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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: 10 
 Duivendrecht, 14 december 2014 

 

 

Het hoofdbestuur van de sv CTO ’70 wenst u allen 

 

           GEZELLIGE KERSTDAGEN EN EEN 

      VOORSPOEDIG, GEZOND EN SPORTIEF 2015  

  

Van papier naar pdf naar pixels 
Voor u ligt het laatste CTO clubblad. Niet omdat we geen nieuws 

meer hebben maar tijden veranderen en CTO’70 moet ook met zijn 

tijd mee. Er is heel veel werk verzet en met ingang van volgend 

jaar worden alle wedstrijden en het clubnieuws gepubliceerd op 

onze geheel nieuwe website. Ik heb er natuurlijk al een voorproefje 

van gezien en persoonlijk ben ik er erg trots op. Een prachtige site. 

Leesbaar op uw desktop, tablet en telefoon. 

 

Toch wil ik vooral stilstaan bij het laatste clubblad. Hoewel al niet 

meer van papier is het toch een kenmerkend onderdeel van onze 

vereniging. Als jochie kregen wij hem nog wekelijks thuis. 

Gebracht door de vele vrijwilligers of per post. Keek er altijd naar 

uit. Ons oude gebouw prominent op de voorpagina.  

Het clubblad, een spiegel van de vereniging gemaakt door 

mensenhanden. In het verleden een behoorlijke ploeg die met 

hulpmiddelen alles bij elkaar veegden en het werk voltooide met 

het voor ons allemaal zo bekende nietje.  

 

Een van de pijlers van het clubblad, te weten John Gigengack, heb 

ik afgelopen maandag op onze jaarvergadering het erelidmaatschap 

mogen opspelden.  John heeft jaren lang het voor u bekende 

clubblad samen gesteld en in pdf formaat op onze website gestald. 

Hij is, samen met Kirsten Houweling, ook de man achter de 

bestaande website en niet te vergeten al 38 jaar actief is voor de 

Badminton afdeling. Kortom een clubicoon. 
 

Ik sluit met enige weemoed af. Het laatste clubblad, of zo u wil het 

krantje,  in een historie van velen. Boodschapper van al het wel en 

wee in de vereniging. Maar niet getreurd. Verandering betekent dat 

we nog springlevend zijn en mee gaan met onze tijd. Aan iedereen 

die op wat voor manier ook aan het clubblad heeft meegewerkt; 

ontzettend bedankt!!  

Ik en nog vele anderen hebben er van genoten!   

Kees Lakerveld jr 
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JAARVERGADERING 
Veel nieuwe gezichten achter de bestuurstafel bij de jaarvergadering van 8 december.  

Kees Lakerveld jr. als voorzitter, Edwin Goudsmit als vice-voorzitter en Jos Bokma als penningmeester. 

Verder keerde Adré Kolk (commerciële activiteiten) terug in het hoofdbestuur en tenslotte completeerde  

Carla van Wees, die al vele jaren lid is van het hoofdbestuur,  het vijftal. 

De vergadering was er een in nieuwe stijl oftewel anders dan we gewend waren. De voorzitter gaf een 

presentatie waarbij de aanwezigen geïnformeerd werden over het (financiële) reilen en zeilen van onze 

vereniging. Duidelijk werd dat het nieuwe bestuur niet stil gezeten heeft het afgelopen verenigingsjaar en er 

ook volop plannen zijn voor de toekomst. Meer hierover binnenkort op de vernieuwde website. 

 

ERELID 
Afgelopen maandagavond tijdens de jaarvergadering van het hoofdbestuur is John Gigengack tot erelid van 

onze vereniging benoemd. Dit vanwege John’s vele verdiensten voor onze badmintonafdeling en uiteraard 

ook vanwege zijn 2-wekelijkse werkzaamheden voor het CTO Nieuws. John was maandagavond door een 

smoes van  Harrie Verstegen naar ons clubgebouw gelokt en was blij verrast met zijn onderscheiding. John 

ook vanaf deze plaats van harte proficiat met je erelidmaatschap. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Het hoofdbestuur van CTO ‘70 nodigt u van harte uit voor onze traditionele Nieuwjaarsreceptie die 

gehouden gaat worden op 
 

   ZATERDAGMIDDAG 3 JANUARI 2015 

 
Aanvang 15.00 uur. Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie is er een voetbalwedstrijd tussen 2 

veteranenteams. Aanvang 14.00 uur. En……..tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal onze geheel vernieuwde 

website worden gelanceerd.  Reden te over dus om van die 3 januari middag een CTO-middag te maken. U 

bent in ieder geval van harte welkom.  
 

KAMPIOEN 
De eerste kampioenen van onze vereniging moeten wij dit seizoen bij onze volleyballers zoeken. De heren 1 

was al kampioen en afgelopen zaterdag kwam daar de aspiranten 2 bij. 

En als we over onze aspiranten 2 spreken dan hebben we het uiteraard over Milana, Erva, Hanaan, Chanell, 

Andrea, Iris en Larissa. In een 3-setter (25-19, 25-19 en 25-22) waren zij te sterk voor hun tegenstander 

Smashing 72 uit Diemen. Na afloop van de wedstrijd werd er zelfs heuse champagne gedronken en onze 

felicitaties gaan uiteraard uit naar de speelsters en hun coach Jenny. Proficiat!    

 

 

 

 

 

                BELANGRIJK BERICHT 
Vanwege aangekondigde vernieuwing zal vanaf 15 december onze website bereikbaar zijn via 

www.mijncto70.nl  
Tot 3 januari kunt u hier terecht voor het laatste nieuws. 

   

 De  …….@svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet meer bereikbaar.  
U kunt uw berichten sturen naar: webmaster.cto70@gmail.com 

Vermeld de afdeling en naam van de persoon die u wilt bereiken in de aanhef zodat wij de juiste 

persoon op de hoogte kunnen brengen.  

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 zal de nieuwe website live gelanceerd 

worden. Vanaf dat moment is alles weer te bereiken zoals u dat gewend bent. 

Namens de websitecommissie fijne feestdagen en alvast een sportief en mooi 2015 gewenst! 

Wij “zien” u graag terug op onze nieuwe website na de jaarwisseling.  

 

http://www.mijncto70.nl/
mailto:webmaster.cto70@gmail.com
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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 REDACTIE…. 
CTO ’70 CLUBNIEUWS, Jaargang 45, nummer 10. 

U leest een historisch clubblad. Want dit is namelijk het allerlaatste clubnieuws dat in de bijna 95 jarige 

historie van onze vereniging verschijnt.  

Bijna 40 jaar heb ik de redactie van  de afdeling voetbal verzorgd. En in die jaren hebben we een hele 

ontwikkeling meegemaakt. Van intypen op zgn. stencils en die afdraaien naar alleen typen op papier 

inscannen en stencilen daarna naar tekst digitaal aanleveren en uitprinten op papier tot het laatste half  jaar 

alleen nog maar een digitaal clubblad. Vanaf nu verschijnt er ook geen digitaal clubnieuws meer.  

