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REDACTIONEEL

Helaas moeten we 
beginnen met 
droevig nieuws. Ons 
lid van verdienste 
Lenie van Heesewijk 
is overleden. Op de 
volgende pagina lees 
je het In Memoriam.
De feestdagen staan 
voor de deur, een 

mooi moment om zowel terug als voor-
uit te blikken. Terugblikkend zien we dat 
onze club prima draait. De jeugdafdeling 
is nog steeds groeiende en bij de 
senioren hebben we een redelijk stabiel 
geheel. Natuurlijk is er nog genoeg werk 
aan de winkel maar laten we vooral 
positief blijven en ons voornemen om dat 
werk voort te blijven zetten. 
In het nieuwe jaar zullen we elkaar weer 
zien op de nieuwjaarsreceptie op 8 
januari. Door de coronajaren hebben we 
al lang geen leden meer kunnen 
huldigen vanwege hun trouwe lidmaat-
schap, waardoor we deze keer een 
recordaantal van 19 jubilarissen mogen 
onderscheiden. Een andere jaarlijks 
terugkerende gebeurtenis zal daarna 
volgen in maart, namelijk de algemene 
ledenvergadering. 
Genoeg in het vooruitzicht dus.
En natuurlijk wensen we al onze leden, 
vrijwilligers, sponsors en sympathisanten 
hele fijne feestdagen en een gelukkig 
2023 toe.

Voor nu veel leesplezier!

H H H

CLUBBLAD 
S.V. TIVOLI

d.d. 21 december 2022 
 
55e jaargang
nr. 3

REDACTIE

Jack Engelen 
Pascal Janssen 
Franklin Klumpkens
((tijdelijk?) non-actief)

CORRESPONDENT

Marc van Hout

REDACTIEADRES

Vlasven 10 
5645 KM  Eindhoven 
06 - 40775238 
svtivoliclubblad@gmail.com

KOPIJ INLEVEREN

30 januari 2023



2

IN MEMORIAM - LENIE VAN HEESEWIJK

Wij zijn bedroefd vanwege het overlijden van ons zeer 
gewaardeerd lid van verdienste

Lenie van Heesewijk – van Gemert

Op 6 december 2022 is “Oma Lenie” op 96-jarige leeftijd gestorven.

Zij is de echtgenote van wijlen Jac van Heesewijk, die als leider van 
het legendarische veteranenteam uit de 70-er en 80-er jaren furore 
maakte. Ook is zij de moeder van ons lid van verdienste Peter en 

zijn zus Hennie Joosten, de schoonmoeder van ons lid Frans 
Joosten en de oma van Ilse en Bianca Joosten.

Wij herinneren ons Lenie echter vooral als de altijd aanwezige 
barmevrouw, die in onze kantine veel en vaak haar steentje bijdroeg. 

Zij heeft dat in de jaren 80, 90 en begin 2000 zo’n 20 jaar gedaan 
en toen zij daar in 2003 mee stopte, werd zij 
daarvoor op een hele speciale manier in het 

zonnetje gezet. 
Op de nieuwjaarsreceptie in januari 2004 werd 
zij bovendien benoemd tot lid van verdienste.

Wij wensen de families van Heesewijk en Joosten sterkte toe, 
net als haar vrienden en bekenden.
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BESTUURSMEDEDELINGEN

SPOED: Tivoli 1 zoekt nog steeds assistent-trainer
Ons vaandelelftal is nog steeds naarstig op zoek naar een assistent-
trainer en/of teammanager die het leuk vindt om ons Eerste en Maikel 
te ondersteunen in het aankomende seizoen. 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! Het zoeken naar een verzorg(st)er voor de donderdagen en 
zondagen is met succes afgerond.

JO13-1 Kampioen!
Op zaterdag 10 december is het team van Andoni, onze JO13-1, 
kampioen geworden in de Hoofdklasse (2e fase) en ze zijn wederom 
ongeslagen gebleven. Na de winterstop zal dit team “Divisie” gaan 
spelen. Inmiddels is nu ook al de helft van het team gescout door 
profclubs. Gefeliciteerd staf en spelers en ga vooral zo door.

Jeugdkader gezocht!
De aanmeldingen voor nieuwe jeugdleden stromen binnen, maar 
helaas 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.

Nieuwjaarsreceptie zondag 8 januari 14:00 uur
Op zondag 8 januari is het eindelijk weer zo ver. Na twee jaar zonder 
nieuwjaarsreceptie vanwege de pandemie kunnen we nu weer als 
vanouds het nieuwe jaar met elkaar inluiden.
De kantine is open vanaf 14 uur en we zullen om 15 uur beginnen 
met het officiële gedeelte: het huldigen van de jubilarissen. Aangezien 
er twee jaar niet gehuldigd kon worden, zijn het er dit jaar extra veel. 
Liefst 19(!) jubilarissen zullen dit jaar in het zonnetje worden gezet 
vanwege hun 25-, 40-, 50- en 60-jarige lidmaatschap.

