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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: 04
 Duivendrecht, 23 september 2014

Wat kan het tegenzitten. Met nog 5 minuten te spelen keek CTO
zondag tegen een 1-0 achterstand aan bij Martinus. En toen was
daar ineens de gelijkmaker. Een vrije trap van Roy werd door
invaller Fano met het hoofd verlengd en dat betekende 1-1.
Vreugde in het Duivendrechtse kamp.  En zelfs leek het er even
op dat CTO met de volle winst uit Amstelveen zou vertrekken.
Maar de paal stond 3 minuten voor tijd een tweede treffer van
CTO in de weg. Maar goed, in ieder geval ’n puntje dachten de
paar aanwezige Duivendrechtse supporters. Helaas, helaas liep
het anders af. In de allerlaatste seconden van de allerlaatste
minuut wist Martinus  te scoren en dat betekende voor de
tweede maal op rij in de slotfase een 2-1 nederlaag voor CTO.
Schlemielig heet dat.
Aan het einde van de eerste helft raakte onze keeper Michel
behoorlijk geblesseerd aan zijn nek  en moest per ambulance
naar het VU worden vervoerd. Beterschap Michel en we hopen
dat je inmiddels weer thuis bent in Weesp. Voorhoedespeler
Georgie nam na het uitvallen van Michel  plaats onder de lat en
het moet gezegd worden, hij deed het met verve. Een paar maal
wist hij fraai duikend een Martinusgoal te voorkomen. Tot hij
uiteindelijk moest buigen in de allerlaatste seconden van de
wedstrijd. Hoe jammer!

KLAVERJASSEN
De “eerste vrijdag van de maand” is weer in aantocht, en dat
betekent klaverjassen.
Voor het schamele bedragje van 3 euro garanderen wij u een
ouderwets gezellige kaartavond in ons clubhuis.
Zorg dus dat je er bij bent op

VRIJDAG 3 OKTOBER
U zult er geen spijt van krijgen!
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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…..
De KNVB bestaat op 8 december 125 jaar. Daar wordt via de media aandacht aan besteed. Kijk op
www.knvb.nl/125jaar voor meer informatie. Ook in de kantine vindt je folders over de geplande
activiteiten, voor jonge en oudere leden.
De KNVB is van ons, alle voetballers samen zijn de KNVB, dus aarzel niet om je bijdrage te leveren.

Inmiddels is ook de Grote Clubactie weer van start. Een welkome aanvulling aan onze afdelingskas. Dank
aan diegenen de al een lot kochten. Mocht je Idaline gemist hebben of alsnog loten willen kopen, aarzel dan
niet het haar kenbaar te maken. Loten kosten € 3,= en € 2,40 is voor de afdeling.

En verder blijft het voor velen wennen zonder papieren clubblad. Misschien is het bedrog maar missen we
daardoor ook een aantal trouwe supporters? Niet iedereen beschikt immers over internet.
Mocht u iemand in uw naaste omgeving horen het papier te missen en bent u in de gelegenheid om te
printen, aarzel hen dan niet om hen te helpen en van de uitgeprinte voetbalpagina’s te voorzien.

Bestuur afd. voetbal.

BESTUURSDIENSTEN VERGADERINGEN
21 sept. Roy Rond 25 september jeugd- en voetbalbestuur
28 sept. Idaline Andriessen
  5 okt.   Jan Houweling

LIEF en LEED…….

