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REDACTIONEEL

Wij van de redactie 
hebben besloten, 
dat we minder 
uitgaves per 
seizoen zullen 
gaan doen en 
denken nu aan zo’n 
6 tot 7 edities in 
plaats van de 
gebruikelijke 10. 

We zijn erg trots op ons clubblad en 
willen zeker ook een mooi en 
verzorgd blad aan u blijven leveren. 
De laatste jaren blijkt het steeds 
lastiger om input vanuit de vereniging 
te krijgen. Omdat we toch voelen dat 
er behoefte is aan een informatief 
en interessant clubblad binnen onze 
vereniging slaan we nu deze weg in. 
De precieze invulling zal lopende dit 
seizoen wel blijken. 
Voor deze editie hebben we in elk 
geval wat leuke verhalen te plaatsen, 
bijvoorbeeld over de seizoensopening 
in onze kantine en het weekendje 
van de “old Vets”. Daarbij hebben we 
natuurlijk ook de gebruikelijke info 
over ons vaandelteam en de jeugd. 
Natuurlijk gaan we ook verder met de 
in het vorige clubblad van stal 
gehaalde wat “oudere” rubrieken, 
zoals “Wie is dit?”, “Geintjes voor de 
kleintjes” en “Ronny’s Internetgein”. 
En, in dit clubblad laten we onze 
correspondent Simon Groeneveld 
in de rubriek “Simonsvisie” aan het 
woord over het a.s. WK in Qatar.
Voor nu veel leesplezier!
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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 geroe-
pen 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!

JO13-1 en JO14-2 Kampioen!
Het seizoen voor de senioren is pas net begonnen, maar bij de jeugd 
zijn de eerste kampioenschappen al binnen. Op zaterdag 8 oktober 
hebben zowel JO13-1 en JO14-2 de titel in hun klasse binnen gesleept. 
Namens het bestuur uiteraard van harte met deze mooie prestatie!

Jeugdkader gezocht!
De aanmeldingen voor nieuwe jeugdleden stromen binnen, maar he-
laas blijven extra handjes uit. Dus wil jij er graag aan bijdragen, dat 
onze jeugd kan (blijven) voetballen, meld je dan zo snel mogelijk! Er 
staan verschillende functies open, dus keuze genoeg.

Hoor wie klopt daar kinderen?
De dagen worden korter en dat betekent dat de Sint en zijn pieten de 
pakjesboten in Spanje weer aan het inladen zijn voor hun tocht naar 
Nederland. En ook dit jaar zal de Sint naar SV Tivoli komen. Wil jij of 
een van jouw (klein)kinderen daar bij zijn? Verderop in dit blad lees je 
hoe dat kan.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

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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WIJ FELICITEREN

in de maand november

 1 Peer Rennenberg 14 John de Goey
  Jamiel Asad   Henk Iedema
  Volkan Akgun   Ronnie van Leeuwen
  Muhammed Gigold 15 Joey Scheepers
 2 Yigit Kurban 16 Bjorn Puts
 3 Martien Dielissen 17 Jack Rooijakkers
  Kevin van Och 18 Eric Dedewanou
 4 Pim Monen   Dennis de Kroon
  Gyon Kertotiko   Yamani Visser
 5 Juliã¡n Morcillo Rodrãguez
   19 Abraham Ethan Lincoln
  Marc van Eijk 20 Mike Bekelaar
 6 Sam Ebrahim   Frank Hiemstra
 7 Zakaria Strazzulla   Haris Cefo
  Danny Rossis 21 Joost Heeregrave
 10 Cor de Waal 22 Jaylanio Amadmoestar
 11 Peter Smulders   Kiran Meijer
  Juul van Hout 23 Freddy Meulensteen
  Dennis van Kempen 25 Michael Niemann
  Jordi van Gemert   Delano van Gemert
  Rayan Alkhaldi   Daan Veldhuis
 12 Vassili Delikaris 26 Wiktor Sokolowski Irasoc
  Fatih Candan 28 Janish Telkamp
1 3 Ralf Walravens

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand december

 2 Nathan Bell 19 René van Eyck
 5 Aloysius Visser   Bas de Haas
 7 Peter van de Laar 20 Guus de Waal
 6 Sinterklaas   Tengiz Hamidov
 8 Henk van Ekkendonk 21 Peter vd Wiel
 9 Peter Scheepers   Diego Guzman-Hernando
 11 Robin Verbeek   Bert Koolen
  Hawi Erkalo 25 Javier Montes
 12 Shaan Mahmood 26 Robin van der Vorst
 14 Stijn de Haan 27 Stefan Bel
  Amin el Hamchaoui   Abdel Hay El Abdellaoui l
 17 Anton Hu 28 Nick Schollmeyer
  Luuk de Greef 

H H H
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN  
(bijgewerkt t/m 23 oktober 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 
nodig, dat niet iedereen tijdig gegevens aanlevert, zodat deze lijst 
up-to-date blijft.

