
Programma Alternohal
vrijdag 27 oktober 
19:15 VV Alterno DS 4 - 
WaHo DS 1
19:15 VV Alterno DS 5 - 
Blok EVC DS 1
21:15 VV Alterno DS 6 - 
WSV DS 3
21:15 VV Alterno HS 2 - 
Voorwaarts HS 1

zaterdag 28 oktober 
9:00 VV Alterno JC 1 - 
Voorsterslag/VC Zwolle JC 1
9:00 VV Alterno JC 2 - Set Up 
(IJsselmuiden) JC 1
10:45 VV Alterno JA 1 - 
Pegasus JA 1
10:45 VV Alterno JA 2 - 
Tornax JA 1
12:30 VV Alterno DS 9 - 
Dio Ugchelen DS 1
12:30 VV Alterno HS 7 - VV 
Alterno HS 8
14:30 VV Alterno HS 3 - 
Victoria HS 1
14:30 VV Alterno DS 3 - 
FYSIO Eibergen Boemerang DS 1
 17:30 VV Alterno DS 2 - 
Laudame Financials VCN DS 1
20:00 Coolen-Alterno DS 1 - 
Flynth FAST DS 1

maandag 30 oktober 
19:30 SDS MA 1 - VV Alterno 
MA 1

Colofon
Dit is een uitgave van Volleybal 
Vereniging Alterno i.s.m. Uitgeverij 
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www.alterno-apeldoorn.nl

Eindredactie: Jos Mulder
Opmaak: Jolanda Schaake
Foto´s: Rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl, 
aanleveren kopij uiterlijk de donderdag 
voor de thuiswedstrijd van Dames 1

De ladies van Alterno mogen van-
daag weer aan de bak in onze 
knusse Alternohal. De vraag is 
overigens hoe lang nog, want zo-
als u in het afgelopen weekend 
verschenen Alternomagazine 
(neem ‘m gerust mee!) kunt lezen, 
is het bestuur naarstig op zoek 
naar een accommodatie die voor 
de komende jaren eredivisie-proof 
is. Tot die tijd moeten de vrouwen 
van Ali en Erik het doen met de 
huidige zaal, waar het tijdens een 
vrouwenzaterdag toch altijd aan-
genaam verpozen is! Hopelijk kun-
nen Dames 1 en Dames 2 de sfeer 
nog wat verhogen door punten 
aan hun totaal toe te voegen. Da-
mes 2 verraste afgelopen weekend 
vriend en vijand (en zoals te lezen 
in het verslag van Marloes) ook 
zichzelf, door een etappe verder 
in de beker te komen. WSV en Dy-
namo werden uitgeschakeld zodat 
onze reserves het in de volgende 
ronde mogen gaan opnemen te-
gen de nieuwe ploeg van hun 
voormalige oefenmeester Wilfried 
Groothuis (VC Zwolle). Dames 1 
mag trouwens op bezoek bij de 
topdivisionist uit Amsterdam(de 
bekerloting treft u elders in dit 
blad). Vanavond allereerst weer 
over tot de orde van de dag. Da-
mes 2 trapt om 17.30 uur af tegen 
Veenendaal, gevolgd door Dames 
1 dat om 20.00 uur zal aantreden 
tegen de Flamingo’s uit Gennep. 
Twee partijen dus met alle kansen 
op winst voor onze dames. Ik wens 
u dan ook een sportieve en ple-
zierige wedstrijd toe en mocht u 
zich vervelen….De Presentatiegids 
2017-2018 ligt op u te wachten bij 
de entree.
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Jos Mulder

voorwoord
OKTOBER

28 OKT
Thuiswedstrijd Dames 1

nOVEMBER
04 nOV
Thuiswedstrijd Dames 1
Mini competiedag 3

11 nOV
Mini competitiedag 4

25 nOV
Thuiswedstrijd Dames 1

DECEMBER
02 DEC
Thuiswedstrijd Dames 1
Mini competitiedag 5

16 DEC
Thuiswedstrijd Dames 1

16 DEC
Mini competitiedag 6

alterno-apeldoorn.nl
NEEM GRATIS MEE!

NIEUW!

EEN PUNT ALS TROOST
afgelopen woensdag stond er 
een doordeweekse wedstrijd 
op het programma in en tegen 
regio Zwolle Volleybal. Op volle 
sterkte werd er afgereisd, maar 
helaas werd er niet zo begonnen.

