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16 na de openingswedstrijden in de 
Eredivisie afgelopen week, staat 
er vandaag meteen al een Super-
zaterdag op het programma. 
Met thuiswedstrijden van Dames 
1 en 2 en Heren 1 en 2. als dat 
geen feest is. Er valt dus vandaag 
genoeg te genieten in onze hal. 
alle teams, met uitzondering van 
Dames 2, hadden vorige week 
geen goed weekend. alleen Da-
mes 2 wist in Weert een overwin-
ning uit het vuur te slepen. 
Bij de heren verloren Heren 1 en 
Heren 2, de overige teams begon-
nen met een nederlaag. Vandaag 
de kans om voor eigen publiek 
wel punten te halen. 
na het volleybalgeweld staat de 
rest van de avond in het teken 
van het Oktoberfest, dus als u op 
zaterdag feestelijk uitgedoste al-
ternoten tegenkomt, dan weet u 
alvast hoe laat het is.
In deze 2e groene Flits van het 
seizoen, staan weer veel arti-
kelen, zodat u genoeg te lezen 
heeft. Ook een goede manier om 
op de hoogte te blijven van de 
activiteiten binnen onze vereni-
ging als u geen al te frequente 
bezoeker bent van onze website. 
Trouwens, ook uw inzending is 
van harte welkom. Een wedstrijd-
verslagje, een leuke foto, of een 
ander leuk berichtje……stuur het 
gerust op.

We hebben genoeg clubblaadjes 
liggen dus als u wilt, neem dan 
ook de Flits mee naar huis.

voorwoord
DOOr jOS MulDEr

16. Filmmiddag mini        aanvang ntb.

23.  Smashball mini’s        aanvang ntb.

26.  Dames 1 – Taurus        aanvang 20.00 uur

27.  Heren 1 – Lycurgus       aanvang 20.30 uur

oktober

Colofon
Eindredactie: jos Mulder
Opmaak: jolanda Schaake
Drukwerk: uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl
Volgende Flits verschijnt op 
ZATErdAG 22 okTobEr 2016. Kopij 
binnen donderdag voor verschijning.

De eerste Supersaturday en met-
een al een spetterend feest. Jij 
komt toch ook? gezellig de eer-
ste resultaten bespreken onder 
het genot van een biertje en een 
hapje. Sommige teams hebben al 
meerdere wedstrijden gespeeld. 
Een korte evaluatie met je team 
of gewoon elkaar nog beter leren 
kennen. nu is daar de gelegenheid 
voor. natuurlijk in een feestelijke 
sfeer, Duitse Oktoberfest muziek 
(en een beetje oerhollandse mee-
zingers). De bierbanken staan al 
te wachten; de versiering hangt 
er al; nu jij nog!

JETZT GEhT’s los!!!

hAllo AllEmAAl! 

vandaag staat de eerste thuis-
wedstrijd van Coolen Alterno d1 
op het programma tegen Zwolle. 
Er zullen een aantal nieuwe ge-
zichten voorbij komen en daar-
om krijg ik de kans om mezelf 
even voor te stellen.  

Ik ben Bregje van den Heuvel, 23 
jaar en spelverdeelster. Ik woon in 
het mooie Brabant (Oss), samen 
met mijn vriend Thomas. Ik stu-
deer Medical Biology aan de rad-
boud universiteit in nijmegen. Ik 
was van baby af aan al te vinden 
in de sporthal, mijn hele familie 
is namelijk gek op volleybal. Op 
mijn 6e ben ik zelf begonnen als 
mini bij Saturnus HC in uden. On-
dertussen is dit mijn derde jaar in 
de Eredivisie. 

Ik heb ontzettend veel zin in dit 
seizoen. We zijn op dit moment 
nog niet op volle sterkte, maar 
toch ben ik ervan overtuigd dat 
we een hele mooie wedstrijd 
gaan laten zien. Dus laat je horen 
vandaag!   

