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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: 09
 Duivendrecht, 2 december 2014

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering van onze vereniging die op
maandagavond 8 december in de CTO-kantine wordt
gehouden. Aanvang 20.30 uur.

   AGENDA

1. Opening vergadering

2. Ingekomen stukken

3. Notulen

4. Jaarverslag

5. Bestuursmededelingen

6. Financien
6.1 financieel verslag 2013-2014
6.2 Verslag kascontrolecommissie
6.3 Begroting 2014-2015

7. Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar; Kees Lakerveld en Edwin
Goudsmit

8. Verkiezing kascontrole commissie

9. Rondvraag

Sluiting

Kaartavonden
In tegenstelling tot hetgeen in het vorige clubblad werd gemeld,
gaat de eerstvolgende kraakronde in december gewoon door op 15
december.
In dezelfde week op 19 december is dan de Kerst-Koppel-
Klaverjasavond waarvoor u zich nog steeds kunt aanmelden. Let
op, er kunnen maximaal 30 koppels deelnemen, dus vol is vol.
Aanmelden door het inschrijven op de lijst in de gang van de
kantine op het mededelingenbord, of door middel van een e-mail
naar wimvandervuurst@outlook.com
Na aanmelding per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw
inschrijving. Kosten per koppel bedragen totaal € 9,00 (  € 4,50 per
persoon).
Verder komt de gebruikelijke klaverjasavond in januari, dit zou
dan 2 januari 2015 zijn, TE VERVALLEN. De eerstvolgende
reguliere klaverjasavond is dus vrijdag 6 februari 2015.

mailto:secretaris.hb@svcto70.nl
mailto:secr.voetbal@svcto70.nl
mailto:secr.volleybal@svcto70.nl
C:///%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CEigenaar%5C%5CLocal%20Settings%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.IE5%5C%5CA1PQD14T%5C%5Cwww.svCTO70.nl
mailto:redactie.clubblad@svCTO70.nl
mailto:nieuwsbrief@svcto70.nl
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Grote Clubactie
De uitslag van de Grote Clubactie is bekend. Op www.clubactie.nl is je lotnummer te checken. Dit
kan je ook telefonisch doen op 0900-2582228 (35 ct per minuut). Bovendien hangt de complete
uitslagenlijst in de hal van ons clubgebouw.

Black & White
Zaterdagavond 22 november stond onze kantine in het teken van het Black &White spektakel. En

een spektakel werd het! Ruim 1 week van te voren waren al de 145 kaarten al verkocht en de
bezoekers kunnen terugblikken op een ouderwets geslaagde CTO avond.
Dank aan de vrijwilligers achter de bar, in de keuken en in de zaal.
Een extra dank-je-wel gaat uit naar DJ Mike en aan de 2 organisatoren Chantal Simon en Daan
Poelstra.

BELANGRIJKE MEDEDELING
Zoals eerder al aangekondigd, wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een volledig
nieuwe website voor onze vereniging. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
vormgeving en inhoud en dan gaan we starten met de technische kant. Om alles goed te kunnen
laten werken moeten wij ons domein namelijk verhuizen naar een nieuwe webhost.

Dit betekent dat de website vanaf 15 december as. niet meer bereikbaar is en dat ook de
@svcto70.nl e-mailadressen vanaf die datum tijdelijk niet bereikbaar zijn.
Mails die naar de @svcto70.nl adressen gestuurd worden zullen onbestelbaar terug komen of niet
aankomen bij de juiste persoon.

Voor dringende zaken kunt u vanaf 15 december mailen naar webmaster.cto70@gmail.com.
Vanaf dit e-mailadres zal uw mail doorgestuurd worden naar de juiste persoon binnen de
vereniging. Meld daarom altijd in het onderwerp van uw mail voor welke afdeling en persoon uw
mail bedoeld is.
Hopelijk duurt deze verhuizing niet langer dan twee weken en is alles vanaf na de feestdagen weer
in de lucht volgens de bekende adressen .
Wanneer wij meer kunnen zeggen over de verhuizing, zullen wij u zo snel mogelijk informeren via
verschillende kanalen.

Houd dus tot 15 december de website goed in de gaten en volg ons ook op Twitter en Facebook om
altijd de laatste informatie te kunnen lezen!

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 wordt
de nieuwe website LIVE gelanceerd!

http://www.clubactie.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…..
Het is al weer enkele weken geleden dat we opnieuw een  sponsorovereenkomst overeengekomen zijn met
WIM KUIJPER.
Nadat Wim begin oktober naar Amsterdam nrd. verhuisd is, waar hij het inmiddels prima naar zijn zin heeft,
heeft de ondertekening plaats gevonden. Wim is dus wederom voor 3 seizoenen de hoofd-sponsor van het 1e

elftal. Helaas is Wim fysiek niet meer in staat om naar CTO ’70 te komen, maar dat betekent geenszins dat
hij CTO ’70 vergeten is. Op afstand volgt hij alles op de voet.
Langs deze weg, hoewel wat laat en daarvoor ons excuus, danken wij Wim voor deze belangrijke
ondersteuning.