 1 Luuk Hammega   2e  10x
 2 Kim Verbeek   dames    8x
 3 Semra Arici   dames    7x
 4 Luc Verbeek   1e    5x
  David van der Slik   2e    5x
 6 Richard van Dijk   4e     4x
 7 Onur Coskun   4e     3x
  Patrick van Hout   Vets     3x
 9 Bas de Haas   1      2x
  Pablo van Leeuwen   2e      2x
  Ronnie van Leeuwen   3      2x
  Abdel El Abdellaoui   3e    2x
  Fatih Candan   4e     1x
  Kelly Verbaandert   dames    2x
  Melanie van Schoonderwalt dames    2x
  Fred Meulensteen   Vets    2x
  Mike Hovens   Vets    2x
 18 13 spelers       1x

H H H
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HET 1E –  ERG WISSELVALLIG

Ook in deze jaargang van het clubblad berichten we weer 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 aangevuld met andere bronnen zoals b.v. 
amateurvoetbaleindhoven.nl.

Allereerst kunnen we melden, dat ons 1e de eerste bekerronde, die de 
eerste 3 zondagen van september werden gespeeld, heeft overleefd en 
zich geplaatst heeft voor de 2e ronde. Op amateurvoetbal.nl zagen we 
op 18 september daarover het volgende:

TOTAALOVERZICHT DISTRICTSBEKER

Uitslagen:

In de competitie, die op 25 september begon, werden tot nu toe 3 
nederlagen geleden en 1 wedstrijd werd verrassend gewonnen van 
VOW, de koploper van dat moment. Dit moet beter kunnen, mannen.
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Irene – Tivoli (2-1) 5-2 25 september 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/nijnsel-haalt-uit-tegen-pusphaira-tongelre-lijdt-
knotsgekke-3-9-nederlaag~a1087769/  

Tivoli – Tongelre (0-1) 0-2 2 oktober 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/mariahout-wint-ruim-tongelre-de-sterkste-in-
stadsderby~a9cdd644/  
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Tivoli – VOW (1-1) 2-1 9 oktober 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/mariahout-laat-zege-wegglippen-tongelre-
sterkste-in-derby~ac32d4015/ 
Pusphaira – Tivoli (1-1) 2-1 16 oktober 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/mariahout-koploper-na-riante-zege-remise-
tongelre-na-doelpuntenfestijn~af4519ac/ 

H H H
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SEIZOENSOPENING

De activiteitencommissie heeft o.l.v. onze nieuwe activiteitenbazin 
Corian Warthenbergh op zondag 2 oktober jl. als seizoensopening een 
feestavond met eten georganiseerd (zie uitnodigingsposter).
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Seizoensopening 2 oktober
Ik wilde beginnen met: “Hallo Tivolianen, ten eerste wil ik mezelf even 
voorstellen; ik ben Corian, nieuw lid van de activiteitencommisisie. Aan 
mij was de eer toebedeeld om  het seizoen te openen. Ik heb er voor 
gekozen om te beginnen met een seizoensopening in de vorm van een 
feestavond, inclusief een hapje en voor de gezelligheid hadden we ook 
een dj geregeld. Helaas had het 1ste niet gewonnen die dag, maar toch 
mocht dat de pret zeker niet drukken. We hebben met zijn allen een 
leuk feestje gebouwd die avond.
Op naar de volgende leuke activiteit: het SINTERKLAAS feest. En wie 
weet, zie ik jullie allemaal bij de andere activiteiten, er staat nog veel 
leuks aan te komen, groetjes Corian.”
We besluiten met een selectie van foto’s en screenshots van filmpjes.

H H H




12

TUSSENSTANDEN 2022 - 2023
(bijgewerkt tot en met 23 oktober 2022)

Tivoli 1 4e klasse G

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

Tivoli 4 5e klasse 522

Tivoli Veteranen – Poule A
Geen uitslagen en standen
Bij deze competitie worden geen uitslagen en standen weergegeven
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Tivoli vrouwen 18+1 6e klasse 2 (najaar)

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

Tivoli JO14-2 4e klasse (1e fase beker) 18 najaar
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Tivoli JO13-1 Hoofdklasse (1e fase beker) 11 najaar

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

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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DE SINT KOMT WEER NAAR DE HEIHOEF

Op initiatief van de activiteitencommissie is een oude traditie in ere 
hersteld. Op zaterdag 26 november a.s. komt de Sint weer naar de 
Heihoef en dat is alweer 3 jaar geleden. Omdat die ellendige corona-
pandemie 2 keer roet in het eten gooide, was 23 november 2019 de 
vorige keer dat de Goedheiligman ons kwam bezoeken. 
De Sinterklaasmiddag van 26 november begint om 13.30 uur en is 
speciaal bedoeld voor onze jeugd tot en met 9 jaar, waarbij ook 
broertjes/zusjes in die leeftijd welkom zijn. Ook (klein-)kinderen van 
andere leden tot en met 9 jaar mogen aanschuiven. Bijgaand inschrijf-
formulier kun je tot uiterlijk 6 november aanleveren in de kantine bij 
Corian (06 4796 4242) of Angelique (06 5785 1456).
O ja, natuurlijk mogen ook andere belangstellenden op die 
zaterdagmiddag acte de présence geven.

