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HOOFDBESTUUR
Secretaris:  Mw C.van Wees
Tamarindestr 7,
1115BD Duivendrecht
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CLUBBLAD (algemeen)
Redactie: J. Rutgers
e-mail: j.c.rutgers@planet.nl

BANKREKENING
IBAN:  NL20INGB00 2108828
BIC:     INGBNL2A
Met vermelding naam en afdeling

BADMINTON:
Secretaris: John Gigengack
tel.: 6994825,              email:
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bankrekening afd. badminton:
tnv.: R.de Sain
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Secretaris: Riet Simon,
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Secretaris:
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VOETBAL:
Secretaris: C. Houweling
Rijksstraatweg 201 tel.: 6953305
1115 AR  Duivendrecht
         secr.voetbal@svcto70.nl
Secretaris Jeugd:
D.Hortensius   tel:  06-24805165
Afdeling Zaalvoetbal:
Carla Balvert tel.: 06-18210522

  Afgelastingen  tel:020-6005361
VOLLEYBAL:
Secretaris: Astrid Kooren
email: secr.volleybal@svcto70.nl

ACCOMMODATIES:
Sportpark De Hoop:
Biesbosch 39, tel.: 6005728
1115 HE  Duivendrecht

Dorpshuis Duivendrecht:
Dorpsplein 60 tel.: 6906156
1115 CX  Duivendrecht

Sporthal Bindelwijk
Kon.Julianalaan 16  tel.: 4963538
1191 CD  Ouderkerk a/d Amstel

DIGITAAL
. www.svCTO70.nl
. redactie.clubblad@svCTO70.nl

.  voor toezending nieuwsbrief:
       nieuwsbrief@svcto70.nl

CTO ’70 VERENIGINGSNIEUWS
 Jaargang: 45 Nummer: 03
 Duivendrecht, 9 septemver 2014

Het was druk vorige week zaterdag op sportpark de Hoop. En
gezellig! Voor de 4e maal was er het voetbal veteranen toernooi.
Acht teams speelden daar tussen 13.00 uur en 16.30 uur hun
partijtjes voetbal en aansluitend was er net als bij de vorige
jaargangen een heerlijk buffet.  Namens de 2 organisatoren dank
aan de vrijwilligers die deze zaterdagmiddag voor de “oudere”
voetballers in actie zijn gekomen.  Wij denken dan uiteraard met
name aan de scheidsrechters, de wedstrijdleiding en natuurlijk ook
de kantinemedewerkers.   Volgend jaar de 5e editie en alle 8 de
teams hebben al aangegeven graag terug te komen; dat zegt genoeg
lijkt ons.

Bij sportpark de Hoop denk je uiteraard aan voetbal. Maar vandaag
de dag is het niet alleen voetbal wat de klok slaat op ons
sportcomplex. In de vorige editie meldden wij al dat ook een CTO
dames handbalteam de weg weer naar onze accommodatie heeft
gevonden. Dankzij de inspanningen van met name de familie
Simon wordt er dus weer gehandbald. Op de donderdagavonden
wordt er “fanatiek maar gezellig” getraind  en het resultaat van de
eerste wedstrijd mocht er zijn: een 10-9 overwinning op de dames
van Monnickendam. Bravo dames.

Zijn het op de donderdagavonden de handbaldames die naar de
Hoop komen, op de vrijdagavonden zien we onze CTO
volleyballers de kantine binnen wandelen.  Het Dorpshuis wordt
grondig verbouwd en om die reden wijken onze volleyballers voor
hun training op de vrijdagavond uit naar een zaal van de Bascule,
vlakbij ons sportcomplex. Na afloop van de training is het een
korte wandeling  naar de Hoop om daar nog even aan de bar een
drankje te drinken.  Gezellig!

 IN MEMORIAM   Mia Kool-Hensen

Maandag 25 augustus is Mia op 67 jarige leeftijd thuis overleden.
Mia was al langere tijd ziek, maar tot voor kort kwam ze samen
met haar man Hans op maandagmorgen helpen bij het
schoonmaken van de kantine. Mia was ook op de
woensdagmiddagen te vinden bij CTO, als kantinemedewerker en
zij verzorgde de limonade voor de kinderen. De laatste maanden
ging haar gezond erg snel achteruit en was het voor haar niet meer
mogelijk om op maandagmorgen en woensdagmiddag te komen.

Namens het Hoofbestuur, de maandagmorgenploeg en de
kantinecommissie, wensen wij Hans, Mike, Nino, Jill heel veel
sterkte.
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OPROEP AAN:
    ONZE KANTINEMEDEWERKERS én OUDERS VAN JEUGDLEDEN VOETBAL
Om een en ander te bespreken en het nieuwe seizoen in te luiden wil ik de kantinemedewerkers
uitnodigen vrijdag 12 september om 19:30 uur in de CTO kantine.
Graag willen wij horen of jullie wellicht goede ideeën hebben om de bezetting in de kantine te
verbeteren.
Uiteraard is dit ook een oproep aan ouders die verplicht zijn om kantinediensten te draaien.
Graag wil de kantinecommissie hier met jullie over van gedachten wisselen!
Alle input is welkom!
Laat even weten of je wel of niet komt!
De Kantinecommissie, namens deze,
Edwin Goudsmit
vice-voorzitter.hoofdbestuur@svcto70.nl
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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…..
We kijken weer terug op twee geslaagde toernooien. Beiden dagen waren de weersomstandigheden gunstig
wat de sfeer altijd ten goede komt. Het veteraantoernooi is gewonnen door sv IJ.  Dit betekende voor Paul C
te D een extra feestje. Hij werd nl. die dag ook weer een jaartje ouder.
Bij het G toernooi was Olympia uit Tilburg wederom de winnaar. Terwijl de Fair Play cup gewonnen werd
door nieuwkomer ZCFC uit WijdeWormer. Vanwege een buitenlandse reis ontbrak de naamgever van het
toernooi maar we zullen Harrie uitgebreid over het verloop informeren.
Dank aan de organisatoren, scheidsrechters en kantinemedewerkers die zich deze beiden toernooidagen
hebben ingezet.
En uiteraard ook aan alle sponsoren die hun bijdrage aan het G toernooi leverden.

