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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: e-mail:
         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:
             p/a Hoofdbestuur.

VOETBAL:
Secretaris: C. Houweling
Rijksstraatweg 201 tel.: 6953305
1115 AR  Duivendrecht
         secr.voetbal@svcto70.nl
Secretaris Jeugd:
Mw H. Mulder, e-mail:
secr.jeugdvoetbal@svcto70.nl
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: 08
 Duivendrecht, 18 november 2014

 Zaterdagavond is er een feestje bij CTO. Nou ja  feestje, we kunnen
rustig spreken van FEEST. Want maar liefst 145 kaarten zijn er verkocht
voor het “Black & White” spektakel. Uitverkocht dus! Vanaf 19.30 uur
zijn de gelukkigen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen welkom
in de CTO kantine.  DJ Mike verzorgt de muziek en om 00.30 uur is het
afgelopen aldus de organisatoren Danielle Poelstra en Chantal Simon.
--------------------
Kaartavonden november en december.

De komende kaartavonden zijn niet allemaal volgens het normale
schema.
Kraken  17 november a..s.( normaal), in december GEEN kraken.
Klaverjassen  28 november a.s., in december GEEN normale
klaverjasavond
Kerst-koppel-klaverjassen  19 december  (zie apart artikeltje).

Kerst-koppel-klaverjassen 19 december.
Op 19 december organiseren wij opnieuw een avondje
koppelklaverjassen.
Inschrijving is mogelijke vanaf 17 november a.s. door middel van
aanmelding op het inschrijfformulier op het mededelingenbord in de
gang van de kantine. Ook is het mogelijk om in te schrijven via een e-
mailtje aan: wimvandervuurst@outlook.com waarbij u beleefd wordt
verzocht beide achternamen bij uw aanmelding door te geven.
Schriftelijk (in de kantinegang) zolang er plaats is, en bij electronische
aanmelding via de e-mail ontvangt u een bevestiging dat uw inschrijving
okay is. De kosten van deelname bedragen € 4,50 per persoon (€ 9,- per
koppel), en we hopen te kunnen starten met de eerste ronde om 20.00uur.
De inschrijving wordt gesloten op 12 december a.s., of eerder als we het
maximale aantal aanmeldingen hebben ontvangen. Wacht niet te lang
met aanmelden zodat u zeker bent van inschrijving.
------------------

Bedankje
De aandacht tijdens haar ziekte en de deelneming na het overlijden van
mijn innig geliefde vrouw, mijn lieve, zorgzame moeder en onze
fantastische oma MIA KOOL –HENSEN zullen voor  altijd in onze
herinnering blijven.
Hans, Mike, Nino en Jill
-----------------
De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging vindt plaats op
maandagavond 08 december om 20.30 uur.
Het is de eerste A.L.V. van ons nieuwe bestuur dat eind vorig jaar is
aangetreden.
Bij deze nodigen wij u uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. In
vergelijking met de vorige Algemene Ledenvergaderingen van het
hoofdbestuur zal deze vergadering een afwijkend programma hebben.
Reden te meer voor onze leden om aanwezig te zijn!
De jaarstukken voor deze Algemene Leden Vergadering van 8
december zijn vanaf 24 november op te vragen bij de secretaris van
het hoofdbestuur.
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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…..
Regeren is vooruitzien en daarom worden de komende week de uitnodiging voor deelname aan de
Nieuwjaarswedstrijd die traditioneel op zaterdag 3 januari gespeeld wordt, aan de spelers verstuurd.  We
hopen op gunstige weersomstandigheden. Dat betekent dat het mag vriezen of regenen maar NIET mag
sneeuwen.
Want in principe kan op kunstgras altijd gevoetbald worden, behalve als er sneeuw op ligt.
En daarmee is gelijk de vraag de ons regelmatig gesteld wordt:  “gaat het voetballen of de training  door?”
deels beantwoord.
Ja, op (1e) kunstgras gaat het voetbal ook bij slechte weersomstandigheden altijd door behalve als de KNVB
besluit tot een algehele afgelasting. Voor het 2e veld gelden andere regels dus bij twijfel dan altijd even de
afkeuringtelefoon uitluisteren. Zie voor meer informatie de afkeuringberichten elders in dit clubblad.
Het afgelopen weekend werden we, vanwege de regenval, voor het eerst met afkeuringen geconfronteerd.
Doordat het een beker- en inhaalprogramma betrof, blijft de achterstand beperkt. Maar de teams die het
betrof dienen er dus rekening mee te houden dat deze wedstrijden in het weekend 13/14 december opnieuw
vastgesteld worden.
Komend weekend staat voor de zondag 1 de derby tegen sv Ouderkerk op het program. We hopen dat veel
supporters, na een gezellig Black en White feest op zaterdagavond, de weg naar Ouderkerk zullen volgen om
onze mannen te ondersteunen.

