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Het gaat 
beginnen!

Uitgerekend in het carnavals-
weekend gaan de playoff-wed-
strijden van start. jetzt gehts Loss! 
En dan ook meteen “richtig gut!”. 
Onze dames mogen vanavond 
meteen de strijd aanbinden met 
de nummer twee van de reguliere 
competitie Set Up’65 uit Ootmar-
sum. De eerste klap zal een daal-
der waard zijn want er worden 
maar 10 wedstrijden gespeeld en 
in die tien partijen moeten onze 
meiden een achterstand van vier 
punten op de nummer twee zien 
goed te maken. Doordat Alterno 
aan het einde van de reguliere 
competitie plaats vijf bezette be-
gint het namelijk met vier verlies-
punten aan de playoff-serie en al-
leen de teams die aan het einde 
op de eerste twee plekken staan, 
zullen mogen gaan strijden om 
het kampioenschap ( in een best 
of seven). Belangrijk dus om met-
een de eerste wedstrijd te win-
nen want dan blijf je meedoen, 
en zeker als die winst dan ook 
nog de nummer twee betreft. Een 
gemakkelijke opgave zal het niet 
worden voor de dames van ali. 
De laatste competitiewedstrijd 
(tegen Sliedrecht Sport) werd 
verloren, waarmee aan een lan-
ge winstserie een abrupt einde 
kwam. We hopen dat onze dames 
vanavond goed uit de startblok-
ken komen en in staat zijn om een 
van hun beste wedstrijden van 
het seizoen te gaan spelen. Want 
dat is wel een voorwaarde om 
vanavond de drie punten in Apel-
doorn te houden. Alaaf!

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 maart
Kopij binnen donderdag voor 
verschijning.
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Hebt u 
voor ons…

Grote kans dat u nog een stapel-
tje gebruikte theedoeken in de 
kast heeft liggen. Heeft u er geen 
plannen mee en liggen ze eigen-
lijk alleen maar in de weg? Onze 
kantine (keuken) houdt zich aan-
bevolen om deze te mogen ont-
vangen. Wij zijn dringend toe aan 
een nieuwe voorraad. 

Er is besloten weer een ‘week van 
Alterno’ te houden. De hele week 
activiteiten voor jong en oud, 

competitiespelers en recreanten, 
voor ouders van spelende mini’s, 
zitvolleybal,…. 

Het  voorlopige programma:

Zaterdag 6 mei:   Generatie toernooi (mini’s en C-jeugd)
Zondag 7 mei  
maandag 8 mei:   Blacklightvolleybal (jeugd en senioren)
Dinsdag 9 mei:  Uitdaging
Woensdag 10 mei:  clinic mini’s en zitvolley item 
Donderdag 11 mei:  Tonnie Nijhof mix-mix-mix toernooi 
   (senioren en A-jeugd)
Vrijdag 12 mei:   Opbouwen feestavond 
Zaterdag 13 mei:  Feestavond met huldigingen
Zondag 14 mei:   Afterparty

De feestavond zal in het teken staan ‘let it Glow’.  

19e week van alterno

lege blikjes en flesjes

we zijn gestart in mei 2016 en er 
zijn maar liefst sinds dien tot 31 
december 11.972 lege flesjes en 
blikjes verzameld en ingeleverd. 
een mooi aantal, waar een groot 
aantal leden aan hebben bijge-
dragen. 

Naast de 5 cent per blikje en 
flesje, kregen we ook een start-
bonus. Hiertegenover stond wel 
dat wij het terrein rondom onze 
hal netjes moeten houden. Help 
een beetje mee: gooi niets op de 
grond en raap iets op en neem 
het mee naar de prullenbak. 

