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Momenteel bent u de laatste 
Groene Flits van dit jaar aan het 
lezen. Zoals u hebt gemerkt is 
ons wedstrijdblaadje uitgebreid 
ten opzichte van die van het vo-
rige seizoen. Ik hoop dat het u 
bevalt. Ook volgend jaar gaan we 
er op deze manier meer verder. 
Uw inzendingen blijven dan ook 
welkom. 

Vandaag staat er aan het einde 
van de zaterdag een wedstrijd op 
het programma voor onze dames 
tegen Eurosped. Een ploeg waar-
tegen het eerder dit seizoen  in 
almelo geen punten wist te beha-
len. Het werd in oktober 3-1 voor 
de Twentse vrouwen.
 
afgelopen zondag stond Dames 1 
in Houten tegenover Taurus. Het 
werd 2-3 voor de groenen maar 
heel veel viel er niet te vieren, 
volgens het verslag van Heleen. 
Dan moet het vanavond maar ge-
beuren, want een jaar waarin er 
voor onze dames niet heel veel 
te vieren viel, moet toch wel op 
een succesvolle wijze worden af-
gesloten.

De komende weken gaan we er 
even tussenuit, al kunt in de al-
ternohal wel blijven genieten van 
allerhande volleybalactiviteiten. 
Wat dacht u van ons DBS-jeugd-
toptoernooi, het minitoernooi 
en het Wenz-recreantentoernooi 
(voor de 2e keer na een succes-
volle aftrap vorig jaar). 

Ik wens iedereen fijne kerstdagen 
en alvast een sportief en gezond 
2017.

vOOrwOOrd
Door joS mulDEr

COlOFOn
Eindredactie: jos mulder
Opmaak: jolanda Schaake
Foto´s: rudy Biekart
Drukwerk: uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl
Volgende Flits verschijnt op 
ZATErdAG 17 dECEMbEr.Kopij 
binnen donderdag voor verschijning.

AlTErnO wEnZ rECrEAnTEn 
TOErnOOI Op 8 jAnUArI

op zondag 8 januari zal voor de 
2e keer in de geschiedenis het al-
terno WEnZ recreanten toernooi 
plaatsvinden. gezelligheid staat 
voorop, maar dat wil niet zeggen 
dat er niet fanatiek wordt gestre-
den om de winst. Vriendenteams, 
familieteams en natuurlijk (be-
staande) recreantenteams van 
binnen en buiten alterno zijn van 
harte welkom. 
Doe mee en geef je team op via 
www.alterno-apeldoorn.nl/
betaling-wenz-
recreantentoernooi-2017

GRATIS SPREEKUUR 
FYSIOTHERAPIE 
 
 

Per 27 oktober zal er iedere 
donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00  
een inloopspreekuur plaatsvinden  
in de Alternohal. 

Dit spreekuur wordt verzorgd door Peter te Molder en 
Vincent Böhm van Isokin. Alle leden van Alterno mogen hier 
gratis gebruik van maken.  

Heb je al een tijdje last van een vervelende (sport)blessure, of heb je gewoon 
even advies nodig? Weet je niet of deze klacht thuis hoort bij de 
fysiotherapeut, kom dan langs tijdens ons inloopspreekuur. Je kunt gewoon 
naar binnen lopen en je hoeft geen afspraak te maken.  

De deur staat open, dus kom langs! 

Wanneer het advies is om over te gaan tot behandeling, dan is dit niet mogelijk 
tijdens het inloopspreekuur. Er is namelijk tijd nodig om uitgebreid jouw 
lichamelijke klacht te onderzoeken en een persoonlijk behandelplan op te 
stellen.  

Waar ?! 
Je vind ons in de nieuwe behandelruimte van Isokin, gelokaliseerd in de 
Alternohal. Het zal maximaal 10 tot 15 minuten duren. 
 
Mocht er na het consult blijken dat er fysiotherapie nodig is, dan kun je op 
korte termijn bij ons terecht. Een verwijzing van de arts is hiervoor niet nodig. 
   