Bestuur afd. Voetbal
BESTUURSDIENSTEN VERGADERINGEN
23 nov. Dennis Hortensius 4 dec. Voetbalbestuur
30 nov. Cees Houweling/ Harrie Verstegen
  7 dec.  Idaline Andriessen

* * * * *
WEDSTRIJDPROGRAMMA:
Datum     wed.nr. wedstrijd veld tijd scheidsr.
Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591
22-11 105218 CTO ’70 Ve 1 - Geuzen M’meer  V3 2e 14.00 R.Witziers
29-11 1451`96 Buiksloot Ve 1 - CTO ’70 Ve 1 nnb 14.00 nnb
  6-12 92972 Real Sranang Ve 4 - CTO ’70 Ve 1 nnb 12.00 nnb
G team ,  1e klasse B , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388
22-11 113172 Soest SO G1 - CTO ’70 G1 nnb 10.45 G. Heijnen
29-11 113217 CTO ´70 G1 - Buitenboys G1 1e 12.30 R. Fens
  6-12 113139 CTO ´70 G1 - Nw. Sloten G1 1e 12.30 R. Fens
1e elftal  zaterdag 4e klasse D leider:
22-11 29515 OFC 1 - CTO ’70 1 1e 14.30 S. Schram
29-11 30319 CTO ´70 1 - TOG 1 1e 14.30 J.v.Wijngaard
  6-12 29862 Zilvermeeuwen 1 - CTO ’70 1 1e 14.00 L.de Graaf
2e elftal  zaterdag res. 4e klasse 08 leider:
22-11 59932 CTO ’70 2 - DDVA 2 1e 14.30 zelf
29-11 CTO ’70 2 - IS VRIJ
  6-12 109578 JosW’graagsm. 6 - CTO ’70 2 nnb 14.30 nnb
1e elftal  zondag 4e klasse F : leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305
23-11 40130 Ouderkerk 1 - CTO ’70 1 1e 14.00 E.deKruyff
30-11 38039 CTO ’70 1 - Ankaraspor 1 1e 14.00 A. Hovinga
07-12 38361 Diemen 1 - CTO ’70 1 1e 14.30 B. Kraanen
2e elftal zondag res. 4e klasse 08: leider: K. Lakerveld tel. 06 – 29440284
23-11 119926 WVHEDW 2 - CTO ’70 2 nnb 13.15 nnb
30-11 119120 CTO ’70 2 - Fortius 3 1e 11.30 nnb
07-12 119125 CTO ’70 2 - Overamstel 2 1e 11.30 nnb
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3e elftal zondag res.4e klasse 09: leider:M. Meents, tel. 06-11318719
23-11 118642 de Meer 4 - CTO ’70 3 nnb 12.30 nnb
30-11 CTO ’70 3 - IS VRIJ
07-12 119136 CTO ’70 3 - WVHEDW 3 2e 11.30 R. Witziers

TERREINLIGGING:
Buiksloot sportp.Buiksloterbanne, B. de Coubertinlaan6, A’dam, tel. 020 – 6316433
Diemen sportp. de Diemen, Sportlaan 13, Diemen, tel. 020 – 699 2048
Jos Watergraafsmeer sportp. Drieburg, Drie Burgpad 3, Amsterdam, tel. 020 – 6941013
de Meer sportp. Direburg, Drie Burgpad 3, A’dam tel. 020 - 6947472
OFC Twiskeweg 6, Oostzaan, tel. 075 - 6841668
Ouderkerk Weth.Koolhaasweg 4,Ouderker, tel. 020 – 4963502
Real Sranang sportp. Middenmeer, Radioweg 67, A’dam, tel. 020 - 6332935
Soest SO Bosstraat 137, 3766 AE Soest, 035 601 0110
WV-HEDW sportp. Middenmeer, Radioweg 1, A’dam, tel. 020 – 6926188
Zilvermeeuwen sportp. Poeleburg, Poelenburg 464, Zaandam, tel. 075 - 6163206

* * * * *
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 (2e, 3e, G-voetbal, veteranen) B en C junioren en alle
pupillen.
En ook op Voetbal.nl zijn tegenwoordig op wedstrijddagen ook van veel verenigingen de afkeuringen te
lezen.

* * * * *

WIST U  DAT…
* de Algemene Jaarvergadering van de Omni gehouden wordt op maandag 8 december,

zie voor meer informatie de eerste pagina van dit clubblad……….
* dit de gelegenheid is om mee te praten en denken over het wel en wee van onze

vereniging…….
* de wedstrijdbal voor 30 november voor de thuiswedstrijd tegen Ankaraspor beschikbaar is gesteld

door: WIM KUIJPER
* wij hem daar weer heel hartelijk voor bedanken….
* het nog steeds mogelijk is om voor een van de  overige thuiswedstrijden  de wedstrijdbal te

sponsoren…….
* de eerstvolgende thuiswedstrijd van het 1e op zondag 14 december is tegen TABA….
* het niet alleen 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
ZIEKENBOEG
Van harte beterschap wensen wij Floris Lamers en Vincent ten Bruin, beiden van het
2e zaalteam, die kampen met respectievelijk een onwillige knie en een peesontsteking in zijn
been.
Wij wensen beiden een voorspoedig herstel toe en hopen dat zij weer snel in actie kunnen
komen bij hun team!

