
Programma Alternohal

Zaterdag 14 april

9:00   VV Alterno JC 2- 
Set Up (IJsselmuiden) 
JC 1

9:00   VV Alterno MB 3- 
Bruvoc MB 1

10:45  VV Alterno JB 1 - 
Twente ‘05 JB 1

10:45  VV Alterno JB 2 - 
Auto van Oort/Re-
belle JB 1

12:30  VV Alterno JA 2 - 
Spiker JA 1

12:30  VV Alterno MA 1 - 
Voorwaarts MA 1

14:30  VV Alterno DS 8 - 
Avior DS 8

14:30  VV Alterno HS 4 - 
Blauw Wit HS 2

16:30  VV Alterno DS 3 - 
KapMakelaardij/SSS 
DS 1

16:30  VV Alterno HS 6 - 
Klarenbeek HS 1

20:00  VV Alterno DS 2  -  
SV Dynamo  
Apeldoorn DS 1

Zondag 15 april

15:30   Coolen-Alterno DS 1 
- Sliedrecht Sport  
DS 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

Het is mooi dat we dit week-
end een nieuwe  hoofdsponsor 
bekend kunnen maken.  Een 
sponsor die er voor de gehele 
vereniging zal zijn.

Met deze nieuwe sponsor gaan 
we een nieuwe fase in. We zul-
len met hem en met de andere 
zakelijke partners meer gaan sa-
menwerken.  Het is heel belang-
rijk dat onze zakelijke partners 
zich betrokken voelen bij onze 
vereniging, én dat we daar dus 
in investeren. 

Ik wil dan ook alle sponsoren – 
van klein tot groot – heel harte-
lijk bedanken voor hun betrok-
kenheid bij de vereniging. 
Met name wil ik Jan Coolen har-
telijk danken; fijn dat jij met je 
bedrijf de afgelopen jaren spon-
sor wilde zijn van Dames 1. 
We stellen het op prijs dat je dit 
hebt willen doen en onze ver-
eniging al die jaren hebt willen 
steunen.
 
De Nederlandse Open Jeugd-
kampioenschappen hebben 
mooie resultaten gebracht. Bij 
deze wil ik de jeugdcommissie 
en alle trainers en coaches har-
telijk danken voor de extra inzet 
die is gepleegd. Veel trainen, 
veel organiseren en goede resul-
taten.  Onze missie om met veel 
plezier op het hoogste niveau 
te volleyballen, straalde van de 
teams af. 
We naderen al weer het einde 
van het seizoen. Nog een aantal 
weken en dan ligt de competi-
tie weer achter ons.  Dames 1 
heeft boven  verwachting ge-
presteerd, door tot de dag van 
vandaag mee te doen om het 
kampioenschap. 

Er gaat komend jaar veel veran-
deren rondom Dames 1,  en (te) 

veel speelsters verlaten onze 
club weer na een 1 of 2 jaar hier 
gespeeld te hebben. Dat vind ik 
heel jammer en ik hoop dat dit 
ons volgend jaar bespaard blijft. 
We gaan starten met een nieu-
we staf onder leiding van Eric 
Meijer en daar hebben we als 
bestuur alle vertrouwen in. Voor 
hem een nieuwe stap in zijn 
carriere en voor ons een goede 
zaak dat iemand uit onze eigen 
vereniging Dames 1 gaat leiden. 
We wensen hem veel succes.
Bij deze dank ik ook de huidige 
staf en het management van Da-
mes 1.  Ali gaat ons na vele jaren 
verlaten. Hartelijk dank voor je 
betrokkenheid! Ook Hans Stindt 
zal stoppen als manager van Da-
mes 1.  Hans bedankt voor je 
grote inzet en betrokkenheid bij 
het team en bij Alterno.

Tot slot nog even terugkomen 
op het bericht dat ik op de site 
heb geplaatst over een moge-
lijke nieuwe locatie voor onze 
vereniging.
We zijn goed in gesprek met de 
gemeente Apeldoorn en hopen 
direct na de zomer aan de leden 
een eerste voorstel te kunnen 
neerleggen welke kant het op-
gaat. 
Tot slot wens ik iedereen nog 
veel volleybalplezier de komen-
de wedstrijden. 

