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Sportief 2017
Voor iedereen wens ik een gezond 
en sportief 2017. Dit jaar begint 
voor Heren 1 met het belangrijke 
thuisduel tegen Nesselande. De 
voormalige ploeg van onze nieu-
we voorzitter Henk Wijnsma staat 
momenteel op een 9e plaats.  
Coolen Alterno Heren 1 staat nu 
11e. Het verschil bedraagt echter 
slechts één schamel puntje dus 
winst zou voor de ploeg die na 
het voortijdige vertrek van Jeroen 
Monshouwer wordt geleid door 
assistent Niels ringenaldus, zeer 
welkom zijn. Aan het einde van 
het seizoen degraderen de onder-
ste drie ploegen rechtstreeks uit 
de Eredivisie. Dus de plaats waar 
Nesselande nu staat is de eerste 
veilige positie. Onze lange mannen 
zullen ongetwijfeld willen dat hun 
eredivisie-avontuur iets langer 
duurt dan twee seizoenen, dus zal 
er vandaag alles aan gedaan wor-
den om het maximale resultaat te 
halen. In oktober speelde beide 
teams al tegen elkaar. Toen werd 
het een vijfzetter in Zevenhuizen 
waarin de thisploeg uiteindelijk als 
overwinner uit de bus kwam. Be-
nieuwd wat het vanavond wordt 
en ook benieuwd hoe Heren 1 is 
omgegaan met de trainerswissel. 
(jM)
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Volgende Flits verschijnt op 
ZAterdAG 21 jAnuAri.Kopij binnen 
donderdag voor verschijning.

De Alterno

Activiteiten

Kalender

Januari
14 Coolen-Alterno HS1-
 Nesselande HS1
21 Coolen-Alterno DS1-
 VC Sneek DS1
28 Coolen-Alterno HS1-
 Draisma Dynamo HS1

de wedStrijd vAn 
het jAAr!

Allereerst iedereen de allerbeste 
wensen voor een sportief en ge-
zond 2017!

Na alle perikelen rondom het 
vertrek van Jeroen en de onver-
wachte verlies in de kwart finale 
van de nationale beker tegen Slie-
drecht Heren 1 waren wij echt toe 
aan een ruime winterstop (waar 
wij echt wel zin in hadden). De 
afgelopen weken de oliebollen er 
weer afgetraind o.l.v. Niels ging 
de focus weer op de eerstvolgen-
de wedstrijd.
Vandaag spelen wij tegen Nes-
selande, een zeer belangrijke 
pot voor ons. Nesselande is een 
naaste concurrent voor ons en 

bij winst gaan wij van plaats 11 
(rechtstreekse degradatie) naar 
plaats 9 (geen rechtstreekse de-
gradatie), er staat wat op het 
spel!
In de uitwedstrijd hebben 3 – 2 
verloren na een 0 – 2 voorsprong, 
hiermee hebben wij ons zelf be-
wezen deze tegenstander te kun-
nen pakken.
Ondanks de perikelen rondom 
het vertrek van Jeroen en het 
zoeken naar een geschikte hoofd-
trainer zullen wij een maximale 
inspanning leveren om jullie, het 
publiek, te vermaken en deze pot 
naar ons toe te trekken.
20:00u gaan we los!!

Heren 1

Pre-Valentijnsfeest 4 februari: 
dAmeS 2 viert feeSt

Alterno Gemaskerd 
Pre -Valentijnsfeest

Zaterdag 4 Februari
 Vanaf 20.00 uur  | Georganiseerd door Dames 2

Feest is voor alle Alterno leden + een introducé 

Dresscode: Rood/Zwart + Masker
opmaak: WvL Design 

heerlijke 
rookworsten: 

bestel ze 
nu!

Het is tijd voor stamppotten en 
erwtensoep. Via onze sponsor 
DBS (Drie Beste Slagers) kunt u nu 
heerlijke rookworsten bestellen. 
Grove of fijn. 