Namens het bestuur, 
Marc van Hout, secretaris

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
 6 Sinterklaas 20 Guus de Waal
 7 Peter van de Laar   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   Henry Valle Arana
  Amin el Hamchaoui 27 Stefan Bell
 17 Anton Hu   Abdel Hay El Abdellaoui
  Luuk de Greef 28 Nick Schollmeyer
   29 Joann Schalks

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand januari

 1 Tonnie Janssen 19 René Lathouwers
  Mustafa Nawabi   David van der Slik
  Jawad Rezei   Pancar, Regaib
  Jan Willem Dijk   Kenal Buyuk
 2 Iwo Hudzik   Maximilian Trevaskis
  Nicky Eekhof 20 Fay Roovers
 5 Xavier Dekkers 21 Adrie Meeuwesen
  Raphael Felipe Ortiz de Oliveira
 6 Henk Leuverman 22 Veldpaus, Frans
 8 Micha Nemelc   Stef Verdonschot
 9 Luc Verbeek   Mohanlal, Steven
 10 Tymotiy Kleshchenko 24 Jack Engelen
 11 Sharif Bakhshi   Oliver Ekwumma
  Danilo Villagra Roa   Wendy Verberne
 12 Jaedian van Driel 27 Ayla Arici
 13 Olaf van Aalsum   Semra Arici
  Mike van Dijk   Hans Verbaal
  Tewelde Michael Mehari 26 Nico Jansen
 14 Joel Bundel   Jamin Balleh
 15 Toon vd Laarschot 29 Mehmet Janssens
 17 Arno van Happen   Kenrick Olin
  Onur Coskun   Philip van Dingenen
  Faizel van den Broek 30 Jaïr Sambo
  Tristen Visser   Vlad Novik
 18 Ronny Kox 31 Kelly Verbaandert
  Daahen Bakir

H H H
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WIJ FELICITEREN

in de maand februari

 1 Otte Maltha  16 Aryan Malyar
  Adrian Mozgalik  18 Thomas van der Meulen
 2 Youri Wildschut  19 Lara de Kroon
  Bart Jansen   Bart van der Steen
 3 Lucca Evers  20 Kay Hameren
 4 Semin Zarzecki   Ahmed Yasseen
 5 Donny Wartenbergh  21 Jaffa Dinmohamed
 6 Levi de Rijk   Ugur Sahan
 8 Patrick Looymans   Matheus Menezes Bentes
  Leon Kluitmans  23 Jasey Tielen
 9 Baktazh Bakhshi  24 Umutcan Inan
 11 Willem Scheenjes  25 Ronald de Goey
 12 Guus van de Kerkhof  26 Rob Lemmens
 13 Tim Lodewijks   Bobodie Diallo
  Antoni de Vries  27 Elias Neumann
  Albert de la Rosa   Tom Hilliar
 14 Terry Tromp
  Romano Wartenbergh
  Sjors Verstappen

H H H
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HET 1E –  IN GEVECHT OM ONDERSTE PLAATSEN

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.

In de afgelopen periode stond op dinsdag 25 oktober de thuiswedstrijd 
voor de 2e bekerronde tegen PSV AV op het programma. Jammer 
genoeg hebben we niet weer kunnen stunten en werd met 1-5 verloren. 
Op ed.nl lazen we daarover het volgende:

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/monsterzege-reusel-sport-bij-sbc-in-
districtsbeker-psv-av-wint-stadsderby-en-spv-uitgeschakeld-in-schijndel~a0d5dc1a/ 

In de competitie werden in de 7 wedstrijden van de afgelopen periode 
slechts 4 punten gehaald. Daarmee zijn we met 7 punten uit 11 wed-
strijden de “rode lantaarndrager” in deze klasse met overigens slechts 
2 en 3 punten achterstand op de plaatsen 9 t/m 13. Kom op mannen, 
dit moet beter kunnen. 
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Tivoli – Boxtel (0-1) 0-3 30 oktober 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/bekijk-hier-alle-uitslagen-en-verslagen-van-de-
amateurwedstrijden-van-dit-weekend~aa6337be/ 

Mariahout – Tivoli (1-1) 5-1 6 november 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/overzicht-bekijk-hier-alle-verslagen-van-het-
zondagse-amateurvoetbal~ab66ab6b/ 




9

Tivoli – Avesteyn (1-3) 2-5 13 november 2022
ed.nl

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/bekijk-hier-de-uitslagen-en-wedstrijdverslagen-
van-het-amateurvoetbal-dit-weekend~aa8bd3b3/ 

ave.nl
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Essche Boys – Tivoli (2-0) 4-0 20 november 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/bekijk-hier-alle-verslagen-van-het-
amateurvoetbal-deze-zondag~ac6278fa/ 

Tivoli – Boskant (0-0) 1-1 27 november 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/lees-hier-alle-uitslagen-doelpuntenmakers-en-
wedstrijdverhalen-in-het-amateurvoetbal~aae577df/ 
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Woenselse Boys – Tivoli (0-0) 1-2 4 december 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/overzicht-lees-hier-alle-uitslagen-
doelpuntenmakers-en-wedstrijdverslagen-van-het-amateurvoetbal~a395a74d/ 

Tivoli – WEC (0-4) 1-10 11 december 2022

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/de-uitslagen-doelpuntenmakers-en-
wedstrijdverslagen-in-het-amateurvoetbal-van-deze-zondag~a59cf753/ 
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Woenselse Boys – Tivoli (0-0) 1-2 4 december 2022
In het papieren ED en op ed.nl verschenen er flinke extra artikelen over 
de wedstrijd van 4 december uit tegen Woenselse Boys. Wij tonen hier 
een scan van het artikel in het papieren ED en besluiten met de link 
naar het artikel op ed.nl.