Alterno werd overrompeld door 
de servicedruk en het snelle spel 
van Zwolle en kon zelf te weinig 
service- en aanvalsdruk leveren. 
De dames kregen een lange ser-
viceserie van Esther de Vries te 
verduren en de set was snel af-
gelopen (25-13). De tweede set 
speelden de dames zich lang-
zaamaan in de wedstrijd, ballen 
werden verdedigd en gaten ge-
vonden aan de Zwolse zijde. Gelijk 
opgaand werd begonnen aan de 
big points, waarbij Zwolle net iets 
scherper was en de set wist bin-
nen te slepen (26-24).
De derde set waren de Apel-
doornse dames dan toch echt 
warmgedraaid. Mede door een 

geweldige serviceserie van Romy 
Hietbrink (van 7-2 naar 7-14!) 
nam Alterno het initiatief over in 
de wedstrijd en won met 20-25 de 
derde set. De vierde set werd dit 
goede spel doorgezet en waren 
de twee ploegen gedurende de 
set erg aan elkaar gewaagd. Lange 
rallies werden uitgevochten met 
punten aan beide kanten. Dit keer 
liet Alterno zich niet gek maken 
en won met 21-25. De vijfde set 
zou de beslissing moeten brengen 
in deze wedstrijd met hoge pie-
ken en diepe dalen. Alterno ging 
goed van start (4-7) en wisselde 
met een 7-8 voorsprong, waarna 
het uitliep naar 10-13. Zwolle 
antwoordde echter met hoge 
servicedruk van Manon Zeeboer, 
waarop de stand gelijk werd. Wat 
volgde waren een aantal bloed-
stollende punten waar de blokke-
ring aan beide kanten het verschil 
maakte: 3 bloks aan de kant van 
Zwolle en 2 keer blok uit aan de 

kant van Alterno. De overwinning 
bleef zo in Zwolle en helaas moes-
ten de dames uit het Apeldoornse 
zich troosten met één punt.

Nog genoeg te leren voor het 
jonge team van Alterno en dus 
zullen de dames snel de knop om 
moeten zetten met het oog op de 
tweede thuiswedstrijd aanstaan-
de zaterdag. Dan zullen zij het op-
nemen tegen de huidige nummer 
4 Flynth Fast om 20.00 uur in de 
Alternohal. Zij hopen u daar allen 
te verwelkomen om hen te hel-
pen naar de overwinning!

Lisanne Baak, dames 1

Complete bekerloting
Dames 1
Laudame Financials VCN - Flynth FAST;
Pharmafilter US - Coolen Alterno D1
Seesing Personeel Orion - Nering Bögel VC Weert
IBM Client Innovation Center Benelux  
Veracles vs Sliedrecht Sport
Dames 2
Prima Donna Kaas Huizen – Eurosped
Peelpush - Springendal Set-Up ’65
VC Sneek 2 - VC Sneek 1
VV Alterno 2 - Regio Zwolle Volleybal.

Adverteren?
 Adverteren in de 

Groene Flits kan al 
voor 

25 euro 
per seizoen

 Voor meer info: 
info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij Jos Mulder

LEDENVERGADERING
Hierbij nodigen wij u, onze leden, 
uit voor de Algemene Ledenverga-
dering op zondag 29 oktober 2017 
om 16.00 uur in ons clubhuis ‘De 
Boei’ in de Alternohal. De agenda 
volgt binnenkort. De stukken be-
horende bij de agenda kunt u een 
week voorafgaand aan de verga-
dering (d.d 22 oktober 2017) op-
vragen bij Marga Tijssen. Via het 
e-mailadres bestuur@alterno-
apeldoorn.nl. U krijgt de stukken 
dan per e-mail toegezonden.
Wij nodigen de leden van harte uit 
de Algemene Ledenvergadering te 
bezoeken! Graag tot ziens op 29 
oktober 2017!

Namens het bestuur 
volleybalvereniging Alterno,

Marga Tijssen, 
bestuurssecretaris.

GRATIS FYIO 
SPREEKUUR 
Iedere donderdagmiddag van 
16.00 tot 17.00 is er een inloop-
spreekuur in de alternohal. Dit 
spreekuur wordt verzorgd door 
johann de jong en Vincent Böhm 
van Isokin. alle leden van alter-
no mogen hier gratis gebruik van 
maken.

