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Derby-tijD
Vanavond kunt u genieten van 
een onvervalste derby. De heren 
van alterno nemen het op tegen 
de heren van Dynamo. Een wed-
strijd, altijd goed voor het nodige 
spektakel. De eerlijkheid ver-
diend wel om te vermelden dat 
onze buren zwaar favoriet zijn.  
Dynamo doet serieus mee om 
de prijzen en de eerste is afgelo-
pen week weer een aardige stap 
dichterbij gekomen. De ploeg uit 
het Omnisport wist zich via SSS 
te plaatsen voor de finale van de 
nationale beker. Alvast een felici-
tatie waard. Voor vanavond is de 
verwachting dan ook dat de winst 
wel naar de gelen zal gaan, maar 
wellicht dat de groenen, die al 
weer enige weken onder leiding 
van niels ringenaldus verwoede 
pogingen doen om het degrada-
tiespook kwijt te raken,  het de 
bekerfinalist nog lastig kunnen 
gaan maken. In ieder geval een op 
papier aantrekkelijk duel waarin 
Alterno de punten niet hoeft te 
pakken. Dat zal moeten gebeuren 
in de zeven wedstrijden daarna. 
Dan moet getracht worden om 
voldoende punten te pakken om 
aan het einde van het seizoen op 
plaats 9 te eindigen. De eerste 
veilige plek in deze competitie, 
want de nummers 10, 11 en 12 
gaan linea recta naar de topdi-
visie terug. alterno staat mo-
menteel 10e en slechts 1 puntje 
verwijderd van die 9e positie. We 
gaan het zien. Ik wens u in ieder 
geval voor vanavond een plezie-
rige derby.

voorwoord
DOOr jOS mulDEr

Colofon
Eindredactie: jos mulder
Opmaak: jolanda Schaake
Foto´s: rudy Biekart
Drukwerk: uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl
Volgende Flits verschijnt op 
ZAterDAG 4 februAri
Kopij binnen donderdag voor 
verschijning.

De Alterno

Activiteiten

Kalender

Januari

28 Coolen-alterno HS1-
 Draisma Dynamo HS1

jij bent er 
toch ook bij?

De posters hangen in de kantine. 
je kunt er niet omheen. al rode 
kleding klaargelegd?? Een mas-
ker aangeschaft? Het belooft een 
mooie feestelijke avond te wor-
den met nog een verrassing door 
Dames 2. Dus kom gewoon en 
feest gezellig mee. Zaterdag 4 fe-
bruari is het dan eindelijk zo ver.

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 

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

coolen Alterno heren 1 teGen 
DrAisMA DynAMo heren 1, 

een onvervAlste Derby.

afgelopen zondag speelden wij 
tegen de nummer 1  lycurgus  in 
groningen. Het was improviseren 
voor niels want er waren maar 
liefst 3 geblesseerde spelers te 
weten maikel (lies), jelle  en jesse 
(lies). gelukkig hadden wij in Sjors 
Tijhuis, u kent hem wel het ‘broer-
tje’ van niek en Daan, speler van 
Heren 2 en aanstormend talent in 
jong Oranje een prima vervanger.  
Ondanks de inzet werd het een 
3-0 verlies, geen schande tegen 
een ploeg als lycurgus. Vandaag 

spelen wij tegen onze stadsge-
noot en de nummer 2 in de com-
petitie Draisma Dynamo Heren 1. 
In de vorige wedstrijd wonnen wij 
verrassend de eerste set om ver-
volgens toch nog met 1-3 aan de 
broek te krijgen.
Ook vandaag proberen wij, met 
de hulp van jullie, weer een setje 
of misschien een puntje te snoe-
pen van Dynamo met enthousiast 
en goed volleybal.

Veel plezier, Heren 1

Fada Theatre

Ik kan me niet herinneren wanneer ik 
voor het laatst gehuild heb bij een voorstelling.
Maar vanavond kon ik gewoon niet stoppen. 
“Wat een indrukwekkende voorstelling!”

