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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. 
   

Playoff-
dAy

Een play offday kenmerkte, al-
dus Heleen Hesselink, de start 
van de wedstrijden om een fina-
leplaats. In de eerste wedstrijd 
was Dames 1 geen partij voor het 
ootmarsumse set up ’65. geluk-
kig herstelden de dames van ali 
moghaddasian zich afgelopen 
woensdag prima tegen  Flamin-
go’s en werden er drie punten 
mee genomen uit gennep. ge-
volg: een stijging van plaats vijf 
naar plaats vier en nog steeds 
alle mogelijkheden om een plekje 
bij de laatste twee te veroveren.  
Ook Sneek, de toch wel enigs-
zins verrassende bekerwinnaar 
van dit seizoen, aast hierop. Het 
behoeft dan ook geen betoog 
dat de wedstrijd van vanavond 
voor onze dames weer een cruci-
ale partij wordt. Winnen betekent 
mee blijven doen om de bovenste 
twee plaatsen. Bij verlies loopt de 
achterstand nog meer op waar-
door het nog moeilijker zal wor-
den om in de kampioenspoule 
te komen. de wedstrijden tegen 
de Friezinnen staan de laatste ja-
ren altijd garant voor het nodige 
spektakel en ik verwacht dat de 
match van vandaag hierop geen 
uitzondering zal zijn. Voordeel 
is wel dat onze dames de smaak 
van winnen weer hebben ge-
proefd en dat de weg naar boven 
weer is ingezet. Sport, spanning 
en sensatie gegarandeerd tijdens 
wederom een avondje topvolley-
bal in de alternohal. 
Ik wens u allen een genoeglijke 
avond.

April

15  Coolen-alterno ds 1- 
sliedrecht sport ds1

 

PlAyoff ProGrAmmA ds 1
04-03-2017 20:00  Coolen-Alterno DS 1 - VC Sneek DS 1 

Alternohal, APELDOOrN
11-03-2017 20:00  Coolen-Alterno DS 1 - Eurosped DS 1 

Alternohal, APELDOOrN
18-03-2017 20:00  Sliedrecht Sport DS 1 - Coolen-Alterno DS 1 

De Stoep, SLIEDrECHT
25-03-2017 20:00  Coolen-Alterno DS 1 - Flynth Flamingo’s Acti-

via (FAST) DS 1 Alternohal, APELDOOrN
09-04-2017 15:30  Eurosped DS 1 - Coolen-Alterno DS 1 

IISPA, ALMELO
15-04-2017 20:00  Coolen-Alterno DS 1- Sliedrecht Sport DS 1 

Alternohal, APELDOOrN
19-04-2017 20:00  VC Sneek DS 1 - Coolen-Alterno DS 1 

Sneker Sporthal, SNEEK
22-04-2017 18:00  Springendal-Set-Up`65 DS 1 - Coolen-Alterno 

DS 1 De Schalm, OOTMArSUM

GEZElliG druk oP 18 mAArT in ons 
EiGEn Clubhuis ‘dE boEi’

op zaterdag 18 maart gaan maar 
liefst 6 jeugdteam strijden op de 
nederlandse open Club kam-
pioenschappen. dat wordt hoe 
dan ook een spannende dag en 
we hopen natuurlijk dat veel 
teams ver komen op deze laatste 
finale	dag.	

Na afloop is onze kantine open en 
ontvangen we graag alle teams 
met hun trainers/coaches en sup-
porters. We vieren hopelijk een 
mooi feest vanwege het prachtige 
resultaat. 
Het is eigenlijk nu al een feest, 
want met 6 teams in de finale 
ronde staan is al een prestatie op 

zich. Kom onze teams aanmoedi-
gen (JA: Omnisport- JB: Doetin-
chem – jC en mC: lichtenvoorde 
en JD en MD: Wijchen). En wie 

weet nemen we de Jaap van Kas-
teel trofee mee naar huis. dé tro-
fee voor de beste jeugdvereniging 
van nederland.