Henk Wijnsma, 
voorzitter Alterno 
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ApRIl

15 APR

Dames 1 - Sliedrecht Sport

MEI

wEEk van altErno

21 MEI Blacklightvolleybal

22 MEI De UItdaging

23 MEI de Clinics

24 MEI Mix-Mix-Mix

25 MEI Opbouw feestavond

26 MEI Eindfeest

27 MEI Afterparty

Een leuke foto, verhaal of iets 

anders te melden?
Stuur een mail naar:

 info@alterno-apeldoorn.nl

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

Nieuwe hoofdsponsor 
seizoen 2018-2019

Interview met Ronald Dros op pagina 3

OP NAAR PLEK 2!
De missie was voor de wedstrijd 
duidelijk! Drie punten pakken 
zodat we mee kunnen blijven 
doen voor de strijd om het 
landskampioenschap. 

We begonnen met de opstel-
ling: Anna, Iris, Lisanne, Linda, 
Kirsten, Eline en Danielle. Het 
ging gelijk op en er waren mooie 
rally’s. Van beide kanten werd er 
hard aangevallen en veel verde-
digd. Aan onze kant stond vooral 
Danielle mooie ballen te verde-
digen. De eerste set werd 25-22 
voor ons. De tweede set verliep 
hetzelfde als set 1. Het ging ge-
lijk op en werd spannend boven 
de 20 maar weer wonnen we 
de set. Dit keer met 25-21. In de 
derde set begonnen we slecht. 

We kwamen niet langs het blok 
van set up en gingen terughou-
dend spelen. Na een flinke ach-
terstand vochten we terug onder 
leiding van goede invalbeurten 
van Kathy, Bregje en Gina. Vooral 
Gina met haar service serie maar 
het mocht niet meer baten. Wij 
haalden uiteindelijk 19 punten 
in die set. In de vierde set was 
het vertrouwen en het enthousi-
asme weer terug. Met heel veel 
mooie omloopjes kwamen we 
aan bij het einde van de set. We 
wonnen deze set met 25-19. Dus 
3 punten mee naar Apeldoorn. 
Nog 2 wedstrijden te gaan, van-
daag tegen Sliedrecht en 1x nog 
tegen Sneek. Daar gaan we volle 
bak voor trainen om die ook te 
winnen. 

Wat wordt de nieuwe naam van Alterno?

Schumanpark 51, 7336 AS Apeldoorn   |   (055) 378 14 56   |   schoonmaak@dros.nl   |   www.dros.nl

DROS SCHOONMAAKDIENSTEN

- interieurverzorging

- glazenwasserij

- vloeronderhoud

- tapijtreiniging

TOTAAL LEVERANCIER IN SCHOON
- gevelreiniging

- eenmalige schoonmaak

- schoonmaakartikelen

- hoogwerkerverhuur



20e Week van Alterno met 
als thema: Boer en Bont
Van maandag 21 mei tot en met zondag 27 mei staat de boel weer op 
zijn kop in de Alternohal. De hele week feest. Veel volleybal, veel plezier, 
veel sportiviteit, veel….. van alles veel. Dus houdt de website, facebook 
en allerlei affiches die in de hal komen te hangen, goed in de gaten.

Alterno Jeugdkamp: 
jij bent er toch ook bij?
Hoe spannend wil je het heb-
ben? Het thema van dit jaar is: 
Harry Potter.  Weer helemaal in. 
Het jeugdkamp zal dan ook dit 
jaar weer heel bijzonder zijn met 
de meest bijzondere uitdagingen. 
Natuurlijk wordt er gevolleybald, 
maar er gebeuren ook veel bijzon-
dere, onverklaarbare zaken. Im-

mers, op Zweinstein weet je het 
maar nooit. En….is de man waar-
van je de naam niet mag noemen 
er ook? Dat zul je alleen ervaren 
als je je nu opgeeft. Want ook dit 
jaar geldt weer: vol=vol.
Ga snel naar onze website om je-
zelf samen met je team op te ge-
ven. 

Bestel nu het Week t-shirt
voor slechts 12,50 heb je ‘m al.