Ga naar: www.alterno-apeldoorn.
nl/tijd-voor-rookworst/ en bestel 
ze direct. Zo zijn vers vacuüm ver-
pakt, dus geschikt om in te vrie-
zen. Maar dat is echt niet nodig: 
voor je het weet, zijn ze op.

minitrAinerS 
GeZoCht

kom meehelpen om onze mini’s 
te trainen. de minicommissie 
zoekt nog extra trainers op de 
volgende dagen/tijden:

Maandag 16.30 t/M 17.30 
uur: assistent trainer

donderdag 17.30 t/M 18.30 
uur: assistent trainer

De trainingen krijg je vooraf ge-
maild door de hoofdtrainer, Eric 
Meijer, en hoef je dus niet zelf te 
bedenken. 

Voor de assistent trainer heb je 
geen ervaring nodig. Voor de 
zelfstandig trainer is enige erva-
ring wel gewenst. En je kunt altijd 
terug vallen op de hoofdtrainer 
voor vragen en advies. 

Heb je belangstelling of wil je 
meer informatie? Neem contact 
op met Eric Meijer tijdens de 
minitrainingen of stuur een mail 
naar minicie@alterno-apeldoorn.
nl (PH) 

4 Feest Dames 2
4  Coolen-Alterno DS 1 - 

Springendal-Set-up`65 
DS 1

11 Superzaterdag
18 Halve finale Open Club

Februari

Maart
4  Coolen-Alterno HS 1 - 

Seesing Personeel HS 1
18 Finale Open Club

Overig

mei

27   Gesloten Clubkampioen 
 schappen

juni 

23-25  Minikamp

juni / juli 

30-2 Jeugdkamp

Dames 2 heeft de hoofden bij 
elkaar gestoken en besloten het 
aloude NeOrCaFe plaats te la-
ten maken voor een nieuw soort 
feest. Een gemaskerd feest met 
als hoofdkleuren zwart en rood. 
Zaterdag 4 februari is het dan 
zover. Vanaf 20.00 uur gaat het 

feest beginnen en dames 2 nodigt 
nadrukkelijk iedereen uit: jong en 
oud en neem gerust een intro-
ducé mee. We maken er met z’n 
allen een gezellig feestje van. 

jij komt toch ook?

alterno is met ingang van het 
seizoen 2013-2014 gestart met 
een eigen volleybal academie. 
op onze website vindt u hierover 
alle informatie.

Indien u vragen heeft over of uw 
kind wilt aanmelden voor de Al-
terno Volleybalacademie (AVA) 
dan verzoeken wij u contact 
met ons op te nemen via: ava.
at.alterno-Apeldoorn.nl. 
u kunt alles over de AVA volgen 
via TWITTEr: @ava_Apeldoorn. 

Wij zijn graag bereid u alle infor-
matie te geven.

alterno VolleYbal 
ACAdemie



kijkwijZer

zitVolleYballers actief 
in Competitie

 olley
   ANDERSV

tijhuiS nAAr turkije

Ook de langejongens van Jeugd 
Oranje gaan op voor kwalificatie. 
Zij spelen 13, 14 en 15 januari 
2017 om directe plaatsing voor 
het CEV – (Confédération Euro-
péenne de Volleyball) Europees 
Kampioenschap jongens onder 
20 in Balikesir Turkije. Sjors Tij-
huis, de 16-jarige middenaanval-
ler van Heren 2, maakt deel uit 
van de huidige selectie. De man-
nen spelen op 13 januari tegen 

Servië, een dag later op de 14e 
tegen gastland Turkije. Het toer-
nooi wordt afgesloten met een 
wedstrijd op e 15e tegen Monte-
negro.
Hun verrichtingen zijn te volgen 
via Facebook Jeugd en Jong Oran-
je volleybal jongens en Instagram 
#langejongens. uiteraard houden 
we u via onze eigen kanalen ook 
op de hoogte van de verrichtin-
gen van Sjors. 

zaterdag 21 januari wordt een 
competitie ronde gespeeld bin-
nen de 1e divisie.

tilburg is de lokatie waar het 
team het “beste beentje” voor 
gaat zetten.
een moment uit de landelijke 

competitie waar steeds meer 
teams van diverse volleybalver-
enigingen aan deelnemen.

