
“Ik jaag tijgers weg.” 
“Hier zijn toch helemaal geen tijgers!” zegt Saar verbluft. 
“Zie je wel hoe goed het werkt!”

* Een aantal toeristen staat in het museum voor prehistorie te kijken 
naar het skelet van een dinosauriër. Eén van de toeristen vraagt 
aan de gids “Zou u mij kunnen zeggen hoe oud deze botten zijn?” 
“Jawel” zegt de gids “Ze zijn 3 miljoen jaar, 5 maanden en 2 dagen. 
“Dat is wel een heel nauwkeurig aantal” zegt de toerist “Hoe weet u 
dit zo nauwkeurig?” Waarop de gids antwoordt “De botten waren 3 
miljoen jaar oud toen ik hier begon te werken, en dat is inmiddels 5 
maanden en 2 dagen geleden!”

“* “En, meneer Janssen, hoe gaat het vandaag?” 
“Ik heb nog steeds veel moeite met ademen, dokter. 
“Nou, dan zullen we daar eens vlug een eind aan maken.

* “U zegt dat u uitsluitend van groente en fruit leeft?” 
“Ja, inderdaad.” “Dan moet u wel een overtuigd vegetariër zijn, om 
dat vol te kunnen houden.” 
“Ik ben helemaal geen vegetariër; ik ben groenteman!”

H H H
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Het is alweer even geleden, maar we hebben besloten om deze rubriek 
weer van stal te halen. En natuurlijk krijgen we de input voor deze 
rubriek weer van onze speciale correspondent Ronny Kox.
Hier vinden jullie onze selectie voor deze maand.

Vermageren door seks
Het is al een hele tijd bekend dat seks een goede vorm van lichaams-
beweging is, maar tot voor kort was er nooit onderzoek gevoerd naar 
het verbranden. Van calorieën door verschillende seksuele activiteiten. 
Na een diepgravende studie, kunnen we u nu met trots volgende 
resultaten voorleggen:
UITTREKKEN VAN HAAR KLEREN
Met haar toestemming      12 calorieën
Zonder haar toestemming    187 calorieën 
HET LOSMAKEN VAN HAAR BEHA
Met beide handen         8 calorieën
Met een hand        12 calorieën
Met je tanden        85 calorieën
HET AANTREKKEN VAN EEN CONDOOM
Bij een erectie          6 calorieën
Zonder een erectie315 calorieën
VOORSPEL
Proberen de clitoris te vinden        8 calorieën
Proberen de G-plek te vinden      92 calorieën
STANDJES
Missionaris        12 calorieën 
69 al liggend        78 calorieën
69 al staand      112 calorieën
Kruiwagen      216 calorieën
Op  z’n hondjes     326 calorieën 
Italiaanse kroonluchter    912 calorieën
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ORGASME
Echt         112 calorieën
Fake315 calorieën
POST-ORGASME
In	bed	liggen	knuffelen	 	 	 	 				18	calorieën
Onmiddellijk opstaan         36 calorieën
Uitleggen waarom je onmiddellijk opstaat    816 calorieën
EEN TWEEDE ERECTIE KRIJGEN, ALS JE
20-29 jaar bent         36 calorieën
30-39 jaar bent         80 calorieën
40-49 jaar bent       124 calorieën 
50-59 jaar  bent       972 calorieën
60-69 jaar bent     2916 calorieën
70 jaar of ouder bent    resultaten nog niet binnen
ACHTERAF AANKLEDEN
Kalm           32 calorieën
Gehaast          98 calorieën
Terwijl haar vader op de deur staat te bonken 1218 calorieën
Terwijl je vrouw op de deur staat te bonken  3521 calorieën

Veel plezier met afvallen

Krokodillenschoenen
Een jong blondje is op vakantie in het verre Louisiana. Ze wil graag een 
paar authentieke krokodillenschoenen kopen. Ze is echter verbolgen 
over de hoge prijzen die de plaatselijke handelaars durven te vragen. 

