
Programma Alternohal

Zaterdag 10 MAART

12:30	 	VV	Alterno	JC	3-	

Avior JC 2

12:30	 	VV	Alterno	MB	2-	

Jumbo vAn  

Andel-orMi	MB	1

14:30	 	VV	Alterno	MC	6-	

Hevo mC 2

14:30	 	VV	Alterno	HS	6-	

Auto vAn oort/ 

rebelle HS 3

16:30	 	VV	Alterno	dS	3-	

WvC volley DS 1

16:30  vv Alterno HS 1 

-	 niJHuiS	teCHno-

logy	SudoSA-deSto	

HS 1

20:00	 	VV	Alterno	dS	2-	

oSkAm tAuruS DS 1

Zondag 11 MAART
15:30	 	Coolen-Alterno	 

dS	1	-	SpringendAl-

Set-up`65	dS	1
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voor de thuiswedstrijd van Dames 1

Finaledroom

dames	1		houdt	finaledroom	le-
vend,	kopte	de	Stedendriehoek	
afgelopen	 week.	 geschreven	
na	de	overwinning	op	het	team	
van	eurosped.	de	eerste	over-
winning,	nadat	de	vorige	twee	
dueles	met	een	nipte	3-2	ver-
loren	 gingen.	 Vanmiddag	 kan	
deze	droom	uitsluitend	blijven	
bestaan,	 indien	 er	 gewonnen	
wordt	 van	 set	up	 ’65,	 liefst	 in	
drie	of	maximaal	 vier	 sets.	de	
ploeg	 uit	 ootmarsum	 is	 mo-
menteel	 hekkensluiter	 in	 deze	
nacompetitie	 en	 heeft	 tot	 nu	
toe	nog	niet	weten	te	winnen.	
Vorig	weekend	 pakten	 ze	 hun	
eerst	punt	 tegen	Zwolle.	onze	
dames	 weten	 dus	 wat	 ze	 te	
doen	staat	om	het	gat	van	drie	
punten	met	de	nummer	 twee	
te	verkleinen,	of	in	ieder	geval	
niet	 groter	 te	 laten	 worden.	
dat	 moet	 dan	 vandaag	 wel	
gebeuren	 zonder	 aanvoerster	
linda	 te	Molder.	 Zij	 ontbreekt	
wegens	 werkverplichtingen.	
Wel	zal	er	vanuit	dames	2	ver-
sterking	komen.	Kathy	Bonsen	
en	 Anne-Britt	 Kneijnsberg	 zul-
len	met	hun	routine,	de	nood-
zakelijke	rust	in	het	team	moe-
ten	 brengen.	 Het	 belooft	 een	
mooi	 potje	 te	 worden,	 deze	
zondagmiddag.	 ik	 wens	 ieder-
een	dan	ook	veel	plezier.
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Activiteiten
Kalender

voorwoord
MAART

11 mrt
dames	1	-	Set	up	‘65

18 mrt
dames	1	-	Zwolle

31 mrt
Finales	noJK

31 mrt
generatietoernooi

ApRIl

6	Apr	-	18.30	uur
Vossenjacht	mini’s

15	Apr
dames	1	-	Sliedrecht	Sport

MEI

Week vAn Alterno
21 mei
Blacklightvolleybal

22 mei
de	uitdaging

23 mei
de	Clinics

24 mei
Mix-Mix-Mix

25 mei
opbouw	feestavond

26 mei
eindfeest

27 mei
Afterparty

Een leuke foto, verhaal of iets 
anders te melden?

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

Jos Mulder

DAMES 1 HOUDT FINALEDROOM LEVEND
Driemaal is scheepsrecht. De 
volleybalsters van Coolen al-
terno hebben hun eerste zege 
in de kampioenspoule te pak-
ken. Zonder setverlies zetten de 
apeldoornsen zaterdagavond in 
de eigen alternohal Eurosped 
opzij. Voor coach ali Moghad-
dasian betekende de klinkende 
overwinning een bevestiging, 
maar zeker geen reden om op 
zijn lauweren te gaan rusten. 
“Één zwaluw maakt nog geen 
zomer.”

