
Programma Alternohal
Zaterdag 27 januari

09:00  VV Alterno MC 2 -  
VV Alterno MC 3

09:00  VV Alterno JC 2 - 
VoorsterslAg/ 
VC Zwolle JC 1

10:45  VV Alterno JB 1 -  
sV DynAMo  
ApelDoorn JB 1

10:45  VV Alterno JB 2 - 
seesing personeel 
orion JB 1

12:30  VV Alterno MA 2 - 
KlArenBeeK MA 1

12:30  VV Alterno JA 3 -  
VV Alterno JA 2

14:30  VV Alterno HS 5 - 
BloK eVC Hs 1

14:30  VV Alterno DS 3 - 
pegAsus Ds 1

17:30  Coolen-Alterno DS 
1 - PeelPuSH DS 1

20:00   VV Alterno DS 2 -  
VC sneeK Ds 2

Woensdag 31 januari
19:00  VV Alterno JA 2 - 

tornAx JA 1

Colofon
Dit is een uitgave van Volleybal 
Vereniging Alterno i.s.m. Uitgeverij 
Stedendriehoek

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101, Tel: 055 541 7401
www.alterno-apeldoorn.nl

Eindredactie: Jos Mulder
Opmaak: Jolanda Schaake
Foto´s: Rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl, 
aanleveren kopij uiterlijk de donderdag 
voor de thuiswedstrijd van Dames 1

Belangrijke weken
Voor de damesteams van Al-
terno zijn het belangrijke we-
ken. Dames 2 is met de winst 
van vorige week tegen Ver-
acles definitief toegetreden tot 
de bovenste regionen van de 
topdivisie. eric Meijer zal met 
zijn ploeg dit succes vandaag 
graag verder vorm willen ge-
ven. Daarvoor zal het moeten 
winnen van sneek 2. Die ploeg 
staat weliswaar op plaatsje 
voorlaatst, maar dat is in deze 
competitie allerminst een 
voorspeller voor Apeldoorns 
succes. ook de tegenstander 
van Dames 1 staat momenteel 
ergens onderaan. in de eredivi-
sie uiteraard. Daar wordt in de 
nu nog resterende drie wed-
strijden, beslist wie er straks 
in maart mag gaan deelnemen 
aan de strijd om het kampioen-
schap. Hiervoor is een plaats 
bij de beste zes teams een es-
sentiële voorwaarde. Dames 
1 staat momenteel vijfde en 
kan bij winst de tickets voor 
deze playoffs alvast klaarleg-
gen. een belangrijke pot dus 
tegen de dames van peelpush 
uit het limburgse Meijel. na 
de winst van vorige week te-
gen Weert zitten de dames in 
iedere geval weer “in the win-
ning mood”. Hopelijk kunnen 
ze die lijn doortrekken met als 
prettige bijwerking dat er dan 
wellicht komende woensdag 
in en tegen sliedrecht nog een 
flinke vuist gemaakt kan wor-
den. Dan betreden de dames 
namelijk de arena voor de re-
turnwedstrijd in het nationale 
bekertoernooi. De thuiswed-
strijd ging met 1-3 verloren dus 
er zal met twee sets verschil 
gewonnen moeten worden om 
nog een kans te maken.
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voorwoord

Een leuke foto, verhaal of iets 
anders te melden?

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

Voorbeschouwing 
Dames 2

Vandaag treden we aan tegen 
sneek dames 2, om 20:00 uur. 
Afgelopen zaterdag hebben we 
een goede wedstrijd gespeeld 
tegen Veracles. De drie punten 
hebben we meegenomen uit 
groningen. Dit betekent dat 
we nu 2e staan in de topdivi-
sie. sneek dames 2 staat op dit 
moment 11e. we gaan er alles 
aan doen om de punten in Apel-
doorn te houden. we hebben 
deze week goed getraind en 
hebben er zin in! Kom ons ook 
aanmoedigen! 

groetjes 
Froukje Hoenderboom

FACEBOOK 
VERANDERT 

OOK VOOR ALTERNO
Facebook onddergaat binnen-
kort een van de grootste ver-
anderingen van de afgelopen 
jaren. Belangrijkste is dat er in 
het nieuwsoverzicht veel meer 
de nadruk zal worden gelegd 
op berichten die afkomstig 
zijn van familie en vrienden. 
Berichten van pagina’s (zoals 
Alterno) worden minder be-
langrijk. wat betekent dit voor 
onze Facebook-pagina’s? Het 
wordt hierdoor nog lastiger om 
berichten bij een groot publiek 
zichtbaar te krijgen. Facebook 
geeft aan dat het uiteindelijk 
per pagina verschilt wat er ver-
andert. Facebook-pagina’s met 
minder interactie zullen min-
der mensen gaan bereiken.