De Alterno

Activiteiten

Kalender

December

17 Coolen-alterno DS1
 Eurosped DS1
27-29 DBS-jeugdtoptoernooi

Januari

De Alterno

Activiteiten

Kalender
4 en 5 rabobank minitoernooi
7 Voorronde open Club
8 WEnZ recreanten
 toernooi
14 Coolen-alterno HS1-
 nesselande HS1
21 Coolen-alterno DS1-
 VC Sneek DS1
28 Coolen-alterno HS1-
 Draisma Dynamo HS1

Vooruitblik

Februari
Feest Dames 2

Maart
Finale open Club

Mei
regiokampioenschappen CmV

Slotfeest
gesloten clubkampioenschappen

juni
minikamp

jeugdkamp

De Alterno

Activiteiten

Kalender

met ingang van dit seizoen is 
het mogelijk om in het clubhuis 
gebruik te maken van pinbeta-
ling. uiteraard verdient dit de 
voorkeur boven contante be-
talingen. Het op rekening laten 
zetten is niet (meer) mogelijk.

vAndAAG 
ZATErdAG 

17 dECEMbEr
ErwTEnsOEp 

Het is bijna zover. De heeft zijn 
hielen nog niet gelicht, of de 
kerstman komt er aan. ook in 
onze hal en kantine De Boei wil-
len we de kerstsfeer inademen. 
En kerst staat gelijk met winter, 
kou. Dus tijd voor overheerlijke 
erwtensoep. 
Vandaag serveren wij deze ver-
rukkelijke soep weer geleverd 
door DBS. Dat wordt smullen. 

sOMs vOElT wInnEn 
Als vErlIEZEn

al om 10.45 uur vertrokken we op 
zondagmorgen naar Houten voor 
de wedstrijd tegen Taurus. Helaas 
moesten we het stellen zonder 
onze midden juliet want die lag 
ziek in bed. om 14uur klonk het 
fluitsignaal in de Kruisboog en al 
snel keken we tegen een prima 
voorsprong aan. op het einde 
van de set deed Taurus nog wat 
terug door een serve serie maar 
met 18-25 was de set voor ons. 
De tweede set vertoonden we 
wat slordigheden maar ook deze 
was met 19-25 voor ons. Het 
slordige spel konden we helaas 
niet ombuigen in set 3 en 4. Veel 
persoonlijke fouten, niemand 
die echt haar niveau haalde en 
een goede servedruk van Taurus 
zorgde dat de stand gelijk werd 
getrokken: 2-2 in sets. Schouders 

er onder in de vijfde set en door 
een killblock en keiharde om-
loop van Eline stonden we al snel 
voor. Bij 3-8 wisselden we van 
kant. Door zakelijk volleybal wis-
ten we met 11-15 te winnen en 
dus twee punten mee te nemen 
uit Houten. Soms voelt winnen 
toch een beetje als verliezen… 
een moeizame wedstrijd waarin 
niemand echt de focus kon vast-
houden zorgde ervoor dat we 
slechts twee punten in plaats van 
de gehoopte drie meenemen. an-
derzijds: de vijfde set hebben we 
toch maar mooi gewonnen! 

We hebben hard gewerkt deze 
week, dus op naar de wedstrijd 
tegen Eurosped.

Heleen

AlTErnO wEnsT IEdErEEn 
HElE FIjnE KErsTdAGEn En

EEn spOrTIEF 2017!! 



VrIjDag 16 DECEmBEr

19:15 VV alterno DS 11- 
BSV DS 3
21:15 VV alterno HS 3- 
Ecare apollo 8 HS 2
21:15 VV alterno HS 8- 
BSV HS 2

ZatErDag 17 DEcEmBEr

vanaf 9.00 uur: minioch-
tend: zie schema hiernaast.
12:30 VV alterno mC 4- 
E.V.V. mC 1
12:30 VV alterno mC 5- 
avior mC 8
14:30 VV alterno ma 2- 
SV Dynamo apeldoorn ma 2
14:30 VV alterno mB 3- 
SV Dynamo apeldoorn mB 4
16:30 VV alterno HS 2- 
VC Zwolle HS 2
16:30 VV alterno HS 7- 
avior HS 7
20:00 Coolen-alterno DS 1 
- Eurosped DS 1

Volleybal Vereniging alterno - ZitVolleybal

jawel je ziet het goed. Martijn Paalvast en ook esther Zinnemers zijn 
graag geziene gasten in het “Hamburg-team”. Beiden spelen zowel 
volleybal als zitvolleybal. Enkele reacties van beiden: meer balcontac-
ten in de week, daardoor meer inzicht krijgen door het snelle spel van 
zitvolley en dus meer tijd tijdens een staande wedstrijd.
  
ook daniëlle en sander Franken zien we regelmatig op de vrijdag-
avond meedraaien met de zitvolleybal trainingen. Klasse! 
meedoen betekent een zeer nuttige en welkome aanvulling op je vol-
leybal activiteiten en het is voor nop! 
al met al een prima gelegenheid voor iedereen om eens een te snuf-
felen aan deze heerlijke snelle variant van het volleybal.

trainers, coaches, spelers jullie zijn altijd van harte welkom mee te 
doen aan een zitvolleybal training. En wat te denken van een kleine 
clinic (15-20 min.) in je eigen training?