Het is weer mogelijk om een 
origineel alternovest te bestel-
len. Het vest is te bestellen in de 
dames maten XS, S, M, l, Xl en/
of unisex maten 128, 140, 152, 
164, S, M, l, Xl, XXl. 
De kleur van het vest is donker-
groen met klein logo alterno 
voorzijde. Het damesmodel is 
iets getailleerd. Het is mogelijk 
om te passen. Er ligt een com-
plete passet klaar in de hal. 

Vraag hiervoor naar Karin Bre-
denoort of Willemien Kemkes. 
Vaak is één van hen wel in de 
hal te vinden. Ook is het weer 
mogelijk om de achterzijde te 
voorzien van tekst (alterno, of 
je eigen naam) tegen een kleine 
meerprijs van 7,50. De vesten 
kosten 39,95 en zijn te bestellen 
tot 18 november. U heeft uw be-
stelling dan ruim voor 5 decem-
ber in huis!

lEGE flEsJEs En blikJEs: 

bliJf vErZAmElEn!

GroTE Club ACTiE 
vAn sTArT

de gemeente is in mei 2016 een 
actie begonnen ‘Heel Apeldoorn 
rein’.  verenigingen kunnen 
lege flesjes en blikjes inleveren 
en ontvangen voor ieder flesje/
blikje 5  cent. 

Wij doen natuurlijk ook mee en 
vragen iedereen lege flesjes en 
blikjes in de speciaal hiervoor 
neergezette container (voor in het 
halletje) te gooien. Bij voorkeur 
niet ingedeukt. Het is een groot 
succes. Voor ons (wij hebben er 
inmiddels zo’n 8000 ingeleverd), 
maar ook voor de gemeente. Zij 

kunnen het bijna niet aan.
De actie door voor Alterno is ge-
weest, was succes. Vooral Katey 
en haar familie hebben héééél 
veel blikjes ingeleverd. Maar liefst 
meer dan 5000. Een topprestatie, 
waarvoor zij dan ook wordt gefe-
liciteerd op de Supersaturday 15 
oktober. Na afloop van de wed-
strijd van Heren 1. Ook Marnick 
en nathan zullen worden gefeli-
citeerd, want ook zij hebben vele 
blikjes en flesjes ingeleverd. Blijf 
vooral sparen, want de actie van 
de gemeente duurt nog tot en 
met heel 2017.

dbs JEuGd Top ToErnooi

De eerste loten zijn al weer ver-
kocht. Het begin is er! We hopen 
op nog veel meer verkochte lo-
ten,  zodat we een bijdrage kun-
nen leveren aan de dingen die de 
vereniging nog oh zo graag wil 

aanschaffen. Dus zet nog even je 
beste beentje voor en ga op pad 
met je loten. Ook digitaal kun je 
de loten bestellen via onze site. 
Ga naar: https://clubactie.nl/
actie/VolleybalverenigingAlterno

het dbs Jeugd Top Toernooi zal 
dit jaar plaatsvinden op 28, 29 
en 30 december. niet de meest 
gelukkige data, maar dat heeft 
alles te maken dat zowel de 
kerstdagen als oud&nieuw in 
het weekend vallen. 

Inmiddels zijn divers teams/ver-
enigingen aangeschreven om 
deel te nemen. We wachten de 
inschrijvingen af om een mooi 
toernooi te kunnen organiseren. 
Zoals altijd hopen we op een kwa-
litatief goed deelnemersveld, zo-

dat de voorbereiding op de jeugd 
Open Club Kampioenschappen 
optimaal is. Publiek is van harte 
welkom tijdens deze dagen.

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. 
   

