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Dames 2 speelt vandaag thuis te-
gen assen. Een duel in de Topdivi-
sie tussen al het eredivisiegeweld 
van de afgelopen weken. De ploeg 
van Eric Meijer doet het boven 
verwachting goed op het één na 
hoogste niveau van ons land. na 
het (tijdelijke) afscheid van Kathy 
Bonsen (drie maanden op reis), 
leek zich een neerwaartse spiraal 
af te tekenen, maar de laatste 
weken is de weg omhoog weer 
gevonden. Zo werd er afgelopen 
week in de Dynamohal nog met 
1-3 gewonnen van titelkandidaat 
Dynamo 1. Dames 2 staat mo-
menteel op een mooie 6e plaats 
en het verschil met de nummer 1 
(Utrecht) bedraagt maar vier pun-
ten. Tegenstander assen staat er 
iets beroerder voor, voorlaatste 
met een schamel totaal van vier 
uit negen. Op papier een mak-
kie….., zo lijkt het, maar tussen op 
papier en op het veld kan soms 
een groot verschil zitten. Aan de 
dames van Eric om vandaag te 
laten zien dat dit niet altijd zo is. 
Ik wens u een prettig Topdivisie-
duel toe!

voorwoord
DOOr jOs MulDEr

Vul uw gegevens in op de web-
site en maak voortaan iedere 
maand kans op ruim honderd-
duizend prijzen oplopend tot 
€ 100.000,-. Bovendien maakt 
u elke Jackpottrekking (12 trek-
kingen per jaar) kans op meer-
dere auto’s. Wint u een auto 
in de autojackpot en speelt u 
met uw winnende lotnummer 
mee met de Jackpotbonus, 
dan wint u óók nog € 10.000,-.
www.vriendenloterij.nl/web/
Meespelen.htm?beni=310552
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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. 
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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.

Volleybalvereniging Alterno Apeldoorn

wAAr Zijn dE oud opEn Club 
SpElErS En SpEElSTErS??

al meer dan 15 jaar organise-
ren wij het voorbereidend jeugd 
Open Club Toernooi in onze eigen 
hal, het zgn. jeugd Top Toernooi. 
Ook dit jaar wordt het toernooi 
weer lekker druk bezocht met 
teams die zich goed willen voor-
bereiden op de Open Club. nu 
organiseren al jaren dezelfde 
mensen het toernooi en het is 
gebaseerd op de nodige routine. 
We zijn nog druk op zoek naar 
mensen die een paar uur bar-
dienst willen draaien. En nadruk-
kelijk doen we een beroep op oud 

Open Club spelers/speelsters. 
Jullie vonden het toch ook altijd 
een gezellig en sportief toer-
nooi? Toen waren de zaken toch 
ook allemaal geregeld? Fijn dat 
er iemand achter de bar stond 
die jou een drankje of een hapje 
wilde bezorgen?? Daarom. steek 
je handen uit de mouwen en zorg 
nu dat de ‘jonkies’ dit ook zo gaan 
ervaren. Meld je aan bij activitei-
ten@alterno-apeldoorn.nl . Een 
paar uur tijdens je vakantie moet 
je toch wel kunnen opofferen???

HAllo SupporTErS

daar zijn we weer! na het fantas-
tische sinterklaasweekend, waar 
we als cadeau 3 punten hebben 
meegenomen uit het Omnisport, 
zullen we onze kunsten vandaag 
weer thuis mogen vertonen. 

We hebben even een mindere se-
rie gehad, maar gelukkig konden 
we afgelopen weekend het tij ke-
ren en hebben we hard geknokt 
voor elk punt. Dat knokken als 
team zullen we vandaag ook ze-
ker nodig hebben. 
Vandaag mogen we aantreden te-
gen nijhuis Telecom/sudosa- De-
sto dames 1. De meiden uit assen 
staan voorlaatste in de competi-
tie. Als wij ballen zoals we kunnen 
ballen en vechten zoals we kun-
nen vechten, zullen wij de punten 

in eigen huis houden. Helaas zal 
het niet zo makkelijk zijn en zullen 
we onszelf goed scherp moeten 
houden, want ook de meiden uit 
Assen kunnen volleyballen en zijn 
natuurlijk gebrand om de punten 
af te snoepen. 
Wij zullen ons weer van onze bes-
te kant laten zien, moedigt u ons 
dan weer met z’n allen aan?