Voorheen (tot voor enige jaren terug) had CTO ’70 een evenementencommissie die zo’n 2 x per seizoen een
algemene clubactiviteit organiseerde. Denk aan oa de casinoavonden, de Sinterklaas-vieringen, of andere
themafeesten.
Heden ten dage heeft CTO ’70 binnen haar gelederen twee enthousiaste vrouwen die in tijd van nog geen 6
weken een Black en White feest in elkaar sleutelde dat klonk als een klok en proeft naar meer.
Hulde en dank aan de initiatiefneemsters Chantal Simons en Danielle Poelstra en uiteraard aan alle mensen
die hun bij de uitvoering geholpen hebben.
Bestuur afd. Voetbal

BESTUURSDIENSTEN VERGADERINGEN
   7 dec. Idaline Andriessen 16 dec. Voetbalbestuur
14 dec. Carla Balvert
21 dec. Nog niet bekend

CLUB VAN 50 EN DONATEURS….
De afgelopen weken zijn alle leden en donateurs weer aangeschreven over hun bijdrage aan onze afdeling en
daar is weer heel positief  op gereageerd. Het zijn zeg maar de stille sponsoren van onze afdeling.  De
bijdragen van de donateurs vloeien rechtstreeks in de afdelingskas en geven daardoor wat extra ruimte op de
begroting om activiteiten te organiseren of aankopen te doen.
Van de jaarlijkse  bijdragen aan de Club van 50 vloeit 1/5 deel direct naar de jeugdafdeling, 1/5 deel is
specifiek bestemd voor de seniorenafdeling en het overige geld wordt niet jaarlijks besteed en is bestemd
voor een aanschaf waar binnen de begroting geen ruimte is en die de hele afdeling ten goede komt. In het
verleden hebben we daar bv. de speeltoestellen voor buiten, de doeltjes voor het minivoetbal, de airco in de
bestuurskamer enz. voor aangeschaft. Dit jaar is er een bijdrage van
€ 1.500,= van het spaarsaldo overgemaakt aan het Hoofdbestuur als bijdrage in de aanschaf van een nieuwe
CV kachel voor de kantine. Deze was dringend aan vervanging toe maar voor het Hoofdbestuur een
onverwachte onkostenpost. Een warme kantine  is ons aller belang, dus daarmee was de keuze om een
financiële bijdrage te leveren, snel gemaakt.
In de loop de jaren zijn er de nodige donateurs en leden van de Club van 50 afgevallen.
U begrijpt, nieuwe ondersteuners zijn van harte welkom. Wilt ook uw (financiële) steentje aan onze afdeling
bijdragen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of bel 020 -695 33 05.
.
LIEF EN LEED……
Vanaf deze plek een van Harte Beterschap aan Odillia Witziers, vrouw van onze clubscheidsrechter Rolf
Witziers. Zij heeft afgelopen week een hartoperatie ondergaan in het OLVG en namens u allen wensen wij
haar  een voorspoedig herstel toe. Felicitaties aan Paul Cramer die deze week het KNVB diploma
keepers/coach 3 behaalde.
Nadat wij begin van de week vernamen dat Henk Spruijt, oud lid van de Club van 50 en een regelmatige
balsponsor van onze afdeling, is overleden, bereikte ons dit weekend het bericht dat zaterdag 2 december
Henk Lieftink op 88 jarige leeftijd is overleden. Ome Henk kwam samen met een aantal G-voetballers als
hun leider in 2002 bij CTO ’70. Hij heeft het team nog een aantal jaren begeleid en verzorgde tot afgelopen
zomer de muzikale omlijsting van het Harrie Verstegen toernooi.
Onze gedachten en condoleances gaan uit naar beiden families.

mailto:voetbalcto70@hotmail.com
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* * * * *
WEDSTRIJDPROGRAMMA:
Datum     wed.nr. wedstrijd veld tijd scheidsr.
Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591
  6-12 92972 Real Sranang Ve 4 - CTO ’70 Ve 1 nnb 12.00 nnb
13-12 inhaal CTO ’70 Ve - is VRIJ
20-12 inhaal CTO ’70 Ve - is VRIJ
G team ,  1e klasse B , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388
  6-12 113139 CTO ´70 G1 - Nw. Sloten G1 1e 12.30 R. Fens
13-12 inhaal CTO ’70 G1 - is VRIJ
20-12 inhaal CTO ’70 G1 - is VRIJ
1e elftal  zaterdag 4e klasse D leider:
  6-12 29862 Zilvermeeuwen 1 - CTO ’70 1 1e 14.00 L.de Graaf
13-12 29260 TOB 1 - CTO ’70 1 1e 14.30 R.Wesselink
20-12 CTO ’70 1 - NNB
2e elftal  zaterdag res. 4e klasse 08 leider:
  6-12 109578 JosW’graagsm. 6 - CTO ’70 2 nnb 14.30 nnb
13-12 inhaal CTO’70 2 - is VRIJ
20-12 inhaal CTO ’70 2 - is VRIJ
1e elftal  zondag 4e klasse F : leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305
07-12 38361 Diemen 1 - CTO ’70 1 1e 14.30 B. Kraanen
14-12 38040 CTO ‚70 1 - TABA 1 1e 14.00 D. Visser

* * * bardienst van 16.15 tot 18.00 * * *
21-12 inhaal CTO ’70 1 - NNB
2e elftal zondag res. 4e klasse 08: leider: K. Lakerveld tel. 06 – 29440284
07-12 119125 CTO ’70 2 - Overamstel 2 1e 11.30 nnb
14-12 11536(be) Overamstel 3 - CTO ’70 2 nnb 11.30 nnb
21-12 inhaal CTO ’70 2 - is VRIJ
3e elftal zondag res.4e klasse 09: leider:M. Meents, tel. 06-11318719
07-12 119136 CTO ’70 3 - WVHEDW 3 2e 11.30 R. Witziers
14-12 inhaal CTO ’70 Ve - is VRIJ
21-12 inhaal CTO ’70 Ve - is VRIJ

TERREINLIGGING:
Diemen sportp. de Diemen, Sportlaan 13, Diemen, tel. 020 – 699 2048
Jos Watergraafsmeer sportp. Drieburg, Drie Burgpad 3, Amsterdam, tel. 020 – 6941013
Overamstel sportp. Middenmeer, Radioweg 65, Amsterdam, tel. 020 - 6925754
Real Sranang sportp. Middenmeer, Radioweg 67, A’dam, tel. 020 – 6332935
TOB sportp. Oostzanerwerf 2, Amsterdam, tel. 020 - 4923110
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.