uniEk AlTErnovEsT



VrIjDag 14 OKTOBEr

19:15  VV alterno DS 9 - 
avior DS 12

19:15  VV alterno DS 10 - 
avior DS 10

21:15  VV alterno HS 3 - 
Hevo HS 1

21:15  VV alterno HS 8 - 
a.B.S. HS 2

ZaTErDag 15 OKTOBEr

9:00  VV alterno MC 2 - 
VVH MC 2

9:00  VV alterno MC 3 - 
Dash MC 1

10:45  VV alterno jB 2 - 
Vrivo jB 1

10:45  VV alterno jB 1 - 
VVH jB 1

12:30  VV alterno HS 2 -  
VC landgraaf HS 1

15:00  VV alterno DS 2 - 
VV utrecht DS 1

17:30  Coolen-Alterno HS 1 
- ArBO rotterdam 
Volleybal HS 1

20:00  Coolen-alterno DS 1 
- regio Zwolle  
Volleybal DS 1Za

kiJkwiJZEr

Een prima ge-
legenheid om 
via de groene 
Flits het zit-
volleybal weer 
wat meer aan-
dacht te ge-
ven. na enig 
verloop in het ledenbestand 
gaan we er weer vol tegen-
aan. Het tweede team is nog 
intact en doet mee aan de lan-
delijke 1e divisie toernooien. 
Seizoen 2016-2017 moet een 
overgangsjaar worden met de 
nadruk op het binnenhalen 
van nieuwe spelers. Volgend 
seizoen mikken we weer op 
twee teams met als speerpunt 
voor de komende jaren het bin-
nenhalen van een jeugdteam. 
Momenteel wordt op vrijdag-
avond van 19.30 - 21.00 op in-
stuifbasis zitvolleybal gespeeld. 
Diverse spelers/sters nemen bij 
toerbeurt de trainingen waar. 
Iedereen die een keertje zit-
volleybal wil “proeven” is wel-
kom! Een groep zitvolleyballers 
uit het arnhemse bezoekt onze 
instuif regelmatig. 
Bij de volgende edities zullen 
we onze leden voorstellen. 
Simone en Paul twee nieuw-
komers zullen de groene Flits 
revue passeren en hun enthou-
siasme kenbaar maken. Voor 
alle volleybalteams van alterno 
zal er gelegenheid zijn om een 
15-30 minuten durende clinic 
te ervaren. Binnenkort daar-
over meer via de groene Flits. 
Het is duidelijk dat er een 
nieuwe wind gaat waaien wat 
betreft de ontwikkeling van 
het zitvolleybal binnen alterno. 
Het zitvolleybal zal gericht ge-
promoot worden naar de eigen 
vereniging, andere volleybal- 
en sportverenigingen, scholen 
en instellingen voor revalidatie. 
Een zeer ambitieus Plan 2020 
zal er toe gaan leiden dat we 
binnen korte termijn weer een 
bloeiende zitvolleybal afdeling 
kunnen begroeten.  

Informatie? 
zitvolley@alterno-apeldoorn.nl

 olley
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zIt-InstuIven?

EindEliJk...
mAAndAG 15 AuGusTus - 
daar staan we dan! in een hete 
sporthal; de eerste training gaat 
beginnen. we zijn nog niet he-
lemaal compleet, maar dat mag 
de pret (en zweetdruppels) niet 
drukken.
 
vriJdAG 7 okTobEr - Morgen 
is het zover na 8 weken voorbe-
reiding: de competitie gaat begin-
nen! De voorbereiding kende de 
nodige ups en downs. ups waren 
er in de vorm van oefenwedstrij-
den met een verrassend goed ni-
veau, lol hebben om uitspraken 
bij 30seconds, pizza eten in Mün-
ster en speelsters die onze se-
lectie komen versterken. Downs 
waren er in de vorm van oefen-
wedstrijden met bizar slecht ni-
veau, soms weinig mensen op 
de training en het uitvallen van 
annemieke en linda met een en-
kel- en handblessure. Dat hakt er 
natuurlijk wel hard in, want beide 
speelsters kunnen helaas nog een 
tijdje niet trainen en spelen. Ge-
lukkig hebben we intussen tijde-
lijk hulp van Quirine Oosterveld 
die af en toe meetraint en zo ook 
morgen mee gaat spelen.