ZEGElTjEs 
sPArEn

ook zo’n la of bakje vol met ze-
geltjes en  plakkertjes van diverse 
supermarkten en andere winkels? 
eindeloos sparen en nét niet ge-
noeg voor het complete boekje? 
daarom… help ons en gooi ze-
geltjes die je niet gebruikt en 
waarvan je denkt dat je er nooit 
voldoende van kunt sparen om 
er iets leuks van te krijgen, in de 
witte brievenbus voor in het hal-
letje. als meerdere alternoten dat 
doen, dan kunnen wij als Alterno 
er wél ons voordeel mee doen. 
dus neem alles aan wat je aan-
geboden krijgt en help alterno. 
soms voor keukenspullen voor 
ons Alterno-keuken, soms weer 
iets leuks voor ons kantine. 

AlTErno lEGT foCus oP dAmEs 1

het bestuur van volleybalver-
eniging	alterno	heeft	ervoor	ge-
kozen om de komende jaren te 
investeren in het eerste dames-
team. 

reden daarachter is dat het be-
stuur van mening is dat er binnen 
topsport keuzes gemaakt moeten 
worden. Vandaar dat het bestuur 
van alterno afgelopen week de 
beslissing heeft genomen om te 
stoppen met het herenteam in de 
Eredivisie. Komend seizoen zal Al-
terno dus alleen met het dames-
team uitkomen in eredivisie.
Het blijkt in deze tijd niet alleen 
organisatorisch maar ook finan-
cieel noodzakelijk om focus aan 
te brengen. een herenteam in de 

eredivisie met te beperkte moge-
lijkheden is niet iets waar binnen 
alterno voor is gekozen. dat past 
niet bij de visie op Topsport van
de vereniging. Het bestuur is van 
mening dat men er volledig voor 
moet kunnen gaan, of niet. Van-
daar de keuze om de investerin-
gen te concentreren op het da-
mesteam.

met het damesteam wil alterno 
namelijk ook volgend seizoen 
boven in de eredivisie mee gaan 
doen. dit seizoen zijn onze dames 
er in geslaagd om in de kampi-
oenpoule te gaan spelen, een am-
bitie die we ook voor de komende 
seizoenen zo goed mogelijk willen 
realiseren.

vriEndEnloTErij
alterno is één van de goede doe-
len waarvoor kan worden meege-
speeld. als u dat ook doet maakt 
u kans op mooie prijzen en steunt 
u tegelijkertijd onze vereniging. 
Het enige dat je dan hoeft te 
doen is bellen naar de Vrienden-
loterij 0900 300 1400. Vraag om 
de sponsorcode van je lot(en) te 
veranderen in 310552 nu speel 
je vanaf de 1ste van de volgende 
maand voor VV. alterno!
je kunt via onze site ook loten be-
stellen. de clubcode van alterno 
is 310552. een lot in de Vrien-
denLoterij kost € 13,25 per trek-
king inclusief jackpotbonus van € 
0,50. Er zijn veertien trekkingen 

per jaar waarvan twee zonder 
Jackpotbonus. Vijftig procent van 
elk lot gaat naar alterno. dus één 
lot dat een jaar meespeelt in de 
Vriendenloterij levert ongeveer 
€ 90 voor onze vereniging op.
Als je een prijs wint, mag je drie 
vrienden die meespelen in de 
Vriendenloterij ook blij maken 
met een prijs. Bij geldprijzen wint 
je vriend 10 procent van het geld-
bedrag. Meer informatie: 
www.Vriendenloterij.nl

Er zijn momenteel 11 deelne-
mers. dit leverde onze vereni-
ging	afgelopen	jaar	ca.	1000	euro	
op!
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kijkwijZEr

ik zal mij even voorstellen: ik 
ben	Simone	Nijman,	33	jaar	en	
sinds kort lid van het zitvolley-
bal	 team.	 Ik	 heb	 altijd	 erg	 fa-
natiek	 gesport,	 helaas	 hoorde	
daar volleybal niet bij. sporten 
werd alleen steeds moeilijker. 
voetballen ging al een paar 
jaar niet meer, hardlopen werd 
steeds minder en mijn grote 
passie en tevens werk paarden-
sport heb ik zolang mogelijk ge-
probeerd vol te houden. 

