
Programma Alternohal
Vrijdag 24 november 
19:15  VV Alterno DS 8 - 

Bruvoc DS 1
21:15  VV Alterno HS 3 - 

KSH HS 1
21:15  VV Alterno HS 4 - 

Avior HS 5
Zaterdag 25 november 
09:00  VV Alterno MC 4 - 

JuMbo VAn AnDel-
ormi mc 1

09:00  VV Alterno MC 2 - 
Avior mc 2

10:45  VV Alterno Mb 4 - 
uDeo mB 2

10:45  VV Alterno Mb 2 - 
Avior mB 5

12:30  VV Alterno DS 11 - 
WiK SteenDeren DS5

12:30  VV Alterno DS 10 - 
Avior DS 10

14:30  VV Alterno DS 3 - 
Wevo 70 DS 1

14:30  VV Alterno HS 1 - 
voorSterSlAg/vc 
ZWolle HS 2

17:30  VV Alterno DS 2 - 
oBeg DonitAS DS 1

20:00  Coolen-Alterno DS 
1 - VC Sneek DS 1
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aanleveren kopij uiterlijk de donderdag 
voor de thuiswedstrijd van Dames 1

Zowel Dames 1 als Dames 2 
kwamen afgelopen week weer 
een ronde verder in de beker. 
Dames 1 deed dat door een 
degelijke overwinning op top-
divisionist uS. Dames 2 stuntte 
door eredivisionist Zwolle, de 
nieuwe ploeg van hun voorma-
lige coach Wilfried groothuis, 
in eigen Alternohal met 3-1 
opzij te zetten. Dit weekend 
gaan beide teams weer over 
tot de orde van de dag. Dames 
2 met om 17.30 een thuiswed-
strijd tegen Donitas. gezien de 
huidige klassering een lastige, 
maar met de huidige vorm van 
de dames in het achterhoofd, 
zeker geen onmogelijke op-
gave. Dames 1 krijgt de num-
mer twee van de eredivisie, 
vc Sneek, op bezoek. Dames 1 
staat momenteel derde maar 
zal van goeden huize moeten 
komen om het de Friese da-
mes lastig te kunnen maken. 
De ploeg van Petra groenland 
staat op een afstand van zes 
punten en alleen winst bete-
kent aansluiting houden bij de 
top 2. genoeg spektakel dus. 
en wie hieraan niet genoeg 
heeft kan om 14.30 u. Paul 
ten Broeke en zijn heren 1 nog 
even komen aanmoedigen. 
Die mogen tegen de reservers 
van Zwolle proberen om hun 
7e positie te verdedigen. De 
Zwollenaren azen, met slechts 
1 plek en punt achterstand, op 
de positie van ons Heren 1. Ik 
zie u graag zaterdag op de tri-
bunes in onze gezellige hal.
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Jos Mulder

voorwoord

nOVEMBER
24 nov
Sinterklaas bij de mini’s

25 nov
thuiswedstrijd Dames 1

DECEMBER
02 DEC
thuiswedstrijd Dames 1
Mini competitiedag 5

16 DEC
thuiswedstrijd Dames 1

16 DEC
Mini competitiedag 6

30 DEC
Jeugdtoptoernooi

JAnUARI
2 En 3 jan
Jeugdtoptoernooi

4 En 5 jan
minitoernooi

6 jan
voorronde open club

7 jan
nieuwjaarsreceptie

alterno-apeldoorn.nl

Een leuke foto, verhaal of iets 
anderste melden?

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

NEEM GRATIS MEE!

NIEUW!

Uw advertentie hier?
 

Adverteren in de Groene Flits kan al voor 

25 euro per seizoen 

Voor meer info: info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij Jos Mulder

Wat een mazzel!
Sylke en aniek spelen samen 
met Sara, Marit, Suze, anne en 
Sara in MC3 en dat doen ze (al-
lemaal) erg goed (ga maar eens 
bij MC3 kijken).

natuurlijk helemaal gek op vol-
leybal en dan moet Dames 2 op 
een donderdagavond in het be-
ker toernooi tegen de ere divisi-
onist Zwolle Dames 1 spelen en 
ga je met mama kijken natuur-
lijk. mag je ook nog mini van de 
‘beker’ zijn bij de dames en als 
slagroom op het toetje op de 
foto met het team.

