
VOLLEYBALVERENIGING ALTERNO 

MININIEUWS 1 

25 augustus 2013 

 

Beste mini volleyballertjes en volleybalstertjes, beste mama’s en papa’s, 

 

Hierbij de eerste mini-nieuwsbrief van het nieuwe seizoen.  

Hopelijk hebben jullie allemaal een goede vakantie gehad en staan jullie weer klaar om 

vol energie te beginnen aan een nieuw volleybaljaar. De minicommissie van Alterno staat 

te popelen om er wederom een fantastisch volleybalseizoen van te maken. 

Alle voorbereidingen zijn getroffen, de teamindeling en trainingsschema’s zijn bekend.  

Maar het belangrijkste zijn jullie, de spelers en speelsters in het volleybalveld en jullie 

papa’s en mama’s. Samen gaan we weer lachen, juichen, uitglijden, in het net hangen, 

smashen, opslaan, blokken, springen, ranja drinken, de coach in de maling nemen, maar 

vooral lekker volleyballen!!!! 

Over een week starten de trainingen weer en op zaterdag 14 september staat de 

ministartdag gepland. Namens de minicommissie wens ik iedereen een heel, heel, 

heeeeeel leuk, sportief en spetterend volleybalseizoen toe.  

 

Maurice Baijens (voorzitter minicommissie) 

 

 

Start trainingen 

Vanaf maandag 2 september beginnen de trainingen weer.  

 

Ben je vergeten hoe laat je ook al weer moet trainen. In de 2e bijlage bij deze mail, staat 

een overzicht van de teamindeling en trainingstijden. Let op, op de vrijdag hebben er wat 

wijzigingen in het schema plaats gevonden, de teams die geel zijn gearceerd trainen op 

een ander tijdstip. 

 

De minicommissie komt nog veel trainers te kort. Als er nog ouders, grote broers/zussen 

of andere geïnteresseerde zijn, dan horen wij het graag. 

 

De teamindeling en trainingstijden staan nog niet vermeld op onze website, Alterno krijgt 

namelijk vanaf halverwege september een nieuwe website. We zullen u op de hoogte 

brengen als de nieuwe website in de lucht is. 

 

 

MINICOMMISSIE 

Heb je vragen en of opmerkingen over iets wat de mini’s aangaat. Twijfel dan 

niet en neem contact op met iemand van de minicommissie.  

 
Minicommissie 

Voorzitter: Maurice Baijens 

Communicatie: Stefan Tiemens en Peter den Hollander 

Wedstrijdzaken: Patricia Lambooij en Peter Bredenoort 

Activiteiten: Annemieke Sevat en Sylvia Korthagen 

Volleybaltechnische zaken: Inge Visser 

 

De minicommissie is te bereiken door te mailen naar  

minicie@alterno-apeldoorn.nl. Stefan Tiemens krijgt alle mail binnen en stuurt dit 

door naar de juiste persoon uit de minicommissie.  
 

De minicommissie is dringend op zoek naar nieuwe mensen voor in de minicie. Enkele 

minicieleden hebben aangegeven dat dit hun laatste jaar is in de minicommissie en dus 

willen we graag dit jaar al een nieuwe groep enthousiaste ouders mee laten draaien. 

Zodat we vanaf volgend jaar niet ineens met een probleem komen te zitten.  

Wie van de ouders wil onze gezellige minicie komen versterken? Meer informatie is te 

krijgen bij Maurice Baijens op de startzaterdag of via minicie@alterno-apeldoorn.nl. 

 

 

mailto:minicie@alterno-apeldoorn.nl
mailto:minicie@alterno-apeldoorn.nl


 

STARTZATERDAG ALTERNO MINI'S   

 

Datum:  14 september 2012 

Locatie: In de gymzalen bij de Alternohal 

 

Doel van deze startdag: 

Op deze startzaterdag willen we samen met alle mini’s en  ouders/verzorgers het 

volleybalseizoen starten. Op deze ochtend zullen we: 

- De eerste oefenwedstrijdjes spelen, zodat teams kunnen wennen aan het niveau. 

