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Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van de miniafdeling, 
 
Voor jullie mininieuws nummer 5. Het seizoen begint alweer ten einde te 
lopen. De meeste miniteams hebben nog maar 2 wedstrijdochtenden te 
gaan. Een aantal teams zijn verwikkeld in een ware strijd om het 
kampioenschap in hun poule. Verder in deze nieuwsbrief de verslagen van 
onze toppers uit de CMV open club teams die een fantastische prestatie 
hebben geleverd door 5e en 2e van Nederland te worden. Ook zijn we nog 
steeds dringend op zoek naar sponsoren voor ons minikamp. Mocht u hier 
iets in kunnen betekenen of iemand kennen/weten die hier iets in kan 
betekenen horen we dit natuurlijk graag. Daarnaast zijn we blij te kunnen 
melden dat we zondag 8 mei een smashbal toernooi hebben, voor dit 
toernooi kan nu ook aangemeld worden. Natuurlijk vergeten we het altijd 
gezellige minikamp niet waar aanstaande zaterdag (26-04 vanaf 07.00 
uur) voor ingeschreven kan gaan worden. 
 
Sportieve groet, 
De minicommissie. 
 
 

 
DRINGEND SPONSOREN GEZOCHT !!! 

 

 
 
Ook dit jaar gaan onze mini’s weer op kamp. Wegens het stoppen van een 
aantal huidige sponsoren zijn we dringend op zoek naar nieuwe. Om de 
deelname voor iedereen betaalbaar te houden, is extra financiële 



ondersteuning hard nodig. Dus heeft u een eigen bedrijf, kent u iemand 
met een eigen onderneming of is wellicht uw werkgever geïnteresseerd? 
Wij horen graag wie ons minikamp zou willen sponsoren. Ieder bedrag is 
van harte welkom. Stuur bij interesse een mailtje naar 
sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl  en minicie@alterno-apeldoorn.nl en wij 
nemen contact met u op.  
 

 
 

JONGENS CMV, DAAR KUN JE WAT MEE 
   
De finaledag is aangebroken, eerste wedstrijd om 11:00 uur tegen Hovoc. 
De spanning is hoog en dat is te zien in de eerste set. We komen 
moeizaam op gang en komen iet erg lekker in “ons” eigen spel. Snel naar 
de tweede set. De spanning lijkt eraf en we spelen nog niet groots maar 
wel weer meer ons eigen spel. We winnen de 2e set en zo is de kop eraf. 
 
De 2e wedstrijd gaat 
tegen Spaarnestad en 
zou een goede 
ingroeier moeten zijn. 
Je weet wel zo’n team 
die je volledig in het 
zadel kan helpen. Dit is 
maar deels het geval. 
We komen er niet 
lekker in maar 
Spaarnestad is niet bij 
machte het ons echt 
moeilijk te maken. Op 
dus naar de 
beslissende derde wedstrijd, 1 set tegen Voleco betekent door naar de 
laatste 4. 
 
We spelen de eerste set van wedstrijd 3 met een andere samenstelling, 
wat normaal gesproken geen punt moet zijn, we trainen meerdere 
scenarios. De klad zit er in, veel foutjes en een mindere servicedruk geven 
Voleco vleugels. We worden een beetje overrompeld en de 1e set gaat 
verloren. Geen paniek, rustig blijven spelen we spelen nog een set…….. de 
2e set herstellen we ons goed maar komen we net te kort. Helaas zijn we 
uitgeschakelt. 
 
We hebben collectief de meiden aangemoedigd tot onze stemmen het niet 
meer deden… na deze zware en vooral lange dag zijn we met dejongens 
en aanhang gaan eten bij Edison Roadhouse. Ribbetjes/ burgers/ frieten/ 
vis  en steaks vulden de tafels en vooral de maagjes en magen. Een prima 
afsluiting van een prima dag! 
 



We hebben naar eigen vermogen gespeeld en zijn wellicht her en der nog 
een beetje teleurgesteld, maar we mogen trots zijn op de nieuwe 
generatie! Bij de laatste acht van Nederland horen is echt en prestatie en 
zeker niet vanzelfsprekend. We hebben samen met het team hard 
gewerkt en getraind. Successen en teleurstellingen meegemaakt, we 
willen dan ook een ieder die zich heeft ingezet voor het team 
(catering/transport/wasserij/enz enz) ontzettend bedanken. 
 
Silke & Anton 
Trotse trainers/coaches Jongens CMV open club 2015-2016 
 
 

 
BONNEN VOOR BALLEN 

 
   
Ballen actie: Spaar bonnen van Bakker Toet voor de aanschaf van nieuwe 
Mini-ballen!  
 
Samen met onze 
sponsor Bakker Toet 
hebben we een 
spaarprogramma 
bedacht om voor onze 
mini’s nieuwe ballen 
aan te schaffen.  
 
