
Programma Alternohal

Zaterdag 10 MAART
9:00	 	VV	Alterno	MC	1-	

Halley MC 1
9:00	 	VV	Alterno	MB	3-	

Voorwaarts MB 1
10:45	 	VV	Alterno	JC	2-	

VVH JC 1
10:45	 	VV	Alterno	MC	5-	

VIos BeltruM MC 1
12:30	 	VV	Alterno	JC	1-	

seesIng Personeel 
orIon JC 1

12:30	 	VV	Alterno	MB	4-	
DIo ugCHelen MB 1

14:30	 	VV	Alterno	MB	1-	
Halley MB 1

14:30	 	VV	Alterno	JC	3-	
Blauw wIt JC 1

16:30	 	VV	Alterno	DS	9-	
PrIMaVo Ds 2

16:30	 	VV	Alterno	DS	7-	
VZK Ds 1

18:30	 	VV	Alterno	HS	5-	
aVIor Hs 6

18:30	 	VV	Alterno	HS	8-	
DIo ugCHelen Hs 2

Zondag 11 MAART

15:30	 	Coolen-Alterno	DS	
1	-	regio	Zwolle	
VolleyBal Ds 1

Colofon
Dit is een uitgave van Volleybal 
Vereniging Alterno i.s.m. Uitgeverij 
Stedendriehoek

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101, Tel: 055 541 7401
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

 

Doorgaan op 
ingeslagen weg

Dames 1 gaat verder op inge-
slagen weg, aldus het verslag 
op de website. als het team er 
in slaagt om ook deze zondag 
die route verder te bewan-
delen dan zou het wel eens 
spannend kunnen worden in 
de race om plaats twee. Daar-
voor moet er echter wel eerst 
gewonnen worden van Zwolle 
en dat is geen gemakkelijk op-
gave, want de afgelopen wed-
strijden hebben onze vrouwen 
de handen vol gehad aan de 
ploeg van voormalig alterno 
trainer wilfried groothuis. 
Maar	 het	 team	 heeft	 wellicht	
vertrouwen getankt uit de af-
gelopen twee wedstrijden dus, 
wie weet ligt er iets moois in 
het verschiet. De achterstand 
op nummer twee sneek is mo-
menteel geslonken tot twee 
punten dus winst is vandaag 
noodzakelijk om in de race te 
blijven.	 Het	 belooft	 dan	 ook	
een spannende wedstrijd te 
worden. Ik wens iedereen een 
mooie middag toe.

Groene     Flits 11jaargang 4
SEIZOEN 2017-2018 - Nr

18 MAART 2018
Alterno
Activiteiten
Kalender

voorwoord
MAART

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

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

DAMES 1 GAAT VERDER 
OP INGESLAGEN WEG
Door Rob Kruitbosch

Wanneer de volleybalsters van 
Coolen alterno er zelf eens van 
doordrongen zouden raken hoe 
goed ze zijn en hun grilligheid 
van zich af zouden schudden, 
dan… ja, dan kan de apeldoorn-
se equipe maar zo eens hoge 
ogen gooien in de kampioen-
spoule en serieus gaan denken 
aan een finaleplaats in de play-
offs.

Coolen alterno ging zondag in elk 
geval verder op de weg die het 
vorige week met de thuiszege te-
gen eurosped insloeg. ook tegen 
springendal set-up ’65 sleepte 
de equipe van coach ali Moghad-
dasian de volle buit in de wacht. 
Door deze 3-1 winst staat de 
landskampioen van 2014 nu al-
leen	op	de	derde	plaats	en	blijft	
ze het momenteel als tweede 
geklasseerde VC sneek in de nek 
hijgen.

ondanks	 de	 absentie	 van	 aan-
voerster linda te Molder kende 
Coolen alterno zondagmiddag 
nauwelijks noemenswaardige 
problemen met de tegenstander 
uit ootmarsum. Voor de techni-
sche	staf	is	het	in	dat	kader	altijd	
wel lekker dat ze kunnen terug-
vallen	 op	 de	 routine	 van	 Kathy	

Bonsen,	 tegenwoordig	 actief	 in	
het	tweede	team,	maar	nog	altijd	
de meest complete volleybal-
ster die aan de waleweingaarde 
rondloopt.

