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CTO ’70 VERENIGINGSNIEUWS
 Jaargang: 45 Nummer: 01
 Duivendrecht, 12 augustus 2014

Tja, en dan is het weer augustus. Niet dat de zomer al voorbij is;
welnee, we rekenen nog op een paar zonnige weken.  Maar toch,
de meeste vakanties  zitten er wel zo’n beetje op, de scholen
beginnen over een week en………………….ook uw
sportvereniging CTO 70 gaat weer in actie komen. U bent
inmiddels op de eerste pagina van het eerste clubblad van het
nieuwe seizoen beland. Een clubblad dat, we hebben u er vorig
seizoen al over geinformeerd, alleen nog in digitale vorm
verschijnt.  Ongetwijfeld jammer voor met name onze oudere
lezers  die nu afscheid moeten nemen van het hun zo vertrouwde
papieren CTO Nieuws.  Laten we hopen dat deze lezersgroep toch
ook de weg naar onze CTO-website weet  te vinden en op
die manier het verenigingsnieuws onder ogen krijgt.
Een nieuw seizoen betekent uiteraard ook nieuwe competities.
Voor onze badmintonners, onze voetballers en onze volleyballers.
Wat gaat het nieuwe seizoen brengen?  Dat is uiteraard afwachten
geblazen maar laten we hopen dat we over een klein jaar terug
kunnen blikken op een succesvol en sportief seizoen 2014/2015.
Behalve onze actieve sporters wensen wij uiteraard  ook al onze
bestuurders, trainers, leiders en…….. dat mag wel met hoofletters:
al onze  VRIJWILLIGERS een geslaagde nieuwe jaargang toe.
Zonder vrijwilligers geen CTO!
Wij hopen tenslotte dat u allen in dit nieuwe seizoen de weg naar
ons sportpark en naar het Dorpshuis weer weet te vinden.
-----------------------------------------------------
IN MEMORIAM: BERTUS TER BRUGGEN.
Op woensdag 30 juli is op 82 jarige leeftijd Bertus ter Bruggen
overleden.  Bertus heeft een rijk CTO verleden en is erelid van
onze vereniging.  Bertus was als vertegenwoordiger werkzaam bij
Heineken en is in die functie een belangrijke schakel geweest bij
de realisatie en de financiering van de bar en de keukeninrichting
op sportpark de Toekomst. Beide zoons, Gerard en Rob voetbalden
bij CTO.  Veel CTO-ers, met name de leden die al wat langer
meelopen, hebben Bertus gekend.  In de zeventiger  jaren van de
vorige eeuw was  Bertus een aantal seizoenen algemeen voorzitter
van onze vereniging.  Ook was Bertus, samen met zijn Rietje vele
jaren barmedewerker. Hij was een graag geziene, gezellige
barman. Een echte CTO-er.  Verder was Bertus,  uiteraard  met
Rietje, jarenlang deelnemer aan onze maandelijkse  kaartavonden.
Tot zo’n 2 seizoenen geleden, toen liet zijn gezondheid het helaas
niet meer toe.  Onze gedachten gaan uit naar Rietje, naar Gerard en
Patty, naar Rob en naar verdere familieleden. Bertus ter Bruggen,
hij rust in vrede.
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AFDELING VOETBAL SENIOREN
Secretaris: Cees Houweling   Rijksstraatweg 201, 1115 AR Duivendrecht, tel.6953305, email:voetbalcto70@hotmail.com
G Coördinator:Remco Fens, tel.06-15153158, email: gvoetbal@svcto70.nl
Redactie:      Idaline Andriessen,Rijksstraatweg 201, 1115 AR Duivendrecht,  tel.6953305

VAN DE BESTUURSTAFEL…..
Als in uw mailbox een nieuwsbriefbericht heeft gekregen, weet u dat het eerst clubblad van het nieuwe
seizoen 2014-2015 weer on-line staat en  dan is het voetbalseizoen 2014-2015  begonnen!
Vanaf dit seizoen dus geen papieren clubblad meer. Dat zal voor een aantal onder ons wennen zijn. Om
iedereen toch tegemoet te komen, publiceren we ieder 14 dagen een papieren clubblad voor wat betreft
voetbal- en jeugdvoetbal op het mededelingenbord in de hal.
Van harte welkom heten wij alle nieuwe (jeugd) leden maar in het bijzonder de twee senioren zaterdagteams.
Via hun contactpersonen Latief Wooter en Ray Semmoh hebben zij zich eind mei bij CTO ’70 gemeld, is
inschrijving rondgekomen en beschikken we dus ingaande dit seizoen ook over twee zaterdagseniorenteams.
Op zaterdag spelen naast alle pupillenteams en deze twee seniorenteams ook weer het G-team en veteranen.
Het zal voor allemaal vanwwege het drukke programma even wennen worden, maar dat komt vast goed.
Langs deze weg spreken we dan ook de wens uit dat het weer een goed en hopelijk succesvol seizoen mag
worden.

En hoewel sommigen onder u wellicht nog van een welverdiende vakantie  genieten zijn de zaterdag-
zondagselectiespelers als u dit leest al weer bijna 3 weken aan het trainen. Inmiddels zijn er ook al de nodige
oefenwedstrijden gespeeld en elders in dit clubblad vindt u het oefen- en bekerprogramma voor de komende
weken.

Maar ook bij de afdeling zaalvoetbal kunnen we een nieuw team begroeten. Daarover meer op de pagina van
het zaalvoetbal.

