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de laatste
Het is zondag voorlopig de laat-
ste keer dat de mannenvan onze 
vereniging een thuiswedstrijd 
in de eredivisie spelen. laatste 
kans dus om het team van niels 
ringenaldus nog een keer aan te 
komen moedigen. er zullen uiter-
aard	 nog	 play-out	 wedstrijden	
volgen maar die zijn momenteel 
nog niet bekend en de kans be-
staat ook dat alterno hier niet 
aan	 deel	 hoeft	 te	 nemen.	 Bij	
winst kan het team zich namelijk 
ook gewoon zelf veilig spelen. 
Het besluit van het bestuur om 
volgend jaar het mannenteam 
niet meer in de eredivisie te la-
ten uitkomen, is met gemengde 
gevoelens	 ontvangen.	 Begrip	
enerzijds voor de gemaakte keu-
ze	maar	op	sportief	vlak	hadden	
velen het het liefst anders ge-
zien. de ploeg zal in ieder geval 
zelf willen bewijzen dat ze in de 
eredivisie thuishoren en er alles 
aan gaan doen om tegen zwolle 
een zege te behalen. een gemak-
kelijke opgave zal dat niet wor-
den want er werd weliswaar van 
de	 voormalige	 succesformatie	
uit zwolle, gewonnen in de strijd 
om	 de	 nationale	 beker	 (3-1),	
maar	 in	 de	 reguliere	 competitie	
ging de uitwedstrijd twee weken 
later met bijna dezelfde cijfers 
verloren	(3-0).	Het	kans	dus	alle	
kanten op zondagmiddag in de 
alternohal. spannend wordt het 
in ieder geval want voor deze 
zwollenaren staat er veel op het 
spel. zij willen graag in de eredi-
visie blijven en dat zou bij een 
verlies van vanavond tegen de 
onzen	 nog	 wel	 eens	 lastig	 kun-
nen worden. ik wens u een span-
nende zondagavond.

April

15  Coolen-alterno ds 1- 
sliedrecht sport ds1

 

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 program-
ma 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

Heren 1 toont kunnen

vorige week donderdag kon het 
publiek genieten van een mooie 
pot volleybal van onze heren te-
gen de bekerwinnaar en de hui-
dige	nummer	2	van	de	competi-
tie	 Seesing	 Personeel	 Orion	 uit	
Doetinchem.

niels ringenaldus koos ervoor om 
te beginnen met Hugo als spel-
verdeler, niek en Wessel als pas-
ser-lopers, Peter als diagonaal, 
maikel en jesse op het midden 
en Wouter als libero. een veras-
sende opstelling gezien de laatste 
weken. er ontspon zich een wed-
strijd vol positieve energie, leuk 
om naar te kijken en er kwamen 
dan ook veel leuke reacties van 
het publiek. Het was dan ook ze-
ker geen makkie voor orion don-
derdagavond.
Via de setstanden 16-25, 26-
24,21-25 en 16-25 won orion uit-

eindelijk maar de Heren 1 heeft 
het thuispubliek laten zien dat ze 
prima kunnen volleyballen.

a.s zaterdag spelen de mannen 
uit om 20:30 u. tegen sss en ik 
voorspel dat als ze zo spelen als 
tegen orion ze zeker een paar 
punten kunnen meenemen uit 
Barneveld!

Peter Schuitemaker

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



kijkwijzer

vrijdag 17 maart

19:15 VV Alterno DS 7 - 
Volta ds 1
21:15 VV alterno ds 8 - 
a.B.s. ds 2
21:15 VV alterno Hs 8 - 
Bruvoc Hs 4

ZATERDAG	18	MAART

9:00 VV alterno jC 2 - 
Volta jC 1
9:00 VV alterno mC 2 - 
Hellas mC 1
10:45 VV alterno mB 4 - 
salvora mB 4
10:45 VV alterno mC 4 - 
rood-Wit ‘75 mC 1
12:30 VV alterno ma 3 - 
VV alterno ma 2
12:30 VV alterno mB 3 - 
WsV mB 1
14:30 VV alterno ds 10 - 
avior ds 13
16:30 VV alterno ds 11 - 
gTH/Torpedo ds 2

zondag 19 maart

17:30 Coolen-Alterno HS 1 - 
Coniche Topvolleybal Zwolle Hs 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

voor degene die mij nog niet 
kennen: ik ben rené Platje, 49 
jaar en sinds 1994 lid van al-
terno	en	sinds	april	2014	maak	
ik deel uit van het zitvolleybal-
team. vanaf mijn 9e ben ik ac-
tief	 bezig	 met	 volleybal.	 Eerst	
alleen als speler, later ook als 
scheidsrechter en als trainer/
coach. ook binnen alterno heb 
ik	 al	 deze	 functies	 vervuld	 of	
ben	er	nog	wekelijks	actief	mee	
bezig.