BASISOPLEIDING SCHEIDSRECHTER (BOS) ZAAL
Op de oproep voor belangstellenden om de cursus BOS zaal te gaan volgen bij de KNVB hadden wij één
inschrijving ontvangen.

Piet Post, bij de veldvoetballers reeds bekend vanwege zijn kantinewerkzaamheden en
het leiden van wedstrijden bij de jeugd en senioren (hij heeft reeds de cursus BOS veld
met goed gevolg afgesloten), had zich kandidaat gesteld. Intussen heeft hij al een
theorieles gevolgd en binnenkort zal hij onder begeleiding van de KNVB
zaalwedstrijden gaan leiden.

Wij wensen hem héél veel succes en hopen hem binnenkort aan te kunnen stellen bij thuiswedstrijden van
CTO ’70.

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***
Maandag 17-11-2014: Plein83 16 – CTO ’70 1 ** 21.00 ** Caland Sportcentrum-
veld 2 **
wedstr.nr.: 114038 ** scheidsrechter: tegenstander

Maandag 24-11-2014: CTO ’70 1 – FC Weesp 4 ** 21.05 ** Caland Sportcentrum-veld 2 **
wedstr.nr.: 15093 ** scheidsrechter: W. Wormsbecher

Maandag 01-12-2014: CTO ’70 2 – CTO ’70 1 ** 21.30 ** Sporth.Zuid-veld 1B (= achter) **
wedstr.nr.: 15079 ** scheidsrechter: tegenstander

©Maandag 08-12-2014: AZV (Amstelveen) 21 – CTO ’70 1 ** 21.05 ** Emergohal-veld 2 **
wedstr.nr.: 15948 ** scheidsrechter: tegenstander

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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***2e team (team Smid) – 7e klasse 09***
Maandag 17-11-2014: CTO ’70 2 – RAV 1 ** 22.00 ** Bijlmer Sportcentrum **
wedstr.nr.: 15082 ** scheidsrechter: B.C. Mathot

Maandag 24-11-2014: Maccabi 8 – CTO ’70 2 ** 21.50 ** Goudsmithal **
wedstr.nr.: 22970 ** scheidsrechter: tegenstander

Maandag 01-12-2014: CTO ’70 2 – CTO ’70 1 ** 21.30 ** Sporth.Zuid-veld 1B (= achter) **
wedstr.nr.: 15079 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

©Maandag 08-12-2014: CTO ’70 2 – RKAVIC 17 ** 20.10 ** Emergohal-veld 2
**
wedstr.nr.: 138205 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

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

***3e team (team Koch) – 6e klasse 15***
Woensdag 19-11-2014: AORC/Lebo Vastgoed 14 – CTO ’70 3 ** 21.00 ** Ookmeerhal **
wedstr.nr.: 52291 ** scheidsrechter: P. van Manen

Woensdag 26-11-2014: CTO ’70 3 – ASV Arsenal 14 ** 21.00 ** Bijlmer Sportcentrum **
wedstr.nr.: 146089 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

Woensdag 03-12-2014: ASV Arsenal 8 – CTO ’70 3 ** 22.00 ** Emergohal-veld 1 **
wedstr.nr.: 151363 ** scheidsrechter: tegenstander

©Woensdag 10-12-2014: FC Portugal A’dam 1 ** CTO ’70 3 ** 21.45 ** Sporth.Zuid-veld 1A (=
voor) **
wedstr.nr.: 52293 ** scheidsrechter: tegenstander

©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 3 december Bestuurskamer 19:00

BESTUURDER VAN DIENST
22 november Fano Antonia
29 november Charl Oostheim
6 december Paul Cramer

UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de nieuwe website. Hoe deze eruit komt te zien is
voor iedereen nog een verrassing, maar binnenkort kunnen we u hier meer over vertellen. Hou in
ieder geval ook de pagina van het hoofdbestuur in de gaten vooraan in het clubblad. Wij als
jeugdbestuur houden u op de hoogte wanneer er veranderingen plaatsvinden. Nog steeds is er
onduidelijkheid over de verplichte kantinediensten. Wanneer uw kind staat ingeroosterd, zal één
van de ouders en/of verzorgers hiervoor zorg moeten dragen. Kunt u niet, dan zult uzelf vervanging
moeten regelen. Normaal gaat dit binnen onze afdeling hartstikke goed en sporadisch zijn er wat
storingen te overbruggen. LET WEL, iedereen komt aan de beurt. Kijk bij de wedstrijden (dik
gedrukt onder de wedstrijd van uw kind) en kijk op het mededelingenbord in de gang.