Even een opfrisser: 
Al- ter- no! Klap klap klap….Al – 
ter- no!  Klap klap klap…. Al- ter- 
no! Klap klap klap….Al – ter- no!  
Klap klap klap….
En u mag ook gerust aansluiten 
bij het klappen en de liedjes van 
de meiden aan de kant ;) 

Groetjes Anne-Britt 

GroTE Club 
ActiE: 

CorrECTiE
Foutje in de besten lotenver-
kopers van de Grote Club Actie
abusievelijk is in de vorige 
Groene Flits Tycho Essenstam 
genoemd als beste lotenver-
koper, maar dat moet Tycho 
Visser zijn. Tycho, ook jij van 
harte gefeliciteerd. 



VrIjDag 9 DECEMBEr

19:15 VV alterno Ds 5 - 
VVH Ds 1
19:15 VV alterno Ds 6 - 
SV Dynamo Apeldoorn DS 5
21:15 VV alterno Hs 5 - 
salvora Hs 1
21:15 VV alterno Hs 6 - 
Voorwaarts Hs 3

ZaTErDag 10 DECEMBEr

9:00 VV alterno jC 2 - 
skopein Wivoc jC 1
9:00 VV alterno jB 4 - 
renswouw jB 1
10:45 VV alterno ja 3- 
nuovo ja 1
10:45 VV alterno Ma 3 - 
Scylla MA 2
12:30 VV alterno ja 2 - 
Volleybalvereniging Zee-
wolde ja 1
12:30 VV alterno Ma 1 - 
n.V.C. Ma 1
14:30 VV alterno ja 1 - 
ikwilvanmijnautoaf.nl/
DeVoKo JA 1
14:30 VV alterno Ds 8 - 
Klarenbeek DS 1
16:30 VV alterno Ds 4 - 
Vollverijs Ds 1
16:30 VV alterno Ds 3 - 
KapMakelaardij/SSS DS 1
20:00 VV alterno Ds 2 - 
nijhuis Telecom/sudosa-
Desto Ds 1

kijkwijZEr

 wEdSTrijdvErSlAG? 
lEukE GEkkE foTo? 

of GEwoon iETS 
TE mEldEn?
mAil HET onS! 

info@alterno-apeldoorn.nl

ErwTEnSoEp 
op ZATErdAG

SpElErS
Nr. Naam  Leeftijd 
34 Ivo Baijens  16 
36 Joost Eertink  16 
38 Niek Lubben  17 
39 rico van Eck  17 
40 Herman gorter  16 
54 Michiel Pronk  17 
57 Stefan de roo  17 
59 sander Wassenberg  16 
69 sam spaander  16 
77 Gideon Sander  16 
88 lennart gjaltema  16 

BEgElEIDIng
TraInEr:  lex Wassenberg

tEAm vAN dE wEEk: 
JONGENS A3

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. 
Op zaterdag 17 december serve-
ren wij deze verrukkelijke soep 
weer geleverd door DBs. Dat 
wordt smullen. 

vollEy + ZiTvollEy 
= vollEy EXTrA!

jawel je ziet het goed. martijn Paalvast in gevecht met een topploeg 
uit Leipzig tijdens het laatste Hamburg Toernooi. Een prima zitvolley-
bal evenement na het sluiten van de reguliere volleybal competitie. 
Ook Esther Zinnemers is een graag geziene gast/speelster in het 
“Hamburg-team”. Beiden spelen zowel volleybal als zitvolleybal. En-
kele reacties van beiden: Meer balcontacten in de week, daardoor 
meer inzicht krijgen door het snelle spel van zitvolley en dus meer 
tijd tijdens een staande wedstrijd. internationale ervaringen krijgen 
buiten het volleybal.