Eind 2013 ben ik tijdens een 
competitiewedstrijd na een 
aanval verkeerd geland en door 
mijn knie gegaan met als gevolg 
o.a. afgescheurde kruisband en 
een flinke kraakbeen beschadi-
ging. na in januari 2014 geope-
reerd te zijn, kreeg ik het advies 
van de orthopeed om sportma-
tig niet meer te rennen en sprin-
gen. Na mijn revalidatie heb ik 
contact gezocht met de zitvol-
leyballers, omdat ik zelf actief 
wilde blijven volleyballen en dit 
voor mij de uitgelezen mogelijk-
heid hiervoor is. In 2010 tijdens 
de week van alterno had ik al 
een keer meegedaan met een 
clinic zitvolleybal en wist dus 
ongeveer wat me te wachten 
stond.

Tijdens mijn 1e training merkte 
ik, dat de moeilijkheid bij zitvol-

leybal zit in de combinatie ver-
plaatsen en spelen. Zelfs nu na 
jaren blijft dit een uitdaging om 
goed te (blijven) doen.
na deze 1e training werd ik di-
rect gevraagd of ik mee wilde 
spelen tijdens een toernooi in 
oss begin mei. deze uitdaging 
ben ik meteen aangegaan en 
ben nooit meer weggegaan bij 
de zitvolleybal. 

Aangezien we regelmatig voor 
toernooien spelers te kort ko-
men, hebben zowel mijn doch-
ter Eline (19 jaar) en mijn zoon 
Ivo (16 jaar) al meerdere keren 
meegedaan.

mijn ervaring is dat je niet persé 
een blessure hoeft te hebben 
om aan zitvolleybal te doen. Het 
kan je ook versterken in je mo-
gelijkheden binnen het staande 
volleybal. dus kom gerust een 
keer kijken of meetrainen met 
ons team.

ivo:
Ik combineer staand volleybal 
en zitvolleybal inmiddels 3 jaar 
lang. Soms vallen trainingen of 
wedstrijden samen en moet ik 
een keuze maken, maar dat is 
goed te doen. Zitvolleybal is een 
ander soort volleybal omdat je 
hierbij volledig moet vertrou-
wen op de kracht in je bovenli-
chaam en vooral je armen. Door 
het zitvolleybal is mijn reactie-
snelheid verbeterd en dit komt 
goed van pas bij het staande 
volleybal. Door een betere reac-
tiesnelheid is het bij staand vol-
leybal soms veel makkelijker om 
een bal te halen en om teamge-
noten te helpen bij een lastige 
bal. Het is altijd heel gezellig 
bij het zitvolleybalteam en we 
zijn een hechte groep geworden 
door alle toernooien. 

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

geslaagde finale dag nationale 
oPen jeugd kamPioensCHaPPen?

lEGE	flESjES	En	BliKjES:	Blijf	ZE	vERZAMElEn!

Paasstol van onze 
BESTE	BAKKER	2017,	BAKKER	TOET

Bestel	nu	een	overheerlijke	Paas-
slof	van	de	Beste	Bakker	van	ne-
derland
 
onze sponsor Bakker Toet is be-
kroond met ‘de beste bakker van 
Nederland 2017’. En waar kun je 
dan beter je brood en gebak be-
stellen dan daar?
Bestel nu via alterno de over-
heerlijke Paasslof voor € 6,50 
per stuk. dat ze lekker zijn, daar 
hoeft u niet aan te twijfelen. Dit 
brood met cashewnoten, rozijnen 
en krenten, gevuld met spijs met 
mokka, en belegd met Victoria 
beslag (oftewel amandelschaaf-
sel met suiker) is zooooo lekker, 
dat u er van zult smullen tijdens 
het paasontbijt (als u al zolang 
kunt wachten). En neem er gelijk 
ook een mee voor de familie.