Alterno’s	coach	kon	tevreden	zijn	
over	het	optreden	van	zijn	ploeg.	
“dat	het	erin	zit,	is	duidelijk.	Het	
moest	er	een	keer	uitkomen.	We	
zijn	heel	blij	met	dit	resultaat.	in	
voorgaande	 wedstrijden	 misten	
we	een	aantal	 keren	op	 cruciale	
fases	lef.	Het	is	belangrijk	om	het	
ook	mentaal	 te	 kunnen	 opbren-
gen	om	te	winnen.	ditmaal	pak-
ten	op	de	goede	momenten	ook	
time-outs	en	wissels	goed	uit.	in	
de	laatste	wedstrijd	van	de	com-
petitie	 verloren	 we	 met	 3-0	 bij	
eurosped.	 er	 stond	 toen	 welis-
waar	voor	ons	niets	meer	op	het	
spel,	maar	die	nederlaag	 zat	die	
meiden	 niet	 lekker.	 Ze	 snakten	
naar	een	overwinning.”
terwijl	 titelhouder	 en	 kampi-
oenskandidaat	nummer	één	Slie-
drecht	Sport	na	drie	 speeldagen	
al	 langzaam	 uit	 het	 zicht	 ver-
dwijnt	van	de	concurrentie,	mag	
Coolen	Alterno	door	de	overwin-
ning	 stiekempjes	 blijven	 hopen	

op	 	 een	 finaleplaats	 in	 de	 play-
offs.	Moghaddasians	ploeg	deelt	
sinds	 zaterdagavond	 de	 derde	
plaats	 met	 regio	 Zwolle	 en	 eu-
rosped.	de	achterstand	op	num-
mer	twee	VC	Sneek	bedraagt	nog	
drie	punten.
Moghaddasian	 waagt	 zich	 niet	
aan	 allerlei	 bespiegelingen.	 Hij	
rekent	 zich	 niet	 rijk	 en	 blijft	 het	
verloop	van	de	play-offs	van	wed-
strijd	tot	wedstrijd	bekijken.	“We	
hebben	 met	 elkaar	 afgesproken	
dat	we	 er	 het	maximale	 uit	wil-
len	 halen.	 ik	 blijf	 investeren	 in	
de	 ploeg	 door	 ze	 goed	 voor	 te	
bereiden	 en	 verbeterpunten	
aan	 te	 geven.	 op	 basis	 van	 wat	
we	gespeeld	hebben,	kun	je	ons	
niet	ineens	een	favoriet	voor	een	
finaleplaats	 gaan	 noemen.	 We	
hebben	nu	één	wedstrijd	gewon-
nen	 nadat	 we	 de	 eerste	 twee	
wedstrijden	 verloren	 hebben.	
We	moeten	met	beide	benen	op	
de	grond	blijven	staan.”

dat	met	hekkensluiter	Set-up	’65	
aanstaande	zondag	de	op	papier	
zwakste	tegenstander	op	bezoek	
komt	 aan	 de	 Waleweingaarde,	
biedt	 volgens	Moghaddasian	 op	
voorhand	 geen	 enkele	 garantie	
voor	de	volgende	driepunter.	de	
trainer	kent	zijn	pappenheimers.	
Als	geen	ander	is	hij	zich	bewust	
van	de	grilligheid	van	zijn	talent-
volle	 selectie.	 Coolen	 Alterno	
moet	 zich	 tegen	 elke	 opponent	
tot	 het	 uiterste	 inspannen	 om	
zich	van	de	punten	te	verzekeren.
“Je	moet	het	wel	eerst	doen.	Bo-
vendien	missen	we	zondag	linda	
te	 Molder,	 geen	 onbelangrijke	
speelster	 voor	ons.	Maar	 als	we	
van	Set-up	winnen,	zitten	we	wel	
op	 het	 goede	 spoor.	 Met	 zeven	
wedstrijden	te	spelen	zijn	er	nog	
21	 punten	 te	 verdelen”,	 rekent	
Moghaddasian	voor.

