
VOLLEYBALVERENIGING ALTERNO 
MININIEUWS 2 

20 SEPTEMBER 2014 
 
 
 
In deze nieuwsbrief weer belangrijke informatie voor u als ouder. 
Afgelopen zaterdag hebben we het bij de zoem start dag gehad over 
communicatie. Communicatie vanuit de minicommissie naar u als ouder, 
maar ook andersom. Een belangrijk deel van de communicatie vanuit de 
minicommissie is deze nieuwsbrief. Hierin vindt u de data van activiteiten, 
belangrijke afspraken en wijzigingen rondom wedstrijden en trainingen en 
andere weetjes. Deze nieuwsbrief vindt u op de website van  de 
vereniging.  
 
Wat een andere belangrijke informatiebron is. De website is: 
www.alterno-apeldoorn.nl . Ook via de facebook of twitter volleybal 
vereniging alterno blijft u op de hoogte van wat er speelt binnen de 
vereniging en bij de mini’s. Dus houdt u alstublieft deze 
informatiebronnen in de gaten.  
 
Na op de zoemkidsfashion-startdag geoefend te hebben 
met de nieuwe niveaus gaan we zaterdag de 27e 
september dan echt van start met de eerste 
competitiedag. Bij elke hal zal iemand van de 
minicommissie zijn om de teams en de begeleiders de 
eerste dag te ondersteunen. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie 
over de eerste competitiedag. 
 
De minicommissie is te bereiken onder mailadres: minicie@alterno-
apeldoorn.nl.  
 
Met sportieve groet, 
De Minicommissie 
 
 
 

START COMPETITIE 
 

Zaterdag 27 september start de competitie. Hieronder een schema welk 
team waar speelt: 
 

DATUM HAL TIJDEN TEAMS 
Za. 27 september  Alternohal, 

Apeldoorn 
09.00 t/m 12.00 
uur 

H1, H2, G1, JF1, JF2,  
MF1, MF2, MF4, JE1, 
ME1, ME2, JD1, MD1, 
JD2, MD2, MD3 



Za. 27 september Matenpark, 
Apeldoorn 

09.00 t/m 12.00 
uur 

MF3, JE2, ME3, ME4, 
ME5 

Za. 27 september Omnisport, 
Apeldoorn 

09.00 t/m 12.00 
uur 

JE3, ME6, JD3, JD4, 
MD4, MD5, 

Za. 27 september Rhienderoord, 
Brummen 

09.00 t/m 12.00 
uur 

MD6 

 
De precieze tijden van de wedstrijden kun je vinden op: www.alterno-
apeldoorn.nl/teams/  en dan naar je eigen team en vervolgens het kopje 
programma.  
 
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 begeleider of minicie.  
- Langs de kant bij de wedstrijden mogen alleen de coaches staan. Andere 
ouders dienen plaats te nemen op de tribune. 
- Mocht uw kind onverwachts niet kunnen deelnemen aan een 
wedstrijdochtend meld je dan af bij je begeleider. 
 
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 niet meer 
gebruikt worden.  
Het miniwedstrijdshirt is te verkrijgen bij Intersport Apeldoorn. Houdt u er 
rekening mee dat er soms een levertijd op het wedstrijdshirt zit. 
 
 
 

VERBOUWING ALTERNOHAL 
 

Zoals jullie afgelopen woensdag hebben kunnen merken is de nieuwbouw 
van start gegaan. Helaas hebben we de trainingen van de mini’s toen op 
het laatste moment af moeten zeggen in verband met een klus die in de 
hal zelf gedaan moest worden. We zijn wel erg blij dat we op zoon korte 
termijn alle kinderen nog hebben kunnen bereiken en er bijna niemand 
voor niks naar de hal is gekomen. De werkzaamheden zouden rond 17.30 
uur klaar zijn maar gelukkig was de boel rond 16.00 uur alweer 
opgeruimd en netjes. De komende periode proberen we er alles aan te 
doen om zo’n voorval te voorkomen. Maar sommige dingen kun je helaas 
niet voorspellen en lopen net wat anders dan gepland. We hopen op jullie 



begrip. Voor meer informatie over de verbouwing houdt dan de site in de 
gaten. www.alterno-apeldoorn.nl 
 

 
 
 
 

TEAMNAMEN VV ALTERNO 
 

Let op!! De teamnamen bij de bond zijn een beetje aangepast. De grijze 
vakjes zijn de teams die een andere naam hebben gekregen. Op de site is 
dit al aangepast. 
 