Een welkome afwisseling! We gaan in 
2017 iedereen aanschrijven om aan te 
schuiven voor een demo tijdens je eigen 
training en te voelen wat het is om deze 
volledig geïntegreerde sport te beleven!

We zien je graag op de 
vrijdagavond van 19.30-21.00!

 olley
   ANDERSVGEZOCHT! 

de barcommissie verzorgt bin-
nen Alterno een belangrijke rol. 
samen met de leden zorgen wij 
ervoor dat de kantine open is bij 
wedstrijden en/of toernooien, 
maar ook ’s avonds na de trainin-
gen. 

we zijn per direct op zoek naar 
nieuwe enthousiaste leden. we 
zoeken mensen die een van on-
derstaande taken op zich wil ne-
men:

•  Het coördineren van het reilen 
en zeilen van de kantine, o.a. 
contactpersoon voor de com-
missies binnen alterno;

•  De inkoop van de dranken voor 
onze kantine;

•  Het maken van barschema’s 
voor de wedstrijden van onze 
topteams;

•  Het onderhouden van de con-
tacten met de koffieleverancier;

•  Het beheren van het kassasy-
steem;

•  Het wassen van onze handdoe-
ken en theedoeken.

uiteraard kan één persoon deze 
taken op zich nemen, maar we 
zouden het prettiger vinden als 
we deze taken bij verschillende 
personen kunnen onderbrengen. 
mocht je bij het lezen van dit be-
richt enthousiast geworden zijn 
en iets  voor onze mooie club wil-
len betekenen, dan kun je contact 
opnemen met martin Koldenhof 
(facilitair@alterno-apeldoorn.nl) 
of marlous van loosbroek 
(mvanloosbroek@chello.nl).  

KErsTrOOsTEr
Een aangepast trainingsrooster 
voor de Kerstvakantie. In de eer-
ste week van de kerstvakantie (26 
t/m 30 december) wordt er in de 
alternohal en de externe zalen 
niet getraind.
In de tweede week van de kerst-
vakantie (2 t/m 6 januari) trainen 
alle teams 1 keer in het alterno-
complex volgens het rooster op 
de site. De externe zalen zijn niet 
ingehuurd. Op zaterdag 7 januari 
zijn er geen competitiewedstrij-
den.
De miniteams hebben 2 weken 
vakantie.

Groeten, Martin en Bert

vrIEndEn vAn AlTErnO: dE vvA
Wat zou het fijn zijn, als we niet 
alleen nu, maar ook in de toe-
komst al onze leden kunnen blij-
ven voorzien van de kleine din-
gen, die het juist zo fijn maken 
bij Alterno. 

Zoals:
–  een  verzoek van de jeugdcom-

missie om een bijdrage voor het 
Sinterklaasfeest

–  de minicommissie die ons 
vraagt  de kosten te dragen van 
shirtjes voor het jaarlijkse mini-
kamp

–  vraag van de barcommissie bij 
te dragen in de aanschaf van 
een beamer 

–  het verzoek van het bestuur om 
een bijdrage voor het meubilair 
in onze nieuwe businessruimte

 
regelmatig komen er vanuit de 
v.v. alterno dergelijke verzoeken 
bij het bestuur van de VVa. Het 
bestuur bekijkt dan of wij finan-
cieel kunnen helpen. uiteraard 
moet er wel voldoende in de kas 
zitten!
 
Vandaar dat wij altijd op zoek zijn 
naar “Vrienden”. Iedereen kan 
lid worden van de VVa! De VVa 
verkrijgt namelijk haar financiën 

door bijdragen van mensen en/of 
bedrijven, die zich hiervoor heb-
ben aangemeld en jaarlijks een 
bijdrage doen.
 
