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07.04.2012 Alterno beste Jeugdvereniging van Nederland

Alterno mag zich tot mei 2013 Beste Jeugdvereniging van Nederland noemen. Dat is het resultaat nu 6 van de 8 leeftijdscategorieën de 

finaleronde van de Asics Open hebben gespeeld. Alleen Jongens A komt op 12 mei nog in actie tijdens de A-rondes maar de voorsprong in 

punten van Alterno is dusdanig dat die wedstrijden geen invloed meer hebben op het eindresultaat. Uit handen van de kersverse algemeen 

directeur van de Nevobo, Joëlle Staps mocht Rien Scholten namens Alterno de trofee aan het einde van de middag in de eigen Alternohal in 

ontvangst nemen, onder begeleiding van confetti-kanonnen en een heus vuurwerk.

Met de kampioenschappen van Meisjes C, Meisjes CMV en Jongens CMV, de 3e plek van meisjes B en de twee vierde plaatsen van Jongens B 

en Jongens C leverde Alterno een unieke prestatie. Niet alleen vanwege de drie Nederlandse kampioenteams maar ook vanwege het feit dat in de 

loop van de dag alle 6 Alternoteams zich bij de beste vier ploegen van Nederland wisten te scharen. Een unieke prestatie. De titel: "Beste 

jeugdvereniging 2012" vormt dan ook als bekroning voor de trainers- en coaches van Alterno voor de jarenlange intensieve opleiding van onze 

jeugdvolleyballers en mag het komende jaar met trots gedragen worden door de technische staf van onze jeugd. Spelers en staf van de jeugd van 

Alterno: Het is jullie prijs. Van harte gefeliciteerd! (JM)

07.04.2012: Nederlandse titel voor meisjes C

Groeien in het toernooi. Dat was vandaag van toepassing op het team 

van meisjes C. Vooraf toch gezien als één van de favourite teams voor 

de Nederlandse titel begonnen de meiden die ook deze ronde weer door 

Rien Scholten en Jessica Poeles begeleid werden, matig aan de 

poulewedstrijden. Positief was dat na de blessures van Iris (1e ronde 

ziekte van Pfeiffer) en Fleur (enkel, halve finale) en de ziekte van Rien 

(griep, 1/2 finale) nu alle meiden topfit aan de start stonden en Rien in 

goede gezondheid weer op de bank had plaatsgenomen. Met de zenuwen 

in de keel, en bij sommigen ook in de handen, werden de eerste twee 

poulewedstrijden toch vrij eenvoudig gewonnen van Allvo (25-17,25-

15) en Tornado (15-25 en 13-25) waardoor de kruisfinale al meteen 

zeker was gesteld.Daarbij kwam ook nog de koppositie door meteen 

maar de eerste set van Activia te winnen.Om de meiden wat rust te 

gunnen, kozen Rien en Jessica de 2e set voor andere speelsters zodat het 

hele team in ieder geval lekker kon ballen. (eindstand 12-25,25-19).

 In de kruisfinale moest Alterno het vervolgens opnemen tegen Sudosa 

uit Assen, het team waartegen tijdens de halve finalewedstrijden al eens 

gewonnen was, al is dat uiteraard geen garrantie voor een eindronde 

waar alle tellers aan het begin toch weer gewoon op nul staan. Een 25-

06 en 25-18 overwinning maakte echter snel duidelijk dat Meisjes C van 

Alterno vandaag louter voor de hoofdprijs zou gaan. In de strijd om het 

goud moesten de dames het opnemen tegen Krekkers. Een goed team 

dat na de 18-25 winst van onze meiden in de openingsset, de stand knap 

gelijk wist te trekken zodat de derde set de beslissing moest brengen. 