In 2015 werd er ernstige knie-
slijtage geconstateerd. en ook 
de sporing van mijn knieschijf 
was niet goed. Ik moest mijn 
leven aan mijn lijf gaan passen. 
Hiervoor kwam ik bij revalidatie-
centrum Klimmendaal terecht. 
Ik miste het sporten en actief 
bezig zijn. Aan die fitness ap-
paraten trekken was ik zo op uit 
gekeken. Ik wilde actie! 

na een paar dingen te hebben 
geprobeerd kwamen we uit bij 
zitvolleybal. Ik kon mijn energie 

weer kwijt. Je moet bewegen, 
op de bal letten en snel hande-
len. geweldig vond ik het. 

na wat googelen vond ik alter-
no. een van de weinige clubs in 
de buurt waar zitvolleybal ge-
speeld word. Ik had afgesproken 
om een keer te komen kijken, 
maar werd eigenlijk gelijk aan-
gemoedigd door het team om 
mee te trainen. na deze training 
heb ik gelijk doorgezet en mij lid 
gemaakt. 

Ik bak er nog niet altijd evenveel 
van, maar het is een geweldig 
team. Ze helpen mij om een be-
tere volleybalster te worden en 
fouten zijn niet erg als je je inzet 
en lol hebt. 

Kort geleden heb ik een knie-
schijf prothese gekregen aan 
1 knie en volgend jaar volgt de 
andere. Ik zou dus straks weer 
in staat zijn staande sporten te 
gaan doen. maar als je dit spel-
letje kent wil je eigenlijk niet 
anders. 

dus als ik jullie nieuwsgierig heb 
gemaakt, of heb je een blessure, 
kom gerust een keer kijken of 
mee trainen met ons team.

vrIjdag	3	maart

19:15 VV alterno ds 6 - 
Voorwaarts ds 2
21:15 VV alterno Hs 5 - 
Voorwaarts Hs 2
21:15 VV alterno Hs 6 - 
rood-Wit ‘75 HS 1

ZATErdAG 4 mAArT

9:00 VV alterno mB 1 - 
V.C.V. mB 1
10:45 VV alterno ja 2 - 
rivo rijssen ja 1
10:45 VV alterno ja 3 - 
reflex JA 1
12:30 VV alterno ja 1 - 
sV dynamo apeldoorn ja 1
12:30 VV alterno ma 1 
- scylla ma 1
14:30 VV alterno ds 4 - 
seesing Personeel 
orion ds 2
14:30 VV alterno ds 3 - 
Wevo 70 DS 1
17:30 VV Alterno DS 2 - 
Prima Donna Kaas Huizen 
ds 1
20:00 Coolen-alterno ds 1 
- VC sneek ds 1

EvEn voorsTEllEn

 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.

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.

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.

ZiTvollEybAl CliniC
beste collega’s,

Een uitdagende clinic zitvolleybal met veel oefenstof en meer.
volleybal Anders maar zeker met een meerwaarde voor jouw 
trainingen.

op 19 maart as. wordt deze clinic gehouden van 10.00 tot 12.30 uur 
in de zalen aan de Schuttersweg in Apeldoorn. Uiteraard is sportkle-
ding een aanrader.

Voor Alterno trainers is deze clinic gratis en wat meer is er kunnen 
licentie punten verdiend worden.

opgave voor deze clinic via: 
roy Wassen/opleider regio oost. 
roywassen@outlook.com

Graag tot ziens op 19 maart!
Jouke de Haan

Werkgroep Zitvolleybal

flAminGo’s mET bEidE bEnEn oP dE Grond
Na	 de	 off-day	 afgelopen	 zater-
dag	 tegen	 Set-Up’65	 stond	 op	
deze doordeweekse avond de 
uitwedstrijd tegen flamingo’s op 
het programma. met de bus van 
Connexxion	 en	 de	maaltijd	 ver-
zorgd door fresh Catering reis-
den we af naar Gennep. na de 
peptalk	van	Eline	over	flamingo’s	
die op één been staan waren we 
er helemaal klaar voor om ze op 
die ene poot aan het wankelen 
te	zetten.