Wat een mazzel, of niet!!!

OP NAAR SNEEK 1

Donderdagavond 16 november 
moesten we ons melden in de al-
terno hal. na heerlijke broodjes 
en een vers soepje vertelt Eric 
nog even de tactiek. Hoe gaan 
we zwolle verslaan? We weten 
dat ze goede speelsters hebben 
en dat het een vecht team is.

maar we voelen dat er wat te ha-
len is. De eerste set komen we 
aardig dichtbij maar aan het einde 
maakt Zwolle het toch nog af. Su-
per zonde maar het voelt allemaal 
goed.

De volgende sets regelt de libero 
de pass perfect en haalt alles van 
de grond. De buitens knallen de 
ballen vol langs het blok. Spelver-
deling maakt het blok aan de an-
dere kant van slag en de middens 
knallen en blokken voor de winst.

De dia slaat nog wat lastige ballen 
en de kant smeert zijn stemban-
den nog eens en na 4 sets staan 
wij als winnaar op papier.

Super bedankt voor iedereen die 
ons kwam aanmoedigen.

vandaag spelen we tegen Sneek 1

Groetjes Anna Zijl, D2



Omdat zitvolleybal nog altijd 
een wat onbekende sport is, 
kwamen Jouke de Haan en ik 
vorig seizoen al op het idee om 
eens wat clinics te geven op 
een basisschool. gewoon om 
het zitvolleybal ook daar eens 
onder de aandacht te brengen. 
Leuk idee leek ons beide!

De zomervakantie ging voorbij 
en na de zomer heb ik het eens 
bij de school van mijn zoontje 
aangekaart. razend enthousiast 
waren ze. en zo hebben we op 
woensdag 15 november jl. een 
clinic gegeven op basisschool de 
Fakkel. ook eddy was enthousi-
ast ons een handje te helpen.
De eerste groep was een groep 
5, de klas van mijn zoontje to-
bias en Jouke’s kleindochter 
imke. Zitvolleybal is niet in een 
uurtje te leren en dus had Jouke 
allerlei spelletjes bedacht met 
de bal. ook de oefeningen met 
het goed schuiven zonder el-
kaar aan te raken werden goed 
meegedaan door de jongens en 
meisjes. Aan het eind mochten 
ze nog even echt volleyballen, 
maar dat bleek toch wel erg las-
tig te zijn.

De volgende groep was een 
groep 4, nog jonger, dus een 
uitdaging…..maar ook hier kon 
Jouke leuke spelletjes verzin-
nen, waardoor ze lekker met 
elkaar en de bal bezig waren. 
en tuurlijk zitten er in elke klas 
een paar kinderen die even hun 
grens willen opzoeken, maar 
een schreeuw van Jouke en de 
grens was bepaald ;-)
De volgende was een groep 3, 

een nog grotere uitdaging……
want sommige kinderen kon-
den nog niet eens vangen. maar 
een oefening met een treintje 
en een demonstratie van mij en 
eddy konden toch ook veel kin-
deren interesseren.

Als laatste was groep 6 aan de 
beurt. Dit was eigenlijk de leuk-
ste groep. Je ziet dan toch dat 
ze meer interesse hebben voor 
de sport zelf. ook wel enigszins 
weten dat het een sport is voor 
mensen met een beperking. 
en ze kunnen best een balletje 
overspelen.
Aan het eind kreeg iedereen 
een mooi diploma mee, als aan-
denken aan een leuke clinic, ge-
maakt door mij en geprint door 
uitgeverij Stedendriehoek. Door 
Drogisterij Brenda zijn er nog 
potjes vitaminen beschikbaar 
gesteld die de kinderen met toe-
stemming van de ouders later bij 
de juf in de klas konden ophalen.
Al met al was het een zeer ge-
slaagde ochtend. De juffen had-
den even vakantie en mochten 
vanaf de zijlijn toekijken. Ze had-
den van mij de opdracht gekre-
gen om wat foto’s te maken, dus 
alles is mooi vastgelegd. Jouke 
heeft goed ingespeeld op de 
verschillende leeftijden en eddy 
en ik mochten onze kunsten la-
ten zien.

of het nieuwe leden bij v.v. Al-
terno oplevert weten we niet, 
maar we hebben in ieder geval 
het zitvolleybal weer even onder 
de aandacht kunnen brengen.