En wat te denken van Xander de Oude die als speler diverse keren 
van de partij was en als enthousiaste toeschouwer het toernooi nog 
steeds op de voet volgt. 
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! Doordat het spel sneller gaat 
dan volleybal (op topniveau zelfs 2 á 3 maal!) kun je bij het zitvolleybal 
ervaringen opdoen die jouw niveau binnen het volleybal opkrikken. 
verbeteren balbaanherkenning, sneller reageren op lastige spelsitu-
aties en perfect reageren op de uitgangshouding bij de diverse basis-
technieken. Zelfs toptrainers in het volleybal gebruiken zitvolleybal 
om hun spelers/sters in diverse situaties beter te laten ballen.
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 om een 
keertje 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 schui-
ven 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
   ANDERSV

AlTErno dbS 
jEuGd Top 
ToErnooi 
wEEr vol

Het jaarlijkse toernooi gaat van 
start op dinsdag 27 december 
voor de C en D teams, woensdag 
voor de B-jeugd en donderdag 
voor de a-jeugd. Volle dagen 
met volleybalplezier in onze hal.  
Het beloven weer prachtige vol-
leybaldagen te worden, met een 
hoog jeugdvolleybal-niveau. Kom 
gezellig kijken. En als verrassing: 
alvast proeven van de oliebollen 
van onze Bakker Toet. En natuur-
lijk is er erwten- en tomatensoep 
van onze slager DBs. je kunt dus 
gerust blijven ‘hangen’, want voor 
een heerlijke maaltijd hoef je niet 
naar huis.

GEZoCHT! GEZoCHT!
de barcommissie verzorgt binnen Alterno een belangrijke rol. Sa-
men 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 onderstaande taken op zich wil ne-
men:

•  Het coördineren van het reilen en zeilen van de kantine, o.a. con-
tactpersoon voor de commissies binnen alterno;

• De inkoop van de dranken voor onze kantine;
•  Het maken van barschema’s voor de wedstrijden van onze top-

teams;
• Het onderhouden van de contacten met de koffieleverancier;
• Het beheren van het kassasysteem;
• Het wassen van onze handdoeken en theedoeken.

Uiteraard kan één persoon deze taken op zich nemen, maar we zou-
den het prettiger vinden als we deze taken bij verschillende perso-
nen kunnen onderbrengen. Mocht je bij het lezen van dit bericht 
enthousiast geworden zijn en iets  voor onze mooie club willen be-
tekenen, dan kun je contact opnemen met Martin Koldenhof (facili-
tair@alterno-apeldoorn.nl) of Marlous van Loosbroek 
(mvanloosbroek@chello.nl).  

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

dAmES 6 ondEruiT TEGEn GEEl
vrijdagavond, 2 december 2016, 
19.00. de wedstrijd tegen dy-
namo dames 6. Eerder dit sei-
zoen hadden wij al een oefen-
wedstrijd gespeeld tegen deze 
meiden en toen bleken wij toch 
echt beter. Hierdoor gingen wij 
vol goede moed de wedstrijd in. 
Helaas pakte deze wedstrijd iets 
anders uit dan verwacht..

De eerste set verliep erg moei-
zaam, we moesten allemaal nog 
erg in de wedstrijd komen. De 
pass liep (bijna) niet, set-ups kwa-
men niet aan en ballen die we 
er normaal hard in zouden slaan 
gingen in het net. geen lekker 
begin van de wedstrijd. Deze set 
hebben we dan ook met 25-22 
verloren.
Met de vastberadenheid om set 
2 dan wel binnen te halen gin-
gen we het veld weer in. Deze set 
liep inderdaad stukken beter. De 
pass kwam redelijk op gang en we 

scoorden weer een aantal mooie 
punten. jammer genoeg deed 
Dynamo precies hetzelfde en zo 
verloren we ook deze set.
na wat mooie woorden van gert 
en Moniek wilden we dan toch 
wel een 5-setter uit deze wed-
strijd halen, want zonder punten 
weg uit Omni was geen optie. 
Dit liep anders dan wij wilden. 
De derde set werd net zoals set 
1 en 2 verloren, dit maal weer 
met 25-22. We kwamen weer erg 
dichtbij. We baalden hier enorm 
van en wilden dan ook de laatste 
set winnen. Ook dit is helaas niet 
gelukt. 4-0 verlies tegen Dynamo 
dames 6. Vanavond spelen we te-
gen Dynamo dames 5, we hopen 
dat deze wedstrijd beter gaat en 
we dan ook wat punten kunnen 
binnenhalen.
gert & Moniek bedankt voor het 
coachen en luna bedankt dat je 
weer een wedstrijd met ons mee 
wilde Doen!



 oliEbollEn vErkopEn 
EXTrA AAnTrEkkElijk voor 

dE miNi’S EN JEuGd
 Een extra zakcentje bijver-
dienen? 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 zo-
veel mogelijk uitgedeeld op de 
trainingsavonden. 