Het complete artikel op ed.nl vind je via deze link:
https://www.ed.nl/amateurvoetbal/ex-spelers-woenselse-boys-nekken-hun-oude-
club-hekkensluiter-tivoli-pakt-drie-belangrijke-punten~a047cac8/ 

H H H
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TIVOLI JO13-1 KAMPIOEN

In de Bestuursmededelingen van onze secretaris Marc van Hout heb je 
kunnen lezen, dat op 10 december jl. de JO13-1 van de hoofdtrainer bij 
de jeugd Andoni Uresti ongeslagen kampioen is geworden. 

In de Hoofdklasse (2e fase) wisten ze alle wedstrijden te winnen en 
daarmee alle opponenten ruimschoots achter zich te laten. Bij de 
volgende indeling komen zij nu nog hoger te spelen en gaan dan in een 
“Divisie” uitkomen. 

We weten nog niet of we er erg trots op moeten zijn of dat we het 
zonde moeten vinden, dat inmiddels de helft van het team al gescout is 
door profclubs. 

In ieder geval sluit de redactie zich aan bij de felicitaties aan spelers en 
staf en hopen, dat we nog lang plezier van jullie mogen hebben.

H H H
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SINT WAS WEER EENS BIJ TIVOLI OP DE HEIHOEF 
(van onze redacteur Jack Engelen met speciale medewerking van de 
Sint himself)

Jawel hoor, op zaterdag 26 november jl. 
kwam de Sint weer bij Tivoli op de Heihoef 
en daarmee was er op het initiatief van de 
activiteitencommissie een aloude traditie in 
ere hersteld. Dat was alweer zo’n 3 jaar 
geleden, omdat die nare coronapandemie 
2 keer roet in het eten gooide en er zo voor 
zorgde, dat 23 november 2019 de vorige 
keer was dat de Goedheiligman speciaal 
voor onze jongste jeugd, broertjes/zusjes 
en (klein-)kinderen van andere leden tot en 
met 9 jaar bij ons op bezoek kwam. Met zijn 
staf (zijn stok) en andere staf (zijn Pieten) 
kwam hij samen met ons dit toch wel 
fantastische kinderfeest vieren.

Tussen 13.45 en 14.30 uur verzamelden de kinderen zich onder 
begeleiding van hun ouders, grootouders, broertjes of zusjes en andere 
belangstellenden. Zoals altijd was er weer een 
vooruitgestuurde Piet, die de kinderen weer goed 
bezig hield met het samen zingen van liedjes en 
een soort “stoelendans” zonder stoelen. Dat was 
hartstikke leuk en de kinderen hadden daar 

zichtbaar veel lol 
in. Na het nodige 
gezang en zo’n 5 
“stoelendansen” 
met afwisselende 
“winnaars” keek 
het gezelschap 
inmiddels vol span-
ning uit naar de komst van de Sint en 

zijn 2 andere Pieten. En ja hoor, iets voor 15.00 uur verschenen ze en 
terwijl de overige aanwezigen hen hartstochtelijk toezongen, betraden 
ze onze kantine.
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Net zoals 3 jaar geleden, toen we een primeur hadden met een verslag 
van “De Sint himself”, die als onze beschermheer en gastredacteur 
speciaal voor jullie in de pen klom, hebben we Hem voor dit clubblad 
weer kunnen strikken. Verderop gaan we daar dan ook mee verder.

Voordat we dat doen, vermelden we nog, dat De Goedheilig man en 
zijn gevolg onder het gezang van enkele Sinterklaasliedjes tussen 
16.00 en 16.15 uur ons weer verlieten en dat het weer een heel 
geslaagd evenement is geweest.
Het is wel erg jammer en eigenlijk zeer onacceptabel, dat er van de 35 
aangemelde kinderen slechts 20 zijn komen opdagen. Natuurlijk zul-
len er bij zijn, die daar “legitieme” redenen voor hadden, maar dat kan 
lang niet voor alle “wegblijvers” gelden. We hebben de organisatoren 
daarom geadviseerd om de overgebleven kadootjes niet na te 
bezorgen, behalve bij hen met een acceptabele “wegblijfreden”.

Wij besluiten met het bedanken van alle vrijwilligers (we kunnen niet 
nalaten om Corian en Angelique met name te noemen) en sponsors, 
die dit fijne feest weer hebben mogelijk gemaakt.

En dan nu het al aangekondigde verslag!

DE SINT OP BEZOEK
(van onze beschermheer en gastredacteur De Sint zelf)

Dag lieve kinderen van SV Tivoli, 

Zoals gebruikelijk ben ik ook dit jaar weer te gast 
geweest in jullie kantine. Op zaterdag middag 26 
november mocht ik met mijn Pieten ten tonele 
verschijnen. Enthousiast werden wij door de kinderen 

op het sportpark al begroet, zelfs nog 
voor we bij jullie kantine waren. Één 
Piet was echter al met jullie in de weer 
geweest voor we met z’n allen 
arriveerden. Het was een gezellige 
bedoening. Na onze binnenkomst en 
de diverse begroetingen, door zowel 
de ouders als de kinderen, kon ik 
plaats nemen op de speciale stoel die 
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voor mij gereserveerd was. Daarna 
ging het feest verder met liedjes zingen, 
pepernoten strooien. De kinderen 
mochten vragen stellen, een mop 
vertellen of voor ons optreden. We 
hebben ook nog even gecontroleerd of 
de papa’s en mama’s net zo mooi 
konden zingen als vroeger. Natuurlijk 
kregen jullie papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s de gelegenheid om jullie samen 