- Ouderbijeenkomst voor alle ouders met informatie over het speelniveau, het komende 

seizoen en de activiteiten. 

- Teamfoto's maken voor op de website 

- Pasfoto's maken voor de spelerskaarten 

- Kennismaken met teamgenoten en de ouders en minicommissieleden 

 

We zouden het fijn vinden als alle mini’s aanwezig zijn. Hou dus allemaal zaterdag 14 

september vrij!  

 

Programma startzaterdag 

De competitiewedstrijden van de jeugd beginnen al op zaterdag 14 september. Wij 

maken voor onze wedstrijdjes dus gebruik van de gymzalen bij de Alternohal. 

Elk team speelt 2 wedstrijdjes en heeft 1 informatiebijeenkomst. Bij de 

informatiebijeenkomst zijn zowel de mini’s als alle ouders uitgenodigd van de betreffende 

teams. De informatiebijeenkomsten worden gehouden in de BSO.  

 
Wedstrijdreglement: 

Teams dienen 20 min. voor aanvang van de 1e wedstrijd aanwezig te zijn. Elke wedstrijd 

bestaat uit 2 sets van 12 minuten. Alleen de teams op Niveau E Hoog (JE1, JE2, ME1, 

ME2) en alle niveau D teams spelen 2 sets op punten. Coaches ontvangen deze dag de 

wedstrijdbal, spelerskaarten, coachkleding en de coachmap. 

Doel van de wedstrijden is het nieuwe niveau leren spelen en leren samenspelen met je 

nieuwe teamgenoten. We zouden het fijn vinden als veel ouders komen kijken, zodat ook 

de ouders direct een beeld hebben van het niveau dat hun zoon/dochter dit jaar zal gaan 

spelen. 

 

Wedstrijdschema: 

 Veld 1 Veld 2 Veld 3 BSO 

09.00 uur H1 MG1 – MG2 JG1 – JG2  

09.30 uur MF1 – MF2 JF2 – JF3 MF3 – MF4 Info voor alle H en G teams 

10.00 uur H1 MG1 – JG1 MG2 – JG2 Info voor alle F teams 

10.30 uur JE5 – ME4 JF1 – JF2 MF3 – JF3  

11.00 uur JE4 – ME3 MF1 – JF1 MF2 – MF4  

11.30 uur JE5 – JE4 JE3 – ME4   

12.00 uur JE1 – JE2 ME2 – ME1  Info voor teams JE3/JE4/JE5/ME3/ME4 

12.30 uur ME3 – JE3 MD6 – JD4  Info voor teams JE1/JE2/ME1/ME2 

13.00 uur ME1 – JE1 JE2 – ME2  Info voor teams JD3/JD4/MD5/MD6 

13.30 uur JD3 – JD4 MD5 – MD6   

14.00 uur JD3 – MD5 MD3 – MD4  Info voor JD1 / JD2 / MD1 t/m MD4 

14.30 uur MD1 – MD2 JD1 – JD2   

15.00 uur MD4 – MD1 MD3 – JD1   

15.30 uur MD1 – JD1 JD2 – MD2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETITIE 

De 1e competitieochtend zal zijn op zaterdag 28 september. In één van de komende 

weken zal de NeVoBo het wedstrijdschema per team publiceren op de website. Deze is 

dan te zien, via de eigen teampagina (link naar NeVoBo) op onze website. 

 

De wedstrijdochtenden zijn dit jaar op: 

- za 28 sept. 2013  Competitiedag 1e helft 

- za 12 okt. 2013  Competitiedag 1e helft 

- za 2 nov. 2013  Competitiedag 1e helft 

- za 23 nov. 2013  Competitiedag 1e helft 

- za 7 dec. 2013  Competitiedag 1e helft 

- za 14 dec. 2013  Competitiedag 1e helft 

 

- za 25 jan. 2014  Competitiedag 2e helft 

- za 8 febr. 2014  Competitiedag 2e helft 

- za 8 mrt. 2014  Competitiedag 2e helft 

- za 15 mrt. 2014  Competitiedag 2e helft 

- za 29 mrt. 2014  Competitiedag 2e helft 

- za 12 apr. 2014  Competitiedag 2e helft 

 

Per half jaar heeft een team 5 wedstrijden. Dus per competitiehelft is een team dus één 

van bovenstaande data vrij. 