Coolen alterno’s voornaamste 
tegenstander	 is	 en	 blijft	 Coolen	
alterno zélf, zo bleek ook zondag-
middag bij fasen. Het onnodige 
verlies van de tweede set was 
daar een mooi voorbeeld van. 
en dat ze het bij een 17-8 voor-
sprong in het derde bedrijf nog 
benauwd dreigen te krijgen, mag 
ook gerust kenmerkend worden 
genoemd voor de alternovrou-
wen van 2018. Dat een goed 
begin het halve werk is, wees de 

bliksemstart in de vierde set uit, 
waarin	 de	 thuisploeg	 tijdens	 de	
opslagbeurt van lisanne Baak 
meteen uitliep naar een 12-1 
voorsprong.

Het is bij Moghaddasians gril-
lige gezelschap echter veel te 
weinig ‘erop en erover’! wil de 
apeldoornse ploeg serieus werk 
gaan maken om VC sneek van de 
tweede plaats te verdringen en 
de	eindstrijd	om	de	 landstitel	 te	
bereiken, dan is het zaak om de 
haast structurele ‘inzinkinkjes’ in 
de resterende zes wedstrijden tot 
aanvaardbare	proporties	terug	te	
brengen. setstanden: 25-17, 22-
25, 25-20, 25-15.



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 zater-
dag 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-apeldoorn.nl met de vol-
gende. opgeven kan uiterlijk tm 
zaterdag 24 maart. 

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 
jezelf samen met je team op te 
geven. 

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. 

Verzamelt 
u uw kle-

ding ook voor 
de	 bag2school	 actie?	Donderdag	
13 juni komt de vrachtwagen 
weer langs om het ingezamelde 

goed weer op te halen. u kunt uw 
kleding dan inleveren in gesloten 
plastic	 zakken	 bij	 de	 Alterno	 hal.	
Detailinformatie	 over	 exact	 wan-
neer en tot hoe laat, zullen we 
nog	 laten	 weten.	 Deze	 actie	 le-

vert alterno de nodige centjes op, 
waardoor	we	weer	leuke	activitei-
ten kunnen organiseren voor de 
mini’s. recentelijk zijn de mini’s 
naar BounZ geweest. wie weet 
wat het volgende uitje wordt??

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

MAXI’S ZIEN DAMES 2 
MAKKELIJK WINNEN

een van de hoofdprijzen van de serious request loterij die vorig jaar 
december bij alterno werd gehouden, was om als mini-van-de-week bij 
de wedstrijd van dames 2 te mogen aansluiten. Het winnende duo Jelle 
en Jesse viel vandaag met de neus in de boter, al konden de maxi’s van 
deze wedstrijd niet lang genieten. Binnen het uur was de wedstrijd te-
gen rode lantaarndrager taurus bekeken. Met drie maal 25-14 als eind-
resultaat en drie punten als gevolg. Voor de stand in de topdivisie had 
het geen gevolgen. eric Meijer en zijn vrouwen blijven derde.