ZATErdAG 8 okTobEr - wat 
hebben we er zin in! Waar Slie-
drecht zichzelf en ons vooraf al 
bestempeld als kampioenskandi-
daat is dit wel het laatste waar wij 
momenteel mee bezig zijn. laten 
we eerst maar eens zorgen dat 
we genoeg fitte mensen op de 
juiste positie hebben staan. Om 
20.30 uur klinkt het startsein in 
de Stoep. Met veel agressie, lef en 
enthousiasme starten we als een 
malle en voor we het weten staan 
we 10-16 voor. Dan stokt de ge-
oliede machine even, mede door 

een sterke serve serie van Esther 
Hullegie. Sliedrecht neemt het 
initiatief over en al gauw staan zij 
voor. Met 22-24 in ons voordeel 
lijkt de set echter toch beslist te 
zijn, maar daar denken de blauw-
witten anders over. Uiteindelijk 
winnen zij met 26-24 de eerste 
set. Op naar de tweede set. We 
lijken echter zo van slag dat met 
25-12 de set heel snel en heel 
eenvoudig voor Sliedrecht beslist 
is. Ook in de derde set lopen we 
achter de feiten aan, maar Eline 
Timmerman houdt ons in de race 
met haar sterke serve. Met veel 
wilskracht en energie weten we 
dit spannende seteinde wel in 
ons voordeel te beslissen: 25-27. 
Toch lijkt deze setwinst ons niet 
te helpen. In de vierde set voert 
Sliedrecht de druk op onze pass 
op en maken we geen schijn van 
kans meer: 25-13 en dus 3-1 voor 
Sliedrecht Sport.

mAAndAG 10 okTobEr - 
Mixed feelings! na zaterdag kun-
nen we toch zeggen dat we twee 
sets sterk hebben gespeeld, maar 
ook dat we nog niet ver genoeg 
zijn om dit niveau te kunnen vast 
houden. Vanavond weer trainen 
om stappen te maken en ons 
voor te bereiden op aanstaande 
zaterdag als we onze eerste thuis-
wedstrijd tegen regio Zwolle 

spelen. Een team dat de nodige 
veranderingen heeft ondergaan 
maar onder leiding van redbad 
Strikwerda al goed op weg is. Zo 
pakten ze zaterdag in Ootmar-
sum brutaal de eerste set tegen 
Set-up’65. Het zal zaterdag dus 
vechten worden om de punten. 
We hopen jullie natuurlijk van 
harte te verwelkomen in onze 
eigen knusse alternohal bij onze 
eerste thuiswedstrijd. Kom vooral 
op tijd want om 15.00 uur speelt 
Dames 2 en om 17.30 uur onze 
Heren. Blijf vooral ook even plak-
ken na de tijd en neem je leder-
hose/dirndl mee, want na onze 
wedstrijd is het Oktoberfest in de 
kantine. 

Tot zaterdag!  

Zaterdag speelden wij om 14.30 
uur thuis tegen wsv d1. voor-
afgaande aan de wedstrijd werd 
onze verassing verzilverd. want 
ja, wij hebben sinds vandaag een 
heuze sponsor! wenz uitvaart 
heeft super mooie vesten ge-
sponsord, waar wij uiteraard erg 
blij mee zijn! 
 
De wedstrijd begon voorspoedig. 
Voor WSV was dit de eerste wed-
strijd van het seizoen en daar wil-
den wij graag gebruik van maken. 
Onze pass lag, in tegenstelling tot 
de vorige wedstrijd, goed waar-
door de set-ups perfect konden 
worden gegeven. WSV was nog 
een beetje aan het slapen, dus de 
punten werden door ons vrij ge-
makkelijk binnen gehaald (25-13).

De tweede set werd WSV al iets 
meer wakker, maar wij bleven ons 
eigen spel spelen. Door afwisse-
ling in de aanval en te gaan voor 
elke bal stonden wij al vrij snel 
voor. Toen het einde van de set 
naderde, zakten wij een beetje 
in. Het spel werd wat onrustiger 
en het werd nog even spannend. 
gelukkig werd ons spel weer wat 
stabieler en was de set voor ons 
(25-23).

Wat de derde set gebeurde? Wij 
werden trager, we varieerden 
niet genoeg en WSV ging slimmer 
spelen. laurens (gehuld in een 

mooi Wenz coach-shirt) nam een 
time-out om ons even wakker te 
schudden. Dat hielp, de knop ging 
om en langzaam sprokkelden we 
weer wat punten binnen. WSV 
daarentegen begon met aftel-
len, want de vijfentwintig punten 
(in hun voordeel) kwamen dich-
terbij. Dankzij een goed block, 
mooie passes en servesdruk won-
nen we de set (25-23).