Concept en regie: Ramez Basheer en Ahmad el Herafi
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hotography

Talent op 
de Vlucht
Aangrijpende vluchtverhalen 
van en door Syrische 
vluchtelingen verteld 

Zeker vAn een Plek in 
De PlAy-offs

vol goede energie begonnen we 
afgelopen zaterdag in eigen hal 
de wedstrijd tegen sneek. We 
hadden nog wat recht te zetten 
nadat de beker in december nipt 
met 2-3 verloren ging.

met een ijzersterke serve en 
goede blokkering wisten we ge-
lijk een voorsprong te pakken 
tegen de Friezinnen. Zo wonnen 
we de eerste set met 25-20. De 
tweede set was een stuk span-
nender. Door mooie reddingsac-
ties van rosita en vechtlust wis-
ten we in de spannende slotfase 
ook de tweede set naar ons toe 
te trekken. Het alterno publiek 
liet zich goed horen en klapte en 
schreeuwde enthousiast mee. Zo 

konden we de derde set volop 
doorknallen en door een sterke 
serve serie van Bregje in het mid-
den van de set wisten we een ri-
ante voorsprong te pakken. Deze 
gaven we niet meer uit handen 
en zo werd het 25-18 en 3-0.
Een heerlijke overwinning! niet 
alleen hebben we nu een team 
uit de top 3 verslagen, ook staan 
we nu zelfstandig vierde en zijn 
zeker van een plek in de play-
offs. Puzzelstukjes lijken steeds 
meer op hun plek te vallen en we 
hebben zin om deze fantastische 
start van 2017 een mooi vervolg 
te geven. Op naar zondag want 
dan staat om 15.30 uur de uit-
wedstrijd tegen Peelpush op het 
programma (HH).

liD WorDen
vAn Alterno

Iedereen kan zich op elk gewenst 
moment aanmelden als nieuw 
lid van alterno. Ben je geïnteres-
seerd en zou je een paar keer mee 
willen trainen, vraag dan eerst in-
formatie aan over het gewenste 
niveau door een interesseformu-
lier in te vullen op onze website 
en/of een mail te sturen.

Mini-volleybal 
(leeftijd 4-12 jaar) 
Bekijk eerst de informatie brochu-
re en besluit of je interesse hebt 
in een proefles: Download de bro-
chure op onze site.

voor Meer inforMAtie:
Claudia Cornelies 
minicie@alterno-apeldoorn.nl

Jeugdvolleybal 
(leeftijd 12-18 jaar) 
Henriëtte Kunst 
jeugdcie@alterno-apeldoorn.nl

Senioren
Freek meeske 
seniorencie@alterno-apeldoorn.nl

Zitvolleybal 
jouke de Haan 
zitvolley@alterno-apeldoorn.nl

Recreanten  
rudy van Hedel 
recreanten@alterno-apeldoorn.nl

Zaterdag 11 februari - 20.00 uur - zaal open 19.30 uur
christelijk lyceum aan de jachtlaan in Apeldoorn. 
Toegangskaarten à €8,- zijn te bestellen via de website 
www.fada-apeldoorn.jouwweb.nl



kijkWijZer
het is zaterdagochtend 9.45. 
binnen in de hal wemelt het 
van de kinderen en ruikt het 
naar popcorn, er is een mini-
ochtend aan de gang. Maar 
buiten op de parkeerplaats 
verzamelt het zitvolleybalteam 
zich om te vertrekken richting 
tilburg voor de eerste wedstrij-
den van 2017.

Wanneer we in de hal aanko-
men zijn de eerste wedstrijden 
van de dag net begonnen en 
kunnen we al even van de sfeer 
proeven. Ook zien we dat er een 
aantal camera’s naast het veld 
zijn opgesteld, we zijn via een 
livestream te volgen. Snel delen 
we de link op onze facebookpa-
gina (en stiekem doen we via 
de camera de groetjes aan onze 
moeders).

In de tweede speelronde mogen 
we zelf aan de bak tegen Sneek. 
Het is een rustige pot om in te 
komen. Zonder al te veel in de 
problemen te komen winnen 
we met 2-0.
Hier mogen we wel even van bij-
komen, we kunnen weer plaats 
nemen in de kantine. Hier delen 
we ons resultaat op facebook, 
welke al veel geliked wordt.