De “Club-van-100” is in de VVa 
geïntegreerd. Deze club bestaat 
uit mensen die jaarlijks €100,00 
afdragen aan de VVa. Wil je lid 
worden van deze club? Stuur 
een mail naar vva@alterno-apel-
doorn.nl . Indien je wilt zien wie 
er al lid zijn van de Club-van-100 
klik dan hier op de link.
 
Het bestuur van de VVa bestaat 
momenteel uit: Bert Huigen 
(voorzitter), rené geerdink (pen-
ningmeester), ton Demmer (se-
cretaris) en Wim Burghout (alge-
meen lid).
 
lid worden van de VVa: Down-
load het lidmaatschapsformulier, 
vul het in en mail het naar: vva@
alterno-apeldoorn.nl. u mag na-
tuurlijk ook gewoon een e-mail 
sturen. De minimale bijdrage is: 
€ 25,00 p.j. Voor uw bijdrage ont-
vangt u jaarlijks een factuur en 
ontvangt u een jaarverslag. Eens 
in de 2 jaar houden wij een leden-
bijeenkomst. Kijk voor het aan-
meldingsformulier op de website

KIjKwIjZEr

9:00 Spiker n2 2 - VV alterno n2 1
9:00 SV Dynamo apeldoorn N3 1 - Klarenbeek N3 1
9:00 VV alterno n5 1 - SV Dynamo apeldoorn n5 1
9:00 VV alterno n6 1 - avior n6 1
9:00 SV Dynamo apeldoorn n4 1 - jumbo Van andel-ormi n4 1
9:00 VVH n6 2 - VVH n6 1
9:00 VV alterno n4 4 - VV alterno n4 5
9:00 VV alterno n5 6 - VV alterno n5 3
9:30 VV alterno n2 1 - auto van oort/rebelle n2 1
9:30 jumbo Van andel-ormi n4 2 - SV Dynamo apeldoorn n4 1
9:30 auto van oort/rebelle n4 1 - jumbo Van andel-ormi n4 1
9:30 VV alterno N3 1 - Klarenbeek N3 2
9:30 VV alterno n5 3 - Spiker n5 1
10:00 Blok EVC n4 1 - auto van oort/rebelle n4 2
10:00 avior n6 1 - VVH n6 2
10:00 Volleybal Voorst n5 1 - Blok EVC n5 1
10:00 Blok EVC n2 1 - auto van oort/rebelle n2 1
10:00 VVH n5 1 - SV Dynamo apeldoorn n5 2
10:00 VV alterno N4 5 - VZK N4 1
10:00 VV alterno n5 5 - SV Dynamo apeldoorn n5 6
10:00 VV alterno n4 1 - SV Dynamo apeldoorn n4 2
10:30 Spiker n5 1 - SV Dynamo apeldoorn n5 6
10:30 Spiker n2 2 - SV Dynamo apeldoorn n2 2
10:30 jumbo v. andel-ormi n4 2 - jumbo v. andel-ormi n4 1
10:30 Klarenbeek N3 2 - SV Dynamo apeldoorn N3 1
10:30 SV Dynamo apeldoorn n4 2 - SV Dynamo apeldoorn n4 1
10:30 VV alterno n5 6 - Blok EVC n5 1
11:00 SV Dynamo apeldoorn n5 1 - VVH n5 1
11:00 VV alterno n2 1 - Blok EVC n2 1
11:00 SV Dynamo apeldoorn n5 2 - VV alterno n5 1
11:00 VVH n6 1 - VV alterno n6 1
11:00 SV Dynamo apeldoorn n4 4 - auto van oort/rebelle n4 2
11:00 VV alterno N4 4 - VZK N4 1
11:00 VV alterno n5 5 - Volleybal Voorst n5 1
11:00 VV alterno n4 1 - auto van oort/rebelle n4 1
11:30 Klarenbeek N3 1 - VV alterno N3 1
11:30 Spiker n5 1 - VV alterno n5 5
11:30 jumbo Van andel-ormi n4 2 - VV alterno n4 1
11:30 auto van oort/rebelle n4 1 - SV Dynamo apeldoorn n4 2
11:30 auto van oort/rebelle n2 1 - SV Dynamo apeldoorn n2 2
12:00 Blok EVC n4 1 - SV Dynamo apeldoorn n4 4
12:00  Spiker n2 2 - SV Dynamo apeldoorn n2 2

mINI-OcHtEND

vOllEy + ZITvOllEy 
= vOllEy EXTrA!

