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Zijn we er klaar voor?
Coolen Alterno Dames 1 begint 
vandaag aan haar 13e seizoen in 
de eredivisie. Wie erbij was, kan 
zich waarschijnlijk nog goed herin-
neren hoe het allemaal begon. In 
2005, met de spannende promo-
tiewedstrijden, gevolgd door het 
eerste seizoen in de eredivisie, 
de bekeravonturen, het winnen 
van de nationale beker als eerste 
grote prijs in de geschiedenis van 
de club, culminerend in het lands-
kampioenschap in 2014. In het 
aparte kader in deze flits vindt u 
de resultaten per seizoen nog eens 
overzichtelijk onder elkaar gezet.
Wat dit seizoen gaat brengen, 
ligt nog verscholen in de mist der 
toekomst, maar zeker is dat het 
team van Ali Moghaddasian, ook 
nu  weer eindverantwoordelijk, 
niet als favoriet aan de compe-
titie begint. De kampioenen van 
de afgelopen jaren, Sliedrecht en 
Sneek, wel. Ook de tegenstan-
der van vandaag, het team van 
Eurosped (ook dit seizoen weer 
onder leiding van Jan Berendsen) 
heeft de ambitie uitgesproken om 
voor de prijzen te gaan spelen. 
Voor de dames in het groen is van-
avond de eerste gelegenheid, en 
meteen een mooie, om een goed 
visitekaartje af te geven en in de 
eerste echte krachtmeting te laten 
zien, wat de mogelijkheden van 
Coolen Alterno Dames 1 voor dit 
seizoen zijn. 
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voorwoordoktober

afgelopen zaterdag is alterno 
dames 1 afgereisd naar Weert 
om de laatste oefenwedstrijden 
te spelen voor de start van de 
competitie.

De eerste wedstrijd werd gestart 
tegen VC Weert, promovendus 
uit de Topdivisie en dus ook een 
toekomstige tegenstander. Er 
werd scherp gestart tegen de 
Limburgers met een serviceserie 
van Eline Timmerman. Alterno 
hield de gehele eerste set een 
voorsprong van 5 punten vast en 
sloot deze af met een stand van 
25-17. In de tweede set werd dit 
goede spel doorgezet, Bregje van 
den Heuvel wist de aanvalsters 
veelvuldig voor een eenmansblok 
te spelen en o.a. Kirsten Wessels 
(totaal 14 punten gescoord) en 
Linda te Molder (11 punten ge-
scoord) maakten hier gretig ge-
bruik van. Bij een stand van 21-15 
haperde de puntenmachine even 
en probeerde Weert aan te ha-
ken, wat resulteerde in een 23-23 
gelijke stand. Met hard werken, 
waarbij libero Danielle Docter een 
bal bijna vanaf de tribune met 
een spectaculaire duik nog over 
het net wist te krijgen, kon Eline 
het setpunt even later binnen 
slaan met haar omloop (25-23). In 
de derde set was het verzet van 
Weert gebroken en konden de 
Apeldoornse dames de wedstrijd 
uitspelen (25-10).

Bij de warming-up werd het al 
snel duidelijk dat de tweede wed-
strijd tegen Amigos Zoersel van 
een ander kaliber zou zijn. Amigos 
was afgelopen seizoen zevende in 
de Liga A in België en was vooral 
aanvallend sterk. De eerste set 
speelden beide teams goed, wat 
resulteerde in een gelijk opgaand 
setverloop, waarbij Alterno steeds 
een nipte voorsprong wist vast te 
houden tot aan de ‘big points’. 
Met een stand van 23-23 leek het 
einde van de set in zicht, maar 
niets bleek minder waar. Het lukte 
geen van beide teams om 2 ach-
tereenvolgende punten te sco-
ren, waarbij Zoersel 4 setpunten 
verspeelde en Alterno hun vierde 
setpunt uiteindelijk wist te ver-
zilveren door een ace van Bregje 
van den Heuvel  (33-31). De twee-
de set kreeg Amigos meer grip op 
het spel van Alterno, dit resulteer-
de in een gat van 3 punten wat de 