Op 3 januari (tijdens de nieuwjaarsreceptie) wordt de vernieuwde website gelanceerd en kunt u voortaan bij 

de afdeling voetbal alle informatie die voorheen in het clubnieuws aangeboden werd, via de diverse opties 

zoals nieuws, bestuurs- en kantinediensten, contact en wedstrijdprogramma  enz. vinden. 

Het zal voor mij en voor u even wennen zijn maar we hopen met deze interactieve site actueler in de 

berichtgeving  te kunnen zijn en u daardoor nog beter te kunnen informeren. 
 

Idaline Andriessen 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL….. 

Traditioneel in het laatste clubblad van een kalenderjaar even een tussenstand qua competitieverloop. 

Nieuw dit jaar onze Zaterdag 1 en 2. Zij hebben een moeizame start gemaakt. Het 1
e
 team begint langzaam 

aan punten te sprokkelen en uiteraard hopen we dat dit zich in positieve zin door zal zetten. Het 2
e
 team 

bekleedt net als de Veteranen de laatste plek in hun poule. We vertrouwen erop dat beiden teams na de 

jaarwisseling hun goede voornemens ( winnen) gaan verzilveren en zo van de gehate laatste plek af komen. 

Het G team is in de onderste helft van hun poule geëindigd. Na de jaarwisseling vindt er een herindeling 

plaats en komen ze tegen meer gelijkwaardige tegenstanders te spelen. Veel succes. 

En ook bij de zondag loopt het nog niet helemaal zoals we het vooraf bedacht hadden. Het 1
e
 elftal staat 

momenteel 10
e
, het tweede elftal is nu nog  laatste maar heeft de twee komende wedstrijden te maken met 

directe concurrenten en bij gunstig resultaat kan dat na die wedstrijden dus zomaar heel anders zijn. Het 

derde elftal draait als enige lekker mee en staat momenteel op de 2
e
 plaats. 

Voorlopig even geen competitievoetbal. Pas voor 11 januari staan de eerste wedstrijden weer gepland. 
 

In aansluiting op bovenstaande attenderen we iedereen hiermee ook nog op de vernieuwde website vanaf 3 

januari as. 

En tot slot rest ons u allen, leden, ouders en verzorgers van jeugdleden, medewerkers, supporters, donateurs, 

leden van de club van 50, sponsoren, medewerkers voor- en achter de schermen en iedereen die CTO ’70 een 

warm hart toedraagt hiermee 

 

Fijne Feestdagen 

en een goed, gezond en sportief 2015 
 

En uiteraard bent u allemaal van harte welkol om 3 januari voor de traditionele Nieuwjaarswed om 

14.00 uur met in aansluiting de Nieuwjaarsreceptie van het Hoofdbestuur en de lancering van de 

nieuwe website. 

We hopen velen van u die middag te ontmoeten. 

Bestuur afd. Voetbal 
 

BESTUURSDIENSTEN  VERGADERINGEN 
  3 jan.  Allen    13 jan. Voetbalbestuur 

11 jan.  NNB  

18 jan.  Dennis Hortensius 

25 jan.  Idaline Andriessen 

 

* * * * *      

mailto:voetbalcto70@hotmail.com
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WEDSTRIJDPROGRAMMA: 

Kijk na 3 januari op www.svcto70.nl  bij het wedstrijdprogramma.  

Klik de wedstrijd aan en vind alle informatie over aanvangstijd/scheidsrechter/bijzonderheden zoals 

bardiensten/en adres sportpark bij uitwedstrijd.  

Het telefoonnummer van de leider(s) vindt je onder contact. 

 

 

Datum     wed.nr. wedstrijd     veld tijd scheidsr. 

Veteranen  klasse C 45 + leider: J. Rutgers tel. 020 – 6926591  

03-01   NIEUWJAARSWEDSTRIJD  voor genodigden 

10-01   CTO ’70 Ve 1  - is VRIJ 

17-01 87319  CTO ’70 Ve1  - Wartburgia 3  2
e
 14.00 R. Witziers 

24-01   CTO ’70 Ve  -NNB 

G team ,  1
e
 klasse B , leider: B.vd. Velde tel. 06-20879388   

10-01   CTO ’70 G 1  - is VRIJ 

17-01   CTO ’70 G 1  - is VRIJ 

24-01   CTO ’70 G1  - NNB 

1e elftal  zaterdag 4
e
 klasse D  leider:  

10-01   CTO ’70 1  - is VRIJ 

17-01   CTO ’70 1  - is VRIJ 

24-01 30130  CTO ’70 1  - Wartburgia 1  1
e
 15.00 nnb 

2e elftal  zaterdag res. 4
e
 klasse 08 leider: 

10-01   CTO ’70 2  - is VRIJ 

17-01 88668  CTO ’70 2  - Tos Actief 2  1
e
 14.00 ZELF 

24-01   CTO’70 2  - NNB  

1e elftal  zondag 4
e
 klasse F : leider: Cees Houweling tel. 020 - 6953305    

03-01   NIEUWJAARSWEDSTRIJD  voor genodigden 

11-01   CTO ’70 1  - NNB 

18-01   Fc Weesp 2  - CTO ’70 1  nnb 13.00 nnb 

25-01 37670  Geinburgia 1  - CTO ‘70 1  1e 14.00 nnb 

2
e
 elftal zondag res. 4

e
 klasse 08: leider: K. Lakerveld tel. 06 – 29440284 

03-01   NIEUWJAARSWEDSTRIJD  voor genodigden 

11-01 127317  VVGA 2  - CTO ’70 2  nnb 11.30 nnb 

18-01 118718  Jos/W’grfsmeer 4 - CTO ’70 2  nnb 12.00  nnb 

25-01   CTO ’70 2  - NNB 

3
e
 elftal zondag res.4

e
 klasse 09: leider:M. Meents, tel. 06-11318719 

03-01   NIEUWJAARSWEDSTRIJD  voor genodigden 

11-01 124950  Ankaraspor 4  - CTO ’70 3  nnb 11.30 nnb 

18-01 140860  DWS 4   - CTO ’70 3  nnb 14.00 nnb 

25-01   CTO ’70 3  - NNB 

 

TERREINLIGGING: 

Ankaraspor  sportp. Middenmeer, Radioweg 92, A’dam, tel. 020 - 4650156 

DWS  sportp. Spieringhorn, Spieringhorn 1, A’dam, tel. 020 - 6881627 
Geinburgia  sportp. B.de Vries, Seizoenenhof 5, Driemond/A’damZO tel.0294-489076 

Jos Watergraafsmeer sportp. Drieburg, Drie Burgpad 3, Amsterdam, tel. 020 – 6941013 

VVGA  sportp. Middenmeer, Wemblylaan5, A’dam, tel. 020 -4688750 

* * * * * 

  

http://www.svcto70.nl/
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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 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 (2
e
, 3

e
, 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 traditionele Nieuwjaarswedstrijd gespeeld wordt op zaterdag 3 januari as. om 14.00 uur…. 

*  aansluitend ook de nieuwjaarsreceptie gehouden wordt…….  

