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HOOFDBESTUUR
Secretaris:  Mw C.van Wees
Tamarindestr 7,
1115BD Duivendrecht
tel.6901846
e-mail: secretaris.hb@svcto70.nl

CLUBBLAD (algemeen)
Redactie: J. Rutgers
e-mail: j.c.rutgers@planet.nl

BANKREKENING
IBAN:  NL20INGB0002108828
BIC:     INGBNL2A
Met vermelding naam en afdeling

BADMINTON:
Secretaris: John Gigengack
tel.: 6994825,              email:
secr.badminton@svcto70.nl
bankrekening afd. badminton:
tnv.: R.de Sain
IBAN:  NL45 TRIO 0197 8000 76
BIC:      TRIONL2U

HANDBAL:
Secretaris: Riet Simon,
e-mail: c.simon3@chello.nl.

TENNIS:
Secretaris: Riet Simon
e-mail: c.simon3@chello.nl.

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: 05
 Duivendrecht, 7 oktober 2014

Van de bestuurstafel.
Zoals wellicht bekend is er sinds enige tijd een aangepaste regelgeving
onder andere aangaande veiligheid, hygiëne en medewerkers bij onze
vereniging. Maar ook regelgeving aangaande alcoholgebruik . Deze
regels worden opgelegd door de gemeente en door de KNVB.
Het hoofdbestuur heeft deze regelgeving toegepast en waar nodig
verweven met de 'eigen' regels.
Er wordt van ons verwacht en geëist dat wij er voor zorgen dat de regels
zoals zij gelden worden nageleefd. Ook zijn er fikse boetes als de regels
overtreden worden (wel afhankelijk van de overtreding).
Om deze eis kracht bij te zetten is er al een controle geweest van de
gemeente Ouder-Amstel.
Hierbij hebben zij alles de revue laten passeren, de nooduitgangen, de
toiletten, de keuken, de bar, de aanwezigheid van gekwalificeerde
mensen, etc.
Uiteindelijk was de gemeente op een paar kleine puntjes na, tevreden
over de inzet van CTO om de regels zo goed mogelijk na te leven. We
hebben de zaken wat dat betreft dus goed voor elkaar.
Ook is er ook een rapporteur langs geweest van de KNVB die ons heeft
aangesproken en van informatie heeft voorzien. Hier was de KNVB ook
tevreden, en had hij alleen iets te melden over het glaswerk wat mee naar
buiten werd genomen.

De strengste regelgeving geldt deze aangaande alcoholgebruik binnen de
vereniging. Op overtreding van deze regels worden fikse boetes
uitgedeeld, de laagste boete is €700,-.
In het kort:
* onder de achttien geen alcohol (landelijke regel)
* geen sterke drank toegestaan (alleen zwak alcoholisch)
* medewerkers/vrijwilligers mogen geen alcohol drinken tijdens het
uitoefenen van hun functie/taak
* voor 14:00 mag er geen alcohol geschonken worden

Wij als hoofdbestuur moeten/zullen er op toezien dat deze regels (en alle
andere opgelegde regels) worden nageleefd.
Wij willen perse voorkomen dat er door het niet volgen van de, met
name alcohol-regels, de goede naam van CTO wordt afgebroken, en dat
er boetes moeten worden betaald. Er zal ook, indien nodig, ingegrepen
worden op overtreding van deze regels.

Voor meer informatie aangaande de regelgeving van de gemeente:
http://www.ouder-mstel.nl/ondernemers/publicatie/paracommercie
en
http://www.knvb.nl/nieuws/district/23679/ordemaatregelen-alcohol-
buiten-de-kantine
Met vriendelijk groet,

Edwin Goudsmit
vice-voorzitter
------------------------
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AGENDA
20 oktober    Kraakcompetitie  aanvang 20.00uur Kantine open 19.30uur
  7 november  Klaverjassen aanvang 20.15uur   Kantine open  19.30uur
Voor de kraakcompetitie zijn we nog op zoek naar 1 deelnemer (m/v), zodat er met 24 deelnemers
(6 tafels) gestart kan worden.
Info ?  Wim van der Vuurst 020 6994873

Kantinediensten
Volgens schema.
We zijn nog wel steeds op zoek naar extra “handen”  !!!
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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…..
Noteert u vast: maandag 27 oktober, aanvang 20.30 uur Jaarvergadering afd. Voetbal, locatie kantine
Sportpark de Hoop, Biesbosch 39 in Duivendrecht.
De agenda publiceren we in het volgende clubblad.
De jaarvergadering is het moment om mee te praten over het wel en wee van onze afdeling, u bent dus van
harte welkom.
Bestuur afd. voetbal.