De bekercompetitie ligt voorlopig achter ons. Beiden 1e elftallen zijn  zo-ie-zo door en geplaatst voor  de
volgende ronde. Het tweede en derde zondagteam hebben nog één wedstrijd te gaan maar die volgt pas in
oktober.
En de competitie is jl. zondag in de A categorie (1e zat en zon.) begonnen. Voor alle overige seniorenteams
starten we in het weekend 13/14 september.
We wensen iedereen veel succes en vooral veel voetbalplezier.

Bestuur afd. voetbal.

BESTUURSDIENSTEN VERGADERINGEN
7   sept. Ger Meijer 18 september voetbalbestuur
13 sept. Carla Balvert 25 september jeugd- en voetbalbestuur
21 sept. Roy Rond

LIEF en LEED…….
Afgelopen maandag 1 september hebben we met veel CTO-ers afscheid genomen van Mia Kool, vrouw van
Hans, moeder van Mike, oma van Nino en Jill en medewerkster bij de maandagploeg, kantinemedewerkster
en “de limonade mevrouw op de woensdagmiddag” .
Zij overleed op 25 augustus op 67 jarige leeftijd. Wij wensen de familie veel sterkte dit gemis een plek te
geven.

* * * * *
CONTRIBUTIE
Hiermee nog even een herinnering dat de contributie 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 neem dan contact op met onze ledenadministrateur, Idaline
Andriessen, tel. 020 – 695 33 05.

* * * * *
WEDSTRIJDPROGRAMMA:
Datum     wed.nr. wedstrijd veld tijd scheidsr.
Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591
13-09 92962 fc Amsterdam Ve 1 - CTO ’70 Ve 1 nnb 14.30 nnb
20-09 112512 CTO ’70 Ve 1 - Real Sranang Ve 4 2e 14.00 R. Witziers
27-09 92966 Buitenveldert Ve 2 - CTO ’70 Ve 1 nnb 17.45  nnb
G team ,  1e klasse B , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388
13-09 113169 VVJ G1 - CTO ’70 G1 nnb 11.30 nnb
20-09 113231 CTO ’70 G1 - Soest SO G1 nnb 12.30 R. Fens
27-09 113170 Buitenboys G1 - CTO ’70 G1 nnb 10.15 nnb
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1e elftal  zaterdag 4e klasse D leider:
13-09 29169 Wartburgia 1 - CTO ’70 1 nnb 14.30 G. v. Thienen
20-09 30309 CTO ‚70 1 - Guzen M’meer 1 1e 15.00 H. Douwes
27-09 29913 Buiksloot 1 - CTO ’70 1 nnb 14.30 R.ter Hoeve
2e elftal  zaterdag res. 4e klasse 08 leider:
13-09 109574 de Meer 4 - CTO ’70 2 nnb 15.00 nnb
20-09 92173 CTO ’70 2 - Jos W’graafsmeer 6 nnb 13.00 nnb
27-09 109571 Fortius 5 - CTO ’70 2 nnb 14.30 nnb
1e elftal  zondag 4e klasse F : leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305
14-09 38031 CTO ’70 1 - Geinburgia 1 1e 14.00 R. de Jong
                  Assistentie kantine van 16.30 tot 18.00 uur. Namen worden nog bekend gemaakt
21-09 37835 Sp. Martinus 1 - CTO ’70 1 nnb 14.00 N. Landzaat
28-09 38032 CTO ’70 1 - TOG 1 1e 14.00 M. Huyboot
2e elftal zondag res. 4e klasse 08: leider: K. Lakerveld tel. 06 – 29440284
14-09 119126 CTO ’70 2 - Ankaraspor 3 1e 11.30 nnb
                  Assistentie kantine van 14.30 tot 16.00 uur. Namen worden nog bekend gemaakt
21-09 125096 Overamstel 2 - CTO ’70 2 nnb 11.30 nnb
28-09 119122 CTO ’70 2 - Voorland 2 1e 11.30 nnb
3e elftal zondag res.4e klasse 09: leider:M. Meents, tel. 06-11318719
14-09 119135 CTO ’70 3 - AFC 4 2e 11.30 R. Witziers
21-09 119938 WVHEDW 3 - CTO ’70 3 nnb 11.00 nnb
28-09 119133 CTO ’70 3 - Swift 5 2e 11.30 R. Witziers
                  Assistentie kantine van 14.30 tot 16.00 uur. Namen worden nog bekend gemaakt

TERREINLIGGING:
Fc Amsterdam sportp.Strandvliet ( Amstelland), Zwartelaantje 5, A’dam, tel. 020 – 6965551
Buitenboys sportp. Polderkwartier,D.Stalpaerstr.1,Almere, tel. 036-5322197/036-5320561

Buitenveldert sportp. Boelelaan1100, A’dam, 020- 6445577
Fortius sportp. Middenmeer, Radioweg 77, A’dam, tel. 020 - 6927955
de Meer sportp. Drieburg, Drie Burgpad 3, A’dam, tel. 020-6947472
Overamstel sportp. Middenmeer, Radioweg 65, A’dam, tel. 020-6925754
Sp. Martinus sportp. Overburg, Amsterdamseweg 247, Amstelveen, tel. 020 – 6413882
VVJ sportp. Overvecht N, Mantonobadreef 4, Utrecht, tel. 030 – 2623563
Warburgia sportp. Drieburg, Kruislaan 4, tel. 020 -6920810
WV-HEDW sportp. Middenmeer, Radioweg 1, A’dam, tel 020 – 6926188

* * * * *
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 (3e, G-voetbal, veteranen) B en C junioren en alle pupillen.

