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Beste ouders/verzorgers, 
 
Al een aantal weken draaien we bij de mini’s weer volop. Na de flinke klus 
van het zoeken van de juiste trainers voor de juiste teams, is dit met veel 
hulp weer rond. Bedankt daarvoor.  
Misschien is het al opgevallen dat Eric, onze hoofdtrainer, niet meer altijd 
bij de mini-ochtenden aanwezig kan zijn. Dit is een consequentie van een 
door het bestuur genomen besluit en heeft te maken met de wedstrijd-
tijden van dames 2. Als Eric onverwacht wel rondloopt, dan doet hij dat op 
vrijwillige basis en eigen initiatief.  
 
Bij deze de nieuwste nieuwsbrief voor onze mini’s en ouders. In deze 
nieuwsbrief veel informatie over de komende activiteiten, willen jullie deze 
vast noteren in jullie agenda? Speciale aandacht voor de Sinterklaas 
activiteit en het minitoernooi in de kerstvakantie. 
 
Sportieve groet, 
De minicommissie. 
 
 

 
BAG2SCHOOL 

 
Denkt u bij het uitzoeken van de zomer/winterkleding aan de kledingactie 
van Bag2school? 

 
Over Bag2School 
“Bag2School” is een organisatie 
welke kleding (dames- heren- 
en kinderkleding) opkoopt. 
Daarnaast kopen ze ook 
schoenen, riemen, ceinturen, 
hoeden, handtassen, 
beddengoed, gordijnen en 
pluche speeltjes op. Voor iedere 
ingezamelde kilo krijgt Alterno 
€0,30.  
 
Hoe kan ik bijdragen? 
Uw kind krijgt een blauwe 
plastic “Bag2School” zak mee 
naar huis. Deze zak mag gevuld 



worden met alle hieronder genoemde artikelen welke u niet meer 
gebruikt.  
Uiteraard mogen er ook meerdere zakken gevuld worden. Hiervoor kunt u 
gewone vuilniszakken gebruiken. De ingeleverde goederen zullen in 
totaliteit op een weegbrug worden gewogen. 
Wij roepen iedereen op om de kledingkasten nog eens goed na te kijken 
op overtollige spullen. Misschien zijn er ook opa’s, oma’s, ooms en tantes 
of andere mensen in de omgeving die mee willen helpen inzamelen. De 
zak hoeft echt niet per se gevuld te zijn met 10 kg. Alle beetjes helpen! 
 
Inleverweek:  
Van 4 t/m 9 december onder de trainingstijden in de Alternohal. 
 
Op vrijdagmiddag 9 december komt bag2school de zakken met kleding 
ophalen bij de Alternohal. 
 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van deze 
actie. Alvast hartelijk dank voor uw moeite en inzet! 
 
 

 
ALTERNO VOLLEYBAL ACADEMIE 

 
Na wat opstart perikelen gaat de AVA 
dit seizoen toch gewoon weer van 
start. Er is, na overleg met het 
bestuur van VV Alterno, voor gekozen 
om door te gaan op de ingeslagen 
weg van het afgelopen seizoen. Dit 
betekent dat wordt doorgegaan met 
alleen de AVA zondag trainingen. Voor 
dit seizoen is gekozen voor de 
volgende 2 groepen: 
– AVA Minigroep (voor spelers en 
speelsters uit de hoogste miniteams). 
– AVA B/C groep (voor spelers en speelsters uit de lijnteams van de B/C 
jeugd) 

De jongste groep traint van 09.00 t/m 11.00 uur in de Alternohal. 
De oudste groep traint van 11.00 t/m 14.00 uur in de Alternohal.  

Op de website van Alterno vindt u het inschrijfformulier en de 
jaarplanning. De betalingen van de AVA vinden ook het komende seizoen 
weer plaats via iDeal. Het inschrijfformulier moet worden uitgeprint en 
vervolgens worden ingeleverd in de witte brievenbus in de Alternohal of 
bij Eric Meijer. 



Als je inschrijving en betaling binnen is, ben je automatisch welkom op de 
eerstvolgende training. 

 
 

SINTERKLAASFEEST 2017  
 

Sinterklaas is nog niet eens in Nederland, maar 
toch heeft hij al beloofd om op vrijdag 24 
november naar de Alternohal te komen om zijn 
verjaardag te vieren met de Alterno mini’s. Schrijf 
deze datum vast in je agenda. De uitnodiging volgt 
begin november.  