Alternoot en geen week t-shirt?? 
Dat kan toch echt niet. We heb-
ben gekozen voor dezelfde prach-
tige kwaliteit als afgelopen jaar. 
Een prachtig shirt waarmee ook 
gesport kan worden. Stretch en 
lekker soepel en bovendien snel 
droog. Doordat het shirt van het-
zelfde merk is als afgelopen jaar, 
zijn de maten ook hetzelfde. Maar 
mocht je toch willen passen, dat 
kan!! Er zijn verschillende maten 
aanwezig in de Alternohal. Vraag 
er naar bij 1 van de mensen van 
de Weekcommissie.

Dit jaar is gekozen voor een mooi 
wit shirt met een mooi Boeren-
bonten opdruk, zoals het oor-
spronkelijk is bedoeld.  Er is altijd 
discussie over de kleur, maar een 
wit week t-shirt hebben we nog 
niet gehad in de afgelopen 20 jaar. 
Die wil je, nee, die MOET je heb-
ben!!!!

Via onze website www.alterno-
apeldoorn.nl kun je ‘m bestellen. 
Passen kan ook. Dit jaar voor het 
eerst heren- én damesmodellen. 
Bestel voor 1 mei. 

Minikamp: 
van vrijdag 15 tm 
zondag 17 juni 
in Lunteren

De inschrijving van het minikamp 
is geopend. Jij gaat toch zeker ook 
mee? De mooiste herinneringen 
van je volleybalcarriere maak je 
tijdens dit soort kampen. Gezel-
lig met je team en al je leeftijd-

genoten. Let op, wees er snel bij, 
want het aantal deelnemers dat 
meekan is beperkt. Dus ga snel 
naar de site om je op te geven: 
http://www.alterno-apeldoorn.
nl/betaling-minikamp/

Bont Generatie-toernooi: 
wederom erg gezellig
Ondanks dat het de dag van de 
Open Club finale wedstrijden was 
(met maar liefst 5 Alterno teams) 
én paaszaterdag, waren er meer 
dan voldoende teams om een 
leuk toernooi te organiseren. Het 
thema van dit Generatie toernooi 
(traditie getrouw altijd gehouden 
in de Week van Alterno) was na-
tuurlijk wel Boer en Bont, iden-
tiek aan het thema van de 20e 
week.  De teamnamen waren 
alle kleuren van de regenboog 
en enkele teams hadden ook de 
moeite gedaan om zich in het t-
shirt kleur van de teamnaam te 
hullen. Alle teams kwamen mooi 
op tijd.  Het leek erop dat menig 
ouder meer gespannen was dan 
het kind. Om 10 uur exact werd er 
begonnen en het strakke schema 
kon gedurende de hele ochtend 
gevolgd worden. Kinderen aange-
moedigd door de ouders; ouders 

aangemoedigd door de kinderen: 
prachtig om te zien. Soms een te-
leurstelling en soms een stralend 
gezicht. Het ging niet om de winst, 
maar om het speelplezier. Velen 
beseften dat het ging om de kin-
deren, om hen te laten ballen en 
te laten zien hoever zij inmiddels 
waren met pass’n, bovenhands 
spelen, serveren en smashen. 
Na een viertal wedstrijd was het 
helder: de nummers 1 onder-
scheiden zich van de nummers 4, 
soms met minimaal verschil. Alle 
kinderen kregen een prijs en voor 
de nummers 1 was er zelfs taart 
(gesponsord door de Heren van 
6). 
Het was weer een gezellig dag. 
Dank jullie wel dat jullie er waren. 
Dankjewel Marga en Annemarie  
voor de bardienst en alle ouders 
die hebben geholpen met oprui-
men.

Gezocht: tellers voor de 
Dames 1 wedstrijden
na een fors aantal jaren van tel-
len, stoppen een aantal oudge-
dienden. Er is dus dringend be-
hoefte aan opvolging. Het gaat 
niet om het omdraaien van de 
bordjes (ook altijd mensen voor 
nodig, dus meld je aan als je dit 
ook wel wilt doen), maar het 
gaat met name om het digitaal 
tellen. 

Het is net iets anders dan het 
Elektronisch Wedstrijd Formulier 
(EWF), maar het is snel te leren. 

