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De Alterno

Activiteiten

Kalender

vandaag is het voor onze dames 
erop of eronder. winst tegen 
eurosped is een absolute must 
om nog enigszins mee te blijven 
doen	om	het	finaleticket.	

daarbij moet er ook met 3-0 of 

3-1 gewonnen worden om de 

achterstand niet verder te ver-

groten. die achterstand op de 

nummer twee set up ’65 be-

draagt momenteel 4 punten. dat 

is overbrugbaar maar dan mogen 

er geen steekjes meer  vallen bij 

de ploeg van ali moghaddasian. 

de oefenmeester uit amersfoort 

zag vorige week joëlle Vilé uit-

vallen met een schouder uit de 

kom. joelle zal zoals het er nu 

(begin van de week) naar uitziet, 

waarschijnlijk niet meer in actie 

komen. Wederom zal ali dus naar 

creatieve oplossingen moeten 

zoeken en wellicht leentjebuur 

bij dames 2 moeten spelen om 

het team op strekte te kunnen 

houden. Voor eurosped wordt 

het eveneens een wedstrijd van 

de waarheid want als de ploeg 

uit almelo nu geen punten pakt 

dan vervliegt ook daar de hoop 

op een plekje bij de laatste twee. 

alle ingrediënten zijn dus weer 

aanwezig voor een spannend 

avondje in de alternohal.  Ik wens 

u leuke volleybalavond.

April

15  Coolen-alterno ds 1- 
sliedrecht sport ds1

 

Het	is	even	stil	geweest	rondom	
Heren 1 op de site of anders. 
daar tegenover staat dat het in-
tern	behoorlijk	gestormd	heeft.

Een aantal verliespartijen achter 
elkaar en het bericht van het be-
stuur dat wij (ondanks de stand 
op de ranglijst) volgens seizoen 
niet meer met het eerste heren-
team van alterno in de ere divisie 
te zien zijn heeft best wel even 
nagewerkt bij spelers en staf.
Blijven of weggaan, wel of geen 
nacompetitie (play-outs of play-
offs) spelen, etc. Niet de juiste 
gedachten om te trainen met de 
focus op de laatste en belang-
rijke wedstrijden van het seizoen 
en wel tegen sss (11/03 uit) en 
natuurlijk de degradatiekraker 
tegen Zwolle (19/03 thuis om 
17:30u). In beide wedstrijden 
zouden we punten kunnen/moe-
ten pakken.
Niels heeft er een beste klus aan 
alle neuzen dezelfde kant op te 
krijgen of zoals er ook wel eens 
wordt gezegd allen dezelfde sok-

ken aan (dit is geen probleem 
want de heren hebben de sok-
ken van één van onze sponsoren 
mIZuno aan).  Het is voor ons als 
team en als individuele speler be-
langrijk te laten zien dat wij ons 
mannetje staan in de ere divisie 
en dat we laten zien op eigen 
kracht in de ere divisie te kunnen 
blijven!!!
In aanloop naar deze wedstrij-
den mogen wij laten zien wat we 
kunnen tegen een pittige tegen-
stander seesing Personeel orion 
Heren 1, de bekerwinnaar van 
nederland en met één wedstrijd 
minder dan dynamo en lycurgus 
de nummer 3 op de huidige rang-
lijst. In de uitwedstrijd hebben wij 
3-0 verloren maar wat zeker geen 
veegpartij was gezien de setstan-
den 25-19, 25-21 en 26-24.
Wij gaan ervoor om een mooie 
pot volleybal te laten zien aan jul-
lie want ondanks alle perikelen 
kunnen we een best potje bal-
len!!!