Alternoten niet wisten te dichten. 
Amigos won de tweede set met 
25-19. De derde set werd tot de 
15 gespeeld, waarbij Alterno be-
ter speelde dan voorgaande set 
en een hoge servicedruk had met 
aces van Romy Hietbrink en Anna 
Mebus. Bij een stand van 14-11 
dachten de dames de winst al bin-
nen te hebben, dit bleek een ver-
gissing te zijn. Hoewel de passlijn 
goede ballen af wist te leveren, 
verdedigde Zoersel alle aanvallen 
en wist telkens de gaten bij de 
Apeldoornse verdediging te vin-
den. Dit resulteerde in 16-14 en 
dus een 2-1 verlies. Afgezien van 
deze set heeft Alterno een hoog 
niveau neergezet en zijn de da-
mes helemaal klaar voor de start 
van de competitie 7 oktober a.s. 
Zij nemen het in de eigen Alterno-
hal op tegen Eurosped om 20.00 
uur. Dames 1 hoopt u daar allen 
te zien!
 

Seizoen   Eredivisie    Nationale Beker

2005-2006  5e plaats

2006-2007 7e plaats

2007-2008 6e plaats

2008-2009 6e plaats   verliezend finalist

2009-2010 5e plaats    verliezend finalist

2010-2011  4e plaats

2011-2012 4e plaats

2012-2013    6e plaats  bekerwinnaar

2013-2014  1e plaats

2014-2015  5e plaats

2015-2016  4e plaats

2016-2017   4e plaats

Klaar met oefenen, nu voor het echt!
Halloween-avond
woensdag 18 oktober (mini´s) en vrijdag  20 oktober (jeugd)
Durf jij ook door het donker in 
het bos te lopen? Wetend dat 
er allemaal ‘enge wezens’ in het 
park ronddwalen. Dit keer gaan 
we dit niet organiseren in ons 
‘eigen’ Matenpark, maar hebben 
we afspraken gemaakt met Binky 
(kinderboerderij Malkenschoten). 
Jaarlijks organiseert BINKY (kin-
derboerderij Malkenschoten) een 
Halloween tocht door het park. 
Voor meer informatie kijk even op 
de site van Binky: http://binky.nl/
evenementen/halloween
 
Voor de mini’s
Op woensdagavond 18 oktober 
kun je mee. Samen met je team, 
broer/zusje, vriend(in) en als je 
niet alleen durft, ook met je va-
der of moeder. Graag zelfs, want 
we hebben wel wat begeleiding 
nodig. We verzamelen ons als Al-
terno voor de ingang van BINKY 
(om ons plekje te herkennen,  zal 
er een Alternovlag hangen). We 
verzamelen ons om 18.50 uur. 
Als iedereen er is, gaan we om 
19.00 uur naar binnen. Neem je 
eigen lampion mee. Het leukst is 
natuurlijk als je deze ook nog zelf 
gemaakt hebt.  Rond 20.00/20.30  
uur denken we dat we weer bij de 
uitgang zijn.
De kosten zijn € 2,50 per kind; de 
begeleiding mag gratis mee. Op-
geven kan via het formulier hier-
onder vóór 17 oktober.
Ben je echt heel stoer, dan mag 

je natuurlijk ook op vrijdagavond 
komen.
 
Voor de jeugd
Op vrijdagavond 20 oktober is het 
dan de beurt aan de serieuze durf-
als. Dan belooft het echt eng en 
spannend te worden. We verza-
melen ons om 19.50 uur bij de in-
gang van het park (we hangen een 
vlag op zodat je ziet waar Alterno 
zich verzamelt). Om 20.00 uur 
gaan we dan naar binnen. Je kunt 
met je team gaan, met je vrienden 
of met wie dan ook.  Vind je het 
toch wel heel spannend, dan mag 
je vader of moeder met je mee. 
Rond 21.00 uur zijn we weer bij 
de uitgang. Opgeven kan via het 
formulier hieronder vóór 19 ok-
tober.

De kosten voor deze avond zijn  
€ 4,50. Begeleiding mag gratis 
mee.

Opgeven
We willen graag weten hoeveel 
kinderen en begeleiders er ko-
men. Dus geef je op via: activitei-
ten@alterno-apeldoorn.nl

geef aan: 
- Naam en team
- Woensdag of vrijdagavond
-  Met hoeveel personen je komt 

(hoeveel deelnemers en hoeveel 
begeleiding)

Betalen doe je bij ons bij de in-
gang van het park (let op de Al-
ternovlag).Als het kan, graag ge-
past geld.  

Namens de activiteitencommissie alvast heel veel griezelplezier.