rAbObAnK 
MInITOErnOOI: 
4 En 5 jAnUArI

na het alterno DBS jeugd Top 
Toernooi voor de open club 
teams is het nu de beurt aan de 
jongsten van alterno en andere 
verenigingen. gezellig wordt het 
zeker. Kom eens even langs en 
kijk naar de glunderende koppies 
tijdens het volleyballen onder het 
genot van een kopje koffie.

sCHEIdsrECHTErs GEZOCHT

Op 27, 28 en 29 december wordt 
het DBS jeugdtoptoernooi voor a, 
B, C en CmV open clubteams ge-
organiseerd. Op 27 december de 
CmV en C jeugd, op 28 december 
de B jeugd en tot slot op de 29ste 
de a jeugd. net zoals andere ja-
ren hebben zich weer veel teams 
aangemeld en beloofd het weer 

vele spannende wedstrijden met 
daarbij veel gezelligheid. als or-
ganisatie zijn we op zoek naar 
scheidsrechters. Wil je een aantal 
( 1, 2 of meer) wedstrijden flui-
ten, meld je dan aan.

als je aangeeft welk niveau je wilt 
fluiten en op welke tijdstip, dan 
houden we daar rekening mee!

aanmelden kan door een mail te 
sturen naar jeugdtoptoernooi@
alterno-apeldoorn.nl

Volleybalvereniging alterno apeldoorn

lIKE OnZE nIEUwE FACEbOOKpAGInA!

Volleybalvereniging alterno be-
schikt over een eigen YouTube 
kanaal. alle nieuwe video’s wor-
den hierop geplaatst. Daarnaast 
kunt u op de player hieronder en 
op onze home-page altijd direct 
de 10 meest recente video’s be-
kijken.  ook opnames die niet op 
ons eigen kanaal zijn geplaatst, 
kunt u hier zien. Het alterno In-

ternet Team maakt eigen opna-
mes van alle thuiswedstrijden van 
alterno Dames 1 in de Ere-divisie. 
De reportage is meestal de dins-
dag, volgend op de wedstrijd, op 
onze homepage te bekijke.

lAATsT GEplAATsTE vIdEO’s
Dames 1 – Zwolle
Heren 1 – SSS
Dames 1 – Talent team
Dames 1 – Peelpush
Heren 1 – Talent team
Dames 1 – Flamingo’s



spElErs
nr. naam  leeftijd 
1 lynn van Baak  12 
2 Veerle Buchwald  11 
3 lois Brouwer  14 
4 noa Tabbers  12 
5 Ellewies Bosma  11 
6 Claudia minderman  12 
7 Nicole Bonhof  13 
8 amber lubbering  13 
9 Britta Knoop  13 

bEGElEIdInG
Trainer: rien Scholten

TEAM vAn dE wEEK: 
MEIsjEs C1

GrOTE ClUb ACTIE: 
EIndrEsUlTAAT € 1968, 63 

IEdErEEn dAnKjEwEl! 
op maandagavond 12 december 
vond er een feestelijke uitreiking 
plaats van de grote club actie 
bij Intersport jonker. alle vereni-
gingen die mee hebben gedaan 
aan de grote club actie konden 
daar hun cheque in ontvangst ne-
men. Zo ook alterno. maar liefst € 
1968,63 stond er op onze cheque 
en daarmee waren we geëindigd 
op de 5e plaats van beste vereni-
ging van regio gelderland. Een 
top prestatie. Nogmaals dank aan 
alle lotenkopers en natuurlijk aan 

alle lotenverkopers. De trekking is 
inmiddels geweest en de prijswin-
naars hebben bericht ontvangen. 
Via je bankafschrift kun je zien of  
je één van de gelukkige winnaars 
bent. 

DaMes 2: Pre-Valentijn feest??

De goede naam voor het feest 
op zaterdag 4 februari is nog niet 
gevonden, maar de voorberei-
dingen zijn al in volle gang. Het 
wordt een spannend feest. Dit 
jaar geen neorCaFe meer. Dit 
feest heeft zijn tijd gehad en we 
zijn in voor iets nieuws. let goed 
op de prikborden, de groene 
Flits, Facebook en onze website. 