Onze tweede wedstrijd is te-
gen Spaarnestad, een altijd las-
tige tegenstander. Dit blijkt ook 
nu weer, we maken veel eigen 
fouten. De service is niet sterk 
genoeg om Spaarnestad onder 
druk te zetten. We verliezen 
deze wedstrijd dan ook met 2-0.

gelijk mogen we de volgen-
de wedstrijd spelen, waar de 
woordgrapjes al snel over ge-
maakt worden. Zo gokt Sander 
dat we tegen GOK moeten, wil 
Martijn er wel op gokken dat we 
gaan winnen en zo ging het nog 
wel even door. Beide heren kre-
gen gelijk, net als tegen Sneek 
was het niet een heel moeilijke 
wedstrijd.
De vierde wedstrijd speelden 
we tegen allvo. In het aanzien 
een lastig team vanwege de 
lange mannen die er in zitten. 
Dit is ook te merken aan ons 
spel, we spelen wat onrustig en 
maken het ook extra spannend. 
De laatste set staan we achter, 
maar weten de set naar ons toe 
te trekken. Hierdoor staat er ook 
nu een 2-0 op het scorebord.

Onze laatste wedstrijd spelen 
we tegen Volley Tilburg. We zijn 
vol in de schijnwerpers van de 
camera’s! En we hebben een 
goede pot neergezet. Beide wil-
len we met een winst de dag 
afsluiten, maar dat lukt helaas 
niet. In een zeer goede pot 
waarin het stuivertje wisselen 
is, wordt het 1-1.

een goed eerste toernooi!

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. 
   

vrijDAG 27 jAnuAri

19:15 VV Alterno DS 5 - 
auto van Oort/rebelle DS 2
19:15 VV Alterno DS 6 - 
Hooiberg DS 1
21:15 VV Alterno HS 5 - 
Bruvoc HS 1
21:15 VV Alterno HS 7 - 
WSV HS 3

ZAterDAG 28 jAnuAri

9:00 VV Alterno JC 1 - 
E.V.V. jC 1
9:00 VV Alterno JC 2 - 
renswouw jC 1
10:45 VV Alterno MB 4 - 
Vocluma mB 1
10:45 VV Alterno JB 4 - 
E.S.V. jB 2
12:30 VV Alterno MA 3 - 
SV Dynamo apeldoorn ma 2
12:30 VV Alterno MA 1 - 
Woudenberg MA 1
14:30 VV Alterno DS 7 - 
n.V.C. DS 1
14:30 VV Alterno DS 8 - 
avior DS 8
16:30 VV Alterno DS 4 - 
Trivos DS 1
16:30 VV Alterno DS 3 - 
regioBank-Brandwacht/
SVI DS 1
20:00 Coolen-Alterno HS 1 
- Draisma Dynamo HS 1

Zeven uit tien
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Z i t v o l l e y b a l  b i j  A l t e r n o

Volg ons ook op   Volleybal Vereniging alterno - Zitvolleybal

sPortPenninG voor jc1

De mannen moesten woensdag 
om 16.00 uur in het gemeente 
huis zijn waar ze met alle gepaste 
egards werden ontvangen. 

namens onze vereniging was 
voorzitter Henk Wijnsma aan-

wezig en uiteraard was ook onze 
huisfotograaf rudy van de par-
tij. De uitreiking zelf begon om 
16.30 u. waarbij, nadat alle teams 
waren toegesproken, de pennin-
gen door wethouder van sport 
nathan Stukker persoonlijk bij 

onze jongens werden omgehan-
gen. Een mooie kroon op een fan-
tastisch jaar voor dit team.

Dus nogmaals een van harte pro-
ficiat voor:

Menno Lambooij, Quinten Kol-
denhof, raphael van den Doel, 
nils Siemerink, Olaf Stegeman, 
Dominic van de Waard, Olaf 
Schäffer, Bart van triest, Marnick 
Bredenoort, nikola lukic en coa-
ches alexander Pouw
en Stephan Draaijer.