* de  38
E
 CEES HOUWELING ZAALSPELDAG  dit jaar gehouden wordt op zaterdag 17  

 januari ……. 

* het evenement, vanwege de nieuwbouw van het Dorpshuis, van 17.00 tot 21.00 uur plaats  

 vindt bij Borchland, de place toe B….. 

* het nog steeds mogelijk is om voor een van de thuiswedstrijden van het eerste elftal  de  

 wedstrijdbal te sponsoren……. 

* wij hopen dat er supporters of belangstellenden zijn die dmv het beschikbaar 

stellen van een wedstrijdbal onze vereniging willen (blijven) steunen…… 

* u voor meer informatie contact op kan nemen met Cees Houweling, tel.695 33 05 ….. 

* ook uw oud papier  van harte welkom is in de containers die bij ons clubgebouw staan…. 

* wedstrijdverslagen, mededelingen inzake lief en leed tot zondagmiddag 16.00 uur welkom zijn  

op het adres van de redactie, secretaris.voetbal@svcto70.nl … 

 

Fijne Feestdagen 

en een goed, gezond en sportief 2015 
 

Graag ontmoeten we u op 3 januari  

bij de Nieuwjaarswedstrijd om 14.00 uur 

of aansluitend de Nieuwjaarsreceptie 

 

 

                BELANGRIJK BERICHT 
Vanwege aangekondigde vernieuwing zal vanaf 15 december onze website bereikbaar zijn via 

www.mijncto70.nl  
Tot 3 januari kunt u hier terecht voor het laatste nieuws. 

   

 De  …….@svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet meer bereikbaar.  
U kunt uw berichten sturen naar: webmaster.cto70@gmail.com 

Vermeld de afdeling en naam van de persoon die u wilt bereiken in de aanhef zodat wij de juiste 

persoon op de hoogte kunnen brengen.  

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 zal de nieuwe website live gelanceerd 

worden. Vanaf dat moment is alles weer te bereiken zoals u dat gewend bent. 

Namens de websitecommissie fijne feestdagen en alvast een sportief en mooi 2015 gewenst! 

Wij “zien” u graag terug op onze nieuwe website na de jaarwisseling.  

 

mailto:secretaris.voetbal@svcto70.nl
http://www.mijncto70.nl/
mailto:webmaster.cto70@gmail.com


 - 7 - 

AFDELING  ZAALVOETBAL 
Wedstr.secr.  Carla Balvert         Goedewerf 53                  1357 AP Almere                  tel. 06-18210522 

en redactie:    e-mail: zaalvoetbal@svcto70.nl 

 

 
Aangezien het via deze weg de laatste gelegenheid van dit jaar is, 
 

wensen wij al onze leden en iedereen die sv CTO ’70 een warm hart 
toedraagt samen met hun dierbaren nu alvast héle 

mooie, fijne kerstdagen toe en een héle gezellige 
jaarwisseling!  

 
 

***** BELANGRIJK NIEUWS AANGAANDE CLUBBLAD EN WEBSITE SV CTO ’70 ***** 

Dit is alweer het laatste clubblad van het jaar 2014, zelfs het allerlaatste clubblad “oude stijl”. Vanaf 

maandag 15 december 2014 is de huidige website van sv CTO ’70 niet meer te bereiken i.v.m. de reeds 

eerder aangekondigde domeinverhuizing. Wij zijn vanaf nu tijdelijk online via www.mijncto70.nl. Hier vindt 

u het laatste nieuws zoals u dat gewend bent. De @svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet 

meer bereikbaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2015 zal de nieuwe website live gelanceerd 

worden en daarmee ook de nieuwsverspreiding nieuwe stijl van de diverse afdelingen. Zodra de nieuwe 

website online is, zal het clubblad als PDF-document op de website verdwijnen en worden de mededelingen 

van de afdelingen direct op de website bij de desbetreffende afdeling geplaatst. Wel zal iedereen, waarvan 

een e-mailadres bekend is, elke twee weken de nieuwsbrief per e-mail blijven ontvangen, zodat men weet dat 

er nieuwe informatie op de website staat. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Zaterdag 3 januari 2015 vindt om 15.00 uur de nieuwjaarsreceptie plaats, met voorafgaand om  

14.00 uur de traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen 

twee gemixte CTO ’70-teams. 

Uiteraard zijn ook onze zaalvoetballers en hun familie 

van harte welkom om elkaar het allerbeste 

voor het nieuwe jaar te wensen! 

 

 

HOE VERGING HET ONZE TEAMS DEZE 1
E
 HELFT VAN DE COMPETITIE? 

Alleen ons 1
e
 zaalteam speelt dit kalenderjaar nog een competitiewedstrijd, het 2

e
 en 3

e
 team 

kunnen al genieten van een winterstopvakantie. 

Geen van de teams wist de 1
e
 (poule-)ronde van de beker te overleven. Het 1

e
 team behaalde 

nog de beste resultaten: de 1
e
 poulewedstrijd eindigde gelijk en de 2

e
 werd nipt verloren; het 

2
e
 team verloor helaas beide poulewedstrijden met ruime cijfers evenals het 3

e
 team. 

In de competitie doen met name het 1
e
 en 3

e
 team het prima: het 1

e
 staat, met dus nog één 

wedstrijd te gaan, op een hele mooie 4
e
 plek en bij winst 15 december a.s. zelfs op een 

prachtige 3
e
 plek! In dezelfde klasse staat het 2

e
 team nu nog op een geflatteerde 11

e
 plek met nog twee 

tegenstanders onder hen. De ervaring leert ons echter, dat dit team het 2
e
 deel van de competitie meestal pas 

echt op stoom komt, dus is een stijging in de klassering zeker niet uitgesloten. Het 3
e
 doet het in hun klasse 

ook uitstekend, met een voorlopige zeer mooie 3
e
 plek als resultaat! 

Wij wensen alle drie de teams héél veel succes voor de 2
e
 helft van de competitie en wie weet kunnen wij aan 

het eind van het seizoen eindelijk weer eens een kampioen (of wellicht zelfs twee!) bij het zaalvoetbal 

huldigen! 

mailto:zaalvoetbal@svcto70.nl
http://www.mijncto70.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://woodsbrasserie.nl/&ei=QCOMVJ6XAYrfOPLxgfgC&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNGLLvxvnPoJYi6pr65YhmsV5THk7g&ust=1418556379923646
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://woodsbrasserie.nl/&ei=QCOMVJ6XAYrfOPLxgfgC&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNGLLvxvnPoJYi6pr65YhmsV5THk7g&ust=1418556379923646
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://woodsbrasserie.nl/&ei=QCOMVJ6XAYrfOPLxgfgC&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNGLLvxvnPoJYi6pr65YhmsV5THk7g&ust=1418556379923646
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://woodsbrasserie.nl/&ei=QCOMVJ6XAYrfOPLxgfgC&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNGLLvxvnPoJYi6pr65YhmsV5THk7g&ust=1418556379923646
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sportclubbrummen.nl/archives/6522&ei=1yeMVJXWH42BPZyZgZgF&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNHpwmp5YeBUw72X06XF8N1_lzeaXQ&ust=1418557769377810
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sportclubbrummen.nl/archives/6522&ei=1yeMVJXWH42BPZyZgZgF&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNHpwmp5YeBUw72X06XF8N1_lzeaXQ&ust=1418557769377810
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.123rf.com/stock-photo/silvester.html&ei=hR6MVL7BBs3iO6elgLgF&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNHXnz5dMeYNNwtatQAe3iXEdSFcmA&ust=1418555228475064
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fantv.nl/digitaal/internet/11960-oud-en-nieuw-op-internet&ei=Oh-MVKCwCMWgPe_hgcgP&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNHXnz5dMeYNNwtatQAe3iXEdSFcmA&ust=1418555228475064
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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 

Kijk ná 3 januari 2015 op www.svcto70.nl bij het wedstrijdprogramma. 