BESTUURSDIENSTEN VERGADERINGEN
  5 okt.   Jan Houweling 21 oktober Voetbalbestuur
12 okt.  Cees Houweling
19 okt.  Ger Meijer

LIEF en LEED…….
Welkom terug aan Rien Zonsveld, die vanwege rug- en beenklachten en operaties lage tijd uitgeschakeld is
geweest, maar nu na groen licht van de artsen, weer op de dinsdagavond de kantinedienst verzorgd.
En jl. zaterdag is Jeroen Fens, G speler, tijdens de wedstrijd geblesseerd geraakt aan zijn pink. Zit 4 tot 6
weken met zijn hand in het gips en dat is verrekte onhandig. Wij wensen Jeroen sterkte en natuurlijk een
voorspoedig herstel.

* * * * *
WEDSTRIJDPROGRAMMA:
Datum     wed.nr. wedstrijd veld tijd scheidsr.
Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591
11-10 CTO ’70 Ve 1 - = VRIJ
18-10 111901 CTO ’70 Ve 1 - Zwanenburg Ve 2 2e 14.00 R. Witziers
25-10 92963 asv Arsenal Ve 2 - CTO ’70 Ve 1 nnb 14.00 nnb
G team ,  1e klasse B , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388
11-10 CTO ‚70 G1 -  =  VRIJ
18-10 113168 IJFC G1 - CTO ’70 G1 nnb 11.00 nnb
25-10 113224 CTO ’70 G1 - DOVO G1 1e 11.30 R. Fens
1e elftal  zaterdag 4e klasse D leider:
11-10 28923 Sp. Martinus 1 - CTO ‚70 1 1e 15.00 J. Kok
18-10 145509  be OFC 1 - CTO ’70 1 1e 14.30 A. Bax
25-10 30317 CTO ‚70 1 - Tos Actief 1 1e 14.30 N. Eren
2e elftal  zaterdag res. 4e klasse 08 leider:
11-10 CTO ’70 2 - = VRIJ
18-10 102930 CTO ’70 2 - WVHEDW 14 2e 14.00 Zelf
25-10 145018 Chabab 2 - CTO ’70 2 nnb 11.00 nnb
1e elftal  zondag 4e klasse F : leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305
12-10 38029 CTO ’70 1 - Fortius 1 nnb 14.00 A. van Laar
19-10 145439 be Fortius 1 - CTO ’70 1 1e 14.00 J.v.Heijningen
26-10 38035 CTO ’70 1 - Swift 1 1e 14.00 M.Nouamani
2e elftal zondag res. 4e klasse 08: leider: K. Lakerveld tel. 06 – 29440284
12-10 CTO ’70 2 -  =  VRIJ
19-10 126620 Zeeburgia 3 - CTO ’70 2 nnb 14.30 nnb
26-10 119124 CTO ’70 2 - Tos Actief 2 1e 11.30 nnb
3e elftal zondag res.4e klasse 09: leider:M. Meents, tel. 06-11318719
12-10 CTO ’70 3 -  =  VRIJ
19-10 119134 CTO ’70 3 - Abcoude 5 1e 14.00 R. Witziers

               Assistentie kantine van 16.00 tot 17.30 uur.
26-10 119138 CTO ’70 3 - asv Arsenal 3 2e 11.30 R. Witziers
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TERREINLIGGING:
Arsenal sportp. De Schinkel, IJsbaanpad 50, A’dam. Tel. 020 – 6794226
Chabab sportp. Riekerhaven, Overschiestraat 196, A’dam, tel. 020 - 617858
Fortius sportp. Middenmeer, Radioweg 77, A’dam, tel. 020 – 6927955
IJFC sportp. Groenvliet, Heemradenlaan 7, IJsselstein, tel. 030-6887151
OFC sportp. OFC, Twiskeweg 6, Oostzaan, tel. 075 - 6841668
Zeeburgia sportp. Middenmeer, Kruislaan 244, A’dam, tel. 020 - 6942741