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

* * * * *
CONTRIBUTIE
Half juli hebben alle leden die (nog) niet per machtiging betalen een betalingsherinnering over de contributie
voor dit seizoen thuis gestuurd gekregen.
Er had voor 15 september jl. betaald moeten worden.
Helaas hebben heel veel leden c.q. ouders van jeugdleden dit nog niet gedaan. Deze week de laatste kans om
dit in orde te maken.
Volgende week maken we de tussenbalans op en volgen er stappen. Schorsing van training of wedstrijden
zijn dan opties.
Zorg er voor dat u bij betaling het juiste IBANrekeningnummer NL 20INGB0002108828 vermeld  en ook
uw lidnummer dat in de brief vermeld staat en begint met 100….. . Want zonder dat laatste kan uw betaling
niet verwerkt worden.
Wilt u contant betalen maak dan even een afspraak met onze ledenadministratie, Idaline Andriessen, tel. 020
-6953305
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WEDSTRIJDPROGRAMMA:
Datum     wed.nr. wedstrijd veld tijd scheidsr.
Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591
27-09 92966 Buitenveldert Ve 2 - CTO ’70 Ve 1 nnb 17.45  nnb
04-10 92967 fc Aalsmeer Ve1 - CTO ’70 Ve 1 nnb 14.30 nnb
11-10 CTO ’70 Ve 1 - = VRIJ
G team ,  1e klasse B , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388
27-09 113170 Buitenboys G1 - CTO ’70 G1 nnb 10.15 nnb
04-10 113153 CTO ’70 G1 - RODA ’23 G1 1e 12.30 P.v.Duuren
11-10 CTO ‚70 G1 -  =  VRIJ
1e elftal  zaterdag 4e klasse D leider:
27-09 29913 Buiksloot 1 - CTO ’70 1 nnb 14.30 R.ter Hoeve
04-10 30315 CTO ’70 1 - Zeeburgia 1 1e 15.00 O.Polatci
11-10 28923 Sp. Martinus 1 - CTO ‚70 1 1e 15.00 J. Kok
2e elftal  zaterdag res. 4e klasse 08 leider:
27-09 109571 Fortius 5 - CTO ’70 2 nnb 14.30 nnb
04-10 109579 AFC 12 - CTO ‚70 2 nnb 16.55 nnb
11-10 CTO ’70 2 - = VRIJ
1e elftal  zondag 4e klasse F : leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305
28-09 38032 CTO ’70 1 - TOG 1 1e 14.00 M. Huyboot
05-10 40420 ZuidOost United 1 - CTO ’70 1 nnb 15.00 A. Sayar
12-10 38029 CTO ’70 1 - Fortius 1 nnb 14.00 A. van Laar
2e elftal zondag res. 4e klasse 08: leider: K. Lakerveld tel. 06 – 29440284
28-09 119122 CTO ’70 2 - Voorland 2 1e 11.30 nnb
05-10 119127 CTO ’70 2 - TABA 4 1e 11.30 nnb
12-10 CTO ’70 2 -  =  VRIJ
3e elftal zondag res.4e klasse 09: leider:M. Meents, tel. 06-11318719
28-09 119133 CTO ’70 3 - Swift 5 2e 11.30 zelf/RW vakantie
                  Assistentie kantine van 14.30 tot 16.00 uur. Namen worden nog bekend gemaakt
04-10 125086 Overamstel 3 - CTO ’70 3 nnb 13.00 nnb
12-10 CTO ’70 3 -  =  VRIJ

TERREINLIGGING:
Aalsmeer fc
AFC sportp. Goed Genoeg, de Boelenlaan 50, Amsterdam, 0900-2002020
Buiksloot sportp. Buiksloot, Baron de Coubertinlaan 2, Amsterdam, tel. 020-6314355
Buitenboys sportp. Polderkwartier,D.Stalpaerstr.1,Almere, tel. 036-5322197/036-5320561

Buitenveldert sportp. Boelelaan1100, A’dam, 020- 6445577
Fortius sportp. Middenmeer, Radioweg 77, A’dam, tel. 020 - 6927955
Overamstel sportp. Middenmeer, Radioweg 65, A’dam, tel. 020-6925754
Sp. Martinus sportp. Overburg, Amsterdamseweg 247, Amstelveen, tel. 020 – 6413882
Zuidoost United Bijlmersportpark, Karspeldreef 505, A’dam ZO. Tel. 06-23208312

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

* * * * *
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WIST U  DAT…
* de wedstrijdbal van 28 september a. tegen TOG beschikbaar is gesteld door:

EEN TROUWE SUPPORTSTER
* wij haar daar weer heel hartelijk voor bedanken….
* het nog mogelijk is om voor zondag 11 oktober, de thuiswedstrijd tegen Fortius, of een van de

overige elf 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

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 22-09-2014: DCG 3 – CTO ’70 1 ** 21.15 ** Sporth.Zuid-veld 2 **
wedstr.nr.: 15394 ** scheidsrechter: tegenstander

Maandag 29-09-2014: CTO ’70 1 – RAV 1 ** 22.00 ** Sporth.Zuid-veld 1A (= voor) **
wedstr.nr.: 15091 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

©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
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
***2e team (team Smid) – 7e klasse 09***
©Maandag 13-10-2014: CTO ’70 2 – Plein83 16 ** 21.00 ** Oostenburg **
wedstr.nr.: 114035 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
***3e team (team Koch) – 6e klasse 15***
Woensdag 01-10-2014: CTO ’70 3 – Schollevers 5 ** 21.05 ** Bijlmer Sportcentrum **
wedstr.nr.: 52286 ** scheidsrechter: R. Gietermans

©Maandag 06-10-2014: CTO ’70 3 – Legmeervogels 7 (BEKER) ** 20.10 ** Bijlmer
Sportcentrum **
klasse: groep 2-68 ** wedstr.nr.: 53133 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!!

