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11 Superzaterdag
18 Halve finale Open Club

Februari

Maart
4  Coolen-Alterno HS 1 - 

Seesing Personeel HS 1
18 Finale Open Club

Overig

MEI
6-13	 Week van Alterno
13	 Slotfeest
27   Gesloten Clubkampioen 

 schappen

JUNI 

23-25  Minikamp
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BLIKJES EN FLESJES 
INZAMELEN: 
OOK	IN	2017

De gemeente ondersteunt ver-
enigingen door een klein bedrag 
per ingeleverd flesje of blikje 
te geven. De actie die van start 
ging in 2016 wordt ook in 2017 
voortgezet. Dus gooi lege fris- of 
bierblikjes niet weg, maar bewaar 
ze en lever ze in bij de retourette 
bij de Mheen of de Eglantier. De 
code van Alterno is 1003. Je kunt 
ze ook in de groene container 
gooien die voor in het halletje 
staat. Help mee sparen. Alle klei-
ne beetjes helpen.

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. 
   

SUPER
Vandaag een thuiswedstrijd voor 
zowel Dames 1 als Heren 1. Voor 
beide teams een belangrijk duel. 
Voor de dames om een zo goed 
mogelijke uitgangspositie te krij-
gen voor de playoffs. Voor de 
heren om punten te pakken in de 
strijd tegen degradatie, want de 
onderste drie gaan er in deze jaar-
gang rechtstreeks uit. Tegen Tau-
rus zijn er wellicht kansen voor 
de ploeg die voorlopig nog door 
Niels Ringenaldus wordt getraind. 
Het zou zo maar kunnen dat de 
interim coach ook aan het einde 
van het seizoen nog op de bank 
zit en hij zal dan graag op een 
plekje zitten, of staan, dat boven 
de degradatiestreep is gelegen. 
Hoe het ook gaat lopen, super is 
het zeker. Super dat u als volley-
balliefhebber in de gelegenheid 
wordt gesteld om twee eredivisie 
duels achter elkaar te bekijken. Er 
zijn niet veel steden in Nederland 
waar dit kan. Zwolle, Houten en 
Apeldoorn en dan houdt het wel 
zo’n beetje op. Genieten dus zo-
lang het nog kan, want wie weet 
wat volgend seizoen gaat bren-
gen. Het resultaat van vanavond 
zal alvast een indicatie geven. Ik 
wens u in ieder geval een super 
avondje eredivisie volleybal toe.

VOL AAN DE BAK!

Afgelopen wedstrijden waren 
best zwaar voor ons. In zowel 
de wedstrijd tegen Draisma Dy-
namo als de wedstrijd tegen het 
Talent Team hebben we niet he-
lemaal gespeeld zoals we had-
den verwacht.

Na deze wedstijden hebben we 
met elkaar afgesproken dat we 

niet meer terug gaan kijken naar 
onze tegenslagen, maar vooruit 
kijken naar de wedstrijden waar 
we punten moeten gaan pakken 
en daarvan komen er nog genoeg. 
Deze zaterdag is er zo eentje. Wij 
spelen tegen sv Land Taurus die 
op dit moment op de vijfde plek 
op de ranglijst staan maar wij zien 
wel mogelijkheden om punten te 
pakken. We zullen er hard voor 
moeten werken om die punten 
binnen te halen, niet alleen in de 
wedstijd maar ook op de trainin-
gen. Wij gaan er voor!! We willen 
de laatste 5 competitiewedstrij-
den eruit halen wat er nog veel 
te weinig uit is gekomen. Wij kun-
nen dit niet alleen en hebben jul-
lie support hard nodig! Dus laat 
jullie steun horen tijdens onze 
wedstrijd.

Niek Tijhuis

LET IT GLOW - PARTY
 

Nieuwe mensen, nieuwe ideeën. 
Met	 veel	 energie	 en	 creativiteit	
is een nieuwe groep Alternoten 
bijeen geweest om van gedach-
ten	te	wisselen	over	het	Alterno-
feest en de Week van Alterno. 