                                     Namens het Jeugdbestuur, Paul Cramer

INLEVEREN ENVELOPPEN GROTE CLUB ACTIE
De enveloppen met loten zijn uitgedeeld aan de spelers en langzaam druppelen de enveloppen met
geld binnen. U kunt de enveloppen met geld op woensdagmiddag inleveren bij Jur Duursma of
op zaterdag in de bestuurskamer. We hebben het als afdeling niet slecht gedaan, hulde aan alle
verkopers.
VERJAARDAGEN
21-nov Gideon Danquah en Souren Alipour, 22-nov Swanny Langlet
26-nov Harley Coleo, 28-nov Elijah Wartes, Bobby Kalshoven en
Emmanuel Osei, 29-nov Ayrton Fasting, 2-dec Ardahan Esmeray

ZIEKENBOEG:
Gelukkig weinig tot geen blessureleed binnen de jeugdafdeling, maar wij kunnen niet zonder de
input van begeleiders en trainers over wie er (langdurig) geblesseerd is.
Speler geblesseerd? Mail naar: voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl vermeld naam, team en aard van
de blessure.

EVENEMENTENKALENDER SEIZOEN 2014 - 2015
Wanneer Wat Wie
17 januari Zaalspeldag (Borchland) D, E en F pupillen
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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 en of getraint kan worden dan belt u op speel en trainingsdagen 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

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
22-11 11:45 CTO 12:30 CTO ’70 D1 – IJburg D1 80908
22-11 12:15 tot 14:30 Kantinedienst: Aaron Ogbuli, Boy Schipper en Tim Wilders
29-11 09:45 Bies 11:00 De Dijk D1 – CTO ’70 D1 71473
D2 – 3e klasse 13 – Leider: dhr: F. Musson tel: 06-44557032
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 11:30 Bies 12:45 Diemen D3 – CTO ’70 D2 71719
29-11 09:15 CTO 10:00 CTO ’70 D2 – Buitenboys D5 71366

D3 – 4e klasse 16 – Leider: dhr. P. Eliazer tel: 06-22402394, dhr: P. Runhaar tel: 06-24802041
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 08:15 CTO 09:00 CTO ’70 D3 – de Vecht D2 100475 Aanvangstijd
29-11 09:45 Bies 11:00 Legmeervogels D6 – CTO ’70 D3 145581

D4 – 5e klasse 15 – Leider: dhr: P. IJgel tel: 06-10018335
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 D4 – de Meer D4 72292
22-11 10:15 tot 12:30 Kantinedienst: Jimi vd Meent, Wouter Turkstra
29-11 09:15 Bies 10:30 Ouderkerk D7 – CTO ’70 D4 71732
E1 – 1e klasse 05 – Leider: mevr. V. Drielinger tel: 06-22600177
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 09:15 CTO 10:00 CTO ‚70 E1 – AFC E4 65867
29-11 08:45 Bies 10:00 WV-HEDW E3 - CTO ’70 E1 92977

E2 – 2e klasse 09 – Leider: dhr: J. Groenenberg tel: 06-52589189
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 08:45 Bies 10:00 Geuzen Middenmeer E3 – CTO ’70 E2 92981
29-11 09:15 10:00 CTO ’70 E2 – Weesp E3 87651
29-11 09:15 tot 11:45 Kantinedienst: Guilliano Matondo, Emmanuel Omobude
E3 – 4e klasse 13 –Leider: dhr: P. Greijmans tel: 06-24132688
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 08:15 CTO 09:00 CTO ’70 E3 – Diemen E7 100013 Aanvangstijd
29-11 07:30 Bies 08:30 Arsenal E5 – CTO ’70 E3 93262 Aanvangstijd

E4 – 5e klasse 16 –Leider: dhr: Raap tel: 06-36087820
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 E4 – Geuzen Middenmeer E4 105248
29-11 08:45 Bies 10:00 TABA E4 – CTO ’70 E4 93269

E5 – 5e klasse 14 – Leider: dhr. Behari tel: 06-14777993
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 08:15 CTO 09:00 CTO ’70 E5 – de Meer E3 85463 Aanvangstijd
22-11 08:15 tot 10:30 Kantinedienst: Hamza Bouharrar, Elay Moreo Schipper
29-11 11:45 Bies 13:00 Abcoude E6 – CTO ’70 E5 93275
E6 – 6e klasse 14 – Leider mevr. J. de Maa tel: 06-41470381
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 n.n.b.
29-11 09:00 Bies 10:15 AFC E12 – CTO ’70 E6 93282
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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
22-11 n.n.b.
29-11 07:45 Bies 09:00 Abcoude E8 – CTO ’70 E7 93285