©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 **  21.10 ** Aristoshal **
wedstr.nr.: 52287 ** scheidsrechter: tegenstander

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

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

BESTUURDER VAN DIENST
27 september C. (Charl) Oostheim
04 oktober F. (Fano) Antonia

UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER
Er valt weinig te melden vanuit de bestuurskamer. Alle teams draaien op volle toeren. Op een kleine
wijziging na in de teamsamenstelling, zijn alle teams compleet. Ook de kantinediensten gaan goed.
Nu wil Carla van Wees (hoofdbestuurslid en lid van de kantinecommissie) op 1 oktober en 8
oktober voor alle belangstellende ouders een keuken informatie-middag houden. Op deze middag
worden de keukenonderdelen uitgelegd, zodat u meer komt te weten over de aanwezige apparatuur.
Als jeugdbestuur vinden wij dit een geweldig initiatief en we hopen daarbij dat veel ouders aan deze
oproep gehoor geven. Veel dank aan Bart Scholten, de leider van onze F1 pupillen die een
wedstrijdverslag heeft ingestuurd. U kunt verderop in dit clubblad het verslag lezen. Over een
kleine maand is er in de herfstvakantie ons jaarlijks terugkerende evenement, De Jeugdolympiade.
Laat niet verstek gaan en kom op tijd. Voor alle zaterdag teams is de aanvangstijd half 2 (behalve
de mini’s. Zij zijn vrij)
Op 13 oktober 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 iedereen
die dit interessant vind. (zie aankondiging verderop in dit blad)

                                                          Namens het Jeugdbestuur, Paul Cramer (jeugdvoorzitter)

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

Maar het belangrijkste is dat CTO ’70 door deze inspanning een mooi bedrag overhoud van deze
inspanning. En dat kan CTO ’70 heel goed gebruiken. We proberen voor alle teams goede trainers
voor de groep te krijgen en ook het materiaal kost veel geld. En dan hebben we het nog maar niet
over de kosten van de accommodatie. Gas, elektra, water, verzekeringen en ga zo maar door. Ook
voor ons wordt alles duurder. Zonder de opbrengst van zo’n loterij zou een extra verhoging van de
contributie tot de mogelijkheid kunnen behoren. Dus koopt u allemaal a.u.b. minimaal twee loten.
Alleen dat zou al beteken dat we een mooi bedrag binnen halen. Steun ons en u maakt kans op een
mooie prijs.
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TEAMVERSLAG svCTO ’70 F1
Afgelopen zaterdag hebben we een fantastische wedstrijd van de F1-tjes gezien. Na een drietal zware en
moeizame bekerwedstrijden, hebben de jongens laten zien wat ze in hun mars hebben. Afgelopen week zijn
de F1-tjes extra onder handen genomen door onze eigen drie trainers en dat heeft direct zijn vruchten
afgeworpen. Er werd overgespeeld, samen aangevallen en iedereen speelde goed vanuit zijn eigen positie.
Hier en daar moest er vanaf de zijlijn nog wel eens gecorrigeerd worden, maar de jongens pakten het goed
op. Aangemoedigd door hun fanatieke en trouwe aanhang, wisten de F1-tjes een knappe 1-3 overwinning uit
bij Buitenveldert te behalen. Gelijk vanaf het begin af aan vielen de F1-tjes goed aan, waarbij de
verdediging onder de leiding van onze eerste captain Levi erg solide oogde. Al snel wist onze spits Yesser het
net te vinden na een fraai opgezette aanval. Een mooie opsteker: een 0-1 voorsprong. Vervolgens ontspon
zich een mooie strijd tussen beide ploegen, waarbij het gelijk opging, maar vlak voor de rust toch de 1-1 viel.
Uit een corner werd de goed keepende Kees kansloos uit onverwachte eigen hoek (met behulp van een F1-
been, want zelf scoren lukte Buitenveldert niet) gepasseerd, wat, na later bleek, de enige maal deze wedstrijd
was dat onze keeper gepasseerd werd. Na de gebruikelijk verfrissende limonade, trokken de F1-tjes wederom
ten strijde. Met het continue druk houden op het doel van de tegenstander, werd Buitenveldert door de F1-
tjes vastgepind op eigen helft. Het onvermijdelijk gebeurde dan ook kort na rust: Diego scoorde de 1-2, niet
veel later gevolgd door de 1-3, wat ook de eindstand was. Opgetogen en erg blij met hun eerste overwinning
toog de F1 huiswaarts.