De vierde set zat de ‘flow’ er weer 
in. De pass lag goed, de set-ups 
kwamen perfect en de aanvallers 
maakten WSV onrustig. Wanneer 
WSV aan aanvallen toe kwam, dan 
stond ons block en de verdediging 
de bal op te wachten. Wat is het 
toch fijn om te winnen (25-16).
 
na de wedstrijd zijn wij, samen 
met Onno en Vera (van Wenz) 
nog even op de foto gegaan. 
Waarna wij heerlijk konden ge-
nieten van een drankje en team-
schotel, die door Onno en Vera 
waren besteld. al met al een top 
wedstrijd, alles was naar Wenz! 
Want ja, ik kan gerust zeggen: we 
zien er best belangrijk uit in die 
mooie vesten ;)
 
Zaterdag 15 oktober spelen wij 
om 16.30 uur uit in de Scheg. Ho-
pelijk spelen we dan ook weer zo 
Wenzelijk goed :D

 Inge Rietberg D8

wEnZ uiTvAArT 
sponsor vAn dAmEs 8

pEChvoGEl 
Guido spoorEn
jeroen Mons-
houwer, trai-
ner van Coolen 
alterno kan 
voorlopig niet 
beschikken over 
guido Spooren. De aanvoer-
der van Heren 1 raakte afge-
lopen donderdag gewond bij 
een aanrijding in zijn woon-
plaats utrecht. “Ik wilde weg-
rijden uit een parkeervak en 
werd met flinke hoge snelheid 
aangereden door een andere 
auto. Die reed veel te hard”, 
vertelt guido, die aan het 
ongeval een gecompliceerde 
sleutelbeenbreuk overhield. 
“Komende woensdag word ik 
in het Diaconessenziekenhuis 
in utrecht geopereerd. Dan 
wordt er een plaatje op het 
sleutelbeen gezet. Er is mij ge-
zegd dat ik 6 tot 10 weken uit 
de roulatie zal zijn, dus dit jaar 
wordt het niets meer. Ik hoop 
na de winterstop zo snel mo-
gelijk mijn rentree te kunnen 
maken”, aldus guido.

sTAnd d1
 Team wedstr. punten
1 VC Sneek DS 1 1 3
2 Sliedrecht Sport DS 1 1 3
3 Springendal-Set-up`65 DS 1 1 3
4 Flynth Flamingo’s Activia (FAST) DS 1 1 3
5 TT Papendal/Arnhem DS 1 1 2
6 Peelpush DS 1 1 1
7 Eurosped DS 1 1 0
8 regio Zwolle Volleybal DS 1 1 0
9 Coolen-alterno DS 1 1 0
10 Oskam Taurus DS 1 1 0

EEn lEuk
 wedstrIjdverslAg? 
leuke gekke foto? 

of GEwoon iETs 
te melden?

mAil hET ons! 
info@alterno-apeldoorn.nl



de wat langere mensen onder 
ons hebben dit vast  al vaker 
gehoord. Al van jongs af aan 
zullen mensen die een boven-
gemiddelde lengte hebben, 
regelmatig geadviseerd zijn om 
te gaan volleyballen of basket-
ballen. dat lijkt logisch, want li-
chaamslengte is natuurlijk een 
erg belangrijke factor in het 
volleybal. 

Onderzoek aan de universiteit 
van gent laat zien dat om uit-
eindelijk een topvolleyballer of 
volleybalster te worden er al op 
jonge leeftijd gekeken dient te 
worden naar 3 groepen talent-
kenmerken.  
Antropometrische kenmerken 
waarvan lichaamslengte de 
belangrijkste is, fysieke ken-
merken waarbij sprongkracht 
en rompkracht prioriteit heb-
ben en motorische kenmer-
ken waarbij slagcoördinatie en 
wendbaarheid er uit springen.  
Het leuke is dat bij de toppers 
bij een positie-specifieke ana-
lyse alleen de lichaamslengte 
verschilt. Daarbij zijn de mid-
denspelers het grootst, gevolgd 
door de diagonalen en de pas-
ser/lopers.