Bron: Nieuwsblad stedendriehoek



VV Alterno DS 2 -
Oskam Taurus DS 1

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

10 maart
20.00 uur

mini´s vd week 

pien	VAn	riJn

 

iSA SCHouten me4

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

MINI’S BOUNCEN 
BIJ BOUNZ
de	mini’s	van	Alterno	hadden	het	
niet	koud	bij	Bounz.	er	werd	flink	
gesprongen,	 salto’s	 gedraaid	 en	
spelletjes	gespeeld.	tijd	voor	ran-
ja	hadden	de	meeste	mini’s	niet,	
want	 ze	 wilden	 door	 met	 boun-
zen.	 in	 het	 najaar	 gaan	we	weer	
opstap	met	de	mini’s.

Verzamelt	u	uw	kleding	ook	voor	
de	 bag2school	 actie?	 donder-
dag	13	juni	komt	de	vrachtwagen	
weer	 langs	 om	 het	 ingezamelde	
goed	weer	op	te	halen.
Hoe	hoger	de	opbrengst,	hoe	leu-
ker	het	uitje	in	het	najaar.

Eric Meijer

20e Week van Alterno met als 
thema: Boer en Bont

Van	maandag	21	mei	 tot	 en	met	
zondag	27	mei	staat	de	boel	weer	
op	 zijn	 kop	 in	 de	 Alternohal.	 de	
hele	 week	 feest.	 Veel	 volleybal,	
veel	 plezier,	 veel	 sportiviteit,	
veel…..	van	alles	veel.
dus	 houdt	 de	 website,	 facebook	
en	allerlei	affiches	die	in	de	hal	ko-
men	te	hangen,	goed	in	de	gaten.	

ALvASt vOOr IN dE AgENdA (ONdEr vOOrbEhOud):

21 mEI:		Blacklightvolleybal

22 mEI: 	de	uitdaging

23 mEI: 	Clinics

24 mEI:  tonnie	nijhof	Mix-Mix-Mix	toernooi

25 mEI:		opbouwen

26 mEI:		Slotfeest	‘Boer	en	Bont’

27 mEI:		Afterparty

Vossenjacht voor de mini’s: 
VRIJDAG 6 APRIL OM 18.30 UUR
twee	van	onze	jongere	Alternoten	
gaan	de	aloude	Vossenjacht	orga-
niseren	voor	alle	mini’s.	ooit	werd	
dit	ieder	jaar	georganiseerd,	maar	
het	is	een	beetje	verdwenen.	dus	
daarom	zeker	weer	 leuk	om	mee	
te	doen.	Weet	jij	samen	met	je	ou-
der/gezin	 alle	 vossen	 te	 vinden?	
Zet	de	datum	in	ieder	geval	vast	in	
je	 agenda.	Meer	 informatie	 volgt	
heel	snel.

Generatie toernooi voor de mini’s 
op zaterdag 31 maart
normaal	 gesproken	 een	 vast	 on-
derdeel	in	‘de	week	van	Alterno’,	
maar	 dit	 jaar	 komt	 het	 net	 iets	
minder	uit	om	het	in	deze	week	te	
plannen.	 er	 is	 naar	 diverse	 alter-
natieve	data	gekeken	en	zaterdag	
31	maart	kwam	het	beste	uit.	on-
danks	dat	het	deze	dag	de	finale	
dag	 is	van	de	open	Club,	durven	
we	 het	 aan.	 dus	mini’s	 (ook	 kin-

deren	 die	 in	 de	 C	 spelen	 en	 nog	
de	 mini-leeftijd	 hebben	 mogen	
meedoen)	en	ouders,	geef	 je	op.	
gezelligheid	 en	 sportiviteit	 staan	
voorop.	
Voor	opgeven	stuur	je	een	mailtje	
naar	 activiteiten@alterno-apel-
doorn.nl	met	de	volgende	
opgeven	kan	uiterlijk	tm	zaterdag	
24	maart.	