Afgelopen woensdag kreeg jongens c1 nog een extra huldiging voor 
de prestatie van het afgelopen jaar. om het geheugen nog even op 
te frissen: onder leiding van Alexander Pouw en stefan Draaijer wer-
den de mannen afgelopen juni kampioen van nederland tijdens de 
nGjk, de nationale gesloten jeugdkampioenschappen. tijdens deze 
toernooidag strijden de jeugdteams die in hun regio kampioen zijn 
geworden tijdens de reguliere competitie, tegen elkaar.

WeDeroM Geen Winst voor D2
in tegenstelling tot vorige week 
mochten we zaterdag tegen 1 
van de bovensten in de compe-
titie spelen, vc Weert. een wed-
strijd waarvan we verwachtten 
geen vloek over ons heen te heb-
ben. We hadden er vertrouwen 
in, na wel 2 goede trainingswe-
ken! De vorige wedstrijd tegen 
deze tegenstander hebben we 
namelijk gewonnen en veel kill 
blocks gemaakt. een team waar 
wij weer geprikkeld werden om 
ons eigen niveau te halen dus.

Helaas is dit niet echt gelukt..
De eerste set begonnen we al met 
een behoorlijke achterstand. Ook 
omdat we onze opdracht, onze 
service goed houden, niet goed 
hebben uitgevoerd. We verloren 
deze met 20-25.

De tweede set was het roer om-
gegooid en heeft coach Eric wat 
gewisseld. Een spannende set 
waarin we meer onze kwaliteiten 

konden laten zien. Verdedigend 
kwam er meer pit in! Helaas kon-
den het in de aanval niet genoeg 
afmaken, waardoor we de set 
met 24-26 verloren.

Door deze tegenslag leek het als-
of we de 3e set er helemaal niet 
meer door kwamen. Dit was dui-
delijk te zien op het telbord, die 
eindigde met een stand van 12-
25. Ondanks alles heeft Maureen 

passend en verdedigend een goe-
de wedstrijd gespeeld.

Volgende week spelen we uit 
tegen een middenmoter, VV 
utrecht. maandag zullen we in-
ventariseren wat we kunnen ver-
beteren met z’n allen. Ook zullen 
hard blijven training om weer 
punten te gaan pakken!

Kimberly

met ingang van dit seizoen is 
het mogelijk om in het club-
huis gebruik te maken van pin-
betaling. uiteraard verdient 
dit de voorkeur boven con-
tante betalingen. Het op reke-
ning laten zetten is niet (meer) 
mogelijk.



ik kom uit de “voetbalwereld”. 
Dus toen ik voor het eerst in 
aanraking kwam met het feno-
meen “open club” was ik ho-
gelijk verbaasd.

Verbaasd, omdat ik eigenlijk er 
toen pas achter kwam dat het 
in het volleybal het niet echt 
gewoon is om leeftijdsgenoten 
tegen elkaar te laten spelen. 
In de voetbal competitie is dat 
anders. Slechts bij hoge uitzon-
dering wordt er iemand doorge-
schoven naar een hogere leef-
tijdscategorie.

natuurlijk weet ik wel dat er 
een belangrijk verschil is. Voet-
bal is een contactsport, zodat 
techniek hier ondersneeuwt ten 
opzichte van kracht van een ou-
der kind/volwassene, maar het 
gaat ook om het sociale aspect.

De leeftijdsverschillen zijn af 
en toe wel erg groot, vind ik. Ik 
weet niet of dat altijd bevorder-
lijk is voor het spelplezier. Ik ken 
daar een paar voorbeelden van, 
waar het totaal verkeerd is uit-
gepakt.

maar bij de “Open Club” wordt 
er gespeeld in vaste leeftijds-
categorieën. Dus leeftijd tegen 
leeftijd. Mooie wedstrijden 
vaak, zeker in de halve finale en 
uiteraard de finaleronde. Hard 
ook, wetten van de topsport 
worden hier toegepast. De 
beste spelers/speelsters spe-
len. Dat betekent dus, dat van 
de selectie van 10-12 er vaak 
maar 6-7 spelen. De trainers 
bepalen hierin de keuze en die 
zijn niet altijd even begrijpelijk 
of acceptabel voor alle ouders, 
zeker omdat je als ouder een 
(gekleurde) mening hebt over 
de mogelijkheden/prestaties 
van je kind.