Heb je al een tijdje last van een 
vervelende (sport)blessure, of 
heb je gewoon even advies no-
dig? Weet je niet of deze klacht 
thuis hoort bij de fysiotherapeut, 
kom dan langs tijdens ons inloop-
spreekuur. 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 in-
loopspreekuur. Er is namelijk tijd 
nodig om uitgebreid jouw licha-
melijke klacht te onderzoeken en 
een persoonlijk behandelplan op 
te stellen.
Je vindt de fysio in de nieuwe 
behandelruimte van Isokin, ge-
lokaliseerd 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 te-
recht. Een verwijzing van de arts is 
hiervoor niet nodig.



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

VV Alterno DS 2 -
Laudame Financials VCN D 

SPELERS

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Yvet Visser 178 cm 17 Libero
2 Moniek Jansen 192 cm 25 Diagonaal
3 Judith Schaap 173 cm 19 Spelverdeler
4 Imre Schuitemaker 182 cm 19 Middenaanval
5 Daphne Broekhuis 175 cm 16 Spelverdeler
7 Silke Schuitemaker 181 cm 21 Passer/Loper
8 Froukje Hoenderboom 177 cm 17 Passer/Loper
9 Marloes Zinnemers 182 cm 33 Middenaanval
10 Anna Zijl 182 cm 15 Passer/Loper
11 Kimberley Smit 180 cm 22 Middenaanval
12 Anneclaire ter Brugge 185 cm 15 Middenaanval
13 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 37 Libero
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 SV Dynamo Apeldoorn DS 1 4 10
2 Laudame Financials VCN DS 1 3 8
3 IBM Client Innovation 
 Center Benelux/Veracles DS 1 3 7
4 Pharmafilter US DS 1 4 7
5 VV Utrecht DS 1 4 7
6 Seesing Personeel Orion DS 1 4 7
7 OBEG Donitas DS 1 4 7
8 Ecare Apollo 8 DS 1 4 6
9 VV Alterno DS 2 4 6
10 VC Sneek DS 2 4 3
11 Prima Donna Kaas Huizen DS 1 4 1
12 Oskam Taurus DS 1 4 0

28 oktober 
17.30 uur

SPELERS

Nr Naam Positie
1  Dominique vd Lee Midden
2  Marjolien Verhaaf Diagonaal
3  Tess Bekkering Spelverdeelster
4   Maureen Weernekers Passer-loper
5  Kirsten vd Lecq Midden
6  Anne Swart Midden
7  Tessa de Boer Passer-loper
8  Marloes Wesselink Diagonaal
9  Juliette Mol Passer-loper
10 Ilse Bruijne Passer-loper
11 Dagmar Baars Spelverdeelster
12 Bjorna Gras Libero

BEGELEIDING
Trainer: Ivo Munter
Ass.Trainer: Ard Kramer
Verzorger: Jan Verhaaf
Orthopedisch manueel: Harold Mourik

mini´s vd week 

TESSA KONIJNENBERG 

ME3

 

YENTL RAMKHELAWAN
ME3

Uw advertentie hier?
 

Adverteren in de Groene Flits kan al voor 

25 euro per seizoen
 

Voor meer info: info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij Jos Mulder

meisjes F2
Ik ben Lisa Beekman

Ik moest s’ochtends heel vroeg 
opstaan, weet je waarom, ik 
moest naar een wedstrijd van 
volleybal. En raad is wie er alle-
maal in mijn team zitten,
Senna Sanne en Lilly en ik na-
tuurlijk! Nou dat was mijn team!

We gingen allemaal verzamelen op de parkeerplaats,
En toen reden we veder naar eerbeek, 
Sanne reed met haar moeder met ons mee! 
Dat was heel gezellig met ze allen in de auto! 

De vader van Senna was koots, 
Hij moedigde ons aan, en gaf goeie tips.
De vader van Lilly was ook een beetje coach die gaf ook hele goeie 
tips

En de eerste wedstrijd was spanend zeg! 
En het ging heel goed!

En war denk je hebben we gewonen 
Ja nog maar net! 

En de tweede zet dat ging heel goed!
We moesten een wedstrijd tegen twee kinderen uit onze klas! Maud 
en Lisa,
En die wedstrijd hebben we makkelijk gewonnen!

Echt alles gewonnen ongelofelijk! 
En daar was ik heel blij mee!!!
Want ik stond al bovenaan aan de lijst van volleybal!!!

