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DROS SCHOONMAAKDIENSTEN

- interieurverzorging

- glazenwasserij

- vloeronderhoud

- tapijtreiniging

TOTAAL LEVERANCIER IN SCHOON
- gevelreiniging

- eenmalige schoonmaak

- schoonmaakartikelen

- hoogwerkerverhuur

Final Playoffs 28 april 2018
CoolEn-altErno DS 1
SliEDrECht Sport DS 1

Het is een prachtig affiche: Al-
terno gaat voor het Nederlands 
Kampioenschap!!

We gaan ervan uit dat het team 
daar vandaag een grote stap in 
zet, hoewel we natuurlijk op mo-
ment van schrijven niet weten 
hoe de wedstrijd van afgelopen 
woensdag is afgelopen.

Wat waren het mooie wedstrij-
den tegen Sliedrecht en Sneek in 
de kampioenspoule.  Heel knap 
dat onze dames dit gepresteerd 
hebben, het team zit in een flow 
en we hopen natuurlijk dat ze 
dat in de best of five ook kunnen 
waarmaken.

De sportieve doelstelling dit jaar 
was om goed mee te doen in de 
Kampioenspoule. Dit is ruim-
schoots gehaald. Op het goede 
moment de juiste vorm hebben, 
daar gaat het vaak om bij top-
sport …

Het is een prachtig en onver-
wacht extraatje deze wedstrij-
den tegen Sliedrecht Sport. Zij 
zijn natuurlijk de favoriet, heb-
ben het gehele seizoen boven-

aan gestaan en daarnaast goed 
gepresteerd in Europa. Maar 
…..zoals we weten, ze kunnen 
ook van Alterno verliezen.

 .. Alterno maakt met deze finale 
wedstrijden in ieder geval weer 
waar dat Apeldoorn dé Volley-
balstad van Nederland is.

Henk Wijnsma

Verrassend maar 
wel verdiend

Met het bereiken van de finale heeft de jonge ploeg van Alterno 
niet alleen de menige volleybal kenner maar misschien ook zichzelf 
verrast. Een verrassing die op een verdienstelijk manier tot stand 
kwam. Of ik verrast ben? Ja & Nee, Je werkt elk dag met je speel-
sters en je weet wat ze qua potentie in huis hebben, maar alle be-
langrijkste is dat ze het tussen de lijnen gaan ervaren.  

Door het winnen van de laatste 
twee wedstrijden in de kampi-
oenspoule tegen Sliedrecht en 
Sneek is niet alleen de finale 
bereikt maar het is ook gelukt 
om het vertrouwen en geloof in 
eigen kunnen een flinke boost te 
geven. Daarnaast heb je de be-
vestiging dat je ook van de top-
ploegen kunt winnen. Of dat in 
een best of 5 serie tegen favoriet 
Sliedrecht Sport kan? Moet nog 
blijken. We krijgen in ieder geval 
genoeg kansen voor om het waar 
te maken. Een ding weet ik zeker, 

we gaan vechten voor elke bal en 
zullen onze huid heel deur verko-
pen. Dat is ook de houding die bij 
een finale hoort. 
Ik hoop dat we samen met Slie-
drecht een mooi volleybalfeest 
van maken en de beste mag zich 
kampioen van Nederland noe-
men. Ik wens alle supporters van 
beide clubs veel plezier toe.

Ali

Dit stukje is geschreven voor de 
eerste wedstrijd in de best of 5 serie.

Als je nog nooit wat gewonnen 
hebt, moet je het NU proberen
Tja, jij behoort ook waarschijnlijk 
tot die personen die ‘nooit iets 
wint’. Al koop je nog zoveel loten, 
de mooiste prijzen gaan aan je 
neus voorbij. Maar met onze Al-
terno-loterij val je altijd in de prij-
zen, want door de verkoop van de 
loten, kunnen we weer iets moois 
doen voor onze leden, dus indi-
rect heb je altijd prijs. En…. mis-
schien nog een leuke prijs extra.

De loten zijn 5,- 
per 4 stuks. 

alterno-sjaal: nu 
voor slechts 5,- 

Koop ‘m nu en moedig met de ar-
men in de lucht onze dames aan. 
Laat zien dat je een groen hart 
hebt. Ze zijn verkrijgbaar bij de 
kassa. 

loterij

Zondag 3 juni 9.00-16.00 uur
Bussloo, Strand De Paal, 
naast Pitch&Putt

Bestel nu het 
Week t-shirt
voor slechts 12,50 heb je ‘m al.