* * * * *
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…
* de wedstrijdbal van 11 oktober voor de thuiuswestrijd tegen Fortius beschikbaar is gesteld door:

Hoverniersbedrijf KOLK bv uit Amstelveen
* wij hen daar weer heel hartelijk voor bedanken….
* het nog mogelijk is om voor zondag 26 oktober, de thuiswedstrijd tegen Swift, of een van de

overige thuiswedstrijden  de  wedstrijdbal te sponsoren…….
* het mogelijk is voor € 75,= een wedstrijdbal te sponsoren…………….
* niet allen voor de zondag 1 maar ook voor een van de overige senioren- of

jeugdelftallen…..
* 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

VANUIT DE KNVB WEST 1
Van de KNVB hebben wij het volgende bericht ontvangen:

“Voor ruim 2.000 teams zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die tegen een vergoeding (€ 10,-- per
wedstrijd) en reiskosten (€ 0,26 per km) wedstrijden voor de KNVB in het zaalvoetbal van ons
district (West 1) willen fluiten. Wij bieden deze vrijwilligers een cursus BOS (= Basisopleiding
scheidsrechter) zaal aan om goed voorbereid de sporthal in te gaan.
De kosten ad € 56,-- zijn, als je voor de KNVB gaat fluiten, snel terugverdiend.

Het is echter geen verplichting om voor de KNVB te gaan fluiten, ook als je de cursus wilt
volgen om daarna je vereniging te helpen, ben je van harte welkom!
De aftrapbijeenkomst voor deze cursus BOS zaal is op 4 november a.s. De cursus vindt
plaats in Amsterdam”
Ben je nieuwsgierig of weet je binnen de vereniging iemand die deze cursus zou willen volgen, neem dan
contact op met de wedstrijdsecretaris van de afdeling zaalvoetbal, Carla Balvert, via e-mailadres
zaalvoetbal@svcto70.nl of telefonisch op nr. 06 182 105 22.

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 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 na ontvangst in de
eerstvolgende editie van het digitale clubblad geplaatst worden (www.svCTO70.nl)

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!)!!!

©Deze wedstrijden staan ten tijde van verschijnen van dit clubblad nog “in concept”.

***1e team (team Koot) – 7e klasse 09***
Woensdag 08-10-2014: Vedette/De Remise 10 – CTO ’70 1 (BEKER) ** 21.10 ** Indoor Centrum Landsmeer **
klasse: groep 2-60 ** wedstr.nr.: 4211 ** scheidsrechter: tegenstander

Maandag 20-10-2014: FC Weesp 4 – CTO ’70 1 ** 19.15 ** Aetsveld **
wedstr.nr: 19356 ** scheidsrechter: tegenstander

©Maandag 27-10-2014: CTO ’70 1 – Maccabi 8 ** 20.10 ** Sporth.Zuid-veld 1A (= voor)
wedstr.nr.: 15092 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

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

***2e team (team Smid) – 7e klasse 09***
Maandag 13-10-2014: CTO ’70 2 – Plein83 16 ** 21.00 ** Oostenburg **
wedstr.nr.: 114035 ** scheidsrechter: A.S. Menig
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Maandag 20-10-2014: CTO ’70 2 – Maccabi 8 ** 21.05 ** Bijlmer Sportcentrum **
wedstr.nr.: 15088 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

©Maandag 27-10-2014: AZV (Amstelveen) 21 – CTO ’70 2 ** 20.10 ** Emergohal-veld 2 **
wedstr.nr.: 15946 ** scheidsrechter: tegenstander

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

***3e team (team Koch) – 6e klasse 15***
Maandag 06-10-2014: CTO ’70 3 – Legmeervogels 7 (BEKER) ** 20.10 ** Bijlmer Sportcentrum
**
klasse: groep 2-68 ** wedstr.nr.: 53133 ** scheidsrechter: G.J.C. Cordes

Vrijdag 10-10-2014: Os Lusitanos 7 – CTO ’70 3 (BEKER) ** 19.15 ** Aristoshal **
klasse: groep 2-68 ** wedstr.nr.: 53134 ** scheidsrechter: tegenstander

Woensdag 15-10-2014: VVA/Spartaan 3 – CTO ’70 3 **  22.05 ** Aristoshal **
wedstr.nr.: 52287 ** scheidsrechter: R. Kaspers

©Woensdag 29-10-2014: CTO ’70 3 – TOB 12 ** 22.00 ** Emergohal-veld 1 **
wedstr.nr.: 52288 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

©Deze wedstrijden staan ten tijde van verschijnen van dit clubblad nog “in concept”.