 

Let op: Teams die in de Hoofdklasse niveau 5 (JE1, JE2, ME1, ME2) en alle poules niveau 

6 gaan spelen, spelen niet op tijd maar op punten en kunnen dus meerdere 

wedstrijdochtenden hebben. Deze ochtenden kunnen afwijken van bovenstaande data. 

 

Alterno hanteert andere teamnamen als de NeVoBo. Hieronder het overzicht van de 

teams met daarachter de NeVoBo naam. 

Alterno N61 (JD1)  Alterno N51 (JE1) Alterno N41 (JF1) Alterno N31 (JG1) 

Alterno N62 (MD1) Alterno N52 (ME1) Alterno N42 (MF1) Alterno N32 (MG1) 

Alterno N63 (JD2) Alterno N53 (JE2) Alterno N43 (JF2) Alterno N33 (JG2) 

Alterno N64 (MD2) Alterno N54 (ME2) Alterno N44 (MF2) Alterno N34 (MG2) 

Alterno N65 (MD3) Alterno N55 (JE3) Alterno N45 (JF3)  

Alterno N66 (MD4) Alterno N56 (ME3) Alterno N46 (MF3) Alterno N21 (H1) 

Alterno N67 (JD3) Alterno N57 (JE4) Alterno N47 (MF4)  

Alterno N68 (MD5) Alterno N58 (ME4)   

Alterno N69 (JD4) Alterno N59 (JE5)   

Alterno N610 (MD6)    

 

Hieronder de adressen van de mees voorkomende speelhallen van de mini’s: 

 

ZAAL ADRES PLAATS 

Alternohal Waleweingaarde 101 7329 BD Apeldoorn 

Omnisport Voorwaarts 59 7321 MA Apeldoorn 

De Voorwaats De Meerzorg 15 7321 BW Apeldoorn 

Matenparkhal Heemradenlaan 130 7329 BZ Apeldoorn 

De Bhoele Handelstraat 45 6961 AB Eerbeek 

Theotorne Ericaplein 1 6951 CP Dieren 

Burg. Faberhal Postweg 37 8181 VK Heerde 

Sporthal Hiethof Veldhofweg 33 7361 TA Beekbergen 

De Kamphal Heikamp 22 8091 RC Wezep 

Rhienderoord L.R. Beijnenlaan 20 6971 LE Brummen 

Pr. Willem Alexanderhal Sportlaan 1 8162 BE Epe 

ROHDA-Hal Zwolsestraat 76 8101 AE Raalte 

De Scheg Piet van Donkplein 1 7422 LW Deventer 

 

 

 



 

AFSPRAKEN BIJ TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 

Alterno is een grote vereniging, om alles goed te organiseren hieronder nog even wat 

afspraken op een rijtje: 

 

Afspraken rondom de trainingen: 

- Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 5 min. voor de training omgekleed in de zaal 

aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. 

- Meiden met lang haar vragen we een elastiekje mee te nemen, zodat het haar vast zit. 

- Als er voor de training nog een andere groep aan het sporten is, dan mogen de 

kinderen nog niet met een bal spelen.  

 - Ouders mogen bij de training altijd op de tribune blijven kijken, zolang het kind/trainer 

daarvan geen hinder ondervindt. De gymzalen bij de Alternohal zijn erg krap, wij 

verzoeken u daar alleen het laatste kwartier te komen kijken. 

- Bidon of flesje water. Tijdens de training mogen kinderen een slokje water drinken. Om 

het tempo in de training te houden, vragen we iedereen een bidon/flesje mee te nemen, 

zodat er niet steeds naar de kraan gelopen hoeft te worden. Ander drinken dan water is 

tijdens de training niet toegestaan. 

- De sporthalvloer mag alleen worden betreden op binnensportschoenen met lichte zolen. 

Sporten op sokken is niet toegestaan.  

 

Afspraken rondom de wedstrijden: 

- Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 20 min. voor de 1e wedstrijd omgekleed aanwezig 

zijn in de sporthal. 