met vriendelijke groet,
Bart

U ziet het, een teamverslag. U kunt als jeugdleider, ouder, opa, oma of gewoon als toeschouwer copy
insturen van een CTO wedstrijd die u gezien heeft. Dit teamverslag zal dan geplaatst gaan worden in het
eerstvolgende clubblad. Dus laat uw voetbalhart spreken en zet het op papier, want er is niets leuker voor een
spelend lid om zijn wedstrijd opnieuw te beleven in het clubblad.
Copy kan worden gestuurd naar: voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
Denk eraan dat u vier dagen voor de eerstvolgende verschijningdatum de copy instuurt.
(verschijningsdata clubblad hangt in de hal van het sportcomplex)

VERJAARDAGENAdam Achgare 23-sep, Serano Ganpat 23-sep, Rosario Tjokropawiro 25-sep,
Bodhi di Fonseca, 25-sep, Jay van der Horst 26-sep, Felix Bandoh 27-sep,
Maxim van Selst 29-sep, Lounes Saidini 29-sep, Rico Buitenhuis 2-okt,
Emiliano Virginia 3-okt, Donevon Jesserun 6-okt, Lechaun Macnack 7-okt
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EVENEMENTENKALENDER SEIZOEN 2014 - 2015
Wanneer Wat Wie
15 oktober Jeugdolympiade D, E en F pupillen
17 januari Zaalspeldag (Borchland) D, E en F pupillen

KANTINEBIJEENKOMST
Op 1 en 8 oktober wil Carla van Wees (hoofdbestuurslid en kantinemedewerkster) alle
geïnteresseerde ouders uitnodigen voor een 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 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

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

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
27-9 10:45 Bies 12:00 Weesp D1 – CTO ’70 D1 71474
4-10 10:30 CTO 11:30 CTO ’70 D1 – RKDES D1 141124

D2 – 3e klasse 13 – Leider: dhr: F. Musson tel: 06-44557032
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 09:15 Bies 10:30 De Meer D1 – CTO ’70 D2 71721
4-10 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 D2 – Geuzen Middenmeer D3 94861
4-10 08:30 tot 10:45 Kantinedienst: Adam Achare, Souffiane Achkari, Damion Alipour
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
27-9 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 D3 – Waterwijk D9 89184
27-9 08:30 tot 10:4

5
Kantinedienst: Christian Bajana, Nigel
Agaypong

4-10 07:45
Bies

09:0
0

SDZ D6 – CTO ’70 D3 71723

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
27-9 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 D4 – TABA D4 59874
4-10 12:45 Bies 14:00 IJburg D7 – CTO ’70 D4 71731 parkeerprobleem
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E1 – 1e klasse 05 – Leider: mevr. V. Drielinger tel: 0622600177
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 08:45 Bies 10:00 TABA E1 – CTO ’70 E1 92975
4-10 09:45 Bies 11:00 IJburg E2 – CTO ’70 E1 73272 parkeerprobleem
4-10 10:30 tot 12:45 Kantinedienst: Adam Nzenwere, Isaac Amucha, Jenoha Bruinhart
E2 – 2e klasse 09 – Leider: dhr: J. Groenenberg tel: 06-52589189
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 10:00 Bies 11:15 ZO UNITED E3 – CTO ’70 E2 92980
4-10 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 – Diemen E2 113742

E3 – 4e klasse 13 –Leider: dhr: P. Greijmans tel: 06-24132688
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 E3 – TOG E1 88648
4-10 08:15 Bies 09:30 Voorland E3 - CTO ’70 E3 93265

E4 – 5e klasse 16 –Leider: dhr: Raap tel: 06-36087820
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 E4 – Fortius E6 59294
27-9 10:30 tot 12:3