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

december………
* dit de gelegenheid is om mee te praten en denken over het wel en wee van onze

vereniging…….
* de trekkingsuitslag van de Grote Clubactie bekend is. Kijk op www.clubactie.nl,

bel 0900- 258 2228 (35 ct. per minuut) of kijk op de trekkingslijst die in het club-gebouw
hangt……

* 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….
* 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 …

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

BELANGRIJKE MEDEDELING
Zoals eerder al aangekondigd, wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een volledig
nieuwe website voor onze vereniging. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
vormgeving en inhoud en dan gaan we starten met de technische kant. Om alles goed te kunnen
laten werken moeten wij ons domein namelijk verhuizen naar een nieuwe webhost.
Dit betekent dat de website vanaf 15 december as. niet meer bereikbaar is en dat ook de
@svcto70.nl e-mailadressen vanaf die datum tijdelijk niet bereikbaar zijn. Mails die naar de
@svcto70.nl adressen gestuurd worden zullen onbestelbaar terug komen of niet aankomen bij de
juiste persoon.
Voor dringende zaken kunt u vanaf 15 december mailen naar webmaster.cto70@gmail.com.
Vanaf dit e-mailadres zal uw mail doorgestuurd worden naar de juiste persoon binnen de
vereniging. Meld daarom altijd in het onderwerp van uw mail voor welke afdeling en persoon uw
mail bedoeld is.
Hopelijk duurt deze verhuizing niet langer dan twee weken en is alles vanaf na de feestdagen weer
in de lucht volgens de bekende adressen . Wanneer wij meer kunnen zeggen over de verhuizing,
zullen wij u zo snel mogelijk informeren via verschillende kanalen.
Houd dus tot 15 december de website goed in de gaten en volg ons ook op Twitter en Facebook om
altijd de laatste informatie te kunnen lezen!

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 wordt
de nieuwe website LIVE gelanceerd!

http://www.clubactie.nl/
mailto: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

FEESTDAGENSTOP
In de periode 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 is er de “feestdagenstop”. De eerste wedstrijden in het
nieuwe kalenderjaar staan – nog in concept – gepland voor maandag 5 januari 2015 (1e en  2e team) en
woensdag 7 januari 2015 (3e zaalteam). Dit betekent tevens dat onderstaand de laatste wedstrijden van dit
kalenderjaar voor onze drie zaalteams vermeld staan. In de week van 14 december a.s. verschijnt tevens het
laatste clubblad van 2014, met daarin nog wel belangrijke mededelingen. Mis dus ook die editie niet!

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)

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!)!!!

WEDSTRIJDPROGRAMMA
***1e team (team Koot) – 7e klasse 09***
Maandag 01-12-2014: CTO ’70 2 – CTO ’70 1 ** 21.30 ** Sporth.Zuid-veld 1B (=
achter) **
wedstr.nr.: 15079 ** scheidsrechter: Piet Post

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

Maandag 15-12-2014: CTO ’70 1 – Plein83 16 ** 19.15 ** Emergohal-veld 1 **
wedstr.nr.: 114053 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

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

***2e team (team Smid) – 7e klasse 09***
Maandag 01-12-2014: CTO ’70 2 – CTO ’70 1 ** 21.30 ** Sporth.Zuid-veld 1B (= achter) **
wedstr.nr.: 15079 ** scheidsrechter: Piet Post

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

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

mailto:zaalvoetbal@svcto70.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.teamwearwinkel.nl/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/e/derbystar_speed_1.jpg&imgrefurl=http://www.teamwearwinkel.nl/teamwear/zaalvoetbal.html&docid=_SbAyEx8Zs0WXM&tbnid=3X2-_9Cf7Ote9M:&w=788&h=780&ei=MYgxVO3pHM3APJmggdgE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://vvpoolster.net/category/zaalvoetbal/
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***3e team (team Koch) – 6e klasse 15***
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

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

BELANGRIJKE MEDEDELING
Zoals eerder al aangekondigd, wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een volledig
nieuwe website voor onze vereniging. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
vormgeving en inhoud en dan gaan we starten met de technische kant. Om alles goed te kunnen
laten werken moeten wij ons domein namelijk verhuizen naar een nieuwe webhost.
Dit betekent dat de website vanaf 15 december as. niet meer bereikbaar is en dat ook de
@svcto70.nl e-mailadressen vanaf die datum tijdelijk niet bereikbaar zijn. Mails die naar de
@svcto70.nl adressen gestuurd worden zullen onbestelbaar terug komen of niet aankomen bij de
juiste persoon.
Voor dringende zaken kunt u vanaf 15 december mailen naar webmaster.cto70@gmail.com.
Vanaf dit e-mailadres zal uw mail doorgestuurd worden naar de juiste persoon binnen de
vereniging. Meld daarom altijd in het onderwerp van uw mail voor welke afdeling en persoon uw
mail bedoeld is.
Hopelijk duurt deze verhuizing niet langer dan twee weken en is alles vanaf na de feestdagen weer
in de lucht volgens de bekende adressen
Wanneer wij meer kunnen zeggen over de verhuizing, zullen wij u zo snel mogelijk informeren via
verschillende kanalen.
Houd dus tot 15 december de website goed in de gaten en volg ons ook op Twitter en Facebook om
altijd de laatste informatie te kunnen lezen!