En er is weer een mooi program-
ma uit naar voren gekomen. Het 
thema van het Alterno-feest is 
‘Let it Glow – party’.  Flitsende 
lichten op fluoriserende aankle-
ding, dat is een prachtig gezicht. 
Een beetje muziek erbij en wat 
een Alterno feest zal het worden. 
Voor ALLE Alternoten. Dus noteer 
vast in je agenda: zaterdag  13 
mei. (eerder is de datum van 20 

mei genoemd, maar deze datum 
kun je doorstrepen.
 
Ook zijn er volop ideeën voor de 
invulling van de week gelanceerd. 
Oude, bestaande activiteiten in 
een nieuw jasje, soms wat aan-
passingen, maar feit is dat er ge-
volleybald wordt. De hele week 
van 6 mei tot 13 mei. Voor en 
door iedereen. Het gehele pro-
gramma wordt in de loop van 
deze maand bekend gemaakt.
Ook zal er weer een week t-shirt 
komen. Voor de verzamelaars on-
der ons: a must have!!
 
Wil je op de hoogte blijven? Volg 
ons alterno website, want daar 
zal steeds het laatste nieuws ver-
schijnen. Heb je zelf suggesties, 
vragen of opmerkingen? Laat het 
ons weten, want wij doen dit voor 
alle Alternoten, dus ook voor jou!
 
Namens de weekcommissie (Ka-
thy, Heleen, Maureen, Alexander, 
Jan, Karin, Willemien, Kim, Patri-
cia, Rene, Esther, Peter, Marga. 
Monique)

FSG ACADEMY START MET TALENTENTRAINING

FSG Academy (ondermeer spon-
sor van Dames 1) start met talen-
tentraining Volleybal voor jon-
gens onder 15 jaar in Apeldoorn.

Vanaf september 2017 start de 
FSG Academy naast het reguliere 
volleybal programma een speci-
aal programma voor talentvolle 
jongens onder de 15 jaar. De FSG 
Academy werkt hierin samen met 
de Apeldoornse volleybalver-
enigingen SV Dynamo en VV Al-
terno. Het programma is er voor 
alle volleyballers onder de 15 jaar 
(geboorte jaar 2003 & 2004) dus 
niet alleen die van VV Alterno en 
SV Dynamo.
Het programma zal zich niet al-
leen richting op het volleybal spe-
cifieke, maar zal ook bestaan uit 
een krachttrainingsprogramma 
en een algemene bewegingsscho-
ling. Voor wat betreft de algeme-
ne bewegingsscholing en krach-
training wordt gebruik gemaakt 

van de know how vanuit andere 
sporten die bij de FSG Academy 
programma’s draaien. Hiermee 
wordt een nog breder opleidings-
programma aangeboden waarin 
jonge volleyballers zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Het pro-
gramma zal bestaan uit minimaal 
2 trainingen tot maximaal 4 trai-
ningen bij de FSG Academy naast 
de trainingen die bij de eigen club 
worden gevolgd.
Voor de FSG leerlingen die voort-
gezet onderwijs en een (top) 
sportprogramma bij de FSG Aca-
demy combineren verzorgt o.a. 

het Veluws College het onder-
wijs. Het trainingsschema en les-
rooster worden voor de sporter 
goed op elkaar afgestemd en er 
worden regelmatig momenten 
ingepland om het welzijn en de 
progressie van de leerling te be-
spreken.
De FSG Academy, SV Dynamo en 
VV Alterno hebben de intentie 
om in de toekomst voor meer-
dere leeftijdsgroepen dit pro-
gramma aan te bieden. Het pro-
gramma voor jongens onder de 
15 jaar is de eerste stap in deze 
samenwerking.



KIJKWIJZER

Komende maanden gaan wij de 
ABC jeugd teams opzoeken voor 
een kennismaking met een heel 
bijzondere tak van het volleybal! 

In overleg met jullie trainer(s) 
willen we jullie “dicht bij de 
grond laten ballen”. Snel en 
att racti ef, een prima oefening 
binnen je wekelijkse porti e ge-
woon volleybal. 

In een clinic van ongeveer 20 
minuten geven we je de kans op 
een UNIEKE ERVARING. 
Duurt het je te lang voordat je 
dit uitdagende aanbod krijgt, 
dan kun je zelf een afspraak ma-
ken wanneer het jullie het beste 
uitkomt. Wie het eerst komt het 
eerst maalt.  