We starten deze competitie dus met 3 zaalvoetbalteams, 2 zaterdag- en 3 zondagsenioren- ,
1 veteranen- en 1 G-team. Helaas nog geen A- maar wel weer een B junioren, 3 C junioren-, 4 D pupillen-, 7
E pupillen- en 4 F pupillenteams en natuurlijk onze allerjongsten leden, de mini’s.
Vanaf deze plek wensen we alle nieuwe (jeugd)leden van harte welkom bij onze vereniging.
En uiteraard heten wij iedereen, spelers, begeleiders, trainers, supporters, sponsoren en medewerkers weer
van harte welkom en wensen wij u allen een goed en bovenal in sportief opzicht  veel succes toe dit nieuwe
seizoen!

Bestuur afd. voetbal.

BESTUURSDIENSTEN VERGADERINGEN
1 sept.  ???? .. aug. Voetbalbestuur
8 sept.  ????

LIEF en LEED…….
Recent heeft Wim Kuijper weer een operatie moeten ondergaan. En inmiddels is hij ook nog verhuisd van
het AMC naar een verzorgingshuis in Vierhouten. Dat is niet naast de deur dus er komt niet dagelijks
bezoek. Een kaartje op zijn tijd is dan ook zeer welkom. Het adres van Wim is Nunspeterweg 90B, 8076 PD
Vierhouten. En bent u toevallig in die buurt en zou u bij Wim langs willen gaan, neem dan vooraf even
contact met Harrie Verstegen.

En van harte beterschap en een voorspoedig herstel aan Jim van Rossum,  keeper  van  het  3e elftal, die
inmiddels aan zijn knie geopereerd is.

De redactie blijft graag op de hoogte van lief en leed binnen onze afdeling. Daarom een verzoek aan alle
leiders/aanvoerders om ons op de hoogte te houden van bijv. blessures/ziekenhuisopnamen, trouwerijen en
geboortes binnen uw elftal. Als de redactie c.q. het secretariaat van de afdeling voetbal een trouw- of
geboortekaartje ontvangt, dan maken wij ook melding van e.e.a. in het clubblad.

* * * * *
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CONTRIBUTIE
Half juli hebben alle leden die (nog) niet per machtiging betalen een betalingsherinnering over de contributie
voor dit seizoen thuis gestuurd gekregen. Inmiddels hebben wij de eerste betalingen al ontvangen. Zorg er
voor dat u bij betaling het juiste IBANrekeningnummer vermeld en ook uw lidnummer dat in de brief
vermeld staat en begint met 100….. . Want zonder dat laatste kan uw betaling niet verwerkt worden. Voor de
goede orde vermelden wij hieronder de contributiebedragen voor dit seizoen met de mededeling dat een en
ander vóór 15 september as. betaald dient te zijn.
Zoals u weet, zullen wij na die datum namen van wanbetalers publiceren en zo nodig schorsingen opleggen
en/of de vordering uit handen geven aan het incassobureau.
Laat het aub niet zo ver komen, u heeft nu nog de tijd om binnen de gestelde termijn te betalen.
Mocht u geen brief ontvangen hebben en/of een betalingsregeling willen treffen, dan kunt u hiervoor na 18
augustus en vóór 1 september as. contact opnemen met onze ledenadministrateur, Idaline Andriessen, tel.
020 – 695 33 05.
Contributie seizoen 2014 – 2015, peildatum: 1 januari 2014
mini ’s   4 en 5 jaar €    75,= senioren veld( vanaf 18 jr.) €  225,=
pupillen 6 en 7 jaar -   125,= senioren niet spelend -   110,=
pupillen 8 en 9 jaar -   130,= senioren/G -   220,=
pupillen 10 en 11 jaar -   140,= G- voetbal niet spelend -   110,=
junioren 12 en 13 jaar -   145,= senioren veld + zaal -   310,=
junioren 14 en 15 jaar -   150,= senioren zaal (va.16 jaar) -   190,=
junioren 16 en 17 jaar -   165,=

Leden die per machtiging betalen ontvangen (muv de mini’s) op bovenstaande bedragen een korting van €
10,= per seizoen. Als u nog geen gebruik maakt van een machtiging kunt u het daartoe bestemde formulier
aanvragen via secretaris.voetbal@svcto70.nl

* * * * *

GEBRUIK KUNSTGRASVELD
Voor iedereen nog even de belangrijke gebruiksregels voor wat betreft het kunstgrasveld op een rijtje:

1. roken is ten strengste verboden op het veld en let daarbij ook op dat er naast het veld rokende
personen hun peuk niet op het veld deponeren.

2. niet-organische materialen zoals glas, rookwaren, blik, kauwgom en andere voorwerpen kunnen
ernstige schade toebrengen aan de mat en zijn dus op het kunstgrasveld verboden!

3. schoeisel met platte zolen evenals schoeisel met scherpe randen (bv. bij ijzeren noppen) zijn
verboden!

4. verplaatsbare doelen mogen niet gesleept maar dienen gedragen te worden!
5. bij sneeuw mag het kunstgrasveld niet gebruikt worden!

* * * * *

TRAININGSTIJDEN
Vanaf 18 augustus kan er weer volop getraind worden. De tijden zijn als volgt:
G teams:   maandag 20.00 tot 21.00 uur  olv Bob v/d Velde & Wil Bork start 25 aug.
Selectie zat.:   maand. /woe. 20.30 tot 22.00 uur olv. Ray Semmoh zie oefenprog.
veteranen:   dinsdag 19.00 tot 20.15 uur self supporting start 20aug.
selectie zondag   dins-/don.dag 20.15 – 21.45 uur olv Dave Seegers zie oefenprog.
3e elftal   donderdag 19.30 – 20.30 uur self supporting start 15 aug.