Sinterklaasmiddag 26 november
Poster     Inschrijfformulier

H H H
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TOEPTOERNOOI

Op 9 december a.s. wordt er een toeptoernooi gehouden in onze 
kantine voor leden van Tivoli van 18 jaar of ouder, eventueel vergezeld 
door introducees. De aanvang is om 20.00 uur en de inschrijfkosten 
zijn €5,-. Voor de winnaar(s) zijn leuke prijzen beschikbaar. 
Je kunt je aanmelden bij Corian Warthenbergh (06 4796 4242 ), 
Angelique Janssen (06 5785 1456 ) of Marc van Hout (06 3732 1157). 
Zie ook bijgaande poster.

H H H
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UIT DE MEDIA – DAVY PENNINGS

Op 1 oktober 2022 lazen we in het ED het volgende artikel met een 
hoofdrol voor onze keeper van het 1e Davy Pennings:

H H H
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UIT DE MEDIA – MAIKEL VAN DOORN

Ook om en nabij 1 oktober lazen we in de voetbalkrant van amateur-
voetbaleindhoven.nl het volgende artikel met een hoofdrol voor onze 
nieuwe trainer van het 1e Maikel van Doorn:

H H H
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GEINTJES VOOR DE KLEINTJES

De vorige keer zijn we weer begonnen met deze oude 
rubriek en dat is ons niet slecht bevallen. Hierbij de 2e 
aflevering van de nieuwe “Geintjes voor de kleintjes”.

* Een goochelaar zit op een cruiseschip en doet allerlei trucjes. Maar 
elke keer zegt een papagaai: “De kaart zit in je broekzak!” of “Dat 
konijn kwam uit die doos!” Nou, die goochelaar is het na een tijdje 
wel zat dat die papagaai de hele tijd zegt hoe zijn trucs in elkaar  
zitten, dus hij stopt er maar mee. De volgende dag vergaat het schip, 
maar de goochelaar en de papagaai weten op een stuk drijvend hout 
te blijven. Na 3 uur zegt de papagaai: “Ok, ik geef het op, waar heb 
je het schip gelaten?”

* Leraar aan leerling: “Ken jij Frans?” “Ja, meneer, Frans is mijn oom.” 
“Nee, dat bedoel ik niet, spreek jij Frans?” “Ja, me-
neer, elke zondag wanneer hij bij ons op bezoek 
komt.” “Nee, dat bedoel ik ook niet, versta jij Frans.” 
“Ja, meneer, maar dan moet hij wel  
Nederlands praten.”

* Jantje vraagt aan zijn vader: “Waar ligt Indonesië?”  
Vader: “Moet je aan oma vragen. Die ruimt hier alles op.”

* Psychiater: “Waarom heeft uw man u eigenlijk naar mij toegestuurd?” 
Mevrouw: “Omdat ik gek ben op pannenkoeken, dokter.” Psychiater: 
“Dat is toch geen reden om naar een psychiater te gaan. Ik ben ook 
dol op pannenkoeken.” Mevrouw: “Goh, wat leuk, dokter. Dan moet u 
eens bij mij thuis komen kijken. Ik heb een hele zolder vol.”

* Sam tegen Moos: “Weet jij of er mensen op de maan wonen?”  
Moos: “Natuurlijk, er brandt toch altijd licht.”

* Margo komt van school en huilt van het lachen. 
Haar vader: ”Vanwaar die pret?” Margo: “Ik moet 
vijfhonderd keer ‘IK BEN EEN EZEL’ schrijven.”  
Vader: “Wat is daar zo grappig aan?” Margo: “Jij 
moet het ondertekenen!”

H H H
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GEDICHT  
(van onze huisdichter)

Soms blijkt dat het goed is om andere wegen te bewandelen, niet 
zozeer omdat verandering van spijs doet eten maar omdat je er een 

andere kijk door krijgt, zowel op je omgeving als op jezelf.

Empowered by appreciation
Once you feel true appreciation
and you observe your own part,

y’know you deserve the realisation
to live your life right from the heart.

Once you receive respect and kindness
and this helps your own development.
Y’know you return this with happiness

to all colleagues and management.

The strength of simple attention,
a feeling of being part of the team.
Empowered, included, acception,

makes you arise to above supreme!

De kracht van waardering
Als je ware waardering voelt

en je eigen aandeel daarin ziet;
op jouw voorbereidingen gestoeld,

en je vanuit je hart in het leven geniet.

Als je respect en vriendelijkheid krijgt
dan helpt dat jouw ontwikkeling vooruit.
Waardoor op het werk plezier overblijft

met collega’s en management ongestuit.

De kracht van simpele aandacht,
van een zijn met het hele team.

Gesteund, ingeburgerd, verwacht,
laat je uitgroeien vanuit je kiem.

Pasje 7-10-2022
H H H
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SIMONSVISIE 
(van onze correspondent Simon Groeneveld)

Het is alweer enige tijd geleden, dat we 
onze zeer gewaardeerde correspon-
dent Simon Groeneveld in het kader 
van deze rubriek om een bijdrage 
hebben gevraagd. Deze keer geeft hij 
ons een voorbeschouwing op het a.s. 
WK voetbal, dat van 20 november tot 

en met 18 december 2022 in Qatar wordt gehouden. 
Natuurlijk bedanken wij hem daarvoor.