Dus dat was mijn verhaal. 

Groetjes Lisa en mijn hele team!!!
En Jorn heeft gekeken, dus ook groetjes van Jorn 
En nog kusjes van mij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tot ziens en tot mijn volgende verhaal!

Vandaag is het weer zover: onze 
derde thuiswedstrijd van het 
seizoen! We hebben er erg veel 
zin in na het behalen van de vol-
gende ronde in de beker vorige 
week. De eerste wedstrijd had-
den we nog een beetje last van 
het 5setter virus, maar tegen 
dynamo zijn we hiervan gene-
zen. Wij mogen daardoor over 
een paar weken aantreden te-
gen Zwolle. Maar nu eerst de 
wedstijd vandaag tegen VCN. Ze 
hebben nog geen enkele wed-
strijd verloren dus voor ons de 
taak om daar verandering in te 

brengen. We hebben er weer zin 
in. Laat jullie je ook horen?!

Judith

STAND DAmES 1 EREDIVISIE

# Team Wedstr Punten
1 VC Sneek DS 1 4 11
2 Regio Zwolle Volleybal DS 1 4 10
3 Sliedrecht Sport DS 1 3 9
4 Flynth FAST DS 1 4 9
5 Springendal-Set-Up`65 DS 1 4 5
6 Coolen-Alterno DS 1 3 4
7 TT Papendal/Arnhem DS 1 4 3
8 Peelpush DS 1 4 3
9 Eurosped DS 1 4 2
10 Nering Bögel VC Weert DS 1 4 1

AVA TOCH VAN START
na wat opstart perikelen gaat 
de aVa dit seizoen toch gewoon 
weer van start. Er is, na overleg 
met het bestuur van VV alterno 
voor gekozen om door te gaan op 
de ingeslagen weg van het afge-
lopen seizoen. Dit betekent dat 
er wordt doorgegaan met alleen 
de aVa zondag trainingen. Voor 
dit seizoen is er gekozen voor de 
volgende 2 groepen:

–  AVA Minigroep (voor spelers en 
speelsters uit de hoogste mini-
teams).

–  AVA B/C groep (voor spelers en 
speelsters uit de lijnteams van 
de B/C jeugd)

Hieronder vindt u het inschrijf-
formulier en de jaarplanning. De 
betalingen van de AVA vinden ook 
het komende seizoen
weer plaats via iDeal. De betaling 
kunt u dus doen door op de be-
stelknop hieronder te klikken. Het 

inschrijf formulier moet worden 
uitgeprint en vervolgens worden 
ingeleverd in de witte brievenbus 
in de Alternohal of bij Eric Meijer.

Als je inschrijving en je betaling 
binnen is ben je automatisch wel-
kom op de eerste training van zon-
dag 29 Oktober aanstaande.

Namens de AVA,

Eric Meijer
Coördinator Alterno Volleybal 
Academie



Grote Club Actie: 
nog even een 
sprintje trekken
Nog even snel een lot kopen van 
de Grote Club Actie. Gewoon 
doen! U steunt er onze vereniging 
mee. Dit jaar sparen we voor het 
opknappen van de kleedkamers. 
Elk lot dat verkocht wordt, draagt 
hierin bij. Dus snel nog even via 
de site: https://clubactie.nl/actie/
VolleybalverenigingAlterno
Voor de lotenverkopers nog even 
een sprintje trekken: lever 1 no-
vember je boekje met de ver-
kochte loten in. Gooi het in de 
witte brievenbus die voor in het 
halletje hangt. En je weet het: er 
zijn mooie prijzen te verdienen als 
beste lotenverkoper.

Alterno DBS 
Jeugd Top 
Toernooi
Ook dit jaar weer gaan we ons 
voorbereiden op de Nederlandse 
Open Jeugd Kampioenschappen. 
Alterno presteert al jaren erg 
goed. Daarom ons eigen toernooi 
in onze eigen hal op 30 december 
en 2 en 3 januari. Jij komt toch ook 
kijken hoe onze  teams zich voor-
bereiden? Nadere informatie kun 
je straks vinden op onze website.