Groetjes Jolanda Schaake

 Column 
Clinic op basischool

Serious Request 

Je kunt je vast voorstellen dat de 
impact voor kinderen erg groot 
is. Ze hebben geen eten, geen 
drinken, gaan niet naar school 
en staan er helemaal alleen voor. 
Doordat ze noodgedwongen op 
zoek moeten gaan naar werk, is 
de kans op misbruik, (seksueel) 
geweld en mensenhandel groot.
Voor de veertiende editie van 
3Fm Serious request wordt het 
glazen Huis opgebouwd op het 
marktplein in Apeldoorn. Dit is de 

eerste keer dat het glazen Huis 
in de provincie gelderland staat. 
3Fm-dj’s Domien verschuuren, 
Angelique Houtveen en Sander 
Hoogendoorn maken van 18 tot 
en met 24 december non stop ra-
dio vanuit het glazen Huis, zijn on-
line en op tv te volgen, en roepen 
heel nederland op om in actie te 
komen voor deze stille ramp. 

Alterno komt in actie. 
op zaterdagavond 9 december 

zullen wij in de kantine van de 
Alternohal allerlei festiviteiten or-
ganiseren. vanaf 19.00 uur, zodat 
ook de jongste Alternoten mee 
kunnen doen. met muziek, hapje, 
drankje, verlotingen en veel ande-
re uitdagingen tot in de late uren. 
Alles met als doel zoveel mogelijk 
geld in te zamelen.ga als team de 
uitdaging aan om geld in te zame-

len op een leuke of ludieke ma-
nier en kom dit op 9 december in 
de hal in de “Serious request ton” 
stoppen.Aan alle leden die Alter-
no een warm hart toedragen, laat 
ook je hart spreken voor Serious 
request zodat deze ” Stille ramp” 
een beetje minder stil zal worden.
We zien jullie op 9 december in 
de hal.

als speaker heb ik soms de mo-
gelijkheid om de wedstrijd en 
alles er om heen op een andere 
manier te volgen dan alleen van-
af de tribune. vooraf zoek ik al-
tijd even contact met de scheids-
rechters. gewoon, voor de goede 
verstandhouding. Even kijken of 
ze er zijn, of ze koffie hebben, 
enzovoorts. En, vanuit de rol van 
speaker, even afstemmen over 
de namen die moeten worden 
omgeroepen bij het voorstellen. 
van zowel de scheidsrechters, 
de lijnrechters als ook het jurylid 
dat bij de wedstrijden in de ere-
divisie meestal achter de tellers-
tafel zit. De standaard vraag is 
dan of ze het akkoord vinden dat 
ik ze voorstel met het noemen 
van hun voornaam en hun ach-
ternaam. natuurlijk vinden ze 
dat oké maar het is gewoon even 
netjes om dat te doen, vind ik.

Al eerder probeer ik rugnummers 
en namen van de teams te verza-
melen. van coolen-Alterno lukt 

dat prima. op de websites van de 
andere teams is vaak veel van de 
informatie te achterhalen. Soms 
ontbreken er echter namen of 
worden nummers niet vermeld. 
Dat levert dan weer extra werk op 
vooraf aan de wedstrijd. contact 
met de staf van de tegenpartij lost 
dat probleem dan ook weer op.
en dan vooraf aan de wedstrijd. 
Denk nou niet dat wat en hoe 
er dan wordt omgeroepen maar 
even uit de duim gezogen kan 
worden. er is een protocol, en da’s 
niet kinderachtig. Het is op de mi-
nuut afgestemd. Het voorstellen 
van de ballenkinderen en mop-
pers, de spelers en de begeleiders 
van de teams en de wedstrijdlei-
ding. in vaste volgorde en volgens 
vaste tijdsindeling. Als speaker 
ga je daar natuurlijk best aan 
wennen. Best grappig is het om 
mee te maken hoe verschillend 
scheidsrechters en juryleden met 
dat protocol wensen om te gaan. 
Dat varieert van heel losjes tot be-
hoorlijk strikt. omdat ik het leuk 
vind om bijvoorbeeld de mini’s 
van de week even flink enthousi-
ast aan u allemaal voor te stellen 
is het wel nodig om even goed af 
te spreken wanneer dat te doen. 
voor je het weet wordt er stevig 