 
 
 

TESTFASE NIEUWE SPELREGELS  
 

Binnen de Nevobo wordt gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsplan voor 
spelers tot 12 jaar. De mini’s dus. Als gevolg hiervan zijn de spelregels 
voor het CMV tegen het licht gehouden en zijn een aantal voorstellen tot 
aanpassing van deze regels gelanceerd. Deze voorstellen worden op 
verschillende manieren en op verschillende plaatsen door de Nevobo in de 
praktijk getest. Mede afhankelijk van de uitkomsten en de terugkoppeling 
van de testresultaten, zullen de voorstellen worden ingevoerd of 
afgevoerd. 
 
Binnen de speelkern Apeldoorn zullen twee van de wijzigingsvoorstellen 
worden getest. Hiermee wordt gestart op de eerstvolgende mini-ochtend, 
zaterdag 4 november as. 
 
Niveau 4 
Op dit moment is het zo dat de bal verplicht in drieën gespeeld moet 
worden (pass-vang-aanval) voor deze het net overgaat naar de 
tegenstander. Het verplicht in drie keer spelen blijft, maar voorgesteld 
wordt om niet verplicht de tweede bal de vangbal te zijn, maar naar keuze 
kan dit ook de eerste bal zijn (vang-setup-aanval). Indien de eerste bal 
wordt gevangen, moet de tweede bal dus op een volleybalmanier gespeeld 
worden. Binnen Alterno hebben we besloten deze regel niet toe te passen. 
Wij houden dus vast aan de bestaande regel dat de tweede bal gevangen 
dient te worden. Andere verenigingen denken daar misschien anders over 
en zullen wel hiermee aan de slag gaan. Op 4 november zullen de 
wedstrijden van Niveau 4 dus anders kunnen verlopen dan dat we gewend 
zijn, namelijk dat bij tegenstanders wel de eerste bal wordt gevangen. 
Binnen de speelkern Apeldoorn hebben we afgesproken zo snel mogelijk 
terugkoppeling aan de Nevobo te geven over dit voorstel. Of de testfase 



dan ook na 4 november nog doorgaat, hopen we dan zo snel mogelijk van 
de Nevobo te vernemen. 
 
Niveau 6 
Om een smashbal te belonen, wordt voorgesteld om aan een smashbal 
een bonuspunt toe te kennen. Een smashbal is, kort gezegd, elke bal die 
met één hand bovenhands over het net wordt gespeeld. Naast de “echte” 
smash, geldt dit ook voor een prikbal, een vuistje e.d. Ook aan een 
”mislukte” smash (de bal wordt slechts half geraakt) wordt een bonuspunt 
toegekend. Wel moet de gespeelde bal een “goede” bal moet zijn. Een 
smashbal in het net of een uitgeslagen smashbal levert dus geen 
bonuspunt op. Omdat door de invoering van bonuspunten sets eerder zijn 
afgelopen, zullen in plaats van drie sets vier sets gespeeld gaan worden. 
Wel blijft de maximale speeltijd van één uur per wedstrijd gelden. 
Omdat deze voorgestelde wijziging alleen wordt getest binnen de 
speelkring Apeldoorn, zullen de Niveau 6 teams die in de Topklasse 
spelen, hier niet mee te maken krijgen. Voor deze teams blijven de 
bestaande regels van toepassing.	

 
 
 

SERIOUS REQUEST APELDOORN 2017  
 

Ook de mini’s van alterno kunnen 
meedoen met de serious request 
actie bij Alterno. In de kantine 
verkopen we tijdens mini ochtenden 
geen popcorn, maar lekkere 
waterijsjes. Deze kosten ook €0,50 
en de opbrengst gaat in het 
spaarpotje voor SR#17. Zo kun jij 
met je team een lekker ijsje eten op 
een mini ochtend en meteen 
meesparen voor SR#17. (De ijsjes zijn trouwens ook tijdens alle andere 
wedstrijddagen te koop in de kantine.) 

 
 
 
 

ALTERNO RUGZAK MET NAAM  
 

Dit jaar geen Alterno vest, maar een unieke rugzak. De rugzakken kosten 
€25,00 en zijn te bestellen tot 11 november. Standaard staat er het 
Alterno logo op. Voor € 7.50 kun je ‘m nóg persoonlijker maken door een 
naam (of andere tekst) op de schouderriem te laten drukken. Ga 
naar bestellen rugzak op www.alterno-apeldoorn.nl en regel het direct. De 
rugzak is ruimschoots voor de december feestdagen beschikbaar.  