 Voor ieder verkocht Paasslof ont-
vangt alterno een leuk bedrag. 
dit opgeleverde bedrag gaan we 
sparen voor het opknappen van 
onze kleedkamers. dus koop een 
Paasslof en help zo mee sparen.
Voor het bestellen kunt u naar 
onze website gaan: 
www.alterno-apeldoorn.nl  
Via Ideal kunt u betalen, dus sim-
peler en gemakkelijker kan het 
niet.

Bestel het brood uiterlijk dinsdag 
11 april. Vrijdag 14 april kunt u 
dan uw bestelling ophalen bij de 
alternohal tussen 19 en 20 uur.
 
Bakker Toet heeft een vestiging 
aan de Deventerstraat en op het 
Winkelcentrum ’t Fort. Bekijk 
gerust eens het assortiment en, 
zeker weten, wie eenmaal brood 
daar heeft gekocht, is verkocht 
voor altijd. www.bakkertoet.nl

op het moment dat ik dit schrijf, 
weet ik dat nog niet. maar span-
nend gaat het zeker worden. al-
terno	heeft	een	grote	kans	om	de	
jaap van kasteel trofee mee naar 
apeldoorn te nemen. of dat ook 
zal gebeuren, hangt van de resul-
taten	 van	 de	 Alterno-teams	 af.	
misschien te laat als u dit leest, 
maar ik wens alle teams enorm 
veel succes.
 
Waar ik in ieder geval al heel 
trots op ben, namens de activitei-
tencommissie, is dat er massaal 
gehoor is gegeven aan het idee 
om gezamenlijk in de kantine ‘De 
Boei’ deze dag af te sluiten. Ver 
boven verwachting is het aantal 
teams dat naar de hal zal terugke-
ren, vol vreugde of misschien een 
beetje teleurgesteld. We mogen 
trots zijn dat we met maar liefst 

6 teams in de finale staan en het 
kantje boord was bij ma en mB. 
Hoe dan ook hoop ik op een ge-
zellig einde van deze dag.
Teams, trainers en coaches, be-
dankt dat jullie zo zijn ingespron-
gen op dit aanbod. Zo weten wij 
als activiteitencommissie weer 
dat we het niet voor niets doen.

en dank ook aan san remo voor 
zijn speciale aanbieding, aan dBs 
(Albert Gerritsen) voor het maken 
van de stamppotten en natuurlijk 
iedere vrijwilliger die helpt om dit 
in goede banen te leiden. grote 
klasse, waar we laten zien dat we 
een vereniging zijn!

Monique    

de eerste resultaten zijn al weer 
binnen. Volgens de telling van 
de gemeente apeldoorn hebben 
we de 1e twee maanden alweer 
meer dan 1000 flesjes en blikjes 
bij de inleverdepots gedepo-

neerd. Toch weer goed voor 50,-. 
En we kunnen nog tot eind 2017 
de flesjes inleveren. 
dus spaar en lever ze in bij de de-
pots voor blikjes en flesjes (Win-
kelcentrum de mheen, Eglantier 

(containerpark of, Albert Hein in 
Ugchelen. VV Alterno heeft code 
1003. ook kun je de lege blikjes 
en flesjes in de groene container 
voor in het halletje bij de alterno-
hal gooien.



sPelers
naam leeftijd 

lieke jochems 12 
Cecile Kleiboer 12 
Floor Schäffer 11 
evi Broekhuis 10 
laure Zweverink 12 
dorna motamedi 12 
Femke van Pomeren 11 
djoeke Timmerman 12 
jeske Zijlstra 11 

trainer: eric meijer

team van de week: 
MEiSjES	C3

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

stand
 team wedstr. Punten

1 Hevo mC 2 7 27
2 Salvora mC 2 7 24
3 avior mC 4 8 24
4 auto van oort/rebelle mC 1 6 22
5 avior mC 6 8 22
6	 vv	Alterno	MC	3	 5	 20
7 Tornado/Harfsen mC 2 6 18
8 Vocluma mC 1 6 13
9 Avior mC 7 7 11
10 WSV mC 2 7 11
11 rood-Wit ‘75 mC 2 6 7
12 SV Dynamo Apeldoorn mC 7 7 1

Playoff Programma ds 1
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

stand dames 1
 team wedstr. Punten

1 Sliedrecht Sport DS 1 4 17
2 VC sneek ds 1 4 10
3 Springendal-Set-Up`65 DS 1 4 9
4 eurosped ds 1 4 6
5	 Coolen-Alterno	DS	1	 4	 6
6 Flynth Flamingo’s Activia (FAST) DS 1 4 3

mogHaddasian 
vERlEnGT	Bij	AlTERnO

volleybalvereniging alterno 
heeft	het	contract	met	Ali	Mog-
haddasian met één seizoen 
verlengd.	 Hierdoor	 blijft	 de	 in	
Amersfoort	woonachtige	trainer	
tot	einde	van	het	 seizoen	2017-
2018	 verantwoordelijk	 voor	 de	
selectie	 van	 het	 eerste	 dames-
team.

de beslissing om te verlengen is 
tot stand gekomen in overleg met 
een afvaardiging van de spelers-
groep, trainer,teammanagement 
en het bestuur.