----------  ---------
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AFDELING VOETBAL JEUGD
Paul Cramer, Voorzitter 06-21143945 Voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Helen Mulder, Secretaris 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
Remco Fens, Algemeen bestuurslid, G coördinator 06-15153158 gvoetbal@svcto70.nl
Redactie clubblad jeugdvoetbal Voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Info over afgelastingen bij thuiswedstrijden en trainingen op maandag en woensdag zie “AFGELASTINGEN”

VERGADERINGEN JEUGDBESTUUR
Woensdag 5 november Bestuurskamer 19:00 uur

BESTUURDER VAN DIENST
18 oktober P. (Paul) Cramer
25 oktober J. (Jur) Duursma
1 november H. (Helen) Mulder

UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER
Tijdens het schrijven van dit stukje zit ik boven in de bestuurskamer van ons mooie complex. De zon schijnt,
er zijn drie wedstrijden en de spelers zijn enthousiast. Bij de F2 tegen AFC F8 wordt er tegen gescoord. De
keeper van onze F2 krijgt een schouderklopje van een medespelertje en staat weer te lachen. Het ultieme
voetbalplezier. Ook proficiat aan onze D1, die vandaag de eerste 3 punten mocht bijschrijven. Over een
kleine week is het zover, de 24ste JEUGDOLYMPIADE voor onze voetballertjes. Dit succesnummer van
onze jeugdafdeling is al 23 jaar een begrip bij de jeugd. De leiders van nu, waren de deelnemers van toen. Op
woensdagmiddag 15 oktober moeten alle SPEELGERECHTIGDE JEUGDLEDEN zich om 13:00 uur
melden in de kantine. We willen om half 2 gaan starten met de onderdelen en natuurlijk afsluiten met de
fameuze penaltybokaal.
Deze dag is dus alleen voor de echte CTO `70 jeugdleden van de D tot en met de F pupillen. De mini’s en
alle wachtlijstleden zijn deze week vrij van training.
Als er ouders zijn die willen helpen, stuur even een mailtje naar: voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Langzaam druppelen de enveloppen binnen van de grote clubactie. U kunt deze nog inleveren op
woensdagmiddag 8 oktober bij Jur Duursma. DOEN!!
Op maandag 13 oktober om 20:00 uur vindt er een informatieavond plaats bij CTO over “omgaan met
autisme en ADHD op en rondom het sportveld” deze avond is belangrijk voor de coaches en trainers, maar
ook voor iedereen die dit interessant vindt. (zie aankondiging verderop in dit blad en de posters in het
clubgebouw)
Op maandag 27 oktober om 20:00 uur vindt de jaarvergadering plaats van de afdeling voetbal. U bent
van harte welkom om mee te praten over onze afdeling. De agenda en overige bescheiden kunt u vinden op
de pagina’s van de afdeling voetbal

                                                          Namens het Jeugdbestuur, Paul Cramer (jeugdvoorzitter)

TRAINEN IN DE VAKANTIE
In de herfstvakantie is er geen trainen voor de gehele zaterdagjeugd. Behalve de woensdagmiddag
(JEUGDOLYIMPIADE) vervallen alle trainingen op maandag voor de D, E en F pupillen en op
woensdagavond voor de C junioren. De vrijdagavondtrainingen op 17 oktober voor de B en C junioren gaan
wel gewoon door.

VERJAARDAGEN
12-okt Joaquin Demidot, 13-okt Ikenna Owusu, 13-okt Jasper Weitjens
16-okt Nino Kool, 16-okt Johan Normier, 17-okt Niran ten Seldam,
18-okt Jaymiro Flaneur, 21-okt Joshua Wilson.
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BETERSCHAP
Aan onze B1 keeper en jeugdscheidsrechter Kaygee Leissius. Tijdens de wedstrijd op 21 september
tussen CTO `70 B1 – VW-HEDW B2 raakte hij geblesseerd aan zijn been.