Iedereen is welkom en zelfs mag 
je een introducee meenemen.  
ook de a-jeugd is van harte wel-
kom. Het wordt een feest, anders 
dan anders. 
maar als dames 2 iets organi-
seert, weet je zeker dat het goed 
is. noteer dus in je agenda: za-
terdag 4 februari. Iets met rood, 
zwart…??? 

Wist u dat…… 
 
• Dames 2 altijd een feest organiseert? 
• Dat dit jaar op 4 februari zal zijn. 
• Wij nog niet zo veel verklappen over de inhoud. 
• Het altijd heel gezellig is. 
• Je ook een introducé mee mag nemen. 
 
We zien jullie graag allemaal op 4 februari! 
 
 

AlTErnO dbs jEUGd TOp 
TOErnOOI: InTErnATIOnAAl: 

27, 28 En 29 dECEMbEr
Niet voor het eerst, maar altijd 
leuk. Dit jaar zijn er wederom 
Duitse teams die aan ons toer-
nooi deelnemen. 

Dus dit jaar gaat het alterno DBS 
jeugd Top Toernooi een interna-

tionaal tintje krijgen. Kijk voor 
het speelschema op onze site. En 
om wat terug te doen naar onze 
sponsor DBS: let op, vanaf januari 
kunnen alle leden weer de over-
heerlijke rookworsten bestellen. 
Houd de site in de gaten! 

OlIEbOllEn vErKOpEn EXTrA 
AAnTrEKKElIjK vOOr dE MInI’s 

En jEUGd
Een extra zakcentje bijverdienen? 
ga dan voor alterno oliebollen en 
appelbeignets verkopen van onze 
sponsor Bakker toet. De mini’s 
krijgen allemaal het formulier via 

Eric. Bij jeugdteams worden ze 
zoveel mogelijk uitgedeeld op de 
trainingsavonden. Formulier ge-
mist?? ga dan naar onze website 
en print het formulier zelf.

ZATErdAG 7 jAnUArI: 
vOOrrOndE nATIOnAlE OpEn 

jEUGd KAMpIOEnsCHAppEn
 
De eerste ronde van de open 
club Kampioenschappen worden 
gespeeld op zaterdag 7 januari. 
Niet ieder team van alterno hoeft 
in actie te komen en deze teams 
hebben zich van zelf al geplaatst 
voor de volgende ronde. maar die 

teams díe in actie komen, vinden 
het vast leuk dat jij even komt kij-
ken. Kijk op de alterno site waar 
welk team speelt.  jC, mC en m 
cmV moeten spelen in respectie-
velijk ootmarsum, Harderwijk en 
Borne.   

dAMEs 6 HErpAKT ZICH Op TIjd
3-2 winst voor dames 6! vrijdag 
9 december was het zover, we 
mochten spelen tegen dynamo 
dames 5. nadat wij vorige week 
in het Omnisport 4-0 hebben 
verloren van dynamo dames 6 
hadden we wat recht te zetten! 
vol energie en goede moed be-
gonnen wij aan onze wedstrijd. 
Tijdens het inslaan was iedereen 
erg enthousiast en sloeg ieder-
een de ballen het veld in!

Voor de wedstrijd een paar aan-
moedigende woorden van Eric en 
we konden beginnen! We begon-
nen erg sterk, met z’n allen haal-
den we alle ballen van de grond. 
jammer genoeg pakte Dynamo 
net deze set met een stand van 
22-25. niks aan de hand want we 
kunnen gewoon nog winnen! We 
gingen vol vertrouwen de tweede 
set in, maar ook deze set trokken 
we aan het kortste eind en verlo-
ren we net met 23-25…..
achjoh, we konden gewoon nog 
voor een 5-setter gaan! De derde 

set gingen we goed van start! Het 
niveau van Dynamo zakte en met 
mooie reallypasses, mooie aan-
vallen en mooie blocks sleepten 
wij deze set binnen met 25-14. De 
vierde set konden wij dit niveau 
doorzetten en haalden wij ook 
deze set binnen met een stand 
van 25-19.