Het bestuur van Alterno heeft de 
ambitie uitgesproken om met het 
eerste damesteam structureel 
een vaste plaats te veroveren in 
de top van de eredivisie. Conti-
nuïteit en kwaliteit zijn belangrijk 
om de ambities die Alterno heeft 
met het eerste damesteam te re-
aliseren.

ali moghaddasian over zijn con-
tractverlenging: ”met tussen-
pozen maak ik al jaren deel uit 
van deze mooie vereniging. een 

prachtige club met aantrekkings-
kracht voor elke volleybalster die 
zich op haar eigen niveau kan 
ontwikkelen.
Daarnaast heeft het bestuur een 
sportieve ambitie neergelegd die 
bij mij past. daar maak ik graag 
onderdeel van uit”.

Het management en het bestuur 
van alterno hebben de staf rond-
om Coolen alterno dames 1 nu 
bijna rond.

Zeer binnenkort hoopt men de 
naam bekend te maken van de 
nieuwe assistent trainer en de 
overige leden van de (technische)
staf.

Het bestuur van alterno spreekt 
haar welgemeende dank uit naar 
assistent trainer marc van Baa-
den. Wegens zijn drukke werk-
zaamheden, heeft marc aangege-
ven zijn contract niet te kunnen 
verlengen.
Het bestuur wenst ali moghadda-
sian alle succes voor het nieuwe 
seizoen.

HeroisCHe strijd oP 
lenteavondje

Maandag	13	maart	beloofde	tus-
sen wsv volleybal dames 1 en 
Alterno	dames	8	 een	 rustig,	 ge-
zellig lenteavondje volleybal te 
worden.	nadat	de	1e	set	relatief	
eenvoudig naar wsv ging, was 
de 2e set voor alterno. mooi ver-
deeld en daar was ook het spel 
naar.

ook in de derde set ging de strijd 
gelijk op, maar werd een tikje fa-
natieker, niet in de laatste plaats 
omdat er af en toe discussies met 
de scheidsrechter plaats vonden. 
of dat laatste in alle gevallen te-
recht was is weer een discussie 
op zich natuurlijk.
Halverwege de 3e set werd door 
WsV de joker ingezet en super-
supporter verzocht om wat lawaai 
op de tribune te veroorzaken. dat 
was niet aan dovemansoren ge-
zegd, dus ontstond er een klein 
frontje om de WsV dames aan te 
moedigen. de derde set ging der-
halve dan ook naar de thuisclub.
maar zoals altijd lokt een actie 
een reactie uit, dus lieten de sup-
porters van alterno ook van zich 
horen in de 4e set. de overmacht 
aan geluid dat de WsV supporters 
produceerden kon natuurlijk bij 
lange na niet overstemd worden 
door de enkele supporters die 
alterno mee had gebracht, maar 

ondanks dat wisten de alterno 
dames toch de 4e set naar zich 
toe te trekken. je kon merken dat 
ze erop gebrand waren een goed 
resultaat uit het vuur te slepen. 
dus kwam het aan op de alles be-
slissende 5e set.
na een goed begin van WsV in de 
5e set kwam alterno sterk terug. 
Bij 14-13 en dus matchpoint van 
WsV leek de bal bij alterno bin-
nen het veld te vallen, waarna 
WsV door het dolle heen was, 
omdat de winst binnen was. 
niets bleek minder waar, want 
de scheidsrechter gaf deze bal uit 
in het voordeel van Alterno.(ein-
delijk in de ogen van een ieder 
die een groen hart heeft), 14-14 
dus. Het mocht niet baten, want 
uiteindelijk bleek de druk voor al-
terno toch te groot en trok WsV 
alsnog de winst naar zich toe met 
16-14.
ConClusie: af en toe werden er 
wel scheve gezichten naar elkaar 
getrokken tussen de partijen, Vol-
leybalsters, publiek en scheids-
rechter en had geen enkele partij 
de wijsheid in pacht, maar al met 
al was het toch een avondje kos-
telijk vermaak en een spannende 
wedstrijd. Wat wil je nog meer?
Een van de enkele Alterno sup-
porters. (naam bij internetteam 
bekend)