gelukkig kent de nederlandse 
Taal hier een mooi spreekwoord 
voor. 
“Spreken is Zilver, Zwijgen is 
Goud”. Het heeft weinig zin, om 

tijdens een toernooi, de trainers 
hier op aan te spreken, beter is 
om dit op een later tijdstip in 
alle rust op te pakken. Dan zijn 
de emoties ook weggezakt.

maar goed, ik dwaal af. Het be-
perkende van dit systeem is, dat 
er dus maar een paar keer per 
jaar tegen leeftijdsgenoten ge-
speeld wordt. Hoe mooi zou dit 
zijn, om dit 1 à 2 keer per maand 
te doen. Volgens mij is de hal op 
zondag slechts gedeeltelijk be-
zet. Daar zouden dan eventueel 
wedstrijden tegen goede tegen-
standers georganiseerd kunnen 
worden. je zou een soort van 
nederlaag toernooi kunnen or-
ganiseren. Dus degene die het 
betreffende team van Alterno 
de grootste nederlaag toe-
brengt gedurende het jaar, wint 
de wedstrijdenreeks.

Voordeel is hier, dat jeugd op 
regelmatige basis tegen leef-
tijdsgenoten speelt en dat er 
geleerd wordt om met druk 
en teleurstellingen om te gaan 
en bovendien is het een goede 
voorbereiding op de Open Club 
kampioenschappen.

Ik wil jullie dan ook van harte 
aanbevelen om op 18 februari 
een hal uit te zoeken, waar een 
halve finale van de Open Club 
gespeeld wordt.

natuurlijk gaan jullie naar een 
hal waar een team van alterno 
jullie steun verdient. Wij gaan 
met meisjes B mee.

Dus alvast veel plezier gewenst!

coluMn
HarOlD

sPelers
nr. naam lengte leeftijd Positie
2 Marrit Demmer 172 cm 42 Passer/Loper
4 Leonie Scholten 170 cm 31 Spelverdeler
5 Jiska Vlieg 179 cm 27 Middenaanval
6 Vera van Doorn 173 cm 26 Passer/Loper
7 Ellen Gerretsen 172 cm 36 Passer/Loper
34 jamie van Dijk 163 cm 18 Diagonaal
52 melissa rehorst 165 cm 23 Diagonaal
59 Inge rietberg 180 cm 23 middenaanval
73 Britt de Oude 176 cm 20 Diagonaal
74 Inge van den Brink 173 cm 20 Passer/Loper
84 Marijn Hemken 179 cm 29 Middenaanval
98 Sanne van andel 164 cm 18 Spelverdeler
 

beGeleiDinG
Trainer: Laurens Leerkes

Assistent trainer: Inge ten Berge

teAM vAn De Week: 
DAMes 8 oPen club

Missie GeslAAGD in schAlkhAAr
Zaterdag 21 januari was het 
weer zover voor ons. We had-
den ’s middags om 13.30 een 
wedstrijd tegen Avior dames 4 in 
schalkhaar. het was van tevoren 
nog even zoeken naar een coach, 
maar gelukkig wilde de vader 
van Daphne deze taak op zich 
nemen. Wij staan op de 7e plaats 
en Avior stond één plekje onder 
ons, dus we moesten zorgen dat 
zij geen punten konden pakken. 
in de 1e helft hadden we 3-2 van 
Avior gewonnen en we moesten 
onze afspraak nakomen: ‘het be-
ter doen in de 2e helft’.

De eerste set ging van start en 
het ging gelijk op, af en toe wat 
moeizaam en ballen die zomaar 
in het centrum vielen aan onze 
kant. Toen een serviceserie waar-
door we een paar punten op 
voorsprong kwamen. De coach 
van avior wisselde wat mensen 
en hierdoor kwamen we weer op 
een gelijke stand. uiteindelijk wis-

ten wij deze set met 23-25 binnen 
te slepen. Vol goede moed gingen 
we de 2e set in, maar dat verliep 
nog niet zo soepel. avior had 
meteen al aan het begin een goe-
de serviceserie waardoor wij 6 
punten achter kwamen te staan. 
Toen een mooie aanval van onze 
kant en we konden weer door. 
Toch liep het niet helemaal aan 

onze kant. avior pakte deze set 
dus met 25-22.