A.s.	 zaterdag	 is	het	dan	eindelijk	
weer	zover,	we	mogen	weer	een	
balletje	 slaan.	 nadat	 we	 maar	
liefst	 4	 weken	 geen	 wedstrijd	
hebben	 gespeeld	 (onze	 laatste	
wedstrijd	 was	 op	 10	 februari),	
mogen	 we	 vanavond	 spelen	 te-
gen	taurus.	in	deze	4	weken	heb-
ben	we	niet	stil	gezeten.	Zo	had-
den	 een	 5-tal	meiden	 nog	open	
Club	wedstrijden	te	spelen	(zowel	
MB	als	MA	 is	 hierbij	 door),	 heb-
ben	we	rustig	aan	getraind	op	di-

verse	dingen	die	we	nog	konden	
verbeteren	en	hebben	de	pijntjes	
en	blessures	de	tijd	gehad	om	te	
helen.	
dan	 de	 wedstrijd	 van	 vanavond.	
taurus	 is	 een	 tegenstander	 die	
onderaan	hangt	in	de	competitie.	
een	makkelijke	wedstrijd	zien	we	
u	 al	 denken,	 maar	 niets	 is	 min-
der	 waar.	 de	 statistieken	 wijzen	
uit	dat	wij	als	d2	zijnde	niet	echt	
goed	zijn	 in	het	spelen	van	wed-
strijden	tegen	de	nummer	laatst.	

Je	zou	het	ook	om	kunnen	draai-
en,	we	 zijn	op	dat	moment	heel	
aardig	 voor	 de	 tegenstander	 en	
gunnen	 ze	 nog	 wat	 punten.	 We	
kunnen	de	support	dan	ook	goed	
gebruiken	 voor	 vanavond.	 dus	
klap	u	handen	lekker	warm,	drink	
nog	 een	drankje	om	de	 kelen	 te	
smeren	en	help	ons	naar	de	over-
winning.	Wij	gaan	er	 in	 ieder	ge-
val	een	mooie	pot	van	maken	en	
in	dit	geval	laten	we	de	3	punten	
in	onze	eigen	Alternohal!! Groetjes Anna #10 

Makkelijk? Niets is minder waar!

BEGELEIDING
trainer:		 eric	Meijer
Assistent trainer:	 gert	Ketel
team contactpersoon:	 Marloes	Zinnemers



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

Alterno Jeugdkamp: 
jij bent er toch ook bij?

Hoe	 spannend	 wil	 je	 het	 heb-
ben?	 Het	 thema	 van	 dit	 jaar	 is:	
Harry	 potter.	 	Weer	 helemaal	 in.	
Het	 jeugdkamp	 zal	 dan	 ook	 dit	
jaar	weer	heel	bijzonder	zijn	met	
de	meest	bijzondere	uitdagingen.	
natuurlijk	 wordt	 er	 gevolleybald,	
maar	er	gebeuren	ook	veel	bijzon-
dere,	 onverklaarbare	 zaken.	 im-

mers,	 op	 Zweinstein	 weet	 je	 het	
maar	nooit.	en….is	de	man	waar-
van	je	de	naam	niet	mag	noemen	
er	ook?	dat	 zul	 je	alleen	ervaren	
als	je	je	nu	opgeeft.	Want	ook	dit	
jaar	geldt	weer:	vol=vol.
ga	snel	naar	onze	website	om	je-
zelf	samen	met	je	team	op	te	ge-
ven.	

Bag2school 
actie op 
herhaling
Of zoals ze dat zeggen: wegens 
succes geprolongeerd. 

Verzamelt	u	uw	kleding	ook	voor	
de	 bag2school	 actie?	 donder-
dag	13	juni	komt	de	vrachtwagen	
weer	 langs	 om	 het	 ingezamelde	
goed	 weer	 op	 te	 halen.	 u	 kunt	
uw	kleding	dan	inleveren	in	geslo-
ten	 plastic	 zakken	 bij	 de	 Alterno	
hal.	 detailinformatie	 over	 exact	
wanneer	 en	 tot	 hoe	 laat,	 zullen	
we	 nog	 laten	 weten.	 deze	 actie	
levert	 Alterno	 de	 nodige	 centjes	
op,	waardoor	we	weer	leuke	acti-
viteiten	kunnen	organiseren	voor	
de	mini’s.	recentelijk	zijn	de	mini’s	
naar	 BounZ	 geweest.	 Wie	 weet	
wat	het	volgende	uitje	wordt??