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

GROTE CLUB ACTIE 
 

Grote Club Loten verkopers, denken jullie er nog even aan? Voor 1 
november graag het boekje inleveren. Gooi het boekje in de witte 
brievenbus voor in het halletje van de Alternohal. Dan kunnen wij de loten 
verwerken. Ook kunnen we dan bepalen wie de meeste loten heeft 

verkocht. De beste lotenverkopers 
ontvangen een fantastische SMASH!- 
rugzak met inhoud, een mooi 
wedstrijdshirt van Dames 1 én een 
kadobon van Intersport. 
 
Voor de beste lotenverkopers is er een 
prachtige prijs (een rugzak, wedstrijdshirt 

en kadobon). Daarnaast ontvangt iedere verkoper die meer dan 20 loten 
verkoopt een kortingsbon voor het attractiepark Bobbejaanland, Duinrell 
of Slagharen. 

Dus doe nog even je best en verkoop zoveel mogelijk loten. De opbrengst 
zal worden gebruikt voor het opknappen van de kleedkamers. 

 
 

HET VERHAAL VAN LISA (MF2) 
 

Ik ben Lisa Beekman uit meisjes F2. Ik moest s’ochtends heel vroeg 
opstaan, Weet je waarom, ik moest naar een wedstrijd van volleybal en 
raad is wie er allemaal in mijn team zitten, Senna Sanne en Lilly en ik 
natuurlijk.  
Nou dat was mijn team! 



We gingen allemaal verzamelen op de parkeerplaats, En toen reden we 
veder naar eerbeek, Sanne reed met haar moeder met ons mee! Dat was 
heel gezellig met ze allen in de 
auto!  

De vader van Senna was koots, Hij 
moedigde ons aan, en gaf goeie 
tips.De vader van Lilly was ook 
een beetje coach die gaf ook hele 
goeie tips. En de eerste wedstrijd 
was spanend zeg! 
En het ging heel goed! 

En war denk je hebben we 
gewonnen. Ja nog maar net!  

En de tweede zet dat ging heel 
goed!We moesten een wedstrijd 
tegen twee kinderen uit onze klas! Maud en Lisa, 
En die wedstrijd hebben we makkelijk gewonnen! Echt alles gewonnen 
ongelofelijk! En daar was ik heel blij mee!!! 
Want ik stond al bovenaan aan de lijst van volleybal!!! 

Dus dat was mijn verhaal.  

Groetjes Lisa en mijn hele team!!!En Jorn heeft gekeken, dus ook groetjes 
van Jorn 
En nog kusjes van mij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Het wedstrijdverslag van jouw team ook hier? Of op de website 
van Alterno. Mail dan na je wedstrijdronde je wedstrijdverslag 
naar ait@alterno-apeldoorn.nl  

 
 

JAARPLANNING 
 

Op de volgende pagina hebben we een jaarplanning opgenomen. We 
hebben geprobeerd om al zoveel mogelijk vast te leggen. Natuurlijk zijn er 
altijd wijzigingen in het programma mogelijk, maar zo heeft u in ieder 
geval een leidraad voor het komende seizoen. 
 
Jaarkalender 2017-2018: 
 
NOVEMBER: 
4 november  Competitie 1e helft 
6 november  Start opgave Sinterklaas activiteit 



11 november  Competitie 1e helft 
24 november  Sinterklaas activiteit 
 
DECEMBER: 
2 december   Competitie 1e helft 
5 december  Geen trainen i.v.m. Sinterklaas 
 
16 december  Competitie 1e helft 
Vanaf 20 december Geen trainen i.v.m.  
    kerstvakantie 
 
JANUARI: 
t/m 5 januari  Geen trainen i.v.m.  
    kerstvakantie 
4 januari   Rabobank minitoernooi 
5 januari   Rabobank minitoernooi 
6 januari   Voorronde Open Club 
8 januari   Start trainingen 2e helft 
 
 
Voor meer informatie of activiteiten: houd de website op 
www.alterno-apeldoorn.nl in de gaten! 

Of volg ons op:    

 
 

 
 

 