* * * * *
WIST U  DAT…
* het nog mogelijk is om voor zondag 14 september, de thuiswedstrijd tegen Geinburgia, de

wedstrijdbal te sponseren…….
* het mogelijk is voor € 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

LIEF EN LEED
Beterschap en een zeer spoedig herstel wensen wij Jimmy Koot, keeper van zaal 1, die in de voorbereiding
zijn knie flink verdraaid heeft, maar hopelijk weer snel in actie kan komen.
Wij blijven graag op de hoogte van al het lief en leed van onze zaalleden. Daarom een verzoek aan de
aanvoerders om mij op de hoogte te houden van bijv. blessures/ziekenhuisopnamen, trouwerijen en geboortes
binnen je elftal. Als het wedstrijdsecretariaat zaalvoetbal of het secretariaat van de afdeling voetbal een
trouw- of geboortekaartje ontvangt, dan maken wij ook melding van e.e.a. in het clubblad. Tevens kan met de
geblesseerde contact opgenomen worden over het verloop van het herstel.

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 wedstrijd-
formulier 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.

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***
Maandag 15-09-2014: CTO ’70 1 – VVA/Spartaan 4 ** 21.55 ** Sporth.Zuid-veld 1B (= achter) **
wedstr.nr.: 15090 ** scheidsrechter: J.P.H. Baars

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

***2e team (team Smid) – 7e klasse 09***
Maandag 15-09-2014: DCG 13 – CTO ’70 2 ** 19.15 ** Sporth.Zuid-veld 1A (= voor) **
wedstr.nr.: 15393 ** scheidsrechter: S.O. Kolf

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

***3e team (team Koch) – 6e klasse 15***
Woensdag 10-09-2014: GeuzenMiddenmeer 1 – CTO ’70 3 ** 21.00 ** Sporthal Ookmeer **
wedstr.nr.: 53513 ** scheidsrechter: tegenstander

Woensdag 17-09-2014: CTO ’70 3 – RKAVIC 13 ** 21.00 ** Bijlmer Sportcentrum **
wedstr.nr.: 52284 ** scheidsrechter: R. Gietermans

----------  ---------
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AFDELING VOETBAL JEUGD
Paul Cramer, ‘Voorzitter 06-21143945 Voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Helen Mulder, Secretaries Secretaris.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Jur Duursma, Alg. Jeugdcoördinator 06-37321367 alg.coordinator.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Roy Rond, Coördinator B junioren 06-24940748 Coordinatorb.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Frank Cramer, Coördinator C junioren 06-22148012 Coordinatorc.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Charl Oostheim, Coördinator D pupillen 06-21865111 Coordinatord.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Charl Oostheim, Coördinator E pupillen 06-21865111 Coordinatore.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Fano Antonia, Coördinator F pupillen en mini’s 06-14401719 Coordinatorf.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Redactie clubblad jeugdvoetbal Voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Info over afgelastingen bij thuiswedstrijden en trainingen op maandag en woensdag zie “AFGELASTINGEN”

VERGADERINGEN JEUGDBESTUUR
Donderdag 25 sept. Gezamenlijk jeugd/voetbal bestuur. 20:00 uur
Woensdag 1 okt. Bestuurskamer 19:00uur

BESTUURDER VAN DIENST
13 september F. (Frank) Cramer
20 september R. (Remco) Fens
27 spetember C. (Charl) Oostheim

UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER
Allereerst een warm welkom voor ons jongste competitieteam de F5. Heel veel plezier op t
voetbalveld en veel succes tijdens de wedstrijdjes die jullie mogen spelen.
Na wisselend succes in de bekerwedstrijden, beginnen we aankomend weekend met de eerste
competitiewedstrijden. U kunt vanaf dit clubblad uw kantinediensten volgen. Deze worden
dikgedrukt onder de thuiswedstrijd van uw kind geplaatst. U weet het, indien u de datum die u
staat ingeroosterd geen kantinedienst kunt draaien, u zelf op zoek moet naar een vervanger. Ook de
inschrijflijsten van de grote clubactie worden aankomende zaterdag weer uitgedeeld. In de
begeleidende brief wordt enigszins uitgelegd hoe het in z’n werk gaat. Tevens kunt u vanaf
woensdag 17 september Lars van der Velden aanschouwen op t trainingsveld. Lars (speler van
onze B1) komt stage lopen vanuit de sportacademie. Langs deze weg willen wij Lars heel veel
succes wensen.
Afgelopen jeugd-bestuursvergadering heeft Nccr camera-reparatie foto’s genomen van de
zittende jeugdbestuursleden. Deze foto’s komen in de hal te hangen zodat u een gezicht bij een
naam krijgt. Indien u vragen heeft, kunt u de juiste persoon aanschieten.

                                                          Namens het Jeugdbestuur, Paul Cramer (jeugdvoorzitter)

Bij sommige van u roept dit helaas gevoelens op van: nee hé, daar gaan we
weer. Toch zijn er ook ouders en kinderen die elk jaar weer hun best doen om
zoveel mogelijk loten te verkopen. En, zeker niet onbelangrijk, ook een
zakcentje er bij verdienen.

Maar het belangrijkste is dat CTO ’70 door deze inspanning een mooi bedrag overhoud van deze
inspanning. En dat kan CTO ’70 heel goed gebruiken. We proberen voor alle teams goede trainers
voor de groep te krijgen en ook het materiaal kost veel geld. En dan hebben we het nog maar niet
over de kosten van de accommodatie. Gas, elektra, water, verzekeringen en ga zo maar door. Ook
voor ons wordt alles duurder. Zonder de opbrengst van zo’n loterij zou een extra verhoging van de
contributie tot de mogelijkheid kunnen behoren. Dus koopt u allemaal a.u.b. minimaal twee loten.
Alleen dat zou al beteken dat we een mooi bedrag binnen halen. Steun ons en u maakt kans op een
mooie prijs.
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TEAMVERSLAG
U ziet het, een blanco gedeelte. U kunt als jeugdleider, ouder, opa, oma of gewoon als toeschouwer
copy insturen van een CTO wedstrijd die u gezien heeft. Dit teamverslag zal dan geplaatst gaan
worden in het eerstvolgende clubblad. Dus laat uw voetbalhart spreken en zet het op papier, want er
is niets leuker voor een spelend lid om zijn wedstrijd opnieuw te beleven in het clubblad.
Copy kan worden gestuurd naar: voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Denk eraan dat u vier dagen voor de eerstvolgende verschijningdatum de copy instuurt.