Wat kan jij doen?
uiteraard willen wij dat jij en 
vele andere Facebook-gebrui-
kers in de toekomst de up-
dates van Alterno blijven zien. 
Je kunt ons daar bij helpen. 
Als jij namelijk vaak zorgt voor 
interactie (likes, comments, 
shares en andere clicks) bij 
onze berichten, vergroot je de 
kans aanzienlijk dat je onze be-
richten ook in de toekomst in 
jouw timeline te zien krijgt. Én 
de kans is groot dat je er daar-
mee ook voor zorgt dat ande-
ren onze berichten voorbij zien 
komen.

Dus liken, sharen, 
reageren en klikken 

maar! 

ALTERNO WINT IN WEERT
na een lange reis met de Coolen 
Alternobus arriveerden de dames 
uit Apeldoorn afgelopen zaterdag 
in de sporthal van weert. Januari 
is een belangrijke maand met de 
halve finale beker en een aan-
tal belangrijke wedstrijden voor 
plaatsing voor de play-offs, en zo 
ook deze. ook voor de limburgse 
dames, die, om nog mee te doen 
om een play-off plek, punten 
moesten pakken. Alterno begon 
met Bregje, iris, romy, linda, 
Kirsten, eline en gio als libero 
sterk aan de eerste set. weert liet 
zich echter niet zomaar van de 
wijs brengen en de stand ging ge-
lijk op (10-10). Alterno schakelde 
een tandje bij op serve en blok 
en wist zo een gaatje te slaan. Zij 
behielden deze en wonnen zeer 
overtuigend de eerste set (15-25).

De tweede set gingen de Apel-
doornsen door waar ze eind eer-
ste set gebleven waren (2-6). 
weert kwam halverwege de set 
nog terug door de servicedruk op 
te voeren, maar mede door goede 
invalbeurten van Danielle en Kris-
ty kwamen de passjes weer goed 
aan het net. Met name iris en lin-
da (beide 10 aanvalspunten) wa-
ren aanvallend goed op dreef en 
romy had vat op de aanvalsters 
van weert (6 killblocks). Met 21-
25 was het 2-0 voor Alterno.

Aan het begin van de beslissende 
derde set werden de punten een 

tijd lang eerlijk verdeeld. lange 
rallies werden uitgevochten waar-
bij Alterno in de meeste geval-
len het punt naar zich toe wist te 
trekken. toen Bregje ook nog door 
middel van een pancake een shot-
je van de vloer haalde en iris een 
tandje bij schakelde vanachter de 
servelijn, liep Alterno een paar 
punten uit. Vervolgens wisten zij 
het tweede matchpoint te verzil-
veren en stelden zij de 3 belang-
rijke punten veilig. Alterno neemt 
nu de vijfde plek in met 23 punten 
(nr.6: 18 punten, nr. 7: 15 punten) 
en heeft weer een grote stap ge-
maakt richting play-offs. Zaterdag 
27 januari spelen de dames om 
17.30 uurs tegen peelpush Dames 
1 in de eigen Alternohal. Bij winst 
kan een play-off plek veilig gesteld 
worden dus kom de dames naar 
een overwinning juichen!

Lisanne Baak



VV Alterno DS 2 -
VC Sneek DS 2

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

27 januari
20.00 uur

SPELERS
Nr Naam Positie
1  Daphne Kruis Diagonaal
2  Jessy siemonsma spelverdeelster
3  ellen van wijnen passer-loper
4  lieke Brouwer Midden
5  sjanet wijnia passer-loper
6  sylke smit spelverdeelster
8  sietske osinga Midden
10 Anouk oldenburger Midden
11 geldou de Boer libero
13 Marit tromp passer-loper
14 rianne van sluis passer-loper
16 lisan siemonsma Diagonaal
  

BEGELEIDING
Coach: rob spaanstra   
Coach:  Caroline yntema 
Ass. Coach: HJ de Haan 

mini´s vd week 

BiBi VAn essen 

 

rensKe JACoBs Me4

Officials 
1e sCheiDsreChTer
Louis oberije

2e sCheiDsreChTer
Kevin van bLoKLand

Als coördinator van de jeugdcommissie ben je het aanspreekpunt 
voor meerdere teams. Je kijkt hoe het gaat met de teams, met de 
spelers en houdt contact met de trainers. Zelf ben ik aanspreekpunt 
voor de teams, MA2, MB2, MB3. 