F1 – 3e klasse 13 – Leider: dhr B. Scholten tel: 06-51538246, dhr Kollen tel: 06-21922912
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 F1 – AFC F7 71041
29-11 07:30 Bies 08:30 Zeeburgia F6 – CTO ’70 F1 93294 Aanvangstijd

F2- 4e klasse 09 – Leider: dhr Spaan tel: 06-21958682/06-24688209
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 07:30 Bies 08:30 Arsenal F1 – CTO ’70 F2 93295 Aanvangstijd
29-11 09:15 CTO 10:00 CTO ’70 F2 – TABA F2 88597

F3 – 5e klasse 10 – Leider: dhr vd Maat tel: 06-51091649
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 n.n.b.
29-11 07:15 Bies 08:30 Sporting Almere F7 – CTO ’70 F3 93302 Aanvangstijd

F4 – 6e klasse 13 – Leider: dhr Bloemhof tel: 06-10327557
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 09:15 CTO 10:00 CTO ’70 F4 – IJburg F7 73359
29-11 08:45 Bies 10:00 Waterwijk F11 – CTO ’70 F4 93310

F5 – 6e klasse 13 – Leider: dhr J. Verzijden tel 06-18462456
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
22-11 n.n.b.
29-11 08:00 Bies 09:00 WV-HEDW F4 – CTO ’70 F5 137502

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
23-11 10:30 CTO 11:30 CTO ’70 B1 – Waterwijk B4 130562
23-11 11:45 tot 14:00 Kantinedienst: Gideon Danquah, Anthony Enthoven
30-11 08:45 Bies 10:00 De Dijk B1 – CTO ’70 B1 130259
C1 – 2e kl. 01 - Leider: dhr R. Cengioglu tel: 020-4020973 (MGMW41Y)
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-11 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 C1 – RODA ’23 C2 131874
23-11 09:15 tot 11:45 Kantinedienst: Kwabena Owusu, Sem Wiersma
30-11 10:45 Bies 12:00 TOS-Actief C1 – CTO ’70 C1 131455
C2 – 3e klasse 06 – leider: dhr. Aamarou tel: 06- 87244759
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-11 10:45 CTO 11:30 CTO ’70 C2 – Wherevogels C4 131503
30-11 10:45 Bies 12:00 Abcoude C5 – CTO ’70 C2 131536

C3 – 3e klasse 08 –  Leider: dhr F. Cramer (MGJL55X) tel: 06-22148012
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
23-11 11:30 Bies 12:45 AS’80 C11 – CTO ’70 C3 132033
30-11 13:15 CTO 14:00 CTO ’70 C3 – Sporting Almere C6 131944
30-11 13:30 tot 15:45 Kantinedienst: Amaru Rosario

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

Westsite – CTO’70  14-13

Dat was jammer want echt “op de valreep”kwam CTO’70 net 1 doelpuntje te kort om gelijk te
spelen.
Het ging redelijk gelijk op doch Westsite wist in de rust de stand in hun voordeel te noteren n.l. met
4-6 Niets aan de hand dachten onze dames en zette alles op alles om er een overwinning uit te
slepen en vooralsnog zag dat er wel naar uit want op een gegeven moment stonden wij vlak voor het
einde gelijk.13-13 maar..... de winst zat in het staartje van de wedstrijd en die winst ging toch net
voor het eindsignaal met 13-14 naar Westsite.
Spannend was het wel maar wel jammer dat CTO er net niet dat gelijkspel uit kon slepen.

CTO’70 - Zaanstreek 2  8-13

Vanaf het begin wist Zaanstreek het heft in handen te nemen en...toen deze dames al 3 doelpunten
hadden gescoord kwam CTO’70 moeizaam op het eerste doelpunt.
Zaanstreek heeft een stugge verdediging waar onze dames geen antwoord op wisten.....maar helaas
ook de scheidsrechter was door het geweld af en toe een beetje “verblind”denken wij. Keer op keer
werden de aanvalsters van CTO’70  door de verdediging van Zaanstreek bij de bovenarmen vast-
gehouden waardoor er geen beweging hiermee kon worden uitgevoerd.
Als wij zagen hoe onze “kleine “rechtsbuiten elke keer door twee dames te grazen werd genomen
en zelfs al vechtend over de grond werd gesleurd dan was dat echt geen handbal meer Jammer van
de wedstrijd want normaal gesproken zouden de Zaanstreek dames best wel hebben kunnen winnen
met gewoon-sportief  spel. Nu liep het op het eind volkomen uit de hand en stonden er twee dames
van CTO’70 naast het veld met twee minuten straf......terwijl de Zaanstreek speelster die daarvoor
eruit was gestuurd net weer het veld mocht betreden en stond  Zaanstreek met twee dames meer in
het veld en dat was “te veel”voor de 4 speelsters van CTO’70. Ondanks het vele en goede keepwerk
van onze keepster Jolanda dus geen overwinning maar het meest vervelende was dat er geen
normaal handbal meer mogelijk was. Jammer, maar....je ziet dit wel vaker op het handbalveld hela