De vijfde set, na zo’n goede wed-
strijd te hebben gespeeld wilden 
we onszelf belonen met winst! 
We begonnen met een kleine 
achterstand we waren er niet bij 
met onze hoofden. Het was erg 
onrustig in het veld, maar ook 
aan de kant van Dynamo. Een 
hoop gerommel maar na een nut-
tige time-out van Eric gingen we 
er vol voor! Perfecte pass, mooie 
set en een prachtige aanval had-
den we er weer vertrouwen in ge-
kregen! goede services hebben 
ons weer bijgebracht! 13-13, 13-
14, 14-14, een goede service van 
onze kant en het was 15-14. De 
druk nam toe bij Dynamo en die 

konden geen goede pass brengen 
en dit dus ook niet afmaken, we 
zaten goed met onze verdediging 
en jeline sloeg de bal binnen!!!!! 
Dat was het dan, 3-2 winst!

We hebben een goede wedstrijd 
gespeeld, zaten overal bij, heb-
ben laten zien wat we kunnen en 
hebben ons nog staande kunnen 
houden na 2 verloren sets!
Iris en loïs, ondanks dat jullie een 

uur voor de wedstrijd gevraagd 
werden door Eric, heel erg be-
dankt voor jullie bijdrage aan 
deze wedstrijd! En het is toch wel 
leuk dat als we tegen Dynamo 
spelen, Eric nog harder staat te 
schreeuwen en nog hoger staat 
te springen langs de kant. En dat 
we dan ook nog deze wedstrijd 
winnen.

Groetjes Daphne, dames 6

TEAM vAn HET jAAr
Naast de reguliere competitie 
spelen de teams van alterno 
automatisch mee in de interne 
competitie van “team van het 
jaar”. Het alterno Internet team 
verwerkt alleen de uitslagen van 
de reguliere competitie. aan de 
hand van het percentage ge-won-
nen sets zal aan het einde van 
de competitie blijken welk team 
bovenin is geëindigd. Zodra de 
standen worden bijgewerkt op de 
neVoBo site, zullen de standen 
hieronder ook automatisch wor-
den aangepast.

Kijk hiernaast naar de stand per 
categorie en het klassement. Eind 
van het seizoen zal het team dat 
bovenin is geëindigd op de af-
sluitende feestavond extra in het 
zonnetje worden gezet.



Coolen   

Alterno
Apeldoorn

OFFICIAls 
1E sCHEIdsrECHTEr
Cor Van gomPEl
2E sCHEIdsrECHTEr
SulEYman YalCIn
jUrylId
PETEr groEnEWEgEn
lIjnrECHTEr 1
anDrE TEn CaTE
lIjnrECHTEr 2
WYBE rEITSma

20.00 u. coolen-alterno ds1 - eurosped ds1

nr. nAAM lEnGTE  lFTd pOsITIE 
1 rosita Blomenkamp 171 cm 26 Libero
3 Carlijn oosterlaken 188 cm 24 Passer/loper
4 anna mebus 185 cm 16 Spelverdeler
5 Juliët Lohuis 190 cm 20 middenaanval
6 Eline timmerman 192 cm 17 middenaanval
7 Silke Schuitemaker 181 cm 20 Passer/Loper
8 Bregje van den Heuvel 183 cm 23 Spelverdeler
9 Linda te molder 181 cm 27 Diagonaal
10 annemiek te Beest 184 cm 22 Passer/loper
12 Joëlle Vilé 191 cm 19 Diagonaal
14 Heleen Hesselink 188 cm 27 middenaanval

sTAF
TrAInEr/COACH: 
ali moghaddasian
Ass. TrAInEr: albertine de Haan
en Wouter van goeverden
Manager: Hans Stindt
FysIO: Yvonne minderhoud
sCOUT: Connor Dornan en 
manon Koopman

nr nAAM GEbdATUM lEnGTE  pOsITIE 
1 CHarloTTE Haar 12-05-1999 1.81m spelverdeelster
3 JUDItH KamPHUIS 15-2-1993 1.73 passer/loper
4 ELINE gOmmaNS 02-07-1994 1.88 middenaanval
5 rINSKE HOFStE 24-04-1996 1.75 passer/loper
6 KIm DE WILD 09-06-1993 1.61 libero
7 DaPHNE KNIJFF 22-05-1996 1.86 diagonaal
8 EllEn janSEn 02-02-1999 1.83 passer/loper
10 cOLINDa maKKEN 11-07-1994 1.84 middenaanval
11 carLIJN KOEBrUggE 07-01-1998 1.88 middenaanval
12 roCHEllE WoPErEIS 28-9-1994 1.86 spelverdeelster

TECHnIsCHE sTAF
jan BErEnDSEn
Trainer/coach
HEStEr WErmINK
Teammanager
YVONNE KUIPEr
Fysiotherapeute
gIjS VISSEr
mental coach