dames 6 Pakt set van Hevo
afgelopen zaterdag moesten wij 
spelen tegen Hevo dames 1, zij 
stonden een aantal plaatsen bo-
ven ons en er werd dus ook niet 
van ons verwacht dat we zouden 
gaan winnen. toch begonnen we 
vol goede moed aan de 1e set.

de 1e set werd helaas met 25-16 
verloren, al vertoonden we wel 
goed spel. de tweede set gingen 
we in met een aantal wissels om 
te kijken of we met deze speel-
sters deze set wel konden binnen-
halen, want we hadden van te vo-
ren wel besloten dat we niet met 
0 punten terug naar huis wilden. 
Helaas verloren we ook de 2e set.
de 3e set begon gelijk een stuk 
beter. de pass lag lekker en daar-
door kon roos de setjes goed ver-

delen over alle aanvallers. met 
heel wat moeite hebben we deze 
set met 23-25 gewonnen. door 
deze setwinst wilden we set 4 ook 
winnen om toch nog een 5-setter 
van de wedstrijd te kunnen ma-
ken. Tot ongeveer 15-15 ging het 
dan ook erg gelijk op, jammer ge-
noeg maakten we toen veel fou-
ten achter elkaar en kwamen we 
met 22-16 achter te staan. met 
veel pijn en moeite hebben we 
daar nog 25-20 van kunnen ma-
ken. Helaas net niet genoeg voor 
nóg een setje, maar al met al heb-
ben we prima gespeeld.
moniek nog bedankt voor het 
coachen & roos, luna en sanne 
bedankt dat jullie mee wilden 
spelen!

Isa Jonker, Dames 6

eurosPed te sterk
 

met een enigszins gewijzigde ba-
sisopstelling vanwege de afwezig-
heid van linda en de blessure van 
Joëlle startten we de eerste set 
in het thuisduel tegen eurosped 
TVT onwennig. Ballen werden 
niet gescoord, passes niet goed 
verwerkt, serves te makkelijk 
overgebracht en er werden te-
veel fouten gemaakt. daarnaast 
werd er voornamelijk met te 
weinig lef gespeeld in deze set. 
eurosped kon haar taken eenvou-
dig uitvoeren en speelde degelijk. 
de set ging dan ook veel te snel 
en veel te kansloos verloren met 
10-25. In set 2 zouden we dus 
uit een ander vaatje moeten tap-
pen wilden we niet binnen het 
uur met lege handen staan. de 
beginfase van set 2 ging gelijk op 
en bij 5-5 had eurosped al drie 
keer fout geserveerd. er werden 
fouten gemaakt bij eurosped en 
hierdoor konden we zonder al te 
veel moeite aanhaken. geleidelijk 

aan begonnen we ook zelf pun-
ten te scoren. eerst lelijk, maar 
later werden de rally’s mooier en 
spannender. daardoor wisten we 
tweede set met 25-19 te winnen. 
In set 3 lag het dichter bij elkaar 
en werd het spannend in de eind-
fase waar eurosped uiteindelijk 
aan het langste eind trok met 23-
25. In set 4 konden we optimaal 
profiteren van de fouten die de 
speelsters van eurosped maakten 
en wisten we zelf netjes te spe-
len waardoor deze set met 25-
20 gewonnen werd. In set 5 was 
de koek op. eurosped herstelde 
zich en maakte minder fouten 
waar wij afspraken niet meer na-
kwamen en ballen niet konden 
scoren. Zo ging deze set met 11-
15 naar eurosped en dus ook de 
wedstrijd. Toch goed hersteld ge-
zien de eerste set, maar we we-
ten ook dat er een punt meer in 
gezeten had. de achterstand op 
plek 2 bedraagt inmiddels 4 pun-
ten. Toch meer dan een volledige 
wedstrijd, maar er zijn nog steeds 
veel punten te halen. We gaan er 
volgende week weer vol tegen 
aan. We strijden om 20.30 uur 
uit tegen sliedrecht. een eindje 
weg, maar we zien jullie uiteraard 
graag daar!