Informati e: stuur een mail naar 
onderstaand mailadres.

VRIJDAG	10	FEBRUARI

19:15   VV Alterno DS7 - SDS DS 1
19:15   VV Alterno DS 5 - 

E.V.V. DS 1
20:00   VV Alterno JA1 - VVH JA 1
21:15   VV Alterno HS 5 - Auto van 

Oort/Rebelle HS 2
21:15   VV Alterno HS 8 - 

WSV HS 1

ZATERDAG 11 FEBRUARI

12:30  VV Alterno MC 1 - 
ikwilvanmijnautoaf.nl/
DeVoKo MC 2

12:30  Voorwaarts MC 1 -
VV Alterno MC 2

12:30  VV Alterno MC 3 - 
Tornado/Harfsen MC 2

13:00  Salvora MA 1 - 
VV Alterno MA 3

14:30  Voorwaarts MA 1 - 
VV Alterno MA 1

14:30  VV Alterno DS 4 - 
Auto van Oort/Rebelle DS 1

14:30  VV Alterno HS 2 -
 VC Voerendaal HS 1
16:00 Tornado Geesteren DS 1 -  
 VV Alterno DS 3
17:30 Coolen-Alterno HS 1 - SV  
 Land Taurus HS 1
18:00 WSV HS 1 - VV Alterno HS 3
20:00  IBM Client Innovati on 

Center Benelux/Veracles 
DS 1 - VV Alterno DS 2

20:00  Coolen-Alterno DS 1 - 
Sliedrecht Sport DS 1

CLINICS JEUGD

 olley
   ANDERSV

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

Email: zitvolleybal@alterno-apeldoorn.nl

Volg ons ook op   Volleybal Vereniging Alterno - Zitvolleybal

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 zett en is niet (meer) 
mogelijk.

  

VOLLEY-ANDERS zelf proberen?? 

DAT KAN!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende maanden gaan wij de ABC jeugd teams opzoeken voor een 

kennismaking met een heel bijzondere tak van het volleybal! In overleg 

met jullie trainer(s) willen we jullie “dicht bij de grond laten ballen”. Snel 

en attractief, een prima oefening binnen je wekelijkse portie gewoon 

volleybal. In een clinic van ongeveer 20 minuten geven we je de kans op 

een UNIEKE ERVARING. Duurt het je te lang voordat je dit uitdagende 

aanbod krijgt, dan kun je zelf een afspraak maken wanneer het jullie het 

beste uitkomt. Wie het eerst komt het eerst maalt.  Informatie bij Email: 

zitvolleybal@alterno-apeldoorn.nl 

 

DE MOOISTE DAG 
VAN DE WEEK

Vorige	week	zaterdag:	de	mooi-
ste dag van de week. Tijd voor 
volleybal!	Na	een	heerlijke	maal-
ti	jd,	bereid	door	Peter,	en	na	een	
goed voorbeeld van dames 2 
was	het	ti	jd	om	tegen	Set-Up’65	
te spelen. 

Moti vati e was er genoeg: pun-
ten pakken voor de play-off s, 
de overwinningsreeks voortzet-
ten, de vierde plek behouden, 
revanche nemen op de uitwed-
strijd, van de kersverse/ti jdelijke 
koploper winnen, laten zien dat 
we iedereen kunnen verslaan… 
redenen genoeg dus om te win-
nen! Helaas moesten we het deze 
wedstrijd stellen zonder Carlijn 
die vanwege (een verleden met) 
een knie blessure, ook deels uit 
voorzorg,  aan de kant bleef. Ali 
begon de wedstrijd met Silke, 
Joëlle, Linda, Bregje, Juliet, Hel-
een en Rosita. Brahim, de coach 
van Set-up, zett e daar Kiki, Loes, 
Daphne, Ilse, Carmen, Christi  en 
Jorinda tegenover. Kirsten oude 
Lutti  khuis moest net als Carlijn 
vanaf de kant toekijken vanwege 
een rugblessure.