Hieronder het overzicht van de teams met daarachter de NeVoBo naam. 

Jongensteams: 
Alterno JD1 (n6.1) Alterno JE1 (n5.1) Alterno JF1 (n4.1) Alterno H2 (n2.2) 
Alterno JD2 (n6.3) Alterno JE2 (n5.4) Alterno JF2 (n4.6)  
Alterno JD3 (n6.6) Alterno JE3 (n5.5)   
Alterno JD4 (n6.7)    
    
Meidenteams: 
Alterno MD1 (n6.2) Alterno ME1 (n5.2) Alterno MF1 (n4.2) Alterno MG1 (n3.1) 
Alterno MD2 (n6.4) Alterno ME2 (n5.3) Alterno MF2 (n4.3)  
Alterno MD3 (n6.5) Alterno ME3 (n5.6) Alterno MF3 (n4.4) Alterno H1 (n2.1) 
Alterno MD4 (n6.8) Alterno ME4 (n5.7) Alterno MF4 (n4.5)  
Alterno MD5 (n6.9) Alterno ME5 (n5.8)   
Alterno MD6(n6.10) Alterno ME6 (n5.9)   

 
 
 

INSTROOMGROEPEN 
 

Elk jaar krijgen wij weer veel aanmeldingen van kinderen die willen 
beginnen met volleybal. 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 Meiden tussen de 7 en 9 jaar  
Maandag  17.30 – 18.30 uur Jongens tussen de 7 en 9 jaar 
Maandag  18.30 – 19.30 uur Jongens tussen de 10 en 12 jaar 
Dinsdag  16.00 – 17.00 uur Jongens tussen de 8 en 10 jaar 
Woensdag  16.30 – 17.30 uur Jongens en meiden tussen de  
      5 en 7 jaar 
Donderdag 17.30 – 18.30 uur Jongens tussen de 8 en 10 jaar 
Vrijdag  15.00 – 16.00 uur Jongens en meiden tussen de 
  Let op: VOLDERSDREEF    4 en 7 jaar 
 

 
 
 

 
AFMELDEN TRAININGEN 

 
Zoals ook aangegeven bij de ouderbijeenkomsten van de ZOEM start dag 
is de procedure van afmelden op trainingen iets veranderd. Weet je een 
week van tevoren dat je niet aanwezig bent op de training? Dan meld je je 
vast af bij je eigen trainer.  
 
Ben je ziek of is er onverwachts wat tussengekomen? Dan kun je je vanaf 
nu rechtstreeks afmelden bij Eric Meijer (hoofdtrainer). Dit kun je doen 
door een smsje of appje te sturen naar het nummer: 06-46441734. 
Op dit nummer kun je niet bellen voor vragen of andere dingen. Mocht je 
vragen hebben kun je gewoon mailen naar: minicie@alterno-apeldoorn.nl 

 
 

 
2-2 TOERNOOI 

 
Zondag 10 oktober hebben we weer een 2 tegen 2 toernooi. In 
tegenstelling tot andere jaren zijn het nu losstaande toernooi waar je je 
voor in kan schrijven per team. Het toernooi begin om 09.00 uur en duurt 
tot ongeveer half 12. Wil je meedoen met het 2 tegen 2 toernooi? Schrijf 
je dan nu in door een mail te sturen naar: 
inschrijven.alternomini@gmail.com 
 



 
 

VOSSENJACHT 
 
Kun jij goed speuren? Kun je goed letters verzamelen? Dan moet jij zeker 
meedoen aan de Vossenjacht op 10 oktober! 
 
Op 10 oktober tussen half 7 en half 9 is de vossenjacht voor onze mini’s 
en hun ouders. Houdt dus deze datum vrij en bedenk vast waar de vossen 
zich verstopt kunnen hebben, zodat jij met je ouders als eerste alle letters 
hebt gevonden. 
 
Meer informatie volgt binnenkort. 
 
 
 

MINI VAN DE WEEK 
 

Alterno is een grote vereniging. Dit biedt veel voordelen. Zo wordt er veel 
voor de leden, en dus ook de mini’s, georganiseerd. Alle kinderen van de 
D en de E teams worden bijvoorbeeld uitgenodigd om mini-van-de-week 
te zijn bij een van onze topteams: Dames 1, Heren 1 of Dames 2. Een 
leuke belevenis! Houd de uitnodigingen in de gaten en reageer op tijd, 
zodat zoveel mogelijk alle voorkeursdata kunnen worden ingewilligd. 
 