UITGIFTEDATUM CLUBBLAD

1.  Dinsdag 9 september 2014
2.  Dinsdag 23 september
3.  Dinsdag 7 oktober 2014
4.  Dinsdag 21 oktober 2014
5.  Dinsdag 4 november 2014
6.  Dinsdag 18 november 2014
7.  Dinsdag 2 december 2014
8.  Dinsdag 16 december 2014
9.  Dinsdag 6 januari 2015 Let op: 3 weken na voorgaande editie
10.  Dinsdag 20 januari 2015
11.  Dinsdag 3 februari 2015
12.  Dinsdag 17 februari 2015
13.  Dinsdag 3 maart 2015
14.  Dinsdag 17 maart 2015
15.  Dinsdag 31 maart 2015
16.  Dinsdag 14 april 2015
17.  Dinsdag 28 april 2015
18.  Dinsdag 12 mei 2015
19.  Dinsdag 26 mei 2015

VERJAARDAGEN
9-sep: Milan Timmerman, 11-sep: Favour Cole, 12-sep: Thijs Dubbelhuis
13-sep: Quinn Purmer, 15-sep: Roan Quik, 16-sep: Chahid Lahmaj,
16-sep: Chakir Lahmaj, 17-sep: Ayman Aamarou, 19-sep: Ole Raap, 22-sep: Myles Okai

EVENEMENTENKALENDER SEIZOEN 2014 - 2015
Wanneer Wat Wie
15 oktober Jeugdolympiade D, E en F pupillen
17 januari Zaalspeldag (Borchland) D, E en F pupillen

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
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WEDSTRIJDEN VOOR DE ZATERDAGJEUGD
D1 – 1e klasse 06 – Leider:  dhr: F. Antonia tel: 06-14401719, mevr. M. van Rooij tel: 06-12643027
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 07:45 Bies 09:00 JOS/Watergraafsmeer D1 – CTO D1 71475
20-9 10:45 CTO 11:30 CTO D1 – Almere fc D1 57728
20-9 10:30 tot 12:30 Kantinedienst: Devaiylli Arrindell, Emilio v Dooyeweerd
D2 – 3e klasse 13 – Leider: dhr: F. Musson tel: 06-44557032
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 11:15 Bies 12:30 TOS-Actief D3 – CTO D2 71720
20-9 08:45 CTO 09:30 CTO D2 – Abcoude D4 80808

D3 – 4e klasse 14 – Leider: dhr. P. Eliazer tel: 06-24164701, dhr: P. Runhaar tel: 06-24802041
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 08:45 CTO 09:30 CTO D3 – Abcoude D6 79441
20-9 15:45

Bies
17:0
0

IJburg afc D5 – CTO D3 71725 Aanvangstijd 17:00 uur

D4 – 5e klasse 15 – Leider: dhr: P. IJgel tel: 06-10018335, dhr: R. IJgel (MDZL67F) tel: 06-25247369
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 10:45 CTO 11:30 CTO D4 – Geuzen M’meer D5 94872
20-9 12:45 Bies 14:00 Abcoude D7 – CTO D4 71730

E1 – 1e klasse 05 – Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 07:45 Bies 09:00 FC Amsterdam E1 – CTO E1 92974
20-9 10:15 CTO 11:00 CTO E1 – AJAX E3 55124

E2 – 2e klasse 09 – Leider: dhr: J. Groenenberg tel: 06-52589189
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 11:15 Bies 12:30 IJburg afc E3 – CTO E2 95978
20-9 08:45 CTO 09:30 CTO E2 – JOS/Watergraafsmeer E2 62619

E3 – 4e klasse 13 –Leider: dhr: J. Abraham tel: 06-52840039, dhr: P. Greijmans tel: 06-24132688
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 11:30 Bies 12:45 Sp. Martinus E10 – CTO E3 93267
20-9 11:15 Bies 12:30 IJburg AFC E6 – CTO E3 93264

E4 – 5e klasse 16 –Leider: dhr: Raap tel: 06-36087820
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 10:15 CTO 11:00 CTO E4 – Weesp E6 87668
20-9 Nog niet bekend

E5 – 5e klasse 14 – Leider: AI mevr: Thakoer tel: 06-14777993
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 08:45 CTO 09:30 CTO E5 – Ouderkerk E8 77595
13-9 08:30 tot 10:30 Kantinedienst: Wa-il Allache, Mees Dorman
20-9 07:45 Bies 09:00 TABA E5 – CTO E5 93276
E6 – 6e klasse 14 – Leider mevr. J. de Maa tel: 06-41470381
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 11:45 CTO 12:30 CTO E6 – Diemen E9 100023
13-9 12:30 tot 14:30 Kantinedienst: Shihab Awad, Roman de Boer
20-9 07:45 Bies 09:00 Abcoude E7 – CTO E6 93281
E7 – 6e klasse 15 – Leider: dhr: Zebeda tel: 06-27448938/06-59658077, dhr Purmer tel: 06-45002235
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 10:15 Bies 11:30 Diemen E10 – CTO E7 93289
20-9 11:15 Bies 12:30 De Dijk E5 – CTO E7 93286

F1 – 3e klasse 13 – Leider: dhr B. Scholten tel: 06-51538246, dhr Kollen tel: 06-21922912
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 10:00 Bies 11:20 Buitenveldert F5 – CTO F1 93290
20-9 10:15 CTO 11:00 CTO F1 – Swift F4 96240

VERVOLG WEDSTRIJDEN VOOR DE ZATERDAGJEUGD



- 9 -

F2- 4e klasse 09 – Leider: dhr Blok tel: 06-38922222, dhr Spaan tel: 06-21958682/06-24688209
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 10:15 Bies 11:20 Sp Martinus F7 – CTO F2 93298
20-9 08:45 CTO 09:30 CTO F2 – AMVJ F1 54653
20-9 08:30 tot 10:30 Kantinedienst: Jaymiro Flaneur, Kiran Blok
F3 – 5e klasse 10 – Leider: dhr vd Maat tel: 06-51091649
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 11:45 CTO 12:30 CTO F3 – Diemen F5 100067
20-9 09:00 Bies 10:15 AMVJ F2 – CTO F3 93300