Klik de wedstrijd aan en vindt alle informatie over aanvangstijd/scheidsrechter/ 

bijzonderheden, zoals o.a. de sporthal waarin gespeeld wordt en verdere belangrijke 

mededelingen de zaalvoetbalafdeling aangaande. 

 

***1
e
 team (team Koot) – 7

e
 klasse 09*** 

Maandag 15-12-2014: CTO ’70 1 – Plein83 16 ** 19.15 ** Emergohal-veld 1 ** 

wedstr.nr.: 114053 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!! 
 

©Maandag 05-01-2015: CTO ’70 1 – ASV Arsenal 11 ** 20.10 ** Emergohal-veld 1 ** 

wedstr.nr.: 15094 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!! 
 

©Maandag 12-01-2015: AORC/Lebo Vastgoed 17 – CTO ’70 1 ** 20.10 ** Sporth.Zuid-veld 1A 

(= voor) ** 

wedstr.nr.: 22731 ** scheidsrechter: tegenstander 
 

©Maandag 19-01-2015: CTO ’70 1 – CTO ’70 2 ** 22.00 ** Sporth.Zuid-veld 1A (= 

voor) ** 

wedstr.nr.: 15095 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!! 
 

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

***2
e
 team (team Smid) – 7

e
 klasse 09*** 

©Maandag 05-01-2015: CTO ’70 2 – AORC/Lebo Vastgoed 17 ** 21.55 ** Sporthal De Weeren 

** 

wedstr.nr.: 15083 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!! 
 

©Maandag 12-01-2015: FC Weesp 4 – CTO ’70 2 ** 19.15 ** Aetsveld/Weesp ** 

wedstr.nr.: 19351 ** scheidsrechter: tegenstander 
 

  

http://www.svcto70.nl/
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©Maandag 19-01-2015: CTO ’70 1 – CTO ’70 2 ** 22.00 ** Sporth.Zuid-veld 1A (= voor) ** 

wedstr.nr.: 15095 ** scheidsrechter: tegenstander 
 

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

***3
e
 team (team Koch) – 6

e
 klasse 15*** 

©Woensdag 07-01-2015: RKAVIC 13 – CTO ’70 3 ** 21.50 ** Goudsmithal 

** 

wedstr.nr.: 52294 ** scheidsrechter: tegenstander 
 

©Woensdag 14-01-2015: CTO ’70 3 – GeuzenMiddenmeer 1 ** 20.45 ** Sporth.Zuid-veld 1A (= 

voor) ** 

wedstr.nr.: 53525 ** scheidsrechter: zelf verzorgen!!! 

 

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 6 januari 2015 

 
 

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

 

 

  

 

                BELANGRIJK BERICHT 

Vanwege aangekondigde vernieuwing zal vanaf 15 december onze website bereikbaar 

zijn via www.mijncto70.nl  
Tot 3 januari kunt u hier terecht voor het laatste nieuws. 

   

 De  …….@svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet meer bereikbaar.  
U kunt uw berichten sturen naar: webmaster.cto70@gmail.com 

 Vermeld de afdeling en naam van de persoon die u wilt bereiken in de aanhef zodat wij de 

 juiste persoon op de hoogte kunnen brengen.  

 Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 zal de nieuwe website 

 live gelanceerd worden. Vanaf dat moment is alles weer te bereiken zoals u dat 

 gewend bent. 

Namens de websitecommissie fijne feestdagen en alvast een sportief en mooi 2015 gewenst! 

Wij “zien” u graag terug op onze nieuwe website na de jaarwisseling.  

http://www.mijncto70.nl/
mailto:webmaster.cto70@gmail.com
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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 

10 januari ‘15 Helen Mulder 

 

DE ALLERLAATSTE “UIT DE JEUGDBESTUURSKAMER” 

Voor u ligt de laatste editie van het clubblad. Niet alleen van 2014, maar gewoon het aller, 

allerlaatste clubblad. sv CTO ’70 gaat geheel digitaal. Na maanden van hard werken hebben de 

websitemedewerk(st)ers Kirsten Houweling, Carolien Lakerveld en Sander van Boekenoogen 

een vernieuwde website gecreëerd. Hoe het een en ander eruit komt te zien, mogen we hopelijk op 

de nieuwjaarsreceptie aanschouwen U komt toch ook. Tja, het laatste clubblad, ikzelf mocht een 

half seizoen u van informatie voorzien via dit medium. Voor mij waren mijn voorgangers Dennis 

Hortensius en Paul Roest jarenlang uw “nieuwsbrenger” tezamen met de jeugdwedstrijdsecretaris 

Jur Duursma vulden wij het afdelingsnieuws. De rubriek “uit de jeugdbestuurskamer” komt in een 

andere opzet terug, net als de kantineverplichtingen en de verjaardagen. Ook de wedstrijden voor de 

jeugd zal op de nieuwe website komen. Wel zal het publikatiebord in de kantinegang nog worden 

gebruikt voor de wedstrijden en kantinediensten, maar de website wordt hierin leidend. 

 

PROFICIAT aan de spelers en staf van onze B1, op de laatste wedstrijddag zijn zij kampioen 

geworden van de najaarscompetitie. Het gehele seizoen stonden zij bovenaan. Uitslagen van 16-1 

en 12-0 waren eerder regelmaat dan uitzondering. De één na laatste wedstrijd speelden ze tegen de 

nr. 2 en verloren met 3-1. Hierdoor kwamen ze in punten en gespeelde wedstrijden gelijk. De laatste 

wedstrijd (thuis) tegen de nr 3 moest gewonnen worden en de nr. 2 mocht winnen, maar moest 

onder de 28 doelpunten blijven. Op zondag 7 december was het zover en speelde sv CTO ’70 B1 

tegen JOS-Wgrmeer B1. De ruim opgekomen toeschouwers zagen de wedstrijd met samengeknepen 

billen aan. In de 78
ste

 minuut scoorde onze B1 de winnende treffer en werd de eindstand bepaald op 

4-3. Omdat de nr 2 zijn wedstrijd won met 1-20 en dus onder de 28 treffers bleef, is onze B1 

officieel de najaarskampioen van de 2
e
 klasse 8 

Rest ons als jeugdbestuur iedereen hele fijne feestdagen toe te wensen en hopen wij velen van u de 

hand te mogen schudden op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari. 