Tot donderdag, Heren 1

erop of eronder!

stand Heren 1
 team wedstr. punten
1 draisma dynamo Hs 1 19 52
2 abiant lycurgus Hs 1 19 49
3 Seesing Personeel Orion HS 1 18 47
4 sV land Taurus Hs 1 19 32
5 Vallei Volleybal Prins Hs 1 19 31
6 TT Papendal/arnhem Hs 1 19 30
7 Inter rijswijk HS 1 19 28
8 advisie/sss Hs 1 19 26
9 Coniche Topvolleybal Zwolle Hs 1 19 14
10 nesselande/Voorelkaar.nl Hs 1 19 13
11	 Coolen-Alterno	HS	1	 18	 12
12 ArBO rotterdam Volleybal HS 1 19 5

EN VOOr dE wAt NIEuwErE AltErNOtEN: 

de Historie en Het ontstaan
van de week van alterno

fffeest

op een bijzondere avond, aan het 
begin van dit seizoen, ontstond 
spontaan een idee om helemaal 
aan het einde van dit seizoen, 
direct na de laatste training, een 
Final Fust Feest te organiseren. 
en dit plan staat nog steeds over-
eind. dus ergens eind juni of be-
gin juli zal er een feest zijn, om 
het laatste Fust, of de laatste Fles, 
leeg te drinken. gewoon, gezellig 
avondje, voor iedereen die alter-
noot is of zich alternoot voelt. 
Houd de agenda dus in de gaten. 
Gewoon efffffffffe feesten voor-
dat iedereen op vakantie gaat.

programma 
19 week van alterno 

“let it glow’

We zijn hard aan het werk om al-
les goed voor te bereiden. de mu-
ziek is geregeld, de dj is er klaar 
voor. ook zijn we weer bezig met 
het regelen van een week t-shirt. 
een hebbeding, dat mag je wel 

stellen. Binnenkort meer over het 
t-shirt, het ontwerp en hoe je dit 
unieke exemplaar kunt bestellen. 
Hieronder het voorlopig pro-
gramma van de 19e week van 
alterno.

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

Bij	 het	 25	 jarig	 bestaan	 van	 VV	
Alterno	 in	 1998	 werd	 er	 een	
hele	week	met	allemaal	verschil-
lende	activiteiten	voor	alle	leden	
van de vereniging (en ouders en 
partners) georganiseerd.  deze 
“week”	werd	een	enorm	succes. 

Voor herhaling vatbaar, was de 
algemene mening. en zo is “de 
week van alterno” ontstaan, al-
tijd aan het einde van het sei-
zoen, en inmiddels al 18 keer 
gehouden. Ieder jaar kende een 
eigen thema. In 2011 bijvoor-
beeld: welcome to the uSA, in 

2012 de olympische spelen en in 
2013 met het oog op het jubile-
um: de seventies, in 2016 Black& 
White en nu dit jaar let it glow.
de “Week van alterno” is dus dé 
naam voor de feestweek waar-
mee het volleybalseizoen bij al-
terno ieder jaar werd afgesloten.  
deze Week wordt georganiseerd  

door een feestcommissie, ‘de 
zgn. weekcommissie’,  die elk jaar 
weer probeert om een program-
ma samen te stellen waarin voor 
ieder wat wils te vinden is.  kunt u 
op de hoogte blijven van de laat-
ste ontwikkelingen en uiteraard 
blikken we terug op de afgelopen 
edities.