Wie wordt er wereldkampioen voetbal 2022
Op 20 november wordt de openingswedstrijd gespeeld tussen Qatar 
en Equador, twee van de 3 tegenstanders uit de poule van Nederland. 
Op papier zijn dat tegenstanders waartegen Nederland succesvol 
zou moeten zijn. Toch mogen ze niet worden onderschat. Qatar heeft 
namelijk de beschikking over snel genaturaliseerde Brazilianen en 
Equador is als vierde geëindigd in de voorronde van het sterke deelne-
mersveld van Zuid-Amerika en heeft bijvoorbeeld een gerenommeerd 
land als Columbia achter zich gelaten. De 3e tegenstander uit de poule 
van Nederland is Senegal, de kampioen van Afrika, waar de lang voor 
Liverpool spelende Mane (nu Bayern München)  een  heel belangrijke 
speler is.
Mijn verwachting is dat de eindstand in deze poule (A) er als volgt uit 
ziet:
 1. Nederland
 2. Senegal
 3. Qatar
 4. Equador

In poule B is Engeland de grote favoriet, hoewel ze in de Nations 
league zijn gedegradeerd naar niveau B. De eindstand daar ziet er 
naar mijn mening als volgt uit:
 1. Engeland
 2. Wales
 3. Verenigde Staten
 4. Iran
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In poule C zit de grootste favoriet voor de eindzege, Argentinië. Met 
een voor het eerst in de nationale ploeg heel goed presterende Messi 
en tal van andere toppers, die uitkomen bij vooraanstaande clubs uit 
Europa en de altijd bij Argentijnen aanwezige winnaarsmentaliteit zijn 
zij moeilijk te verslaan.
De vermoedelijke eindstand in deze poule:
 1. Argentinië 
 2. Mexico
 3. Saoedi-Arabië
 4. Polen

In poule D is Frankrijk de uitgesproken kandidaat voor de 1e plaats. 
Hoewel zij ook in de Nations league slecht presteerden, zullen ze nu 
het er echt om gaat hun klasse wel weer tonen. Ik zet ze dus op 1 in de 
poule:
 1. Frankrijk
 2. Denemarken
 3. Tunesië
 4. Australië

In poule E is Spanje de grote favoriet omdat ze nog niet zo lang gele-
den Duitsland een enorme nederlaag hebben bezorgd. Duitsland moet 
je echter nooit onderschatten. Zij blijken tijdens een toernooi vaak te 
groeien naar een hoger niveau en dan kun je moeilijk van ze winnen. 
Daarom heeft Spanje geluk dat ze Duitsland al in de 2e poulewedstrijd 
tegen komen. Ik verwacht daarom Duitsland op de 2e plaats.
 1. Spanje
 2. Duitsland
 3. Costa Rica
 4. Japan

In poule F is naar mijn mening België niet de grote favoriet ondanks 
dat ze nog wel 2e staan op de wereldranglijst. De selectie is langza-
merhand op leeftijd en is over zijn hoogtepunt heen. Zij zullen het nog 
moeilijk genoeg hebben om 2e in de poule te worden. Mijn voorspelling:
 1. Kroatië
 2. België 
 3. Marokko
 4. Canada
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In poule G is Brazilië, de onbetwiste winnaar van de Zuid-Amerikaanse 
voorronde, de vermoedelijke winnaar en zeker medekandidaat voor de 
wereldtitel. Mijn voorspelling:
 1. Brazilië
 2. Kameroen
 3. Servië
 4. Zwitserland

Tenslotte gaat het in poule H vooral tussen Portugal en Uruguay. Ge-
zien de reputatie van beide landen belooft dat een harde wedstrijd te 
worden waarbij de ploegen er voor moeten waken niet met minder dan 
11 spelers de wedstrijd te beëindigen. Mijn voorspelling:
 1. Portugal
 2. Uruguay
 3. Ghana
 4. Zuid Korea

Dit	alles	resulteert	in	de	volgende	wedstrijden	in	de	achtste	finales:
 1. Nederland – Wales
 Dit moet door Nederland te doen zijn. Ik ga uit van een 3-1 zege
 2. Argentinië – Denemarken
 Ook hier voorspel ik een 3-1 uitslag
 3. Frankrijk – Mexico
 Frankrijk blijkt meer moeite te hebben met Mexico dan ver  
 wacht. Frankrijk wint in de verlenging met 3-2.
 4. Engeland – Senegal
 Helaas voor Engeland ook een vroegtijdig einde. Senegal wint  
 verrassend na het beter nemen van de strafschoppen.
 5. Spanje – België
 Een makkelijke overwinning voor een heel goed spelend  
 Spanje. Het wordt 2-0
 6. Brazilië – Uruguay
 In de voorronde van Zuid-Amerika geen probleem voor Brazilië,  
 dus hier ook de overwinning voor Brazilië met 3-0.
 7. Kroatië – Duitsland
 Toch een enigszins verrassende overwinning voor Duitsland,  
 dat na een 2-0 achterstand er nog een verlenging uit weet te  
 slepen en daarna de strafschoppen beter neemt.
 8. Portugal – Kameroen
 Een vrij eenvoudige overwinning voor Portugal van 2-0
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Bovenstaande resultaten resulteren in een aantal aantrekkelijke kwart-
finales	waarin	Spanje	het	onderspit	delft	tegen	Brazilië	dat	met	4-1	te	
sterk is.
Vervolgens treft Nederland Argentinië en gaat helaas ten onder ten ge-
volge van een uitstekend op dreef zijnde Messi. Na een 1-0 voorsprong 
voor Nederland met de rust scoort Messi 3 maal in de tweede helft en 
is het avontuur voor Nederland ten einde.
Daarna is het de beurt aan Duitsland en Portugal. Portugal heeft de 
beste kansen, maar vergeet om die te verzilveren, waardoor Duitsland 
aan 1 doelpunt  (in de 80e	minuut)	genoeg	heeft	om	de	halve	finale	te	
bereiken.
De	laatste	kwartfinale	gaat	tussen	Frankrijk	en	Senegal.	Een	uitsteken-
de	Mbappe	zorgt	met	2	doelpunten	voor	een	plaats	in	de	halve	finale.