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 wordt
de nieuwe website LIVE gelanceerd!
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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
Woensdag

3 december
7 januari ‘15

Bestuurskamer 19:00 uur
Bestuurskamer 19:00 uur

BESTUURDER VAN DIENST
6 december Paul Cramer
13 december Jur duursma
10 januari ‘15 Helen Mulder

UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER
Voor de meeste teams is er nog 1 speelronde te gaan. Sommige teams moeten ook de 13e nog aan
de bak. In het volgende clubblad kunnen wij de eindstanden publiceren van al onze teams. Alleen
de D1 speelt een heel competitie. Gezien het enthousiasme van de begeleiding en de spelers zelf
gaan zij in de tweede helft van de competitie nog weel de nodige punten pakken. Ook was ik
vandaag (29-11) nog even op de club, leuke wedstrijden gezien. De D2 die een goede wedstrijd
speelde met prachtige doelpunten, een E2 die helaas verloor, maar met veel inzet speelde en de F2
die tegen en groter en sterker TABA voetbalde en weliswaar verloor, maar dolblij waren met de
gescoorde penalty’s. Op de weg terug naar huis kwam ik de D3 tegen die afgetekend won bij
Legmeervogels. Trotse leiders en blije spelers. Al zag je dat niet af aan Felis.
De Cees Houweling zaalspeldag komt er ook weer aan. Dit maal op 17 januari 2015 Nu zijn we
nog op zoek naar diverse leiders. De B1 en C junioren zullen al benaderd worden, maar omdat het
dit seizoen een andere opzet wordt hebben wij ook uw hulp nodig. Verderop in het clubblad staat
meer informatie over de Cees Houweling zaalspeldag.

                                     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
2-dec: Ardahan Esmeray, 4-dec: Darren Ho, 8-dec: Shadyon Hart
10-dec: Yash Behari, 14-dec: Daan van der Sluis,17-dec: Shihab Awad
17-dec: Tristan Tjon-a-Kon
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ZIEKENBOEG:

Stond er in het vorige clubblad, weinig tot geen leed. Helaas moeten wij twee speler toevoegen aan
onze blessurelijst. Loyd Vrede, B1 (knieoperatie) en Melvin Meijer, C1 (schouderbladblessure)
bevolken onze ziekenboeg. Ook beterschap voor de leider van de D2, Frans Musson. Frans heeft
afgelopen donderdag een liesoperatie ondergaan. Mannen namens onze afdeling veel beterschap en
gauw tot ziens langs de lijn of in het veld.
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

CEES HOUWELING ZAALSPELDAG
Op 17 januari 2015 is het zover. De jaarlijkse Cees Houweling zaalspeldag gaat weer van start.
Dezelfde formule maar in een ander jasje. Wij wijken voor één maal uit naar Borchland. De
sportzaal in Duivendrecht is inmiddels gereed, maar de bijeenkomstruimte en daarbij de bar en
keuken zijn helaas nog niet beschikbaar. Een bouwkeet van 6 bij 6 meter is alles wat er is. Voor de
reguliere gebruikers van de sportzaal is dit voorlopig genoeg, maar voor een kleine 175 jeugdleden
van sv CTO ’70 en hun ouders is dit ietsepietsie aan de krappe kant. Wij wijken dus uit naar
Borchland. Borchland heeft op 17 januari nog de beschikking over 3 velden met boarding. Hierdoor
kunnen wij alle drie de categorieën tegelijk laten spelen en duurt de avond ook niet zo lang. Ja u
leest het goed, de avond. Wij willen starten om 17:00 uur en zijn dan om 21:00 uur klaar met alle
wedstrijden. Helaas kan het niet eerder want er is nog een vol middagprogramma in Borchland.
Omdat we tegelijk starten zijn we op zoek naar scheidsrechters en enthousiaste ouders die een team
willen begeleiden (uiteraard waar hun spruit in voetbalt) De F pupillen worden gehusseld en spelen
in Eredivisie en Jupiler teams, de E pupillen worden gehusseld en spelen als internationale teams en
de D pupillen spelen als landenteams. Voor een impressie van 2014, kijk op:
https://picasaweb.google.com/cto70.voetbal/140215CeesHouwelingZaalspeldagTeamfotoS#  en
https://picasaweb.google.com/cto70.voetbal/14021537eCeesHouwelingZaalspeldag#

mailto:voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
https://picasaweb.google.com/cto70.voetbal/140215CeesHouwelingZaalspeldagTeamfotoS
https://picasaweb.google.com/cto70.voetbal/14021537eCeesHouwelingZaalspeldag
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WEDSTRIJDVERSLAG

Geinburgia D1 vs CTO'70 D2: 01-11-14
 In het dorpje Driemond ligt het voetbalclub Geinburgia wat eigenlijk nog in Amsterdam is
gevestigd. Onze oranje/witte leeuwen moesten om 11.30 spelen.
Na de warming-up en de “mental speech” van de coach Ed ging de wedstrijd eindelijk beginnen. De
1e helft begonnen de leeuwen gretig aan de wedstrijd, ze counterden en zetten volop druk op de
tegenstander en dreven ze steeds op hun eigen speel- helft. De doelpunten kwamen al heel snel na
goed combinatie- spel voorin. Yacinto ronde het fraai af, 0-1 daarop volgde meteen de 0-2 ook op
de naam van Yacinto. De Driemonders handen geen schijn van kans tegen onze gedreven
oranje/witte leeuwen, terwijl de mannen uit Duivendrecht zoveel kansen creëerden op de doel van
de tegenpartij. Uiteindelijk werd het 0-3 en 0-4 op de naam van Damon en Yacinto die weer
trefzeker is. Uiteindelijk blies de scheidsrechter op zijn fluit einde 1e helft. De Tweede helft was
weer 1 richtingsverkeer, CTO 70 D2 walste weer over hun tegenstander. De thuisclub kon geen
vuist maken, vervolgens kwam de nul vijf en de nul zes op de namen van Soufiane en Felis. Met
nog een kwartier te spelen begon uiteindelijk de thuisploeg te voetballen, ze speelden de bal rond en
creëren wat kansen bij het doel van Brian en kwamen steeds meer op de helft van de oranje/witte
leeuwen. Nul zeven kwam uit het niets vallen en Soufiane maakte het doelpunt, hierop reageerde
Geinburgia uit een hoekschop en het werd   1-7. De ploeg uit Duivendrecht voetbalde steeds
nonchalanter waarop balverlies werd geleden en CTO 70 niet geconcentreerd ging voetballen
waarop de 2-7 inmiddels in het net ging. We hadden intussen een keeperswissel, Benjamin v/d D3
keepte de laatste tien minuten. De Driemonders begonnen steeds brutaler in de duels, de
achterhoede van CTO hadden steeds balverlies waaruit de 3-7 aanstaande was. De coach Ed was
hier niet blij mee en ook de meegereisde supporters dachten er net zo over. Hij moedigde en coachte
zijn team tot het eind signaal en gelukkig kwam die ook, eindstand 3-7 voor CTO'70 D2! Proficiat
aan Brian, Thijs, Boris, Yoesef, Sikko, Damon, Rosario, Bodhi, Jazzely, Iliyashoe, Soufiane,
Ashish en met dank aan Yacinto (D1), Felis (D3) & Benjamin (D3) die mochten meespelen!