op de fluit geblazen en stellen de 
teams zich aan elkaar voor. geluk-
kig is de “strijd” om de inzet van 
maar liefst 2 mini’s van de week 
nu wel gestreden. ik kan me nog 
herinneren dat we als Alterno een 
van de eerste voorvechters waren 
van het betrekken van de mini’s 
van de week bij de wedstrijden. 
Dat mocht toch helemaal niet, 
toen werd het een soort van ge-
doogd maar waren 2 mini’s toch 
echt te veel van het goede en nu 
is het een echt goed onderdeel 
geworden van het protocol voor-
afgaande aan de wedstrijd.
Spannend moment bij iedere 
wedstrijd blijft het verkrijgen van 
de nummers van de startende zes 
(zeven, inclusief libero) spelers 
van de teams. De coaches zijn nog 
wel eens (te) laat met het inleve-
ren van de briefjes met die infor-
matie. Dan is het snel meekijken 
achter de tafel en de nummers 
overnemen. vaak staan de teams 
dan al te trappelen van ongeduld 
om het veld te betreden. ook dat 
lukt iedere keer toch best aardig.
Aan het begin van het seizoen 
2017/2018 was er opeens sprake 
van een geheel ander protocol 
vooraf aan de wedstrijden. Ande-
re volgorde van voorstel activitei-

ten en andere acties die moesten 
worden uitgevoerd. Daarmee ging 
het protocol weer voldoen aan 
de internationale standaarden. 
inmiddels is bekend geworden 
dat we daar toch weer afscheid 
van nemen. We gaan weer terug 
naar de “oude” manier omdat de 
grootte van de teams vaak niet 
gelijk is en dat daarom er spelers 
overblijven die of geen handje 
krijgen of geen handje kunnen ge-
ven op het moment dat de teams 
elkaar begroeten onder het net 
door. nu gaan beide teams weer 
volledig langs het net en krijgen 
alle spelers van alle spelers een 
hand(klap). ook weer geregeld.
Het laatste kunststukje is de af-
stemming tussen de man achter 
de knoppen, die staat opgesteld 
bij de ingang van De Boei naar 
de zaal, en mijzelf. Als de speaker 
wat wil zeggen is het wel zo aan-
genaam als de muziek dan even 
dempt. Als volleerde gebarenta-
lers lukt het altijd weer om dat 
voor elkaar te krijgen.
Samen met de scheidsrechters 
probeer ik er toch graag een wat 
luchtiger geheel van te maken. of 
dat weer gaat lukken....

Hartelijke groet,
Jaap van Brummen

Iedereen kent het gevoel van vroeger, toen je als klein jongetje of 
meisje een van je ouders kwijtraakte in de supermarkt. Dat gevoel is 
voor ieder kind hetzelfde, waar dan ook ter wereld. Maar wat nou als 
je je vader of moeder helemaal niet meer terugvindt? Wat nou als je 
in een ander land terechtkomt waar ze een andere taal spreken? Wat 
nou als je vijf jaar oud bent en er niemand is die voor je zorgt? Wereld-
wijd zijn meer dan vier miljoen mensen naar elkaar op zoek. vooral in 
conflictgebieden zoals in Nigeria en Democratische republiek  Congo 
worden familieleden uit elkaar gedreven. Maar ook natuurrampen 
zorgen ervoor dat ouders en kinderen elkaar uit het oog verliezen.

De man met de microfoon

graag praten we jullie weer even 
bij vanuit de jeugdcommissie. 
We zijn ons aan het klaar maken 
voor het open Club Toernooi. De 
afgelopen weken hebben spe-
lers uitnodigingen ontvangen. 
Trainers zijn aan de slag met de 
selecties. Sommige spelers zijn al 
zeker van hun plek, voor anderen 
is het nog even spannend. nog 
even doorbijten! De voorrondes 
zijn op 6 januari en 17 februari. 
De finalerondes is op 31 maart. 
natuurlijk is het leuk als er veel 
alterno-supporters in alle hallen 
zijn! We zullen de speelhallen op 
de site publiceren.