F4 – 6e klasse 13 – Leider: dhr Bloemhof tel: 06-10327557
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 10:15 CTO 11:00 CTO F4 – Tos-Actief F4 88956
13-9 10:30 tot 12:30 Kantinedienst: Qasim Bougafer, Bjorn vd Laar
20-9 07:45 Bies 09:00 Abcoude F8 – CTO F4 93307
F5 – 6e klasse 13 – Leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
13-9 09:00 Bies 10:15 Diemen F7 – CTO F5 137493
20-9 10:15 11:00 CTO F5 – TOS-Actief F4 137494

WEDSTRIJDEN VOOR DE ZONDAGJEUGD
B1 – 2e klasse 08 – Leider: dhr R. Rond (GZFX458) tel: 06-24940748, dhr M. vd Horst tel: 06-52626255
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
14-9 11:15 Bies 12:30 Zeeburgia B2 – CTO B1 130301
21-9 10:30 CTO 11:30 CTO B1 – WV-HEDW B2 130563

C1 – 2e kl. 01 - Leider: dhr R. Cengioglu tel: 020-4020973 (MGMW41Y)
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
14-9 07:30 Bies 09:30 Buitenveldert C2 – CTO C1 131404
21-9 08:30 CTO 09:30 CTO C1 – Sp Martinus C2 131872
21-9 08:30 tot 11:00 Kantinedienst: Donevan Jessarun, Yuri Klinkenberg
C2 – 3e klasse 06 – leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
14-9 08:45 Bies 09:00 Geuzen M’meer C3 – CTO C2 132060
21-9 10:30 CTO 11:30 CTO C2 – Waterwijk C8 131499
21-9 11:00 tot 13:30 Kantinedienst: Issa Alhassan, Isa Donk
C3 – 3e klasse 08 –  Leider: dhr F. Cramer tel: 06-22148012
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
14-9 13:15 CTO 14:00 CTO C3 – Fortius C1 131939
14-9 13:30 tot 15:30 Kantinedienst: Yassir Ali
21-9 08:15 Bies 09:30 Waterwijk C9 – CTO C3 131883

ADRESSEN CLUBS
Abcoude Sportpark Hollandse Kade, Ruwelspad 1, Abcoude 0294-283984
Amsterdam FC Sportpark Strandvliet, Zwartelaantje 5, Amsterdam 020-6965551
AMVJ Sportpark "Het Loopveld", Kalfjeslaan, Amsterdam 06-11090364
Buitenveldert Sportpark Buitenveldert, Gustav Mahlerlaan 2009, Amsterdam 020-6445577
De Dijk Sportpark Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, Amsterdam 020-4904560
Diemen sv Sportpark "De Diemen", Sportlaan 13, Diemen 020-6992048
Geuzen-Middenmeer Sportpark Voorland, Voorlandpad 6, Amsterdam afkeur. 020-4681882 020-6927617
IJburg Dick Hilleniuspad 2, Amsterdam – voor afgelastingen zie www.afcijburg.com - afgelastingen
JOS/Watergraafsmeer Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde 1, Amsterdam 020-6941013
Sporting Martinus Sportpark Overburg, Amsterdamseweg 251, Amstelveen 020-6413882
TABA afc Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde, Amsterdam 020-6924161
Waterwijk asc Sportpark "Rie Mastenbroek", Mosweg, Almere 036-5343678
Zeeburgia avv Middenmeer Kruislaan, Kruislaan, Amsterdam 020-6942741

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





- 10 -

AFDELING HANDBAL
Wedstr.secr. : Riet Simon …………….. email: c.simon3@chello.nl
Redactie : …………….. ……………… …………………… ………….

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

Vanaf 12 september weer in de sportzaal op het Dorpsplein!
De afgelopen drie weken hebben we getraind in de gymzaal van de Bascule. Met wat aanpassingen
was dit goed te doen en is er al weer veel getraind op serveren, passen en aanvallen. Nu de
renovatie van de sportzaal op het Dorpsplein klaar is kunnen we weer terug naar de vertrouwde
sportzaal. Vertrouwd, maar ook nog opgeknapt. Alles is geschilderd, nieuwe douches, een nieuw
ventilatiesysteem en een nieuw plafond. Helaas zijn er maar 3 kleedkamers beschikbaar, maar bij de
oplevering van het nog te bouwen Dorpshuis komt de vierde kleedkamer ook weer terug.
De ingang van de sportzaal is op de Telstarweg, naast de tijdelijke keet waarin de bar staat.

Geen kostbare spullen in de kleedkamer achterlaten!
De toegangsdeur van de sportzaal zal niet op slot gaan, maar de kleedkamers zijn op die manier ook
direct toegankelijk. Laat geen kostbare spullen achter in de kleedkamer, denk hierbij aan telefoons,
portemonnees, geld, etc. Laat je toch kostbare spullen achter dan is dit geheel op eigen risico! De
vereniging en het Dorpshuis zijn niet aansprakelijk.

Nieuwe tijden!
Nu we terug zijn in de sportzaal kunnen we ook de trainingstijden aanpassen en groepen
samenvoegen. Op die manier maken we al iets efficiënter gebruik van de faciliteiten.

17.00 - 18.00 uur CMV (getraind door Carmen en Susanne)
Let op: 12 september nog eenmaal om 16.30 uur; vanaf 19/9 om 17.00

uur
18.30 - 20.00 uur Aspiranten 1 en 2 (getraind door Jeroen en Sabine)
19.45 - 21.15 uur Dames (getraind door Jayson)
20.15 - 22.00 uur Heren i.c.m. recreanten (getraind door Irene)

Vrijwilligers gezocht!
Dit seizoen, maar zeker ook de komende seizoenen staan er weer veel activiteiten op de agenda. Er
zijn handjes nodig om alles te laten slagen. Wilt u CTO’70 Volleybal helpen en een van de
activiteiten organiseren? Neem contact op met Gert-Jan Baerents! Mail:
voorzitter.volleybal@svcto70.nl.