BEKERINDELINGEN SEIZOEN 2014– 2015
1e elftal zat. CTO ’70 za 1, DEVO 58 zo 1, de Eland za 1,TABA zo 1,
1e elftal zon. CTO ’70 1 zo, Wartburgia 1, Vlug & Vaardig 1 en Voorland 1
2e elftal zon. CTO ’70 2 , Overamstel 3, Diemen 4 en WV-HEDW 6
3e elftal zon. CTO ‘70 3, Arsenal 4, AFC 6 en Abcoude 5

COMPETITIE-INDELINGEN SEIZOEN 2014– 2015
Deze publiceren we in het volgende clubblad en kijk op Voetbal.nl

* * * * *
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WEDSTRIJDPROGRAMMA:
Datum     wed.nr. wedstrijd veld tijd scheidsr.
Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591
30-08 CTO ’70 Veteranentoernooi 1e 13.00
G team ,  klasse , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388
06-09 Harrie Verstegentoernooi 1e 10.00
1e elftal  zaterdag: leider:
14-08 toernooi de Zilvermeeuwen aanvang 19.30
16-08 toernooi de Zilvermeeuwen aanvang 18.00 uur
23-08 4372 beker DEVO 58 1 - CTO ’70 1 za ?? 17.00 EC Gefferie
27-08 4726 beker CTO ’70 1 za - de Eland 1 1e 19.30 R. Ganpat
30-08 4424 beker TABA 1 - CTO ’70 1 za nnb 17.00 B. Zouhir
06-09 30316 CTO ’70 1 - Arsenal 1 1e nnb nnb
2e elftal  zaterdag: leider:
30-08 NNB - CTO ’70 2
1e elftal  zondag: leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305
15-08 oefen toernooi de Meteoor - CTO ’70 comb ?? 19.30 nnb
17-08 oefen toernooi de Meteoor - CTO ’70 comb ?? 13.30 nnb
19-08 oefen Fortius 1 - CTO ’70 1 ?? 19.30 nnb
23-08 4778 beker CTO ’70 1 zo - Wartburgia 1 1e nnb 17.00  PN Fru
27-08 4741 beker Voorland 1 - CTO ’70 1 zo nnb 19.30 A. Satpel
30-08 4272 beker CTO ’70 1 zo - Vlug & Vaardig 1 1e 17.00 R. Sardjoe
07-09 38211 Nautulis 1 - CTO ’70 1 14.00 1e nnb
2e elftal zondag: leider: K. Lakerveld tel. 06 - 29440284
19-08 oefen CTO ’70 2 - Fortius 2 2e 19.30 nnb
31- 08  11083 beker CTO ’70 2 - WV-HEDW 6 1e 11.30 nnb
07-09 11177 beker Diemen 4 - CTO ’70 2 14.00 nnb nnb
3e elftal zondag: leider:M. Meents, tel. 06-11318719
31-08 11097 beker Abcoude 5 - CTO ’70 3 nnb 12.00 nnb
07-09 11084 beker CTO ’70 3 - Arsenal 4 2e 11.30  nnb

* * * * *
AFGELASTINGEN
Wanneer er door slecht weer sprake van kan zijn dat er niet gevoetbald kan worden, dan dienen de leiders contact te
zoeken met de clubs , gewoon even bellen dan! Voor vragen over afgelastingen kunt u niet naar de kantine bellen.
Wilt u weten of er bij CTO ’70 gevoetbald kan worden dan belt u op speeldagen vanaf 8.30 uur het speciale
telefoonnummer: 020-600 53 61. Berichtgeving via teletekst (alleen bij algehele afkeuring) pag. 603.
District West I geldt voor alle elftallen/teams:
categorie A: senioren 1 en 2
categorie B: alle overige seniorenelftallen en teams (3e, G-voetbal, veteranen) B en C junioren en alle pupillen.

* * * * *
WIST U  DAT…
* de wedstrijdbal voor de eerste thuiswedstrijd dit seizoen op 8 september as. tegen  Swift  beschikbaar

is gesteld door:
Hoveniersbedrijf J. Kolk bv.

* wij hen daar uiteraard en wederom weer heel hartelijk voor bedanken…..
* het mogelijk is om voor alle overige  thuiswedstrijden van het 1e elftal ad

€ 75,= een wedstrijdbal te sponsoren…………….
* wij hopen dat er supporters of belangstellenden zijn die dmv het beschikbaar

stellen van een wedstrijdbal onze vereniging willen (blijven) steunen……
* u voor meer informatie contact op kan nemen met Cees Houweling, tel.695 33 05 …..
* ook uw oud papier  van harte welkom is in de containers die bij ons clubgebouw staan….
* wedstrijdverslagen, mededelingen inzake lief en leed tot zondagmiddag 16.00 uur welkom zijn

op het adres van de redactie, secretaris.voetbal@svcto70.nl ……

----------  ----------
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AFDELING  ZAALVOETBAL
Wedstr.secr.  Carla Balvert         Goedewerf 53                  1357 AP Almere                  tel. 06-18210522
en redactie:    e-mail: zaalvoetbal@svcto70.nl

Een nieuw seizoen staat weer voor de deur, veel mensen zijn weer terug van vakantie. In Nederland hebben
we kunnen genieten van prachtig (soms wat te warm/benauwd) weer. In andere landen was het weer helaas
niet altijd zo mooi, met geregeld een bui. Hopelijk is iedereen wel weer uitgerust teruggekeerd, want de
normale dagelijkse routine staat ons weer te wachten.
Ook het zaalvoetbal start binnenkort weer. Verheugd zijn wij te melden dat een aantal oud-leden, waarvan
Michel Koch de meeste CTO ’70-jaren achter zijn naam heeft staan, hun weg weer hebben weten te vinden
naar  CTO ’70.  Zij  zullen als  3e team gaan spelen in de 6e klasse, één klasse hoger dus dan de andere twee
teams. Logisch zou zijn als zij als team 1 zouden gaan spelen, doch deze stonden al als team 1 en 2
ingeschreven en dit kon niet meer gewijzigd worden. Het 1e en 2e team zijn net als vorig seizoen ingedeeld in
een vaste maandagavondpoule, het 3e team is ingedeeld in een vaste woensdagavondpoule.
Onderstaand zowel de competitie-indelingen als de indelingen voor de bekercompetitie. Ook de eerste
bekerwedstrijden zijn al vastgesteld. De eerste ronde van de bekercompetitie is zoals gebruikelijk een
pouleronde, waarna de nummers 1 doorstromen naar de 2e (knock-out) ronde.
De nieuwe (oud-)leden heet ik, mede namens het voetbalbestuur, van harte welkom bij CTO ’70 en wij
hopen dat zij zich snel (weer) thuis zullen voelen bij onze vereniging.
Tot slot wens ik alle spelers en overige lezers een heel goed, blessurevrij en in sportief opzicht succesvol
seizoen toe!
Carla Balvert