Deze week hebben we een plan 
besproken om ook spelers in de 
breedteteams extra trainings-
kansen te bieden. We hebben 

een paar opties in gedachten: 
een doordeweekse avond in een 
gemeentezaal, zondagmiddag in 
de Alternohal… technische the-
matrainingen (beter bovenhands 
spelen, passen, blokkeren etc.) of 
ook / juist andere sporten aanbie-
den? We weten niet goed waar-
mee we jullie het grootste plezier 
doen. Daarom kun je op korte ter-
mijn een enquête verwachten. op 
basis daarvan proberen we in de 
2e helft van dit seizoen met een 
leuk aanbod te komen.
Als laatste: vanuit de trainers-
groep is gevraagd of we af en toe 
een trainersbijeenkomst kunnen 
organiseren. Dat doen we graag. 
vandaag nog. terwijl Dames 1 in-
speelt, leren de jeugdtrainers van 
vincenzo wat wel en niet verstan-
dig is bij krachttraining bij jeugd. 
inmiddels weet ik al dat er dus 
meer kan dan dat ik dacht. Alle 
jeugd veel plezier gewenst bij de 
krachttrainingen vanaf aanko-
mende week ;-).

Rob van den Dool
voorzitter jeugdcommissie

Van de jeugdcommissie



Alterno DBS Jeugd 
Top Toernooi

Oliebollen en appelflappen van onze sponsor Bakkerij Toet. 

Dat betekent voor de 
jeugd weer geld verdienen
ook dit jaar gaan we weer de 
beste oliebollen en appelflappen 
verkopen van onze sponsor Bak-
kerij toet. De eerste contacten 
zijn al gelegd en binnenkort volgt 
meer informatie. en weet je wat: 
jij als mini en/of jeugdspeler van 
Alterno krijgt voor iedere zak die 
jij verkoopt maar liefst 50 cent. 
Dat is toch een leuk zakcentje, zo 
net op oudejaarsdag. Ja, want dat 
is ook nog eens fantastisch: bak-

kerij toet gaat de bollen en flap-
pen bakken op oudejaarsdag en 
dan leveren zij ze ook uit. verser 
kan het niet.

VV Alterno DS 2 -
OBEG Donitas DS 1

SPELERS
Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Yvet visser 178 cm 17 libero
2 moniek Jansen 192 cm 25 Diagonaal
3 Judith Schaap 173 cm 19 Spelverdeler
4 imre Schuitemaker 182 cm 19 middenaanval
5 Daphne broekhuis 175 cm 16 Spelverdeler
7 Silke Schuitemaker 181 cm 21 Passer/loper
8 Froukje Hoenderboom 177 cm 17 Passer/loper
9 marloes Zinnemers 182 cm 33 middenaanval
10 Anna Zijl 182 cm 15 Passer/loper
11 Kimberley Smit 180 cm 22 middenaanval
12 Anneclaire ter Brugge 185 cm 15 middenaanval
13 Anne-britt kneijnsberg 181 cm 37 libero
14 kathy bonsen 186 cm 25 Passer/loper

BEGELEIDING
Trainer:  eric meijer
assistent trainer: gert Ketel
Team contactpersoon: marloes Zinnemers

STAND DAmES 2 TOPDIVISIE
# team Wedstr Punten
1 IbM Client Innovation 
 Center benelux/Veracles DS 1 6 14
2 ecare Apollo 8 DS 1 7 14
3 vv alterno DS 2 7 13
4 Pharmafilter uS DS 1 7 13
5 vv utrecht DS 1 7 12
6 SV Dynamo Apeldoorn DS 1 7 12
7 oBeg Donitas DS 1 7 12
8 laudame Financials VCn DS 1 6 11
9 Seesing Personeel orion DS 1 7 10
10 vc Sneek DS 2 7 5
11 Prima Donna Kaas Huizen DS 1 7 4
12 oskam taurus DS 1 7 3