 

 
 
 
 

Actie ‘Heel Apeldoorn Rein’ 
gaat ook in 2018 door

Inmiddels wel bekend. Het inza-
melen van lege flesjes en blikjes 
voor Alterno. De gemeente Apel-
doorn heeft besloten om ook in 
2018 deze actie voort te zetten. 
Zo kunnen wij als Alterno weer 
verder sparen voor allerlei acti-
viteiten en spullen die we nodig 
hebben. Dus… bewaar uw lege 
flesjes en blikjes ook in 2018. Gooi 
ze in het verzameldepot bij WC De 

Mheen of WC De Eglantier. Toets 
code 1003 in en de 5 cent per blik-
je/flesje gaat naar Alterno. Niet in 
de gelegenheid om zelf de flesjes 
weg te brengen? Voor in het hal-
letje staat nog altijd de groene 
container waar u uw verzameling 
in kwijt kan. 

En nog even ter info: tot op dit 
moment staat de teller op 6792

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

Leuke Halloween-avonden  
voor mini’s en jeugd

Op woensdag 19 en vrijdag 20 
oktober zijn we met groepen mi-
ni’s en jeugd naar het Halloween 
festijn geweest bij Binky (Kinder-
boerderij Malkenschoten). Voor 
de een spannend, voor de ander 

gewoon gezellig. Voor ons als ac-
tiviteitencommissie voor het eerst 
op deze manier. Wij danken de 
medewerkers van Binky voor de 
samenwerking en hun inzet. Wel-
licht tot volgend jaar.

Darten: 
iedere laatste 
donderdag van 
de maand instuif
Ook zin om te darten? Dat kan nu 
in de kantine van Alterno. De bor-
den zijn professioneel ontworpen, 
gesponsord door WENZ en VVA. 
Er liggen pijlen achter de bar, maar 
beter is je eigen pijlen mee te ne-
men. Darten met teamgenoten 
of met andere Alternoten. Gezel-
ligheid staat voorop, alhoewel…. 
Menig frustratie heb ik al gezien. 
Het is moeilijker dan menigeen 
denkt. Maar probeer het zelf. De 
borden kunnen ook gebruikt wor-
den tijdens een trainingsavond. 
Even het hek omhoog, de klep 
naar beneden en gooien maar. Na 
afloopt graag weer netjes oprui-
men. 

Bestel nog snel 
je eigen unieke 
Alterno rugzak
Het kan nog. Bestel nu de Alterno 
rugzak via onze site. Je kunt er 
zelfs je eigen naam op laten zet-
ten, zodat je altijd de juiste tas 
mee neemt. De leuk als december 
cadeau!

ER WAS EENS
Er was eens een team dat erg 
goed was in het spelen van 5-set-
ters. Ongetwijfeld dat u weleens 
van dit team gehoord heeft. Een 
team met 13 enthousiaste mei-
den en 2 even gedreven trainers. 
Al vier competitiewedstrijden 
op rij weten deze meiden hun 
conditie op peil te houden en 
de trainers te voorzien van veel 
beeldmateriaal door alleen maar 
5-setters te spelen. Inmiddels is 
dit niet onopgemerkt gebleven 
in volleyballand. 

Speel je tegen Alterno D2, dan 
moet je je borst nat maken voor 
een 5-setter. Ook online worden 
we dan ook steevast genoemd 
in diverse voorbeschouwingen. 
Zo ook voor dit weekend. Niet 
zomaar een weekend, maar een 
bekerweekend met wedstrijden 
tegen WSV Warnsveld en Dynamo 
Apeldoorn. Wil je als supporter 
waar voor je tijd en geld, zorg dan 
dat je aanwezig bent daar waar 

Alterno D2 is, garantie voor een 
5 setter. Volleybalkrant.nl schreef 
over het 3-2 syndroom en hoe 
dit zo tot stand gekomen was. Tja 
wat kunnen wij anders dan dit 3-2 
syndroom dan ook maar in stand 
houden. U raadt het al, de eerste 
wedstrijd in de beker van dit jaar 
was dan ook een 5-setter. Helaas 
voor ons wel een 3-2 verlies, maar 
paste goed bij ons syndroom. Dat 
het niveau niet heel best was en 
dat het tegen een 1e divisionist 
was laten we ook maar even ach-
terwege.
Op vizieropvolleybal.nl was de 
voorbeschouwing toch iets po-
sitiever dit weekend. Er werd nu 
niet gesproken over het 3-2 syn-
droom, maar over de stadsderby 
die vanwege de fanatieke suppor-
tersschare van beide verenigingen 
nu op neutraal terrein gespeeld 
diende te worden. Klinkt goed, 
wetende dat de statistieken tegen 
‘de gelen’ tot nu toe altijd in ons 
voordeel zijn. En dat die fanatieke 