Door snel een gaatje te slaan, ging Alterno steeds beter spelen en bleef 

de ploeg geconcentreerd aanvallen en werkte het punt voor punt na de 
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apotheose toe. Die kwam op 06-14 toen het eerste matchpoint op het 

scorebord verscheen en het voor de Alterno-aanhang duidelijk werd dat 

het echt zou gaan gebeuren. De titel voor meisjes C kwam op 10-14 

door een uitservice van Krekkers en leidde tot de dolle vreugdetaferelen 

die nu eenmaal horen bij een Nederlands kampioenschap. Een top 

Teamprestatie. Speelsters en begeleiders van meisjes C: van harte 

gefeliciteerd. Kampioen van Nederland. Zo is het maar net! (JM)

07.04.2012 Beide CMV-teams Nederlands kampioen

Ze hebben het weer gedaan! Nadat vorig jaar zowel Niels Boot met zijn jongens CMV-teams als Inge Visser met meisjes CMV genoegen moest 

nemen met het zilver, was er na de dubbel van 2010 weer groot feest in de Alternohal. Ook in 2012 pakken de Alterno-mini's de dubbel door 

zowel met de jongens als de meisjes Kampioen van Nederland te worden. De jongens met grote overmacht. De meiden ook met duidelijke cijfers 

maar met een finale die een ontknoping kreeg, een finale waardig, zoals spreekstalmeester Jaap van Brummen tijdens de prijsuitreiking treffend 

wist te verwoorden.

Die spannende finale ontstond doordat Varsseveld na een eerste vrij kansloze set in de vervolgset de vloer aanveegde met meisjes CMV van 

Alterno. Die moesten vervolgens alles op alles zetten in de beslissende derde maar deden dat eigenlijk zodanig dat de titel geen moment in gevaar 

kwam. Met 8-15 ging ook de titel bij de meisjes dus naar Alterno onder luidde aanmoedigingen van de jongens die vrij senl klaar waren met hun 

finalepartij tegen Sliedrecht.

Geen echte wedstrijd getuige de setstanden van 11-25 en 12-25 voor onze mannen. Het krsachtsverschil was gewoon te groot. De titel is er echter 

niet minder om. Een klasse prestatie van coach Niels Boot en ook van Inge Visser die zich toch zo langzamerhand wel de titel van succescoach 

mogen gaan aanmeten want Nederlandskampioen 2010, tweede van Nederland in 2011 en Nederlandskampioen in 2012 staat toch bij niet veel 

jeugdtrainers op de palmares. Genieten maar! In ieder geval van de foto's. (JM)

07.04.2012 Jongens D Nederlands Kampioen

De finale Open Club Jongens D start eigenlijk al op vrijdagavond. Nog een laatste training en deze wordt afgesloten met een gezamenlijke 

maaltijd met OC MD. Niels heeft een heerlijke spaghetti voor de jongens en meiden bereid. Zaterdagochtend om 9.15 wordt weer gezamenlijk de 

dag begonnen met een lekker ontbijtje in de bestuurskamer. En zo zijn de jongens klaar voor een lekker dagje volleyballen.

De tegenstanders in de poule (Ledub, Dinto en Prima Donna Kaas) worden (soms bijna letterlijk) het veld uitgeslagen. De hoogste score die een 

tegenstander weet te halen is 17, maar de meeste sets eindigen met een score van rond de 10 voor de tegenstander. Binnen een half uur zit de pot 

er dan al weer op.

Alle jongens kunnen ingezet worden en laten hun kwaliteiten zien aan het publiek. Ze staan met z’n allen duidelijk te genieten met stralende 

koppies.
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Ook de kruisfinale tegen Taurus wordt op eenvoude wijze gewonnen 

(setstanden 2 x 25-9). De finale is gehaald. In Sliedrecht wordt een wat 

stevigere tegenstander gezien en maken ons dus op voor een zinderende 

finale. Hier en daar worden de benen nog even gemasseerd om weer 

optimaal te kunnen presteren.Het lijkt wel alsof de boys vleugels 

hebben, want ook de finale stomen ze net zo makkelijk door als in de 

poulefase.

Echt zinderend is de finale dus niet te noemen, maar we genieten wel 

van heel mooi spel van onze boys. De setstanden worden 25-11 en 25-

12. Tijd voor een feestje dus. NEDERLANDS KAMPIOEN !!!!

Voordat het feest echt losbarst is het eerst tijd om de meiden door de 

3eset heen te schreeuwen en dan is er dus dubbel feest. Confetti vliegt 

rond en de champagneflessen worden ontkurkt.