MA2  heeft de 1e helft van het seizoen afgesloten op een 9e plek in 
de 2e klasse. Het team wordt getraind door oscar de ruig die nu voor 
het 2e jaar ook zeer actief is binnen Alterno bij de jeugd teams. MA2 is 
een leuk en vooral gezellig team dat veel plezier heeft in het volleybal 
spelletje. De 2e helft van het seizoen komen ze weer uit in de 2e  klasse 
en gaan ze hun uiterste best doen om de plek van de 1e helft te verbe-
teren. 

Meisjes A2: Anne Wilbrink, Veerle Balk, Michelle Souverijn, Joëlle Derk-
sen, Myrthe Windt, Kaylee Berends, Daniek den Hollander, Anne Kloos-
terboer, Anouck Spijkerbosch. Trainer: Oscar de Ruig

MB2 heeft de 1e helft van het seizoen als kampioen afgesloten van de 
2e klasse met 42 gewonnen sets en maar 3 sets verloren en  hierdoor 
promoveren ze naar de 1e klasse. MB2 staat onder begeleiding van 
rutger Boerdam en raymond van der Haas. MB2 is een team dat heel 
gedreven is en zeer leergierig. Het liefs trainen ze 2 á 3 x per week maar 
door accommodatie gebrek is dit helaas niet mogelijk. De 2e helft van 
het seizoen komen ze zoals gezegd uit in de 1e klasse waar ze denk ik vol 
aan de bak moeten om hier eventueel kampioen te worden. 

Meisjes B2: Sophie Setz, Anouk Klessens, Celine Derksen, Renske Bouw-
heer, Nienke Kwappenberg, Fleur van Dijk, Alieke Kunst,  Daphne van 

der Haas, Judith van Ree, Melanie Janssen. Trainers: Rutger Boerdam & 
Raymond van der Haas

MB3 speelde de 1e helft van het seizoen bij MB2 in de 2e klasse en is 
op een 6e plaats geëindigd met 24 gewonnen sets en 23 sets verloren. 
MB3 staat onder leiding van rené van egdom die, als voetballer zeer 
verdienstelijk is als volleybaltrainer, van het team waar zijn eigen doch-
ter in speelt. net als MA2 is MB3 een leuk en enthousiast team dat veel 
plezier heeft in het volleybal spelletje en hier door leuk mee draait in de 
competitie. De 2e helft van het seizoen blijven ze in de 2e klasse spelen 
en proberen ze de positie te verbeteren van de 1e helft van het seizoen.

Meisjes B3: Susan Frijns, Fleur van Andel, Danique Wilbrink, Kirsten van 
Egdom, Zahra van Emst, Violeta Mrkonjic, Femke Benda, Emilie Kuiper, 
Demi Onderstal, Romy Minderman. Trainers: René van Egdom

Peter Bredenoort 
(Coördinator jeugdcommissie)

VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Adverteren?
 Adverteren in de Groene Flits kan al voor 

25 euro per seizoen 

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

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



VV Alterno HS 1 - 
Ecare Apollo 8 HS 1

3 februari
16.30 uur

GOED BEGIN DAMES 2
na een paar weken geen officiële 
competitiewedstrijd te hebben 
gespeeld mochten we afgelopen 
zaterdag eindelijk weer. Met da-
mes 1 in ons voorprogramma 
luidden we het begin van de 
tweede competitiehelft in tegen 
Pharmafilter uS dames 1. na een 
degelijke 3-2 winst in een oefen-
potje tegen Dynamo dames 1 en 
een evaluatiemomentje achteraf 
afgelopen donderdagavond, ston-
den we weer met alle neuzen 
weer dezelfde kant op. toch heb-
ben we nog wat tegenslag, door-
dat we te kampen hebben met 2 
blessure gevallen. echter hebben 
we gelukkig binnen de vereniging 
van Alterno veel jonge talenten 
die altijd klaar staan om bij ons 
aan te sluiten. en daarom stonden 
we toch om 20:00 met een volle 
selectie klaar om te beginnen.
De eerste 2 sets winnen we met 
mooie uitslagen! in de derde set 
werd er veel gewisseld want us 
kwam toch telkens dichtbij. Helaas 

hebben deze toch weg gegeven 
en hadden we niet genoeg aan al-
leen een goede pass. in de 4e set 
hebben we hard geprobeerd om 
niet in dit verlies te blijven han-
gen. Dit mocht toch niet baten en 
met een spannende 24-26 stand 
op het bord is deze set jammer 

genoeg ook naar de tegenstander 
gegaan. Dit betekende een 5e set. 
Deze hebben we weer clean ge-
speeld en gewonnen met 15-13.