De eerste set ging onder toeziend 
oog van een groot publiek lang 
gelijk op. Door een paar goede 
serves, degelijke blokkering, wei-
nig fouten en het goed oppak-
ken van ti kballen ging deze set 
uiteindelijk met enig gemak naar 
ons met 25-18. In de tweede set 
kwamen we niet onder het serve 
geweld van Set-Up uit. Met name 
de series van Ilse oude Lutti  khuis 
en Kiki von Pikartz brachten ons 
in moeilijkheden. We hadden 
geen antwoord en oplossend ver-
mogen in deze set en zo verloren 
we deze met 13-25. In de derde 
set wist Set-Up halverwege een 
gaatje te slaan waardoor zij met 
21-24 over setpoint beschikten. 
Na een aanvallende score van 
onze kant kwam de ingekomen 
Kathy Bonsen aan serve. Na een 
ace en een scorende bal stond 
het met 24-24 weer gelijk. Om en 
om werden er punten gescoord 
en setpoints weggewerkt. Het 
publiek liet inmiddels fl ink van 
zich horen, wat ons enorm hielp. 

Heren 1 was luidruchti g aan het 
trommelen en er werd zelfs een 
soeppan en -lepel uit de kanti ne 
getoverd voor nog meer lawaai. 
Bij 31-29 was de vreugde groot 
toen Eline een omloopbal hard 
binnen de lijnen sloeg waarmee 
de set voor ons was. Helaas gaf 
Set-Up zich niet zomaar gewon-
nen na deze mentale klap. Ze wis-
ten wederom goed te serveren, 
maar met name door veel fouten 
en onduidelijkheden aan eigen 
kant ging deze set met 16-25 naar 
de gasten. In de vijfde set was het 
over en uit voor de koploper die 
we daarmee van hun troon stoot-
ten. We gaven fl ink gas en door 
een goede serve serie van te Mol-
der en snoeiharde ballen van Vilé 
werd de vijfde set dik gewonnen 
met 15-5.

Vorige week was de achtste over-
winning op rij, dus we kunnen ge-
rust zeggen: we gaan lekker! We 
hebben toen enorm veel steun 
van jullie gehad wat ons enorm 
heeft  geholpen. Met jullie en-
thousiasme kunnen we sets zoals 
de derde van vorige week omke-
ren en winnen. Bedankt daarvoor 
en fi jn dat jullie er nu weer zijn! 
Vandaag staat Sliedrecht tegen-
over ons. De laatste wedstrijd 
van de reguliere competi ti e en 
de enige tegenstander waar we 
nog niet van hebben gewonnen 
dit seizoen. Tijd om daar veran-
dering in te brengen, zodat we 
met een goed gevoel de play-off s 
in kunnen gaan en wie weet nog 
vierde kunnen worden voor net 
dat extra puntje. Dus laat je ho-
ren en maak ook deze zaterdag: 
de mooiste dag van de week!

OPNIEUW 
WINT MB2 

Afgelopen zaterdag hadden we 
voor het eerst sinds twee weken 
weer	een	wedstrijd.	Onze	tegen-
stander was Blauw Wit MB1, het 
team dat na drie wedstrijden 
op de laatste plek stond en nog 
maar 1 punt had gescoord. 

Vooraf waren we sti ekem al zeker 
van onze overwinning, want na 
een half jaar in de eerste klasse te 
hebben gespeeld, was de tweede 
klasse stukken makkelijker. Blauw 
Wit kwam 5 minuten voor de 
wedstrijd pas binnen, dus begon-
nen we een kwarti ertje later. De 
eerste, tweede en derde set won-
nen we met gemak: 25-7, 25-9 en 
25-12. 
In de eerste set werden de mees-
te punten gemaakt door mooie 
opslagreeksen. De surf pass ging 
nog steeds niet super lekker, 
maar dit maakten we weer goed 
met mooie smashes. Daarnaast 
kregen de middens van Rutger 
de opdracht om de sti jgaanval te 
lopen, dit is helaas niet zo goed 
gelukt. Er zijn wel een paar keer 
driemeter aanvallen gedaan en 
er werd goed geblokt. In de laat-
ste set was de concentrati e een 
beetje weg, waardoor het toch 
even spannend werd. Het doel 
om Blauw Wit onder de ti en pun-
ten te houden is niet gelukt, maar 
alsnog hebben we gewonnen met 
25-17. Na de wedstrijd kregen we 
een lekkere teamschotel, omdat 
Rutger nog iets te vieren had. 
Dank je wel Rutger! Onze volgen-
de wedstrijd is pas over drie we-
ken. Hopelijk winnen we die ook! 
We zullen zien…