- Naar wedstrijden binnen Apeldoorn gaat iedereen op eigen gelegenheid. 

- Naar wedstrijden buiten Apeldoorn vertrekken we gezamenlijk bij de Alternohal. Onze 

ervaring is dat ouders onderling heel goed regelen wie er rijden. Mocht er bij een team 

behoefte zijn aan een vervoersschema, neemt u dan contact op met de coach of minicie. 

- Langs de kant bij de wedstrijden mogen alleen de coaches staan. Andere ouders dienen 

plaats te nemen op de tribune. 

 

 

 

 

 

Miniwedstrijdkleding 

Tijdens de wedstrijden is het verplicht om de groene Alterno minipolo te dragen en 

daaronder een zwart sportbroekje. Er zijn momenteel veel verschillende Alterno 

minipolo’s in omloop. Er zijn nog shirts met de oude sponsors Dros en Kindercentrum. Dit 

jaar mogen deze shirts nog gebruikt worden, vanaf volgend seizoen is het de bedoeling 

dat iedereen het nieuwste wedstrijdshirt heeft. 

We kondigen dit nu vast aan, zodat u hier rekening mee kan houden. 

 

Het miniwedstrijdshirt is te verkrijgen bij Intersport Apeldoorn. Houdt u er rekening mee 

dat er soms een levertijd op het wedstrijdshirt zit. 

 

 

 

INSTROOMGROEPEN 

Elk jaar krijgen wij weer veel aanmeldingen van kinderen die willen beginnen met 

volleybal. Het beste instroommoment is natuurlijk direct na de vakantie. Kent u nog 

kinderen die interesse hebben in volleybal, op de volgende dagen hebben we nog plek in 

de onze instroomgroepen: 

* Maandag 16.30 – 17.30 uur   Instroom (4 en 5 jarigen jongens en meiden) 

* Dinsdag 17.00 – 18.00 uur   Team H3 (jongens en meiden van 6 jaar) 

* Woensdag 16.30 – 17.30 uur  Team H2 (jongens van 6 jaar) 

* Donderdag 16.30 – 17.30 uur  Team MG3 (meiden van 7/8 jaar) 

* Donderdag 16.30 – 17.30 uur  Team JF4 (jongens van 7/8 jaar) 

 

 

 



 

KLEEDKAMER VERDELING ALTERNOHAL 

Er is geen vaste kleedkamerverdeling tijdens de trainingen. Om misverstanden te 

voorkomen, hebben we wel enkele afspraken: 

- Kinderen van de H / G / F hebben nog vaak hulp nodig bij het omkleden. Wanneer er 

teams van dit niveau trainen dan hebben we de afspraak dat in de 1e kleedkamer (bij 

zowel jongens als meiden) ouders mogen helpen, ongeacht geslacht. In de achterste 

kleedkamers mogen geen ouders komen, dus oudere kinderen kunnen daar altijd 

ongestoord omkleden. 

- Kinderen van de E / D zijn oud genoeg om zelf om te kleden en te douchen, ouders zijn 

dan ook niet welkom in de kleedkamers 

- Bij de kleedkamers van de gymzaal is geen duidelijke verdeling tussen jongens en 

meiden. Dit is afhankelijk van de teams die op dat moment trainen. Bij de gymzalen is 

het wat ons betreft geen probleem als meisjes en jongens bij elkaar zitten. Wilt u dus als 

ouder een zoon en dochter in 1 kleedkamer omkleden, gebruik dan een kleedkamer bij 

de gymzaal. 

 

Bovenstaande afspraken gelden tijdens minitrainerstijden. Op latere trainingstijden zijn 

er ook andere teams in de hal, loopt u dan als ouder niet zomaar een kleedkamer 

binnen. 

 

We willen er daarnaast op wijzen dat mobieltjes in de kleedkamers niet gebruikt mogen 

worden. Dit  

 

Helaas is ook afgelopen jaar gebleken dat spullen in de kleedkamers niet veilig zijn. 

Neem dus kostbare spullen altijd mee naar de sporthal. Het is ook mogelijk dat de 

kinderen al hun spullen in de sporttas doen en meenemen naar de trainingszaal. 