kijkwijzer

donderdag 9 maart

20:30 Coolen-Alterno HS 1 
 - seesing Personeel  
 orion Hs 1

VrijdAG	10	MAArt

19:15  VV Alterno mA 2 -  
Vocluma ma 1

19:15  VV Alterno mB 4 -  
Volleybal Voorst mB 1

19:15  VV Alterno JC 1 - 
Twente ‘05 jC 1

21:15  VV Alterno HS 3 - 
springendal-set-up 
`65 Hs 2

zaterdag 11 maart

12:30  VV Alterno mC 1 - 
saasveldia mC 1

12:30  VV Alterno mC 3 - 
auto van oort/ 
rebelle mC 1

14:30  VV Alterno HS 7 - 
Bruvoc Hs 2

14:30  VV Alterno mB 3 - 
avior mB 2

16:30  VV Alterno JB 2 -  
sss jB 1

16:30  VV Alterno HS 2 - 
arvevo Hs 1

20:00 Coolen-Alterno dS 1- 
 eurosped ds 1

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

playoff programma ds 1
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

afgelopen zaterdag hebben 
we	 weer	 een	 zitvolleybaltoer-
nooi	 gespeeld,	 deze	 keer	 zijn	
we	 in	 hoofddorp	 neergestre-
ken.	deze	keer	waren	we	met:	
Eddy,	Chantal,	Sander,	daniëlle,	
rené,	 Martijn,	 Eline,	 robert	
Paul	en	ikzelf	als	coach.

onze eerste wedstrijd was te-
gen spaarnestad. een wedstrijd 
waarbij we ons spel niet lekker 
konden spelen en we niet altijd 
de beste keuzes maakte. deze 
wedstrijd ging met 2-0 verloren. 
de 2e wedstrijd mochten we 
tegen goK, het duurde even 
voordat we op stoom kwamen, 
halverwege de set kwamen we 
in ons spel en begon de ser-
vice te lopen waardoor we de 
tegenstander goed onder druk 
konden houden. In de 2e set 
bleven we lang bij elkaar, nadat 
de tegenstander het een aan-
tal keer niet een was met de 
scheidsrechter en zichzelf uit de 
wedstrijd speelde, konden wij 
doordrukken en ook de 2e set 

winnen. de eerste 2-0 winst van 
vandaag is een feit.
na een korte pauze mochten 
we aantreden tegen allvo. een 
wedstrijd waarbij we in de eer-
ste set me konden komen met 
allvo alleen in de 2e set dui-
delijk onze meerdere moesten 
erkennen. en er zelfs nog bloed 
gevloeid heeft, de neus van da-
niëlle was niet bestand tegen de 
aanval van allvo. deze wedstrijd 
ging met 2-0 verloren.

de 1 na laatste wedstrijd was 
tegen volley Tilburg net zoals 
de wedstrijd tegen spaarnestad 
kwamen we niet in ons spel. 
ook deze ging met 2-0 verlo-
ren, snel weer vergeten en door 
naar de laatste wedstrijd. Hier-
in speelde we tegen Fds, een 
wedstrijd die gekenmerkt ging 
door scheidsrechtelijke dwalin-
gen, maar waar wij net aan het 
langste eind trokken en met 2-0 
wonnen.

Groeten mariët 

toernooidag
eerst koffie.....

 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

stand dames 1
 team wedstr. punten
1 sliedrecht sport ds 1 3 14
2 springendal-set-up`65 ds 1 3 9
3 VC Sneek dS 1 3 7
4	 Coolen-Alterno	dS	1	 3	 5
5 eurosped ds 1 3 4
6 Flynth Flamingo’s Activia (FASt) dS 1 3 3