In	de	eerste	halve	finale	staan	Brazilië	en	Argentinië	tegenover	elkaar,	
wat	wellicht	beter	de	finale	had	kunnen	zijn.	Het	is	een	spectaculaire	
wedstrijd die na verlenging eindigt in 2-2.
Neijmar mist de beslissende strafschop voor Brazilië en dat is wel eens 
goed voor deze speler die heel goed kan spelen maar al te vaak aan 
het	klieren	is.	Argentinië	dus	naar	de	finale.
In	de	andere	halve	finale	staan	Frankrijk	en	Duitsland	tegenover	elkaar.	
Frankrijk	blijkt	de	sterkste	te	zijn	en	wint	verdiend	met	3-1	en	is	finalist.

Hierdoor strijden Brazilië en Duitsland om de 3e prijs. Brazilië wint door 
een dubieuze penalty, nu wel gescoord door Neijmar.
De	finale	gaat	dus	tussen	Argentinië	en	Frankrijk.	Messi	is	inmiddels	
bekend met het Franse voetbal als speler van Paris Saint Germain en 
buit	dat	uit	in	de	finale.	Hij	zorgt	met	een	magnifieke	goal	voor	de	be-
slissing en bezorgt Argentinië daarmee de wereldtitel.

Als slotopmerking nog het volgende. In het verleden heb ik al vaker 
een prognose afgegeven, waarbij is gebleken dat er weinig van terecht 
kwam. Dus als je meedoet aan voetbalpoules, ga dan niet blindelings 
af op deze voorspellingen. Overigens lijkt het mij voor Nederland beter 
om 2e in de poule te worden omdat dat een iets gunstiger programma 
tot gevolg heeft.

Simon Groeneveld (o.a. ex-secretaris) 

H H H
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ONZE JEUGD 
(van Dion Bell)

Wedstrijdverslagen
Helaas hebben we alleen wedstrijdverslagen ontvangen van JO14-1. 
Misschien een volgende keer beter.

JO14-1

Zaterdag 10 september 2022
Gemert JO14-2 - Tivoli JO14-1 1-5

We begonnen heel sterk aan deze eerste 
wedstrijd van het seizoen, ondanks de af-
meldingen van Kaito en Mehmet. Het eerste 
kwartier was overtuigend met direct een 
aantal grote kansen voor Tivoli, maar de 

doelman van Gemert had een paar goede reddingen in huis. Na een 
kwartier komt eindelijk de 0-1 van Gyon en kort daarna maakt Javey 
0-2. We bleven tot aan de rust gevaarlijk en het spel was eenzijdig. 
Umutcan schoot nog op de lat en de ruststand was 0-2. We konden 
tevreden zijn met het spel, maar het was jammer, dat we veel kansen 
misten. Na rust kregen we direct een doelpunt tegen en werd het 1-2. 
De thuisploeg speelde de eerste 10 minuten na rust een stuk beter en 
daarna werden we wakker en maakte Jaylanio met een mooie actie 
1-3. Dit was een verlossing voor Tivoli, want Luuk maakte 1-4 en Javey 
scoorde zijn 2e goal van de middag en werd het uiteindelijk 1-5.
Gezien het spelbeeld had de score veel hoger moeten zijn, maar de 
eerste 3 punten zijn binnen en dat is voor nu het belangrijkste. Sami 
van JO13-1 speelde een prima wedstrijd op de rechtsback positie!

Zaterdag 24 september 2022
Tivoli JO14-1 - Stiphout Vooruit JO14-1 2-3

Tivoli begon sterk aan de wedstrijd en in de 
eerste tien minuten was het de betere ploeg. 
Furkan stond aan de basis van het eerste 
doelpunt, toen hij Javey de diepte instuurde. 
Javey bleef rustig en schoot beheerst de 1-0 

binnen met een lob over de doelman. Na de goal kwam Tivoli onder 
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druk te staan en direct erna stond de aanvaller van Stiphout tegenover 
Ceyhun en werd het 1-1. Daarna een lange bal richting het strafschop-
gebied en deze kans werd benut en de 1-2 was een feit. Na de 1-2 
had Stiphout de wedstrijd kunnen beslissen voor de rust, maar Ceyhun 
had een paar goede reddingen waardoor het 1-2 bleef bij rust. Na rust 
speelden we beter en halverwege de tweede helft een afstandsschot 
van	Furkan	buiten	de	16	zorgde	voor	de	2-2.	İn	de	laatste	minuten	
golfde het spel op en neer en onoplettendheid in de verdediging zorgde 
helaas	voor	de	2-3.	İn	de	allerlaatste	minuut	schoot	Gyon	nog	op	de	lat,	
maar helaas viel er geen goal. We hebben in de tweede helft 
gestreden, jammer dat we na de 1-0 simpele goals weggaven, anders 
was er meer mogelijk. Natuurlijk is het ook nog extra zuur dat de 
tegenstander net voor het einde van de wedstrijd de 2-3 maakt. 
Hopelijk volgende week een betere uitslag!