Ga je ook mee 

griezelen? 

Maak er een

 team-uitje van

07 OKT
Thuiswedstrijd Dames 1
Mini competitiedag 2

18 OKT
Mini-Halloween

20 OKT
Jeugd-Halloween

21 OKT
Thuiswedstrijd Dames 1

28 OKT
Thuiswedstrijd Dames 1

04 nOV
Thuiswedstrijd Dames 1
Mini competiedag 3

11 nOV
Mini competitiedag 4

25 nOV
Thuiswedstrijd Dames 1

02 DEC
Thuiswedstrijd Dames 1
Mini competitiedag 5

16 DEC
Thuiswedstrijd Dames 1

16 DEC
Mini competitiedag 6

december 

november

alterno-apeldoorn.nl



stuur een mail naar: info@alterno-apeldoorn.nl

Italiaanse Palladino 
speelgerechtigd
De trouwe bezoeker van de 
voorbereidingswedstrijden van 
Coolen Alterno Dames 1, was het 
waarschijnlijk al opgevallen. Van 
tijd tot tijd werd het Nederlands 
verruild voor het Engels. Reden: 
het meespelen van de uit Italië 
afkomstige Giorgia Palladino. De 
23-jarige Italiaanse studeert aan 
de Wageningse universiteit Ma-
rine Biotechnology en combineert 
deze studie met het volleybal op 
Nederlands hoogste niveau. Daar-
voor kwam ze in Italië uit voor At-

letico triumvirato (Bologna, Italy), 
San Damaso (Modena, Italy), CLAI 
(Imola, Italy), en Idea Volley (Bo-
logna, Italy).
Afgelopen periode is het manage-
ment van Dames 1 druk bezig 
geweest om de licentie voor Pal-
ladino rond te krijgen. Iets wat 
afgelopen week definitief werd 
geregeld. Mooi op tijd voor de 
start van de competitie waardoor 
ze zaterdag meteen in het eerste 
thuisduel tegen Eurosped aan de 
bak kan.

naam: Giorgia Palladino
rugnummer: 13
Leeftijd: 23 jaar
Lengte: 170 cm
Positie: Passer/Loper
Speelt in Dames 1 sinds:
2017-2018
Woonplaats: Wageningen
Vorige clubs:
WaHo (wageningen), Atletico 
triumvirato (Bologna, Italy), 
San Damaso (Modena, Italy), 
CLAI (Imola, Italy), Idea Volley 
(Bologna, Italy)
Op welke leeftijd begonnen:
6 jaar
Studie/werk: Master in Marine 
Biotechnology at Wageningen University
Hobby’s: eating, excursions, dog training, crosswords and sudoku
Belangrijkste volleybalmoment: 2e plaats in de italiaanse onder 
14 jr. competitie
Wat ik verder nog kwijt wil: I like the Nederland very much and 
I hope I’ll learn Dutch fast enough

DAMES 7 ZOEKT COACH

Hoi! Wij zijn dames 7, een gezellig en sportief team die nog hard op 
zoek is na coach voor het aankomende seizoen! Wij spelen in de eer-
ste klasse en onze wedstrijden zijn verdeeld over vrijdagavonden en 
zaterdag overdag. Tot op heden spelen wij zonder coach en neemt 
een teamgenoot de taken op zich tijdens de wedstrijd, o.a. hierdoor 
lijkt het ons fijn dat er een coach aanwezig kan zijn bij (een deel van) 
de wedstrijden om ons adviezen te kunnen geven vanaf de zijlijn.

Lijkt het jou leuk om ons als veelzijdig team te komen coachen? Dan 
zien we graag je reactie tegemoet!

Groetjes, Dames 7

Bij Alterno is  een nieuwe activi-
teit gestart. Naast het volleybal 
kunnen de leden van onze ver-
eniging hun pijlen gaan richten 
op een ander doel. Het dartbord. 
Hiervoor zijn de afgelopen we-
ken de nodige voorbereidingen 
getroffen, met als hoogtepunt de 
plaatsing van twee fantastische 
dartbanen. Hiermee is een ge-
deelte van clubhuis De Boei om-
getoverd tot een professionele 
dart-arena. 