Aanstaande zaterdag mogen we 
een eindje rijden en aantreden 
tegen Veracles in groningen. een 

lastig potje! Dus kom gezellig mee 
aanmoedigen. lukt dit niet zien 
we je hopelijk de 27e weer in 
onze oude vertrouwde alternohal 
om 20:00.

groetjes, 
Kimberly, Dames 2

EVALUATIE WERKWIJZE TEAMINDELINGEN
De jeugdcommissie heeft deze 
week terug gekeken naar de 
manier waarop de jeugdteams 
worden samengesteld. Na de be-
kendmaking van de samenstel-
lingen van het huidige seizoen 
waren er namelijk best veel vra-
gen over die werkwijze en ook 
over het resultaat. Dat heeft er 
helaas ook toe geleid dat enkele 
spelers zijn gestopt bij Alterno. 
Dat is natuurlijk nooit de bedoe-
ling.

Voor aankomend jaar hebben 

we nu op een rijtje gezet wat de 
uitgangspunten zullen zijn bij de 
samenstellingen. Zodra we dit 
hebben vastgesteld maken we dit 
bekend onder de jeugdspelers en 
hun ouders. Dan weet iedereen 
waar hij aan toe is. wat nu al dui-
delijk is, is dat we voor iedereen 
een plek willen bieden waar hij/
zij zich het beste kan ontwikkelen 
en waar hij veel plezier kan heb-
ben. Vervolgens komen we uiter-
aard aan het punt dat we maar 
tien plekken per team hebben en 
dat alles met elkaar samenhangt. 

Daar gaat het meestal knellen, 
want hierover is zelden iedereen 
het eens. we hopen dit op te 
lossen door in elk geval zo goed 
mogelijk uit te leggen hoe we tot 
keuzes zijn gekomen.

Verder hebben we opnieuw afge-
sproken dat de coördinatoren re-
gelmatig bij de teams kijken. een 
belangrijke rol is er voor de trai-
ners: die zien de spelers het hele 
jaar. Die zullen we dus uitnodigen 
om met de jeugdcommissie een 
concept indeling te maken.

we hopen dat iedereen zich ver-
volgens kan vinden in de gemaak-
te keuzes en accepteert dat er bij 
teamsport ook concessies gedaan 
moeten worden.

Mocht je ideeën hebben naar aan-
leiding van dit bericht, schroom 
dan niet om mij of je coördinator 
een keer aan te spreken in de hal.

Hartelijke groet,

Rob 
van den Dool-Wamelink

DAMES 3 PAKT DE WINST
Dames 3 kende een lekker begin 
van de tweede helft van het sei-
zoen. tegen De Hofnar Bovo Da-
mes 1 wisten onze dames drie 
punten te pakken. in de eerste set 
nam Dames 3 vanaf het begin de 
leiding. Bovo wist terug te komen 
en de hele set bleven beide teams 
dicht bij elkaar. Met over en weer 
goed spel en lange rally’s wist 
Dames 3 de set te winnen met 
25-20. De tweede set zagen we 
ineens een heel ander team, niet 
door wissels maar in het spel. ei-
genlijk wilde er niet veel lukken en 
leek iedereen het gevoel voor de 
bal kwijt te zijn. Al snel keken onze 
dames tegen een achterstand van 

10 punten aan. gelukkig ging te-
gen het einde van de set het spel 
weer beter. Met 16-25 een set 
om te vergeten. en dat deden de 

meiden. De 3e set stond er weer 
een team dat wilde spelen en 
winnen. Het werd een set met 
over en weer mooi spel die tot de 

laatste punten spannend bleef. 
Met 27-25 bleef deze set nipt in 
Apeldoorn. De lijn van goed spel 
en blijven gaan werd in de 4e set 
goed doorgezet. De tegenstander 
had deze keer last van wisselend 
spel en hier maakte Dames 3 goed 
gebruik. tot het einde bleven ze 
geconcentreerd en goed spelen. 
Met 25-13 werd niet alleen een 
prima setwinst behaald, maar 
ook nog eens de wedstrijd met 
3 tegen 1 gewonnen. Dames en 
Marcel, mooie start en verdiend 
gewonnen! 