Groetjes, Ilse

MINI-OCHTEND
9:00 VV Alterno N6 10 - Blok EVC N6 1
9:00 VV Alterno N6 1 - VV Alterno N6 3
9:00 VV Alterno N6 11 - VV Alterno N6 8
9:00 VV Alterno N6 6 - Klarenbeek N6 1
9:00 VV Alterno N5 3 - Blok EVC N5 3
9:00 VV Alterno N5 5 - Langhenkel/HEC N5 1
9:00 VV Alterno N4 5 - WSV N4 1
9:00 VV Alterno N3 6 - Jumbo Van Andel-Ormi N3 1
9:00 VV Alterno N5 7 - Volleybal Voorst N5 1
9:30 VV Alterno N4 1 - WSV N4 1
9:30 VV Alterno N3 2 - Jumbo Van Andel-Ormi N3 1
9:30 VV Alterno N4 2 - SV Dynamo Apeldoorn N4 5
9:30 VV Alterno N3 5 - Spiker N3 1
9:30 Langhenkel/HEC N5 1 - VV Alterno N5 7
9:30 Spiker N5 1 - VV Alterno N5 3
9:30 Volleybal Voorst N5 1 - VV Alterno N5 5
9:30 Surf MC 2 -  VV Alterno MC 5
9:45 Excelsior JA 1 -  VV Alterno JA 3
10:00 VV Alterno N5 1 -  SV Dynamo Apeldoorn N5 2
10:00 VV Alterno N6 11 -  Auto van Oort/Rebelle N6 2
10:00 VV Alterno N6 1 -  Scylla N6 1
10:00 Klarenbeek N3 1 -  VV Alterno N3 1
10:00 VV Alterno N6 10 -  Dio Ugchelen N6 3
10:00 VV Alterno N6 6 -  Spiker N6 2
10:00 VV Alterno N6 2 -  VVH N6 2
10:00 VV Alterno N6 9 -  SV Dynamo Apeldoorn N6 6
10:00 VV Alterno N5 4 -  Jumbo Van Andel-Ormi N5 1
10:00 VV Alterno N6 14 -  Jumbo Van Andel-Ormi N6 2
10:00 SV Dynamo N6 9  -  VV Alterno N6 7
10:00 VV Alterno N4 5 - Blok EVC N4 1
10:00 VV Alterno N3 6 - Auto van Oort/Rebelle N3 1
10:00 VV Alterno N6 4 - VVH N6 4
10:00 VV Alterno N6 5 - SV Dynamo Apeldoorn N6 4
10:30 VV Alterno N2 1 - Jumbo Van Andel-Ormi N2 2
10:30 VV Alterno N5 2 - Blok EVC N5 2
10:30 VV Alterno N5 6 - VZK N5 1
10:30 SV Dynamo N4 4 - VV Alterno N4 2
10:30 Spiker N4 1 - VV Alterno N4 1
10:30 Blok EVC N3 2 - VV Alterno N3 2
11:00 VV Alterno N3 3 - VV Alterno N3 5
11:00 VV Alterno N2 1 - Blok EVC N2 1
11:00 Blok EVC N5 1 - VV Alterno N5 1
11:00 Blok ‘71 MB 1 - VV Alterno MB 1
11:00 Seesing Orion JB1 - VV Alterno JB 1
11:00 VV Alterno N6 9 - VZK N6 2
11:00 VV Alterno N6 14 - SV Dynamo Apeldoorn N6 7
11:00 VV Alterno N6 8 - Jumbo Van Andel-Ormi N6 2
11:00 VV Alterno N6 3 - VVH N6 1
11:00 Dio Ugchelen N4 1 - VV Alterno N4 4
11:00 Rebelle N3 1 - VV Alterno N3 4
11:00 Blok EVC N4 1 - VV Alterno N4 3
11:00 VVH N6 2 - VV Alterno N6 4
11:00 Spiker N6 1 - VV Alterno N6 5
11:00 Twente ‘05 JC 1 - VV Alterno JC 1
11:00 SV Dynamo N5 3 - VV Alterno N5 2
11:00 VV Alterno N6 7 - Auto van Oort/Rebelle N6 1
11:00 VVH N6 4 - VV Alterno N6 2
11:00 VZK N5 1 - VV Alterno N5 4
11:30 VV Alterno N4 4 - SV Dynamo Apeldoorn N4 4
11:30 VV Alterno N3 4 - Blok EVC N3 2
11:30 VV Alterno N4 3 - Spiker N4 1
11:30 Blok EVC N3 1 - VV Alterno N3 3
11:30 VV Alterno N3 1 - SV Dynamo Apeldoorn N3 1
11:30 Ormi N5 1 - VV Alterno N5 6