Het is goed om te zien dat er 
bij Alterno al op jonge leeftijd 
aandacht is voor al deze facet-
ten van het volleybalspel. Bij de 
eigen teamtrainingen, maar ook 
bij de aVa en de alterno testda-
gen  worden deze facetten on-
derkend en getraind. Dat vraagt 
betrokken en gedreven trainers 
en vrijwilligers en onze vereni-
ging heeft die gelukkig.
Daarnaast concludeert de ne-
vobo  in ‘Dna van het volley-
bal’,  dat de volleybalsport een 
bepaald type mens aantrekt en 
een aantal  unieke kenmerken 
heeft. De volleyballer is sociaal 
geëngageerd, actief, sportief en 
gedreven. 
Het blijkt dus dat een volleybal-
ler veel completer is dan alleen 
een man of vrouw met een bo-
vengemiddelde lengte. Dat wis-
ten wij natuurlijk al lang….
Prettige wedstrijd!

Column
jOHann DE jOng

spEElsTErs
nr. naam lengte leeftijd Positie
3 Sanne van de Heuvel 163 cm 18 
8 Jeanine Koster  22 Passer/Loper
9 Daniëlle Gerritsen 174 cm 21 Middenaanval
10 Nienke Stoffels 174 cm 28 Middenaanval 
    Passer/Loper
31 Marloes Steunenberg 174 cm 17 
61 Tessa Draaijer  22 Diagonaal
63 Lotte l’Ecluse 160 cm 18 
66 jolanda noorlandt  23 Middenaanval
81 joëlle Wilbrink  18 
101 lisanne gerritsen  18 
108 Janneke Gerritsen 173 cm 19 Passer/Loper
109 Melissa gerritsen  19 

sTAf
TrAinEr: reinier van Hunnik
TrAinEr: Stephan Draaijer

TEAm vAn dE wEEk: 
dAmEs 11 hé lAnGE, 

JiJ moET GAAn vollEybAllEn!

15.00: VV alterno d2 - VV utrecht d1

nr. nAAm lEnGTE  lfTd posiTiE 
1 Maureen ros 180 cm 23 libero
2 Moniek jansen 192 cm 24 Diagonaal
3 Judith Schaap 173 cm 18 Spelverdeler
4 Imre Schuitemaker 182 cm 18 Middenaanval
5 Maren Eppingbroek 180 cm 19 Spelverdeler
7 Gina Valenti 184 cm 17 Passer/Loper
8 Froukje Hoenderboom 177 cm 16 Passer/Loper
9 Marloes Zinnemers 182 cm 32 Middenaanval
10 Emma Visser 181 cm 19 Passer/Loper
11 Kimberley Smit 180 cm 21 Middenaanval
12 Julia Kuiper 178 cm 17 Diagonaal
13 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 36 Libero, Passer/Loper
14 Kathy Bonsen 186 cm 24 Passer/Loper

sTAf
TrAinEr: Eric Meijer
AssisTEnT TrAinEr: gert Ketel
AssisTEnT TrAinEr: rick van andel
mAnAGEr: Marloes Zinnemers
sCouT: Onno van andel
sCouT: rick van andel

nr. nAAm posiTiE lEnGTE GEb. dATum
1 Annemijn Lubbersen Libero 1.73 m 1993  
2 lisanne Baak  Midden 1.81 m 25-06-1994 
3 Veerle van Oosterom  Spelverdeler 1.76 m 30-07-1998
5 Anne Beukers Passer-loper 1.79 m 08-12-1993 
6 Janine Dullaert  Passer-loper 1.77 m 07-03-1989 
7 Maaike Nijbroek  Midden 1.85 m 30-05-1987 
9 leanne Verdonck Midden     
10 Jesca de Jager Passer-loper 1.80 m 02-03-1996 
12 Lisa Harmsen  Diagonaal 1.88 m 17-02-1991 
  
sTAf
trAIner/coAcH:
arjen Schimmel

BrAdwurst und BIer und…. 3 Punkten??