met mij op de gevoelige plaat vast te leggen. De vooruitgestuurde Piet 
had ook al diverse cadeautjes neergelegd, dit waren vele zakken vol. 
Bij het uitdelen van die cadeautjes bleek al snel dat veel kinderen he-
laas niet aanwezig konden zijn. Ik heb mevrouw Janssen nog 
geïnstrueerd om deze cadeautjes bij de juiste kinderen te laten 
arriveren. Nadat alle cadeautjes uitgedeeld waren, mocht iedereen 
tegelijk de cadeautjes uitpakken. Die vrolijke koppies en lachende 
snoetjes van jullie op dat 
moment hebben mijn dag weer 
helemaal goed gemaakt. Na nog 
wat bedankjes en wat liedjes 
was het voor mij en de Pieten 
weer tijd om te vertrekken. Alle 
aanwezigen zetten het wel be-
kende “ dag Sinterklaasje” in, 
dit was voor mij het signaal om 
maar weer op te stappen. Ik wil iedereen bedanken voor de gezellige 
middag en jullie kunnen er vanuit gaan dat de Sint Pas volgend jaar 
weer bij jullie voetbalclub op bezoek komt.

Groetjes van de Sint en zijn gevolg.

We hebben verslag en foto’s op de website (http://www.svtivolivoetbal.nl/) 
laten zetten.
Met de volgende link ga je direct naar het verslag met 
doorklikmogelijkheid naar de fotoshow:
http://www.svtivolivoetbal.nl/archief%20activiteiten%202020-24/sint_2022.htm
En met deze link ga je rechtstreeks naar de fotoshow:
(http://svtivolivoetbal.magix.net/album/alle-albums/!/oa/7537217/)
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Tot slot nog een selectie van de overige foto’s:
Foto’s © Jack Engelen
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H H H
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UIT DE MEDIA – SANDER DE WAAL

Van het ED/ed.nl en eventueel andere bronnen plaatsen we in uw 
clubblad volgens ons interessante artikelen.

Op 22 oktober 2022 lazen we in het ED het volgende artikel met een 
hoofdrol voor Sander de Waal, verdediger in ons 1e:

H H H
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UIT DE MEDIA – FRANS VERBEEK

Van het ED/ed.nl en eventueel andere bronnen plaatsen we in uw 
clubblad volgens ons interessante artikelen.

Op 5 november 2022 lazen we op amteurvoetbaleindhoven.nl het 
volgende artikel met een hoofdrol voor ons oud-lid Frans Verbeek (jr).

H H H
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UIT DE MEDIA – JAN FEYEN

Van het ED/ed.nl en eventueel andere bronnen plaatsen we in uw 
clubblad volgens ons interessante artikelen.

Op 3 december 2022 lazen we in het ED het volgende artikel met
Jan Feyen, verdediger in ons 1e, in de hoofdrol:

H H H
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(door onze quiz-redactie)

De vorige 2 keren 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.

Onze eerste “Mystery Guest” was Angelique Janssen en in het vorige 
clubblad stelden we jullie voor aan onze tweede “Mystery Guest”. We 
gaven je nog mee, dat het een man is, die belangrijk is? of was? bij 
onze club en nu in de leeftijdscategorie tussen 45 en 65 jaar valt. We 
laten hier nog een keer de bijbehorende afbeeldingen zien.
Onze “Mystery Guest” van vorige maand
Als baby (foto links) en als 9- à 10-jarige (foto rechts).

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

Stefan Bell



23

Hij is vanaf 2009 penningmeester 
van het hoofdbestuur en speelde in 

diverse elftallen in de jeugd 
en senioren.

.
We hebben weer maar liefst 1 

oplossing ontvangen en die kwam 
van Tonnie Janssen-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 dat willen, 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 zijn 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 op velerlei gebied actief is? of was? voor onze club en nu in de 
leeftijdscategorie tussen 65 en 75 jaar valt.

    Als 2 a 3-jarige Als 13-jarige

H H H
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GEINTJES VOOR DE KLEINTJES

Deze opnieuw in het leven geroepen oude rubriek is 
ons niet slecht bevallen. Hierbij de 3e aflevering van de 
nieuwe “Geintjes voor de kleintjes”.

* Een Nederlander vraagt een Belg, die met zijn oor helemaal in 
het verband zit:”Wat is er met jou gebeurd?”, waarop de Belg 
antwoordt: “Ik was aan het strijken toen de telefoon ging.”

* “Vertel eens, kindlief, wat je mankeert,” zegt de dokter tegen het 
verlegen jonge vrouwtje. “Oh, dokter, ik heb zo’n pijn. Ik ben door een 
wesp gestoken.” “Zo, waar zit de prik?” “Dat durf ik niet te zeggen, 
dokter.” “Niet? Ga dan maar eerst even rustig zitten.” “Dat durf ik ook 
niet, dokter.”

* Op een feestje heeft een man al voor de vierde keer een flinke 
portie zalmsalade bij het koud buffet gehaald. “Dat kun je niet doen,” 
sist zijn vrouw. “Wat zal de juffrouw achter het buffet er wel niet van 
denken?” “Dat loopt zo’n vaart niet,” zegt hij al kauwend. “Ik zeg iedere 
keer dat het voor jou is.”

* Aardrijkskundeles: Aan de muur hangt een grote 
landkaart. “Roel,” zegt de onderwijzer, “vertel ons 
eens waar Amerika ligt.” Roel wijst Amerika aan. 
“Goed,” zegt de onderwijzer en wendt zich tot de 
klas, “en wie heeft Amerika ontdekt?” Als uit één 
mond roept de klas: “Roel!”