Heel 2017 gaat de actie van de 
gemeente apeldoorn ‘Heel apel-
doorn rein’ nog door. Dus ga door 
met verzamelen, lever de flesjes 
in bij de verzamelpunten (Alterno 
heeft code 1003) of gooi ze in de 
groene verzamelcontainer voor 
in het halletje van de alternohal. 
alle kleine beetjes helpen.
Verzamelpunten zijn er op win-
kelcentrum de mheen (retour-
punt), de Eglantier (Kiosk bij con-
tainerpark) en in Ugchelen (AH 
milieupark). Gewoon in de fles-
senautomaat. VV Alterno = code 
1003. 

trainingen 
voorjaars
vakantie

In de voorjaarsvakantie trainen de 
mini’s niet. De jeugdteams trainen 
in deze periode ook minder, net 
als diverse lijnteams senioren. Er 
wordt alleen in de alternohal en 
de Walewein getraind, de externe 
zalen zijn gesloten deze week.

Het aangepaste rooster voor de 
27 februari t/m 3 maart staat in-
middels op de site.

Zegereeks dames 1 
beËindigd

Zaterdagavond 11 februari. de 
laatste reguliere competitiewed-
strijd werd gespeeld tegen slie-
drecht sport. nadat wij de week 
ervoor van set-up wonnen, nam 
Sliedrecht de koppositie weer 
over. opnieuw aan ons de taak 
om de koploper te verslaan. 
van de troon stoten was echter 
bij voorbaat al een onmogelijke 
missie, omdat nummer 2 set-up 
eerder die dag met 3-2 onderuit 
ging in Zwolle. daardoor stond 
de eerste plek voor sliedrecht 
vast. voor ons bestond er nog 
een kans dat we naar plek 4 kon-
den stijgen, hoewel dat (mede) 
afhankelijk was van het eind-
resultaat bij flamingo’s – eu-
rosped.

Ali stuurde de volgende zeven het 
veld in: Bregje, linda, Eline, juliet, 
joëlle, Silke en rosita. Sliedrecht 
trok het eerste punt naar zich toe 
en hield tijdens deze set eigenlijk 
constant het initiatief. met name 

aanvallend leverden zij een druk 
waar wij onvoldoende op kon-
den antwoorden. De overtuiging 
van de afgelopen weken ontbrak, 
eigenlijk op alle fronten. Ook An-
nemiek, die inviel voor Silke, kon 
ondanks enkele mooie aanvals-
scores het tij niet doen keren. Set 
1 en 2 waren verliepen eigenlijk 
op vergelijkbare wijze. Wij liepen 
achter de feiten aan, en konden 
een constante achterstand van 
circa 3 punten niet wegpoetsen. 
Beide sets gingen dan ook ver-
loren met 22-25. De derde set 
startten we daarentegen beter, 
waardoor we op een voorsprong 
van 7-3 kwamen. Helaas ontbrak 
alsnog de overtuiging, waarna 
Sliedrecht de leiding al snel weer 
nam. Ook deze set ging verloren: 
21-25. Daarmee komt een einde 
aan de zegereeks én de reguliere 
competitie. met als resultaat 
een 5e plek en daardoor 1 (start)
punt in de kampioenspoule. Een 
week langer om aan onze verbe-
terpunten te werken, nu de be-
kerfinale aankomend weekend 
gepland staat. Helaas zonder ons. 
Het weekend erop openen we 
de kampioenspoule tegen Set-up 
’65.

Bedankt voor uw support tot 
dusverre. Wij hopen u ook in de 
kampioenspoule vaak in grote 
getale tegemoet te zien, zowel 
vanavond in eigen hal als bij onze 
tegenstanders.

namens Coolen alterno dames 1,
Carlijn Oosterlaken



kijkwijZer
afgelopen zaterdag mochten 
we weer een toernooi spelen, 
het had wat voeten in de aarde 
om voldoende spelers bij elkaar 
te krijgen maar het is gelukt. 
Chantal, eddy, sander, daniëlle, 
anna, ivo, robert paul en roy, 
een gastspeler van een andere 
vereniging, waren de spelers 
van vandaag mariët mocht de 
coaching op zich nemen.

De eerste wedstrijd tegen FDS 
was een hele spannende waarin 
goed gespeeld werd, deze ein-
digde in 23-25 en 26-24. Dat 
belooft wat voor de rest van 
vandaag.

Tegen Spaarnestad zijn we de 
eerste set sterk gestart, met 
veel servicedruk en veel goede 
reddingen, alleen kwamen we 
aan de het einde net tekort en 
verloren met 23-25. Het niveau 
in de 2e set haalde het niveau 
van de eerste set niet en deze 
verloren we met 9-25. 