OFFICIALS BIJ DE WEDSTRIJD
1e SCHeIDSreCHter: lIlIAnA boneA - 2e SCHeIDSreCHter: 
JAn klAPPe - begeleIDer: Wout kelDer

25 november
17.30 uur

SPELERS
Naam  Positie
rosanne ottevanger (2014) Spelverdeler
iris van der veen  (2015) Spelverdeler
lobke overtoom  (2015) Diagonaal
lynn Fortman  (2013) Diagonaal
Dienke miedema  (2014) Passer/loper
Annelies Dokter (2016) Passer/loper
ellen Jansen  (2017) Passer/loper
Meriek Wanders  (2016) Passer/loper
Femke Yntema  (2014) Hoofdblok
Martine Stevelink  (2014) Hoofdblok
Anne-lotte 
bij de Weg  (2016) Hoofdblok
Anoek Haan (2013) libero

BEGELEIDING
Trainer/Coach:
Henny Woldman en Cees Reitsma

mini´s vd week 

renSKe JAcoBS me4

 

liSA limBurg me5

Voorbeschouwing
Welkom bij de wedstrijd van Alter-
no Dames 2 tegen Donitas dames 
1, we hebben er weer zin in! We 
zijn nog steeds een beetje aan het 
nagenieten van de mooie over-
winning tegen Zwolle dames 1 van 
vorige week donderdag, waarbij 
we vooral hebben genoten van 
het enthousiasme dat overal in 
de hal hing. We hebben genoten 
van het publiek, de vrijwilligers, de 
mini’s en de ballenrollers, bedankt 
daarvoor! vandaag hopen we er 
weer een mooie wedstrijd van te 
maken, met goede acties aan onze 
kant. Als we vandaag weer wat 
puntjes pakken, kunnen we maar 

zo naar de eerste plek stijgen…. 
Aanmoediging is dus zeker wel-
kom vandaag om er met zijn allen 
weer een gezellige avond van te 
maken, doe eens gek en zing en 
klap lekker mee! 
oja over twee weken op 9 decem-
ber organiseren wij samen met 
Heren 1 een feest om geld op te 
halen voor Serious request en om 
lekker te zuipen natuurlijk…. er 
gaat een loterij plaatsvinden waar-
mee mooie prijzen gewonnen kun-
nen worden, dus wees erbij! Het 
feest zal starten na onze wedstrijd 
tegen Prima Donna Kaas. neem de 
kinderen mee, want er is tijdens 
onze wedstrijd een grabbelton 
aanwezig met leuke cadeautjes!

Alterno WENZ 

midwinter 
Recreanten 
toernooi: 
7 januari 2018

Grote Club Actie
Wederom een mooi aantal loten 
verkocht door onze leden, met 
name de jeugd en mini-leden. 
Fantastisch resultaat met meer 
dan 700 loten. Zoals beloofd 
gaat de opbrengst ten goede ko-
men aan het opknappen van de 
kleedkamers. De accommodatie-
commissie gaat zich buigen over 
hoe dit geld te gaan gebruiken. 
uiteraard worden jullie hierover 
geinformeerd.

en niet geheel onbelangrijk: de 
beste lotenverkopers worden bin-
nenkort in het zonnetje gezet. We 
gaan nu bekijken wie dat zijn ge-
worden en zij zullen persoonlijk 
een uitnodiging krijgen om hun 

welverdiende prijs, een fantasti-
sche nevoBo rugzak met inhoud, 
in ontvangst te nemen

Stand 
Grote Club Actie

stand  22-11-2017744

Alterno DBS Jeugd top toernooi: 
mensen gezocht voor bardienst 
ook dit jaar weer gaan we ons 
voorbereiden op de nederlandse 
open Jeugd Kampioenschappen. 
Alterno presteert al jaren erg 
goed. Daarom ons eigen toernooi 
in onze eigen hal op 30 december 
(c en D jeugd) en 2  (A-jeugd) en 
3 januari (B-jeugd). Jij komt toch 
ook kijken hoe onze  teams zich 
voorbereiden? 

en zoals gebruikelijk zijn we weer 
op zoek naar mensen die bar-
dienst willen draaien tijdens deze 
dagen. voor een paar uurtjes. Je 
helpt ons enorm uit de brand. 