Daarvoor wil ik je wel op weg 
helpen. Dus mocht je interesse 
hebben, hoor ik het graag. Het is 
absoluut nodig om hiervoor be-
mensing te hebben, dus mocht 
je aarzelen, dan trek ik je over de 
streep. Ondanks dat het een hele 
serieuze zaak is en ook correct 
moet gebeuren, is het ook altijd 
heel gezellig achter de teltafel. 
Uiteindelijk gaat het om de speel-
sters die in het veld staan. 
Contactpersonen: Hans Stindt en 
Monique Nijhof

Trots op onze eigen hal en kantine
Maar weinig verenigingen kun-
nen het ook vertellen: dat wij 
een EIgEn hal en een EIgEn kan-
tine hebben. Daar zijn wij als Al-
ternoten best trots op. ons eigen 
onderkomen, waar we nagenoeg 
altijd gebruik van kunnen ma-
ken. 

Extra trainingen voor de AVA, ex-
tra trainingen voor de Open Club, 

een eigen feestje in de kantine, 
pizza’s die er gegeten worden en 
soms gebak, ….
Maar er zit ook een onderhouds-
kant aan. Zo is er de klusclub, die 
iedere keer weer klaar staat voor 
het onderhoud en reparaties. 
Een net kapot, een lamp die niet 
werkt, de beamer die niet doet 
wat ie moet doen. En zo hebben 
we de barcommissie: die zorgt 

voor de inkoop, het onderhoud 
van de koffiemachine, dat het 
frituurvet vervangen wordt, etc. 
Maar zij zijn er niet om de rotzooi 
van een ander op te ruimen. Dus 
let een beetje op en help mee om 
het zo te houden zoals het zou 
moeten zijn. Denk niet dat ‘ie-
mand anders het wel doet’. Ook 
de commissies zijn niet anders 
dan zeer welwillende vrijwilligers. 

Zo moeten we met ons allen voor 
zorgen dat de boel heel en netjes 
blijft. 

FINALES NOJK 2018
Zaterdag 31 maart, vijf teams 
vertrokken in alle vroegte naar 
Noord-Holland naar de finales van 
de NOJK 2018. In de poulewed-
strijden moest voor een plek in 
de kruisfinales worden gestreden. 
Meisjes B wist zich na 2x winst als 
eerste te plaatsen. Al snel volgden 
Jongens A (ongeslagen in de pou-
le) en Jongens C. Daarna kwam 
het bericht dat ook jongens CMV 
ging kruisen. Alleen meisjes A was 
afhankelijk van de uitkomst tus-
sen Krekkers-Irene. Helaas voor 
OCMA won Irene met 2-0 en wer-
den ze uitgeschakeld in de poule-
wedstrijden. In de kruisfinale wist 
Jongens C zich te plaatsen voor de 
strijd om de 1e en 2e plaats. Jon-
gens A, Jongens CMV en Meisjes 
B gingen de strijd aan voor de 3e 
of 4e plaats.

Jongens C moest in Sliedrecht hun 
meerdere erkennen, maar wer-
den toch maar mooi 2e van Ne-
derland. Jongens CMV knokten en 

nemen een mooie 3e plaats mee 
naar Apeldoorn. Jongens A en 
Meisjes B hebben alles gegeven, 
maar moesten genoegen nemen 
met de 4e plaats. Jongens, mei-
den en coaches jullie kunnen trots 
zijn op wat je hebt gepresteerd. 
Ouders en supporters bedankt 
voor het aanmoedigen en rijden. 
Een mooie sportieve serie NOJK 
wedstrijden om op terug te kijken. 



Vanaf het seizoen 2018-2019 is 
Dros Schoonmaakbedrijven bv. 
de nieuwe hoofdsponsor van 
onze volleybalvereniging.  Deze 
sponsor zal bij veel alterno le-
den al bekend zijn, maar toch 
kunnen wij ons voorstellen dat 
niet iedereen ronald Dros en zijn 
bedrijf kent. vandaar vijf korte 
vragen voor een (hernieuwde) 
kennismaking.

1. Wat is Dros voor een bedrijf

Dros Schoonmaakdiensten bv. 
is een bedrijf dat werkzaam is in 
de schoonmaakbranche. Onder 
leiding van Ronald Dros zorgen 
400 medewerkers dagelijks voor 
een schone en prettige woon- en 
werkomgeving. 
Dros staat voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en 
kenmerkt zich daarnaast door een 
grote mate van flexibiliteit en hos-
pitality.