Volgende groene flits een ver-
slag van de verrichtingen van 
het Alterno team en..... nieuw-
tjes m.b.t. sponsoring!

Foto van NK 2016/Doetinchem

Alterno wenZ midwinter reCreAnten 
toernooi een noG Groter SuCCeS

dit jaar deden maar liefst 10 re-
creantenteams mee. mannen 
en vrouwen in 1 team. plezier, 
samen sporten, inzet, sportief…. 
het kwam allemaal samen in het 
veld. 

Bij binnenkomst stonden er heer-
lijke taarten klaar voor alle deel-
nemers. lekker voor bij de koffie, 
getrakteerd door WENZ. Zonder 
scheidsrechter en zo min moge-
lijk spelregels, is er heerlijk gevol-
leybald. Geen onenigheid over 
een in of uit bal, of technisch niet 
correct spelen, of voetfout. Nee, 
alles werd getolereerd, over en 
weer. Zo kan het dus ook. En nu 
niet denken: oh, het is maar re-
creatief niveau, dus dan doet de 
uitslag er niet toe. Welnee, ook 
tijdens dit toernooi wordt er ge-
streden voor ieder punt.

Vooraf heetten Onno en Vera van 
WENZ iedereen welkom en na 
afloop deelden zij de prijzen uit. 
Het was wederom een geslaagd 
toernooi, met name gezellig. Vog-
lend jaar dus weer, ergens begin 
januari.

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. 
   

voorZitter henk wijnSmA reikt SpeldjeS uit

vrijdAG 13 jAnuAr

19:15 VV Alterno DS 6 - 
Spiker DS 2
21:15 VV Alterno HS 5 - Dio 
Beemte HS 1
21:15 VV Alterno DS 5 - Blok 
EVC DS 1

ZAterdAG 14 jAnuAri

9:00 VV Alterno JC 1 - SSS JC 1
9:00 VV Alterno MC 3 - 
WSV MC 2
10:45 VV Alterno JB 3 - 
Dash JB 1
10:45 VV Alterno MB 1 - SV 
Dynamo Apeldoorn MB 1
12:30 VV Alterno JB 4 - 
Pauwervoll JB 1
12:30 VV Alterno MA 1 - 
Spiker Ma 1
14:30 VV Alterno DS 7 - 
Jumbo Van Andel-Ormi DS 2
14:30 VV Alterno DS 8 - 
Voorwaarts DS 5
16:30 VV Alterno DS 4 - 
Spiker DS 1
16:30 VV Alterno DS 3 - 
BOVO DS 1
20:00 Coolen-Alterno HS1- 
Nesselande/VoorElkaar.nl HS 1

tijdens de nieuwjaarsreceptie 
afgelopen zaterdagavond, reikte 
voorzitter Henk wijnsma, naar 
goed gebruik bij onze vereniging, 
de nodige speldjes uit aan diver-
se jubilarissen. 

Daarvoor hadden de aanwezi-
gen kunnen kijken naar een oe-
fenwedstrijd van Dames 1 tegen 
Munster (uitslag 2-3) en kunnen 
luisteren naar de nieuwjaar-
speech van de kersverse voorzit-
ter van Alterno. In zijn toespraak 
benadrukte Henk het belang van 
binding aan onze vereniging, het 
belang van de eigen accommoda-
tie daarbij en de rol van de top-
teams daarbinnen. Hij kenschets-

te de vereniging als een warme 
club waar vele vrijwilligers ervoor 
zorgdragen dat elk weekend weer 
vele wedstrijden kunnen plaats-
vinden. Ook benadrukte bij het 
belang van onze sponsors en gaf 

hij aan spoedig met een plan van 
aanpak voor het commerciële be-
leid te willen komen.