Gezamenlijke eten op finale dag van 
de Open Club Kampioenschappen
Het	 zijn	 altijd	 spannende	 finale	
dagen,	dus	ook	dit	keer	zal	het	niet	
anders	zijn	op	zaterdag	31	maart.	
de	 dAg	 voor	 veel	 jeugdspelers	
van	Alterno.	ook	dit	jaar	zijn	weer	
5	teams	door	naar	de	finale	ronde	
(van	de	 in	totaal	8).	net	als	vorig	
jaar	willen	we	deze	dag	afsluiten	
met	een	gezamenlijk	etentje	in	de	
hal.	pizza,	stamppot	of	patat.	dat	
is	 de	 keuze.	 Alle	 teams	 worden	
uitgenodigd,	of	nu	wel	of	niet	de	

finale	is	gehaald.	Het	is	toch	altijd	
een	 enorme	 prestatie	 als	 je	 de	

eindronde	 haalt	 en	 dat	 lukt	 na-
tuurlijk	nooit	alle	teams.	

Maar	 iedereen	 heeft	 zich	 enorm	
ingezet	en	dan	is	het	afsluiten	van	
dit	 toernooi	 een	 gezellig	 samen	
zijn	om	nog	even	terug	te	blikken.	
ook	 ouders,	 broertjes,	 zusjes	 en	
wie	 dan	 ook,	 zijn	 natuurlijk	 wel-
kom.	 de	 bestelformulieren	 voor	
het	eten	zal	naar	de	coaches	van	
de	teams	worden	gestuurd.	

Na een aantal acties komt de 
muziekinstallatie er nu echt!
Het	heeft	even	op	zich	laten	wach-
ten,	maar	nu	is	de	knoop	doorge-
hakt.	Het	geluid	dat	uit	de	boxen	
komt	 in	 de	 kantine,	mag	 niet	 ie-
ders	 oor	 strelen.	 Vaak	 zit	 er	 een	
flinke	ruis	in	en	hapert	het	geluid.	
niet	fijn	dus.	daarom	 is	besloten	
om	 de	 installatie	 te	 vervangen.	
door	 allerlei	 omstandigheden	 is	

het	er	tot	dusver	nog	niet	van	ge-
komen,	ondanks	een	aantal	acties	
met	 prachtig	 resultaat	 (zoals	 op-
brengsten	van	de	grote	Club	Actie	
en	de		oliebollenactie).	niet	meer	
denken,	maar	doen.	Kenners	van	
de	 muziekwereld	 en	 techniek	
gaan	 nu	 de	 juiste	 spullen	 bestel-
len	 en	 installeren.	 nog	 even	 ge-

duld	voordat	het	prachtige	geluid	
uit	de	boxen	te	horen	is,	maar	als	
het	dan	zover	is,	kunnen	we	weer	
jaren	vooruit.	

Bij	de	Sint-disco,	bij	toernooien	of	
een	 ander	mooi	 feestje:	 aan	 het	
geluid	 zal	 het	 dan	 niet	meer	 lig-
gen!		

na een fors aantal jaren van 
tellen, stoppen een aantal 
oudgedienden. Er is dus drin-
gend behoefte aan opvolging. 