Peter den Hollander

VRIENDEN VAN ALTERNO (VVA)
Wat zou het fijn zijn, als we niet 
alleen nu, maar ook in de toe-
komst al onze leden kunnen blij-
ven voorzien van de kleine din-
gen, die het juist zo fijn maken 
bij Alterno.

Zoals:
–  een verzoek van de jeugdcom-

missie om een bijdrage voor het 
Sinterklaasfeest

–  de minicommissie die ons vraagt 
de kosten te dragen van shirtjes 

voor het jaarlijkse minikamp
–  vraag van de barcommissie bij te 

dragen in de aanschaf van een 
beamer

–  het verzoek van het bestuur om 
een bijdrage voor het meubilair 
in onze nieuwe business-ruimte

regelmatig komen er vanuit de 
v.v. Alterno dergelijke verzoeken 
bij het bestuur van de VVA.
Het bestuur bekijkt dan of wij fi-
nancieel kunnen helpen. uiter-

aard moet er wel voldoende in de 
kas zitten!

Vandaar dat wij altijd op zoek zijn 
naar “Vrienden”. iedereen kan lid 
worden van de VVA!
De VVA verkrijgt nl. haar financiën 
door bijdragen van mensen en/of 
bedrijven, die zich hiervoor heb-
ben aangemeld en jaarlijks een 
bijdrage doen.

De “Club-van-100” is in de VVA 
geïntegreerd. Deze club bestaat 
uit mensen die jaarlijks €100,00 
afdragen aan de VVA. Wil je lid 
worden van deze club? stuur 
een mail naar vva@alterno-apel-
doorn.nl . indien je wilt zien wie er 
al lid zijn van de Club-van-100 klik 
dan hieronder op de link.

Het bestuur van de VVA bestaat 
momenteel uit:

-  Wim Burghout(voorzitter), rené 
geerdink (penningmeester) en 
ton Demmer (secretaris)

lid worden van de VVA: Down-
load het lidmaatschapsformulier 
op onze website www.alterno-
apeldoorn.nl/vrienden-alterno/, 
vul het in en mail het naar: vva@
alterno-apeldoorn.nl. u mag na-
tuurlijk ook gewoon een e-mail 
sturen. De minimale bijdrage is:  
€ 25,00 p.j. Voor uw bijdrage ont-
vangt u jaarlijks een factuur en 
ontvangt u een jaarverslag. eens 
in de 2 jaar houden wij een leden-
bijeenkomst.



VOLLEYBAL DAMESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 - PEELPUSH DS 1
27 januari - 17.30 uur

Officials 
1e sCheiDsreChTer
suleyMAn yAlCin
2e sCheiDsreChTer
pAul Distel
TeChnisCh juryliD
Joep VAn iersel
lijnreChTer 1
rAyMonD sAVelKoel
lijnreChTer 2
JoHn ter Voert

mini´s vd week 

Julliet MeeDer MD6 

lotte KooreMAn MD4 

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 Positie Lengte  Leeftijd 
1. noa Klerckx passer-loper 1.75 mtr 18 jaar

3. Claire Crijns middenaanvalster 1.88 mtr 17 jaar

4. lieke oomen spelverdeelster 1.75 mtr 20 jaar

5. Manouk Hermans middenaanvalster 1.85 mtr 23 jaar

6. sanne de Vries diagonaal 1.81 mtr 18 jaar

7. Maddy gommers middenaanvalster 1.95 mtr 22 jaar

8. stephanie van Dijck spelverdeelster 1.81 mtr 19 jaar

10. Jitske lagarde passer-loper 1.83 mtr 26 jaar

11. Anouk de Jong libero 1.78 mtr 22 jaar

12. Jody selten passer-loper 1.78 mtr 18 jaar

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS                BEGELEIDING

Trainer / coach
Johan leenders
Coach
peter Verstappen
Assistent trainer
roel Coenen
manager
teun Heldens
Fysiotherapeut / krachttrainer
rob van der weerden
Fysiotherapeut / krachttrainer
Boukje Knops
Data Analist
Arjan naus