supporters toch meegereisd wa-
ren naar het ‘verre’ Warnsveld 
hebben we wel gehoord. Maar ja, 
in het achterhoofd speelt toch dat 
3-2 syndroom. Is het misschien 
dan toch geen syndroom, maar 
een vloek? Vooraf worden er nog 
enkele grappen gemaakt over en 
weer, maar verder willen we Dy-
namo dan toch wel bedanken dat 
ze ons bevrijdt hebben van onze 
‘vloek’. Met een klinkende 3-0 
overwinning stapten we van het 
veld. Wel waren we lichtelijk be-
duusd van dit nieuwe fenomeen, 

maar het smaakt zeker naar meer.
Vandaag krijgen we daar dan al 
weer de kans voor. Om 17.30 spe-
len we thuis tegen VCN. Wilt u dit 
spetterende team komen bewon-
deren, u bent van harte welkom! 
Tot dan.

Groetjes Marloes

Ps: doordat Dynamo wel hun wed-
strijd tegen WSV wist te winnen, 
zijn we toch door in de beker. Het 
wie, wat en waar voor de volgen-
de ronde houdt u van ons te goed.

VolleYBAl DAMeS

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

4 november
17:30 uur

gratis ENtrEE

Coolen-Alterno DS 1
nering Bögel VC 

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101
Tel: 055 5417401
www.alterno-apeldoorn.nl

2 NOVEMBER
APELDOORN

Bonjour! Donderdagavond 2 november toveren wij onze showroom in  
Apeldoorn om tot Montmartre, inclusief bijbehorende lekkernijen. 

Komt u ook gezellig langs op onze Franse markt? 
U bent van harte welkom vanaf 19:00 uur.

FRANSE AVOND
V.A. 19:00 

Tevens introduceren wij deze 
avond rond 20:30 de Nieuwe 
Compacte SUV Citroën C3 
Aircross. 
 
Direct uitproberen? Dat kan! 

Graag tot dan! 
Automobielbedrijf Coolen B.V.



VOLLEYBAL DAmESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 FLYNTH FAST DS 1
28 oktober - 20.00 uur

Officials 
1E SchEIdSrEchTEr
RAYMOND HAAMBERG
2E SchEIdSrEchTEr
HéLèNE GELDOF
TEchNISch juryLId
FRANS LODéRUS
LIjNrEchTEr 1
JOHN TER VOERT
LIjNrEchTEr 2
RUBEN RAIJER

mini´s vd week 

ILSE WINDT MD4

KAJA SCHOUTEN MD4

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Daniëlle Docter 168 cm 23 Libero

3 Gina Valenti 184 cm 18 Passer/Loper

4 Anna Mebus 185 cm 17 Spelverdeler

5 Iris Scholten 191 cm 17 Diagonaal

6 Eline Timmerman 192 cm 18 Middenaanval

7 Kirsten Wessels 185 cm 19 Passer/Loper

8 Bregje van den Heuvel 183 cm 24 Spelverdeler

9 Linda te Molder 181 cm 28 Diagonaal

10 Lisanne Baak 181 cm 23 Middenaanval

11 Kristy Beyazkaya 180 cm 22 Passer/Loper

12 Romy Hietbrink 183 cm 24 Middenaanval

13 Giorgia Palladino 170 cm 23 Passer/Loper

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

naam 
1  Rachel Feron  1992 1,75m Spelverdeelster

2  Gaya Neeskens 2000 1,84m Passer/Loper

3 Veerle van den Heuvel 1996 1,82m Passer/Loper

4  Lobke van Oosterom 1996 1,85m Spelverdeelster

5 Lynn Blenckers 1994 1,88m Midden

6  Steffie Janshen 1987 1,80m Passer/Loper

7  Annefleur Peters 1994 1,72m Libero

8  Nikki van der Veen 1998 1,85m Diagonaal

9 Joska Franssen 1994 1,88m Midden

10  Lisa Kersten 1995 1,88m Midden

12 Joëlle Vilé  1996 1,90m Diagonaal

Trainer/coach: 
Jacek Ziemba

2e Trainer/coach: 
Josha Kailola

Fysiotherapeute:
Rachelle Dahlmans

Shannon Gerhardt  

Anke Kwant  

Manager
Jacques Theunissen 

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS    BEGELEIDING