Het	gaat	niet	om	het	omdraai-
en	 van	 de	 bordjes	 (ook	 altijd	
mensen	 voor	 nodig,	 dus	 meld	
je	 aan	 als	 je	 dit	 ook	 wel	 wilt	
doen),	maar	het	gaat	met	name	
om	 het	 digitaal	 tellen.	 Het	 is	
net	 iets	 anders	 dan	 het	 elek-
tronisch	 Wedstrijd	 Formulier	
(eWF),	maar	het	is	snel	te	leren.	
daarvoor	 wil	 ik	 je	 wel	 op	 weg	
helpen.	
dus	 mocht	 je	 interesse	 heb-
ben,	 hoor	 ik	 het	 graag.	 Het	 is	
absoluut	nodig	om	hiervoor	be-
mensing	te	hebben,	dus	mocht	

je	aarzelen,	dan	 trek	 ik	 je	over	
de	streep.	ondanks	dat	het	een	
hele	 serieuze	 zaak	 is	 en	 ook	
correct	 moet	 gebeuren,	 is	 het	
ook	 altijd	 heel	 gezellig	 achter	
de	teltafel.	uiteindelijk	gaat	het	
om	de	speelsters	die	in	het	veld	
staan.	

Contactpersonen: 
Hans Stindt en 
Monique Nijhof

GEZOCHT!!!!!!!!!!! 
Tellers voor de 
Dames 1 wedstrijden

9:00	 VV	Alterno	n5	3	-	Auto	van	oort/rebelle	n5	4
9:00	 Auto	van	oort/rebelle	n3	1	-	Spiker	n3	1
9:00	 VV	Alterno	n3	2	-	SV	dynamo	Apeldoorn	n3	2
9:00	 VV	Alterno	n6	6	-	VV	Alterno	n6	10
9:00	 Auto	van	oort/rebelle	n3	2	-	VZK	n3	1
9:00	 Jumbo	Van	Andel-ormi	n3	1	-	Blok	eVC	n3	1
9:00	 VV	Alterno	n6	13	-	Volleybal	Voorst	n6	1
9:00	 SV	dynamo	Apeldoorn	n6	4	-	VV	Alterno	n6	3
9:30	 VV	Alterno	n5	3	-	VV	Alterno	n5	5
9:30	 VV	Alterno	n3	2	-	Blok	eVC	n3	2
9:30	 VV	Alterno	n4	3	-	VV	Alterno	n4	1
9:30	 SV	dynamo	Apeldoorn	n3	2	-	Spiker	n3	2
9:30	 langhenkel/HeC	n3	1	-	Auto	van	oort/rebelle	n3	1
10:00	 VV	Alterno	n4	1	-	Spiker	n4	1
10:00	 VV	Alterno	n6	10	-	langhenkel/HeC	n6	1
10:00	 Auto	van	oort/rebelle	n5	4	-	VV	Alterno	n5	5
10:00	 Blok	eVC	n3	1	-	Auto	van	oort/rebelle	n3	2
10:00	 Volleybal	Voorst	n6	1	-	VV	Alterno	n6	6
10:00	 Spiker	n3	1	-	langhenkel/HeC	n3	1
10:00	 SV	dynamo	Apeldoorn	n3	3	-	dio	ugchelen	n3	2
10:00	 Auto	van	oort/rebelle	n6	1	-	VV	Alterno	n6	5
10:30	 VV	Alterno	n3	1	-	dio	ugchelen	n3	1
10:30	 Spiker	n3	2	-	VV	Alterno	n3	2
10:30	 SV	dynamo	Apeldoorn	n4	1	-	VV	Alterno	n4	3
10:30	 Blok	eVC	n5	1	-	SV	dynamo	Apeldoorn	n5	5
10:30	 SV	dynamo	Apeldoorn	n3	2	-	SV	dynamo	Apeldoorn	n3	3
	11:00	 VV	Alterno	n6	3	-	Auto	van	oort/rebelle	n6	1
11:00	 VV	Alterno	n6	5	-	SV	dynamo	Apeldoorn	n6	4
11:00	 Blok	eVC	n3	2	-	dio	ugchelen	n3	2
11:00	 Spiker	n4	1	-	VV	Alterno	n4	5
11:00	 langhenkel/HeC	n6	1	-	VV	Alterno	n6	13
11:00	 SV	dynamo	Apeldoorn	n5	5	-	WSV	n5	1
11:00	 VZK	n3	1	-	Jumbo	Van	Andel-ormi	n3	1
11:00	 Spiker	n3	3	-	VV	Alterno	n3	1
11:30	 dio	ugchelen	n3	2	-	Spiker	n3	2
11:30	 VV	Alterno	n4	5	-	SV	dynamo	Apeldoorn	n4	1
11:30	 Blok	eVC	n5	1	-	WSV	n5	1
11:30	 dio	ugchelen	n3	1	-	Spiker	n3	3
11:30	 SV	dynamo	Apeldoorn	n3	3	-	Blok	eVC	n3	2