Daarna was het de beurt aan de 
jubilarissen. Bijzondere aandacht 

was er voor rien Scholten en Ton 
Demmer. Mannen van het (bijna) 
eerste uur die het speldje van 
40-jaar-lid op de revers kregen. 
Jessica en Hannie kwam het-
zelfde toe maar dan als 25 jarige 
jubilarissen. De rij van 12,5 was 
een stuk langer (die kunt u hier-
onder allemaal nalezen) maar 
ook die aanwezigen werden door 
de voorzitter toegesproken en 
gehuldigd. Met een hapje en een 
drankje werd daarna door alle 
aanwezigen van de fraai opgele-
verde businessruimte genoten en 
kon samen met de speelsters van 
ons eerste damesteam de oefen-
wedstrijd nog even nabesproken 
worden. 

alle nojk-teaMs naar 
seMi-finals

alle acht jeugdteams van al-
terno hebben de eerste ronde 
van de nojk overleefd. ee ronde 
waarin de weersomstandighe-
den van grote invloed waren. 
het ene team moest daar meer 
voor in actie komen dan het an-
dere team.

Zo konden spelers en begeleiders 
van Meisjes A en B en Jongens A, 
B en CMV lekker in bed blijven 
liggen. Zij waren al verzekerd van 
directe plaatsing voor de halve fi-
nales in februari.
Het enige overgebleven jongens 
team (JC) had vanochtend met 
de winterse omstandigheden, 
de verste reis voor de boeg. Zij 
moesten afreizen naar het verre 
oosten (Ootmarsum). Daar aan-
gekomen bleek dat poulegenoten 
Avior en utrecht de reis niet had-
den aangedurfd (een overigens 
begrijpelijke beslissing gezien de 
omstandigheden). Na de gewon-
nen wedstrijd tegen SSS kon de 
ploeg van Alexander Pouw en 

Stefan Draaijer vervolgens weer 
terug naar huis, met het ticket 
voor de halve finale op zak.

Meisjes C ging na wat commotie 
in de ochtend over wel of niet 
vertrekken, uiteindelijk toch op 
pad naar Harderwijk. Daar bleken 
bijna alle teams aanwezig en na 
drie gewonnen poulewedstrijden 
kon meisjes C als poulewinnaar 
weer aan de terugreis beginnen.

Het zwaarst bevochten ticket voor 
de halve finales was voor meis-
jes CMV. Moniek Jansen en Silke 
Schuitemaker zagen hun team 
drie poulewedstrijden winnen 
maar uiteindelijk toch tweede 
worden door verlies in de vierde 
poulewedstrijd tegen rivo rijs-
sen. Daardoor was een kruisfinale 
het logische vervolg. Door hierin 
met 2-1 van Pollux te winnen, kon 
M-CMV zich na 11 gespeelde sets 
uiteindelijk als laatste plaatsen 
voor de wedstrijden in februari.
alle teams proficiat.



Het is inmiddels 2017 en in het 
lijstje met goede voornemens 
staat in de bovenste regionen, 
zoals elk jaar, het voornemen 
om meer te gaan sporten.
Dat dit een goed voornemen is 
wordt duidelijk als je eens na-
denkt over de volgende statis-
tieken:

•  Slechts 50% van de Neder-
landers voldoet aan de norm 
voor gezond en voldoende be-
wegen nl. 5 dagen in de week 
30 minuten matig intensief 
sporten. 

•  14% van de Nederlandse kin-
deren is te zwaar en 2% kampt 
met ernstig overgewicht. 

•  52% van de mensen doet we-
kelijks  aan sport. 48% dus 
niet. 