* Vrouw bij de psychiater: “O, dokter, mijn man denkt dat hij een 
verkeerslicht is.” Psychiater: “Laten we eens kijken wat we daaraan 
kunnen doen. Breng hem maar binnen.” Vrouw: “Even geduld dokter, 
hij staat nog op rood.”

* “Heb je de verkering soms uitgemaakt omdat 
je meisje nu een bril moet dragen?” “Omgekeerd! 
Omdat ze nu een bril draagt, wil ze niets meer van 
mij weten!”

H H H
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STANDENLIJSTEN 2022 - 2023 
(bijgewerkt tot en met 18 december 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 (2e fase) 5 najaar

Tivoli JO14-2 3e klasse (2e fase) 01 najaar
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Tivoli JO13-1 Hoofdklasse (2e fase) C najaar

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/Tivoli JO9-2 5 e klasse (2e fase) 04 najaar/Tivoli 
JO8-1 5e klasse (2e fase) 01 najaar

H H H
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HULDE AAN ONZE VRIJWILLIGERS

Waar we als vereniging in het verleden wat vaker onze vrijwilligers in 
het zonnetje konden zetten, blijkt dat momenteel steeds moeilijker. 
Toch willen we onze grote dank kenbaar maken aan iedereen die onze 
club mee draaiende houdt. Zonder namen te noemen, omdat we vooral 
ook niemand willen overslaan, via deze weg dan ook veel dank aan alle 
Tivolianen die zich op wat voor manier dan ook extra inzetten om de 
club te laten functioneren.

Bedankt allemaal en voor zowel spelers als vrijwilligers hele fijne 
feestdagen gewenst!

Namens het bestuur
H H H

TOEPTOERNOOI 9 DECEMBER 2022

Wij van de redactie betreuren het, dat het leuke 
idee weer eens iets nieuws te proberen in de 
vorm van een Toeptoernooi op vrijdag 9 
december jl. helaas niet doorging vanwege te 
weinig aanmeldingen.
Jammer, maar helaas.

H H H
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“GLOW-IN-THE-DARK” - PARTY

Op initiatief van ons damesteam is er op 
zondag 11 december jl. een bijzonder feestje 
gehouden in onze Tivoli-kantine op de 
Heihoef. Na de laatste wedstrijden van de 1e 
helft van het seizoen 2022-2023 kon men zo 
net voor de winterstop en de 
feestdagen genieten van een leuke “party”. 
Van ons zeer gewaardeerd lid van de dames 
Semra Arici ontvingen we onderstaand 
verslag, dat we “opleuken” met een selectie 
van door haar aan ons gestuurde foto’s. 
Natuurlijk bedanken wij haar daarvoor.

Zondag 11 december stonden de laatste wedstrijden van het seizoen 
op het programma. Als afsluiting hadden de dames van Tivoli een 
Glow-in-the-Dark party georganiseerd. Tijdens de wedstrijd van Tivoli 
1 waren de dames druk bezig om de kantine om te toveren tot een 
magisch kleurenspektakel. Er werden blacklight-kanonnen opgezet, de 
beerpong-tafels werden klaargezet en zelfs het plafond van de kantine 
werd versierd met neonkleuren.
Rond 16:30 uur stroomde de kantine langzaam vol met leden die klaar 
waren voor het feest. Iedereen had zich goed uitgeleefd met 
neonkleding, schmink en fluoriderende accessoires.
Voordat het feest begon, werd er een goede bodem gelegd. Danny van 
NewYork Pizza kwam namelijk aan met een smakelijke verrassing, geregeld 
door de trainster Angela, om iedereen te voorzien van een heerlijke pizza. 
Toen de honger gestild was, kon het feest eindelijk beginnen. De teams en het 
speelschema voor de beerpong-spellen werden bekend gemaakt. De 
eerste teams speelden de wed-
strijden en na een aantal 
wedstrijden sloten ook RPC’ers 
aan in de kantine. Ze konden 
het natuurlijk niet laten om de 
gezelligheid van de Tivolianen te 
proeven. Rond 21:00 uur werd de 
laatste wedstrijd gespeeld waarna 
de prijsuitreiking volgde. 
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Met nul verloren wedstrijden wonnen Kylie en Bas het beerpong-toernooi. Als 
prijs ontvingen zij ieder een leuke trofee. Uiteraard was het feest toen 
nog niet afgelopen. Iedereen is namelijk na afloop van het toernooi 
richting de stad gegaan. In Café ‘T Lempke is het feest tot diep in de 
nacht doorgegaan.
De volgende ochtend heeft een aantal Tivolianen geholpen met het 
opruimen van de kantine. We kijken met z’n allen terug op een zeer 
geslaagd feest!

Zoals eerder gezegd, besluiten we met een selectie van de foto’s.
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(bijgewerkt t/m 16 december 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 no-
dig, dat iedereen tijdig gegevens aanlevert, zodat deze lijst up-to-date 
blijft.

 1 Kim Verbeek   dames  26x
 2 Semra Arici   dames  18x
 3 Luuk Hammega   2e  17x
 4 Richard van Dijk   4e     8x
  Kelly Verbaandert   dames    8x
 6 David van der Slik   2e    7x
 7 Luc Verbeek   1e    6x
  Pablo van Leeuwen   2e      6x
 9 Youness Bazhar   1e    5x
  Furkan Cengiz   3e    5x
  Ronnie van Leeuwen   3e    5x
  Abdel El Abdellaoui   4e    5x
  Onur Coskun   4e     5x
  Melanie van Schoonderwalt dames    5x
 15 1 speler       4x
 16 8 spelers       3x
 24 11 spelers       2x
 35 18 spelers       1x

H H H
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In het begin van deze jaargang zijn we weer begonnen met deze 
rubriek, waarvan we de input krijgen van onze speciale 
geincorrespondent Ronny Kox. 
Hier vinden jullie onze selectie voor deze maand.