In de eerste set begonnen we 
wat onstabiel, maar Joelle zorgde 
er met haar scorende aanval-
len voor dat we gelijk op gingen 
met de roze vogels (9-9). Door 
een serve serie van de herstelde 
Carlijn oosterlaken bouwden we 
een voorsprong op (10-16). Deze 
wisten we keurig vast te houden 
en zo was de eerste set binnen 
met 21-25.
In de tweede set pakten we al 
snel een voorsprong, wederom 
door een serve serie van Carlijn 
(1-6). Na mooie scores van Linda 
en een serve serie van eline leek 
de set veilig gesteld te zijn (10-
17). Echter begonnen er slordige 
fouten in ons spel te komen waar 
Flamingo’s van wist te profiteren. 
Ze kwamen weer op gelijke hoog-
te, maar met 24-26 was de set 

uiteindelijk nipt, maar verdiend, 
voor ons.

Slordigheden en concentratie 
verlies zorgde er in de derde set 
voor dat we achter de feiten aan 
liepen. Toch bleven we nog aar-
dig bij onze tegenstanders en na 
een ace van Vilé werd het in de 
slotfase nog spannend (24-23). 
een fout aan onze kant zorgde er 
helaas voor dat er een vierde set 
aan te pas moest komen.

de vierde set ging tot halverwe-
ge gelijk op. Flamingo’s maakte 
redelijk wat fouten, maar door 
onze eigen fouten en slordighe-
den wisten we hier niet optimaal 
van te profiteren. Na een mooie 

serve serie van Timmerman en 
goede aanvallen aan het net, op 
maat bediend door de ingeko-
men Anna, wisten we prima uit 
te lopen en zo de laatste set met 
enig gemak met 18-25 binnen te 
halen.

de roze vogels op hun ene been 
laten wankelen is gelukt en ze 
staan nu vast weer met beide be-
nen op de grond. drie zeer wel-
kome, fijne en verdiende punten 
zijn binnen! laten we deze lijn 
vooral weer doorzetten. Zater-
dag staat de volgende wedstrijd 
al weer op het programma: 20.00 
uur in de alternohal tegen VC 
sneek. Be there!

Heleen Hesselink

Play	off-day
	 de	 start	 van	 de	 play-offs	 ging	
voor ons helaas niet zoals ge-
hoopt. na een goede trainings-
week en vol goede moed en zin 
begonnen we afgelopen zater-
dag de eerste wedstrijd tegen 
Set-Up’65.	 te	 veel	 spanning	 of	
misschien te weinig? we kwa-
men in ieder geval niet goed uit 
de startblokken. 

Set-Up maakte veel fouten, met 
name in de serve, maar wij kon-
den hier niet optimaal van profi-
teren aangezien onze verdediging 
en servedruk niet goed genoeg 
was. Hier wisten de gasten in de 
eindfase wel van te profiteren 
waardoor zij met 22-25 de set 
wonnen. In set 2 kwamen we wel 
goed uit de startblokken en ston-
den bij 17-10 ruim voor. Enkele 
fouten, minder scherp zijn en niet 
voluit blijven doorgaan maakte 

echter dat set-up terug kwam 
en helaas ook de set met 24-26 
binnen wist te halen. een dom-
per! In set 3 zetten de gasten dit 
door waardoor we al snel tegen 
een achterstand aankeken. een 
inhaalrace zorgde er voor dat we 
weer bij kwamen, maar dit mocht 
niet baten. met 21-25 was ook de 
derde set voor de ootmarsum-
mers. door niet ons eigen niveau 

te halen verloren we de eerste 
wedstrijd van de play-offs dus 
met 3-0. dat elk punt cruciaal is in 
deze eindfase moge wel duidelijk 
zijn. Er is nog niks verloren, maar 
we zullen woensdag wel hard aan 
de bak moeten om bij te blijven 
en punten binnen te halen. Knop 
om en op naar woensdag als we 
uit spelen tegen Flamingo’s.