 

Alvast bedankt voor de medewerking!! 

 

 

GROTE CLUBACTIE 

Jaarlijks doet Alterno mee aan de Grote Clubactie. Elk gezin ontvangt tijdens de 

startzaterdag een Grote Clubactie setje, met daarop de uitleg. De uiterlijke inleverdatum 

is de eerste week van oktober. Let op: ook als u niet meedoet willen wij de pakketjes 

terug hebben, zo weten we zeker dat we alles binnen hebben. 

 

Het gezin dat de meeste loten weet te verkopen krijgt natuurlijk een cadeautje van 

Alterno. Dus ik zou zeggen: Doe je best!! 

 

Met het geld van de Grote clubactie loten kan Alterno weer wat extra doen, zo hebben we 

van het geld van vorig jaar nieuwe wedstrijdballen voor de mini’s aangeschaft. Steunt u 

Alterno dit jaar ook weer? 

 

 

JAARPLANNNING 

Op de volgende pagina hebben we een jaarplanning opgenomen. We hebben geprobeerd 

om al zoveel mogelijk vast te leggen. Natuurlijk zijn er altijd wijzigingen in het 

programma mogelijk, maar zo heeft u in ieder geval een leidraad voor het komende 

seizoen. 

 

 

We wensen iedereen een sportief seizoen toe. 

Wanneer u vragen heeft neem dan contact op met de minicommissie 

 (minicie@alterno-apeldoorn.nl) 
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Jaarkalender Alterno mini's 2013 - 2014 

 

SEPTEMBER 2013 

ma 2 september Start trainingen 

za 14 september Startzaterdag  

za 28 september Competitiedag 1e helft 

 

OKTOBER 2013 

za 12 okt. 2013 Competitiedag 1e helft 

zo 20 okt. 2013 Mini-activiteit 

21 - 25 oktober Geen trainen i.v.m. herfstvakantie 

 

NOVEMBER 2013 

za 2 nov. 2013 Competitiedag 1e helft 

za 23 nov. 2013 Competitiedag 1e helft 

vr 29 november Sinterklaasfeest Alterno 

 

DECEMBER 2013 

za 7 dec. 2013 Competitiedag 1e helft 

za 14 dec. 2013 Competitiedag 1e helft 

23 - 31 december Geen trainen i.v.m. Kerstvakantie 

 

JANUARI 2014 

1 - 3 januari  Geen trainen i.v.m. Kerstvakantie 

do 2 januari  Alterno - Rabobank nieuwjaarstoernooi niveau H, G en F 

vr 3 januari  Alterno - Rabobank nieuwjaarstoernooi niveau E, D 

za 4 januari  1e ronde open-club (voor open-club teams - selectie wordt nog gemaakt) 

za 25 jan. 2014 Competitiedag 2e helft 

 

FEBRUARI 2014 

za 8 febr. 2014 Competitiedag 2e helft 

za 15 februari  Open-club halve finale (open-club teams) 

zo 16 februari  Mini-activiteit 

17 - 21 februari Geen trainen i.v.m. voorjaarsvakantie 

 

MAART 2014 

za 8 mrt. 2014 Competitiedag 2e helft 

za 15 mrt. 2014 Competitiedag 2e helft 

za 22 maart  Open-club finale (open-club teams) 

za 29 mrt. 2014 Competitiedag 2e helft 

 

APRIL 2014 

za 12 apr. 2014 Competitiedag 2e helft 

vr 18 / ma 21 april Geen trainen i.v.m. Pasen 

28 april - 5 mei Geen trainen i.v.m. meivakantie   

 

MEI/JUNI/JULI 2014 

do 29 / vr 30 mei Geen trainen i.v.m. Hemelvaart 

ma 9 juni   Geen trainen i.v.m. Pinsteren 

vr 20 juni  Laatste training seizoen 2013-2014 

4/5/6 juli  11e Bakker TOET minikamp! 
 

Voor alle activiteiten en bijzonderheden hou de website in de gaten:  
www.alterno-apeldoorn.nl 
 

Of volg ons op:  
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