Februari, het kan vriezen, het 
kan dooien… En zo is het maar 
net!	 De	 Heren	 van	 1	 staan	 op	
een	 10e	 plek	 met	 een	 puntje	
minder dan Nesselande. Dit 
weekend staat Taurus op het 
programma, een goed en er-
varen team dat met 25 punten 
veilig op een 5e plek staat. Wat 
gaat Niels Ringenaldus voor 
trucs uit de hoge hoed tove-
ren om de Utrechters over de 
knie	 te	 leggen?	 Het	 zou	 een	
mooie stunt zijn als de winst 
naar Groen gaat, we hebben de 
punten hard nodig in de strijd 
tegen	degradatie.	

En dan hebben we natuurlijk de 
Dames van 1 nog, die mogen 
het tegen Sliedrecht opnemen, 
de nummer 1 van de competi-
tie! De dames doen nog mee in 
de top nadat ze afgelopen week-
end van de nummer 2 hebben 
gewonnen. Knappe prestatie 
waarbij Ali het niet schuwde om 
“oude rot” Kathy mee te vragen 
en gewoon op te stellen. Ali 
heeft maar 1 doel en dat is win-

nen, dat betekent keuzes maken 
en niet altijd de makkelijkste. 
Misschien dat Ali de Heren van 1 
eens een Masterclass kan geven 
over winnen, offers brengen, 
omgaan met teleurstellingen, 
je rug rechten en de volgende 
wedstrijd er weer staan? En zo 
zijn er nog wel een paar namen 
die binnen onze geweldige club 
rondlopen die de Heren van 1 
wat kunnen bijbrengen. Ik zou 
zeggen, durf te vragen voordat 
het te laat is, nog een paar be-
langrijke potjes te gaan om lijfs-
behoud te realiseren! 
Al jaren pakken de jeugdteams 
prijzen bij de open en geslo-
ten club dankzij inzet, passie 
en betrokkenheid van ouders, 
trainers en coaches. Binnen de 
vereniging loopt zeker weten 
genoeg talent rond en hoe mooi 
zou het zijn als we de komende 
jaren de jeugd kunnen oplei-
den voor de Eredivisie in eigen 
huis? Een mooi iets om voor te 
vechten en perfecte manier om 
jonge dames en heren te binden 
aan Alterno! 

COLUMN
SJORS VAN TONGEREN

SPELERS
Nr.	 Naam	 	 Leeftijd	
32 Fleur van Andel  15 
84 Zahra van Ernst  14 
86 Kirsten van Egdom  14 
93 Anne Kloosterboer  14 
104 Violete Mrkonjic  15 
105 Femke Benda  14 
107 Emilie Kuiper  14 
117 Demi Onderstal  13 
123 Romy Minderman  14 

BEGELEIDING
Trainer: René van Egdom
Trainer: Daniëlle Gerritsen

TEAM VAN DE WEEK: 
MEISJES B4

HET	KAN	VRIEZEN,	
HET	KAN	DOOIEN...

WIL JE TEAM VAN 
DE WEEK WORDEN?

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

STAND
 Team Wedstr. Punten
1 Vocluma MB 1 4 16
2 Spiker MB 2 4 13
3 Volleybal Voorst MB 1 4 9
4 Hevo MB 2 4 9
5 Salvora MB 4 3 5
6 VV Alterno MB 4 3 3

PRE-VALENTIJNFEEST	INTIEM	VAN	START

Afgelopen zaterdag stond dan 
eindelijk de vuurdoop van ons 
nieuwe feestje op het program-
ma:	Pre-valentijn.	Alle	versiering	
was	 opgehangen,	 outfits	 klaar,	
uitnodigen verstuurd, dj en fo-
tograaf geregeld, wij waren er 
klaar voor.