----------  ----------
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AFDELING VOLLEYBAL SENIOREN
Bestuur
Voorzitter Gert-Jan Baerents e-mail: voorzitter.volleybal@svcto70.nl tel: 06-20 943 200
Secretaris Yvette Huisman e-mail: secretaris.volleybal@svcto70.nl tel: 06-47 094 211
Penningmeester e-mail: penningmeester.volleybal@svcto70.nl
Algemeen lid  Johan Ootjers e-mail: johan@sleuteldrangerservice.nl

Ondersteunend
Wedstrijdsecretaris Cynthia Lawalata e-mail: cynthialawalata@gmail.com
Redactie Astrid Kooren - van der Vuurst e-mail: astrid.kooren@upcmail.nl
Ledenadministratie Ineke Baas e-mail: pebaas@planet.nl

Wijzigingen in uw NAW gegevens?  Geef dit door aan de ledenadministratie!
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@svcto70.nl.

Veilig Sportklimaat
De afgelopen maanden is er in de media veel aandacht geweest voor een zedenzaak bij hockeyclub
HGC uit Wassenaar. Ook vanuit het NOC*NSF en de Nevobo wordt er extra aandacht besteedt om
de sport veiliger te maken. Ook binnen CTO’70 Volleybal is het bestuur bezig om het sporten bij
ons veiliger te maken.

De afgelopen maand heeft de Nevobo, om tot een veiliger sportklimaat te komen, een nieuwe
spelregel ingevoerd: de spelers van teams geven elkaar voor de wedstrijd een hand. Drie minuten
voordat de wedstrijd begint schudden alle spelers elkaar de hand. Ook de scheidsrechter(s) kan hier
aan mee doen door zich, net als de spelers, langs het net op te stellen.

Bij de trainingen van CTO’70 Volleybal is een van de eerste maatregelen inmiddels in gang gezet
en de leden hebben hier al het e.e.a. van gemerkt. Waar in het verleden de dames en heren de
kleedkamers naast elkaar hadden, is er vanaf begin november voor gekozen om de heren aan de
kant van Waddenland (kant met 1 kleedkamer) te laten omkleden. De dames kunnen zich omkleden
aan de kant van de Telstarweg (2 kleedkamers).

Einde van de competitie nadert, de spanning stijgt…
De Amsterdamse competitie is een half jaarlijkse. Dit betekent dat de huidige competitie in
december afloopt en dat de komende weken de laatste wedstrijden worden gespeeld. Bij de
seniorenteams, maar ook binnen de jeugdteams, staan er spannende wedstrijden op het programma.
Supporters zijn natuurlijk altijd zeer welkom om onze teams aan te moedigen en bij de laatste
wedstrijden stijgt de spanning. Kijk in het clubblad, de website van de Nevobo of op de Facebook
pagina van CTO’70 Volleybal voor het programma van onze teams en kom ze aanmoedigen!

Contributie
Er gaat veel tijd zitten in het herinneren en aanmanen van leden, tijd die het bestuur liever besteedt
aan het besturen van de vereniging en het opzetten van verschillende activiteiten voor onze leden.
Een aantal leden hebben hun contributie nog niet betaald en wij willen deze leden verzoeken om de
contributie alsnog te voldoen. Weet je niet of je betaald hebt of wat het bedrag is dat je moet
betalen? Stuur een mail naar voorzitter.volleybal@svcto70.nl.

Inschrijvingen Snerttoernooi 2015
De afgelopen twee weken kon er ingeschreven worden voor het 38ste Huisman Snerttoernooi en ook
de komende weken kan dit nog steeds! Er zijn op dit moment 8 inschrijvingen binnen, dus er is nog
plek. Wie het eerst komt, die het eerst maalt (althans als er is betaald!). Het inschrijfformulier staat
in het vorige clubblad en op de website van CTO’70.
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Wedstrijdschema seniorenteams 

 
21-11-2014 19.00 uur CTO’70 HS 1 Xenon HS 3  Verheijhal  

25-11-2014 21.00 uur CTO’70 HS 1 KVA HS 6  Dorpshuis  

25-11-2014 19.00 uur CTO’70 DS 2 KVA DS 5 Hogendorphal 

27-11-2014 21.00 uur Zeeslag DS 3 CTO’70 DS 1 Zeeburghal  

 

Vriendenloterij 

CTO’70 Volleybal steunen en kans maken op prachtige prijzen? De Vriendenloterij maakt het 

mogelijk! 50% van je inleg gaat direct naar de clubkas van CTO’70 Volleybal en jij maakt elke 

maand kans op een prijzenpakket met fantastische geldprijzen, reischeques, auto's, dagjes uit en 

tienduizenden andere prijzen! 