Dat is dringend nodig. 
De huidige ballen zijn 
aan vervanging toe 
en er mogen er wel 
een paar bij komen, 
gezien het groeiend 
aantal mini-leden op 
dit moment. Daarom een oproep aan jullie allen: 
 
Vanaf vandaag, woensdag 23 maart, levert elke kassabon van Bakker 
Toet ons 5% op van het besteedde bedrag. Zo sparen we samen voor 
nieuwe ballen. Deze actie geldt tot 1 september 2016. We hopen dan een 
mooi aantal ballen bij elkaar gespaard te hebben. Natuurlijk mag je ook 
andere familieleden, buren en kennissen vragen om mee te sparen. 
Brood heb je toch nodig, dus waarom niet kopen bij onze overheerlijke 
bakker Toet? Of zo’n overheerlijk slagroomtaartje? Hij is ook nog een 
belangrijk sponsor van Alterno. 
 
Stop de bonnetjes in de witte brievenbus voor in het halletje van de 
Alternohal. Wacht niet tot eind september, maar gooi tussendoor ook vast 
je bonnetjes in de bus. Zo kunnen we een stand bij houden en vertellen 



hoeveel ballen we al gespaard hebben. 
 
De mini-ballen kosten zo’n 40 euro per stuk. Ze worden intensief gebruikt 
en dan is er snelle slijtage. 
 

 
 

ENQUÊTE 
 
Het is weer zover !! De enquêtes zijn verstuurd en zijn als het goed is bij 
jullie allemaal binnen gekomen. We willen iedereen vragen om de enquête 
voor 8 april in te vullen. Dan kunnen wij gaan beginnen met het 
verzamelen van alle informatie om dit vervolgens te gaan verwerken. Zo 
proberen we voor iedereen weer tot een mooie teamindeling te komen.  
 
Belangrijke data; 
- 8 april; Alle enquêtes moeten ingevuld zijn. 
- 2 mei; Streven om op deze dag de nieuwe teamindeling naar iedereen te 
mailen. 
- Voor 6 mei; Indienen van opmerkingen n.a.v. teamindeling.  
- 9 mei; Trainen in nieuwe teams op nieuwe trainingstijden. 
 
 
 

PASFOTO’S 
 

Van veel mini’s ontbreekt nog een pasfoto. Deze foto 
is nodig voor de spelerspas en zal ook bij de 
betreffende teampagina op de Alterno website zijn 
terug te zien. Tijdens de mini-ochtend van 9 april as. 
in de Alternohal zullen door Peter den Hollander 
pasfoto’s gemaakt worden. Staat uw kind nog niet op 
de foto, zorg dan dat u op 9 april tijdens de mini-
ochtend, of kort daarna, in de Alternohal aanwezig 
bent. Voor mini’s die deze dag in de Alternohal spelen, 
zal de foto tussen de wedstrijden door, of anders 
daarna gemaakt worden. Mini’s die niet in de 
Alternohal spelen, zijn van harte welkom voor of na afloop van hun 
wedstrijden. Foto’s worden gemaakt in het groene Alterno wedstrijdshirt.  
Staat uw kind nog niet op de foto en bent u 9 april niet in staat om in de 
Alternohal langs te komen, mailt u dan een digitale foto van uw kind in 
wedstrijdshirt naar minicie@alterno-apeldoorn.nl. Vermeld daarbij de 
naam van uw kind en het team waarin wordt gespeeld.  
 

 
 
 
 



13e  ???? MINIKAMP 2016 
 

Alweer het 13e  ???? ( 
Uw naam hier stuur dan 
een mail naar 
minicie@alterno-
apeldoorn.nl voor de 
sponsor mogelijkheden) 
Minikamp van Alterno 
wordt gehouden van 17 
t/m 19 juni. U kunt ons 
nu al volgen via 
facebook- pagina 
Minikamp Alterno 2016, 
u hoeft alleen maar op vind ik leuk te klikken en u volgt ons tijdens de 
voorbereidingen en tijdens het weekend! 
 
Zaterdag om 26-03 om 07.00 uur start de inschrijving. Alle Alterno mini’s 
(hun ouders/verzorgers) krijgen vrijdag het inschrijfformulier en als start 
een mail met uitleg over de inschrijving. Het inschrijfformulier moet 
worden ingevuld en binnen een week worden ingeleverd in de witte 
brievenbus. Wees er snel bij, want VOL = VOL !!!   
 
 
 

MEIDEN CMV, TWEEDE VAN NEDERLAND !!! 
 
Het was 8.00 vroeg in 
de morgen.. Alle 10 de 
meiden stonden al 
zenuwachtig te 
wachten op Lotte en 
mij. Wij moesten nog 
eventjes naar binnen 
om ballen te pakken 
zodat we ons natuurlijk 
wel warm konden 
spelen. We konden wel 
ballen vinden, maar 
geen ballentas. Na een 
lange zoektocht liepen 
we naar buiten en 
gelukkig hadden we 
een moeder die even 
mee dacht, en een vuilnis zak in de auto had. Het zag er wel apart uit, 
maar de uitvinding van de eeuw want in het vervolg zouden we het zo 
weer doen want niemand heeft zo’n ‘ballentas’.  
 