Snel vergeten en op naar de 
wedstrijd tegen GOK, een wed-
strijd waar we goed begonnen 
maar waar we tegen het einde 
van de set ons eigen spel kwijt-
raakten en met 23-25 de 1ste 
set verloren. In de 2e set had-
den we veel moeite om de ser-
vice van GOK onder controle te 
krijgen. 

Nu gaan we op naar de volgen-
de 2 wedstrijden en hopen ons 
eigen spel vast te kunnen hou-
den. De 1 na laatste wedstrijd 
was tegen allvo was een goede 
wedstrijd waarin we lekker ons 

spel hebben kunnen spelen en 
goed bij konden blijven. We 
moesten helaas onze meerdere 
erkennen met 25-23 en 25-17. 
De laatste wedstrijd van van-
daag was tegen volley Tilburg. 
Een wisselvallige wedstrijd 
waarbij hele mooie reddingen 
afgewisseld werden met fouten. 
Deze wedstrijd is met 25-15 en 
25-19 door volley Tilburg ge-
wonnen. 

Er werd door menig tegenstan-
der vol verwondering gekeken 
naar het jonge team wat we 
vandaag in het veld hadden zit-
ten, soms tot frustrerends aan 
toe dat ‘de jonkies’ heel veel 
ballen nog terug haalde. 
En vanaf deze kant ook een 
compliment naar Anna die na 2x 
trainen een prima toernooi ge-
speeld heeft en maar een paar 
keer met de billen van de grond 
gekomen is, maar wel zo dat de 
scheidsrechter het niet zag.

vrijdag 24 februari

19:15 VV Alterno mA 2 - 
VV Alterno mA 3
19:15 VV Alterno DS 9 - 
Hevo DS 3
21:15 VV Alterno HS 8 - 
Salvora HS 3
21:15 VV Alterno HS 4 - 
TweeVV HS 1

Zaterdag 25 februari

10:45 VV Alterno mC 2 - 
SV Dynamo Apeldoorn mC 2
10:45 VV Alterno mB 2 - 
SSS mB 3
12:30 VV Alterno mB 1 - 
Trivos mB 1
12:30 VV alterno jC 1 - 
Twente ‘05 jC 1
14:30 VV Alterno jB 1 - 
Pegasus jB 1
16:30 VV Alterno jB 2 - 
Scylla jB 1
16:30 VV alterno ja 2 - 
E.V.V. ja 1
20:00 Coolen-Alterno DS 1 
- Springendal-Set-Up`65 DS 1

‘de jonkies’van Het 
Zitvolleybal

 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 zetten is niet (meer) 
mogelijk.

Zes finaleteams nojk!!

maar liefst zes van de acht jeugd-
teams die vandaag in actie kwa-
men tijdens de halve finales van 
de NOjK, de Nederlandse Open 
jeugdkampioenschappen, heb-
ben zich weten te plaatsen voor 
de eindstrijd in maart. Door van-
daag te winnen konden de teams 
zich scharen onder de acht beste 
jeugdteams van Nederland. Deze 
gaan volgende maand strijden 
om de titel “Nederlands Kampi-
oen”. Twee jeugdteams hebben 
het helaas niet gered. meisjes 
A moest in de 2e kruisfinale het 
hoofd buigen voor Activia (0-2) 
en ook meisjes B bleek niet op-
gewassen tegen de sterkte van de 

tegenstanders van vandaag.
al met al weer een mooie presta-
tie van onze jongens en meiden. 
alle teams al vast veel plezier ge-
wenst tijdens de finaleronde op 
18 maart. (jm)

worksHop paravolley
op zaterdag 29 april 2017 staat sporthal de kruisboog in Houten 
geheel in het teken van paravolleybal, want dan wordt zowel het 
nk jeugd als de final four voor het nk senioren gespeeld.