Groetjes, Dames 1



sPElErs
Nr.	 Naam	 	 leeftijd	

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
13 jordy Bergmans  14 
56 Tom reuvekamp  14 
58 Thomas de roode  14 
61 Swen van Uffelen  14 
73 Yorick van Campen  15 
76 Lars roelofs  15 
78 Daan Strijbosch  15 
79 Dyllan van de Woude  15

bEGElEidinG
Trainer: VACATUrE

TEAm vAn dE wEEk: 
jonGEns b4

mini’s vAn 
dE wEEk: 

AmbEr v. hiErdEn
 mE2

  

bo vAn TilburG 
mE2

wil jE TEAm vAn 
dE wEEk wordEn?

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

sTAnd
 Team wedstr. Punten
1 HsC jB 1 6 20
2 Pauwervoll jB 1 4 19
3 Volleybalvereniging Zeewolde jB 1 5 13
4 VV alterno jB 4 4 5
5 e.s.V. jB 2 5 3

17.30: VV alterno ds2 - pdK HuiZen ds1

nr. nAAm PosiTiE  lEEfTijd 
1. Lyanne Spittje Libero  19 jaar 
2. Yara van Keeken Spelverdeler  23 jaar 
3. daniela de Hooge midden  26 jaar 
4. Femke de joode Passer/loper  18 jaar 
5. Lorraine Kyulu Diagonaal  17 jaar 
6. Kirsten Sparnaay Passer/loper  23 jaar 
7. Mable Hengeveld Passer/loper  21 jaar 
8. Judith Koelewijn Midden  22 jaar 
9. Bianca de Kock Midden  21 jaar 
10. Alinda Dersjant Diagonaal  17 jaar 
11. lisanne scholte Passer/loper  28 jaar 
12. rianne Vos Passer/loper  16 jaar 
14. savanna van gulijk spelverdeler  21 jaar 
     
sTAf
TrAINEr/COACH
elroy Bezemer     
ASSISTENT COACH
Margiet Kyulu  

nr. nAAm lEnGTE  lfTd PosiTiE 
1 maureen ros 180 cm 23 libero
2 moniek jansen 192 cm 24 diagonaal
3 Judith Schaap 173 cm 18 Spelverdeler
4 Imre schuitemaker 182 cm 19 middenaanval
5 maren eppingbroek 180 cm 20 spelverdeler
7 Gina Valenti 184 cm 18 Passer/Loper
8 Froukje Hoenderboom 177 cm 16 Passer/Loper
9 marloes Zinnemers 182 cm 32 middenaanval
10 emma Visser 181 cm 20 Passer/loper
11 Kimberley Smit 180 cm 21 Middenaanval
12 Julia Kuiper 178 cm 17 Diagonaal
13 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 36 Libero, Passer/Loper
14 Kathy Bonsen 186 cm 24 Passer/Loper

sTAf
TrAinEr: eric meijer
Ass. TrAinEr: Gert Ketel
Ass. TrAinEr: rick van andel
mAnAGEr: marloes Zinnemers
sCouT: onno van andel
sCouT: rick van andel

offiCiAls 
1E sChEidsrEChTEr
jurgen van Bussel

2E sChEidsrEChTEr
margot Verhoef 

sTAnd
 Team wedstr. Ptn

1 PrismaWorx VC Weert DS 1 16 36
2 Overtoom Brand Expertise Donitas DS 1 15 32
3 Pharmafilter US DS 1 16 32
4 seesing Personeel orion ds 1 16 31
5 VV utrecht ds 1 16 28
6 SV Dynamo Apeldoorn DS 1 16 27
7 IBM Client Innovation Center Benelux/Veracles DS 1 16 25
8 ecare apollo 8 ds 1 16 21
9 VV alterno ds 2 16 21
10 Prima Donna Kaas Huizen DS 1 16 17
11 Nijhuis Telecom/Sudosa-Desto DS 1 16 8
12 ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo DS 1 15 7