Ga snel via deze link naar de website van de Vriendenloterij  of bel 0900 300 1400 (10cpm) - geef 

door dat je voor CTO’70 Volleybal wilt meespelen en maak vanaf vandaag kans op mooie prijzen! 

 

 

 

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

 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=10120
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AFDELING VOLLEYBAL JEUGD
Bestuur
Voorzitter Gert-Jan Baerents e-mail: voorzitter.volleybal@svcto70.nl tel: 06-20 943 200
Secretaris Yvette Huisman e-mail: secretaris.volleybal@svcto70.nl tel: 06-47 094 211
Penningmeester e-mail: penningmeester.volleybal@svcto70.nl
Algemeen lid  Johan Ootjers e-mail: johan@sleuteldrangerservice.nl

Ondersteunend
CMV (tot 12 jr) Marc Bruchner e-mail: marc-ina@hetnet.nl tel: 06-17 889 112
Aspiranten (tot 18 jr) Kirsten Houweling e-mail: aspiranten.volleybal@svcto70.nl
Redactie Astrid Kooren - van der Vuurst e-mail: astrid.kooren@upcmail.nl
Ledenadministratie Ineke Baas e-mail: pebaas@planet.nl

Wijzigingen in uw NAW gegevens?  Geef dit door aan de ledenadministratie!
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@svcto70.nl

Veilig Sportklimaat
De afgelopen maanden is er in de media veel aandacht geweest voor een zedenzaak bij hockeyclub HGC uit
Wassenaar. Ook vanuit het NOC*NSF en de Nevobo wordt er extra aandacht besteedt om de sport veiliger te
maken. Ook binnen CTO’70 Volleybal is het bestuur bezig om het sporten bij ons veiliger te maken.

De afgelopen maand heeft de Nevobo, om tot een veiliger sportklimaat te komen, een nieuwe spelregel
ingevoerd: de spelers van teams geven elkaar voor de wedstrijd een hand. Drie minuten voordat de wedstrijd
begint schudden alle spelers elkaar de hand. Ook de scheidsrechter(s) kan hier aan mee doen door zich, net
als de spelers, langs het net op te stellen.

Bij de trainingen van CTO’70 Volleybal is een van de eerste maatregelen inmiddels in gang gezet en de
leden hebben hier al het e.e.a. van gemerkt. Waar in het verleden de dames en heren de kleedkamers naast
elkaar hadden, is er vanaf begin november voor gekozen om de heren aan de kant van Waddenland (kant met
1 kleedkamer) te laten omkleden. De dames kunnen zich omkleden aan de kant van de Telstarweg (2
kleedkamers).

Einde van de competitie nadert, de spanning stijgt…
De Amsterdamse competitie is een half jaarlijkse. Dit betekent dat de huidige competitie in december afloopt
en dat de komende weken de laatste wedstrijden worden gespeeld. Bij de seniorenteams, maar ook binnen de
jeugdteams, staan er spannende wedstrijden op het programma. Supporters zijn natuurlijk altijd zeer welkom
om onze teams aan te moedigen en bij de laatste wedstrijden stijgt de spanning. Kijk in het clubblad, de
website van de Nevobo of op de Facebook pagina van CTO’70 Volleybal voor het programma van onze
teams en kom ze aanmoedigen!

Contributie
Er gaat veel tijd zitten in het herinneren en aanmanen van leden, tijd die het bestuur liever besteedt aan het
besturen van de vereniging en het opzetten van verschillende activiteiten voor onze leden.
Een aantal leden hebben hun contributie nog niet betaald en wij willen deze leden verzoeken om de
contributie alsnog te voldoen. Weet je niet of je betaald hebt of wat het bedrag is dat je moet betalen? Stuur
een mail naar voorzitter.volleybal@svcto70.nl.

Wedstrijdverslag CTO 3, CMV niveau 6
Zaterdag 25 oktober was het CMV team CTO 3, weer op volle sterkte aanwezig in de Verheijhal. Hoewel
niet iedereen op tijd was voor de warming up. Met z'n zevenen konden ze om 10.00 uur aantreden tegen
VONO. Een geduchte tegenstander zoals de voorgaande wedstrijden is gebleken.
Dat bleek de eerste set ook zo te zijn. We werden behoorlijk weg gespeeld. Gelukkig ging de tweede set veel
beter. Er waren veel rally's die in drieën gingen en dus extra punten op leverde. Hierdoor ging de set ook snel
voorbij, soms werden er wel 10 punten in een rally gewonnen verdeeld over beide teams. Helaas ging ook de
tweede set verloren. De derde set wist VONO ook van ons te winnen. Ons doel voor de volgende keer om in
ieder geval een set te pakken van VONO.
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De tweede wedstrijd was pas een uur later tegen Smashing. Hiervan hebben we al eerder een set gewonnen. 