ZAALDIENSTEN
Elk thuisspelend/eerstgenoemd team dient bij thuiswedstrijden een secretaris achter de wedstrijdtafel te laten
plaatsnemen voor het verloop van de wedstrijd (o.a. scoreverloop/bedienen tijdklok). Deze persoon dient lid
te zijn van de KNVB en dient op het wedstrijdformulier bij “secretaris/tijdwaarnemer” vermeld te worden,
inclusief zijn/haar relatienummer van de KNVB!
Indien er geen secretaris van het eerstgenoemde team aanwezig is en deze niet op het
wedstrijdformulier vermeld wordt, zal de KNVB per wedstrijd € 8,30 aan administratiekosten in
rekening brengen plus een fikse boete voor niet verrichte zaaldienst. Deze kosten zullen dan ten laste
komen aan het desbetreffende team.

INSTUREN WEDSTRIJDVERSLAGEN
Wedstrijdverslagen kunnen verzonden worden naar het bovenstaande e-mailadres. Deze zullen dan uit-
gebreid geplaatst worden op de site van www.svCTO70.nl, afdeling voetbal/zaalvoetbal. Een verkorte versie
zal worden geplaatst in het eerstvolgende clubblad.

INDELINGEN COMPETITIE SEIZOEN 2014/2015
1e team (team Koot) – 7e klasse 09
Maccabi 8 – AORC/Lebo Vastgoed 17 – ASV Arsenal 11 – Golden Stars 18 – VVA/Spartaan 4 – FC Weesp 4 –
RAV 1 – AZV (Amstelveen) 21 – DCG 13 – CTO ’70 1 – CTO ’70 2

2e team (team Smid) – 7e klasse 09
Maccabi 8 – AORC/Lebo Vastgoed 17 – ASV Arsenal 11 – Golden Stars 18 – VVA/Spartaan 4 – FC Weesp 4 –
RAV 1 – AZV (Amstelveen) 21 – DCG 13 – CTO ’70 1 – CTO ’70 2

3e team (team Koch) – 6e klasse 15
Exstudiantes Amsterdam 7 – TOB 12 – AORC/Lebo Vastgoed 14 – APGS 3 – Vedette/De Remise 5 –
VVA/Spartaan 3 – RKAVIC 13 – CTO ’70 3 – FC Portugal A’dam 1 – DVVA 5 – Schollevers 5
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INDELINGEN 1E (POULE) BEKERRONDE SEIZOEN 2014/2015
1e team (team Koot) – groep 2-60
TOB 11 – Vedette/De Remise 10 – CTO ’70 1

2e team (team Smid) – groep 2-70
ASV Arsenal 10 – Os Lusitanos 8 – CTO ’70 2

3e team (team Koch) – groep 2-68
Os Lusitanos 7 – CTO ’70 3 – Legmeervogels 7

BETAALD PARKEREN SPORTHALLEN
Bij  verschillende  sporthallen  is  er  betaald  parkeren.  Dit  zal  bij  het  wedstrijdprogramma  c.q.  de  des-
betreffende sporthal aangegeven worden met “bet.par.”, zodat er eventueel gecarpoold kan worden.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Denk om het vóór de wedstrijd (zelf) invullen van het wedstrijdformulier (ook handtekening aanvoerder)!!!
Controleer na afloop altijd de ingevulde uitslag op het wedstrijdformulier en denk om paraaf aanvoerder!

Vergeet niet de doorslag van het wedstrijdformulier mee te nemen (en te bewaren!)!!!

***1e team (team Koot) – 7e klasse 09***
Dinsdag 02-09-2014: CTO ’70 1 – TOB 11 (BEKER) ** 22.00 ** Emergohal-veld 1 **
klasse: beker 2-60 ** wedstr.nr.: 4225 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***2e team (team Smid) – 7e klasse 09***
Dinsdag 02-09-2014: CTO ’70 2 – Os Lusitanos 8 (BEKER) ** 20.30 ** Sporth.Zuid-veld 1A (= voor) **
klasse: beker 2-70 ** wedstr.nr.: 4178 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

Vrijdag 05-09-2014: ASV Arsenal 10 – CTO ’70 2 (BEKER) ** 20.10 ** Sporth.Zuid-veld 3 **
klasse: beker 2-70 ** wedstr.nr.: 4176 ** scheidsrechter: tegenstander

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***3e team (team Koch) – 6e klasse 15***
Nog geen wedstrijden officieel vastgesteld. Wel staan de 1e bekerwedstrijden in concept ingepland voor de
eerste week van oktober.