De wedstrijden zijn weer begonnen!
De afgelopen week hebben de Dames 2 en Heren 1 hun eerste wedstrijden gespeeld. Helaas ging de
eerste wedstrijd van onze Dames 1 niet door, omdat de tegenstander niet genoeg spelers kon
optrommelen. Komende week hebben alle seniorenteams weer een wedstrijd (zie elders op de
volleybalpagina voor data, locatie, etc).

Binnen een vereniging is het belangrijk om te weten hoe het met onze teams gaat. Om dit ‘live’ te
zien is iedereen natuurlijk uitgenodigd om de wedstrijden (senioren en jeugd) te bezoeken, maar dit
is niet altijd mogelijk. Daarom zien we graag verslagen van de wedstrijden voor het clubblad,
Facebook, etc. Stuur je kopij naar de redactie van volleybal: astrid.kooren@upcmail.nl .
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Grote Clubactie komt er weer aan!
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie en op die manier verdient de vereniging een
extra centje voor de diverse activiteiten die wij organiseren. Vanaf vrijdag 12 september zullen onze
jeugdleden erop uit gestuurd worden om zoveel mogelijk loten te verkopen. Wie wordt onze
topverkoper?

Komt er nou geen jeugdlid van volleybal bij u langs om loten te verkopen en u wilt wel loten
hebben en volleybal ondersteunen? Stuur een mailtje naar onze aspiranten coördinator:
aspiranten.volleybal@svcto70.nl.

Opening sportzaal - 13 september
A.s. zaterdag wordt de sportzaal officieel geopend door de burgemeester en wethouders van Ouder-
Amstel (wij hebben er dan al 1x getraind) tijdens Duivendrecht op Stelten. Om 11.15 uur is de
opening en om 11.30 uur verzorgt onze jeugd een korte demo en zullen geïnteresseerden worden
uitgenodigd om mee te volleyballen. Mogelijk krijgen we op die manier meer leden erbij.

Wedstrijddata
10-09-2014 21.00u Albatros HS 4 CTO’70 HS 1 Weth. Verheijhal
10-09-2014 19.00u CTO’70 DS2 SVU DS 8 Weth. Verheijhal
12-09-2014 19.00u Volleyburg DS2 CTO’70 DS1 Weth. Verheijhal
16-09-2014 19.00u Xenon Hs 3 CTO’70 HS 1 Hogendorphal
17-09-2014 19.00u CTO’70 DS 1 US DS 11 Weth. Verheijhal
18-09-2014 19.00u VCW DS 2 CTO’70 DS 2 Landsmeer

CTO'70 Volleybal is op zoek naar nieuwe leden!
Ook dit jaar kunnen we bij een aantal teams nog wel wat versterking gebruiken. Dus ken jij heren,
dames, jongens en/of meisjes die graag een balletje komen slaan, neem ze dan een keer mee naar de
training en laat ze kennis maken met het volleybal. Meer informatie? Mail naar
voorzitter.volleybal@svcto70.nl

----------  ----------
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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:       Kirsten Houweling                      email: aspiranten.volleybal@svcto70.nl
-  redactie:                  Astrid Kooren- van der Vuurst   email: astrid.kooren@upcmail.nl             tel: 06-44 164 027

Vanaf 12 september weer in de sportzaal op het Dorpsplein!
De afgelopen drie weken hebben we getraind in de gymzaal van de Bascule. Met wat aanpassingen was dit
goed te doen en is er al weer veel getraind op serveren, passen en aanvallen. Nu de renovatie van de
sportzaal op het Dorpsplein klaar is kunnen we weer terug naar de vertrouwde sportzaal. Vertrouwd, maar
ook nog opgeknapt. Alles is geschilderd,  nieuwe douches, een nieuw ventilatiesysteem en een nieuw
plafond. Helaas zijn er maar 3 kleedkamers beschikbaar, maar bij de oplevering van het nog te bouwen
Dorpshuis komt de vierde kleedkamer ook weer terug.
De ingang van de sportzaal is op de Telstarweg, naast de tijdelijke keet waarin de bar staat.

Geen kostbare spullen in de kleedkamer achterlaten!
De toegangsdeur van de sportzaal zal niet op slot gaan, maar de kleedkamers zijn op die manier ook direct
toegankelijk. Laat geen kostbare spullen achter in de kleedkamer, denk hierbij aan telefoons, portemonnees,
geld, etc… Laat je toch kostbare spullen achter dan is dit geheel op eigen risico! De vereniging en het
Dorpshuis zijn niet aansprakelijk.

Nieuwe tijden!
Nu we terug zijn in de sportzaal kunnen we ook de trainingstijden aanpassen en groepen samenvoegen. Op
die manier maken we al iets efficiënter gebruik van de faciliteiten.
17.00 - 18.00 uur CMV (getraind door Carmen en Susanne)

Let op: 12 september nog eenmaal om 16.30 uur; vanaf 19/9 om 17.00 uur 18.30
- 20.00 uur Aspiranten 1 en 2 (getraind door Jeroen en Sabine)
19.45 - 21.15 uur Dames (getraind door Jayson)
20.15 - 22.00 uur Heren i.c.m. recreanten (getraind door Irene)

Vrijwilligers gezocht!
Dit seizoen, maar zeker ook de komende seizoenen staan er weer veel activiteiten op de agenda. Er zijn
handjes nodig om alles te laten slagen. Wilt u CTO’70 Volleybal helpen en een van de activiteiten
organiseren? Neem contact op met Gert-Jan Baerents! Mail: voorzitter.volleybal@svcto70.nl

De wedstrijden zijn weer begonnen!
De afgelopen week hebben de Dames 2 en Heren 1 hun eerste wedstrijden gespeeld. Helaas ging de eerste
wedstrijd van onze Dames 1 niet door, omdat de tegenstander niet genoeg spelers kon optrommelen.
Komende week hebben alle seniorenteams weer een wedstrijd (zie elders op de volleybalpagina voor data,
locatie, etc). Ook de jeugd begint weer aan hun wedstrijden. De aspiranten trappen af op 13 september, de
cmv’ers hebben hun eerste wedstrijd op 20 september.