0
Kantinedienst: Aiden de Haan, Tyler Cole, Zaraq
Cooper

4-10 07:45
Bies

09:0
0

TOS-Actief E7 - CTO ’70 E4 93270

E5 – 5e klasse 14 – Leider: AI mevr: Thakoer tel: 06-14777993
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 E5 – sp Martinus E12 105847
4-10 09:00 Bies 10:15 RKAVIC E4 – CTO ’70 E5 93277

E6 – 6e klasse 14 – Leider mevr. J. de Maa tel: 06-41470381
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 11:45 CTO 12:30 CTO ’70 E6 – Geuzen Middenmeer E5 105253
4-10 14:00 Bies 15:15 Buitenveldert E9 – CTO ’70 E6 93280

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
27-9 11:45 CTO 12:30 CTO ’70 E7 – Buiksloot E7 103075
27-9 12:30 tot 14:45 Kantinedienst: Darren Ho, Matthew Lang
4-10 n.n.b.
F1 – 3e klasse 13 – Leider: dhr B. Scholten tel: 06-51538246, dhr Kollen tel: 06-21922912
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 09:00 Bies 10:15 sp Martinus F6 – CTO ’70 F1 93293
4-10 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 F1 – De Meer F1 85485

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
27-9 08:45 Bies 10:00 Zeeburgia F7 – CTO ’70 F2 93299
4-10 08:45 CTO 09:30 CTO ’70 F2 – AFC F8 71045

F3 – 5e klasse 10 – Leider: dhr vd Maat tel: 06-51091649
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 11:45 CTO 12:30 CTO ’70 F3 – Voorland F2 98354
4-10 07:45 Bies 09:00 TOG F1 – CTO ’70 F3 93304

F4 – 6e klasse 13 – Leider: dhr Bloemhof tel: 06-10327557
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 10:15 CTO 11:00 CTO ’70 F4 – TABA F4 88608
4-10 07:45 Bies 09:00 DRC F2 – CTO ’70 F4 93309
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F5 – 6e klasse 13 – Leider: dhr Verzijden tel: 06-18462456
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
27-9 10:15 Bies 11:30 Geuzen Middenmeer F6 – CTO ’70 F5 137495 Ingang Voorland /Athena
4-10 11:45 CTO 12:30 CTO ’70 F5 – Ijburg F7 137496
4-10 12:30 tot 14:30 Jesse Jong a Lock, Emmanuel Osei

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
28-9 08:15 Bies 09:30 Sp Almere B3 – CTO ’70 B1 131102
5-10 07:45 Bies 09:00 AS’80 B4 – CTO ’70 B1 130652

C1 – 2e kl. 01 - Leider: dhr R. Cengioglu tel: 020-4020973 (MGMW41Y)
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
28-9 07:45 Bies 09:00 Swift C2 – CTO ’70 C1 131470
5-10 11:30 Bies 12:45 Waterwijk C1 – CTO ’70 C1 131594

C2 – 3e klasse 06 – leider:
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
28-9 08:45 Bies 10:00 Ouderkerk C3 – CTO ’70 C2 131850
5-10 08:15 Bies 09:30 Sp Almere C5 – CTO ’70 C2 132201

C3 – 3e klasse 08 –  Leider: dhr F. Cramer tel: 06-22148012
d.d. Verzamel. Spel. Wedstrijd Wed.nr Bijzonderheden
28-9 13:15 CTO 14:00 CTO ’70 C3 – TOS-Actief C3 131942
28-9 13:30 tot 15:30 Kantinedienst: Marcellino Iskander, Bobby Kalshoven 133947
5-10 07:45 Bies 09:00 Pancratius C6 – CTO ’70 C3 133947

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

Dames handbal CTO’70

Allereerst danken wij Peter Griffioen , Carl Simon en Dhr.Beukenboom voor het weer speelklaar
maken van ons handbalveld.Het was met groen overwoekerd en de lijnen waren wat vaag
geworden.Deze drie mannen hebben er ,denk ik, een behoorlijke pijn  in de rug van gekregen.
Klasse heren !!!