----------  ---------
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AFDELING VOETBAL JEUGD
Helen Mulder, Secretaris 06-28202144 Secretaris.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Jur Duursma, Alg. Jeugdcoördinator 06-37321367 alg.coordinator.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Roy Rond, Coördinator B junioren 06-24940748
Frank Cramer, Coördinator C junioren 06-22148012
Charl Oostheim, Coördinator D en E pupillen 06-21865111
Fano Antonia, Coördinator F pupillen en mini’s 06-14401719
Redactie clubblad jeugdvoetbal Voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Info over afgelastingen bij thuiswedstrijden en trainingen op maandag en woensdag zie “AFGELASTINGEN”

VERGADERINGEN JEUGDBESTUUR
Vrijdag 15 augustus: Aanvang 19:30 uur
Woensdag 3 september: Aanvang 19:30 uur

BESTUURDER VAN DIENST
23 augustus Paul Cramer
30 augustus Jur Duursma
6 september Helen Mulder

UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER
Allereerst een welkom aan onze nieuwe jeugdleden en hun ouders/verzorgers.
Vreugde, verdriet en ongeloof lagen deze zomer wel heel dicht bij elkaar. Wat waren we blij na de
overwinning op Spanje en heel Nederland had het over de goal van Robin van Persie. Maar mooi 3e

van de wereld geworden! Een kleine week later…… Nederland zit aan de radio en buis gekluisterd.
Nederland is geschokt, de mensen zijn verontwaardigd en er wordt een dag van nationale rouw
afgekondigd na de ramp met vlucht MH17.
Toch moeten we door. Hoe gek het ook klinkt, maar de eerste trainingen en bekerwedstrijden staan
alweer op het programma. Zo is de selectie van CTO ’70 al vanaf 28 juli in training en zijn er ook al
diverse oefenwedstrijden gespeeld.
Wij als jeugd beginnen met de B en C selectie in de laatste week van de vakantie weer met trainen
en in de eerste week van het nieuwe schooljaar beginnen ook de overige teams. Ook staat er voor de
teams een compleet uitgeruste ballentas met ballen en waterzak klaar. Gezien de goede staat van de
ingeleverde materialen van seizoen 2013 – 2014 was de investering van nieuwe materialen nihil.
 U ziet verder in het kopje jeugdbestuur een aantal nieuwe namen staan. Deze bestuursleden worden
op de ouderavond verder aan u voorgesteld.
Als laatste wil ik iedereen een sportief en gezond voetbalseizoen toewensen.

                                                          Namens het Jeugdbestuur, Paul Cramer (jeugdvoorzitter)
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EERSTE TRAININGEN
Op VRIJDAG 15 AUGUSTUS is de eerste training voor de B en C junioren. De eerste
trainingen voor de D en E selectie is op MAANDAG 18 AUGUSTUS. De overige trainingen
starten op WOENSDAG 20 AUGUSTUS voor de overige E en F pupillen.

TRAININGSTIJDEN
Maandag E1, E2 17:00 uur 18:15 uur
Maandag D1, D2 18:15 uur 19:30 uur
Dinsdag B1 19:00 uur 20:15 uur
Woensdag E5, E6, E7, F3, F4 13:30 uur 14:30 uur
Woensdag E3, E4, F1, F2 14:30 uur 15:45 uur
Woensdag E1, E2 15:30 uur 16:45 uur
Woensdag D3, D4 17:00 uur 18:15 uur
Woensdag C1, C2 18:30 uur 20:00 uur
Donderdag D1, D2 18:00 uur 19:30 uur
Vrijdag C1, C2, C3 18:30 uur 20:00 uur
Vrijdag B1 20:00 uur 21:30 uur
Keepers C, D en E In overleg met Bas Lelieveld

OUDERAVONDEN
Vorig jaar heeft het jeugdbestuur de ouderavonden gehouden aan het einde van het seizoen.
Vanwege drukke tijden en feestdagen is deze ouderavond naar het begin van het seizoen verplaatst.
Hieronder staan de tijden voor de nieuwe teams zoals deze zijn samengesteld voor het seizoen 2014
- 2015
Datum Tijd: van – tot Ouders van:
Maandag 18 augustus 19:00 uur – 20:00 uur Alle E pupillen teams
Dinsdag 19 augustus 19:00 uur – 20:00 uur Alle F pupillen teams
Woensdag 20 augustus 19:00 uur – 20:00 uur Alle D pupillen teams
Vrijdag 22 augustus 19:00 uur – 20:00 uur Alle B en C junioren
Ook nu doet het jeugdbestuur weer een dringend verzoek om gehoor te geven aan deze oproep. Het
is volgens het huishoudelijk reglement een verplichting.

Het jeugdbestuur

VOORLOPIGE TEAMINDELING
B-selectie:
Anthony Enthoven, Gideon Danquah, Ardahan Esmeray, Jay van der Horst, Samuel Cohn, Kaygee
Leissius, Joey Rond, Denzel Sackey, Mohammed el Saddiq, Maxim van Selst, Lars van der Velden,
Elijah Wartes, Quino Wilders, Yassin Nemri, Samuel Aksoy, Atze Bellaar

C-selectie: C1/C2
Burakcan Cengioglu, Ayman Aamarou, Bart Overdevest, Bas van Laar, Bo Poelstra, Daan de Regt,
Donevan Jessarun, Isa Donk, Issa Alhassan, Jaheem Uiterloo, Janniek Nijman, Jay Loots, Jayvon
Schröder, Melvin Meijer, Michael Vermeer, Morris Poelstra, Mustafa el Saddiq, Owusu Kwabena,
Pieter de Regt, Ra-Jean Marengo, Reguelson Riedewald, Roan Mulder, Sem Wierdsma, Siebe
Jagersma, Tarik Sterling, Yassin Nemri, Youri Koelma, Yuri Klinkenberg.