Na een ruzie met een winkelier, die 
maar niets van zijn prijs wil afdoen, 
barst ze in woede uit: “Als het zo 
zit, ga ik me er zelf een vangen! Zo 
geraak ik tenminste aan een paar 
schoenen aan een redelijke prijs!”. 
“Ik zal je niet tegenhouden”, zegt 
de winkelier, “veel geluk, misschien 

vang je wel een grote!” Het kwade blondje keert hem vastberaden de 
rug toe en vertrekt naar het moerasland om te jagen.
Wat later die dag, als hij naar huis rijdt, ziet de handelaar het blondje tot 
aan haar middel in het water staan. In haar handen houdt ze een groot 
jachtgeweer. Net op dat moment ziet hij een grote krokodil van wel 4 
meter in haar richting zwemmen. Het blondje legt aan en vermoordt het 
beest. Met heel wat moeite trekt ze het gedrocht op het droge. 
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Daar lijken nog een hele serie krokodillen te liggen. De handelaar ge-
looft zijn eigen ogen niet. Plots begint het blondje gefrustreerd te roe-
pen: “Verdomme, weer eentje zonder schoenen!

Wedden?!?
Een klein oud vrouwtje gaat op een mooie dag naar de Rabobank met 
een grote zak geld. Bij de loketbediende vraagt ze om een onderhoud 
met de directeur om dat geld op een rekening te zetten. Na aandringen 
neemt de loketbediende haar mee naar het kantoor van de directeur. 
De directeur vraagt haar 
hoeveel ze op haar nog te 
open rekening wil plaat-
sen. Ze antwoordt hem: 
“1.248.000 euro”, terwijl ze 
de zak op tafel gooit. De 
directeur was echter van 
nieuwsgierige aard en zegt: “Mevrouw, waarom loopt u met zoveel geld 
over straat. Hoe komt u hieraan?” Het kranige oudje antwoordt hem: 
“Ik doe veel weddenschappen.” De directeur, nog nieuwsgieriger zegt: 
“Wat voor weddenschappen?” Ze antwoordt hem: “Bijvoorbeeld: ik wed 
voor 5.000 euro met je dat je kloten vierkant zijn.” De directeur lacht en 
zegt: “Dit is een domme weddenschap! Dat kan je toch nooit winnen!” 
Het oudje antwoordt hem: “Je aanvaard de weddenschap dus?” “Na-
tuurlijk”, repliceert de directeur, “ik wed met je voor 5.000 euro dat mijn 
kloten niet vierkant zijn.”
“Goed,” zegt het oudje. “vermits het toch om een groot bedrag gaat, 
stel ik voor dat ik morgen terugkom, rond 10.00 uur, met mijn advocaat 
als getuige.” De directeur is het hier mee eens. Die nacht kan de direc-

teur geen slaap vatten. Ongeveer elk uur staat 
hij voor de spiegel zijn kloten langs alle mogelijke 
zijden te controleren. Ze zijn echter niet vierkant. 
Hij gaat de weddenschap winnen!
De volgende ochtend om 10.00 uur stipt stapt het 
oudje het kantoor van de directeur binnen, met 
haar advocaat. Ze stelt ze aan elkaar voor en 
herhaalt nog eens de weddenschap. 
De directeur herhaalt zijn engagement. Het oudje 

vraagt hem om zijn broek te laten zakken, zodat ook haar advocaat zijn 
kloten kan bekijken. Ze bekijkt zijn kloten en vraagt hem of ze ze mag 
vastnemen, om de controle tot in detail te kunnen uitvoeren. 
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De directeur is het hiermee eens, vermits het toch om 5.000 euro gaat. 
Op hetzelfde ogenblik ziet hij dat de advocaat in stilte met zijn hoofd 
tegen de muur staat te kloppen. De directeur vraagt aan het oudje wat 
er aan de hand is met haar advocaat. Ze antwoordt hem dat ze met 
hem gewed heeft voor 25.000 euro dat ze rond 10.00 uur de kloten van 
de directeur van de Rabobank in haar handen zou hebben...