Dit seizoen weer gestart na een gedwongen uitstapje wegens ledengebrek naar o.a. Nea.
Nu echter ging bij diverse dames toch “het hart uit naar CTO” en doordat de ver.Muiden
opgehouden is te bestaan kwamen er drie speelsters naar CTO die wel graag door wilden
handballen. Daar waren wij blij mee want nu kon er verder gebouwd worden aan een behoorlijk
team..Weliswaar nog onder de vlag van s.v.Heracles, wiens heren ook al eens bij CTO
speelden,maar toch is dit een stap in de goede richting.
En wat voor een stap,kom niet te gauw na de wedstrijd in de kleedkamer want daar is het heel erg
”oude jongens krentenbrood”. In dit geval dames dus. Sommigen kennen elkaar al vanaf hun
jeugd,spelend bij een aspiranten team en dat is dan vanaf hun 7/8ste jaar Dus zo’n kleine dertig jaar
hebben zij altijd contact gehouden. Maar ook de dames die verhuisd zijn en niet meer echt in de
buurt wonen vinden het geweldig leuk.
Uiteraard hopen wij dat het allemaal zo blijft en dat er daardoor nog meer teams en jeugd zullen
komen.

Echter het ledental  van Nederlands handbal verbond loopt hard terug.
Nu de voorlopige resultaten van onze dames.
Als eerste wedstrijd kregen de dames Monnikendam op bezoek. Een team waar onze dames altijd
moeite mee hadden.
Ook nu weer dus. Het was vooral de eerste helft een moeilijke taak want onze keep moest er in
komen en de veldspeelsters moesten hun “vizier”richten. Allengs de wedstrijd vorderde kwamen de
CTO dames dichterbij en de  CTO keepster Cynthia Lakerveld wist ineens weer” hoe het ook
alweer moest”Een geweldig resultaat toch ,zwaar bevochten maar 10-9 voor CTO.
Daarna kwam Nea uit. Eigenlijk ook niet zo,n sterk begin maar want met de rust was het toch een
kleine voorsprong 5-3 voor CTO .Daarna kwam de machine op gang en werden de doelpunten
gescoord ;1 van Joyce-twee van Debby-drie van onze spits Lorraine-5 van Hèllen en 6 van Chantal.
Eind 10-17 voor CTO De laatste Zondag CTO-Vido uit Purmerend,  ging vrij gelijk op,.maar eerlijk
gezegd, waren wij blij met de eindstand 13-13
Geen scheids beschikbaar ,die zat in het ziekenhuis met”” de vinger uit de kom”Echter net op die
dag kwam onze oud dames coach Fred Best eens even kijken en.....die werd gestrikt om te fluiten.
Waarvoor wij hem zeer dankbaar waren.

Aankomende Zondag om 12.o5 uur tegen DSOV 2.  U bent van harte welkom!

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

Foto’s maken: shirt meenemen naar training!
A.s. vrijdag 26 september gaan we foto’s maken voor de nieuwe website en nieuw
promotiemateriaal. Ook willen we van iedereen afzonderlijk een foto maken. Het mooiste voor de
foto’s is natuurlijk als iedereen in hetzelfde oranje shirt staat (het shirt waar twee seizoenen geleden
voor gekozen is als CTO’70 Volleybal shirt). Wij willen alle leden verzoeken om de komende
training hun shirt mee te nemen en natuurlijk daarbij een zwarte korte broek. De foto’s zullen
gemaakt worden tijdens de trainingen.
Mocht je nog niet beschikken over een eigen shirt, dan kunnen we meteen inventariseren, door de
aanwezige shirts als pas-shirts te gebruiken, wie welke maat nodig heeft en deze vervolgens
bestellen met de benodigde opdrukken (let op: de kosten komen voor eigen rekening van de leden,
er volgt een kleine bijdrage vanuit de vereniging).