Tijdens dit evenement organiseert Scherp Volleybal een workshop 
voor ParaVolleybaltrainers en zij die dat willen worden. Ook andere 
geïnteresseerden zijn welkom. Het hoofdonderwerp van de work-
shop is ‘Systemen in het ParaVolleybal’. In een actieve workshop 
worden de deelnemers uitgenodigd om met elkaar aan de slag te 
gaan met vraagstukken en verschillende mogelijkheden op het ge-
bied van:

-  Spelsysteem: 1, 2 of 3 spelverdelers? Wel of niet switchen en  
penetreren?

- Pass- en blokkeerafspraken: hoe ga je zitten en waarom?
- Blokkeer- en verdedigingsafspraken: 3-3, 3-2-1 of 3-1-2?
 -  De workshop staat onder leiding van Pim Scherpenzeel (bonds-

coach ParaVolley Dames Nl en Nevobo opleider). Daarnaast  
verleent jouke de Haan (voorzitter coachcommissie World Para-
Volley en ex-bondscoach) zijn medewerking aan deze workshop.

“alles wat in volleybal mogelijk is, 
kan ook in het paravolley”

programma

13:00 u  Ontvangst deelnemers
13:30 u  Theoriedeel
14:45 u  Praktijkdeel
15:45 u  Pauze
16:00 u  Observatie-opdracht bij de finale
18:00 u  Einde

De halve finales van de Final Four beginnen in de ochtend. Voel je 
dus vooral welkom om al voor de workshop aanwezig te zijn om te 
genieten van de top van het ParaVolleybal.

aanmelden
De kosten voor het bijwonen van deze workshop bedragen € 10,- 
per persoon. Hierbij zijn koffie, thee en frisdrank inbegrepen. Voor 
het praktijkgedeelte zijn zaalschoenen verplicht en is sportkleding 
aanbevolen voor wie er mee wil doen aan het actieve gedeelte.

Opgeven kan door middel van het inschrijfformulier via deze link:
www.scherp-volleybal.nl/scherp-nieuws/155-workshop-systemen-
paravolleybal. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 30 en vol is vol, dus schrijf je snel 
in. Bij te veel inschrijvingen geldt de datum van inschrijving. 

    
www.scherp-volleybal.nl
info.scherp-volleybal.nl

Scherp Volleybal is één van de officiële opleiders van de 
Nederlandse Volleybal Bond. Naast workshops verzorgt Scherp 
Volleybal ook beginnerscursussen, VT2- en VT3-cursussen en 
PvB-examentrainingen.

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. 
   

nojk 2017



spelers
Nr. Naam  Leeftijd 
31 Susan Frijns  14 
37 joske lubben  12 
38 Sharon jonkers  12 
39 Kirsten Dolstra  12 
58 maja radic  11 
59 Isabella van Heiningen  12 
100 Sena Karahezir  13 
102 maira van maaren  13 
112 Amber van milligen  13 
120 monique runhart  13 

begeleiding
trainer: rutger Boerdam

team van de week: 
meisjes C4

wil je team van de week worden?
stuur een mail naar: info@alterno-apeldoorn.nl

stand
 team wedstr. punten
1 Avior mC 3 6 26
2 Hevo mC 1 5 25
3 Avior mC 2 5 21
4 Spiker mC 1 4 12
5 Bruvoc mC 1 4 9
6 VV Alterno mC 4 4 7
7 rood-Wit ‘75 mC 1 3 6
8 Hevo mC 3 4 5
9 Avior mC 5 3 4
10 SV Dynamo Apeldoorn mC 6 5 3
11 SV Dynamo Apeldoorn mC 4 5 2

nieuwe CitroËns voor dames 1
Citroën dealer Coolen apeldoorn 
en deventer ondersteunt de da-
mes van alterno al weer een paar 
seizoenen lang. 