De derde set in en die ging ons 
goed af. mooie aanvallen, passes, 
blokjes en rally’s. Eigenlijk verliep 
alles wel goed. Soms nog wat bal-
len die zomaar vielen, maar het 
was zeker goed genoeg om avior 
te verslaan. Het ging in het begin 

nog gelijk op, maar later staken 
wij er bovenuit. We wonnen deze 
set met 15-25.

nu kwam het aan op de 4e set, 
we wilden niet weer vijf sets, dus 
we moesten alles geven.

En dit lukte zeker. Bij ons liep 
het lekker en avior had niet veel 
meer in te brengen. met 2x een 
mooie serviceserie van Daphne 
en Esther, passes van Quinty en 
mooie smashes van onze aanval-
sters sleepten wij deze set binnen 
en wonnen we de wedstrijd met 
3-1, missie geslaagd dus!

luna en Sanne bedankt dat jullie 
weer mee wilden doen en de va-
der van Daphne bedankt voor het 
coachen!
Onze volgende wedstrijd is aan-
staande vanavond (vrijdag) om 
19.15 thuis tegen Hooiberg da-
mes 1.

Tot dan, Puck Vink, dames 6

net niet sterk GenoeG
Afgelopen vrijdag was het tijd 
voor een spannende wedstrijd 
voor Dames 11. onze tegenstan-
der was voorwaarts, 1 van de 
teams waar we mee strijden om 
het kampioenschap. De eerste 
set begon wat wisselvallig, fou-
ten van onze kant zorgde ervoor 
dat we op een achterstand ston-
den. echter na een goede opslag-
beurt van een van de speelsters, 
haalden we de achterstand in en 
wonnen we de set nipt met 25-
23.

De tweede set liep veel beter dan 
de eerste, we hadden goede op-
slagen en maakte rally’s ook vaak 
af. Dit resulteerde in een eind-
stand van 25-19, een 2-0 voor-
sprong voor ons nu.

De derde set werd spannender, 
we gingen gelijk op en probeerde 
de punten binnen te halen, maar 
dit ging moeizaam. We waren erg 
gewaagd aan elkaar, maar wij wa-

ren deze set net niet sterk genoeg 
voor Voorwaarts. Het resultaat 
24-26.

De vierde set wilde we verder-
zetten wat we tijdens de laatste 

punten van de vorige set hadden 
laten zien. Dit lukte echter niet 
en we maakte te veel fouten. We 
werden niet weggespeeld, maar 
konden de punten ook maar niet 
scoren, dus ook deze set ging 

naar Voorwaarts met 22-25.
Dit betekende dat we een vijfde 
set moesten spelen. Wij moch-
ten met de opslag beginnen. We 
konden geen voorsprong creëren, 
dus werd er wat gewisseld in het 
team. 
na het wisselen van kant, liep 
het beter. We begonnen aan een 
inhaalslag, wat ons nog redelijk 
wat punten opleverde. Helaas 
net niet genoeg, en we verloren 
de set, ondanks aanmoedigingen 
van het publiek en wisselspeel-
sters.

Het was even balen van het ver-
lies, maar we kunnen best trots 
zijn op de vechtlust die we soms 
lieten zien in de wedstrijd.

Onze volgende wedstrijd is Vrij-
dag 27 Januari in Bathmen, hope-
lijk kunnen we dan weer rekenen 
op jullie aanmoediging!