Generaals
Drie Generaals in Amerika krijgen ontslag van het Pentagon en als 
oprotpremie mogen ze twee plaatsen op het lichaam aanwijzen en de 
afstand daartussen in centimeters word uitbetaald in miljoenen dollars.
De eerste generaal komt binnen en is vrij lang en zegt: “Van het puntje 
van	mijn	hoofd	tot	het	puntje	van	mijn	tenen.”	De	officier	meet	en	190	
cm = 190 miljoen dollar!!!
Generaal nummer twee is slim en zegt: “Van mijn handen uitgestrekt 
boven	mijn	hoofd	tot	het	puntje	van	mijn	tenen.”	De	officier	meet	weer	
en 240 cm = 240 miljoen dollar!!! Hij helemaal blij en gaat weer weg.
Generaal nummer drie komt binnen en zegt: “Van het puntje van mijn 
neus	tot	de	onderkant	van	mijn	ballen!!!”	“Hoho,”	zegt	de	officier,	“daar	
moet ik even een medicus voor halen hoor.” Zo gezegd zo gedaan, de 
generaal doet zijn broek naar beneden en de medicus begint te meten, 
hij kijkt omhoog en vraagt: “Waar zijn potverdikkie je ballen?!?” 
“Ja, “ zegt die generaal, “die zijn IN VIETNAM!!!”

H H H
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CORONA - AFSLUITING 
(van onze redacteur Jack Engelen)

Zoals verwacht, is het aanbod van Corona-
nieuws danig geslonken. Daarom hier nog een 
paar pagina’s met (voorlopig?) onze laatste 
Corona-berichtgeving, met als uitsmijter onze 
selectie van Coronahumor.

Deze TT-screenshots zijn van 29 juli en 5 en 11 augustus:

De ED-screenshots op deze en de volgende pagina zijn van diverse data.
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Ter afsluiting onze selectie van Coronahumor

H H H
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SPONSORS EN VRIJWILLIGERS

Omdat de sponsorpagina’s niet meer worden bijgewerkt, kunnen we die 
hier ook niet meer in zijn geheel tonen. Wel laten we hier nog steeds 
deze pagina zien om daarmee namens SV Tivoli in elk geval alle 
sponsors en vrijwilligers te bedanken.
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- na enige twijfel vanuit de redactie deze editie uit de nieuwe jaargang 
toch gemaakt is

- enkele hartverwarmende ondersteuningen daartoe geleid hebben
- we de verdere invulling en frequentie van ons blad nog wel goed 

gaan overwegen en evalueren 
- uw mening daarover altijd gewaardeerd wordt
- onze secretaris na 14 jaar veteranentraining onlangs z’n 30e 

verjaardag heeft gevierd
- hij eindelijk z’n haargrens aan het verliezen is én het veteranenbuikje 

heeft gekweekt
- hij dus aanstaande zaterdag voor het eerst legaal mag spelen
- hij nog meer op z’n kerfstok heeft staan op voetbalgebied
- zelfs de rol van interim hoofdtrainer daarbij hoort
- die bewuste wedstrijd zelfs een heuse zevenklapper opleverde
- ons vaandelteam wisselende resultaten boekt
- diverse trainers daarvoor hebben gezorgd
- onze nieuwbakken hoofdtrainer Maikel nl. een paar keer niet kon 

vanwege andere verplichtingen
- zelfs oud-1e-elftalspeler Mike van Dijk ons uit de brand heeft  

geholpen 
- er nog wel verder gebouwd kan worden door onze nieuwe 

hoofdtrainer
-	 de	Vets	na	een	mooi	afscheid	van	de	oude	leiders	met	een	flinke	
groep	spelers	en	nieuwe	stafleden	er	weer	tegenaan	kunnen	gaan

- de bal weer rolt
- na diverse trainingsavonden die gedurende de zomer doorgang  

hebben gevonden de eerste wedstrijden nu ook weer gespeeld zijn
- komend weekend de reguliere competities beginnen

H H H