Het blijft dan altijd spannend of 
er veel mensen zullen komen. 

Omdat de wedstrijd van dames 
1 nog even spannend wordt, laat 
de start van ons feestje nog even 
op ons wachten. Maar dan na de 
mooie overwinning gaan we dan 
toch echt van start. De muziek 
draait, de eerste cocktails worden 
geschonken en de eerste gemas-
kerde mensen komen uit de hal.
Al snel worden er diverse koppels 
ingeschreven voor de koppelrace 

die later op de avond gepland 
staat. Waarbij het opvallend is 
dat sommige mensen toch wel 
veel verschillende partners heb-
ben. Die overigens later op de 
avond op miraculeuze wijze ook 
weer verdwenen zijn.
Het grote feest wat wij voor ogen 
hadden, is uiteindelijk een intiem 
feestje geworden. Maar voor de-
gene die er waren was het zeker 

een geslaagde avond. Bij de kop-
pelrace waren Silke en Juliet de 
beste en King en Queen werden 
Hugo en Daphne.
Wij willen iedereen bedanken die 
naar ons feestje is gekomen voor 
een gezellige avond en we hopen 
dat iedereen die het feestje zater-
dag gemist heeft er volgend jaar 
wel bij is. Tot dan!
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GOEDE ZAKEN DAMES 2 TEGEN ORION
Afgelopen zaterdag stond om 
17.30	 uur	 onze	 wedstrijd	 tegen	
Orion op het programma. Na 
drie minder goede wedstrijden, 
maar wel een goede trainings-
week kwamen we vol goede 
moed de Alternohal binnen. 
Eerst even genieten van een 
heerlijke	pastamaaltijd	gemaakt	
door Vicenzo, de toto invullen, 
winnaar van de afgelopen ronde 
bekendmaken en de nieuwe toto 
stand bekijken. Vervolgens nog 
even bij de wedstrijden voor ons 
kijken, omkleden, voorbespre-
ken,	warming-up	 en	 dan	 einde-
lijk.. de wedstrijd!

Ouderdom blijkt in ons team 
te gaan tellen (Marloes rug, 
Maureen rug, Moniek schouder, 
Maren rug) en daarom stonden 
we met een enigszins verjongd 
team op het wedstrijdformu-
lier. We startte de wedstrijd met 
Daphne op de spelverdeling, Gina 
diagonaal, Froukje en Kathy pas-
ser/loper, Imre en Kimbery op 

midden en Yvet als libero. De 
eerste set gaat tot het einde ge-
lijk op, mooie ralley’s worden af-
gewisseld met iets minder mooie 
rally’s. Onze servicedruk is hoog 
en daardoor kunnen we Orion 
goed onder druk houden. We 
winnen de eerste set met 27-25.
In de tweede set kijken we al 
gauw tegen een 5-0 achterstand 
aan. Even de hoofden weer bij el-
kaar in een time-out en we buigen 
de achterstand om in een voor-
sprong. Deze geven we niet meer 

weg en we winnen met 25-19. 
In de derde set blijven we onze 
servicedruk houden, de pass is 
stabiel en de afstemming tussen 
spelverdeling en aanval loopt ook 
goed. Het lukt Orion niet om de 
wedstrijd te kantelen. Ook deze 
set winnen we. 3-0 winnen van 
de koploper. Dat geeft een goed 
gevoel na drie mindere wedstrij-
den! Na de wedstrijd van dames 
1 begint ons pre-valentijnsfeest. 
Helaas is de opkomst laag.. maar 
dat mag de pret niet drukken. 