Dus deze keer gaan we voor de winst voor de gehele wedstrijd. Dat lukte de eerste set redelijk gemakkelijk. 

We speelden geconcentreerd en de service liep goed. 

De tweede set ging ook goed maar Smashing kon goed bijblijven en wist toch de tweede set te winnen. 

Dus alles kwam op de laatste set aan, die maar tot 15 punten gaan. Tot de 10 punten gingen we gelijk op. 

Daarna konden we gelukkig los komen en wonnen de derde set met 15-11. 

Goede gedaan dames en heer van CTO 3.     Marc 

 

 

Wedstrijdverslag CMV 8 november 
Alle spelers waren deze zaterdag weer aanwezig, zowel op niveau 6 als 4. Afgesproken dat ik vandaag ook 

bij niveau 4 zal gaan kijken en wat ga coachen.  

Dus begon ik bij niveau 4 bij de eerste wedstrijd tegen Albatros. Even iedereen goed op hun plaats in het 

veld zetten en de wedstrijd kon beginnen. Uiteraard is het even weer wennen om in de wedstrijd te komen 

maar we konden goed meegaan met Albatros. De service ging in het begin iets moeizaam maar gelang de 

wedstrijd steeds beter. Even een stapje achteruit als je te hard opsloeg en rechtdoor serveren. Het ging steeds 

beter en dus wonnen we de eerste wedstrijd. De tweede ging gelijk op. We kwamen voor te staan maar 

Albatros kon toch gelijk komen. 

Ook de tweede wedstrijd die ik gezien heb was een beetje hetzelfde verhaal. Ook hier wonnen we een 

wedstrijd en speelden we de tweede wedstrijd gelijk. Het spel zag er goed uit en met een beetje concentratie 

zal het nog beter gaan, ga zo door Nalini, Fe, Rida, Hein en Habib. 

 

Op niveau 6 speelden we de eerste wedstrijd tegen KVA. Een nieuw team op niveau 6. Helaas waren er maar 

drie spelers van KVA aan het begin van de wedstrijd aanwezig zonder begeleiding. Ook een scheidsrechter 

ontbrak, dus erg rommelig allemaal. Wij, de coaches, hebben toen maar een van onze spelers bij KVA 

ingezet om toch nog maar een wedstrijd te spelen. Uiteraard ging de wedstrijdpunten wel naar ons toe, 3-0.  

De tweede wedstrijd ging weer tegen VONO, erg geduchte tegenstander. We hebben de afgelopen 

wedstrijden tegen VONO waren kort van duur. Niet dat wij zo slecht waren maar omdat zowel wij als 

VONO vaak in drieën spelen en daardoor extra punten krijgen. Helaas trekt VONO nog wel aan het langste 

eind maar we gaan de volgende keer voor een set winst.    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:  22 en 29 november en 13 december. 

 

Vriendenloterij 

CTO’70 Volleybal steunen en kans maken op prachtige prijzen? De Vriendenloterij maakt het mogelijk! 

50% van je inleg gaat direct naar de clubkas van CTO’70 Volleybal en jij maakt elke maand kans op een 

prijzenpakket met fantastische geldprijzen, reischeques, auto's, dagjes uit en tienduizenden andere prijzen! 

 

Ga snel via deze link naar de website van de Vriendenloterij  of bel 0900 300 1400 (10cpm) - geef door dat 

je voor CTO’70 Volleybal wilt meespelen en maak vanaf vandaag kans op mooie prijzen! 

 

 

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

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=10120
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AFDELING BADMINTON
- Secretaris:  R. de Sain               e-mail: secretaris.badminton@svcto70.nl
- Redactie:   John Gigengack     e-mail: redactie.badminton@svcto70.nl

LEDEN GROEI
Tot eind dit jaar hebben we een groei van 4 leden. Twee van hen gaan eind dit jaar verhuizen waarbij zij dus maar van
korte duur lid kunnen zijn. Voorts treffen we bijna iedere woensdagavond tenminste één vertegenwoordiger van de
BVD uit Diemen.

TOERNOOI.
Helaas zal pas in 2015 er een toernooi kunnen worden georganiseerd. Het nieuwe bestuur is nog niet bijeen kunnen
komen.

DE BAR.
Afgelopen woensdagavond werden wij verrast door en vergast op hapjes van Dick Donker. Indien volgens aanhoudende
geruchten wij volgens de Gemeente op niet al te lange termijn zelf voor de bar moeten gaan zorgen is Dick bereid ons
daarbij te helpen door ’s woensdags zoals van oudsher weer achter de bar  te kruipen. Bezien vanuit de Gemeente is het
eigenlijk bar en boos dat moet gaan gebeuren., maar zijn uitermate blij met het aanbod van Dick.

BadmintonFIT.
Op basis van een rooster zullen 6 oud-leden de badmintonFIT’ers ’s woensdags begeleiden.

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