Zaterdag 01 oktober 2022
SV Unitas ‘59 JO14-1 - Tivoli JO14-1 1-2

İn	het	eerste	kwart	van	de	wedstrijd	waren	er	niet	of	nauwelijks	kansen	
voor beide teams. Halverwege de eerste helft een combinatie van 
Furkan met Javey waarbij de bal goed werd voorgezet en Gyon benutte 
deze kans 0-1. Daarna kreeg Dean een aantal goede kansen om voor 
rust	te	scoren,	maar	helaas	lukte	dit	niet.	Ruststand	bleef	0-1.	İn	de	
tweede helft had de tegenstander ineens een aantal grotere spelers 
geregeld, die er in het begin van de wedstrijd niet bij waren. Onze 
verdediging stond goed en we gaven niks weg. Er werd alert en correct 
verdedigd. Halverwege de tweede helft een goed schot van Dean rond 
de 16 meter en de bal beland mooi in de hoek, eindelijk 0-2. Tien 
minuten voor tijd wordt het toch 1-2 door knullig uitverdedigen. De 
laatste minuten waren spannend, maar we bleven makkelijk op de 
been zonder grote kansen weg te geven. Een verdiende overwinning, 
waarbij we deze wedstrijd winnen op basis van inzet en wilskracht!
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Zaterdag 08 oktober 2022
Tivoli JO14-1 - Woenselse Boys JO14-1 0-4

Het was een eenzijdige wedstrijd, waarbij 
Woenselse Boys de betere ploeg was. We 
hielden het lang op 0-0. Tactisch stonden we 
aardig, maar de uitploeg was sterker. Woen-
selse Boys kreeg veel kansen en na bijna een 

half uur werd onoplettendheid in de verdediging afgestraft, 0-1. Direct 
erna kwam Ceyhun ver uit zijn goal en was te laat, 0-2.
In de tweede helft werd er iets beter gevoetbald. De 0-3 was een 
persoonlijke fout van Ivairo en hun aanvaller benutte deze buitenkans, 
0-3. Daarna werd het ook nog 0-4. We speelden tegen een sterke 
tegenstander en hadden weinig in te brengen. De afwezigheid van Tho-
mas en Jaylanio was ook een belangrijke factor. Volgende week sluiten 
we de bekerwedstrijden af met een thuiswedstrijd tegen ZSV Deurne.

Zaterdag 15 oktober 2022
Tivoli JO14-1 - ZSV Deurne JO14-1 1-1

Umutcan	was	afwezig	deze	wedstrijd.	Lotfi	en	
Youssef maakten allebei een prima debuut.
ZSV kon vooraf bij een grote overwinning op 
ons nog kampioen/poulewinnaar worden. Al 
na 2 minuten stonden we 0-1 achter door 

onoplettendheid in de verdediging. Deze fout werd meteen afgestraft 
door een harde schuiver in de hoek. Daarna kreeg de tegenstander niet 
of nauwelijks grote kansen. Wij kregen ook geen echte kansen en 
konden ook niet echt het spel maken. Ruststand 0-1.
Na de rust werd er beter gespeeld en halverwege de tweede helft een 
goede	actie	van	Lotfi	aan	de	linkerkant	die	de	bal	voor	gaf,	de	keeper	
laat de bal uit zijn handen glippen en Luuk stond klaar om de 1-1 
binnen te tikken. Daarna kwamen er een aantal harde overtredingen 
van de tegenstander, wellicht uit frustratie, want dit hadden ze niet 
verwacht. We geloofden er weer in en zetten aan. ZSV kreeg een paar 
goede kansen, maar Ceyhun keepte een zeer goede wedstrijd. Met 2 
afstandsschoten	van	Lotfi	waren	we	nog	dichtbij	de	2-1	maar	helaas	
bleef het 1-1. Dit was de laatste wedstrijd in deze 1e fase.

Na 5 speelrondes staan we op 7 punten en een 4e plaats in de poule. 
Het hadden meer punten kunnen zijn. Hopelijk gaat de 2e fase meer 
punten opleveren. Start van de 2e fase is op 5 november.
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JO14-2/JO13-1
In de 1e fase (beker) kwamen de JO14-2 en de JO13-1 als overwin-
naars uit de bus. Van Dion kregen we bijgaande kampioensfoto’s.

Dringende oproep
Vanwege de gestage groei van onze jeugdafdeling zijn we dringend 
op zoek naar jeugdtrainers en overige kaderleden. Wie maakt ons blij? 
Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Dion Bell (06 4008 0861)/
Angelique Janssen (06 5785 1456) of bij andere bestuursleden.