Heren 1 vecht zich naar 3-1 overwinning
16-9-2014 was het weer zover. Heren 1 mocht aantreden tegen Xenon om 19:00 uur in de Van
Hogendorphal. Na de eerste 2 wedstrijden tegen Albatros beide met 3-2 te hebben verloren moest
het nu toch echt een stukje beter. Thijs gaf al aan dat het seizoen voor hem ‘geslaagd’ is als we
beide wedstrijden tegen Xenon winnen. Dit omdat het zijn oude vereniging is en het natuurlijk wel
een erg fijn gevoel geeft om tegen je oude club te winnen. Het spel begon slordig van beide kanten
met veel onnodig puntverlies aan beide kanten. Veel services die uit of in het net gingen, of een
makkelijke stop voor Nic jr die vervolgens gewoon 3 meter weg vliegt i.p.v. dat hij mooi bij de
spelverdeler komt. Het bleef wel de hele set spannend maar uiteindelijk was Xenon te sterk op het
beslissende punt en zo pakte zij de eerste set met 25-23. In de bespreking voor set 2 afgesproken dat
we de service minder moeilijk zouden maken omdat eroverheen al lastig genoeg voor hun kon
worden. Dit werd goed uitgevoerd en de 2de set werd makkelijk er ruim gewonnen met 25-14. De
serviceserie van Gert was zeer indrukwekkend te noemen, hopelijk zaten er geen scouts op de
banken. 1-1 en een goed gevoel, op naar set 3. Andermaal een spannende set waar we niet goed aan
begonnen (8-0 achter) maar waarbij door mooie servicebeurten van Kees en Nic jr de stand vrij snel
weer gelijk getrokken werd. We werden langzaamaan steeds scherper, maar het onnodig weggeven
van punten was nog niet uit het spel verdwenen. Het bleef gelijk op gaan, zelfs tot 24-23 voor ons
en wij aan service. Punt voor hun, 24-24. Service voor hun, punt voor ons. 25-24. Service voor ons
punt voor hun 25-25. Service voor hun punt voor hun 26-25. Service voor hun, het zou toch niet
weer gebeuren dat we zo krap zouden verliezen. Nee, gebeurt (nog) niet, punt voor ons 26-26.
Service voor ons. Punt voor ons, 27-26 en nog steeds aan service. Service voor ons, ik moest
serveren en dacht alleen maar aan als hij er maar overheen gaat. Of het nou een makkelijke of een
moeilijke bal was interesseerde me voor geen meter meer, als hij maar in zou zijn. Service over het
net, zekerheid gekozen boven druk, maar de bal wordt niet goed door hun verwerkt, punt voor ons.
Punt voor ons? Ja punt voor ons. Even schreeuwen en het punt vieren want het was 28-26 en de 3de

set ook naar ons toegetrokken. Dit mochten we toch niet meer laten glippen. De 4de set. Mijn stem
had ik in de 3de set achter gelaten op het veld en kon ik niet meer terugvinden. We waren ons er
allemaal van bewust dat het deze set moest gebeuren want de energie was langzaam aan het
verdwijnen en nog een set zou misschien wel teveel van het goede zijn. Weer snel achter, weer
langzaam maar zeker steeds een stukje dichterbij. Hard blijven knokken en we kwamen zelfs een
stukje voor. En weer gelijk. En weer voor. En weer gelijk. En weer achter. En weer gelijk. En een
paar punten voor, en weer richting gelijk. Ik kan zo doorgaan maar u begrijpt het wel als ik zeg dat
het ERG spannend werd. 24-22 voor. Mogelijk laatste punt, ketser, Gert half op de lijn op zijn
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knieën om nog bij die bal te kunnen, hij gaat erover maar de tegenstander wil meteen smashen...
Een slag, 5 schreeuwen, Gert die dankzij zijn bezweten shirt en lichaam weg kan glijden van die bal
i.p.v. ervoor liggen. UIT!!!! Bal was UIT!!! CTO wint 3-1.

Heren het was weer een mooie wedstrijd maar zullen we voor de volgende wedstrijd (25-9-2014 om
19:00 in de Verheijhal) afspreken dat we het iets minder spannend gaan maken, scheelt mij m’n
stem en scheelt ook een hoop zenuwen. Nummer 88

Wedstrijdschema seniorenteams

23-09-2014 19.00u Netzo DS 3 CTO’70 DS 2 Zeeburghal
25-09-2014 19.00u CTO’70 HS 1 B.E.O. HS 1 Verheijhal
03-10-2014 19.00u West! DS 2 CTO’70 DS 1 Calandhal
03-10-2014 19.00u CTO’70 DS 2 VCW DS 2 Verheijhal
03-10-2014 21.00u CTO’70 HS 1 Arens HS 2 Verheijhal
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

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

Foto’s maken: shirt meenemen naar training!
A.s. vrijdag 26 september gaan we foto’s maken voor de nieuwe website en nieuw promotiemateriaal. Ook
willen we van iedereen afzonderlijk een foto maken. Het mooiste voor de foto’s is natuurlijk als iedereen in
hetzelfde oranje shirt staat (het shirt waar twee seizoenen geleden voor gekozen is als CTO’70 Volleybal
shirt). Wij willen alle leden verzoeken om de komende training hun shirt mee te nemen en natuurlijk daarbij
een zwarte korte broek. De foto’s zullen gemaakt worden tijdens de trainingen.
Mocht je nog niet beschikken over een eigen shirt, dan kunnen we meteen inventariseren, door de aanwezige
shirts als pas-shirts te gebruiken, wie welke maat nodig heeft en deze vervolgens bestellen met de benodigde
opdrukken (let op: de kosten komen voor eigen rekening van de leden, er volgt een kleine bijdrage vanuit de
vereniging).