MInI-OChTEnD-zATERDAg 10 MAART

De afgelopen jaren is Intersport 
jonker nauw verbonden ge-
weest aan onze vereniging. 

onze	verenigingsleden	konden	bij	 
richard	 Klein	 en	 zijn	medewer-
kers	 rekenen	 op	 de	 prima	 ser-
vice	 op	 het	 gebied	 van	 schoe-
nen,	 kleding	 en	 accessoires.	
intersport	Jonker	is	sinds	jaar	en	
dag	ook	trouw	sponsor	van	onze	
vereniging.	

Vanaf	heden	is	intersport	Jonker	
overgenomen	door	dAKA	Sport.	
dAKA	Sport	is	een	familiebedrijf	
dat	al	ruim	50	jaar	actief	is	in	de	
sportartikelen.	

Het	 bestuur	 van	 Alterno	 wil	 
Monique	 en	 richard	 Klein	 bij	
deze	bedanken	voor	de	erg	pret-
tige	samenwerking	de	afgelopen	
jaren	en	ze	veel	geluk	en	succes	
toewensen	voor	de	toekomst.

DUBBELVERSLAG MA2
Zaterdag	 17	 februari	 speelden	
wij	om	11.00	uur	in	Brummen	te-
gen	Bruvoc	MA	We	hadden	goeie	
hoop	 dat	 we	 een	 paar	 punten	
gingen	pakken	want	Bruvoc	stond	
onder	ons	op	de	ranglijst.	omge-
kleed	 en	 al	 kwamen	 we	 de	 zaal	
binnen	en	was	het	tijd	om	te	gaan	
inlopen	en	inspelen.
de	eerste	set	ging	erg	goed	maar	
toen	we	gelijk	stonden	(9-9)	ging	
de	pase	minder	en	het	was	soms	
een	beetje	 rommelig	 in	het	veld.	
Helaas	hebben	we	deze	set	verlo-
ren	met	25-17.
toen	was	het	tijd	voor	de	tweede	
set.	nieuwe	spelers	er	in,	punten-

telling	op	0	en	we	konden	er	weer	
tegen	aan.	We	verloren	veel	pun-
ten	door	de	opslag	van	nummer	8	
van	 de	 tegenstander.	 de	 2de	 set	
won	Bruvoc	ook	met	25-12.
de	3de	set	was	nog	erg	spannend	
we	verloren	helaas	met	2	punten	
verschil	 (25-23).	Maar	we	gingen	
voor	 elke	 bal	 en	 hele	 moeilijke	
ballen	hebben	we	zelfs	nog	gered!
toen	was	het	tijd	voor	de	4de	set.	
We	hadden	veel	plezier	in	het	spel	
ondanks	 we	 3-0	 achter	 stonden.	
We	 hadden	 deze	 set	 ook	 helaas	
verloren.

Anne Kloosterboer MA2

Alterno Meisjes A2- Dynamo MA1
na	een	paar	wedstrijden	geleden	
al	 tegen	 dynamo	 MA1	 gespeeld	
te	hebben,	mochten	we	vandaag	
weer,	nu	thuis.	We	gingen	op	zich	
goed	 van	 start,	 we	 stonden	 een	
tijdje	 voor	 tot	 ongeveer	 16	 pun-
ten.	op	dit	moment	gaat	het	mis	
en	komt	dynamo	wel	heel	snel	te-
rug.	We	weten	nog	heel	snel	een	
paar	 puntjes	 erbij	 te	 sprokkelen,	
maar	 verliezen	 de	 set	 toch	 met	
18-25.
de	 tweede	 set	 beginnen	 we	 erg	
slecht,	met	een	erg	harde	service	
van	dynamo.	tot	we	ongeveer	11	
punten	achter	staan.	na	een	time-
out	 keert	 de	 concentratie	 even	
terug	en	krijgen	we	het	toch	voor	
elkaar	om	nog	wat	punten	te	ma-
ken.	dit	was	helaas	te	laat	en	we	
verliezen	deze	set	met	9-25.
de	derde	set	besluiten	we	dat	we	
toch	 hard	 moeten	 gaan	 werken	
om	een	set	te	kunnen	pakken.	Het	
gaat	 dus	 best	 wel	 lekker.	 Joëlle	
heeft	een	goede	opslag	en	Veerle	