C3:
Amaru Rosaria, Bobby Kalshoven, Casper Kruijt, Chevano Goodett, Divine Opoku, Emiliano
Virginia, Harley Coleo, Jerailey Reijke, Jesse Cohn, Jop Cramer, Marcelino Iskander, Remairo
Schröder, Souren Alipour, Wesley Mauricia Pena, Yassir Ali.
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D-selectie:
Devaiylli Arrindell,  Jermain Cheuk-a-Lam, Soufiane Achkari, Harm Jan Dubbelhuis, Wessel van
der Sluis, Yacinto Moestadja, Bohdi d.Fonseca, Brian Boekenoogen, Yoesf Hazem Jafar, Emilio
van Dooijeweerd, Darko Mackenzie, Nick Mulder, Aaron Ogbuli, Tim Wilders, Rico Buitenhuis,
Felis Bandoh, Michael Adansi/Pipim, Aaron Akwaboah, Jack Havern, Boris Nienkemper, Benjamin
van den Hurk, Nino Kool, Jazzley Musson, Rosario Tjokropawiro, Finn Wolthuis, Damon Alipour,
Thiermo Bah, Thijs Dubbelhuis, Ashish Ismail, Sikko Schumacher, Boy Schipper

D3/D4:
Mansour Awad, N. Bruining, Hekeem Oubda, Prince Quarshie, Rishi Rangoe, Lylassou Tagba,
Promise Uduebor, Theophilus Nimo, Wouter Turkstra, Jemairo Nelson, Kyle Regacho, Roguencio
Vreden, Naoufal Ahllache, Sem Dijkstra, Max Eliazer, Raoul Fernando, Michael van Iersel, Fenno
Runhaar, Casper Seppen, Tim Breidel, Favour Cole, Thijs Nijenhuis, Cornelius Nimo, Christopher
Sandriman, Jeen Soellaart, Elijah Vin, Samuel Boerop, Jordy IJgel, Jimi van de Meent, Christian
Bajana, Nigel Agypong, Ilario Col, Adesh Makhan

E-selectie:
Jonathan Ogbuli, Chukwuemeka Adam Nzenwere, Jaden Yung, Andy Uduebor, Isaac Amucha,
Jenoah Bruinhard, Jelle Dam, Jesse Oostheim, Jamal Cheuk-a-Lam, Owais Ibrahim, Yannick
Struijs, Juninho Abad Quezada, Guiliano Matondo, Emmanuel Omobude, Merijn Tjin Tham Sjin,
Ruben Groenenberg, Tim Fris, Falkenstein Tyrinho, Brand Flu Don, Serano Ganpat

E3:
Maroean Medelli, Car Scholten, Joshua Wilson, Quinten Breidel, Tommy Greijmans, Raoul Tan,
Max Abraham, Rogunio Abiamofo, Jesper de Jong

E4:
Jonah Aulman, Shalom Baah, Tyler Cole, Aiden de Haan, Hugo Koelewijn, Lars Kruijt, Lechaun
Macnack, Zaraq Cooper, Ole Raap, Yassine Saddouk

E5:
Mees Dorman, Wa-il Ahllache, Elay Moreno Schipper, Rafael Muijsert, Lounes Saidini, Sriri
Abdelrahman, Christopher Lake, Shemaiah Acheampong, Agyez Daniel, Yash Behari

E6:
Shihab Awad, Roman de Boer, Darren Ho, Raily Isenia, Chahid Lahmaj, Chakir Lahmaj, Jonah
Nienkemper

E7:
Matthew Lang, Ikenna Owusu, Jaheim Paals, Dani Purmer, Rayan Zebeda, Laurens Metz, Roan
Quik, Johan Salvador, Jasper Weitjens

F-selectie:
Kees Scholten, Yesser te Vrede, Kollen Diego, Gideon Uduebor, Jemairo Zweden, Dyano Sarucco,
Jaymiro Flaneur, Kiran Blok, Kylian Breidel, J. Dorman, Rinze Jagersma, Adam Lakhloufi, Jesse
Nobbe, Luut Spaan, Mak Doric, Levi Hogendorp, Daan van der Sluis

F3:
Manoj Jaganathan, Tobias van der Maat, Sabin Ose, Samuel van der Weerd, Ivel Ganpat, Niran ten
Seldam, Keyano Marcano, Jermairo Goodett, Demidof
F4:
Arda Kilic, Senn Lopes, Quinn Purmer, Shaquille de Waardt, Tim Bloemhoff, Qasim Bougafer,
Johan Nomier, Jerry Omobude, Dyshairo Leissius, Bjorn van de Laar.
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WEDSTRIJDEN VOOR DE ZATERDAGJEUGD
D1 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 09:15 Bies 10:30 SDZ D1 – CTO D1 26609
30-8 10:45 CTO 11:30 CTO D1 – fc Amsterdam D2 26778
D2 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 8:45 CTO 09:30 CTO D2– ZSGO/WMS D2 26779
23-8 08:30  u   tot 11:00 uur kantinedienst: te bepalen op de ouderavond
30-8 nnb
D3 - Leiders:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 07:45 Bies 09:00 WVHEDW D5 – CTO D3 27821
30-8 8:45 CTO 09:30 CTO D3 – AFC D9 26780
30-8 08:30  u   tot 11:00 uur kantinedienst: te bepalen op de ouderavond
D4 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 10:15 CTO 11:00 CTO D4 – De Dijk D4 26782
23-8 11:00 u   tot 13:30 uur kantinedienst: te bepalen op de ouderavond
30-8 8:15 Bies 09:30 AFC D10 – CTO D4 26600
E1 – Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 09:00 Bies 10:15 Diemen E2 – CTO E1 50558
30-8 10:15 CTO 11:00 CTO E1 – Forza Almere E1 50359
E2 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 08:45 CTO 09:30 CTO E2 – Zuid oost U. E2 50360
30-8 07:45 Bies 09:00 AJAX E2 – CTO E2 51377
E3 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 09:00 Bies 10:15 RKAVIC E2 – CTO E3 50365
30-8 08:45 CTO 09:30 CTO E3 – Sp. Martinus E9 51405
E4 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 nnb
30-8 10:15 uur 11:00 CTO E4 – Abcoude E6 50362
30-8 11:00 u   tot 13:30 uur kantinedienst: te bepalen op de ouderavond
E5 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 07:45 Bies 09:00 TOS-Actief E7 51429
30-8 08:45 CTO 09:30 CTO E5 – TABA E7 51814
E6 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 11:45 CTO 12:30 CTO E6 – AFC E14 51858
30-8 09:15 Bies 10:30 Abcoude e9 – CTO E6 51734
E7 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 10:15 Bies 11:30 Abcoude E10 – CTO E7
30-8 11:45 CTO 12:30 CTO E7 – TABA E4 51880
F1 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 10:15 CTO 11:00 CTO F1 – Abcoude F3 48221
30-8 07:45 Bies 09:00 sv Ouderkerk F2 – CTO F1 49097
F2 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 08:45 CTO 09:30 CTO F2 – Fortius F2 48223
30-8 07:45 Bies 09:00 TOS-Actief F1 – CTO F2 48478
F3– Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 07:45 Bies 09:00 sv Ouderkerk F6 – CTO F3 49103
30-8 11:45 CTO 12:30 CTO F3 – Abcoude F7 48224
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F4 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-8 10:15 CTO 11:00 CTO F4 – VWHEDW F7 48208
30-8 09:15 Bies 10:30 TOS-Actief F6 – CTO F4 48481