 

spOnsOrEn

MInI’s vAn dE wEEK: 

sylKE wIlbrInK Md1
 

sUZE OldEwArrIs Md1

MOEIZAME 
wInsT dAMEs 2 

Zaterdag 10 december hadden 
we een wedstrijd tegen sudosa-
desto uit Assen. Zij stonden 11e 
en hadden 4 punten. wij stonden 
6e en hadden 13 punten. we had-
den afgelopen week weer hard 
getraind en hadden zin in de wed-
strijd.

met dank aan de vader van Imre 
konden we met een goed gevulde 
maag beginnen aan de warming 
up. ook hadden we van te voren 
de analyse besproken. Volgens 
de prognose zou het 3-0 voor ons 
moeten worden. Helaas was dit 
niet het geval, dat bleek wel uit 
de eerste set. De hele set hebben 
we zo goed als voor gestaan, maar 
toch aan het einde uit handen ge-
geven (24-26). De tweede set heb-
ben we wel gewonnen, met een 
stand van 25-22. In het begin van 

de derde set begon er iemand te 
flippen (ik noem de trainer/coach 
niet bij naam), hij/ zij kreeg zelfs 
een gele kaart. Deze set hadden 
we goed gespeeld en wonnen met 
25-17. toen kwam de vierde set, 
we stonden 23-18 voor, maar we 
konden de set niet afmaken en 
verloren met 23-25. Dan maar de 
vijfde set. In deze set hebben we 

gedaan wat we moesten doen, 
winnen. Deze set hebben we met 
15-12 gepakt. We hebben dus met 
3-2 gewonnen van Sudosa-Desto. 
We staan nu op een 6e plaats met 
15 punten. Volgende week moe-
ten we naar amsterdam om pun-
ten te pakken tegen uS dames 1.

Groetjes Froukje Hoenderboom

pUnTEn En KAdO’s vOOr MA2
vorige week (zaterdag 26 decem-
ber) hadden we een winst van 
4-0 van bruvoco MA1. de eerste 
set hadden we met 18-25 gewon-
nen. de tweede set hebben we 
met 9-25 gewonnen, we hadden 
een goede serve druk, er kwam 
bijna geen bal terug. de derde 
set hebben we met 16-25 gewon-
nen. En de vierde set met 12-25 
gewonnen.

Het was een wedstrijd waarbij we 
veel hebben kunnen opslaan. Er 
kwamen weinig ballen terug, we 
waren niet altijd even klaar wan-
neer er een bal terugkwam. maar 
we hebben heel goed gespeeld en 
dik gewonnen.

na de wedstrijd gingen we sinter-
klaas vieren. Tijdens de wedstrijd 
had oscar gezegd dat hij hoopte 
dat er ook kado’s voor hem bij 
waren, omdat we een dobbel 

spel deden dacht hij dat er geen 
leuk cadeau voor hem bij was. na 
de wedstrijd werd er een groep 
aangemaakt zonder oscar om te 
overleggen wat we voor hem mee 
zouden nemen. We hadden afge-
sproken dat er een aantal van ons 
bier zouden meenemen voor os-
car. Iedereen had hapjes gemaakt 
en drinken mee genomen.Het 
was heel gezellig om te doen. Er 
werd veel gelachen en er waren 
leuke kadootjes gekocht.

afgelopen week (zaterdag 3 de-
cember) hadden we een moeiza-
mere wedstrijd.

De eerste set hadden we net ge-
wonnen met 26-24, het was een 
spannende set. De tweede set 
ging beter die hadden we met 25-
16 gewonnen. De derde set had-
den we verloren met 20-25, de 
paas kwam niet goed waardoor 

de rest ook niet goed kwam, kort-
om het verliep niet echt lekker. De 
vierde set was niet veel anders, 
iedereen had de hoop al op gege-
ven, en dachten dat we een vijfde 
set gingen spelen. We stonden ne-
gen punten achter rood-wit hoef-
de nog maar een paar punten. Wij 
kwamen aan surf, het ging super 

goed. uiteindelijk hebben we ze 
in gehaald en gewonnen.

op naar volgende en de laatste 
wedstrijd, tegen dynamo. Hope-
lijk wordt het weer een leuke en 
gezellige wedstrijd

Ik geef de pen door aan Danique