CTO'70 vs Ouderkerk D3: 08-11-14
De thuisclub CTO D2 speelde de 7e wedstrijd tegen Ouderkerk dat ongeveer op de 7e/8e plaats
staan in de competitie. Na een goede warming-up en een pep talk v/d coach begon de wedstrijd om
half tien. De oranje/witte leeuwen begonnen nerveus aan de wedstrijd en leidde steeds vaker
balverlies en zette te weinig druk op de tegenpartij. Enigszins waren hier en daar wat kansen op het
doel van Ouderkerk totdat er een doorbraak kwam van de tegenstander en die maakte de 0-1 op het
scorebord. Zo de leeuwen waren even wakker geschud en met beide voeten op aarde zou ik maar
zeggen, ze waren steeds meer op de helft van de tegenpartij en begonnen eindelijk meer te
counteren. Waarop de volgende doelpunt aanstaande was en op de naam van Damon 1-1.  Zo kwam
er een einde aan de 1e helft, na de rust kwamen ze met goede moed het veld op. Het spelbeeld was
eigenlijk niks veranderd, beide teams wilden niet verliezen en probeerden zolang het balbezit in de
eigen ploeg te houden en creëren beiden weinig schietkansen. Druk op elkaar leggen was niet eens
te zien. Maar het geluk trok toch CTO'70 naar zich toe en de leeuwen maakte uiteindelijk de 2-1,
volgens mij was dat op naam van Soufiane. Nog even een tandje erbij zetten! met nog maar 10 min
spelen op de klok!;En gelukkig daar was het eindsignaal 2-1, gewonnen! De coach & leider waren
eigenlijk niet tevreden ten eerste over het spel en tweede was men niet geconcentreerd en serieus
bezig geweest met de wedstrijd. Maar in ieder geval gefeliciteerd met de kleine overwinning!
(Brian, Sikko, Thijs, Nathaliën, Yoesef, Ilyashoe, Jazzely, Soufiane, Ashish, Rosario, Damon,
Bodhi en als gast meegespeeld Emeka (E1) bedankt!

Gr. van Leider(Frans) & Trainer/coach(Ed)



- 11 -

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
06-12 09:30 Bies 10:45 Almere D1 – CTO ’70 D1 71465
13-12 n.n.b.

D2 – 3e klasse 13 – Leider: dhr: F. Musson tel: 06-44557032
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 11:45 CTO 12:30 CTO ’70 D2 – Zuidoost United D2 91077
13-12 n.n.b.

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
06-12 14:45 Bies 16:00 Buitenveldert D6 – CTO ’70 D3 71726 aanvangstijd
13-12 n.n.b.

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
06-12 11:45 Bies 13:00 Pancratius D8 – CTO ’70 D4 71728
13-12

E1 – 1e klasse 05 – Leider: mevr. V. Drielinger tel: 06-22600177
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 E1 – Geuzen Middenmeer E2 105237
06-12 10:30 tot 12:45 Kantinedienst: Isaac Amucha, Johnatan Ogbuli en Yannick Struis
13-12 n.n.b.
E2 – 2e klasse 09 – Leider: dhr: J. Groenenberg tel: 06-52589189
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 E2 – Sporting Almere E4 112146
13-12 n.n.b.

E3 – 4e klasse 13 –Leider: dhr: P. Greijmans tel: 06-24132688
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 E3 – Buitenboys E10 104714
06-12 08:30 tot 10:45 Kantinedienst: Ashraf rahamat Raoel Tan, Joshua Wilson
13-12 n.n.b.
E4 – 5e klasse 16 –Leider: dhr: Raap tel: 06-36087820
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 12:00 Bies 13:15 Buitenboys E12 – CTO ’70 E4 93272
13-12 10:00 Bies 11:15 Sporting Almere E11 - CTO ’70 E4 147267

E5 – 5e klasse 14 – Leider: mevr: Thakoer tel: 06-14777993
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 08:15 Bies 09:30 Buitenveldert E11M - CTO ’70 E5 93274
13-12 n.n.b.

E6 – 6e klasse 14 – Leider mevr. J. de Maa tel: 06-41470381
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 07:45 Bies 09:00 Tos-Actief E8 – CTO ’70 E6 93284
13-12 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 E6 – de Meer E4 85468
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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
06-12 11:45 CTO 12:30 CTO ’70 E7 – Buitenveldert E10 54703
06-12 12:30 tot 14:45 Kantinedienst: Laurens Metz, Ikenna Owusu en Roan Quik
13-12 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 E7 – Waterwijk E18 99608
F1 – 3e klasse 13 – Leider: dhr B. Scholten tel: 06-51538246, dhr Kollen tel: 06-21922912
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 F1 – WV-HEDW F2 103170
13-12 n.n.b.

