SV Tivoli zoekt leden
met hart voor de club

Sport in Stratum
door Maarten Gerats

“Bij ons kan iedereen zich thuis voelen”
Na vele omzwervingen langs
verschillende voetbalvelden in
Stratum, belandde voetbalclub
SV Tivoli begin jaren zeventig op
Sportpark De Heihoef. Op het
sportieve hoogtepunt speelde de club
slechts één niveau lager dan clubs
als PSV en FC Eindhoven.
Na een paar mindere jaren groeit
het ledenaantal nu weer gestaag
en zoekt de club nadrukkelijk naar
jongens en meisjes met hart voor de
club. De voetbalclub SV Tivoli werd
op 16 maart 1931 opgericht door enkele
voetballiefhebbers uit de gelijknamige
Stratumse wijk. Tivoli was in de jaren dertig
een landgoed van de Geldropse baron
van Tuyll van Serooskerken. Het sportieve

hoogtepunt van de Tivolianen vinden we
in de tijdlijn terug rond de jaren veertig. In
het seizoen 1941/42 speelde SV Tivoli in
de tweede klasse, slechts één klasse onder
clubs als PSV en FC Eindhoven.

Arnaudinplein

De rode draad in de geschiedenis van de
club is het voetbalveld. Ooit begon het sportieve avontuur op een veldje bij het Arnaudinaplein, daarna op een veld tegenover
de Leeuwenstraat en ook nog de Kangoeroestraat. Als kleedkamers werden onder
andere een woning en een café gebruikt.
In 1951 kwam de club voor wat langere tijd
terecht op een sportpark aan de verlengde Heezerweg. Begin jaren zeventig, toen

van een kwalitatief goed eerste elftal
kost tijd. De Stratumse club zet in op
spelers die een band met Tivoli hebben.
,,We willen meer jongens hebben die
iets hebben met de historie van de vereniging. Daarom is het goed dat we nu
ook Peter Treffers als trainer hebben, hij
is goed voor dat soort dingen. En indien
nodig speelt hij zelf ook gewoon mee in
het hart van de verdediging.”

de nieuwe wijk Gijzenrooi op de planning
stond, moest Tivoli opnieuw plaatsmaken.
De club vond eindelijk een vaste stek op
sportpark De Heihoef.
,,De velden waar we op speelden, werden
regelmatig afgekeurd. Daarom zijn we zo
vaak verhuisd”, vertelt Jack Engelen (58), lid
van het hoofdbestuur van de club. Op een
uitstapje van één jaar naar buurman RPC
na, is Engelen al zo’n vijftig jaar lid van de
Stratumse voetbalclub ,,In 1974 speelde ik
met de A1 in de junioren Hoofdklasse en ik
moest na de zomer bij de senioren gaan
voetballen. Ik dacht dat ik geen kans maakte om in het eerste te spelen en vrienden
van het Augustinianum haalden me over om
bij RPC te gaan spelen. Ik wist toen nog niet
dat op hetzelfde moment twee concurrenten
overkwamen van FC Eindhoven, dus speelde ik alleen in het derde elftal. Het was er
best gezellig, maar ik wilde terug naar Tivoli.”
Engelen, tot en met vorig jaar vice-voorzitter en al jaren hoofdredacteur van het clubblad, merkt dat de club weer langzaam
groeit, maar het blijft volgens hem lastig
om nieuwe leden te werven. De tijd dat het
voor ieder jongetje vanzelfsprekend was
om te gaan voetballen, lijkt voorbij. Op dit
moment heeft Tivoli zo’n 280 leden. ,,Het
imago van de club verbetert langzaam. Jaren geleden hebben een paar leden zich
misdragen en dat beeld achtervolgt ons als
club heel lang.” De club is dan ook selectiever geworden. ,,Als je bij ons wil komen
voetballen, stellen we je een vraag: kun je
jezelf gedragen? Of je wel of niet kunt voetballen, doet er dan niet zo veel toe”, vertelt
Engelen.

Bij Tivoli draait het niet alleen om het
voetbal, de nevenactiviteiten zijn bijna
net zo belangrijk. Misschien nog wel
meer dan bij andere clubs. Engelen
somt op: ,,Een maandelijkse kaartavond,
toernooien in de maand mei, een intern
toernooi, slotfeesten, zeskampen, een dropping, puzzeltocht of mosselavond, noem het
maar op.”

Sinds het vertrek van de 75-jarige Dré Rennenberg als voorzitter - hij kreeg het te druk
met zijn politieke activiteiten - is de club
voorzitterloos. Geen functie die Engelen
ambieert: ,,Ik vind dat een voorzitter iemand moet zijn die niet te nauw betrokken
is bij de club, die wat afstand moet kunnen
bewaren.”
Want betrokken bij de club is Engelen zeker. Het mooiste aan Tivoli vindt hij dat
iedereen zich er thuis kan voelen. ,,Alles
mag, niks moet, en dat bedoel ik dan in de
positieve zin van het woord. Samen komen
we een heel eind.”
Meer weten over SV Tivoli? Kijk op
www.svtivolivoetbal.nl.

Band
Seizoen 1941-1942
1e kampioenschap 3e klasse

Het eerste team van SV Tivoli speelt de laatste jaren in de vijfde klasse. Het opbouwen
7

Gijs Visser speelde in 1991 zijn 500e wedstrijd
voor Tivoli 1. In totaal speelde hij er 628!