KANTINEBIJEENKOMST
Op 8 oktober om 16:00 uur wil Carla van Wees (hoofdbestuurslid en kantinemedewerkster) alle
geïnteresseerde ouders uitnodigen voor een keuken-uitlegmiddag. Tijdens deze middag komen de
meest voorkomende handelingen aan bod, welke er in onze kantine plaatsvinden.

INFORMATIEAVOND:
OMGANG MET AUTISME EN ADHD OP EN RONDOM HET SPORTVELD
In bijna alle takken van sport wordt er gesport door jeugd met autisme of ADHD. De meeste
verenigingen hebben wel enkele jeugdleden met autisme of ADHD, en ook een typering als “erg
druk” hoor je geregeld. Trainers en begeleiders van jeugdleden hebben meestal wel een achtergrond
in de betreffende sport maar missen de specifieke achtergrondkennis over autisme/ADHD die
wenselijk is.
Op 13 oktober 2014 om 20:00 uur geeft Kirsten Houweling een informatie bijeenkomst om over
dit begrip te praten en om handvatten aan te bieden. Deze avond is bedoeld voor (jeugd)leiders en
(jeugd)trainers, maar ook iedere belangstellende is welkom

Jeugdolympiade 2014
Op woensdagmiddag 15 oktober worden alle D, E en F pupillen die lid zijn van sv CTO ’70 om
13:00 uur verwacht in de kantine van CTO. Ook de supporters zijn natuurlijk welkom. Papa’s,
mama’s, opa’s, oma’s oom’s en tante’s, iedereen kan vanmiddag kijken hoever jullie al zijn met het
ingooien, verschieten, dribbelen en alle andere dingen die met voetbal te maken hebben. Zo gaan
we onder leiding van de hoofdtrainer Dave een dribbel parcour afleggen, gaan we voetbowlen,
midgetbal spelen, gat en ton schieten. Als laatste is er de finale van de penaltybokaal. De dag
eindigen we met limonade en patat. Dit is rond half 5
WAT ALS JE ER NIET BENT!!!!
Als je eventueel op vakantie bent, moet je de week voor de olympiade afbellen bij je coördinator.
Mailen mag ook. Zo kunnen we zien hoeveel patat er moet zijn en hoeveel moeders er kunnen
bakken.

EVENEMENTENKALENDER SEIZOEN 2014 - 2015
Wanneer Wat Wie
15 oktober Jeugdolympiade (CTO `70) 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



- 9 -

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



- 10 -

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
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 09:30 Bies 10:45 Diemen D1 – CTO ’70 D1 71467

D2 – 3e klasse 13 – Leider: dhr: F. Musson tel: 06-44557032
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 10:00 Bies 11:15 TABA D2 – CTO `70 D2

D3 – 4e klasse 14 – Leider: dhr. P. Eliazer tel: 06-22402394, dhr: P. Runhaar tel: 06-24802041
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 08:45 CTO 09:30 CTO `70 D3 – Diemen D6 60863

D4 – 5e klasse 15 – Leider: dhr: P. IJgel tel: 06-10018335, dhr: R. IJgel tel: 06-25247369
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 10:00 CTO 11:00 CTO `70 D4 – AFC D8 65411
18-10 10:30 tot 12:45 Kantinedienst: Naoufal Ahllache en Sem Dijkstra
E1 – 1e klasse 05 – Leider: mevr. V. Drielinger tel: 06-22600177
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 10:45 Bies 12:00 Zuid Oost U. E2 – CTO `70 E1 92976

E2 – 2e klasse 09 – Leider: dhr: J. Groenenberg tel: 06-52589189
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 10:45 Bies 12:00 Waterwijk E5 – CTO `70 E2 92979

E3 – 4e klasse 13 –Leider: dhr: P. Greijmans tel: 06-24132688
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 08:45 CTO 09:30 CTO `70 E3 – WV-HEDW E6 140258
18-10 08-30 tot 10:45 Kantinedienst: Rogunio Abiamofo en Quinten Breidel
E4 – 5e klasse 16 –Leider: dhr: Raap tel: 06-36087820
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 10:15 CTO 11:00 CTO `70 E4 – IJburg E7 73294

E5 – 5e klasse 14 – Leider: mevr: Thakoer tel: 06-14777993
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 08:45 CTO 09:30 CTO `70 E5 – arsenal E7 56793

E6 – 6e klasse 14 – Leider mevr. J. de Maa tel: 06-41470381
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 11:45 CTO 12:30 CTO `70 E6 – Ouderkerk E10 77664

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
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 11:45 CTO 12:30 CTO `70 E7 85473

F1 – 3e klasse 13 – Leider: dhr B. Scholten tel: 06-51538246, dhr Kollen tel: 06-21922912
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 N.N.B
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VERVOLGWEDSTRIJDEN VOOR DE ZATERDAGJEUGD

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
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 N.N.B.