Dames Top krijgt lesje 
volleybal van Dames 1

nodig of niet, maar gezellig en 
leuk was het zeker. Vroeger, ja, 
echt vroeger, waren de rollen om-
gekeerd. gaven wij als wat jonge-
re toppers aan een aantal Dames 
1 volleybalsters training. 
nu zijn de rollen omgekeerd en 
staan daar gina, linda en Iris. 
Jonge meiden die denken dat wij 
ook nog heel soepel zijn. De 10 
minuten warming up worden 10 
minuten gezelligheid; de push 
ups worden er 2 in plaats van 50; 
inspelen: oke, daar houden we 
wel van. Vlinderen: ook wel, mits 
je snapt waar je naar toe moet 
en welke bal je nu waar naar toe 
moet	 spelen.	 tegen	 de	 tijd	 dat	
topper M (we noemen verder 

geen	 namen),	 het	 door	 heeft,	 is	
de	rest	al	moe.	Dan	partijtje.	Daar	
houden we nog meer van. en dan 
zijn de rollen omgekeerd. wij la-
ten	zien	hoe	we	ongelooflijke	bal-
len kunnen spelen, dat we iedere 
keer	weer	zeer	creatief	zijn	in	het	
bedenken van een yell, hoe we na 
iedere	flater	weer	in	een	deuk	lig-
gen van het lachen, dat we snoe-
pen (kilo’s drop) tussen iedere 
set, …..en dat we na de training 
ook houden van een hapje en een 
drankje.

gina, linda en Iris, onwijs bedankt 
voor	 de	 fijne	 lessen,	 de	 gezellig-
heid, het leren vlinderen aan 1 
van onze toppers,….

T-shirt van de week van 
Alterno: Boer en bont
Je raadt het al. De week is in aan-
tocht en daar hoort een t-shirt bij. 
Binnenkort te bestellen. wit van 
kleur	 met	 een	 prachtige	 opdruk	
en weer van heerlijke ‘sport’-
stof.	 Het	 zijn	 kwalitatief	 dezelfde	

soort t-shirts als afgelopen keer 
(de groene met let’s glow op de 
achterzijde). De passets zullen 
weer beschikbaar komen. Houd 
de site in de gaten voor het laat-
ste nieuws.

INTERSPORT 
WORDT DAKA
De afgelopen jaren is Intersport 
Jonker nauw verbonden geweest 
aan onze vereniging. onze ver-
enigingsleden konden bij richard 
Klein en zijn medewerkers reke-
nen op de prima service op het 
gebied van schoenen, kleding en 
accessoires. Intersport Jonker is 
sinds jaar en dag ook trouw spon-
sor van onze vereniging. Vanaf 
heden is Intersport Jonker over-
genomen door DaKa sport. DaKa 
sport is een familiebedrijf dat al 
ruim	50	jaar	actief	 is	 in	de	sport-
artikelen.

DAKA	 Sport	 heeft	 14	 filialen	 in	
heel nederland en staat bekend 
om	haar	ruime	sportcollecties	en	
wintersportspecialisme. aan de 
Voorwaarts, naast het omnisport, 
zullen DaKa en Intersport Jonker 
hun krachten bundelen. als al-

terno zijn we erg tevreden over 
de service van Intersport Jonker, 
wat zich kenmerkte door de uit-
stekende klantbediening. DaKa 
heeft	aangegeven	dit	zeker	te	wil-
len	continueren.
Bij DaKa apeldoorn zullen dan 
ook alle vertrouwde medewerkers 
van Intersport Jonker weer in de 
winkel aanwezig zijn.

Het bestuur van alterno wil Mo-
nique en richard Klein bij deze 
bedanken	 voor	 de	 erg	 prettige	
samenwerking de afgelopen jaren 
en ze veel geluk en succes toe-
wensen voor de toekomst.



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

PROGRAMMA DAMES 1
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 uur VC sneek – Coolen alterno

STAND DAMES 1 weDstrIJDen Punten
1 sliedrecht sport Ds 1   4 17
2 VC sneek Ds 1   4 11
3 Coolen-Alterno dS 1   4 9
4 eurosped Ds 1   4 7
5 regio Zwolle Volleybal Ds 1 4 6
6 springendal-set-up`65 Ds 1 4 1