Bij de directeur
Drie leerlingen moeten bij de directeur komen omdat ze stout zijn 
geweest. De directeur ondervraagt hen stuk voor stuk: ‘Lucas, wat heb 
jij gedaan?’ ‘Ik heb graffiti op de muur van de klas gespoten.’ ‘Dan ga jij 
die rotzooi meteen van de muur halen en kom je zaterdagmiddag na.’
‘En jij, Theo. Wat heb jij gedaan?’ ‘Ik heb drie punaises op de stoel van 
de meester gelegd.’ ‘Dan ga je ogenblikkelijk je excuus aanbieden bij 
de meester en je moet twee zaterdagen nakomen.’‘En jij, Kevin, wat 
heb jij gedaan?’ ‘Ik heb karton uit het raam gegooid, meneer.’ ‘Nou, 
vergeleken bij je kameraden valt het mee. Je 
krijgt geen straf. Nou weg jullie, uit mijn ogen!’ 
De drie jongens lopen het kantoor uit, als er een 
vierde jongen binnenkomt. Hij zit helemaal in het 
verband. ‘Maar wat is er met jou gebeurd? Hoe 
heet je?’ ‘Karton, meneer. Joop Karton.’

Mannen
Jan komt in de bibliotheek en vraagt aan een bibliotheekmedewerkster: 
“Mevrouw, kunt u mij ook even helpen? Ik zoek een bepaald boek.” 
“Zeker mijnheer”, is haar antwoord, “welk boek zoekt u?” Jan haalt diep 
adem, spant zijn spieren, doet zijn borst vooruit, en zegt: “De titel is, 
Mannen......het sterke geslacht.” De bibliotheekmedewerkster ziet Jan 
een poosje zwijgend aan, en zegt daarop:
“Meneer, als u nu naar “die” hoek toegaat, dat is de kinderafdeling, 
daar staan alle sprookjesboeken.”
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Leger
Kees zit met zijn team midden in een oefening van het leger. Het is de 
beurt van Kees om zich te camoufleren als boom zodat hij dekking kan 
geven aan zijn overige teammaten. Kees doet keurig zijn werk totdat hij 
plotseling aan het eind van de oefening roept: “NEE!!! NIET DOEN!!!”
Dus even later moet Kees zich bij de sergeant melden. “Kees,” zegt de 
sergeant, “als je dat in oorlogstijd zou doen, zouden we allemaal dood 
zijn.” “Ja, maar...”, stamelt Kees, “sergeant, toen er een vogel op mij 
kwam zitten en mij onderpoepte, zei ik niets. Later, toen er een slang bij 
mijn voeten lag, zei ik niets. Maar toen er twee eekhoorns in mijn broek 
kropen en tegen elkaar zeiden ‘De ene eten we nu op en de andere 
bewaren we voor de winter’ hield ik het niet meer!!!”

Pitbull
Hij loopt wat moeilijk en komt een vriend tegen die vraagt: “Goh, kerel, 
wat loop jij raar, zware nacht gehad?” “Kijk, een maand geleden is mijn 
hond dood gegaan. In Duitsland heb ik een nieuwe gekocht, een pitbull. 
Gaaf beestje. Als je het commando geeft ‘DAS RADIO’ kun je ervan op 
aan, dat er niets van de radio heel blijft. Alleen jammer dat het lidwoord 
in het Duits gegeven MOET worden.” Thuis gekomen, liet ik mijn vrouw 
‘t kunstje met de hond zien en ik riep: ‘DAS TELEFOONBOEK’.” Schit-
terend joh, zoals dat boek werd verscheurd. M’n vrouw had er alleen 
net een nummer in willen opzoeken, dus ik zei: ‘Da’s klote...’ “

Net zoals alle anderen
Een Arabische student stuurt een email aan zijn vader in Dubai: “Lieve 
Papa, ik ben goed aangekomen met onze privé jet in Berlijn. Mijn auto 
stond klaar bij het vliegveld. Daarmee ben ik naar het hotel Berlin ge-
reden. Alles was piekfijn voor elkaar. De hele bovenste verdieping heb-
ben ze helemaal naar mijn zin ingericht. Het is hier is fantastisch, ie-
dereen is heel aardig voor mij en het is hier erg leuk. Op de universiteit 
heb ik het erg naar mijn zin. Ik heb ook al vrienden gemaakt. Maar, pa, 
ik voel me een beetje bezwaard wanneer ik in mijn puur gouden Ferrari 
599GTB bij de universiteit aan kom rijden, terwijl mijn medestudenten 
en zelfs de leraren per trein komen. Je liefhebbende zoon, Nasser.”
De volgende dag krijgt Nasser een mailtje terug van zijn vader: “Lieve 
zoon, met ontzetting las ik je mailtje. Het spijt mij dat ik dat niet wist. Ik 
ben meteen naar de bank gegaan, en heb zojuist twintig miljoen dollar 
naar je overgemaakt, nu kun je zelf ook een trein kopen. Veel liefs van 
je vader uit Dubai.”