WEDSTRIJDEN VOOR DE ZONDAGJEUGD
B1 2e kl. 14 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
24-8 11:15 Bies 12:30 Zuid Oost U. B1 – CTO B1 35888
31-8 11:00 CTO 12:00 CTO B1 – sv Ouderkerk B2 35486

C1 2e kl. 01 - Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
24-8 08:30 CTO 09:30 CTO C1 – Abcoude C3 25460
31-8 08:15 Bies 09:30 Waterwijk C3 – CTO C1 25052

C2– Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
24-8 10:30 CTO 11:30 CTO C2 – de Meer C2 24990
31-8 09:30 CTO 10:30 TABA C2 – CTO C2 25070 Spelen bij CTO

C3– Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
24-8 13:45 Bies 15:00 AS ’80 C6 – CTO C3 25581
31-8 13:00 CTO 14:00 CTO C3 – Abcoude C4 25587

LOCATIES CLUBS AFD. KNVB DISTRICT WEST I
Abcoude Sportpark Hollandse Kade, Ruwelspad 1, Abcoude 0294-283984
AFC Sportpark Goed Genoeg, de Boelelaan 50, Amsterdam 020-6445575
Ajax Sportpark de Toekomst, Amsterdam                                             020-3119103/ 020-3119107
AS'80 Sportpark "Klein Brandtpark", KleinBrand 1, Almere 036-5331335
Diemen sv Sportpark "De Diemen", Sportlaan 13, Diemen 020-6992048
Ouderkerk sv Sportpark Ouderkerk, Wethouder Koolhaasweg 4, Ouderkerk a/d Amstel 020-4963502
RKAVIC Sportpark Escapade, Escapade 5, Amstelveen 020-4961737
SDZ Sportpark Transformatorweg 10, Amsterdam 020-6821819
Tos Actief Sportpark Middenmeer, Radioweg 63 bij Kruislaan, Amsterdam 020-6928314
Waterwijk asc Sportpark "Rie Mastenbroek", Mosweg, Almere 036-5343678
WV-HEDW Sportpark Middenmeer, Radioweg 86 bij Kruislaan, Amsterdam 020-6926188
Zuidoost United Bijlmer Sportpark, Karspeldreef 505, Amsterdam 06-23208312

AFGELASTINGEN
Wanneer er door slecht weer sprake van kan zijn dat er niet gevoetbald kan worden, dan dienen de
leiders contact te zoeken met de clubs , gewoon even bellen dan!
Voor vragen over afgelastingen kunt u NIET naar de kantine bellen!
Wilt u weten of er bij CTO ’70 gevoetbald kan worden dan belt u op speeldagen vanaf 8.30 uur het
speciale telefoonnummer: 020-600 53 61.
Berichtgeving via teletekst (alleen bij algehele afkeuring) pag. 603:
District West I geldt voor alle elftallen/teams:
categorie A: senioren 1 zaterdag en zondag
categorie B: alle overige seniorenelftallen en teams (G-voetbal, veteranen) C junioren en alle
pupillen.

----------  ----------





- 12 -

AFDELING VOLLEYBAL SENIOREN
Voorzitter:             Gert-Jan Baerents                   email: voorzitter.volleybal@svcto70.nl         tel: 06-20 943 200
Penningmeester:           Cynthia Lawalata     email:  clawalata@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris:         “               “                                  “                        “
Secretaris:                    Astrid Kooren- van der Vuurst   email: secretaris.volleybal@svcto70.nl          tel: 06-44 164 027
Algemeen/ondersteunend lid: Johan Ootjers                  email: johan@sleuteldrangerservice.nl
Redactie:                      Astrid Kooren - van der Vuurst  email: astrid.kooren@upcmail.nl

Eerste trainingen
Op het moment van dit schrijven zijn een aantal van jullie weer terug van vakantie, anderen zijn nu
op vakantie en sommigen gaan er nog even tussenuit.
In ieder geval is er iets om naar uit te kijken en in de agenda te zetten: de eerste trainingen van
volleybal.

I.v.m. de verbouwing van het Dorpshuis is het helaas nog niet mogelijk om de eerste trainingen van
het seizoen in het Dorpshuis te houden.
Onze eerste trainingen worden gehouden in de gymzaal van de Bascule (ingang via schoolplein aan
Biesbosch). Er zijn kleedkamers, alleen de douches kunnen niet worden gebruikt.
Het gaat in principe om 22 en 29 augustus (mogelijk ook nog 5 september). De verwachting is dat
vanaf 5 september, maar in ieder geval vanaf 12 september de zaal van het Dorpshuis weer
beschikbaar is.