•  Wetenschappelijk onderzoek 
toont aan dat sporten veel 
positieve gezondheidseffec-
ten heeft. Het verminderd 
bijvoorbeeld de kans op hart 
en vaatklachten en mentale 
problemen en verbeterd con-
centratie en stemming. 

•  Onderzoek laat zien dat spor-
ten een voorspeller is van 

goede schoolprestaties bij 
scholieren. 

Het is mooi dat we bij Alterno 
zien dat er gesport wordt door 
jong en oud, recreatief en op 
topniveau en door jongens, 
meisjes, mannen en vrouwen. 
Dat blijkt een belangrijke func-
tie van onze vereniging te zijn 
en dat mogen we koesteren!

Prettige wedstrijd!

Column
JOHANN DE JONG

SpelerS
7 Max ruiters  14 
45 joep van den dool  15 
46 tom eggen  15 
47 thom van de heuvel  16 
48 tijmen Pijnaker  15 
67 jonas koldenhof  15 
80 coen baijens  13 
83 robin jansen  13 

begeleiding
Trainer: Gerbrand van Hierden

teaM Van de week: 
jongens b3 fit in 2017!

Een leuk wedstrijdverslag? 
Mail Het ons: info@alterno-aPeldoorn.nl

nieuwe koffiemAChine 
dankzij grote club actie

Herman brood en Henny Vrien-
ten zongen het al:
“als je wint, heb je vrienden. 
rijen dik, echte vrienden. als je 
wint, nooit meer alleen. zolang 
je wint.” Heren 1 promoveert  
voor het eerst in de geschiede-
nis van Alterno naar de eredi-
visie.  Publiek  genoeg, bier te 
weinig, feest te kort en vrien-
den genoeg..

Nu, 1 ½ jaar later en na veel ver-
lies, vloeit het bier niet meer zo 
rijkelijk. De tribunes zijn soms 
pijnlijk leeg en is winnen al 
lang geen vanzelfsprekendheid 
meer. Veel van de “vrienden” 
van toen zijn de criticasten en 
betweters van nu.

Volleybal is misschien wel een 
van de meest leerzame sporten 
als het gaat om omgaan met 
verlies en samen streven naar 
beter. Wie mij wel eens heeft 
horen praten over teams en 
samenwerken,  weet dat niets 
vanzelfsprekend is. Een van de 
dingen die je moet leren om te 
winnen is,  goed  zijn in verlie-
zen. In een gemiddelde wed-
strijd krijgt het winnende team 

ongeveer  zestig  punten om de 
oren. Wie daar niet mee om kan 
gaan, trekt aan het kortste eind. 
Zijn het niet de mooiste wed-
strijden die close zijn? Maar ook 
de leerzaamste. 

Het ligt voor de hand om daar-
bij te praten over mentale hard-
heid. Ik zeg liever, “wil, veer-
kracht en leren”. In volleybal is 
het een vaardigheid om elk ver-
loren punt direct los te laten en 
te schakelen naar de volgende. 
Volleybal is een spelletje  “tus-
sen de oren”. Maar waarbij er 
ook vrienden nodig zijn in goe-
de en slechte tijden.

Heren 1 heeft veel van dit soort 
wedstrijden gespeeld en dus 
ook veel geleerd. Stuk voor stuk 
allemaal goede gasten die maar 
een ding willen op dit moment, 
winnen. Ik heb ze zien zwoegen 
tegen Sliedrecht voor de beker 
en veel wedstrijden daarvoor. 
Vertwijfeling waarom het win-
nen maar niet wil lukken. 

Wat zou het mooi zijn  als die 
criticasten en betweters van 
nu weer die vrienden van toen 
zouden kunnen zijn. Dat het 
verliezen winnen wordt. Juist in 
deze moeilijke tijd waarbij win-
nen geen vanzelfsprekendheid 
is. Echte teams en verenigingen 
kenmerken zich door er te staan 
als het nodig is. Want juist in 
deze moeilijke tijd voor Heren 
1 zijn groene vrienden hard no-
dig. 