In de eerste wedstrijd van het 
seizoen vorige week, zijn we met 
iets te veel spanning begonnen. 
Hierdoor lag onze foutenlast de 
eerste twee sets hoog en verlo-
ren we deze sets ook kansloos 
tegen de ploeg uit rijswijk. 
De derde set begonnen we vrijuit 
te volleyballen, dit resulteerde in 
een gelijke stand van 18-18. He-
laas trok Inter rijswijk toch ook 
deze set met een sterk slot aan 

het langste eind en verloren we 
dus met 3-0. 
Deze week zijn we weer hard gaan 
trainen en bouwen we verder op 
wat we de laatste set hebben la-
ten zien. Het is Super Saturday, 
dus zitten we tussen de wedstrij-
den van Dames 2 en Dames 1 in-
geklemd. Kom dus allemaal kijken 
hoe we het om 17:30 opnemen 
tegen ArBO rotterdam Volleybal. 
We zijn gebrand om goed spel te 
laten zien en daardoor een mooi 
resultaat neer te zetten. Na deze 
wedstrijd is het nog lang niet klaar 
in de alternohal… Dames 1 speelt 
na ons en als deze dames het veld 
afstappen gaat het feestje door in 
de kantine. Het Oktoberfest gaat 

namelijk losbranden! Pak je Le-
derhosen uit de kast en kom on-
der het genot van bradwursten 

en bier, dansen op Duitse hitjes! 
Een sportieve groet, 
Wouter van Gilst

sTAnd h1
 Team wedstr.  punten
1 abiant lycurgus HS 1 1 3
2 SV land Taurus HS 1 1 3
3 Inter rijswijk HS 1 1 3
4 Vallei Volleybal Prins HS 1 1 3
5 nesselande/VoorElkaar.nl HS 1 1 3
6 Draisma Dynamo HS 1 1 2
7 Seesing Personeel Orion HS 1 1 1
8 Con 1 0
9 TT Papendal/Arnhem HS 1 1 0
10 Coolen-alterno HS 1 1 0
11 advisie/SSS HS 1 1 0
12 ArBO rotterdam Volleybal HS 1 1 0

“winninG sTrEAk” 
Op donderdag 06-10-16 is het 
Dames 11 weer gelukt punten 
te pakken in een uitwedstrijd. Er 
moest voor de wedstrijd lang ge-
wacht worden voor er ingespeeld 
en warmgelopen kon worden. 
Dat de 1e set niet helemaal lekker 
liep tegen Voorwaarts Dames 7 
was dan ook niet zo gek. Er werd 
fanatiek gevolleybald, maar de 
eigen fouten waren te veelvoor-
komend en de eerste set werd 
verloren met 25-12. 
De tweede set was erg spannend 
en het ging nek aan nek en aan-
vallend was Dames 11 deze set 
erg sterk, maar door het goede 
blok van de tegenstander werd 
er toch weinig uit de aanval ge-
scoord. Het was de tegenstander 
die nu veel eigen fouten maakte 
en de set werd nipt met 23-25 ge-
wonnen. 
De derde set was de beste set 

van de wedstrijd het leek wel of 
Dames 11 het licht had gezien 
en zowel de aanval als de ver-
dediging liep soepel, een enkele 
afketser hier en daar maar die 
konden we hebben door de op-
gebouwde voorsprong. De derde 
set werd met 16-25 gewonnen. 
De laatste set werd het wederom 
spannend en Voorwaart kwam 
knap terug na een achterstand, 
maar op het einde van de vierde 
set was alterno duidelijk de sterk-
ste en werd de set met 21-25 ge-
wonnen. Dames 11 staat nu 2e, 
maar met evenveel punten als de 
nummer 1 Terwolde. Het einde is 
nog langer niet in zicht, maar de 
volgende wedstrijd wel en die is 
op vrijdag 21 oktober tegen a.B.S 
dames 4. Op naar de volgende 
overwinning!