 
 

BALLENKINDEREN DAMES 1,2 en HEREN 1 
 

In de organisatie rondom de thuiswedstrijden van de topteams komt veel 
kijken. Onder meer zijn per wedstrijd 9 ballenrollers/ moppers/ tellers 
nodig. Hiervoor worden niet alleen alle spelers uit de jeugdteams ingezet, 
maar ook de spelers van alle D teams. De D teams rollen tijdens de 
zaterdagmiddagwedstrijden van Dames 2. Per keer worden twee D teams 
ingedeeld en net als bij de jeugd is aanwezigheid verplicht. Dat klinkt 
overdreven, maar ballenrollers zijn onmisbaar bij deze wedstrijden. Het 
gaat om gemiddeld twee wedstrijden per jaar. Lukt het echt niet om te 
komen, meldt dit dan ruim van tevoren bij de minicie, zodat op tijd 
vervanging geregeld kan worden.  
 
Ook ondersteuning van enkele ouders/ begeleiders in de vorm van het 
geven van aanwijzingen vanaf strategische plaatsen vanaf de tribune 
wordt op prijs gesteld. Zeker als het gaat om kinderen die voor de eerste 
keer ballenrollen. Voor de meeste kinderen is het ballenrollen een 
spannende gebeurtenis, maar zijn ze na de eerste set al helemaal gewend 
en willen vaker bij wedstrijden meehelpen. Daarnaast een mooie 
gelegenheid voor ouders en kinderen om op topniveau volleybal te zien. 
 



 
 
 

JAARPLANNNING 
 
Jaarkalender 2014-2015: 
 
SEPTEMBER: 
27 september  Competitie 1e helft 
 
OKTOBER: 
1 oktober   Trainersbijeenkomst 
3 oktober   Bijeenkomst Sportief Coachen 
4 oktober   Competitie 1e helft 
10 oktober  Vossenjacht (info in deze brief) 
19 oktober  2-2 toernooi (inschrijving geopend) 
20 t/m 24 oktober Geen trainen i.v.m. Herfstvakantie 
31 oktober  Bijeenkomst Sportief Coachen 
 
NOVEMBER: 
1 november  Competitie 1e helft 
3 november  Start opgave Sinterklaas activiteit 
8 november  Competitie 1e helft  
22 november  Competitie 1e helft 
28 november  Sinterklaas activiteit 
 
DECEMBER: 
5 december  Geen trainen i.v.m. Sinterklaas 
13 december  Competitie 1e helft 
21 december  Mini-activiteit 
22 t/m 31 december Geen trainen i.v.m kerstvakantie 
 
JANUARI: 
1 en 2 januari  Geen trainen i.v.m. kerstvakantie 
2 januari   Heemgaard minitoernooi 
3 januari   Voorronde Open Club 
17 januari   Competitie 2e helft 
31 januari   Competitie 2e helft 
 
FEBRUARI: 
7 februari   Halve finale Open Club 
15 februari  Mini-activiteit 
16 t/m 20 februari Geen trainen i.v.m. Voorjaarsvakantie 
 



MAART: 
7 maart   Competitie 2e helft 
14 maart   Finale Open Club 
28 maart   Competitie 2e helft 
30 maart   Enquête verstuurd 
APRIL: 
3 april   Geen trainen i.v.m. Goede Vrijdag 
6 april   Geen trainen i.v.m. 2e Paasdag 
11 april   Competitie 2e helft 
18 april   Competitie 2e helft 
25 april   Regiokampioenschappen CMV 
27 april   Mini-activiteit 
 
MEI: 
3 mei   Mini-activiteit 
4 t/m 15 mei   Geen trainen i.v.m. Meivakantie en Hemelvaart 
18 mei   Start trainen in nieuwe teams 
26 mei   Geen trainen i.v.m. 2e Pinksterdag 
30 mei   Gesloten clubkampioenschappen 
 
JUNI: 
19 juni   Laatste training 
26, 27 en 28 juni Minikamp 
 
 
Voor meer informatie of activiteiten hou de website in 
de gaten. 
 

Of volg ons op:     

 
 
 
 

 
 
 