Om te besluiten met Brood en 
Vrienten gun ik Heren 1:

rijen dik. 
Echte vrienden

Column
PAul TEN BrOEKE

“als je wint Heb je Vrienden”

dankzij het geld dat is opge-
bracht via de grote club actie, 
konden we een nieuwe koffie-
machine aanschaffen. 

En hij staat er ook al. De eerste 
ervaringen zijn zeer positief. Zo 
kunnen we nu weer koffie en 
thee gelijktijdig tappen en is het 
apparaat sneller dan het oude. 
Kopers en verkopers van loten: 
dank jullie wel.

Het dankjewel aan de beste ver-
kopers is uitgesproken tijdens 
het Mini-toernooi. De winnaars 
ontvingen een mooie cadeaubon 
om te besteden bij onze sponsor 
Intersport. Nogmaals dank aan 
Sylke, Nathan en Tycho.
 

twee dagen Mini-VolleYbal in de alternoHal
Het nieuwe jaar zijn we weer 
goed begonnen met ons jaarlijk-
se Mini toernooi. dit jaar waren 
er meer aanmeldingen dan vorig 
jaar zodat we het toernooi over 
2 dagen hebben verdeeld. op 4 
en 5 januari was het zover. 31 
teams waaronder 13 Alternote-
ams gingen de strijd met elkaar 
aan in hun poule voor de eerste 
plaats.

Het was wel even wennen voor 
sommige kinderen, om in de va-
kantie na al die feestdagen en lek-
ker uitslapen weer even volleybal 
op te pakken. Maar al snel kwam 
de sportiviteit weer naar boven 
en werd er fanatiek gevolleybald. 
De wedstrijden waren spannend 
en de sfeer zat er goed in. Het 

was gezellig en geweldig span-
nend om naar te kijken.

En dan rekenen na de poule-wed-
strijden; op welke plek staan we, 

kunnen we nog een plekje om-
hoog en gaan we kruisfinale in? 
Op donderdag was het zelfs zeer 
spannend in de poule van niveau 
4. 

Op 3 velden was er een extra set 
nodig bij de kruisfinale. De eerste 
plek werd beloond met een team-
schotel. De tweede plek werd be-
loond met een zakje chips en de 
derde plek kreeg een zakje snoep.

Al met al 2 zeer geslaagde dagen 
met veel sportiviteit en plezier.

Hopelijk volgend jaar weer een 
succes!

De uitslagen zijn op onze site te-
rug te vinden



nr. nAAm lenGte  lftd poSitie 
1 Bram langevoort 201 cm 23 Passer/loper
2 Jesse Schuitemaker 195 cm 22 Middenaanval
3 Wessel van lunzen 188 cm 20 Diagonaal
4 Hugo van Garderen 191 cm 19 Spelverdeler
5 Niek Tijhuis 193 cm 18 Passer/loper
6 Guido Spooren 198 cm 22 Spelverdeler
7 Sjoerd Wessels 201 cm 24 Middenaanval
8 Dewi Verseput 197 cm 22 Passer/loper
9 Peter te Molder 196 cm 24 Passer/loper
10 Jelle langevoort 202 cm 25 Diagonaal
12 Maikel van Zeist 200 cm 22 Middenaanval
14 Wouter van Gilst 190 cm 22 libero

begeleiding

TrAINEr: Jeroen Monshouwer
ASSISTENT TrAINEr: Niels ringenaldus
Manager: Peter Schuitemaker
FySIOTHErAPEuT: Johann de Jong
Verzorger: Erik Bijsterbosch
SCOuT: lars Beumer

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

20.00 uur: Coolen-alterno H1 - VC nesselande/Voorelkaar.nl H1   
mini’S vAn 
de week: 

SietSe pol
 jd1

  