Wedstrijdverslagen CMV-ers 20-09-2014
Jawel, het volleybalseizoen voor de jongste volleyballers is weer van start gegaan. Afgelopen zaterdag waren
we met twee teams in de Verheijhal aanwezig. Een team op niveau 4 en een op niveau 5+/6. Voor beide
teams was dit hun eerste wedstrijd op dit niveau. Niveau 4 moest direct al vier wedstrijden spelen, dus aan de
bak.
En dat ging wonderwel heel aardig van wat ik gezien had. Zoals een van de ouders zei: wisselend
bewolkt. Toch zag ik af en toe goed samenspel. Het is even wennen op dit niveau wat steeds meer
op gewoon volleybal gaat lijken. De eerste bal volgens volleybalmanier spelen, de tweede moet de
bal vangen en opgooien voor de derde die de bal weer op de volleybalmanier over het net speelt. Ik
zag een wedstrijd tegen Albatros waarbij wij toch dik van wonnen. Goed gedaan Fe, Habib, Hein en
Rida.

Het andere team bestaande uit Floor, Abby, Noelle, Puck, Carmen, Nikolina en Abdel, ging voor
het eerst op niveau 5+ a 6 spelen. Dat betekent dat er eigenlijk gewoon gevolleybald wordt maar
dan met vier spelers op een kleiner veld. Alles mag behalve blokken.
Aangezien we met zeven spelers waren moest er af en toe een speler op de bank zitten, want met
drie speler te gaan rouleren is wel erg veel.
De eerste wedstrijd was tegen VONO, een geducht tegenstander die al eerder deze dag van
Smashing had gewonnen. Maar we begonnen goed. Goede services en goed samenspel met vaak
drie keer overspelen wat weer extra punten oplevert. Toch trok VONO steeds aan het langste eind.
In de laatste set speelden we over en weer drie keer over waardoor de scheidsrechter alle moeite
moest doen om de punten bij te houden.
De tweede wedstrijd was tegen Smashing, een bekende tegenstander waar we vorig seizoen al vaker
tegen gespeeld hadden. Ook hier begonnen we de eerste set goed. Uiteindelijk ging het gelijk op tot
dat Smashing op het laatst toch uitliep. Het stond 24 - 20, kansloos zou je zeggen. Maar door prima
servicewerk van Nikolina en Noelle wisten we de set toch te winnen met 24 - 26. Fantastisch
gedaan. Helaas was daarna de koek op, de vermoeidheid sloeg toe en de concentratie nam af. Niet
verwonderlijk na een week van schoolkamp, schoolfeest, ziekte en blessures.

Voor de eerste wedstrijden dit seizoen hebben we het niet slecht gedaan, volgende keer gaat het vast
weer een stukje beter. Marc
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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:  4 en 25 oktober, 8, 22 en 29 november en 13
december.

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

SPORTZAAL.
Afgelopen week hebben we gelukkig weer van onze eigen sportzaal gebruik kunnen maken.
Frisse kleuren, fraaie kleedkamers en douches. Maar bovenal een verzorgde bar.
Hartstikke goed André en Leo! Allemaal erg goed ook om nieuwe leden te werven. Er zijn al een
paar aspirant leden gekomen.
Ook zal dit seizoen het BadmintonFIT worden gecontinueerd.
Door een aantal inbraken in de sportzaal was onze kast helemaal overhoop gehaald. Behalve enige
labeltjes ontbreekt er feitelijk niets. De kast is nu weer op orde. De beheerder zal voor een nieuw
slot zorgen en Joop heeft aangeboden te zorgen voor nieuwe nog ontbrekende labels.

ALV
Er is nog geen datum voor onze ALV gepland. De tijd dringt overigens voor de vorming van een
nieuw bestuur. Er heeft zich nog niemand gekandideerd voor het voorzitter- en secretariaatschap.
Stuur een berichtje aan ons secretariaat. Zie heading. Het is voorshands voor tenminste maar 1 jaar.

CONTRIBUTIE
Op korte termijn kan men een bericht van onze penningmeester verwachten  met het verzoek tot
betalen van de contributie.

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