Darten leeft…..ook bij Alterno. 
Dat blijkt des te meer uit het feit 
dat er voor deze activiteit ook al 
een sponsor is gevonden. Wenz, 
het bedrijf van Onno en Vera van 
Andel, heeft het plaatsen van de 

dartborden mede mogelijk ge-
maakt en zal de komende tijd ook 
gaan fungeren als sponsor van de 
maandelijkse dart-avonden. De 
activiteitencommissie is Onno en 
Vera daarvoor zeer erkentelijk.

WENZ NIEUWE 
SPONSOR VAN DARTS

VV Alterno DS 2 - 
IBM Client Innovation Center

SPELERS

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
12 Anneclaire ter Brugge 185 cm 15 Middenaanval
11 Kimberley Smit 180 cm 22 Middenaanval
8 Froukje Hoenderboom 177 cm 17 Passer/Loper
3 Judith Schaap 173 cm 19 Spelverdeler
5 Daphne Broekhuis 175 cm 16 Spelverdeler
4 Imre Schuitemaker 182 cm 19 Middenaanval
1 Yvet Visser 178 cm 17 Libero
10 Anna Zijl 182 cm 15 Passer/Loper
13 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 37 Libero
9 Marloes Zinnemers 182 cm 33 Middenaanval
2 Moniek Jansen 192 cm 25 Diagonaal
7 Silke Schuitemaker 181 cm 21 Passer/Loper
14 Kathy Bonsen 186 cm 25 Passer/Loper

BEGELEIDING
Trainer:  Eric Meijer
assistent trainer: Gert Ketel
Team contactpersoon: Marloes Zinnemers

STAND DAMES 2 TOPDIVISIE

# Team Wedstr Punten
1 VV Utrecht DS1 2 5
2 OBEG Donitas DS1 2 5
3 Ecare Apollo 8 DS1 2 4
4 VV Alterno DS2 2 4
5 SV Dynamo DS1 2 4
6 Laudame Financials VCN DS1 1 3
7 Seesing Personeel Orion DS1 2 3
8 IBM Client Innovation 
 Center Benelux/Veracles DS1 1 2
9 Prima Donna Kaas Huizen DS1 2 1
10 Pharmafilter US DS1 2 1
11 VC Sneek DS2 2 1
12 Oskam Taurus DS1 2 0

7 oktober 
17.30 uur

SPELERS

Naam Positie
Denise Janssen  Spelverdeler
Chanel Baas  Spelverdeler
Britt Schreurs  Diagonaal
Dorien Dijkstra  Passer/loper
Veerle Kisjes  Passer/loper
Renée Houkes  Passer/loper
Laura Hamming  Passer/loper
Jente Wieldraaijer  Hoofdblok
Sanne Kroontje  Hoofdblok
Jasmijn Akse Hoofdblok
Maud Wester  Libero
Fleur Hukema  Libero

BEGELEIDING
Trainer: Paul Oosterhof & Leon Koehorst

Voorbeschouwing
Na 2 wedstrijden gespeeld te 
hebben, hebben we de maxi-
male volleybaltijd al goed weten 
te benutten. Nu is dat natuurlijk 
heel goed voor onze conditie, 
maar we willen natuurlijk wel 
wat meer. 

Zaterdag spelen we tegen Ver-
acles. Een team dat ook de eer-
ste wedstrijd wist te winnen met 
3-2, maar vorige week alweer 
een weekend vrij was. Wij den-
ken dan ook dat we van dit team 
kunnen winnen, gewoon omdat 
onze conditie dus net even iets 
beter is dan die van hun. Maar 

we mogen deze tegenstander 
niet onderschatten, want in de 
oefenwedstrijd die we in de 
voorbereiding tegen ze gespeeld 
hebben moesten we de winst 
wel aan hen laten. We zijn dus 
gewaarschuwd.  

We kunnen dit natuurlijk niet al-
leen, dus ga lekker op de banken 
staan, klap je handen rood en 
schreeuw je keel schor en help 
ons mee naar een overwinning 
(liefst iets anders dan 3-2). Ho-
pelijk zien wij jullie a.s. zaterdag 
om 17.30 in de Alternohal!