Binnen een vereniging is het belangrijk om te weten hoe het met onze teams gaat. Om dit ‘live’ te zien is
iedereen natuurlijk uitgenodigd om de wedstrijden (senioren en jeugd) te bezoeken, maar dit is niet altijd
mogelijk. Daarom zien we graag verslagen van de wedstrijden voor het clubblad, Facebook, etc. Stuur je
kopij naar de redactie van volleybal astrid.kooren@upcmail.nl

Trainster/coach Aspiranten 1 stopt!
Aan het einde van vorig seizoen heeft Kirsten Houweling, trainster/coach van onze Aspiranten 1,
aangegeven te stoppen met het trainen en coachen van Aspiranten 1. Kirsten heeft de afgelopen jaren de
leden van Aspiranten 1 getraind, sommige van hen al toen zij bij de CMV binnen kwamen lopen. Kortom
Kirsten loopt al heel wat jaren mee binnen het volleybal van CTO’70. Eerst als speelster, later als trainster
van CMV en ze sluit nu haar ‘carrière’ af bij ‘haar’ Aspiranten 1.

Gelukkig voor ons betekent dit niet dat Kirsten de vereniging zal verlaten. Zij zal vanaf nu de gang van
zaken (trainingen, wedstrijden, coaches, scheidsrechters) coördineren van de Aspiranten. Hier neemt zij het
stokje over van Astrid Kooren - van der Vuurst, die de afgelopen jaren de coördinatie heeft gedaan.
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Heeft u vragen over alles wat te maken heeft met de Aspiranten, dan kunt u via mail contact met Kirsten
opnemen: aspiranten.volleybal@svcto70.nl.

Het bestuur wil Astrid bedanken voor haar inzet als aspiranten coördinator, Kirsten bedanken voor haar inzet
als trainster/coach en wenst haar veel succes in haar rol als aspiranten coördinator.

Gert-Jan Baerents
Voorzitter CTO’70 Volleybal

Grote Clubactie komt er weer aan!
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie en op die manier verdient de vereniging een extra
centje voor de diverse activiteiten die wij organiseren. Vanaf vrijdag 12 september zullen onze jeugdleden
erop uit gestuurd worden om zoveel mogelijk loten te verkopen. Wie wordt onze topverkoper?

Komt er nou geen jeugdlid van volleybal bij u langs om loten te verkopen en u wilt wel loten hebben en
volleybal ondersteunen? Stuur een mailtje naar onze aspiranten coördinator:
aspiranten.volleybal@svcto70.nl.

Opening sportzaal - 13 september
A.s. zaterdag wordt de sportzaal officieel geopend door de burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel
(wij hebben er dan al 1x getraind) tijdens Duivendrecht op Stelten. Om 11.15 uur is de opening en om 11.30
uur verzorgt onze jeugd een korte demo en zullen geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te
volleyballen. Mogelijk krijgen we op die manier meer leden erbij. Kom je ook naar de volleybalclinic?
Vergeet niet je wedstrijd tenue aan te trekken!

Verslag overleg voor ouders van aspiranten vrijdag 5 sept. jl.
Afgelopen vrijdagavond is er een ouderavond voor de ouders van de aspiranten gehouden. Nog niet
alle ouders waren aanwezig, maar de opkomst was best hoog. In dit gesprek is er door voorzitter
Gert-Jan Baerents en nieuwe aspirantencoördinator Kirsten Houweling het e.e.a. verteld over de
gang van zaken voor komend (wedstrijd)seizoen.
Hier volgt een verslag voor de ouders die niet aanwezig konden zijn.

Verslag overleg voor ouders van aspiranten vrijdag 5 sept. jl.
Afgelopen vrijdagavond is er een ouderavond voor de ouders van de aspiranten gehouden. Nog niet
alle ouders waren aanwezig, maar de opkomst was best hoog. In dit gesprek is er door voorzitter
Gert-Jan Baerents en nieuwe aspirantencoördinator Kirsten Houweling het e.e.a. verteld over de
gang van zaken voor komend (wedstrijd)seizoen.
Hier volgt een verslag voor de ouders die niet aanwezig konden zijn.

Trainingen
Beide teams zullen samen gaan trainen o.l.v. Jeroen de Lange. Sabine Rutkens (dames 2) zal hem
hier net als afgelopen seizoen bij assisteren. De trainingstijd voor de aspiranten wordt gezet op
18:30 tot 20:00 waarbij het laatste halfuur bedoeld is voor een onderlinge partij of andere
wedstrijdvorm.

Afmelden voor de trainingen graag uiterlijke vrijdag voor 16:00 uur bij Jeroen (06 - 23 90 93 36) en
bij Kirsten via aspiranten.volleybal@svcto70.nl.

De mogelijkheid tot extra trainingen bestaat, de animo hiervoor zal in de komende week worden
geïnventariseerd en dan zullen ook de kosten en definitieve plaats en tijd bekend worden.
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Wedstrijden
Omdat er nu uit de oude teams 2 en 3 teveel spelers overblijven voor een team en aspiranten 1 krap
bezet is met precies zes spelers, is er besloten om twee spelers door te schuiven van aspiranten 2
naar aspiranten 1. Dit is in overleg met Jeroen besloten op basis van leeftijd, kunnen en het invallen
afgelopen seizoen. Dat maakt de teamindelingen voor dit seizoen als volgt:

• Aspiranten 1:  Naomi, Sophie, Susanne, Merle, Daan, Maissa, Merle, Carmen, Ryv

• Aspiranten 2: Erva, Iris, Chanell, Larissa, Andrea, Myra, Milana, Hanaan, Nelie

De wedstrijden in de najaarscompetitie zullen plaatsvinden op de volgende data in de Wethouder
Verheijhal, tenzij anders aangegeven. Zet ze gelijk in de agenda!

September: 13 (Calandhal), 20, 27 (De Weeren)
Oktober: 4, 25 (De Pijp)
November: 1, 8, 22, 29
December: 6, 13

Als je niet kunt spelen geef dit dan zo snel mogelijk door aan Kirsten
(aspiranten.volleybal@svcto70.nl) zodat er indien nodig invallers geregeld kunnen worden.