De Bascule rekent geen huur voor het gebruik van de zaal, maar zij verwachten wel dat we de zaal
en kleedkamers netjes achterlaten.
De zaal en kleedkamers zijn natuurlijk anders dan wij allemaal gewend zijn en dat vraagt om
aanpassingen van ons allemaal. Het is maar voor twee – misschien drie – weken.

I.v.m. de beschikbare ruimte (1 veld) zijn de trainingen als volgt ingedeeld. Zodra wij weer in het
Dorpshuis kunnen trainen zullen de tijden iets worden aangepast.

16.30 – 17.30 uur             training CMV                     Carmen, Susanne (samen met Marc)
17.30 – 18.30 uur             training ASP 2 en 3 *         Jeroen, Sabine
18.30 – 19.45 uur             training ASP 1 *                Kirsten (overleg met Jeroen)
19.45 – 21.15 uur             training Dames **             Jayson
21.15 – 22.45 uur             training Heren                   Irene

*             volgens indeling vorig seizoen
**          Dames 2 vorig seizoen traint met Dames 1 o.l.v. Jayson

Extra trainingen
Zodra wij weer in het Dorpshuis kunnen trainen willen wij ook weer voor de jeugd (bij voldoende
aanmeldingen en alle teams die dit wensen) extra trainingen geven. Zodra hier meer duidelijkheid
over is volgt meer informatie.

Vanaf 6 september beginnen de wedstrijden weer van de seniorenteams

Het bestuur kijkt graag met de teams hoe e.e.a. komend seizoen georganiseerd zal worden.
Hiervoor willen wij graag met de dames en de heren voorafgaand aan hun training van 29 augustus
in gesprek. De verwachting is dat de gesprekken ongeveer 15 minuten zullen duren.

29 augustus, 19.30 uur  gesprek dames                (indeling dames 1 en dames 2; training;
aanvoerder/contactpersoon voor bestuur)

29 augustus, 21.00 uur gesprek heren                  (training; aanvoerder/contactpersoon voor bestuur)
----------  ----------
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AFDELING VOLLEYBAL JEUGD
Jeugdvolleybal:
- voor cmv (tot 12jr): Marc Bruchner                        email: marc-ina@hetnet.nl                      tel: 06-17 889 112
- voor aspiranten:       Astrid Kooren-van der Vuurst    email: astrid.kooren@upcmail.nl             tel: 06-44 164 027
-  redactie:                  Astrid Kooren- van der Vuurst   email: astrid.kooren@upcmail.nl             tel: 06-44 164 027

Eerste trainingen

Op het moment dit schrijven zijn een aantal van jullie weer terug van vakantie, anderen zijn nu op
vakantie en sommigen gaan er nog even tussenuit. In ieder geval is er iets om naar uit te kijken en
in de agenda te zetten: de eerste trainingen van volleybal.

I.v.m. de verbouwing van het Dorpshuis is het helaas nog niet mogelijk om de eerste trainingen van
het seizoen in het Dorpshuis te houden. Onze eerste trainingen worden gehouden in de gymzaal van
de Bascule (ingang via schoolplein aan Biesbosch). Er zijn kleedkamers, alleen de douches kunnen
niet worden gebruikt.

Het gaat in principe om 22 en 29 augustus (mogelijk ook nog 5 september). De verwachting is dat
vanaf 5 september, maar in ieder geval vanaf 12 september de zaal van het Dorpshuis weer
beschikbaar is. De Bascule rekent geen huur voor het gebruik van de zaal, maar zij verwachten wel
dat we de zaal en kleedkamers netjes achterlaten.

De zaal en kleedkamers zijn natuurlijk anders dan wij allemaal gewend zijn en dat vraagt om
aanpassingen van ons allemaal. Het is maar voor twee – misschien drie – weken.

I.v.m. de beschikbare ruimte (1 veld) zijn de trainingen als volgt ingedeeld. Zodra wij weer in het
Dorpshuis kunnen trainen zullen de tijden iets worden aangepast.

16.30 – 17.30 uur             training CMV                     Carmen, Susanne (samen met Marc)

17.30 – 18.30 uur             training ASP 2 en 3 *        Jeroen, Sabine

18.30 – 19.45 uur             training ASP 1 *                Kirsten (overleg met Jeroen)

19.45 – 21.15 uur             training Dames **             Jayson

21.15 – 22.45 uur             training Heren                    Irene
*             volgens indeling vorig seizoen
**          Dames 2 vorig seizoen traint met Dames 1 o.l.v. Jayson

Extra trainingen
Zodra wij weer in het Dorpshuis kunnen trainen willen wij ook weer voor de jeugd (bij voldoende
aanmeldingen en alle teams die dit wensen) extra trainingen geven. Zodra hier meer duidelijkheid
over is volgt meer informatie.

Oproep Duivendrecht op stelten 13 september 2014
Voor de komende editie van Duivendrecht op stelten op 13 september zoeken we jeugdspelers van
alle niveaus die willen meedoen aan demo-wedstrijden. De aanvangstijd is nu nog niet bekend,
maar het hele sportprogramma loopt van 11.30-16.00u. Wil je meedoen, meld je aan door een email
te sturen naar: astrid.kooren@upcmail.nl

----------  ----------
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AFDELING BADMINTON
- Secretariaat/Redactie:  John Gigengack    tel. 020-6994825  email: secretaris.badminton@svcto70.nl

NOG MET VAKANTIE én in afwachting gereedkomen Sportzaal.

Over uitwijk naar  Badminton Vereniging Diemen krijgen de leden individueel bericht.
----------  ----------