H H H
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SIMONSVISIE 
(van onze correspondent Simon Groeneveld)

De vorige keer hebben we onze zeer 
gewaardeerde correspondent Simon 
Groeneveld in het kader van deze 
rubriek een voorbeschouwing laten 
geven op het WK voetbal, dat van 20 
november tot en met 18 december in 

Qatar werd gehouden. In deze aflevering geeft hij ons nu een 
nabeschouwing. Zoals altijd bedanken wij hem ook daarvoor.

Argentinië de terechte wereldkampioen
In de vorige “Simons”-visie heb ik de verwachte gang van zaken op 
het wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar weergegeven. Ik heb 
daarbij gezegd, dat het niet verstandig is om die prognose te gebruiken 
voor eventuele prijsvragen, omdat in het verleden is gebleken, dat ik er 
nog al eens naast zat.
Met name in de groepswedstrijden 
zijn er veel verrassende uitslagen 
geweest. Denk daarbij aan de 
nederlaag, die Argentinië leed in 
de eerste wedstrijd tegen Saudi 
Arabië. In de overige groepswed-
strijden wist Argentinië dat recht te 
zetten en ze gingen toch door naar 
de achtste finale.
Duitsland verloor ook de eerste groepswedstrijd van het verrassende 
Japan en zij wisten deze misstap niet geheel te corrigeren en gingen 
na de groepswedstrijden al roemloos naar huis.
Het lang op de eerste plaats van de wereldranglijst staande België 
begon met een gelukkige overwinning op Canada, maar moest daarna 
heel verrassend zijn meerdere erkennen in Marokko. Daardoor resteer-
de een wedstrijd tegen Kroatië, die om door te gaan, gewonnen moest 
worden. Ondanks vele heel goede kansen voor de Belgische spits 
Lukaku bleef het 0-0 en kon België ook al naar huis. Jammer voor 
België, dat een hele periode kon putten uit een lichting heel goede 
spelers, die op de beslissende momenten niet in staat waren om dit om 
te zetten in het behalen van ‘n titel. Waarschijnlijk is de selectie nu te 
oud en moet er gewacht worden op de aanvoer van nieuwe talenten. 
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Nederland speelde in het begin van het toernooi nog niet de sterren 
van de hemel, maar wist wel de eerste plaats in de groep te halen en 
zo de achtste finale te bereiken. In die achtste finale was De Verenigde 
Staten de tegenstander en het in die wedstrijd vertoonde spel was al 
van betere kwaliteit en resulteerde in een verdiende 3-1 overwinning .In 
de kwartfinale was het favoriete Argentinië de tegenstander en onder 
aanvoering van een sterk spelende Messi  had Nederland weinig te 
vertellen. Na 80 minuten stond Argentinië dan ook met 2-0 voor. Van 
Gaal kon niet anders dan plan B in te schakelen, wat onder andere de 
inbreng van Luuk de Jong en Wout Weghorst tot gevolg had. Het bleek 
een goede ingreep, want Wout Weghorst 
scoorde twee keer, waaronder in de 
laatste minuut van de blessuretijd en het 
was 2-2 en dus verlenging. Daarin werd 
niet meer gescoord en dus moesten 
enalty’s de beslissing brengen. Nu staat 
de keeper van Argentinië bekend als 
penaltykiller en hij maakte zijn naam 
waar. Martinez stopte de eerste twee penalty’s van Nederland en 
Argentinië scoorde wel de eerste twee. Daarmee was de strijd eigenlijk 
al beslist, omdat Argentinië maximaal nog slechts 2 van de 3 
resterende penalty’s hoefde te benutten, wat ook gebeurde. Nederland 
had geen enkele wedstrijd binnen de gestelde tijd (inclusief eventuele 
verlenging) verloren, maar kon toch naar huis.

De echte verrassing in 
de achtste finale was de 
uitschakeling van Spanje 
door Marokko. Ondanks 
een enorm veldoverwicht 
slaagde Spanje er niet in 
om voldoende te scoren. 
De noodzakelijke 
strafschoppen werden beter 

genomen door de Marokkanen en Spanje was uitgeschakeld.
Marokko stuntte ook in de kwartfinale. Het toch sterke Portugal werd 
met 1-0 verslagen en Marokko was halve finalist, een prestatie die nog 
nooit door een Afrikaans land was geleverd. De Marokkanen toonden 
een ongelofelijke inzet en onder aanvoering van onder andere Zyech, 
Hakimi en Amrabat haalden zij ook een hoog niveau.
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Een verrassing was ook de 
uitschakeling van Brazilië.
Ondanks een overwicht in de 
wedstrijd tegen Kroatië 
konden ze de tegenstander 
niet op de knieën krijgen en 
moesten hier ook penalty’s de 
beslissing brengen. Kroatië 
was hierin de betere.

In de halve finales waren Argentinië en Frankrijk de min of meer 
verwachte winnaars, waardoor zij de finale zouden gaan spelen. 
Frankrijk viel aanvankelijk erg tegen en Argentinië speelde een logische 
2-0 voorsprong bij elkaar, waarbij de score werd geopend door Messi, 
die een dubieus gekregen strafschop benutte. Dit was overigens lang 
niet de enige dubieuze strafschop, die Argentinië tijdens het toernooi 
kreeg toegewezen. Dit was onder andere een van de redenen waarom 
bijna geheel Nederland supporter was van Frankrijk. Na ongeveer 80 
minuten kreeg Frankrijk ook een penalty en die werd benut door 
Mbappé. Plotseling leefde Frankrijk op en een minuut later scoorde 
Mbappé de gelijkmaker. Vanaf dat moment kregen we een fantastische 
finale te zien, waarin van alles gebeurde.
Een verlenging was een logisch gevolg en het was Messi, die daarin 
Argentinië opnieuw aan de leiding bracht. Nog was het niet afgelopen, 
want Frankrijk kreeg nog een penalty en weer scoorde Mbappé, (zijn 
derde in deze finale) dus 3-3 en weer penaltyschieten. Mbappé 
begon en scoorde, Messi volgde 
en scoorde ook. Vervolgens hield 
de Argentijnse penaltykiller Marti-
nez de inzet van Coman tegen en 
miste Argentinië geen enkele keer.
Argentinië was daarmee de nieu-
we wereldkampioen. En het moet 
worden gezegd, Messi was de man, waar bij Argentinië alles om 
draaide en terecht gekozen tot beste speler van het toernooi.