F3 – 5e klasse 10 – Leider: dhr vd Maat tel: 06-51091649
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
08-10 15:30 Bies 16:30 TOG F1 – CTO `70 F3 93304 Woensdagmiddag
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 11:45 CTO 12:30 CTO `70 F3 – arsenal F3 56807
18-10 12:30 tot 14:45 Kantinedienst: Jemairo Goodett en Manoj Jaganathan
F4 – 6e klasse 13 – Leider: dhr Bloemhof tel: 06-10327557
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 10:15 CTO 11:00 CTO `70 F4 – CTO `70 F5 137479

F5 – 6e klasse 13 – Leider: dhr J. Verzijden tel 06-18462456
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
15-10 13:00 CTO 13:30 jeugdolympiade Herfstvakantie
18-10 10:15 CTO 11:00 CTO `70 F4 – CTO `70 F5 137479

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
19-10 10:30 CTO 11:30 CTO `70 B1 – TABA B2 130565

C1 – 2e kl. 01 - Leider: dhr R. Cengioglu tel: 020-4020973 (MGMW41Y)
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
19-10 08:30 CTO 09:30 CTO `70 C1 – Zeeburgia C1 131875

C2 – 3e klasse 06 – leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
19-10 10:30 CTO 11:30 CTO `70 C2 – SDZ C5 131502

C3 – 3e klasse 08 –  Leider: dhr F. Cramer tel: 06-22148012
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
19-10 13:00 CTO 14:00 CTO `70 C3 – WV-HEDW C4 131943

ADRESSEN CLUBS
Diemen sv Sportpark "De Diemen", Sportlaan 13, Diemen 020-6992048
TABA afc Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde, Amsterdam 020-6924161
TOG Sportpark Middenmeer, Kruislaan 1, Amsterdam 020-

6921987
Waterwijk asc Sportpark "Rie Mastenbroek", Mosweg, Almere 036-5343678
Zuidoost United Bijlmer Sportpark, Karspeldreef 505, Amsterdam 06-23208312
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AFDELING HANDBAL
Wedstr.secr. : Riet Simon …………….. email: c.simon3@chello.nl
Redactie : …………….. ……………… …………………… ………….

De handbal dames stormen vooruit.

Ok. het is niet altijd stormen want ook is de storm wel eens een poosje gaan liggen. Maar toch....De
wedstrijd op het CTO veld tegen DSOV ging niet echt over rozen. Het was een gelijk opgaande
strijd die na hard werken toch de overwinning bracht voor de CTO dames. Met de rust nog slechts
een puntje voor, bleven zij alert op de aanvallen van de tegenparty.
De DSOV dames bleven CTO  achtervolgen en wij waren al “tevreden”geweest als het gelijk bleef
maar toch......in de
allerlaatste minuut-, eigenlijk seconde ,wisten de dames er een kleine overwinning uit te slepen.
Afgelopen week-end dus naar DSS in Heemskerk.Weer vanaf het begin een gelijk opgaande strijd
maar het moet gezegd als de scheids niet steeds alles van Debbie had afgefloten(ook onterecht) dan
hadden wij al eerder wat voor gestaan.
De stand met de rust was 7-10 voor CTO en toen ging de machine beter draaien.
DSS kon slechts na de rust eenmaal scoren(maar er stond dan ook een kei van een keepster in het
CTO doel!)
en de CTO dames maakten het ene na het andere mooie doelpunt zodat de stand 8-22 werd. Klasse
dames !
Een uiterst tevreden team toog huiswaarts waarbij één speelster de opmerking maakte dat ze toch
wel een heel gezellig team waren.........volgens de coach (!) zijn het uiteindelijk goede doorzetters.
De laatste wedstrijd voor de zaalcompetitie is thuis tegen BHC uit Bussum om 12.00.uur daarna
komt het zaalhandbal in de
Ookmeerhal en tot slot daarna de tweede helft van de veldcompetitie op o.a.CTO veld