Namens het Jeugdbestuur, Paul Cramer 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Noteert u vast in uw agenda: zaterdag 3 januari is er weer de 

nieuwjaarsreceptie bij CTO ’70, aanvang 15.00 uur.  

Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om elkaar de beste 

wensen  te geven. Voorafgaande aan deze receptie, om 14.00 uur, is 

er uiteraard de traditionele voetbalwedstrijd tussen twee “oudere 

CTO teams”.  
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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.  

 

E-MAIL ADRESSEN 

In verband met de verhuizing van ons domein zijn de jeugd e-mailadressen vanaf 15 December tot 

en met 3 januari NIET bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u mailen naar 

webmaster.cto70@gmail.com. (benoem de afdeling voetbal/volleybal/badminton/hoofdbestuur en 

contactpersoon die u wilt bereiken in de onderwerp-regel) of neem contact op met de 

jeugdvoorzitter via telefoonnummer 

06-21143945 

 

 

 
 

DOE VOORZICHTIG MET 

VUURWERK 
 

 

 

 

LAATSTE EN EERSTE TRAINING 

De laatste training voor de B junioren is op dinsdag 16 december. 

De laatste training voor de C1 en C2 junioren is op woensdag 17 december. 

De laatste training voor de C3 junioren is op vrijdag 12 december. 

De laatste training voor de D1 en D2 pupillen is op donderdag 18 december. 

De laatste training voor de E en F pupillen en de mini’s is op woensdag 17 december. 

De laatste keeperstraining is op vrijdag 12 december. 

De trainingen worden weer hervat op maandag 5 januari 2015 
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VERJAARDAGEN 

19-dec Christian Bajana, 20-dec Reguelson Riedewald, 21-dec Rayan Zebeda 

25-dec Raoul Fernando, 27-dec Prince Quarshie, 28-dec Samuel Cohn,  

28-dec Sikko Schumacher, 28-dec Max Eliazer, 28-dec Sigouhny Rigters,  

30-dec Mohammed el Saddiq, Jonah Nienkemper, Diego Kollen, 31-dec Tim Bloemhoff 

2-jan Ruben Groenenberg, 2-jan Levi Hogendorp, 3-jan Ashish Ismail, 

8-jan Fortunato Krediet, 14-jan Aaron Ogbuli, 14-jan Rishi Rangoe, Daniel Agyei 

15-jan Mackenzie Darko 

 

 

ZIEKENBOEG:  
 

 

 

Beterschap aan Boris Niekemper van de D2. Boris heeft een grote teen operatie ondergaan. Langs 

deze weg succes met het herstel Boris. 

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#  

 

WEDSTRIJDVERSLAG 

Zondag 7 december, 14.00u Duivendrecht. 

Op het programma sv CTO'70 B1 - JOS Watergraafsmeer B1, winst was genoeg voor het 

najaarskampioenschap. Wij wisten dat JOS een niet te onderschatten ploeg zou zijn, staan niet voor 

niets op plek nummer 3 en de uitslagen spraken voor zich. Goed getraind en met een gezonde 

spanning het veld in. Al snel bleek dat wij een mindere dag hadden, dan maar hard werken en met 

z'n allen ervoor gaan. Ruststand 2-3, wij wisten dat wij er minimaal 2 moesten maken en achter de 

boel dicht houden. En zo geschiedde, 10 minuten voor tijd de gelijkmaker en 2 minuten voor tijd de 

bevrijdende treffer. Uitstekend gedaan heren, heel veel goede wedstrijden gevoetbald, flink met z'n 

allen getraind (goede opkomst) wij denken de terechte kampioen. Namens de trainer en leiders 

gefeliciteerd, dank aan de vele en trouwe supporters die er vaak bij waren. 

Zondag nog een bekerwedstrijd en dan de winterstop.                 Jullie trotse trainer en leiders. 

 

mailto:voorzitter.jeugdvoetbal@svcto70.nl
https://picasaweb.google.com/cto70.voetbal/140215CeesHouwelingZaalspeldagTeamfotoS
https://picasaweb.google.com/cto70.voetbal/14021537eCeesHouwelingZaalspeldag
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DOE VOORZICHTIG MET VUURWERK 
 

WEDSTRIJDEN VOOR DE ZATERDAGJEUGD 

Kijk na 3 januari op www.svcto70.nl bij het wedstrijdprogramma.  

Klik voetbal en daarna jeugdvoetbal aan aan en vind alle informatie over 

aanvangstijd/scheidsrechter/bijzonderheden zoals bardiensten/en adres sportpark bij uitwedstrijd. 

Telefoonnummers van de leiders vind je onder contact. 

 

WEDSTRIJDEN VOOR DE ZONDAGEJUGD 

Kijk na 3 januari op www.svcto70.nl bij het wedstrijdprogramma.  

Klik voetbal en daarna jeugdvoetbal aan aan en vind alle informatie over 

aanvangstijd/scheidsrechter/bijzonderheden zoals bardiensten/en adres sportpark bij uitwedstrijd. 

Telefoonnummers van de leiders vind je onder contact. 
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                BELANGRIJK BERICHT 

Vanwege aangekondigde vernieuwing zal vanaf 15 december onze website bereikbaar 

zijn via www.mijncto70.nl  
Tot 3 januari kunt u hier terecht voor het laatste nieuws. 

   

 De  …….@svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet meer bereikbaar.  
U kunt uw berichten sturen naar: webmaster.cto70@gmail.com 

 Vermeld de afdeling en naam van de persoon die u wilt bereiken in de aanhef zodat wij de 

 juiste persoon op de hoogte kunnen brengen.  

 Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 zal de nieuwe website 

 live gelanceerd worden. Vanaf dat moment is alles weer te bereiken zoals u dat 

 gewend bent. 

Namens de websitecommissie fijne feestdagen en alvast een sportief en mooi 2015 gewenst! 

Wij “zien” u graag terug op onze nieuwe website na de jaarwisseling.  

http://www.mijncto70.nl/
mailto:webmaster.cto70@gmail.com
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AFDELING HANDBAL 
Wedstr.secr./redactie: Riet Simon email: c.simon3@chello.nl 

 

CTO-AHC’31  2  14-12 
  

Deze dames van AHC 2 zijn nog niet zo lang bezig met het handbal-spelletje /Op twee speelsters na waren 

het allemaal zeer jonge speelsters en daar dreigden onze dames zoals het er eerst uitzag de dupe van te 

worden.Dat kwam echter niet van het goede spel van AHC maar door het zeer slechte schieten van de CTO 

dames die allemaal het vizier niet goed hadden. 

AHC profiteerden daar wel van door zo af en toe er een mooi doelpunt in te krijgen en dat liep op voor de 

rust. 

4-2 voor AHC en zelfs vlak voor de rust 6-2. De rust ging echter in met een 6-4 voorsprong voor AHC. 