11 mrt. 9:00 VV Alterno N5 2 -   VV Alterno N5 4
11 mrt. 9:00 VV Alterno N4 1 -   VV Alterno N4 5
11 mrt. 9:00 VV Alterno N6 1 -   VVH N6 3
11 mrt. 9:00 VV Alterno N6 2 -   Volleybalvereniging Zeewolde N6 1
11 mrt. 9:00 SV dynamo Apeldoorn N6 2 - VV Alterno N6 3
11 mrt. 9:30 VV Alterno N4 1 -  VV Alterno N4 3
11 mrt. 9:30 VV Alterno N3 3 -  BSV N3 1
11 mrt. 9:30 VV Alterno N5 6 -  VV Alterno N5 2
11 mrt. 10:00 Volleybalvereniging Zeewolde N6 1 - VV Alterno N6 4
11 mrt. 10:00 SV dynamo Apeldoorn N6 2 - VV Alterno N6 1
11 mrt. 10:00 VV Alterno N5 4 -  VV Alterno N5 6
11 mrt. 10:00 SV dynamo Apeldoorn N5 1 - VV Alterno N5 1
11 mrt. 10:00 VV Alterno N4 5 -  VV Alterno N4 3
11 mrt. 10:00 Blok EVC N3 1 -  Spiker N3 1
11 mrt. 10:00 Scylla N6 1 -  VVH N6 1
11 mrt. 10:30 VV Alterno N5 5 -  VV Alterno N5 3
11 mrt. 10:30 SV dynamo Apeldoorn N5 2 - Blok EVC N5 1
11 mrt. 10:30 Blok EVC N4 1 -  Spiker N4 1
11 mrt. 10:30 Spiker N3 1 -  VV Alterno N3 3
11 mrt. 11:00 VV Alterno N5 3 -  VV Alterno N5 7
11 mrt. 11:00 VV Alterno N5 1 -  SV dynamo Apeldoorn N5 2
11 mrt. 11:00 VV Alterno N3 5 -  Blok EVC N3 1
11 mrt. 11:00 VV Alterno N6 4 -  VV Alterno N6 2
11 mrt. 11:00 Scylla N6 1 -  VV Alterno N6 3
11 mrt. 11:00 Spiker N4 1 -  wSV N4 1
11 mrt. 11:00 VVH N6 3 -  VVH N6 1
11 mrt. 11:30 Blok EVC N5 1 -  SV dynamo Apeldoorn N5 1
11 mrt. 11:30 VV Alterno N5 7 -  VV Alterno N5 5
11 mrt. 11:30 BSV N3 1 -   VV Alterno N3 5
11 mrt. 11:30 Blok EVC N4 1 -   wSV N4 1

Mini-OCHtEnd

ook zo’n la of bakje vol met 
zegeltjes en  plakkertjes van di-
verse supermarkten en andere 
winkels? eindeloos sparen 
en nét niet genoeg voor het 
complete boekje? daarom… 
help ons en gooi zegeltjes die 
je niet gebruikt en waarvan je 
denkt dat je er nooit voldoen-
de van kunt sparen om er iets 
leuks van te krijgen, in de witte 
brievenbus voor in het halle-
tje. als meerdere alternoten 
dat doen, dan kunnen wij als 
alterno er wél ons voordeel 
mee doen. dus neem alles aan 
wat je aangeboden krijgt en 
help alterno. soms voor keu-
kenspullen voor ons alterno-
keuken, soms weer iets leuks 
voor ons kantine. 

zegeltjes 
sparen



spelers
nr.	 naam	 Leeftijd	 Positie
1 jeroen Knoop 42 spelverdeler
2 Harald Veeneman 30 Passer/loper
3 jeroen schuijer  middenaanval
4 roland Zenhorst 39 middenaanval
5 jelle Visser 29 middenaanval
6 Tom scholten 21 Passer/loper
7 mark Zijlstra 30 Spelverdeler
8 jeroen scholten 24 middenaanval
9 mitch Hommersom 25 libero
14 michiel Kerkhof 30 diagonaal
31 rick noordhuizen 23 diagonaal

begeleiding
trAINEr: Camiel Buijs

tEAM	VAn	dE	wEEK:	
Heren 7

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

stand
 team wedstr. punten
1	 VV	Alterno	HS	7	 15	 65
2 sV loil Hs 1 13 50
3 Bruvoc Hs 2 14 49
4 WsV Hs 3 15 43
5 Spiker HS 1 14 37
6 Actief ‘81 HS 1 15 37
7 Auto van Oort/rebelle HS 3 14 27
8 sV dynamo apeldoorn Hs 8 14 25
9 The Phantoms Hs 2 16 24
10 Volvera Hs 3 13 22
11 Avior HS 7 15 16

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.