Jongens we hebben genoten van jullie. Max; de kleinste van het stel, maar maakt dit meer dan goed door hoog te springen en een lekkere strakke 

serve. Sjoerd en Hidde; beiden lekker lang en staan als een blok. Armen omhoog en de bal wordt gestopt. Ook passen en aanvallen kunnen ze. 

Sjors, Thij en Thijs; kunnen alledrie lekker smashen, geven mooie set-ups en passes. Ook zij kunnen een blok goed neerzetten. Jordi; hij weet de 

bal de leggen waar hij wil, goeie smashes en mooie opslagen. Hij kan overal ingezet worden. Corwin; twee woorden zijn genoeg: Mister 

Heipaal !! Als team hebben jullie deze geweldige prestatie neergezet. Niels ontzettend bedankt voor je tomeloze energie en inzet voor de boys. 

Het is je weer gelukt !!!! Henriëtte Kunst, jeugdcommissie.

18.02.2012: Meisjes A: Net niet

We waren goed voorbereid, maar wisten dat we niet op alle posities een goede verdeling hadden. Dit resulteerde in dat Sharon, normaal spellie bij 

D3, naar de paser/loper-positie moest; Eline, normaal dia bij D5, op zowel paser/loper als dia ingezet zou moeten kunnen worden; Kaya, normaal 

ook spellie bij D3, als een soort 2e libero en dan nog Miranda en Fenna, die zowel mid als paser/loper moesten kunnen, terwijl ze normaal mid 

spelen bij MA en tot slot nog Lisanne, spellie bij D4, moet mn achterin ingezet kunnen worden.

Maar we gaan ervoor en we gaan tot het einde. Goede instelling, goede sfeer en enorm veel inzet. Helaas voor ons is Miranda op de Open Club 

speeldag op wintersport, maar dat vangen op. Minder is dan het telefoontje op donderdag: Fenna is ziek en zal niet kunnen spelen. Toch nog maar 

even rondneuzen voor extra speelsters. Gelukkig is Ellen Kemkes bereid met ons mee te gaan.

Vrijdag krijg ik echter nog een vervelend bericht. Sharon heeft haar knie verdraaid met snowboarden. Op naar de fysio om Sharon klaar te maken 

voor zaterdag. Geen goed bericht. Sharon krijgt een negatief-sportadvies voor de komende 14 dagen en gezien haar knie: ze kan niet eens lopen. 

Balen met hoofdletters. Iedereen leeft mee. Schouders eronder, kom op.

Monique op dia, Lisa op spelverdelerpositie, Anoek en Eline op paser/loper, Danja en Ellen op mid en Ruth op de libero. Dit is de basis en daar 

starten we mee. Sharon, Lisanne, Ellen en Kaya staan te klaar om aan te moedigen en als nodig, in te vallen. Op naar Ootmarsum.

We hebben er enorm veel zin in. Ons geluksbeeldje wordt door iedereen ingestraald. De eerste 2 wedstrijden loopt het niet echt lekker. Veel 

serve-fouten en de pass komt niet lekker. Lisa kan niet goed de aanvalsters bereiken en de afstemming met de middens gaan ook niet super (en 

dat ging juist in de oefenpartijtjes uitstekend). Onwennig, vol spanning, noem het maar op, het loopt niet echt lekker. Toch met wat beter spel 

brengen we beide wedstrijden tot een 1-1 einde.

De derde wedstrijd verliep beduidend beter. De serve en pass kregen we onder controle en we winnen overduidelijk met 2-0. He, he, zouden we 

dan nu eindelijk op ons niveau zitten? We rekenen en rekenen en weten dat we echt punten moeten halen tegen Havoc om de kruisfinale te halen. 

Maar Havoc heeft tot dan toe alles met 2-0 gewonnen, dus ja.... We starten ontzettend goed en nemen een voorsprong en de eerste set winnen we 

met 25-21. De 2e set verloopt lastiger. Havoc krijgt wat meer vleugels en onze passing verloopt niet even makkelijk meer. Naast ons wordt de 

wedstrijd van onze directe concurrent Sleen gespeeld. Sleen mocht niet winnen, want dan zou dat nadelig voor ons uitpakken. De 1e set wint 

Sleen, maar de 2e gaan ze ten onder. We zijn in ieder geval door naar de kruis.