erg	 goede	 aanval,	 waarmee	 we	
veel	punten	maken	en	dus	aardig	
gelijk	opgaan	met	dynamo.	net	als	
in	de	eerste	set	valt	de	concentra-
tie	ineens	weg	en	gaat	het	slecht	
vanaf	21-20.	dynamo	maakt	snel	
5	punten	en	wint	de	set.
Hoewel	 we	 al	 verloren	 hebben,	
besluiten	 we	 dat	 we	 dynamo	
geen	 5	 punten	 willen	 geven	 dus	
doen	 we	 extra	 ons	 best	 om	 nog	
een	puntje	te	halen.	Het	gaat	lek-
ker,	we	spelen	op	ons	eigen	tem-
po	en	Joëlle	heeft	nog	een	mooie	
redding.	Als	het	18-22	staat,	pro-
beren	 we	 dynamo	 nog	 even	 uit	
hun	 concentratie	 te	 halen	 door	
te	klappen	tijdens	de	opslag,	wat	
lukt!!	Als	wij	dan	mogen	opslaan	
probeert	 de	 coach	 van	 dynamo	
dat	 ook	 nog,	 maar	 dit	 mislukt	
door	 onze	 ijzersterke	 opslag.	 op	
zich	goed	gespeeld	maar	we	ver-
liezen	toch	met	20-25.

Anouck Spijkerbosch MA2

INTERSPORT WORDT DAKA



VOLLEYBAL DAMESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 - SPRINGENDAL-SET-UP`65 DS 1
11 maart - 15.30 uur

Officials 
1E SchEIdSrEchtEr
Pieter van ‘t Hof

2E SchEIdSrEchtEr
robert Jan van Dam

JuryLId
Jac van osta

LIJNrEchtEr 1
ronalD lemmers

LIJNrEchtEr 2
JoHn ter voert

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

nr. naam 
1		 Jorinda	Kremer

2		 inge	Molendijk

3		 Jorieke	Bodde

4		 Annelin	pasveer

5		 Jopke	Schutte

6		 Kiki	Von	piekartz

7		 Merle	Baasdam

8		 Marleen	van	Benthem

9		 Marianne	Het	lam	–	Scholten

10		Jaimee-lee	Morrow

11		daphne	giesselink

15		Shanlee	raye	Mclennan

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS                BEGELEIDING

trainer/coach:  
Brahim	Abchir

Assistent trainer/coach:  
ronald	leussink

data analist:  
Martine	Beekvelt

Fysiotherapeut/Krachttrainer:  
renee	van	Helden

Fysiotherapeut/krachttrainer:  
rik	lammerink	

  

(Fysiotherapie	ootmarsum)

PROGRAMMA
-  Zondag 25-3 15.30 uur  

eurosped – coolen alterno

-  Zaterdag 31-3 18.00 uur 
springendal setup – coolen 
alterno

-  Zaterdag 7-4  20.30 uur  
sliedrecht sport – coolen 
alterno

-  Zondag 15-4  15.30 uur 
coolen alterno – sliedrecht 
sport

-  Woensdag 18-4 19.30 vc 
sneek – coolen alterno

STAND   
																																							 W	 p

Sliedrecht	Sport	dS	1	 3	 14
VC	Sneek	dS	1	 3	 9
Coolen-Alterno	dS	1	 3	 6
regio	Zwolle	
Volleybal	dS	1 3 6
eurosped	dS	1	 3	 6
Springendal-
Set-up`65	dS	1	 3	 1