VolleYBAl DAMeS

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

Zondag
15 april 2018

15.30 uur

gratis ENtrEE

Coolen-Alterno DS 1
SlieDreCht Sport DS 1

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

Stemmen nu mogelijk
recentelijk hebben we een oproep geplaatst aan alle alterno-leden 
om, diegenen die een rekening hebben bij de rabobank, lid te wor-
den. De rabobank is nl. een campagne gestart om verenigingen te 
ondersteunen. leden mogen zelf bepalen aan wie zij hun stem uit-
brengen. De startdatum om te stemmen is 13 maart. Dus stem op 
Alterno	tijdens	de	rabobank	Clubkas	Campagne.	Als	 lid	van	rabo-
bank	Apeldoorn	e.o.	mag	je	tijdens	de	rabobank	Clubkas	Campagne	
stemmen op alterno. Breng jouw stem uit van 13 maart t/m 2 april. 
Beslis	mee	en	kom	in	actie	via	de	website
www.rabobank.nl/apeldoorn. om te stemmen: 
www.clubkascampagne.nl/apeldoorn/clubkascampagne#

STAND DAMES 2  weDstrIJDen Punten
1 ecare apollo 8 Ds 1    17 42
2	Pharmafilter	US	DS	1		 	 	 17	 33
3 VV alterno Ds 2    16 32
4	iBM	Client	innovation	Center	Benelux/
Veracles Ds 1    17 32
5 oBeg Donitas Ds 1    17 32
6 VV utrecht Ds 1    17 29
7 laudame Financials VCn Ds 1  16 28
8 Prima Donna Kaas Huizen Ds 1  17 22
9 seesing Personeel orion Ds 1  17 19
10 sV Dynamo apeldoorn Ds 1  15 18
11 VC sneek Ds 2    17 10
12 oskam taurus Ds 1    17 3

PROGRAMMA DAMES 2
17 mrt. 19:30 uur OBEG Donitas DS 1 - VV Alterno DS 2
22 mrt. 20:00 uur SV Dynamo Apeldoorn DS 1- VV Alterno DS 2
24 mrt. 20:00 uur VV alterno Ds 2 - VV utrecht Ds 1
2 apr. 14:30 uur ecare apollo 8 Ds 1 - VV alterno Ds 2
7 apr. 17:00 uur Prima Donna Kaas Huizen Ds 1 - VV alterno Ds 2
14 apr. 20:00 uur VV alterno Ds 2 - sV Dynamo apeldoorn Ds 1



VOLLEyBAL DAMESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 -  REGIO ZWOLLE VOLLEyBAL DS1
18 maart - 15.30 uur

Officials 
1E SChEIdSrEChtEr
HélènE GElDOf

2E SChEIdSrEChtEr
MicHiEl DE KOrt

tEChNISCh jurylId
HErMAn DuEl

lIjNrEChtEr 1
HAnS HArMElinK

lIjNrEChtEr 2
ricHArD WEEnK

mini´s vd week 

Kyra Van gInKel MD5 

KaJa sCHouten MD3

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 Positie lengte geb.datum
1. robin van de Velde  spelverdeler  1.80 meter 18-11-1992 

2. siska Hoekstra Diagonaal 1.81 meter 11-12-1991 

3. Marije neuman Midden 1.80 meter 11-06-1994 

5. ester de Vries Passer-loper 1.83 meter 26-02-1992 

6. Iris reinders Passer-loper 1.81 meter 27-10-1994 

7. anneke ykema Midden 1.91 meter 14-07-1992 

 8. Maureen vd woude Midden 1.88 meter 25-05-2000

9. Kim robitaille spelverdeler 1.80 meter 16-10-1991 

10. Manon Zeeboer Diagonaal 1.75 meter 07-02-1995 

11. Kelly van de Haar Diagonaal 1.87 meter 27-03-1997 

13. rosita Blomenkamp libero 1.71 meter 20-07-1990

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS                BEGELEIDING

wilfried groothuis

hoofdcoach 
Pascal Veneman

assistent-coach   
edwin van den Broeke

Manager   
Matthieu	van	den	Broeke

Videoscout