sPonsor wordEn
In	een	tijd	van	sociale	media	en	
virtuele netwerken zijn we 24 uur 
per dag  met onze zakenvrienden 
verbonden. Tweeten, faceboo-
ken en linkedinnen, het hoort er 
allemaal bij. maar overvalt u niet 
af en toe een dringende behoef-
te	 aan	 een	 sportieve	 omgeving	
waar ‘online’ even niet bestaat 
en u met vrienden van vlees en 
bloed	 de	 hectiek	 van	 alle	 dag	
kunt	 weg-praten,	 weg-juichen,	
weg-klappen	 of	 weg-springen	
onder het genot van een drankje 
en een hapje?

alterno apeldoorn Volleybal no-
digt u uit toe te treden tot haar 
sponsor-familie. Uw sportieve be-
trokkenheid tonen wij op een re-
presentatief sponsorbord dat op 
een prominente plaats in de al-
ternohal hangt. uiteraard wordt 
uw sponsorbijdrage ook vermeld 
op onze veel bezochte website 
www.alterno-apeldoorn.nl. met 
de speciale sponsor-vippas kunt 
u alle thuiswedstrijden van ons 
Ere-divisie damesteam gratis bij-

wonen.
Bent u lid van onze Businessclub 
dan wordt u tevens uitgenodigd 
om deel te nemen aan een aan-
tal bedrijfslunches waar u naar 
hartelust kunt netwerken met 
andere sponsors en speciale ge-
nodigden.

sPonsormoGElijkhEdEn
- BusInessCluB
- HooFdsPonsor
- TEAMSPONSOr
-  TOPTEAMS (DAMES 1, DAMES 2, 

HErEN 1)
- SENIOrENTEAM(S)
- JEUGDTEAMS
- MINITEAMS
- Personal sPonsor
- BordsPonsor
- EVENTSPONSOr
- sCreensPonsor
Bent u geïnteresseerd in onze 
sponsormogelijkheden of wilt u 
meer informatie neem contact op 
met onze sponsorcommissie door 
een mail te sturen naar 
sponsorcie@alterno-apeldoorn.
nl.

hoofdsPonsor
Citroën Coolen
ToPsPonsors
Citroën Coolen
Fresh! Catering
Fsg
YUME Apeldoorn en Deventer
Connexxion Tours
dros facility groep
Club Pellikaan
Intersport
businEssClub
albert van de scheur
Citroën Coolen
Fsg
Van den Berg schilders
YUME Apeldoorn en Deventer
Bouwbedrijf Veeneman
Connexxion Tours
erima
uitgeverij stedendriehoek
Witteveen architecten
rabobank apeldoorn
Chinees restaurant Fong sheng
Best Sales promotions
dros facility groep
De Kabath
http://www.dekabath.nl
mizuno
Club Pellikaan
Intersport
EVENTSPONSOrS
drie Beste slagers
Zoem Kidsfashion
Kugel licht en geluid

Xelvin
rabobank apeldoorn
Bakker Toet
sPonsors
edison College
Van den Berg schilders
Hamer
Bouwbedrijf Veeneman
san remo
Wenz uitvaart
erima
monuta
remeha
Pretty Tall
steneker reclame
grolsch
leeuwis fysiogroep
gidion
Bermo montage
Birze automaterialen
Plus Nico de Witt
Isokin
De Tuinman robert van Loenen
apeldoorn en Bloemzaad
uitgeverij stedendriehoek
Carwash Kleiboer
aa - drink
Kugel licht en geluid
Chinees restaurant Fong sheng
mizuno
Buro Philip van den Hurk
Pabo Saxion Deventer
Veldwijk sportprijzen
Bakker Toet
OneTwoCode

sPonsorovErZiChT



mini’s vAn 
dE wEEk: 

PiEn kAmPErmAn 
md8

ilsE windT 
md8

offiCiAls 
1E sChEidsrEChTEr
marc Bloemhard
2E sChEidsrEChTEr
Jan Klappe
jurylid
joep van Iersel
lijnrEChTEr 1
Bert meering
lijnrEChTEr 2
raymond Tahalele