zusjes met de 
overwinning naar Huis

Zaterdag	(4	maart)	was	het	weer	
tijd	 voor	 een	 wedstrijd	 groen	
tegen	 geel,	 Alterno	 MA2	 tegen	
dynamo	MA2	in	het	Omnisport.	
Vanwege	 de	 vakantie	 speelden	
er	 twee	 leenspeelsters	 mee:	
vera uit mb2 en mijn zusje lisa 
uit mb1.

de wedstrijd begon gemakkelijk. 
suzanne serveerde 19 keer achter 
elkaar. We wonnen de eerste set 
uiteindelijk met 25-1(!). de enige 
punt voor dynamo werd ook door 
ons gemaakt door een serve die 
uit ging 😉

de tweede set begonnen we 
minder sterk en we kwamen op 

achterstand. Halverwege wis-
ten we terug te komen en de set 
alsnog met 25-21 te winnen. de 
derde set was eveneens voor ons. 
groen won met 25-22.

In de vierde set maakten we fout-
jes en hadden we te maken met 
een sterk geel. Helaas hebben we 
deze set aan dynamo moeten ge-
ven met 13-25.

al met al hebben we lekker ge-
speeld en kunnen we foto’s van 
de wedstrijd terug kijken met 
dank aan mijn lieve vriendje Brad-
ley regterschot :-))

Groetjes, Manon Wolters

SCHrEEUw	jA	nAAr	dE	OPEn-CLUB	titEL
Het zal jullie ongetwijfeld niet zijn 
ontgaan dat liefst 6 teams van al-
terno zich hebben weten te plaat-

sen voor de finales van de Open 
Club 2017.
Wij, alterno ja, mogen op 18 

maart aantreden in het omnis-
port. Vlakbij dus! Wij zullen onze 
poulewedstrijden afwerken om 

9:45, 12:00 en 14:00. Na afloop 
hopen wij om 16:45 en om 18:00 
de halve finale en de grote finale 
te spelen.

Het zal een enorme strijd wor-
den om de finales te bereiken en 
daarvoor hebben we jullie steun 
hard nodig. Wij willen jullie daar-
om graag oproepen om zaterdag 
18 maart in grote getalen richting 
het omnisport af te reizen en 
ons richting de overwinningen te 
schreeuwen. neem je trommels, 
bellen en toeters mee en zorg er-
voor dat 18 maart in de agenda 
genoteerd staat.
Tot 18 maart in het omnisport!

Jongens A – Open Club

trots
Zaterdag,	 de	 dag	 van	 de	 wed-
strijd	 tegen	Salvora	d2,	het	was	
dus	 op	 naar	 raalte.	 Om	 15:00	
uur	in	de	auto,	om	om	16.30	uur	
tegen	 de	 nummer	 1	 te	 kunnen	
aantreden.

We begonnen de wedstrijd met 
een behoorlijke achterstand, 
mede door een aantal bijzondere 
beslissingen van de scheidsrech-
ter. even in het spel komen en op 
het ritme van salvora meebewe-
gen. Halverwege de set hadden 
we het door. onze passes kwa-
men beter, de aanval was slinks 
en we waren op dreef. de inhaal-
slag was alleen net te laat ingezet 
(25-21), maar dit leidde tot ver-
trouwen aan onze kant!

de tweede set zetten we ons spel 
voort. door fantastische blocks 
en hard te werken voor elkaar 
werden de ballen van de vloer 
gehaald. salvora leek zich steeds 
meer te verbazen én terecht! (22-

25). Hoppa die was voor ons!

de derde set hebben we probe-
ren te vergeten….. iets met 25… 
9… en een goede serves? #bah!

de vierde set, we waren weer 
‘down to earth’. Salvora zette een 
wisselspeelster uit het regionale 
Talenten Team in en dat was te 
merken! de ballen vlogen ons 
om de oren en enkels. Na rustig 
even analyseren en uitproberen 
hadden wij ook op deze ballen 
antwoord. mooie set-ups lieten 
ons nog lang concurreren met 
salvora, maar… (26-24).

al met al zijn we trots! We heb-
ben het de nummer 1 moeilijk 
gemaakt, een setje gepakt en la-
ten zien wat we waard zijn! op 
naar de volgende wedstrijd, vol 
vertrouwen dat is één ding wat 
zeker is!