H H H
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COMPETITIEINDELINGEN JEUGD (2e fase)

Tivoli JO14-1 1e klasse (2e fase) 5 najaar

Tivoli JO14-2 3e klasse (2e fase) 01 najaar

Tivoli JO13-1 Hoofdklasse (2e fase) C najaar
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Tivoli JO12-1 3e klasse (2e fase) 19 najaar

Tivoli JO10-1 3e klasse (2e fase) 30 najaar

Tivoli JO9-1 4e klasse (2e fase) 07 najaar
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Tivoli JO9-2 5e klasse (2e fase) 04 najaar

Tivoli JO8-1 5e klasse (2e fase) 01 najaar

H H H
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UITSTAPJE “OLD” VETS 
(van onze redacteur Jack Engelen)

De veteranen kunnen we voortaan onderscheiden in 2 groepen, nl. de 
“jongere” (Vets) en de “oudere” (Old Vets). Een groot aantal “Old Vets” 
heeft op 14, 15 en 16 oktober (weer eens) een uitstapje gemaakt, nu 
naar Düsseldorf (Duitsland). De grootste groep vertrok de vrijdag, 
gevolgd door de rest op zaterdagmorgen. Op zaterdagmiddag gingen 
ze naar de 2e Bundesligawedstrijd Fortuna Düsseldorf  - 1.FC Nürnberg 
(uitslag 0-1) en op zondag togen ze weer huiswaarts. Verder valt er 
over dat weekend niet veel te schrijven, zeker als je er (zoals ik) niet 
bij bent geweest. Zeker is wel, dat ze meer dan voldoende “natjes en 
droogjes” hebben gehad en het weer heel gezellig is geweest.
We besluiten dit korte verhaal met een selectie van foto’s.

H H H
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De vorige keer hebben we een start gemaakt met deze nieuwe rubriek, 
die eigenlijk niet helemaal nieuw was, omdat we in het hele grijze 
verleden 1 of 2 jaargangen enkele malen een soortgelijke rubriek 
gepubliceerd hebben. We gaan nu weer verder hiermee.

In het vorige clubblad stelden we jullie voor aan onze eerste “Mystery 
Guest” en gaven we je mee, dat het een vrouw is, die een belangrijke 
rol vervult?/vervulde? bij onze club. We laten hier de bijbehorende 
afbeeldingen zien.
Onze “Mystery Guest” van vorige maand
Als kleuter: beide foto’s links; met broer (links) en baby-neefje (rechts).

Dan is het nu tijd om bekend te maken wie onze Mystery Guest was.

De oplossing moest zijn:

Angelique Janssen
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Zij is met name in het 2e decennium 
van de 21e eeuw zeer actief als 
bestuurslid op velerlei gebied.

We hebben maar liefst 1 oplossing 
ontvangen en die kwam van 

Ine Engelen.

Natuurlijk hebben we weer een nieuwe “Mystery Guest”, 
laten we nog even uitleggen wat de bedoeling is.
Wij tonen 1 of meerdere historische foto’s van een bekende Tivoliaan 
en jullie mogen raden wie dat is. 
Mocht je daar zin in hebben, dan kun je de oplossing sturen naar onze 
redactiemail, t.w. svtivoliclubblad@gmail.com. In een volgend clubblad 
verklappen 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 zin benieuwd! 

Onze “Mystery Guest” van deze maand
Van onze nieuwe “Mystery Guest” willen we op voorhand nog niet al te 
veel verklappen. Het enige, dat we je meegeven, is dat het een man is, 
die belangrijk is? of was? voor onze club en nu in de leeftijdscategorie 
tussen 45 en 65 jaar valt.

Als baby     Als 9- a 10-jarige

H H H
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In het vorige clubblad zijn we weer begonnen met deze rubriek, waar-
van we de input krijgen van onze speciale geincorrespondent Ronny 
Kox. Hier vinden jullie onze selectie voor deze maand.

Opgravingen
De Russen graven 2000 meter diep en vinden ijzeren kabels, hieruit 
concluderen ze dat ze 1 miljoen jaar geleden een telefoonaansluiting 
hadden.
De Amerikanen gaan graven op 3000 meter diep, ze vinden glasvezel, 
hieruit concluderen ze dat ze 1,5 
miljoen jaar geleden internet hadden.
De Belgen gaan graven op 4000 meter 
diep, ze vinden niks, hieruit conclude-
ren ze dat ze 2 miljoen jaar geleden 
een draadloos netwerk hadden.

Komt een vrouw bij de dokter
Komt een vrouw bij de dokter. “Wat scheelt eraan?” vraagt de arts.
“Nou”, zegt ze, “ik heb zo’n jeuk aan mijn doos.” “Kleedt u zich maar 
even uit achter het kamerscherm, dan kom ik zo even kijken.” De vrouw 
staat naakt voor de dokter die er met zijn neus bovenop zit. “Kleedt u 
zich maar weer aan, ik kan niets ontdekken.” De vrouw is ontevreden 
en wil een second opinion bij de specialist. De dokter schrijft een ver-
wijsbriefje en de vrouw gaat op bezoek in het ziekenhuis.
In de spreekkamer van de specialist moet de vrouw zich opnieuw uit-
kleden en naakt met haar benen wijd in de beugels op bed gaan liggen. 
De specialist zegt: “Ik kom zo even kijken”, en loopt weg met de deur 
open. Even later verschijnt er een man in witte jas in de deuropening 
en kijkt goedkeurend naar de doos van de vrouw en loopt weer weg. 
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Twee minuten later volgt weer een man in witte jas en kijkt ook even op 
zijn gemak voor hij weer vertrekt. Na een minuut of tien zijn er al zeven 
mannen in witte jassen aan het bed versche-
nen om een blik op haar poes te werpen. De 
achtste man in witte jas komt, kijkt en wil weg-
lopen waarop de vrouw zegt: “Nou hoor eens 
even, u bent nu al de 8e, die naar mijn doos 
kijkt maar wie vertelt mij nou wat het probleem 
is?” “Nou, wij in elk geval niet”, zegt de man, 
“wij zijn hier de gang aan het schilderen.”