En tenslotte, de finale en de winnaar van de finale waren door mij 
voorspeld in de vorige “Simons”-visie.

Simon Groeneveld
H H H



39

GEDICHT 
(van onze huisdichter)

Het warme gevoel

Een warme verwelkoming, 
direct erbij te mogen horen.
Dat is de grootste beloning,

waarmee jullie punten scoren.

Jullie geven me een warm gevoel,
terwijl er ook wat wordt verwacht.

Zoiets motiveert de heleboel,
het zet de mensen in hun kracht!

Trots om mijn rol hier te vervullen,
vol enthousiasme en goed fatsoen.
Ook zal ik voor niemand verhullen,
mijn respect voor wat jullie doen.

Pasje 13-12-2022
H H H

NIEUWJAARSRECEPTIE

Eerder in dit clubblad hebben jullie hierover 
kunnen lezen. Op zondag 8 januari wordt 
sinds lange tijd weer de nieuwjaarsreceptie in 
onze kantine op de Heihoef gehouden.
Na die ellendige pandemie kunnen we weer 
samen het nieuwe jaar vieren. 
De kantine gaat om 14.00 uur open en om 
15.00 uur volgt het officiële gedeelte met 
daarin de huldiging van de jubilarissen.
Natuurlijk zouden we het fijn vinden, als wij 
alsTivolianen in groten getale acte de 
présence.zouden geven en natuurlijk is verder 
iedereen welkom, die ons een warm hart 
toedraagt. CU op 8 januari.

H H H
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SINT EN KERST - PLAATJES

De fanatieke en oplettende lezer is van ons gewend, dat wij de 
decembereditie van ons clubblad met diverse “Sint en Kerst”-plaatjes 
verfraaien. Slechts een keer zijn we daar zo’n 3 jaar geleden van 
afgeweken en nu doen we dat ook weer. We plaatsen hier dus een 
door ons gekozen selectie van onze mooiste plaatjes.

H H H
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FOTOGALERIJ

Als verantwoorde opvulling vinden wij een fotogalerij 
altijd de moeite waard. En we hebben wat ruimte over 
en dus plaatsen we op deze pagina nog 2 volgens ons 
interessante galerijen.

Fotogalerij 1: archieffoto’s “Oma” Lenie van Heesewijk

1983-1984: Carnaval bij Tivoli

     1986: sinterklaas          1994-1996 Carnaval bij Tivoli
Fotogalerij 2: selectie van nog niet gepubliceerde “Glow-in-the-dark”-foto’s

H H H
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WHATSAPP GEIN

Nu we toch wat ruimte over hebben en omdat wij het zelf nog steeds 
heel leuk vinden, hebben we deze keer weer deze geinrubriek. 
Onderstaand zien jullie onze selectie voor deze maand van Whatsapp 
gein en ongein.

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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- u zojuist het laatste clubblad van 2022 heeft gelezen
- wij van de redactie besloten hebben om het aantal uitgaven per  

seizoen te verminderen
- we u bij deze dan ook fijne feestdagen toewensen
- we daar een goed, gezond en gelukkig Nieuwjaar aan willen toevoegen
- dit laatste op de nieuwjaarsreceptie herhaald kan worden
- deze receptie zal plaatsvinden op 8 januari 2023
- er dan maar liefst 19 jubilarissen kunnen zijn om te huldigen
- er in de afgelopen jaren niemand gehuldigd kon worden vanwege de 

geldende coronamaatregelen
- de kantine dan ook wel zal uitpuilen van de mensen tijdens deze receptie
- u desalniettemin toch meer dan van harte welkom bent
- er ook weer een algemene ledenvergadering gepland kan gaan worden
- deze waarschijnlijk in maart 2023 plaats zal hebben
- er op voetbalgebied weinig te beleven valt de komende tijd
- de winterstop namelijk in is gegaan
- de tussenbalans dus wel opgemaakt kan worden
- de tussenstanden daarom dan ook in dit blad te lezen waren
- de Sint Pas weer onze jongste Tivolianen heeft bezocht
- de aanwezige kids al lekker opgewarmd waren door een  

vooruitgeschoven Pietje
- de Sint met zijn 2 Pieten werd bezongen
- hij natuurlijk voor elk kind een leuk cadeautje bij zich had
- helaas veel Tivoliaantjes niet persoonlijk aanwezig waren
- de Pieten gelukkig ook nog aan thuisbezorging achteraf deden
- u natuurlijk elders in dit clubblad een uitgebreid verslag met de  

nodige foto’s terug kunt lezen
- we besluiten met een treurig bericht
- ons lid van verdienste “Oma” Lenie van Heesewijk is overleden
- u daar meer over kunt lezen in het In Memoriam op pagina 2

H H H