Door te zorgen dat speelsters zich 
kunnen verplaatsen van hun woon- 
en werkplekken naar de alternohal 
waar dagelijks de trainingen wor-
den afgewerkt maakt deze trouwe 
sponsor topsport bij onze vereni-
ging mede mogelijk. alterno is jan 
Coolen daarom dankbaar dat hij 
voor de 2e seizoenshelft weer een 
aantal Citroëns C3 ter beschikking 
heeft gesteld aan de speelsters 
van Coolen Alterno Dames 1. Niet 
alleen een mooi visitekaartje voor 
onze club maar ook een mooi uit-
hangbord voor dé Citroëndealer 
van apeldoorn, die onlangs nog het 
predikaat “koninklijk” aan de naam 
mocht toevoegen.

bloed, Zweet en vreugde
afgelopen vrijdag stond een 
wedstrijd tegen avior d5 op het 
programma. een wedstrijd waar-
bij wij niets te verliezen hadden, 
omdat de kans op winst nihil 
was. Pessimistisch? Nee hoor, 
wij kennen dit team al jaren en 
hebben pas één keer van hen 
gewonnen. Het is een ervaren 
damesteam, waarbij de meeste 
speelsters op een hoger niveau 
hebben gespeeld. elk jaar staan 
zij dan ook in de top 3, maar 
willen niet promoveren. dit 
betekende voor ons een wed-
strijd waarin wij ons eigen spel 
moesten spelen en voornamelijk 
moesten werken voor elkaar.

De eerste set begonnen we goed, 
maar al snel had Avior de ‘flow’ 
te pakken. Wij konden de real-
ly’s net niet afmaken en hadden 
geen antwoord op hun serves. 
Na een time-out probeerden we 
de draad weer op te pakken en 
kwam er langzaamaan verbete-
ring in ons spel (13-25).

De tweede set begonnen we 
sterk. We gingen door op ons 
niveau waar de 1e set mee was 
geëindigd. We gingen dan ook 
aardig gelijk op. Totdat de langste 
aanvalster van avior aan het net 
kwam. De ballen werden snoei-
hard bij ons in het veld geslagen. 
ja, daar hadden wij geen direct 
antwoord op. Gelukkig kregen we 
uiteindelijk de pass onder con-
trole en maakten wij weer deel 
uit van het spel. Wij waren aan 
serves, onze beurt om te laten 
zien wat we kunnen! Avior had 
moeite met het verwerken van 
de serves, waardoor zij al snel 
een time-out namen en daarna 
nog twee speelsters wisselden. 
Whoehoe we deden weer mee! 
Ons spel was beter en avior had 
een klein deukje opgelopen. 
Helaas was de deuk niet groot 
genoeg, dus liepen ze weer uit. 
Wederom wisten wij het tij te ke-
ren en waren wij aan de serves. 
Het werd 24-24! Spannend!! Bah, 
avior keek net te goed, waardoor 
wij toch onze meerdere in haar 
moesten erkennen (24-26).
Vol vertrouwen begonnen we aan 
set 3, maar zo deed ook avior. 
Ons block stond goed, de serves 

ging lekker, wat al snel leidde tot 
een kleine voorsprong. alleen de 
controle over de pass was met 
vlagen wat minder en avior zocht 
onze gaten goed op. avior was 
sterk, erg sterk, te sterk (11-25).

De vierde set, konden we dan 
toch nog één setje pakken? We 
streden voor elke bal (lees: ren-
nen, duiken, vliegen, vallen en 
weer opstaan), we stonden zelfs 
weer even voor! Bij Avior kwam 
de eerste wissel er al aan, de goe-
de lange aanvalster op midden. 
ja, dat maakte het passen gemak-
kelijker, maar het blocken des te 
minder. Ook over de buitenzijdes 
kwam Avior met grof geschud. 
Wij lieten ons niet kennen en 
zette onze serves, blockering, 
verdediging, spelverdeling en al-
les wat we nog meer hadden in. 
We kwamen weer bij avior in de 
buurt! Avior zette nog even door 
en de 25 punten waren behaald 
(21-25).
Tegen een team als Avior ko-
men wij net wat te kort, maar 
het maakt ons ook trots. als je 
vooraf bedenkt volledig te ver-
liezen (lees: vorige wedstrijd 25-
06) dan hebben we vrijdag een 
leuke wedstrijd gespeeld. Het 
kan her en der zeker beter, maar 
we werkten voor elkaar en dat is 
belangrijk! avior had niet zoveel 
weerstand verwacht en dat is ook 
zeker leuk om te horen! Het geeft 
vertrouwen.