Formulier gemist?? Knip onderes-
taand uit of naar onze website en 
print het formulier zelf. 

naam mailadres tel.nr
aantal zakken 
oliebollen 
(€ 8,-)

aantal zakken 
oliebollen zonder 
krenten (€ 8,-)

aantal zakken 
appelbeignets 
(€ 7,50 )

totaal €

Totaal          €

                                             Naam: ………………………………….

Oliebollen en krentenbollen: 10 stuks per zak; appelbeignets: 5 stuks per zak

Inleveren in een gesloten envelop met het geld in de witte brievenbus voor in het halletje van de Alternohal. Uiterlijk 29 december.
De bestelling kan op zaterdag 31 dec. Tussen 10.00 en 11.00 uur opgehaald worden in de Alternohal.



AlTErno dAmES 2 pAkT punTEn TijdEnS STAdSdErby
Afgelopen zaterdag speelde wij 
een derby tegen dynamo dS1 
in het Omnisport. Om 14:45 uur 
druppelden alle spelers binnen 
om ons voor te bereiden op de 
wedstrijd. Na een drankje lie-
pen we naar de kleedkamer en 
maakte ons daar klaar voor de 
wedstrijd. 

aangezien de prognose 3-0 voor 
de thuisploeg was, wilde we dat 
natuurlijk niet laten gebeuren. 
nog even een goede teambe-
spreking en we konden er he-
lemaal tegen aan. ‘’KOM MAAr 
OP’’ dachten we allemaal. We 
hadden namelijk nog wel wat 
goed te maken na de laatste paar 
wedstrijden. We hadden 2 weken 
keihard getraind op een aantal 
verbeterpunten en willen zeker 
laten zien dat we dit wel kunnen! 
Het grootste verbeterpunt was 
vooral super enthousiast zijn en 
allemaal een stapje meer geven.
We begonnen de eerste set be-
hoorlijk sterk en gingen aardig ge-
lijk op. We hadden een goede ser-
vicedruk en verdedigend waren 

we ook erg sterk. Iedereen hielp 
elkaar, iedereen was enthousiast. 
Zo sleepte we de eerste binnen 
met een stand van 25-21.
Wat een heerlijk gevoel om die 
eerste set binnen te slepen. nu 
moesten we alleen dit niveau ook 
vast blijven houden. De tweede 
set ging van start en begonnen 
weer erg goed. We waren erg ge-
waagt aan elkaar, maar door alle 
vechtlust en gretigheid konden 
we ook de tweede set net op tijd 
binnen slepen met 25-23.

Op naar de 3e set. We begonnen 
weer goed alleen naar mate de 
set vorderde kwam dynamo op 
een aardige voorsprong met een 
stand van 18-12… natuurlijk ga-
ven we dit niet zomaar weg dus 
bleven vechten voor elk punt, het 
was alleen niet genoeg. We verlo-
ren we deze set 25-16.
Dat was natuurlijk erg balen, 
maar er was nog niks aan de 
hand. Onze taak was om ons ni-
veau weer terug te vinden van 
set 1 & 2. We kregen gelijk een 

aardige servicedruk tegenover 
ons waardoor we er nog niet ge-
lijk helemaal door kwamen. We 
kwamen op een achterstand van 
8-4. Door een heerlijke service-
serie van Imre kwam we weer op 
een kleine voorsprong. nu was 
onze taak door blijven vechten, 
enthousiast & gretig blijven. JA-
HOOr! Het is ons gelukt, de vier-
de set haalde we binnen met een 
stand van 25-19.
Wat was dit een heerlijk gevoel. 
Dit zijn toch altijd wel bijzondere 
en leuke wedstrijden om te spe-
len. Ons doel, waar we zo hard 
op hebben getraind, is zeker be-
haald. Ik hoop dat we dit nog vele 
wedstrijden vol kunnen houden 
en hierdoor nog heel veel mooie 
& leuke wedstrijden gaan spelen.
Vandaag (zaterdag) spelen we 
weer eigen hal om 20:00 uur te-
gen sudosa-Desto Ds1. We zou-
den het super leuk vinden als u 
ons komt aanmoedigen en wij 
jullie weer een mooie wedstrijd 
kunnen laten zien.