In de rust werd er bij de CTO dames wel het een en ander overwogen waardoor het niet ging zoals ze  

dachten dat het wel moest.  

Resultaat dat het na de rust plotseling als een speer liep en het eene na het andere CTO doelpunt werd 

gescoord. 

De CTO keepster had ook een groot aandeel aan de overwinning deze dag die met een winst van 14-12 voor 

CTO werd afgesloten.  

Goed werk toch weer van onze dames! 

 

 Vido 4 – CTO 12 - 7. 
   

De dames van CTO moesten afgelopen  Zondag naar Vido in Purmerend. 

Het werd een zware wedstrijd voor CTO want  doordat twee van  de CTO dames niet  

konden spelen was er slechts 1 wisselspeelster beschikbaar. 

Toen er in de eerste  helft dan ook nog een speelster van CTO door haar enkel ging 

werd de spoeling wel erg dun . 

De eerste helft kwam dan ook met een ruststand van 8-5 voor Vido. 

Na rust ging de geblesseerde speelster van CTO er toch weer in en konden de andere speelsters enige rust 

krijgen .Het ging in het begin na rust ietsje beter maar uiteindelijk viel er weer een speelster van CTO uit en 

konden de dames slechts tot twee doelpunten komen. 

Vido wist nog 4 x de CTO keepster te passeren dus werd de eindstand 12-7 voor Vido. 

Met twee weken rust in het vooruitzicht kunnen de dames er op 4 Januari weer tegen 

aan .Dan spelen ze thuis tegen Zeeburg   
  

                BELANGRIJK BERICHT 

Vanwege aangekondigde vernieuwing zal vanaf 15 december onze website bereikbaar 

zijn via www.mijncto70.nl  
Tot 3 januari kunt u hier terecht voor het laatste nieuws. 

   

 De  …….@svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet meer bereikbaar.  
U kunt uw berichten sturen naar: webmaster.cto70@gmail.com 

 Vermeld de afdeling en naam van de persoon die u wilt bereiken in de aanhef zodat wij de 

 juiste persoon op de hoogte kunnen brengen.  

 Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 zal de nieuwe website 

 live gelanceerd worden. Vanaf dat moment is alles weer te bereiken zoals u dat 

 gewend bent. 

Namens de websitecommissie fijne feestdagen en alvast een sportief en mooi 2015 gewenst! 

Wij “zien” u graag terug op onze nieuwe website na de jaarwisseling.  

http://www.mijncto70.nl/
mailto:webmaster.cto70@gmail.com
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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. 
 

 

CTO’70 Volleybal DS1: promotie/degradatie wedstrijd 

Op donderdag 18 december speelt ons eerste damesteam een promotie/degradatie wedstrijd in de 

Wethouder Verheijhal (aanvang 21.00 uur). Bij winst zal het team promoveren naar de 4
de

 klasse. 

Supporters zijn van harte uitgenodigd! 

 

CTO’70 Volleybal HS1: KAMPIOEN 

Donderdag 4 december jl. wist het eerste herenteam van CTO'70 Volleybal de laatste wedstrijd van 

de najaarscompetitie te winnen en kroonden zich daarmee tot kampioen. Door het kampioenschap 

en daarmee rechtstreekse promotie zal het team in het voorjaar uitkomen in de 5de klasse. 

Vooraf was duidelijk dat er minimaal 1 set gewonnen moest worden, want de nummer 2 in de poule 

had evenveel punten en bij verlies zonder ook maar 1 set winst zou Albatros HS4 toch nog als 

kampioen gehuldigd kunnen worden. De eerste set werd met 12-25 gewonnen en het 

kampioenschap was binnen. Als afsluiter van de competitie waarin je kampioen wordt is het 

natuurlijk mooi om dan meteen de volle winst bij te schrijven op de ranglijst. De volgende 3 sets 

werden ruim gewonnen en het kampioenschap kon worden gevierd. 

 

                             
 

Het bestuur van CTO’70 Volleybal wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2015! 
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mailto:cynthialawalata@gmail.com
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mailto:pebaas@planet.nl
mailto:nieuwsbrief@svcto70.nl
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Alleen verlies tegen Albatros HS4 
 

De eerste twee wedstrijden van de competitie waren in september tegen Albatros HS4. Ondanks een 

goede start van beide wedstrijden, werden deze wedstrijden nipt met 3-2 verloren. In de 

daaropvolgende wedstrijden bleven Albatros HS4 en CTO'70 HS1 al hun wedstrijden winnen, tot 

half november. Albatros begon punten te verspelen en CTO'70 begon in te lopen op de koploper. 

Begin december werd de koppositie overgenomen en niet meer uit handen gegeven. 

 

                        
 

Staand vlnr: Gert Poletiek, Marc Bruchner, Stefan Bosma, Nic Steur sr., Richard Zoutendijk, Rick 

Wierdsma. Zittend vlnr: Kees Sluis, Nic Steur jr., Thijs Bouwman 

 

Laatste training 2014 en  eerste training 2015 

Vrijdag 19 december is de laatste training van 2014. Zoals gebruikelijk beginnen we deze laatste 

training om 19.30 uur met koffie en een versnapering. Om vervolgens de sportzaal te betreden, 

teams te verdelen en een paar wedstrijden te spelen. Na afloop sluiten we het jaar af aan de bar! 

 

De eerste training van 2015 zal zijn op 9 januari. 
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----------  ---------- 

 

 

                BELANGRIJK BERICHT 

Vanwege aangekondigde vernieuwing zal vanaf 15 december onze website bereikbaar 

zijn via www.mijncto70.nl  
Tot 3 januari kunt u hier terecht voor het laatste nieuws. 

   

 De  …….@svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet meer bereikbaar.  
U kunt uw berichten sturen naar: webmaster.cto70@gmail.com 

 Vermeld de afdeling en naam van de persoon die u wilt bereiken in de aanhef zodat wij de 

 juiste persoon op de hoogte kunnen brengen.  

 Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 zal de nieuwe website 

 live gelanceerd worden. Vanaf dat moment is alles weer te bereiken zoals u dat 

 gewend bent. 

Namens de websitecommissie fijne feestdagen en alvast een sportief en mooi 2015 gewenst! 

Wij “zien” u graag terug op onze nieuwe website na de jaarwisseling.  

http://www.mijncto70.nl/
mailto:webmaster.cto70@gmail.com
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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 

 

  
Geen extra training jeugd op 17 december. 

A.s. woensdag is er geen training voor de jeugd. 
 

Ouder-kind toernooi  

Het jaarlijkse ouder-kindtoernooi zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 10 januari. Zie verder op in het 

clubblad voor meer informatie en inschrijfformulier. 
 

Wedstrijdverslag niveau 6 en 13 december 2014 

Vandaag de laatste wedstrijden van dit jaar voor de dames en heer van CTO 3, niveau 6. Dus we gaan er nog 

even tegenaan. 

De eerste wedstrijd tegen KVA begonnen we goed. De spelers waren erg geconcentreerd bezig en speelden 

goed. Toch wist KVA steeds weer dicht in de buurt van ons te komen. Gelukkig konden we de rust en 

routine bewaren en wisten deze eerste wedstrijd met 3-0 te winnen. 