Lekkere cocktails, leuke muziek 
en grappige spelletjes maken het 
een gezellige avond! Dit week-
end spelen wij om 20.00 uur in 
Groningen waarna we twee vrije 
weekenden hebben. Maar eerst 
deze week nog even nagenieten 
van de overwinning. Laat een 
trainer nooit de deal sluiten dat 
we bij een 3-0 overwinning de 
hele week spelletjes mogen doen 
op de training..
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Coolen   

Alterno
Apeldoorn
SPONSOREN

OFFICIALS 
D1
1E	SCHEIDSRECHTER
Hélène Geldof
2E	SCHEIDSRECHTER
Marco van Zanten
JURYLID
Huub van Buul
LIJNRECHTER	1
Esther Senneker
LIJNRECHTER	2
Ruben Raijer
 
H1
1E	SCHEIDSRECHTER
Suleyman Yalcin
2E	SCHEIDSRECHTER
Gerard Broekema
TECHNISCH	JURYLID
Huub van Buul
LIJNRECHTER	1
Eddy Huijs
LIJNRECHTER	2
Geke Schippers-Schrijver 

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 21 Diagonaal
4 Hugo van Garderen 191 cm 20 Spelverdeler
5 Niek Tijhuis 193 cm 18 Passer/Loper
6 Guido Spooren 198 cm 22 Spelverdeler
7 Sjoerd Wessels 201 cm 25 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

17.30 U. COOLEN-ALTERNO HS1 - SV LAND TAURUS HS1

STAF
TRAINER: Niels Ringenaldus
MANAGER: Peter Schuitemaker
FYSIO: Johann de Jong
VERZORGER: Erik Bijsterbosch
SCOUT: Lars Beumer

NR. NAAM POSITIE  LENGTE
1 Bert Sturkenboom spelverdeler  1.96
2 Tom v.d. Boogaard buitenaanvaller 1.97
3 Marti jn de Haan buitenaanvaller 1.95
4 Mats Bleeker libero  1.79
5 Flor Pollinder spelverdeler  1.80
6 Jorad de Vries midden  1.96
7 Dylan Boerefi jn diagonaal  2.02
8 Hans van Westrienen buitenaanvaller 1.86
11 Jelle van Jaarsveld diagonaal  2.05
14 Thijs Bouwman midden  1.98
   
 

STAF:
TRAINER  Erik Gras 
ASSISTENT Vincent Henskens
MANAGER Josien Leurdijk 
DATA ANALIST Marian Groot 
 Koerkamp 

MINI’S	VAN	DE WEEK: 

SYTZE	DE	HAAN	JD2

BRYAN	NIJENHUIS	JD3

ANNEMARTE DE BOER 
MD9

RUNE VAN ESSEN 
(GEEN	FOTO)	MD10

20.00 U. COOLEN-ALTERNO DS1 - SLIEDRECHT SPORT DS1

NR. NAAM LENGTE  LFTD POSITIE 
1 Rosita Blomenkamp 171 cm 26 Libero
3 Carlijn Oosterlaken 188 cm 24 Passer/Loper
4 Anna Mebus 185 cm 17 Spelverdeler
5 Juliët Lohuis 190 cm 20 Middenaanval
6 Eline Timmerman 192 cm 18 Middenaanval
7 Silke Schuitemaker 181 cm 20 Passer/Loper
8 Bregje van den Heuvel 183 cm 23 Spelverdeler
9 Linda te Molder 181 cm 28 Diagonaal
10 Annemiek te Beest 184 cm 22 Passer/Loper
12 Joëlle Vilé 191 cm 20 Diagonaal
14 Heleen Hesselink 188 cm 27 Middenaanval

STAF
TRAINER/COACH: 
Ali Moghaddasian
ASS. TRAINER: Alberti ne de Haan
en Wouter van Goeverden
Manager: Hans Sti ndt
FYSIO: Yvonne Minderhoud
SCOUT: Connor Dornan en 
Manon Koopman

 NAAM  POSITIE 
1  Celine Keijsers   passer/loper 
2 Ilse Janssen   passer/loper 
3  Esther Hullegie    passer/loper 
4  Lea van Rooijen   diagonaal 
5  Florien Reesink   libero 
6  Fleur Savelkoel   passer/loper 
7  Nienke de Waard   diagonaal 
8  Lynn Thijssen   middenaanvaller 
10  Carlijn Ghijssen-Jans  middenaanvaller 
11  Inge Molendijk   spelverdeler 
12  Lisa Vossen   spelverdeler 

STAF:
Matt  van Wezel: trainer/coach
Wilfried Groothuis: assistent-trainer
Frank Vlot: assistent-trainer
Erik Koppelaar: assistent-trainer
André Schild: manager 
 