Inge Rietberg (D8)



offiCials 
1e sCHeidsreCHter
Koos nederhoed
2e sCHeidsreCHter
jon lochtenberg
teCHnisCH jurylid
sjaak Kommers
lijnreCHter 1
raymond savelkoel
lijnreCHter 2
geke schippers-schrijver

Coolen   

Alterno
Apeldoorn
sponsoren

mini’s van 
dE	wEEK:	

kyra turlings md9
   

sara katerberg md2

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

do 9 mrt 20.30 u. Coolen-alterno Hs1 - seesinG Personeel orion Hs1 

staf
trAinEr: niels ringenaldus
MAnAGEr: Peter schuitemaker
FySiO: johann de jong
VErZOrGEr: erik Bijsterbosch
SCOUt: lars Beumer

nr. naam lftd lengte positie
1.  ryan Anselma  27 jaar  2,00 m  midspeler
2.  dik Heusinkveld  26 jaar  2,07 m  midspeler
3.  Stijn Held  21 jaar  1,89 m  Spelverdeler
4. Colin Zuijdgeest  18 jaar  2,00 m  Passer/loper
5.  joris marcelis  31 jaar  2,11 m  diagonaal
6.  erik van der schaaf  22 jaar  1,90 m  Passer/loper
7.  Pim Kamps  27 jaar  1,90 m  Passer/loper
8.  Freek de Weijer  20 jaar  1,90 m  spelverdeler
9.  Twan Wiltenburg  19 jaar  2,05 m  midspeler
10.  rob jorna  23 jaar  1,92 m  libero
11.  Tom Buijs  28 jaar  2,02 m      Passer/loper

StAF:
goran aleksov       
trainer/CoaCH
jeroen Peeters       
trainer/ass CoaCH
Pim raterink  & wijnand Geerdink
trainer
alex drost        
sportfysiotHerapeut
Bert Broens & rinze reinbergen    
masseur
richard snelder  
teamarts
 

Za 11 mrt 20.00 u. Coolen-alterno ds1 - eurosPed ds 1

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: marc van Baaden
en Wouter van goeverden
Manager:	Hans Stindt
FySiO:	Yvonne minderhoud
SCOUt:	manon Koopman

nr naam gebdatum lengte  positie 
1 CHarloTTe Haar 12-05-1999 1.81m spelverdeelster
3 JudItH KAmPHuIS 15-2-1993 1.73 passer/loper
4 ElINE GOmmANS 02-07-1994 1.88 middenaanval
5 rINSKE HOFStE 24-04-1996 1.75 passer/loper
6 KIm de WIld 09-06-1993 1.61 libero
7 dAPHNE KNIJFF 22-05-1996 1.86 diagonaal
8 ellen jansen 02-02-1999 1.83 passer/loper
10 COlINdA mAKKEN 11-07-1994 1.84 middenaanval
11 CArlIJN KOEBruGGE 07-01-1998 1.88 middenaanval
12 roCHelle WoPereIs 28-9-1994 1.86 spelverdeelster

staf
jan Berendsen  
trainer/CoaCH
HesTer WermInK
teammanager
YVonne KuIPer
fysiotHerapeute
gIjs VIsser
mental CoaCH

 

offiCials 
1e sCHeidsreCHter
alja Hooiveld-Hidding
2e sCHeidsreCHter
gerard Broekema
jurylid
norman van luyck
lijnreCHter 1
jan Kuylenburg
lijnreCHter 2
robin merts