F2- 4e klasse 09 – Leider: dhr Spaan tel: 06-21958682/06-24688209
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 F2 -Fortius F3 59308
13-12

F3 – 5e klasse 10 – Leider: dhr vd Maat tel: 06-51091649
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 09:00 Bies 10:15 Diemen F6 -CTO ’70 F3 93305
13-12

F4 – 6e klasse 13 – Leider: dhr Bloemhof tel: 06-10327557
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 11:15 Bies 12:30 De Dijk F4 – CTO ’70 F4 93308
13-12 n.n.b.

F5 – 6e klasse 13 – Leider: dhr J. Verzijden tel 06-18462456
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
06-12 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 F5 – IJburg F6 137503
13-12 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 F5 – de Meer F2 137501
13-12 10:15 tot 12:30 Kantinedienst: Yoel Jannick Medong, Samuel vd Weert

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
07-12 13:00 CTO 14:00 CTO ’70 B1 – JOS/Watergraafsmeer B1 130561
07-12 14:00  tot 16:00 Kantinedienst: Mohammed El Saddig
14-12 09:15 Bies 10:30 AS’80 B4 – CTO ’70 B1 151882 BEKER
C1 – 2e kl. 01 - Leider: dhr R. Cengioglu tel: 020-4020973 (MGMW41Y)
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
07-12 08:30 CTO 09:30 CTO ’70 C1 – Abcoude C2 131873
07-12 08:30 tot 10:45 Kantinedienst: Yuri Klinkenberg, Yoeri Koelma
14-12 n.n.b.
C2 – 3e klasse 06 – leider: dhr. Aamarou tel: 06- 87244759
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
07-12 12:45 CTO 13:30 CTO ’70 C2 – TABA C3 131501
14-12 n.n.b.

C3 – 3e klasse 08 –  Leider: dhr F. Cramer (MGJL55X) tel: 06-22148012
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
07-12 08:45 Bies 10:00 Geuzen-Middenmeer C4 – CTO ’70 C3 132066
14-12 n.n.b.
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ADRESSEN CLUBS
Almere fc. Sportpark "de Marken", Hofmark, Almere Haven 036-5403030
AS'80 Sportpark "Klein Brandtpark", Eilandendreef, Almere Stad 036-5331335
Buitenboys sc Sportp. "Polderkwartier", Daniël Stalpaertstr. 1, Almere Buiten afkeur.036-

5322197
036-5320561

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
GeuzenMmeer Sportpark Voorland, Voorlandpad 6, Amsterdam  ‘ afkeur. 020-

4681882
020-6927617

Pancratius
Rksv

Sp. Schuilhoeve, Wijnmalenstr/Lindberghln, Badhoevedorp 020-6593507

Sporting
Almere

Fanny Blankers Koen Sp. Almere, Competieweg 22, Almere 06-20602316

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

BELANGRIJKE MEDEDELING
Zoals eerder al aangekondigd, wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een volledig
nieuwe website voor onze vereniging. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
vormgeving en inhoud en dan gaan we starten met de technische kant. Om alles goed te kunnen
laten werken moeten wij ons domein namelijk verhuizen naar een nieuwe webhost.
Dit betekent dat de website vanaf 15 december as. niet meer bereikbaar is en dat ook de
@svcto70.nl e-mailadressen vanaf die datum tijdelijk niet bereikbaar zijn. Mails die naar de
@svcto70.nl adressen gestuurd worden zullen onbestelbaar terug komen of niet aankomen bij de
juiste persoon.
Voor dringende zaken kunt u vanaf 15 december mailen naar webmaster.cto70@gmail.com.
Vanaf dit e-mailadres zal uw mail doorgestuurd worden naar de juiste persoon binnen de
vereniging. Meld daarom altijd in het onderwerp van uw mail voor welke afdeling en persoon uw
mail bedoeld is.
Hopelijk duurt deze verhuizing niet langer dan twee weken en is alles vanaf na de feestdagen weer
in de lucht volgens de bekende adressen
 Wanneer wij meer kunnen zeggen over de verhuizing, zullen wij u zo snel mogelijk informeren via
verschillende kanalen.
Houd dus tot 15 december de website goed in de gaten en volg ons ook op Twitter en Facebook om
altijd de laatste informatie te kunnen lezen!

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 wordt
de nieuwe website LIVE gelanceerd!
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AFDELING HANDBAL
Wedstr.secr. : Riet Simon …………….. email: c.simon3@chello.nl
Redactie : …………….. ……………… …………………… ………….

CTO’70 - Vriendschap    12-8

Ziezo,deze wedstrijd werd er de volle winst weer gehaald alhoewel het de eerste helft echt
niet makkelijk ging. Het zwakke punt was toch nog steeds “de verdediging”
Zo af en toe vallen er behoorlijke gaten in onze verdediging maar in de tweede helft ging het
naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter.
De rust kwam dan ook wel met een 6-5 voorsprong maar was toch nog steeds krap.
Allengs wij verder kwamen liep de verdediging en de aanval toch beter en konden er veel
aanvallen keurig met een doelpunt afgemaakt worden. De eindstand werd dan ook 12-8
in het voordeel van onze dames.