De tweede wedstrijd was tegen Smashing, een tegenstander die we eerder al eens hebben verslagen. De 

eerste set begonnen we goed en kwamen voor te staan. Helaas wist Smashing zich terug te werken en zelfs 

bij een stand van 24-23, gelijk te komen tot 25-25.  

Daarna ging het mis en verloren we de eerste set met 25-27. 

Revanche voor de tweede set. De spelers waren er op gebrand om de tweede set wel te winnen. Dat bleek 

eenvoudiger dan van te voren te verwachten was. We wonnen met 25-12, ondanks een haperende scheids 

qua puntentelling. 

Dus nog alle kans om de wedstrijd te winnen in de derde set. Maar in de derde set hadden we geen schijn van 

kans. We verloren kansloos. Deze laatste set maar snel vergeten, volgend jaar gaan we er weer met volle 

moed tegen aan.Prettige feestdagen gewenst, Floor, Carmen, Nikolina, Abdel, Abby, Noelle en Puck.     

Marc 

 

                                       
Het bestuur van CTO’70 Volleybal wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en sportief 2015 
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mailto:astrid.kooren@upcmail.nl
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Smashing 4 – CTO 2  

Het is zaterdagmiddag iets voor half drie in de Weth. Verheijhal in Amsterdam Oost. Op veld 1 

staat een oranje team te spelen tegen Volleyburg en ook op de andere velden vliegen de passes, set-

ups en smashes je om de oren. Langzaam, bijna niemand ziet het, komen er nog zes in het oranje 

geklede dames één voor één binnen. Tassen worden neergezet, er wordt gezocht naar een bekend 

gezicht en uiteindelijk vinden zij elkaar langs het veld bij dat andere oranje team. De spanning staat 

toch wel een beetje op de gezichten.  

Het is zaterdagmiddag, kwart voor drie inmiddels. Op datzelfde veld 1 staan nu zes in het oranje 

geklede dames met een voorzitter in een kringetje met een bal wat over te spelen. Spanning nog 

steeds wel op de gezichtjes, maar bij elk van hen breekt er nu stukje bij beetje een ontspannen lach 

door. Het gaat een goede wedstrijd worden denken ze.   

Nog steeds zaterdagmiddag, vijf voor drie. De telefoon van uw verslaggever gaat. Het is een meisje 

met waarschijnlijk ook zo’n mooi oranje shirt. Ze is er bijna, vertraging met het verkeer, en de 

coach is bij haar. De spanning klinkt wat door in haar stem, maar na enige geruststelling hangt zij 

met een hoorbare lach op haar gezicht op. Het gaat een goede wedstrijd worden denkt uw 

verslaggever.  

Het is zaterdagmiddag drie uur in de Weth. Verheijhal in Amsterdam Oost. Op veld 2 staat een 

oranje team tegenover een rood-wit team uit Diemen. Wat er op de andere velden gebeurd is niet 

meer belangrijk, veld 2, daar gaat het gebeuren! Langs de kant verzameld zich dat andere oranje 

team dat eerder op veld 1 speelde. Ouders op de tribune aan de overkant, broertjes en zusjes langs 

het veld. Eén set is er nodig, dan is dat oranje team op veld 2, de aspiranten 2 van CTO uit 

Duivendrecht, kampioen. En die ene set, die wordt nog spannend ook! Het lijkt makkelijk in het 

begin, Smashing moest nog even wakker worden, of bijkomen want ze hebben wat invallers die net 

een wedstrijd achter de rug hebben. Het lijkt kat in het bakkie, maar dan wordt het toch nog 

spannend. Smashing komt goed terug, zelfs nog even voor, maar uiteindelijk lukt het de meiden in 

het oranje om met goed volleybal die ene set naar zich toe te trekken met 19-25. KAMPIOEN! En 

dan zou je een uitzinnige vreugde verwachten, maar niets is minder waar. Gelaten kijken de dames 

naar de scheidsrechter, we gaan toch gewoon door met de wedstrijd? 

Langs de kant staat een voorzitter te springen, uw verslaggever staat met de camera in de aanslag 

om de vreugde (die niet echt loskomt) vast te leggen, broertjes en zusjes klappen enthousiast en van 

de tribune horen we een kreet van een trotse vader. Stoïcijns lopen de dames in het oranje naar de 

andere kant van het veld om zich op te stellen voor de tweede set. Die winnen ze na een zelfde 

spelbeeld als de eerste set met opnieuw  19-25 en de stoïcijnse situatie herhaald zich nog eens. De 

derde set staat coach Jenny enthousiast langs de kant, broertjes en zusjes voelen de spanning en 

zitten helemaal stil op de bank, van de tribune komen aanmoedigingen en in het veld wordt het nog 

spannend. Uiteindelijk trekt het oranje team weer aan het langste eind en met 22-25 steken zij ook 

de 3e set in hun zak. Ongeslagen kampioen, geen wedstrijd verloren, 27 sets voor en 4 tegen. En 

dan, heel voorzichtig breekt er een lach door op de gezichten en kunnen ze zo rustig als ze om half 

drie binnenkwamen ook wat vreugde laten zien.   

Het is zaterdagmiddag, half vijf inmiddels, als wedstrijdleider Jan Erhardt met een bal op het team 

in het oranje afloopt. (Kinder)champagne nog in de hand, de grootste vreugde is al geweest, nemen 

zij de bal in ontvangst. Namen worden opgeschreven, kampioensfoto wordt gemaakt en dan keren 

de dames in het oranje rustig weer huiswaarts. Ik heb nog nooit een team zo koelbloedig kampioen 

zien worden, maar dat maakt mij niet minder trots! Milana, Iris, Chanell, Andrea, Hanaan, Larissa 

en Erva jullie zijn KAMPIOEN! Heel erg goed gedaan. En uiteraard coach Jenny ook van harte 

gefeliciteerd. Jullie mogen heel trots zijn op jezelf, wij zijn dat in ieder geval wel!   

  

Kirsten (aspiranten coördinator) 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Staand vlnr: Iris Janssen, Larissa Rijssel, Milana Heeman, Chanell Strijder, Jenny Bently (coach). 

Zittend vlnr: Hanaan Abda Wail, Andrea Strubbe, Erva Kilic. 

 
Aspirantendiner vrijdag 19 december 2014 

De sint is het land uit en dan weet je het, de kerst komt eraan! 

Net als de afgelopen jaren willen we met de aspiranten graag een kerstdiner houden en wel op 

vrijdag 19 december as. (vrijdags voor de kerstvakantie) vanaf 19:00 tot uiterlijk 20:30 (maar 

waarschijnlijk eerder) in de container-kantine naast de sporthal. Dit betekent dat er die avond niet 

getraind zal worden, dan kan iedereen ook in zijn/haar mooiste kleding komen (als je dat wilt 

natuurlijk). 