Groetjes Moniek

mini´s vd week 

ESMEE VENEMA ME3

 

DAGMAR DE REUS ME3



Programma Alternohal
vrijdag 6 oktober 
19:15  VV Alterno DS 9 - 

Avior DS 12
19:15  VV Alterno DS 4 - 

SSS DS 2
21:15  VV Alterno DS 6- 

Spiker DS 2
21:15  VV Alterno DS 5- 

E.V.V. DS 1

zaterdag 7 oktober
09.00  Mini-ochtend zie 

schema hiernaast
12:30  VV Alterno MA 1- 

Volta MA 1
12:30  VV Alterno HS 7- 

BSV HS 3
14:30  VV Alterno HS 3- 

Grol HS 1
14:30  VV Alterno DS 3- 

Fysiotherapie Scheepjes-
hof/VCV DS 1

17:30  VV Alterno DS 2- 
IBM Client Innovation 
Center Benelux/Veracles 
DS 1

20:00  Coolen-Alterno DS 1- 
Eurosped DS 1

Grote Club Actie

Al jaren belangrijk voor Alterno. 
Dit jaar sparen we voor het op-
knappen van de kleedkamers. 
Daarvoor is best veel geld nodig. 
Dus bestel nu online je loten. Ga 
naar Koop nu een lot voor Alterno 
en klik op ‘steun ons’.  De mini’s 
en de jeugdleden hebben een ver-
koopboekje ontvangen om zoveel 
mogelijk loten te gaan verkopen. 
De verkopers zullen we belonen 
met een unieke prijs. Lees meer 
op onze website 
www.alterno-apeldoorn.nl/
grote-club-actie-belangrijk-voor-
alterno/

Darten

Sinds kort is het mogelijk om te 
darten in de kantine. Misschien 
heeft u de prachtige kasten al 
gezien.  Professioneel afgesteld 
en ingericht. Laat de dart-com-
petitie maar starten. Aanstaande 
donderdag is de 1e keer een zgn. 
dart-avond. Maar ook tijdens de 
trainingsavonden kun je darten. 
Neem je eigen pijlen mee en gooi-
en maar. 
De dartbanen zijn mede mogelijk 
gemaakt door de VVA (Vrienden 
van Alterno). Ook hier kunt u altijd 
lid van worden. Kijk even op onze 
site hoe je ook ‘vriend van Alter-
no’ kan worden.
Meer informatie over het darten: 
www.alterno-apeldoorn.nl/
lets-play-darts/
 
 

 
 
 
 

Flesjes en blikjes inzamelen 
nog tot eind 2017

Het is nog steeds mogelijk om 
lege flesjes en blikjes in te zame-
len. Wij krijgen in het kader van 
‘Heel Apeldoorn Rein’ per inge-
leverd blikje/flesje maar liefst 5 
cent. De teller staat dit jaar ook al 
weer bijna op 4700 flesjes die tot 
op heden zijn ingeleverd. Er staat 

een groene container bij de in-
gang van de Alternohal. U mag ze 
ook zelf inleveren bij een retour-
punt (WC De Mheen en Eglan-
tier). Gebruik dan code 1003, dan 
worden de ingeleverde spullen 
geadministreerd onder de naam 
Alterno.

Je eigen Alterno rugzak 
met je eigen naam

Dit jaar geen Alterno vest, maar 
een unieke rugzak. De rugzakken 
kosten €25,00 en zijn te bestellen 
tot 11 november. Standaard staat 
er het Alterno logo op. Voor € 7.50 
kun je ‘m nóg persoonlijker maken 
door een naam (of andere tekst) 
op de schouderriem te laten druk-
ken. Ga naar bestellen rugzak en 
regel het direct. De rugzak is ruim-
schoots voor de december feest-
dagen beschikbaar. 

En wat verder nog …..
De activiteitencommissie zit niet 
stil. We zijn druk bezig om een 
aantal dingen te organiseren, 
soms met behulp van andere 
teams en commissies. Zo zijn we 
bezig met een Halloween activi-
teit, gaan we straks weer heerlijke 
rookworsten en erwtensoep ver-
kopen via onze sponsor, zijn de 
voorbereidingen voor het Alterno 
Jeugd Top Toernooi al weer in vol-
le gang (zet vast op de kalender: 2, 
3 en 4 januari 2018), zal het WENZ 
Recreanten Midwinter Toernooi 
gehouden worden op 7 januari 
2018; zal er dit jaar geen Oktober-
fest zijn, maar hebben de Heren 
van 1 iets anders in petto; zijn we 
al geld aan het inzamelen voor Se-
rious Request; zullen de oliebollen 
en appelflappen van Toet ons vast 
weer goed smaken; komt er vast 
een filmavond  en wie weet, nog 
veel meer.