Coolen   

Alterno
Apeldoorn
sPonsorEn

20.00 u. Coolen-alterno ds1 - VC sneeK ds 1

nr. nAAm GEb.dATum       lEnGTE PosiTiE 
2 JANIEKE POPMA 16-09-1996 170 cm libero
4 HESTEr JASPEr 07-05-2001 176 cm passer-loper
5 PAULA BOONSTrA 23-06-1998 185 cm diagonaal
6 LIEZE BrAAKSMA 22-06-1996 189 cm midden
8 ANNIEK SIEBrING 13-05-1997 180 cm passer-loper
9 NIENKE TrOMP 03-10-1996 182 cm spelverdeelster
10 KLASKE SIKKES 07-04-1993 188 cm midden
11 rOOS VAN WIJNEN 30-03-1992 175 cm passer-loper
12 MONIQUE VOLKErS 09-03-1994 184 cm midden
14 QUINTA STEENBErGEN 02-04-1985 189 cm midden
 

sTAf
traINEr-CoaCH: PETrA GrOENLAND
AssisTEnT: BErT BrANDS
ArTs:  PETEr PAUL JACOBS
sCouT: CHrISTIEN MErKIES
mAnAGEr Comm. & Pr: rUTGEr LEIJENAAr
bEGElEidEr: BrYAN DE HAAS
vErZorGEr: Bareld Van der meer
     

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

Alterno is met ingang van het sei-
zoen	 2013-2014	 gestart	met	 een	
eigen volleybal academie.

voor wiE? 
de alterno Volleybal academie 
richt zich op 3 doelgroepen:
–  jongens/meiden 10-12 jaar (mi-

ni-leeftijd)
–  meiden 12 – 16 jaar (C en B leef-

tijd)
–  jongens 12 – 16 jaar (C en B leef-

tijd)

Het aanmelden voor de volleyba-
lacademie is mogelijk voor leden 
én niet-leden van alterno.

wat vragen wij van spelers:
– Inzet en enthousiasme
–  Letten op leefstijl (gezond eten, 

geen alcohol, niet roken)
–  goed leren plannen: school – 

sport – vrije tijd
–  Geduld, blijven herhalen tot het 

lukt.

wat bieden wij de spelers:
–  Extra trainingsuren op ochten-

den, middagen en zondagen
–  Trainers met trainersopleiding/

ervaring
– Persoonlijk volleybalplan
–  Topsportweek waarin mentale 

training en leven als sporter naar 
voren komen

doElsTEllinG 
Talentvolle (Alterno)jeugd met 
ambitie meer trainingsuren bie-
den in apeldoorn.
de alterno Volleybal academie 
(AVA) is bedoeld als uitbreiding 
op de teamtrainingen. naast de 

teamtrainingen kunnen spelers 
extra producten afnemen bij de 
Alterno Volleybal Academie (AVA) 
om zichzelf zo verder te ontwik-
kelen.

alterno wil met deze eigen acade-
mie bereiken dat:
–  er een goede doorgaande lijn 

komt in de opleiding van mini tot 
seniorenspeler.

–  spelers uitgedaagd worden om 
zichzelf te blijven ontwikkelen.

–  er meer eigen jeugdspelers 
doorstromen naar Heren 1 en 
dames 1.

–  de jeugdopleiding van alterno in 
de landelijke Top 3 blijft.

–  Trainers worden opgeleid en bij-
geschoold binnen de eigen aca-
demie.

sAmEnwErkinGsvErbAndEn
de alterno Volleybal academie 
werkt nauw samen met het Ve-
luws College. speciale voorzienin-

gen gelden vooral voor kinderen 
die naast de aVa ook wekelijks één 
of meerdere trainingen volgen bij 
het rTC.

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 mailadres: 
ava.at.alterno-apeldoorn.nl. u 
kunt alles over de aVa volgen via 
TWITTEr: @ava_Apeldoorn.