Riet Simon

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

Agenda: Algemene ledenvergadering - sv CTO’70 afdeling volleybal
Tijd/datum: 20.30 uur/20 oktober 2014
Locatie: kantine/bestuurskamer sportcomplex De Hoop (Biesbosch 39, Duivendrecht)

1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 7 oktober 2013
4. Jaarverslag seizoen 2013-2014

o Algemeen
o Senioren: CTO’70 D1, CTO’70 D2 en CTO’70 H1
o Recreanten
o Jeugd: cmv en aspiranten
o Toernooien

5. Financieel jaarverslag 2013-2014
- Toelichting door bestuur
- Verslag kascommissie

6. Bestuursverkiezing
Aftredend/niet herkiesbaar:  Cynthia Lawalata (penningmeester)

Astrid Kooren-van der Vuurst (secretaris)
Niet aftredend: Gert-Jan Baerents (voorzitter)

Johan Ootjers (algemeen lid)
Voorgedragen kandidaten: Niek Steur (penningmeester)

Yvette Huisman (secretaris)

Eventuele (tegen)kandidaten voor genoemde functie kunnen uiterlijk tot drie dagen voor
de vergadering kenbaar gemaakt worden bij de secretaris.

7. Begroting 2014-2015 en verder
- Toelichting door bestuur
- Contributie 2014-2015
- Benoeming kascommissie

8. Activiteiten volleybalafdeling komende seizoenen, o.a.
- Dorpshuis: nieuwe stijl
- Jubilea: 2015-2016: 40ste seizoen volleybal; januari 2017: 40ste Snerttoernooi

9. Rondvraag en sluiting

NB Alle vergaderstukken kunnen vanaf 17 oktober worden opgevraagd bij het secretariaat
van de afdeling volleybal (secretaris.volleybal@svcto70.nl).
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Wedstrijdschema seniorenteams

07-10-2014 19.00u CTO’70 DS 1 Zeeslag DS 3 Hogendorphal
07-10-2014 19.00u Netzo HS 4 CTO’70 HS 1 Zeeburghal
14-10-2014 19.00u CTO’70 HS 1 Netzo HS 4 Verheijhal
14-10-2014 21.00u CTO’70 DS 1 West! DS 2 Verheijhal
14-10-2014 21.00u CTO’70 DS 2 UvO DS 7 Verheijhal

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

Wedstrijdverslag CMV niveau 5+/6, CTO’70 3
Zaterdag 4 oktober zijn de tweede serie wedstrijden gespeeld door de CMV-ers. Zowel CTO 3 als 4
moesten aantreden. Alle spelers waren aanwezig, dus twee voltallige teams standen paraat.

CTO 4 speelde voor de tweede keer op niveau 4 maar wel tegen wat sterkere teams als de vorige
keer. Dat was te merken ook, de wedstrijden gingen iets lastiger dan de vorige keer. Toch speelt
CTO 4 niet onverdienstelijk, veel blijven oefenen dan komt het allemaal goed. Fé, Nalini, Rida,
Hein en Habib kunnen goed samenspelen als team zal het de volgende keer weer veel beter gaan.

CTO 3, Puck, Abby, Abdel, Carmen, Nikolina, Floor en Noelle, waren alle zeven op tijd aanwezig
zodat gezamenlijk de warming up gedaan kon worden. Dat was ook nodig ook want onze eerste
tegenstander VONO stond er klaar voor. De eerste set ging vrij makkelijk verloren door
servicefouten en niet goed opletten in het achterveld. De tweede set ging al beter maar de derde
ging ook redelijk makkelijk verloren. Helaas, 3-0 verlies.

Direct daarna, zonder pauze, moest CTO 3 tegen Smashing. Een tegenstander die erg grillig speelt.
Soms bakken ze er niets van en dan in eens spelen ze hele mooie rally’s. Dat was ook in de eerste
set het geval. Wij kwamen vrij eenvoudig op voorsprong maar halverwege kwam Smashing weer
terug en won uiteindelijk de eerste set. Na een donderspeech van de coach waren de spelers weer
iets opgepept om met volle moed de tweede set te beginnen. Dat had geholpen, we speelden
Smashing helemaal zoek en wonnen gemakkelijk deze set. Op naar de derde set voor de winst. Ook
hier begonnen we goed en pakten snel een voorsprong. Deze voorsprong hielden we vast tot 11
punten. Toen moest Smashing serveren, helaas zag de scheidsrechter niet dat de speler wel een
halve meter in het veld stond en floot niet af. Dit was een cruciale rally omdat hierdoor Smashing
op gelijke hoogte met ons kwam, 13-13. Superspannend, Smashing weer aan serve. Er werd een
aantal keren in drieën gespeeld, wat extra punten oplevert, maar Smashing maakt het laatste punt en
won alsnog de wedstrijd. Goed gestreden dames en heer, de volgende keer pakken we ze wel.