Zin om te helpen en/of sugges-
ties? Graag! Meld je aan bij de Ac-
tiviteitencommissie via mailadres
Activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

Namens de activiteiten commis-
sie wens ik iedereen een fijn en 
sportief volleybalseizoen toe. Kijk 
regelmatig op onze website www.
alterno-apeldoorn.nl/ want het 
seizoen is pas begonnen. En daar 
staat altijd alle informatie over 
wat we verder nog doen naast het 
volleyballen.

Amsterdam, zaterdagmiddag 30 
september. Aan de Wiebautstraat 
zitten 13 speelsters, 2 trainers en 
een handvol ouders voor de te-
levisie. Nederland - Azerbeidzjan 
staat op. Een drankje in de ene 
hand en een broodje of bakje sa-
lade in de andere. Mooie acties 
worden afgewisseld met minder 
mooie acties. We leven mee, 
totdat.. oh nog maar 15 minuten 
tot de voorbespreking. De een 
haast zich wat meer dan de ander, 
waarna we (bijna) allemaal klaar 
zitten om 16.50 uur. Nee, we noe-
men geen namen..
 
Elf speelsters beginnen aan de 
warming-up, één blijft er met 
een zwangere buik aan de kant 

en de ander met een gebles-
seerde hamstring. De eerste set; 
door gretigheid van de onze kant 
en een hoge foutenlast van de 

andere kant wordt het een walk 
over. Dit lijkt zich door te zetten in 
set 2, totdat... ja, tot wat? Meer 
(onnodige?) fouten, afstemmings-

problemen, een hoog blok dat 
goed gaat staan en/of een team 
aan de andere kant van het net 
dat in haar spel komt. En zo staat 
er opeens een 2-1 achterstand op 
het scorebord.

Set 4; het gaat gelijk op tot 24-24 
waarna we ons hoofd koel kunnen 
houden en 2 punten achter elkaar 
kunnen scoren. Op naar een 5e 
set; we komen weer wat meer in 
ons spel en zo weten we er een 
winst uit te slepen. 2 Wedstrijden 
gespeeld, 2 keer 3-2 gewonnen. 
Laten we het er maar op houden 
dat we zo onze conditie goed op 
peil houden. Op naar de volgende 
wedstrijd, zaterdag om 17.30 uur 
in de Alternohal. Graag tot dan!

Wedstrijdverslag van US- dames 2

Mini-ochtend zaterdag 7 oktober
09:00  VV Alterno N6 5  - SV Dynamo Apeldoorn N6 6
09:00  Jumbo Van Andel-Ormi N2 1  - VV Alterno N2 2
09:00  SV Dynamo Apeldoorn N6 2  - VV Alterno N6 2
09:00  VV Alterno N2 1  - SV Dynamo Apeldoorn N2 1
09:00  Langhenkel/HEC N6 1 - WSV N6 1
09:30  VV Alterno N2 2  - VV Alterno N2 1
09:30  SV Dynamo Apeldoorn N2 1  - Jumbo Van Andel-Ormi N2 1
10:00  VV Alterno N6 5  - Langhenkel/HEC N6 1
10:00  VV Alterno N6 2  - VVH N6 1
10:00  VV Alterno N6 6  - VV Alterno N6 9
10:00  Blok EVC N6 1 - VV Alterno N6 7
10:00 VV Alterno N6 3  - SV Dynamo Apeldoorn N6 7
10:00 VVH N6 2  - SV Dynamo Apeldoorn N6 1
11:00 SV Dynamo Apeldoorn N6 1  - SV Dynamo Apeldoorn N6 2
11:00 VV Alterno N6 6 - WSV N6 1
11:00 SV Dynamo Apeldoorn N6 6  - VV Alterno N6 9
11:00 VVH N6 1  - VVH N6 2
11:00 VV Alterno N6 7  - VV Alterno N6 3
11:00 SV Dynamo Apeldoorn N6 7  - Blok EVC N6 1

1E ISOKIN TESTDAG
Sinds een aantal jaren een 
vast onderdeel van het sei-
zoen gaan de jeugdlijnteams 
en jeugdspelers/speelsters van 
seniorenteams meerdere keren 
voor een testdag naar Isokin 
Training&Therapie.