offiCials 
1e sCHeidsreCHter
Hélène geldof

2e sCHeidsreCHter
jon lochtenberg
jurylid

Peter groenewegen
lijnreCHter 1
ton mennen

lijnreCHter 2
esther senneker

Coolen   

Alterno
Apeldoorn
sPonsoren

mini’s van 
de week: 

komen deze 
week van

vOllEyBAl
vereniging

auto van 
OORT/	REBEllE

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

ZonDAG 19 mAArt 2017 Coolen-Alterno Hs1 
- ConiCHe topvolleybAl Zwolle Hs 1

staf
trainer: niels ringenaldus
manager: Peter schuitema-
ker
fysio: johann de jong
verzorger: erik Bijsterbosch
sCout: lars Beumer

nR.	 nAAM	 POSiTiE	 lEnGTE	 GEB.DATUM
1. Barry Torn spelverdeler 1.86m 8-5-1996   
3. Tobias edskes libero 1.80m 28-6-1996  
4. jan-Willem het lam midden 2.00m 12-5-1989  
5. jelle Hilarius diagonaal 2.03m 10-10-1988  
6. jonas mulder Passer-loper 1.96m 9-1-1994   
7. Thijs van Noorden  Passer-Loper 2.00m 23-7-1985  
8. ruben Kerkhof Passer-Loper 1.90m 17-1-1998  
9. Daniël reinders midden 1.95m 22-mei-97  
10. Hugo noomen midden 1.96m 29-2-1996  
11. Jordan matters Spelverdeler 1.88m 7-3-1993   
12. Thomas Botter midden 1.98m 17-4-1997  
14. reinold schoonhovenPasser-loper 2.00m 5-5-1992  
17. Fraser Smith Passer-Loper 1.88m 17-5-1990  
 

staf
trainer/CoaCH: 
Thijs van noorden 
ASSiSTEnT-COACH:	
gerard van Vliet 
teammanager: 
Kira noomen  
   

winst voor dames 2
afgelopen zaterdag speelden we 
onze uitwedstrijd tegen apollo. 
vol goede moed vertrokken we 
naar	Borne	met	als	doel	veel	ple-
zier te maken en hard te werken. 
Ons	 al	 niet	 hele	 brede	 selectie	
werd helaas nog iets uitgedund 
door de blessure van kathy die 
fietsen	met	een	paraplu	nog	niet	
helemaal onder de knie bleek 
te	 hebben.	 Gelukkig	 was	 Britt	
na haar zwangerschap wel weer 
van	de	partij	en	zo	begonnen	we	
de wedstrijd met 11 man en een 
goed gevulde bank.

We startte de wedstrijd met Julia 
op diagonaal, judith op de spel-
verdeling , Froukje en gina op 

passer/loper, Imre en marloes op 
midden en Yvet als libero. de eer-
ste set gingen we meteen goed 
van start en het bleef lang gelijk 
op gaan. door heel hard werken in 
onze verdediging en goeie service 
druk wonnen we met 25-21.
ook in set twee begonnen we 
sterk, waardoor we al snel een 
voorsprong pakten. Helaas wisten 
we deze niet vast te houden en 
verloren we uiteindelijk toch met 
25-27. De derde set waren we iets 
minder scherp wat resulteerde in 
een dipje. aan het einde wisten 
we nog aardig terug te komen. 
Helaas niet genoeg voor setwinst. 
Toch was de spanning goed voel-
baar, waardoor de helft van het 

team snel een zenuwplasje deed 
op de wc. Waarna ze onder ap-
plaus weer werden onthaald op 
het veld.  De vierde set startte we 
weer scherp en in een spannend 
slot lukte het ons om er een vijfde 
set uit te slepen. In deze alles be-
slissende set hielden we het nog 
even flink spannend voor ons pu-
bliek door een 4-9 achterstand om 
te buigen in 16-14 winst.

na wat mindere wedstrijden is 
3-2 winnen ontzettend fijn en dit 
willen we zeker doorzetten. Aan-
komende week hebben we geen 
wedstrijd, maar daarna staat ‘’de 
derby’’ tegen dynamo op het pro-
gramma. een wedstrijd waarbij we 
nog meer dan normaal (is dat mo-
gelijk?) gebrand zijn om te winnen 
en graag wat puntjes pakken j.

Groetjes Judith

en Voor de WaT nIeuWere alTernoTen: 

de Historie en Het ontstaan
van de week van alterno

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.