 

Om vast wat na te kunnen denken heb ik een lijst gemaild  met gerechten waar op ingetekend kan 

worden. Komende vrijdag neem ik de lijst mee naar de training, dus bedenk vast wat je zou willen 

maken/meenemen. Als je iets anders wilt dan op de lijst staat dan kunnen we het daar vrijdag even 

over hebben. Bedenk wel dat het om een diner (dus avondeten) gaat en dat het de bedoeling is dat 

echt iedereen iets meeneemt. Het hoeven dus geen extreme hoeveelheden te worden, houdt rekening 

met ongeveer 8-10 personen per gerecht (tenzij anders aangegeven). Het is ook niet de bedoeling 

dat er alleen maar zoet eten zoals taarten enz. is, wat vorige jaren wel in overvloed was, want je 

hoeft vooraf niets te eten dus dan wil je ook graag wel iets anders dan taart alleen.   

 Kirsten 
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Aan alle jeugdvolleyballers, ouders (familie, vrienden). 
 

Net bekomen van het Sinterklaasfeest en de kerstdagen komen er nog aan, volgt hier alweer het volgende 

feest. HET OUDER-KINDTOERNOOI. (ook wel pannenkoekentoernooi genoemd) 

Het ouder-kind-toernooi vindt plaats op zaterdag 10 januari 2015. Ook dit jaar willen we er weer een mix 

van maken, CMV-ers samen met Aspiranten. Daarover meer hieronder. Je kunt je nu al opgeven bij Marc. 

 

 

          ZATERDAG 10 JANUARI 2015: OUDER-KINDTOERNOOI  

 
Op deze zaterdag gaan we om 9.30 uur precies van start met ons jaarlijkse ouder-kind-toernooi in het 

Dorpshuis. Elk jeugdlid speelt met één ouder (of oom, tante, opa, oma, broer, zus, vriend, vriendin, 

buurvrouw of buurman) in één team van vier personen tegen een vergelijkbaar samengesteld team. We 

hopen dat alle CMV-ers en aspiranten zullen meedoen. Op de training van vrijdag 19 december kun je 

het onderstaande formuliertje inleveren om je op te geven. Op zaterdagochtend 10 januari maken we 

de teamindeling bekend, een verrassing dus. (ook de naam van je team is altijd weer een verrassing) In 

de pauze van het toernooi proberen we een wedstrijdje te organiseren, wie tegen wie wordt later 

bekend gemaakt. (ouders onderling?) 

Na afloop van het sportieve gedeelte, eten we samen heerlijke pannenkoeken (tot ongeveer 14.00 uur) 

en volgt de prijsuitreiking. We hopen dat veel ouders willen bijdragen aan een lekkere stapel 

pannenkoeken en hulp met de organisatie. Bij voorbaat reeds dank aan de pannenkoekenbakkers en –

kopers! 

                                                                                                                        Marc 

 

P.S.  Strookje uiterlijk vrijdag 19 december (bij de training) inleveren of per e-mail retour naar 

marc-ina@hetnet.nl 

 

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

 

Inschrijfstrookje voor het Ouder – Kind-toernooi op zaterdag 10 januari 2015 

 

Voor- en achternaam  volleybal(st)er: ….. 

 

 

Voor- en achternaam vader/moeder/oom/tante/opa/oma/broer/zus/vriend/vriendin etc. die in het 

toernooi meespeelt: …… 

 

O  geven  zich als team (duo) op voor het toernooi 

 

O is bereid een stapeltje pannenkoeken te bakken en naar het Dorpshuis mee te nemen (kunnen 

daar worden opgewarmd) 
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---------  ---------- 

 

                BELANGRIJK BERICHT 

Vanwege aangekondigde vernieuwing zal vanaf 15 december onze website bereikbaar 

zijn via www.mijncto70.nl  
Tot 3 januari kunt u hier terecht voor het laatste nieuws. 

   

 De  …….@svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet meer bereikbaar.  
U kunt uw berichten sturen naar: webmaster.cto70@gmail.com 

 Vermeld de afdeling en naam van de persoon die u wilt bereiken in de aanhef zodat wij de 

 juiste persoon op de hoogte kunnen brengen.  

 Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 zal de nieuwe website 

 live gelanceerd worden. Vanaf dat moment is alles weer te bereiken zoals u dat 

 gewend bent. 

Namens de websitecommissie fijne feestdagen en alvast een sportief en mooi 2015 gewenst! 

Wij “zien” u graag terug op onze nieuwe website na de jaarwisseling.  

http://www.mijncto70.nl/
mailto:webmaster.cto70@gmail.com
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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 

 

 

Afd. Badminton is weer  een ERE-lid rijker! 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 december j.l. is John, volkomen verrast, tot erelid van 

svCTO70 benoemd. Na een korte toespraak door de voorzitter, Kees Lakerveld ,  kreeg hij behalve 

het bijbehorend speldje ook een prachtig grote bos bloemen.  

 

Afdeling badminton telt momenteel drie  ere-leden.   

Gert-Jan Barents heeft er voor gezorgd dat dit heuglijk feit voor CTO’70 ook nog in de  

allernieuwste editie van de Ouder-Amstelgids  vermeld kon worden.  Hiermee  werd CTO’70 weer 

eens onder de aandacht gebracht. Dit laatste is tenslotte zeer wenselijk omdat bij alle afdelingen het 

ledental helaas aan het afnemen is. 

 

John kreeg de onderscheiding juist nu op het moment dat  het allerlaatste gemeenschappelijk 

digitale clubblad door hem wordt samengesteld.  

Begin 2015 zal namelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari de nieuwe website 

worden gedoopt.  Vanaf dat moment zal elke afdeling de eigen nieuwsvoorziening op de website 

gaan en kunnen publiceren. Overigens zal in de aanloopfase dit publiceren nog door de 

ontwikkelaars van de nieuwe website worden gedaan.  
 

! 

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

 

 

 

                BELANGRIJK BERICHT 

Vanwege aangekondigde vernieuwing zal vanaf 15 december onze website bereikbaar 

zijn via www.mijncto70.nl  
Tot 3 januari kunt u hier terecht voor het laatste nieuws. 

   

 De  …….@svcto70.nl e-mailadressen zijn vanaf dat moment ook niet meer bereikbaar.  
U kunt uw berichten sturen naar: webmaster.cto70@gmail.com 

 Vermeld de afdeling en naam van de persoon die u wilt bereiken in de aanhef zodat wij de 

 juiste persoon op de hoogte kunnen brengen.  

 Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 zal de nieuwe website 

 live gelanceerd worden. Vanaf dat moment is alles weer te bereiken zoals u dat 

 gewend bent. 

Namens de websitecommissie fijne feestdagen en alvast een sportief en mooi 2015 gewenst! 

Wij “zien” u graag terug op onze nieuwe website na de jaarwisseling.  

TEN SLOTTE                                                                                                                          

Namens het bestuur heel plezierige feestdagen gewenst en een gezonde start van 2015 gewenst!! 

mailto:secretaris.badminton@svcto70.nl
mailto:redactie.badminton@svcto70.nl
http://www.mijncto70.nl/
mailto:webmaster.cto70@gmail.com