Het doel van de testdagen is om 
de fysieke toestand en progressie 
bij te houden. De gegevens wor-
den gebruikt om trainers/coaches 
te adviseren over trainingsmoge-
lijkheden, blessurepreventie en 
te steunen bij herstel na een bles-
sure. Onder begeleiding van fy-

siotherapeuten worden de testen 
afgenomen en alles genoteerd. 
Team na team komt aan de bak 
en het bord met de highest scores 
van de dag is altijd weer een hit. 
Wie weet zich er deze keer op te 
krijgen en te handhaven. 

De hoogste scores van deze 
keer gaan naar:

Testonderdeel Meisjes/Dames

Push up 36x 
 Veerle MC1, 
 Katey MB1
 
Sprint 15.2 sec   
 Quinty Ds 3
 
Sprongtest 58 cm Quinty  
 en Lieke Ds 3
 
Figure of 8 19.8 sec 
 Katey MB1
 
Single Hop  Li 179 cm
for Distance Lieke Ds 3
 Re 172 cm   
 Lieke Ds 3

Testonderdeel jongens/Heren

Push up 36x Rick S. JA1
 
Sprint 14.6 sec 
 Olaf S. JB1
 
Sprongtest 68cm 
 Rick S. JA1
 
Figure of 8 17.8 sec 
 Thom JA1

Single Hop  Li 182 cm
for Distance  Olaf S. JB1
 Re 185 cm 
 Thom JA1

Een leuke foto, verhaal of iets ander te melden?
Stuur een mail naar: info@alterno-apeldoorn.nl



VOLLEYBAL DAMESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 EUROSPED DS 1
7 oktober - 20.00 uur

Officials 
1E SCHEIDSRECHTER
Hélène Geldof
2E SCHEIDSRECHTER
Michiel de Kort
TECHNISCH JURYLID
André van der Mark
LIJNRECHTER 1
Geke Schippers-Schrijver
LIJNRECHTER 2
Colin Meijer

mini´s vd week 

KIM VENEMA MD8

CHARLOTTE THE MD8

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
13 Giorgia Palladino 170 cm 23 Passer/Loper

12 Romy Hietbrink 183 cm 24 Middenaanval

11 Kristy Beyazkaya 180 cm 22 Passer/Loper

5 Iris Scholten 191 cm 17 Diagonaal

7 Kirsten Wessels 185 cm 19 Passer/Loper

10 Lisanne Baak 181 cm 23 Middenaanval

1 Daniëlle Docter 168 cm 23 Libero

4 Anna Mebus 185 cm 17 Spelverdeler

6 Eline Timmerman 192 cm 18 Middenaanval

8 Bregje van den Heuvel 183 cm 24 Spelverdeler

3 Gina Valenti 184 cm 18 Passer/Loper

9 Linda te Molder 181 cm 28 Diagonaal

Trainer: Ali Moghaddasian

Ass. trainer: Albert Cristina

Ass. trainer: Marc van Baaden

Ass. trainer: Wouter

van Goeverden

Ass. trainer: Vincenzo Valenti

Coach: Ali Moghaddasian

Team contactpersoon: 
Hans Stindt 

Manager: Hans Stindt

Fysiotherapeut:
Yvonne Minderhoud

Scout: Manon Koopman

Nr. Naam Lengte Positie
1 CHARLOTTE HAAR 1.81 cm spelverdeelster

3 JUDITH KAMPHUIS 1.73 cm passer/loper

4 ELINE GOMMANS 1.88 cm middenaanval

5 MANON DOORNENBAL 1.88 cm diagonaal

6 KIM DE WILD 1.61 cm libero

7 DAPHNE KNIJFF 1.86 cm passer/loper

8 BO DUTEWEERT 1.84 cm passer/loper

9 LAURA BEACH (USA) 1.86 cm middenaanval

10 CARMEN OUDE LUTTIKHUIS 1.83 cm diagonaal

11 CARLIJN KOEBRUGGE 1.88 cm middenaanval

12 ROCHELLE WOPEREIS 1.86 cm spelverdeelster

Trainer/coach: 
JAN BERENDSEN

2e Trainer/coach: 
JEFFREY SCHARBAAI

Fysiotherapeute:
YVONNE KUIPER

Fysiotherapeute: 
MARLON VOORTMAN

Data-analist:
SHARON OLSMAN

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS    BEGELEIDING