 

lukAS tiemenS
 jd4

nr. nAAm poSitie  lenGte  
1 Max van Mullem 22jr 1,88m 27-8-1994 Diagonaal
2 Chris van Mullem 24jr 1,95m 12-8-1992 Passer/loper
3 William de Graaff 26jr 1,96m 1-10-1990 Diagonaal
4 richard rademaker 34jr 1,91m 18-3-1982 Passer/loper
5 Marco Snijders 24jr 2,03m 15-1-1992 Midden
6 rick Wiggers 38jr 1,87m 04-02-1978 Passer/loper
7 Jan-Jaap van Schuylenburg 27jr 1,98m 25-2-1989 Midden
8 Benjamin Parkinson 19jr 1,99m 14-8-1997 Midden
9 leroy Boerefijn 23r 2,02m 17-3-1993 Midden
11 Emile Van Haaren 28jr 1,93m 8-1-1988 Spelverdeler
12 Thomas van rij 24jr 1,85m 3-3-1992 libero
13 luuk van liere 31jr 1,80m 20-3-1985 Spelverdeler

begeleiding
TrAINEr/COACH:              Kristiaan van der Wel       
TrAINEr:                         Brecht rodenburg       
TECHNISCH MANAGEr:     Bas Duiverman       
SCOuT:                           Tom Boersma
TEAMMANAGEr: Casper de Graaff 

SponSoren

offiCiAlS 
1e SCheidSreChter
robert Jan van Dam
2e SCheidSreChter
lennart de Jonge
teChniSCh jurylid
Peter Boogaard
lijnreChter 1
Fred van rossum
lijnreChter 2
Bennie Geerdink

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.

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

neVobo zoekt talenten / neVobo zoekt talenten /neVobo zoekt talenten 
de nevobo is ook dit seizoen 
weer op zoek naar talenten voor 
de diverse regionale talentencen-
tra. Via de jeugdcommissie plaat-
sen we daarom deze mail van de 
bond. bij interesse het verzoek 
om dit altijd te overleggen met de 
eigen trainer/de jeugdcommissie.

Beste jeugdvolleyballer / sters 

(meisjes geb.jaar 2006 en 2007 en 
jongens geb.jaar 2005 en 2006) en 
geachte ouders/verzorgers,

Ben jij de nieuwe robin de Kruijf, 
of ben jij de nieuwe Nimir Abde-
laziz en wil jij ook ooit in Oranje 
of in de Eredivisie volleyballen? 
Dan is het vooral belangrijk dat je 
ten eerste veel talent hebt, maar 

ook dat je het maximale aantal 
trainingsuren maakt. De Nevobo 
heeft momenteel op tien locaties 
in Nederland regionale Talent 
Centra (afgekort rTC) naar talent-
volle jeugdvolleyballers worden 
opgeleid tot topvolleyballers.
Voor het seizoen 2017-2018 zijn 
we op zoek naar nieuwe talenten 
van de toekomst! In januari/febru-

ari/maart 2017 staan er daarom 
selectietrainingen gepland waar 
talentvolle jeugd aan de rTC trai-
ners kan laten zien wat zij in huis 
hebben.
Als je interesse hebt voor deze se-
lecties: overleg dan eerst met je 
clubtrainer of hij/zij denkt dat jij 
genoeg talent hebt en wanneer ui-
teraard ook je ouders akkoord

zijn, dan kunnen je ouders of je 
vereniging je aanmelden voor 
de selectiedag via het digitale in-
schrijfformulier www.formdesk.
com/NeVoBo/aanmeldingsformu-
lier_rTC

informatie voor ouders:
Op onze website vindt u meer in-
formatie over het rTC en de her-

kenningscriteria waaraan u kunt 
aflezen of uw zoon of dochter een 
potentieel talent is. Ook een over-
zicht van alle selectiedagen vindt u 
in de bijlage.
Mogelijk zien wij uw zoon of doch-
ter dan in de toekomst terug op 
het hoogste niveau!

Hilma Kwakkenbos,  
Medewerker Topsport