Melissa

heb je een leuk WeDstrijDverslAG? MAil het ons: 
info@alterno-apeldoorn.nl

stAnD DAMes 8
 team Wedstr. Punten
1 Salvora DS 2 12 51
2 avior DS 5 11 45
3 a.B.S. DS 1 11 42
4 avior DS 9 12 42
5 vv Alterno Ds 8 11 26
6 avior DS 8 12 25
7 Voorwaarts DS 5 11 23
8 jumbo Van andel-Ormi DS 3 12 14
9 WSV DS 1 8 13
10 Klarenbeek DS 1 11 12
11 a.B.S. DS 2 11 12
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20.00 uur: Coolen-alterno hs1 - draisma dynamo hs1 
Mini’s vAn 
De Week: 

sven jAcobsen 
jD4

tijMen ten voorDe 
jD4

nr. nAAM Positie          lenGte 
2 Dustin Bontrop Libero     1,80 m
3 Bart van garderen Spelverdeler/aanvoerder  1,85 m
5 Wessel Anker  Midden    2,00 m
6 Nico Manenschijn Diagonaal    1,97 m
7 Frits van Gestel Passer/Loper    1,95 m
8 Wessel Keemink Spelverdeler    2,00 m
9 renzo Verschuren midden    1,93 m
10 michiel van Dorsten Diagonaal    2,12 m
14 Wessel Blom  Passer/Loper    1,99 m
15 rune Fasteland midden aanvaller   2.06 m
16 Mats Kruiswijk Passer/Loper    1.85 m

stAf
Bas Hellinga   Trainer/coach
Justin Sombroek  Assistent trainer/coach
arie Verbeek   manager/contactpersoon
Frank BaakData   analist
rob van den Berg  Verzorger
Joop Wijker   Verzorger
Twan Verboom  Fysiotherapeut
Hans Faas   Krachttrainer

sPonsoren

officiAls 
1e scheiDsrechter
henk viersen
2e scheiDsrechter
Marco van Zanten
technisch juryliD
jan koehorst
lijnrechter 1
henk hondelink
lijnrechter 2
john ter voert

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

stAf

TrAINEr: niels ringenaldus
MANAGEr: Peter Schuitemaker
FySIOTHErAPEuT: johann de jong
VErZOrGEr: Erik Bijsterbosch
SCOuT: lars Beumer

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

eerste klAP Mb2 DAAlDer WAArD
De eerste klap is een daalder 
waard! eindelijk na een (zeer) 
lange reeks verliespartijen staat 
er nu een overtuigende winst in 
de uitslag!

De laatste winst die ik kan her-
inneren is van een jaar geleden 
(eerste wedstrijd na de winterstop 
tegen Pegasus), maar dat was een 
3-1 winst. nu een 4-0 winst tegen 

EVV mB2, dus 5 punten in onze 
pocket.
al snel werd duidelijk in de wed-
strijd dat dit niveau een stuk la-
ger is dan we in de eerste klasse 
gewend waren. We hadden niet 
veel te vrezen en al snel werd het 
15-25. De setstanden daarna lie-
ten zien dat het nog steeds over-
tuigende winstpotjes waren (9-25 
15-25 14-25). We staan gedeelde 

eerste plek (beide 5 punten, maar 
wij hebben 53 pnt tegen en SDS 
mB1 62), dus eerste!!!
ging het spel anders met de mei-
den? niet echt, maar nu werden 
de ballen afgerond met een punt, 
waar we in de eerst helft in de 
eerste klasse vaak verzuimde om 
punten te scoren, ging het nu vrij 
gemakkelijk. Het was leuk om te 
zien dat de meiden ontspannen 

aan het spelen waren. natuurlijk 
ging het hier en daar niet hele-
maal lekker, één keer moest er 
zelf een timeout aan te pas ko-
men aan onze kant, om daarna 
weer het spel naar ons toe te trek-
ken. Zelfs de vierde set werd er 
niet verslapt. We gingen dan ook 
voor de 4-0 winst, 3-1 was niet 
genoeg. later in het seizoen kan 
dit het verschil maken. De meiden 
mogen nog wel leren om het te 
vieren, want niet elke punt werd 

(uitbundig) gevierd. Was het nu 
wennen, gewoonte, automatische 
piloot of toch iets anders? Wie 
zal het zeggen… We willen niet te 
hard van stapel lopen, maar deze 
vijf punten smaakt naar meer. De 
eerste klap was die bekende daal-
der, maar er is ook zoiets als: niet 
te hard van stapel lopen.
We zullen dit seizoen zien waar 
we naar toe gaan.

Groetjes, Rutger en Raymond