Toen wij dat als coaches melden, zou je toch verwachten dat er een beetje meer ontspanning zou zijn. Uiteindelijk wint Havoc de 2e set en zijn 

wij 2e in de poule. We spelen de kruis tegen Set Up '65. En goede ploeg met, en daar ontbreekt het ons aan, veel wissels. De eerste set zijn we in 

de winning mood en scoren makkelijk met serve en aanval. Het draait als een tierelier. 25-16. Op naar de 2e set. Wederom veel serve fouten, 

maar dit keer ook veel aanvalsfouten. De vermoeidheid slaat toe. Iedereen heeft dan al 9 volwaardige sets in de benen waarin hard gewerkt is. 

Steeds minder lukt er. Het publiek doet er alles aan om het tij te keren, maar helaas, het lukt niet. 16-25 verloren. De 3e set zal zwaar worden, 

want als coaches zien we gewoon dat het op is. Zonder de moed op te geven, proberen we nog alles uit dek ast te halen. Maar het lukt gewoon 

niet meer. Jammer van het laatste punt, waar de bal echt uit ging, maar de scheids deze in zag, was de set gespeeld en eindigde in 15-10.

Het publiek, ouders van onze speelsters, dames 1 en 2 speelsters, Jongens Alternoten, fijn dat jullie ons hebben aangemoedigd. Dat was echt een 

goede ondersteuning. MA OC, Lisa, Lisanne, Ellen, Ellen, Danja, Ruth, Anoek, , Eline, Monique, Kaya, Sharon, Fenna en Miranda: we hebben 
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het maximale er uit gehaald en zijn negende; geworden.

We wisten dat we het zwaar zouden krijgen en we hebben toch een goede kruisfinale gespeeld. Kathy en Laura, bedankt dat jullie jullie ervaring 

en kennis hebben meegebracht om te ondersteunen in de trainingen en wedstrijden. Ik heb van jullie allemaal genoten en kijk met een tevreden 

gevoel terug. Teleurgesteld, vermoeid en ook een beetje verdrietig, maar wetend dat we het beste in ons boven hebben gehaald en er echt niet 

meer inzat, sluiten we af met de laatste keer onze yell: LOKKA!!!

Monique.

18.02.2012: MB op de OC 

Halverwege de dag zei de coach van één van de tegenstanders "we vinden het een eer om straks tegen jullie te mogen spelen". Okee, denk je dan. 

We maakten dus behoorlijk wat indruk met ons team.

Dus laat ik dan maar ook hoffelijk beginnen. Het was voor ons een eer om in Sint Anthonis te mogen spelen. Fijne sporthal, publiek lekker dicht 

op het veld. Gezellige kantine met gezellige mensen, een prima organisatie zodat alles volgens planning verloopt. Bovenal erg gezellige 

scheidsrechters waar je gerust een biertje mee kan drinken. In zo'n omgeving ga je dus vanzelf goed spelen. Misschien lag aan het aan de 

carnavalsperiode maar iedereen was er vrolijk en behulpzaam. Misschien wonen er in Sint Anthonis wel de gezelligste mensen van Brabant.

Maar dat we indruk maakten zegt wel wat over meisjes B. Vrij eenvoudig werd de finaleronde gehaald. En dat betekende niet dat de te 

tegenstanders slecht waren!

In de eerste wedstrijd was het gelijk stevig aan de bak. SOMAS/Activia 

ging als de brandweer en pakte brutaal vanaf het begin een voorsprong 

van 10-6. Na de time out werd er iets beter gespeeld en kwamen puntje 

voor puntje terug. maar pas boven de 20 werd het verschil gemaakt en 

met 25-22 was het dus met de hakken over de sloot. In de 2e set was het 

verzet gebroken van het thuisspelende team. Met 25-14 werd de winst 

veilig gesteld. We werden wakker, zullen we maar zeggen.

Daarna ging het niveau van Alterno meisjes B behoorlijk omhoog. Met 

goed spel werden ODI (25-10, 25-13), VCN King Software (25-10, 25-

10) en Sarto (25-15, 25-09) verslagen. En nogmaals, de tegenstanders 

waren niet slecht. Zo hebben de meiden tegen Sarto in de 1e set 21 

punten zélf gescoord en maakte Sarto dus weinig fouten. Er werd aan 

onze kant gewoon fantastisch gespeeld!