Paniek!
De juf vraagt aan de klas om een opstel te schrijven over paniek en dat 
morgen in te leveren. De volgende dag is ze tijdens de les de opstellen 
aan het nakijken en komt ze bij het opstel van Jantje. “1, 2, 3, 14, 15, 
16, 20, 21, 31.” Meer staat er niet. Ze is wel erg benieuwd wat Jantje 
hier op te zeggen heeft en roept hem er bij. Jantje zegt:
“Ik zal het u uitleggen. Ik heb 1, 2, 3 zussen.  Ze zijn 14, 15, 16 jaar 
oud, ze moeten op de 20ste of 21ste ongesteld worden, het is nu al de 
31ste. Dus reken maar dat het bij ons thuis paniek is!!”

Duur gummetje
Zegt het blondje tegen de winkelier: 
“Twee euro vind ik veel te duur voor dat 
gummetje.” 
De winkelier zegt: “Okee, ik weet iets. 
Als jij mij 50 euro geeft, krijg je hem 
gratis.” 

Het blondje: “Okee, super!”

We zijn er
Twee blinde mannen gaan met de trein van Amsterdam naar Scheve-
ningen. In dezelfde trein zit een lekker wijf, die de 2 mannen wel aan-
trekkelijk vind. De vrouw knipoogt naar de mannen, maar de mannen 
geven geen reactie. Nu denkt de vrouw: “Heh, wat raar”, en ze trekt 
haar BH uit. Waar de mannen vervolgens ook niet op reageren. Dus 
ze begint aan zichzelf te twijfelen en denkt dat ze niet mooi genoeg is. 
Ze zet nu alles op het spel en trekt al haar kleren uit en gaat met haar 
benen wijd tegenover de 2 mannen zitten, waarop de ene blinde man 
tegen de andere zegt: “Hey, ik ruik vis, volgens mij zijn we er al.”
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5 stralen
Er rijd een man op de snelweg en ziet aan de rechterkant van de snel-
weg een man staan te plassen en ziet twee stralen, dus die man stopt 
en vraagt aan die man van: “Wist u wel dat er 2 stralen uit uw piemel 
komen?” “Ja”, zegt die man, “maar dat komt omdat ik een piercing in 
mijn piemel heb gehad.” Dus die man weet genoeg en rijdt door. Dan 
ziet hij aan de linkerkant van de snelweg een andere man staan plas-
sen en daar komen 5 stralen uit. Dus die man stopt weer en vraagt 
aan die man: “Meneer, er komen 5 stralen uit uw piemel.” “Ja”, zegt 
die man, “dat komt omdat ik zo nodig moest dat ik de rits niet meer los 
kreeg!”

Drukken
Hoe heet een WC op een berg?
Hoogdrukgebied.

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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- Op 2 oktober het activiteitenseizoen werd geopend 
- De activiteitencommissie o.l.v. Corian Warthenbergh een feest (-avond) met 

eten had geregeld
- U hier elders in dit clubblad meer over kunt lezen
- De Vets tegenwoordig uit 2 groepen bestaat
- We voortaan de “jongere” (Vets) en de “oudere” (Old Vets)  

onderscheiden
- De “Old Vets” van 14 tot 16 oktober een uitstapje hebben gemaakt
- We daar in dit clubblad aandacht aan besteden
- De Sint weer naar de Heihoef komt
- Hiermee een traditie in ere werd hersteld
- De Coronapandemie de oorzaak was, dat het 3 jaar geleden was, dat hij de 

vorige keer kwam
- De Sinterklaasmiddag op 26 november plaatsvindt
- Er op 9 december een toeptoernooi wordt gehouden in de kantine
- Hierover elders in dit clubblad alles gelezen kan worden
- De nieuwjaarsreceptie gepland staat op 8 januari 2023
- Het vanwege Corona ook 3 jaar geleden is
- Er dus logischerwijs veel jubilarissen gehuldigd moeten worden 
- De Algemene Leden Vergadering ergens in januari 2023 plaats gaat vinden
- De jeugd gestaag aan het doorgroeien is
- We daarom dringend op zoek zijn naar nieuw jeugdkader, zoals  

trainers en -leiders
- Gegadigden zich kunnen melden
- Het erop lijkt, dat er een “besmettelijke ziekte” heerst bij onze club
- Onze dames en (partners van) het 1e voor een heuse “baby-boom” zorgen
- De “kinderwagenparkeerplaats” overvol dreigt te raken
-	 We	u	alvast	fijne	feestdagen	toewensen
- Je hiermee nooit te vroeg kunt zijn

H H H