We hebben nu een weekje rust 
en 4 maart staat Salvora (raalte) 
op het programma! Hopelijk spe-
len we dan weer zo’n leuke wed-
strijd j

Inge Rietberg, Dames 8
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mini’s van 
de week: 

   
 

lotte kooreman
 md7

anne linde 
boer 
md10

(heLaaS geeN foto 
beSchikbaaR)

sponsoren

offiCials 
1e sCHeidsreCHter
Cor van gompel

2e sCHeidsreCHter
mark-jan Wijnstra

jurylid
joep van Iersel

lijnreCHter 1
marc Doornbos

lijnreCHter 2
Ben mensink

20.00 uur: Coolen-alterno ds1 - sprinGendal-set-up`65 ds1 

nr.  naam  
1. melanie Grob
2. Kirsten Oude luttikhuis
3. Anne Claire ter Brugge
4. Loes Hollink
5. Christie Wolt
6. Kiki von Piekartz
7. merle Baasdam
8. Ilse Oude luttikhuis
9. jorinda Kremer
10 .Carmen Oude luttikhuis
11. Daphne Giesselink
12. Carmen arens

staf
trainer/CoaCH:   Brahim Abchir
assistent trainer/CoaCH:  ronald leussink
manager:   lieke Bruns
data analist:   martine Beekvelt
kraCHttrainer:   Eric melchert
fysiotHerapeut:   renee van Helden
fysiotHerapeut/kraCHttrainer:  rik Lammerink 
    (Fysiotherapie Ootmarsum)

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

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 16 Spelverdeler
5 juliët lohuis  190 cm 20 middenaanval
6 Eline Timmerman  192 cm 17 middenaanval
7 Silke Schuitemaker  181 cm 20 Passer/loper
8 Bregje van den Heuvel 183 cm 23 Spelverdeler
9 linda te molder  181 cm 27 Diagonaal
10 Annemiek te Beest  184 cm 22 Passer/loper
12 joëlle Vilé  191 cm 19 Diagonaal
14 Heleen Hesselink  188 cm 27 middenaanval

staf
trainer/CoaCH:  Ali moghaddasian
ass. trainer:  marc van Baaden en 
  Wouter van Goeverden
manager:  Hans Stindt
fysio:  Yvonne minderhoud
sCout:  Connor Dornan en manon Koopman

dames 2 ten onder in groene Hel

Tijdens het inspelen werd al gauw 
duidelijk waarom het de groene 

hel heet. De tribune zat al gauw 
vol met vele studenten die aar-

dig wat lawaai maakte. Ze waren 
voornamelijk erg onder de indruk 
van onze eigen Femke.

Wij begonnen onze wedstrijd met 
judith, Emma, Froukje, Femke, 
Kimberly, Gina en yvette op de 
libero. De eerste set werden we 

een beetje overrompeld door het 
spel en lawaai van Veracles.. deze 
set ging dan ook naar Veracles. De 
tweede set kregen we meer grip 
op de wedstrijd en kregen we het 
spelletje beter onder controle. 
met hard werken ging deze set ge-
lijk op. Helaas konden we niet aan 

het langste eind trekken en deze 
set werd ook nipt gewonnen door 
Veracles. Toch bleef onze werklust 
goed overeind en met heel hard 
werken en deze set hebben we 
met veel service druk kunnen win-
nen! Vol goede moed begonnen 
we dan ook weer aan 4e set. maar 

helaas was de groene hel te hef-
tig voor ons. Waardoor er helaas 
niet meer in zat. Het leuke was wel 
dat lieke uit dames 6 haar debuut 
heeft mogen maken tijdens deze 
wedstrijd!

Groetjes, 
Maureen Ros Dames 2

bij onze laatst gespeelde wedstrijd mochten wij ondanks de sneeuw 
vertrekken richting groningen. De wedstrijd in “de groene hel” stond 
op het programma. de vorige wedstrijd was erg spannend en eindigde 
in een 3-2 verlies voor ons. we waren erg gebrand om deze keer de 
winst wel binnen te slepen.