Dat je indruk maakt op een toernooi betekent ook dat je favoriet bent om de kruisfinales te winnen. En dat speelde de meiden wel een beetje 

parten. Dan komt er een beetje druk bij kijken, wat resulteerde in een 3-9 achterstand. Maar het team toonde zich volwassen en met veel serve- en 

aanvalsgeweld werden de rollen omgedraaid. De eerste set werd met 25-18 binnen gehaald. Met veel zelfvertrouwen werd er begonnen aan de 2e 

set. De winst kwam daardoor niet meer in gevaar.

Met 25-16, een 2-0 winst én een ticket voor de finaleronde voor de Asics Open 2012 werd er huiswaarts gekeerd.

Huiswaarts met een heerlijk gevoel, zeker weten! Kees Siep.

Klik hier voor meer foto's

18.02.2012: Sterke teamprestatie Jongens A 

JA OC moest afgelopen zaterdag de OC halve finale spelen in Horst. De 1e wedstrijd om 09:30 tegen Hovoc. Dit betekende dat we om 07:00 

zaterdagmorgen vertrokken vanaf de alterno hal. Om 08:15 arriveerden we. Na een flinke slok koffie en nog een broodje, omkleden en om 09:00 

het veld op.

De vorige speelronde begonnen we niet scherp. Dat was de jongens duidelijk bijgebleven, want ze begonnen nu alsof hun leven ervan af hing. De 

teamspirit zat er vanaf het 1
e
 punt al in. De tegenstander kon geen vuist maken, wij domineerde de wedstrijd. We konden al onze spelers laten 

spelen en wonnen vrij makkelijk met 2 – 0 (setstanden 25 – 13 en 25 – 11).

Na een 1 uur rust konden we de 2
e
 wedstrijd aantreden tegen WIK Unive. Dit was duidelijk een sterkere tegenstander, maar we gingen uit van 

onze eigen kracht. De jongens hielden de pass goed en Jordi kon hierdoor het spel goed verdelen. Maar ook als de pass niet goed aan kwam 

waren er nog 2 slaghouten (Emiel en Jori) die de ballen wel op de grond wisten te drukken. Ook bij deze wedstrijd kon er gewisseld worden om 

iedereen speeltijd te gunnen. We wonnen de wedstrijd met 2 – 0 (25 – 18 en 25 – 15).

Vervolgens weer een 1 uur pauze om daarna 2 wedstrijden achter elkaar te spelen. Om 13:30 begon de partij tegen Florie/NVC. Ook bij deze 

wedstrijd hetzelfde beeld als de voorgaande wedstrijden. Zeer scherp en niet van de wijs te brengen. Deze tegenstander was weer iets sterker dan 

de voorgaande, maar ook zij kregen geen vat op ons spel. De machine liep gewoon door. Hierbij werd ook nog eens de intelligentie ten toon 

gespreid door slimme ballen van Stephan.

Tot slot nog de laatste poulewedstrijd tegen Sliedrecht Sport. Deze ging om de 1e plek in de poule wat gelijk plaatsing betekende voor de 

finaleronde. Zij hadden namelijk ook alles gewonnen. De strijd ging lang gelijk op totdat er een sterke serveserie kwam van Jesse S (middenman), 

daarnaast haalde ook andere Jesse (de libero) veel ballen van de grond. Tevens had Rick een paar killblocks op hun sterke middenman. Er werd 

een gat geslagen van 6 punten en die werd niet meer weggegeven. Winst van de 1e set was een feit (25 – 18). De 2e set ging gelijk op maar nu 

waren wij wat slordiger. Uiteindelijk wisten we bij de stand van 19 – 19 dat we 1
e
 zouden eindigen in de poule. Dit vanwege onderling resultaat. 

De scherpte verzwakte wat en we verloren de set uiteindelijk met 25 – 27. Kort samengevat is er een goede teamprestatie neergezet door de 

foutenlast laag te houden en veel spelplezier uit te stralen. Ook de wisselspelers hebben een enorme prestatie geleverd door enthousiast te blijven 

aan de kant (grote pluim voor Jaco en Kars).