Groetjes Gina, dames 2

STAnd d2
         team      wedstr.  Punten
1 VV utrecht Ds 1  9 19
2 Pharmafilter US DS 1  9 18
3 PrismaWorx VC Weert Ds 1  9 18
4 seesing Personeel Orion Ds 1  8 16
5 Overtoom Brand Expertise Donitas DS 1  8 15
6 VV alterno Ds 2  9 15
7 SV Dynamo Apeldoorn DS 1  7 13
8 Ecare apollo 8 Ds 1  8 13
9 Prima Donna Kaas Huizen DS 1  9 12
10 IBM Client Innovation Center 
 Benelux/Veracles Ds 1  8 10
11 nijhuis Telecom/sudosa-Desto Ds 1  9 4
12 ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo DS 1  9 0

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 kijken. Kijk op de Alterno 
site waar welk team speelt.  JC, 
MC en M CMV moeten spelen in 
respectievelijk Ootmarsum, Har-
derwijk en Borne.   



miNi’S vAN dE wEEk: 

liSETTE bAkkEr mE1 

lunA dE vriES mE1

offiCiAlS 
1E SCHEidSrECHTEr 
Henk jan Pool

2E SCHEidSrECHTEr 
gertjan de Haan

bEoordElAAr 
rob Karstens

20.00: VV alterno ds2 - nijhuis telecom/sudosa-desto ds1 

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

nr. nAAm poSiTiE 
1 Cindy Zandstra   Passer/loper
2 Misha Woltjer  Hoofdblokkering
3 anouk de Haan  Diagonaal
4 Manouk Deuling  Hoofdblokkering
5 silke Hoekstra  spelverdeler
6 nova Marring   Passer/loper
7 Kirsten Kuipers  Hoofdblokkering
9 Chiara Chiriatti  Spelverdeler

SponSorEn

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

10 anike van Oosterom Passer/loper
12 sanne Huisman  libero

STAf   
TraInEr/COaCH  Mark afman 
assIsTEnT TraInEr  Erwin sikkema 
FysIO/VErZOrgIng  Jan Koning 
ManagEr  Warrie lindeman 

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! 
 
 

Afgelopen woensdagavond stond 
de wedstrijd tegen GtH torpedo 
dS 2 op het programma. Om 
19:00 begon de wedstrijd, het be-
loofde een spannende wedstrijd 
te worden, zei stonden 3e en wij 
2e. de eerste set verliep goed, we 
speelden goed en wonnen deze 
dus ook met 25-12. toen begon-
nen we aan de tweede set deze 
verliep minder goed, opgeslagen 
gingen minder.

De opslag van de tegenstander 
kwam telkens kort over het net 
heen, deze bal was moeilijk te pak-
ken, daardoor verloren we enkele 
punten. Helaas verloren we deze 
set met 25-12.

De 3e set verliep soepel , de pass 
kwam goed en er werden mooie 
aanvallen gemaakt. De tegen-
stander pakte veel ballen, en het 
ging redelijk tegen elkaar op. Toch 
wonnen we de set met 25-16. 
Toen brak de 4 e set aan, en hope-
lijk ook de laatste want het stond 
2-1 voor ons. Het ging goed, we 
waren aan elkaar gewaagd , goede 
pass , mooie aanvallen.
Het ging om 2/3 puntjes en er 
werd aan onze kant gewisseld 
voor de opslag, in de hoop deze 

set binnen te slepen. Maar helaas 
lukte dit niet en verloren we deze 
set met 25-23.

Op naar de 5e set. Het ging erom , 
zei begonnen met de opslag, hier-
mee maakte zei al snel enkele pun-
ten en kwamen al snel op voor-
sprong, onze pass liep niet soepel 
en al snel stonden we wat achter.
gelukkig scoorde we zelf ook weer 
en kwamen weer een beetje te-

rug, halverwege werd er van kant 
gewisseld. Helaas verloren we 
deze set met 15-8.

Onze eerst verloren wedstrijd, de 
eerste en de laatste !! Want we 
gaan er weer vol tegen aan Vrijdag 
16 december om   19:15 in de al-
ternohal tegen BsV D3 . We hopen 
u dan weer te zien, om ons aan te 
moedigen.

Joelle Wilbrink, Dames 11.

ondAnkS STrijd vErlorEn