Marc

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:  25 oktober, 8, 22 en 29 november en 13 december.
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Agenda: Algemene ledenvergadering - sv CTO’70 afdeling volleybal
Tijd/datum: 20.30 uur/20 oktober 2014
Locatie: kantine/bestuurskamer sportcomplex De Hoop (Biesbosch 39, Duivendrecht)

10. Opening en vaststellen agenda

11. Ingekomen stukken en mededelingen

12. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 7 oktober 2013

13. Jaarverslag seizoen 2013-2014
o Algemeen
o Senioren: CTO’70 D1, CTO’70 D2 en CTO’70 H1
o Recreanten
o Jeugd: cmv en aspiranten
o Toernooien

14. Financieel jaarverslag 2013-2014
- Toelichting door bestuur
- Verslag kascommissie

15. Bestuursverkiezing
Aftredend/niet herkiesbaar:  Cynthia Lawalata (penningmeester)

Astrid Kooren-van der Vuurst (secretaris)
Niet aftredend: Gert-Jan Baerents (voorzitter)

Johan Ootjers (algemeen lid)

Voorgedragen kandidaten: Niek Steur (penningmeester)
Yvette Huisman (secretaris)

Eventuele (tegen)kandidaten voor genoemde functie kunnen uiterlijk tot drie dagen voor
de vergadering kenbaar gemaakt worden bij de secretaris.

16. Begroting 2014-2015 en verder
- Toelichting door bestuur
- Contributie 2014-2015
- Benoeming kascommissie

17. Activiteiten volleybalafdeling komende seizoenen, o.a.
- Dorpshuis: nieuwe stijl
- Jubilea: 2015-2016: 40ste seizoen volleybal; januari 2017: 40ste Snerttoernooi

18. Rondvraag en sluiting

NB Alle vergaderstukken kunnen vanaf 17 oktober worden opgevraagd bij het secretariaat
van de afdeling volleybal (secretaris.volleybal@svcto70.nl

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

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Het badmintonbestuur nodigt u allen uit voor de ALV afd badminton voor dit seizoen.
Deze ALV zal worden gehouden op woensdag 22 oktober a.s. van 19.30u tot uiterlijk 20.30u  in
de Container-bar bij de sportzaal.
Op de agenda van de later aan je toegezonden vergaderstukken staat onder meer het  belangrijke
punt van bestuurswisseling.
Nogmaals is het dringende verzoek om Richard, nu nog alleen penningmeester, niet straks voor alle
bestuursfuncties op te laten draaien.
Dus geef tijdig een signaal af, liefst ruim vóór de vergadering, dat je voor tenminste één jaartje een
bestuursfunctie wil vervullen.
Het is allemaal niet zo ingewikkeld of tijdrovend,  maar het adagium “vele handen maken licht
werk” geldt ook hierbij.

CONTRIBUTIE BETALING.
Personele verandering in het hoofdbestuur heeft voor alle leden van svCTO70  (ruim 500) een
kleine doch zeer wenselijke verandering bij het betalen van de contributie tot gevolg.
De nieuwe ledenadministrateur heeft iedereen bij svCTO70 een lid(maatschaps)nummer toegekend.
Dit lidnummer is voor de administratie van groot belang.

De leden die een incasso machtiging hebben afgegeven zullen een dezer dagen merken dat de
contributie van hun rekening zal worden of is afgeschreven. In de omschrijving staat je lidnummer
bij svCTO70.
De overige leden (de niet-incasso leden dus) krijgen een e-mail van onze eigen penningmeester om
de contributie zo spoedig mogelijk over te schrijven naar contributie rekening van svCTO70 met de
vermelding van het in de e-mail aangegeven lidmaatschapsnummer.

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