Het wedstrijdschema wordt zodra bekend aan u doorgestuurd.

Coaches
Aspiranten 1: Suzanne Houweling gaat het coachen overnemen van Kirsten, zij zal zo veel mogelijk
ook aanwezig zijn bij wedstrijd aan het einde van de training.

Aspiranten 2: positie van coach is vacant, op de ouderavond biedt nog niemand zich spontaan aan.
U kunt zich aanmelden bij Kirsten (aspiranten.volleybal@svcto70.nl) om dit team te gaan coachen.
Mocht er niemand opstaan dan zal er per toerbeurt door alle ouders gecoacht moeten worden.

Scheidsrechters
Het afgelopen seizoen is het fluiten vaak op dezelfde ouders terecht gekomen, waarvoor hartelijke
dank. Maar dit moet gaan veranderen, het moeten niet steeds dezelfde zijn die op de stoel klimmen.
Voorstel is om, zodra het wedstrijdschema met fluitbeurten bekend is, de ouders allemaal een beurt
toe te bedelen, welke uiteraard onderling geruild kunnen worden. Zo komen alle ouders een keer
aan bod en is het werk eerlijk verdeeld.

Uiteraard willen we de ouders aanbieden om een scheidsrechters cursus te doen, evenals de
aspiranten zelf overigens. Hoe en wanneer dit precies zal plaatsvinden zal nog duidelijk worden.
Via Kirsten zult u binnenkort in ieder geval een link door gemaild krijgen waar u, en uw
zoon/dochter de toets kunt maken die verplicht is om officieel als scheidsrechter te kunnen acteren
tijdens wedstrijden.

Regels tijdens de wedstrijden
In contactpersonen overleg NeVoBo is besproken dat we komend seizoen het schoonhouden van de
wedstrijdzalen gezamenlijk moeten blijven controleren. Eten en drinken is niet verboden maar zorg
dat alles netjes wordt opgeruimd. Ouders worden verzocht zo veel mogelijk op zaalschoenen te
lopen tijdens wedstrijden, en indien er op straatschoenen wordt gelopen dit zoveel mogelijk te
beperken in de zaal. Wij spreken elkaar hier allemaal op aan indien nodig, ook de ouders van andere
verenigingen. Als er vreemd op gereageerd wordt graag even melden bij Kirsten, dan spreekt zij de
coördinator van de betreffende vereniging er nog eens op aan. Als iedereen zich aan de afspraken
houdt blijven de zalen netjes en hebben de kinderen geen last van zand op de vloer, rondzwervende
flesjes en klokhuizen of mandarijnschillen.
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Overige zaken

• Aspiranten coördinator
Kirsten neemt zoals gezegd vanaf heden deze taak van Astrid over. Zij is te bereiken via
aspiranten.volleybal@svcto70.nl en zal ouders en leden ook via dat adres voorzien van
informatie. Tevens zal zij regelmatig op vrijdagavond aanwezig zijn.

• Clinic in de sportzaal op 13 september
Vanaf vrijdag 12 september wordt er weer getraind in de sportzaal van het Dorpshuis. De ingang
is dan aan Telstarweg, bij de brievenbus.
Zaterdag 13 september is de officiële opening, tegelijk met de veiligheidsmarkt en Duivendrecht
op Stelten. Hier worden ALLE jeugdleden verwacht i.v.m. een door CTO Volleybal te geven
demonstratie.
Programma:
Opening 11:15 wethouders en burgemeester
11:30-12:15 demo volleybal, alle jeugdleden aanwezig
Vanaf 14:00 wedstrijden in de Calandhal te Amsterdam West, vertrek vanaf Dorpsplein,
gezamenlijk regelen?

• International Children Games (ICG)
Als het goed is zijn alle (ouders van) spelers geboren in 2000,2001 en 2002 via de mail door de
NeVoBo geïnformeerd over de ICG in juni 2015. Kirsten stuurt informatie door zodra alle e-
mailadressen in haar bezit zijn.

• Controle ledenadministratie
Alle ouders worden verzocht om hun telefoonnummer en e-mailadres en dat van hun kind
(opnieuw) op te schrijven. Dit zodat wij de meest recente contactgegevens hebben om informatie
aan door te sturen en voor noodgevallen.
Als u niet aanwezig was op de ouderavond geef dan uw telefoonnummer(s) en e-mailadres en dat
van uw kind z.s.m. door aan de voorzitter (voorzitter.volleybal@svcto70.nl).

• Grote club actie
Grote ClubActie start vanaf 12 september as. Intekenlijsten e.d. worden tijdens de training aan
alle jeugdleden verstrekt.

Speeldata CMV teams
De wedstrijden voor de CMV-spelers  in de najaarscompetitie zullen weer plaatsvinden in de
Wethouder Verheijhal.
Noteer de volgende zaterdagen in je agenda: 20 september, 4 en 25 oktober, 8, 22 en 29 november
en 13 december.

Voor de CMV-ers is het ook de bedoeling dat ze aanstaande zaterdag 13 september bij de clinic
aanwezig zijn. Zie bij overige zaken hierboven voor verdere info a.u.b.

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

START BADMINTON:
Hoewel het voor de deur van het Dorpshuis nog een bouwput is, zijn er geen berichten dat de her-
opening op 13 september niet zou doorgaan. Dit betekent dat we op woensdag 17 september met
badmintonnen in het Dorpshuis of beter gezegd, de sportzaal van het voormalig Dorpshuis, kunnen
beginnen.
De ingang is aan de Telstarweg!

Om 19.00u starten we dan met de groep BadmintonFIT én,
om  20.30u met de andere senioren, de ‘die-hards’, van badminton CTO70.

Voorts heeft er in de sporthal in Diemen bij de BVD, al een grote groep op dinsdag 2 september en
een iets kleiner aantal op vrijdag 5 september een begin van het badminton seizoen gemaakt.
We spreken elkaar op 17 september a.s.
Namens het bestuur, uw secretaris,
John

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