Jeanine Koster, Dames 11

een leuk wedstrIjdverslAg? mAIl Het ons:
Info@Alterno-APeldoorn.nl



nr. nAAm lEnGTE  lfTd posiTiE 
1 Bram Langevoort 201 cm 23 Passer/Loper
2 jesse Schuitemaker 195 cm 22 Middenaanval
3 Wessel van lunzen 188 cm 20 Diagonaal
4 Hugo van garderen 191 cm 19 Spelverdeler
5 Niek Tijhuis 193 cm 18 Passer/Loper
6 guido Spooren 198 cm 22 Spelverdeler
7 Sjoerd Wessels 201 cm 24 Middenaanval
8 Dewi Verseput 197 cm 22 Passer/Loper
9 Peter te Molder 196 cm 24 Passer/Loper
10 jelle langevoort 202 cm 25 Diagonaal
12 Maikel van Zeist 200 cm 22 Middenaanval
14 Wouter van gilst 190 cm 22 libero

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

17.30: coolen-alterno h1 - arbo rotterdam Volleybal h1 mini’s vAn dE wEEk: 

Amy vAn ErnsT md3
  
 

ilsE brilmAn md3

TiJmEn TE voordE Jd4

Aron vAn dEr vEldE Jd4
 

sponsorEn

offiCiAls 
hErEn 1
1E sChEidsrEChTEr 
Marc Bloemhard
2E sChEidsrEChTEr 
Wouter goslinga
Jurylid 
Wim rooijakkers
liJnrEChTEr 1 
Henk Hondelink
liJnrEChTEr 2
Bert Kappert
 
dAmEs 1
1E sChEidsrEChTEr 
Hélène geldof
2E sChEidsrEChTEr 
robert jan van Dam
TEChnisCh Jurylid 
Wim rooijakkers
liJnrEChTEr 1 
Koos van Delden
liJnrEChTEr 2 
Wybe reitsma

20.00: coolen-alterno d1 - reGio Zwolle Volleybal d1

sTAf
TrAinEr: jeroen Monshouwer
Ass. TrAinEr: niels ringenaldus
mAnAGEr: Peter Schuitemaker
fysio: johann de jong
vErZorGEr: Erik Bijsterbosch
sCouT: lars Beumer

nr. nAAm posiTiE lEnGTE lEEfTiJd 
1  nikita artamonov spelverdeler 192 22-3-1998
2 Jeffrey van Wijk passer-loper 193 24-2-1993
3 Malachi Murch passer-loper 196 4-1-1995
4 Bart Punte diagonaal 185 8-1-1990
5 norandy Bonafasia midden 190 18-1-1984
6 andre alcanter libero 191 2-5-1983
7  Markus Tröthann passer-loper 192 28-11-1989
9 Frank Magnee midden 199 30-7-1982
10 Derwin Colina diagonaal 187 27-1-1991
11 jonathan jones midden 200 20-4-1986
 Bart van Wifferen midden 195 3-6-1994
 robin van der aa libero 185 15-6-1990

sTAf
trAIner/coAcH: rodin Merx  
AssisTEnT: Victor artamonov  
mAnAGEr: leo Valenbreder 
fysio: Harold Mourik 
bEwEGinGsTrAinEr: 
Errol Essajas 
floormAnAGEr: Bob van Kamp 
dATAvollEy: lars Verweij 
 

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

nAAm posiTiE 
Annelin Pasveer   Libero
Bo Martherus  libero
Eline Kieftenbeld  Spelverdeelster
ana rekar  Spelverdeelster
laura Schrijver  Diagonaal
Manon Zeeboer  Diagonaal
Kelly van de Haar  Passer/loper
Iris reinders   Passer/loper
Siska Hoekstra  Passer/Loper
Marianne het lam-Scholten  Midden
Maureen van der Woude  Midden
anneke Ykema  Midden

sTAf
HoofdtrAIner/coAcH
redbad Strikwerda  
AssIstent trAIner/coAcH
Ina rouwenhorst, Pascal Veneman
sporTThErApEuT
nelleke Bult  
vidEosCouT
Matthieu van den Broeke 
TEAmmAnAGEr
Els Evenboer 
TEChnisCh mAnAGEr
Edwin van den Broeke 