een aantal mensen hebben zich 
al gemeld, maar helaas nog ruim-
schoots onvoldoende om de bar 
goed te bezetten. Dus help ons, 
ouders van meespelende jeugd-
leden. 

op zondag 7 januari gaat het weer 
bruisen in de Alteno hal. Bruisen 
van plezier, want dat mag je wel 
zeggen over dit toernooi. Al voor 
de 3e keer is de organisatie blij 
dat we dit weer mogen organise-
ren voor de recreanten-, familie- 
en vriendenteams. Zin om mee te 
doen? Schrijf je nu in: inschrijven

Darten: iedere laatste don-
derdag van de maand instuif
ook zin om te darten? Dat kan 
nu in de kantine van Alterno. De 
borden zijn professioneel ont-
worpen, gesponsord door WenZ 
en vvA. er liggen pijlen achter de 
bar, maar beter is je eigen pijlen 
mee te nemen. Darten met team-
genoten of met andere Alterno-

ten. gezelligheid staat voorop, 
alhoewel…. Menig frustratie heb 
ik al gezien. Het is moeilijker dan 
menigeen denkt. maar probeer 
het zelf. De laatste donderdag van 
de maand, nu 30 november, is er 
dart-instuif. Kom en gooi je pijlen. 
We starten om 19.30 uur. 

*

VRIENDEN VAN



VOLLEYBAL DAmESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 VC SNEEK DS 1
25 november - 20.00 uur

Officials 
1E SCHEIDSrECHtEr
lennArt De Jonge
2E SCHEIDSrECHtEr
KooS neDerHoeD
juryLID
HuuB vAn Buul
LIJNrECHtEr 1
JAcK ScHneiDer
LIJNrECHtEr 2
SAnDer rieZeBoS

mini´s vd week 

cArmen Berger mD1

lonneKe ScHäFFer mD1

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Daniëlle Docter 168 cm 23 libero

3 gina Valenti 184 cm 18 Passer/loper

4 Anna mebus 185 cm 17 Spelverdeler

5 iris Scholten 191 cm 17 Diagonaal

6 eline timmerman 192 cm 18 Middenaanval

7 Kirsten Wessels 185 cm 19 Passer/loper

8 Bregje van den Heuvel 183 cm 24 Spelverdeler

9 linda te molder 181 cm 28 Diagonaal

10 lisanne Baak 181 cm 23 middenaanval

11 Kristy Beyazkaya 180 cm 22 Passer/loper

12 romy Hietbrink 183 cm 24 middenaanval

13 giorgia Palladino 170 cm 23 Passer/loper

Trainer: Ali moghaddasian

ass. trainer: Albert Cristina

ass. trainer: marc van Baaden

ass. trainer: Wouter

van goeverden

ass. trainer: Vincenzo Valenti

Coach: Ali moghaddasian

Team contactpersoon: 
Hans Stindt 

Manager: Hans Stindt

Fysiotherapeut:
Yvonne minderhoud

Scout: manon Koopman

Nr. Naam Leeftijd Lengte Positie 
1  Demi Veenstra 29-09-1998 166 cm libero

2 Janieke Popma 16-09-1996 172 cm libero

3 Anlène van der meer 13-07-1999 183 cm diagonaal

4 Hester Jasper 07-05-2001 175 cm passer-loper

5 Paula boonstra 23-06-1998 186 cm diagonaal

6 lieze braaksma 22-06-1996 190 cm midden

7 lotte groninger 04-02-1998 180 cm spelverdeelster

8 Anniek Siebring 13-05-1997 180 cm passer-loper

9  nienke tromp 03-10-1996 180 cm spelverdeelster

10 Klaske Sikkes 07-04-1993 190 cm midden

11 roos van Wijnen 30-03-1992 176 cm passer-loper

12 renee loosman  02-04-1997 185 cm midden

 

Petra groenland

trAINEr-COACH
Ank Kampman

aSSISTEnT
Bareld van der meer 

vErZorgEr
marieke gijselaers 

SCouT
Petra Huizenga 

ManagEr

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS    BEGELEIDING