Een dag voor deze spannende finale dag hadden we nog 1,5 uur getraind 
om voor de meiden die op een C veld spelen weer even te laten wennen 
aan het kleinere veldje. Na de training een paar keer (lees 10x) een 
filmpje gemaakt waar iedereen op dansten. Zo konden ze na de tijd gelijk 
zien dat ze toch voor de goede sport gekozen hadden…… 
 
De eerste set van onze eerste wedstrijd was het team wat gespannen, 
maar kwamen nog goed terug. De eerste set ging nog wel verloren, maar 
wij waren weer helemaal wakker voor de sets erna. Vervolgens wonnen 
we de tweede set en speelden we gelijk. Het was erg leuk dat de jongens 
CMV van Alterno en wij zelf om en om moesten spelen en elkaar konden 
aanmoedigen. De meiden hadden de haren al mooi groen, maar wilden 
graag dat het publiek inclusief Lotte en ik toch ook iets groener moesten 
worden. Gelukkig was de grootste kleuter van de minicommissie ook mee 
(Eric) die de meiden graag een handje mee wilde helpen. Zelfs vader 
zonder haar hadden groen ‘haar’.  De groene golf op de tribune zorgde er 
gelijk voor dat we in onze poule de volgende twee wedstrijden met 2-0 
wonnen. Een ontzettend knappe prestatie, want hierdoor waren we al bij 
de beste 4 van Nederland gekomen.  
 
In de halve finale wonnen we opnieuw met 2-0 en in deze wedstrijd 
konden ook nog eens alle speelsters spelen. We stonden dus in de 
FINALE. Wat waren we trots, want nu waren we sowieso al 2e van 
Nederland. We hebben ontzettend goed gespeeld, maar het balletje viel 
jammer genoeg net de andere kant op! Toch een ontzettende knappe 
prestatie dat we 2e van Nederland zijn geworden.  
 
Na de tijd zijn we met het team naar het pannenkoekenhuis geweest om 
deze mooie dag goed af te sluiten. Het was een geweldige ervaring voor 
alle 10 de meiden, maar ook voor de coaches! En stiekem ook voor de 
ouders. 
 
Liefs Lotte en Moniek 
Trainers/coaches Meiden CMV open club 2015-2016 
 
 

 
SMASHBALTOERNOOI 8 MEI 

 
Op zondag 8 mei organiseren we een echt 
smash volleybal toernooi voor alle mini’s 
van Alterno. We hebben tijdens 
verschillende trainingen geoefend en het is 
nu tijd om te moves te laten zien. 
 
Wanneer:  
Zondag 8 mei vanaf 9.00 uur 
 



Wie:  
1 team van 2 mini’s ( je mag zelf een team maken) Ben je alleen en wil je 
toch meedoen, kijken we of wij een team kunnen maken. 
 
Kosten:  
Gratis 
 
Opgeven:  
Door een mail te sturen naar alterno.miniactiviteiten@gmail.com,  In de 
mail moet staan met wie je meedoet.  
 
Wij hopen dat jij ook meedoet! 
 

 
 

AFMELDEN TRAININGEN 
 
Ben je ziek of is er onverwachts wat tussengekomen? Dan kun je je 
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 
 
 

 
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 Jongens tussen de 8 en 10 jaar 
Maandag  18.30 – 19.30 uur Jongens tussen de 11 en 12 jaar 
Dinsdag  16.00 – 17.00 uur Jongens tussen de 9 en 10 jaar 
Woensdag  16.30 – 17.30 uur Jongens en meiden tussen de  
      6 en 8 jaar 
Vrijdag  15.00 – 16.00 uur Jongens en meiden tussen de 
   VOLDERSDREEF  4 en 7 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 
 
Jaarkalender 2015-2016: 
 
MAART: 
20 maart   Enquête verstuurd 
24 maart   Geen trainen i.v.m. Bezette sporthal (clinic) 
25 maart   Geen trainen i.v.m. Goede Vrijdag 
28 maart   Geen trainen i.v.m. 2e Paasdag 
 
APRIL: 
2 april   Competitie 2e helft 
15 april   Enquête uiterlijk retour 
16 april   Competitie 2e helft 
25 t/m 29 april  Geen trainen i.v.m. meivakantie 
30 april   Regiokampioenschappen CMV 
 
MEI: 
2 t/m 6 mei   Geen trainen i.v.m. meivakantie 
2 mei   Streven bekendmaking teamindeling 
8 mei    Smashbaltoernooi (opgeven nu mogelijk) 
9 mei   Start trainen in nieuwe teams 
16 mei Geen trainen i.v.m. 2e Pinksterdag 
28 mei Gesloten clubkampioenschappen 
 
JUNI: 
10 juni   Laatste training 
17, 18 en 19 juni Minikamp (opgeven vanaf 26-04 

   07.00 uur) 
 
Voor meer informatie of activiteiten houd de website in 
de gaten. 
 

Of volg ons op:    