We hebben gekozen voor de-
zelfde prachtige kwaliteit als af-
gelopen jaar. Een prachtig shirt 
waarmee ook gesport kan wor-
den. Stretch en lekker soepel en 
bovendien snel droog. Doordat 
het shirt van hetzelfde merk is 
als afgelopen jaar, zijn de ma-
ten ook hetzelfde. Maar mocht 
je toch willen passen, dat kan!! 
Er zijn verschillende maten aan-
wezig in de Alternohal. Vraag er 
naar bij 1 van de mensen van 
de Weekcommissie. Dit jaar is 
gekozen voor een wit shirt met 
een mooi Boerenbonten op-
druk, zoals het oorspronkelijk 
is bedoeld.  Er is altijd discus-
sie over de kleur, maar een wit 
week t-shirt hebben we nog 
niet gehad in de afgelopen 20 
jaar. Die wil je, nee, die MOET 
je hebben!!!! Via onze website 
www.alterno-apeldoorn.nl kun 
je ‘m bestellen. Passen kan ook. 
Dit jaar voor het eerst heren- én 
damesmodellen. 
Bestel voor 1 mei. 
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adverteren?
 in de Groene Flits kan al voor 
25 euro per seizoen

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



Ali Moghaddasian
Hoofdtrainer / Coach

Manon Koopman
Scout

Marc van Baaden 
Assistent trainer

Wouter van Goeverden 
Fysieke trainer

Yvonne Minderhoud
Fysiotherapeut

Vincenzo Valenti 
Fysieke trainer

Gina Valenti  
Lengte: 184 cm  
Leeftijd: 19 jaar  
Positie: Passer/Loper

Anna Mebus  
Lengte: 185 cm  
Leeftijd: 18 jaar  
Positie: Spelverdeler

Iris Scholten  
Lengte: 191 cm  
Leeftijd: 18 jaar  
Positie: Diagonaal

Kirsten Wessels  
Lengte: 185 cm  
Leeftijd: 19 jaar  
Positie: Passer/Loper

Kathy Bonsen 
Lengte: 186 cm  
Leeftijd: 25 jaar  
Positie: Passer/Loper

Romy Hietbrink  
Lengte: 183 cm  
Leeftijd: 25 jaar  
Positie: Middenaanval

Linda te Molder  
Lengte: 181 cm  
Leeftijd: 29 jaar  
Positie: Diagonaal

Lisanne Baak  
Lengte: 181 cm  
Leeftijd: 23 jaar  
Positie: Middenaanval

Kristy Beyazkaya  
Lengte: 180 cm  
Leeftijd: 23 jaar  
Positie: Passer/Loper

Coolen 

Alterno
Apeldoorn

Eline Timmerman  
Lengte: 192 cm  
Leeftijd: 19 jaar  
Positie: Middenaanval

Hans Stindt 
Teammanager 

Daniëlle Docter  
Lengte: 168 cm  
Leeftijd: 24 jaar  
Positie: Libero

Bregje van den Heuvel 
Lengte: 183 cm  
Leeftijd: 25 jaar  
Positie: Spelverdeler

Albert Cristina 
Assistent trainer

officials bij 
deze wedstrijd

1e Scheidsrechter
Marc Bloemhard

2e Scheidsrechter
Wouter de Baar

Technisch jurylid
Jan Koehorst

Lijnrechter 1
Gerdien Feijten
Lijnrechter 2
Sander Riezebos
Lijnrechter 3
Alex de Kok
Lijnrechter 4
Ronald Lemmers
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SliEDrECht Sport DS 1

SpEElSTERS
Nr. Naam Positie Lengte Leeftijd
1. Christie Wolt passer-loper 1.80 m 19 jaar 
2. Brechtje Kraaijvanger diagonaal 1.87 m 20 jaar
3. Esther Hullegie passer-loper 1.83 m 24 jaar
4. Lea van Rooijen passer-loper 1.86 m 24 jaar
5. Florien Reesink libero 1.74 m 19 jaar
6. Fleur Savelkoel passer-loper 1.84 m 22 jaar
7. Annemiek Manschot midden 1.87 m 21 jaar
8. Lynn Thyssen midden 1.87 m 25 jaar
9. Carlijn Oosterlaken passer-loper 1.84 m 25 jaar
10. Carlijn Ghijssen-Jans midden 1.92 m 30 jaar
11. Ana Rekar spelverdeler 1.73 m 23 jaar
12. Lisa Vossen spelverdeler 1.75 m 24 jaar 

BEgElEIDIng
Trainer Coach: Matt van Wezel
Ass. Trainer Coach: Nienke de Waard, Erik Koppelaar, Frank Vlot
Teammanager/Data-analist: André Schild
Fysiotherapie: Ruben Schep, Else Roos-Juch 
Manueel therapeut: Harold Mourik
Teamarts: Ton Langenhorst
Krachtprogramma: Tom Baas
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