Sandro Harwig, Trainer/coach JA OC

18.02.2012: MC door naar finale!

De hele week was het al spannend zal Rien weer beter zijn of niet? Helaas kon Rien er niet bij zijn en ging Tamara Poeles mee als extra coach. 

Helaas kon Fleur ook niet meedoen omdat ze gescheurde enkelbanden heeft.
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Ondanks dit alles vetrok MC openclub vol goede moed om 8.15 naar Ommen om daar om 10.00 de eerste wedstrijd te spelen tegen Meppel. Zij 

hadden zich afgemeld i.v.m. een overlijden. Dus we konden Rien al voor 10 uur laten weten dat we de eerste wedstrijd hadden gewonnen met 2x 

25-0. We hadden even een setje tegen elkaar gespeeld om aan het veld te wennen, dit was maar goed ook want er werden hier en daar wat 

voetfouten gemaakt bij de opslag door weinig ruimte.

De tweede wedstrijd speelden we tegen VC Bolsward. We begonnen met; Romy-Manon-Imre-Femke-Eleanna en Iris. Het was even wennen aan 

het begin maar daarna begon het lekker te draaien en we wonnen de eerste set 25-14. De tweede set ging Bolsward mee tot 12-12 en toen dachten 

we gas erop. Even Maaike erin gewisseld voor Femke. Deze set werd ook binnen gehaald met 25-13.

Ondertussen had Sudosa Assen ook gewonnen van Bolsward. In de kruisfinale stonden we dus al. Maar worden we eerste of tweede? De andere 

poule was erg sterk was ons opgevallen. Gewoon lekker spelen en dan zien we de tegenstander wel. We begonnen weer met de beginopstelling. 

We keken opeens tegen een achterstand aan van 8-0. Goeie serve aan de andere kant en daar stonden onze meiden even van te kijken. Lisa als 

libero in het veld gestuurd en een time-out en toen stonden we er weer. De pass kwam weer netjes aan en we stonden lekker hard aan te vallen op 

alle posities. De serve van Manon scoorde voor de nodige puntjes.Met 2x een kill block en een lange serveserie van Romy haalden we de set 

binnen met 25-14. De eerste set was binnen. Op naar de tweede set. Daarin gingen het steeds gelijk op en wij trokken aan het langste eind en 

wonnen met 25-21. Eerste in de poule!!!

Nu maar afwachten wie de tegenstander in de kruisfinale was. Sneek, Dynamo en Prima Donna Kaas eindigden bovenaan met evenveel 

gewonnen sets. Dat werd tellen. Sneek werd eerste en Dynamo tweede.

Wij mochten de kruisfinale spelen tegen Dynamo. Even nog snel een smsje naar Rien dat we even wat recht gingen zetten naar de verloren finale 

van vorig jaar. We begonnen weer met de beginopstelling. Tot aan de 14-14 ging het een beetje gelijk op. Eleanna had inmiddels ook de 

aanvallen in de rechtdoor ontdekt en door het afwisselend aanvallen wonnen de set met 25-14. Oke de eerste set was binnen nu de tweede nog. 

Weer spannend en het bleef gelijk opgaan. Totdat Iris veel scoorde met haar harde aanvallen maar ook met tactische bal in de rechtdoor, de mooie 

blokkeringen van Imre, de perfecte pass van Femke, de mooie set-ups van Romy en de harde aanmoedigingen van de kant de hele dag konden we 

ook deze binnenhalen met 25-18.Mijn complimenten aan Selina-Demi-Lisa-Gina-Fleur en Maaike die de hele dag de meiden in het veld naar de 

overwinning hebben geschreeuwd! Met Rien aan de telefoon vierde we samen het feestje want we gingen door naar de Finale in Apeldoorn!!! In 

de finale zijn Rien en Fleur als het goed is weer bij en gaan we kijken welke plek we gaan halen….Als afsluiting moest er natuurlijk nog even 

gegeten worden bij de Mac!

Geschreven door: Jessica Poeles, trainer/coach Meisjes C
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