US  - CTO’70 .  6 - 15

US, een vereniging die uit allemaal studenten bestaat dus met een heel verschil in leeftijd
dan onze dames. Daar moest aan getrokken worden hetgeen dan ook wel gebeurde maar.....
wel in tactisch opzicht want met rennen en heen en weer vliegen redden onze dames het niet.
Als er door de tegenstander een break out wordt gelopen moet er wel aan getrokken worden natuurlijk maar
dat gaat dan ten kostte van de volgende aanval van CTO.
Hoe dan ook ging de eerste helft van CTO prima ,een goed georganiseerde verdediging door alle speelsters
goed uitgevoerd. waardoor wij al met de rust op een 7-1 voorsprong kwamen.
Echter zo goed als de verdediging in de eerste helft was zo rommelig en chaotisch het de tweede helft ging
maar ..met kunst en vliegwerk werd de voorsprong nog groter.
Zelf Natascha Broodbakker maakte haar eerste doelpunt onder luid gejuich en groot applaus van haar
medespeelsters. Ook een extra pluim weer voor onze ‘Inval”keepster Jolanda Scholman die  stoïcijns haar
moeilijke werk deed en in beide wedstrijden een groot aandeel in de overwinning had.
lu

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

BELANGRIJKE MEDEDELING
Zoals eerder al aangekondigd, wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een volledig nieuwe
website voor onze vereniging. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vormgeving en inhoud en
dan gaan we starten met de technische kant. Om alles goed te kunnen laten werken moeten wij ons domein
namelijk verhuizen naar een nieuwe webhost.
Dit betekent dat de website vanaf 15 december as. niet meer bereikbaar is en dat ook de @svcto70.nl e-
mailadressen vanaf die datum tijdelijk niet bereikbaar zijn. Mails die naar de @svcto70.nl adressen
gestuurd worden zullen onbestelbaar terug komen of niet aankomen bij de juiste persoon.
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daarom altijd in het onderwerp van uw mail voor welke afdeling en persoon uw mail bedoeld is.
Hopelijk duurt deze verhuizing niet langer dan twee weken en is alles vanaf na de feestdagen weer in de
lucht volgens de bekende adressen . Wanneer wij meer kunnen zeggen over de verhuizing, zullen wij u
zo snel mogelijk informeren via verschillende kanalen.
Houd dus tot 15 december de website goed in de gaten en volg ons ook op Twitter en Facebook om
altijd de laatste informatie te kunnen lezen!

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 wordt
de nieuwe website LIVE gelanceerd!
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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.

Donderdag 4 december 2014: kampioenswedstrijd CTO'70 HS1
A.s. donderdag om 21.00 uur speelt ons eerste herenteam de laatste wedstrijd van de
najaarscompetitie in de Amsterdamse Wethouder Verheijhal. Op dinsdag speelt de nummer twee in
de poule hun laatste wedstrijd en is duidelijk met hoeveel punten er minimaal gewonnen moet
worden. Promotie is al zeker (nummer 1 en 2 promoveren direct), maar dat doe je toch liever als
kampioen. Punt voor punt, set voor set zal er gestreden moeten worden om de winst en daarmee ook
om het kampioenschap. Publiek is van harte uitgenodigd om deze wedstrijd bij te wonen en ons
team aan te moedigen.

38ste Huisman Snerttoernooi
Er kan nog steeds worden ingeschreven worden voor het 38ste Huisman Snerttoernooi (23 en 24
januari 2015), er zijn nog enkele plekken beschikbaar. De Snertcie. is op dit moment druk bezig om
ook het belangrijke sociale gedeelte tijdens het toernooi invulling te geven. Gezien de beperkte
ruimte in de sportzaal en de tijdelijke kantinekeet is dat een grote uitdaging, maar het lijkt te lukken.
Dus een wedstrijdje spelen en vervolgens weer gezellig bijpraten is mogelijk! Zoals gebruikelijk zal
mevrouw Huisman ook dit jaar weer de SNERT op zaterdagmiddag verzorgen.

Uitslagen Grote Clubactie
Degenen die een lot hebben gekocht voor de Grote Clubactie kunnen de uitslag bekijken op:
www.clubactie.nl of via tel. 0900-258 2228 beluisteren  (35 ct. per minuut)

----------  ----------
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Laatste wedstrijden najaarscompetitie Aspiranten
Op 6 en 13 december spelen onze Aspiranten hun laatste wedstrijden in 2014. Onze ASP1 laat vaak mooi
volleybal zien, maar tegen lange jongens is het soms lastig spelen. In het begin van een set lukt het om bij te
blijven, maar uiteindelijk gaat de winst toch naar de tegenstanders. Ook in de laatste twee wedstrijden hopen
wij dat ze hun goede spel zullen behouden en laten zien dat ze gewoon netjes kunnen volleyballen.

Onze ASP2 zal in de laatste twee wedstrijden de koppositie in hun poule verdedigen. Op dit moment 1 punt
voor op Smashing 4, de nummer twee in de poule. Eerst zal op 6 december om 13.00 uur Smashing 3 de
tegenstander zijn. Op 13 december zullen Smashing 4 en onze ASP2 bepalen wie zich kampioen mag
noemen (tijd nog niet bekend).

Wedstrijdverslag niveau 6, 22 en 29 november 2014
Op 22 en 29 november traden onze dames en heer van CTO 3 niveau 6 weer in aan in de Verheijhal voor een
paar wedstrijden. De tegenstanders zijn nog bekend van de vorige keer namelijk: VONO, KVA en Smashing.
De eerste wedstrijd is tegen Smashing, een tegenstander die we kunnen hebben maar onverwachts uit de
hoek kan komen. We begonnen goed en wonnen de eerste set. De tweede set ging een stuk lastiger. Er slopen
enkele foutjes in ons spel en dat konden we ons niet veroorloven. De tweede set ging naar Smashing.
Gelukkig konden we ons de derde set herpakken en wonnen deze set met gemak. De eerste wedstrijd zat
erop.
De tweede wedstrijd was weer tegen VONO, de gedoodverfde kampioen. Ons doel was deze dag om in ieder
geval 1 set te winnen. En dat hadden de dames en heer zich in hun oren geknoopt. De eerste set was super
spannend. Helaas moest ik het van een afstand volgen omdat ik even aan het coachen was bij niveau 4. De
stand ging gelijk op tot aan het eind. Toch trok VONO weer aan het langste eind. De tweede set hebben we
weg gegeven, de moed was de spelers in de schoenen gezakt. Voor de derde set hebben we afgesproken om
alles te geven en met risico te gaan spelen. Ofwel Puck mocht bovenhands serveren en anderen ook als ze
hier vertrouwen in hadden.
De derde set begon voorspoedig, we kwamen op voorsprong. Toch wist VONO terug te komen, weer een
super spannende set. De service van Puck liep fantastisch, VONO had hier geen antwoord op. Uiteindelijk
wisten wij de set met overtuiging te winnen, eindelijk een keer een set van VONO gewonnen. Dat smaakt
naar meer.
De week daarna, 29 november mochten we alweer aantreden voor twee wedstrijden. Deze keer tegen KVA
en ook weer tegen VONO. Tegen KVA begonnen we elke set met goed volleybal en services maar KVA
wist telkens terug te komen. Uiteindelijk hebben we wel met 3-0 gewonnen maar met minimale afstand van
KVA.
De wedstrijd tegen VONO was bijna een kopie van de vorige wedstrijd tegen hun. Weer bijna twee sets
gewonnen, helaas gingen deze keer alle drie sets naar VONO.
Toch weer goed gespeeld, volgende keer gaan we weer een set van VONO pakken.

Marc
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Sinterklaas op bezoek bij de CMV-ers
Over een week is het komt Sinterklaas bij de meesten weer langs. Vrijdag 28 november kwam de
goedheiligman bij CTO langs.
Voor de CMV-ers was er een leuke training bedacht met leuke spelletjes. Er was een hindernisbaan,
serveerspellen en volley-kegelen. De groep met kinderen was in drieën gesplitst. Om de vijf minuten
draaiden de groepen door en konden met het volgende spel beginnen. Uiteindelijk werden de punten
opgeteld om te kijken welke groep de beste was.
Dit alles onder de begeleiding van Susanne met hulp van twee vriendinnen. De moeder van Amaana en de
moeder van Rida en Abdel hebben ook een handje meegeholpen. Allen nog bedankt hiervoor.
Na de training was het zover, met veel gebonk en snoep kwam Sinterklaas binnen in de sporthal. Na het
enthousiaste onthaal nam de Sint plaats op de stoel en kon de kinderen en trainsters toe spreken. Na wat
liedjes gezongen te hebben kregen alle kinderen een kleinigheidje. De pieten gooiden nog wat snoep in het
rond en toen vertrok Sinterklaas weer, op naar de volgende.
Misschien dat de Sint volgend jaar weer langs komt Marc

Uitslagen Grote Clubactie
Degenen die een lot hebben gekocht voor de Grote Clubactie kunnen de uitslag bekijken op:
www.clubactie.nl of via tel. 0900-258 2228 beluisteren ( 35 ct. per minuut).
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BELANGRIJKE MEDEDELING
Zoals eerder al aangekondigd, wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een volledig
nieuwe website voor onze vereniging. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
vormgeving en inhoud en dan gaan we starten met de technische kant. Om alles goed te kunnen
laten werken moeten wij ons domein namelijk verhuizen naar een nieuwe webhost.
Dit betekent dat de  website  vanaf  15  december  as.  niet  meer  bereikbaar  is  en  dat  ook  de
@svcto70.nl e-mailadressen vanaf die datum tijdelijk niet bereikbaar zijn. Mails  die  naar  de
@svcto70.nl adressen gestuurd worden zullen onbestelbaar terug komen of niet aankomen bij de
juiste persoon.
Voor dringende zaken kunt u vanaf 15 december mailen naar webmaster.cto70@gmail.com.
Vanaf dit e-mailadres zal uw mail doorgestuurd worden naar de juiste persoon binnen de
vereniging. Meld daarom altijd in het onderwerp van uw mail voor welke afdeling en persoon uw
mail bedoeld is.
Hopelijk duurt deze verhuizing niet langer dan twee weken en is alles vanaf na de feestdagen weer
in de lucht volgens de bekende adressen .
Wanneer wij meer kunnen zeggen over de verhuizing, zullen wij u zo snel mogelijk informeren via
verschillende kanalen.
Houd dus tot 15 december de website goed in de gaten en volg ons ook op Twitter en Facebook om
altijd de laatste informatie te kunnen lezen!

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 wordt
de nieuwe website LIVE gelanceerd!

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

BELANGRIJKE MEDEDELING

Zoals eerder al aangekondigd, wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een volledig
nieuwe website voor onze vereniging.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vormgeving en inhoud en dan gaan we starten
met de technische kant. Om alles goed te kunnen laten werken moeten wij ons domein namelijk
verhuizen naar een nieuwe webhost.

Dit betekent dat de website vanaf 15 december as. niet meer bereikbaar is en dat ook de
@svcto70.nl e-mailadressen vanaf die datum tijdelijk niet bereikbaar zijn. Mails die naar de
@svcto70.nl adressen gestuurd worden zullen onbestelbaar terug komen of niet aankomen
bij de juiste persoon.

Voor dringende zaken kunt u vanaf 15 december mailen naar webmaster.cto70@gmail.com.
Vanaf dit e-mailadres zal uw mail doorgestuurd worden naar de juiste persoon binnen de
vereniging. Meld daarom altijd in het onderwerp van uw mail voor welke afdeling en persoon uw
mail bedoeld is.
Hopelijk duurt deze verhuizing niet langer dan twee weken en is alles vanaf na de feestdagen weer
in de lucht volgens de bekende adressen .
Wanneer wij meer kunnen zeggen over de verhuizing, zullen wij u zo snel mogelijk informeren via
verschillende kanalen.

Houd dus tot 15 december de website goed in de gaten en volg ons ook op Twitter en Facebook om
altijd de laatste informatie te kunnen lezen!

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 wordt
de nieuwe website LIVE gelanceerd!

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