2. Waar kun je Dros tegenkomen

Het bedrijf heeft een sterk regio-
nale insteek en is vooral in Apel-
doorn op veel plaatsen zichtbaar. 
Bekende opdrachtgevers zijn on-
der andere de Rabobank, Hanos 
en Remeha. De medewerkers van 
Dros zijn echter ook aan het werk 
in de gebouwen van de Woon-
mensen en st. de Goede Woning.

3. Dros was toch al sponsor 
bij Alterno

Dat klopt! Van 1999 tot 2009 was 
Dros Schoonmaakdiensten 10 jaar 
lang de trotse hoofdsponsor van 

onze vereniging, maar ook daar-
na, tot op de dag van vandaag, 
ondersteunen ze op verschillende 
manieren onze jeugdafdeling.

4. Waarom wordt Dros nu weer 
hoofdsponsor

Ronald Dros, directeur van Dros 
Schoonmaakdiensten: “Ik had 
het gevoel dat het gewoon nog 
niet klaar was. Tien jaar geleden 
moest ik, met het oog op de eco-
nomische situatie, min of meer 
gedwongen een stap terug doen. 
De liefde voor het spelletje en de 
vereniging zijn echter altijd geble-
ven. Daarom ben ik ook steeds de 

jeugd van Alterno blijven steunen, 
want daar begint het tenslotte al-
lemaal. Nu het economisch weer 
beter gaat wil ik met ons bedrijf 
Alterno graag helpen om zich ver-
der te ontwikkelen.”

5. Wat wil Dros Schoonmaak-
diensten met deze sponsoring 
bereiken

Voor Dros is naamsbekendheid erg 
belangrijk maar daarnaast staat 
ook ontwikkeling centraal. Ont-
wikkeling van de eigen medewer-
kers, maar ook ontwikkeling op 
maatschappelijk gebied. Ronald: 
“We willen Alterno graag onder-
steunen bij de volgende stap in de 
ontwikkeling.  We zouden Alterno 
graag zien als een vereniging met 
een stabiele eredivisieploeg en 
ruime aandacht voor ontwikke-
ling en begeleiding van de jeugd. 
Vandaar dat onze sponsoring de 
gehele vereniging betreft.”

Vijf vragen aan de nieuwe hoofdsponsor

Officials 
1E ScHEIDSrEcHtEr  Frans Jongkoen

2E ScHEIDSrEcHtEr Dave Walravens

BEoorDElaar   koerDien van WiJk

VV Alterno DS 2 -
SV Dynamo Apeldoorn 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

14 april
20.00 uur

BEGELEIDING
trainer:  Eric Meijer
assistent trainer: Gert Ketel
team contactpersoon: Marloes Zinnemers

STAND DAmeS 2  WEDSTRIJDEN PUNTEN
1 Ecare Apollo 8 DS 1    21 52
2 OBEG Donitas DS 1    20 40
3 VV Alterno DS 2    21 39
4 Pharmafilter US DS 1    20 38
5 IBM Client Innovation Center
 Benelux/Veracles DS 1    20 37
6 Laudame Financials VCN DS 1  20 35
7 VV Utrecht DS 1    20 33
8 SV Dynamo Apeldoorn DS 1  20 27
9 Seesing Personeel Orion DS 1  20 23
10 Prima Donna Kaas Huizen DS 1  20 23
11 VC Sneek DS 2    20 13
12 Oskam Taurus DS 1    20 3

1 Lisanne de Krosse
2 Joyce Wassen 
3 Caya van Cooten 
4 Nicole van der Mark 
5 Lotte Leukenhaus 
6 Barbara Knap 
8 Laure Obelink 
9 Lieke Dommerholt 
10 Chantal Nijstad 
11 Lynn Zweekhorst 

Heleen Hesselink 
Lieke Scharbaai 
Loni Wissink 

BEGELEIDING 
 
trainer/coach 
Michael Beugelsdijk 

coach/trainerass. 
Ellen Luttikhuis 

trainerass. 
Ronald Lemmers 

Manager
Patrick van Werven 

Fysiotherapeut 
Liesbeth Kaman 

verzorger
Monique van Maldegem 



VOLLEYBAL DAMESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 -   SLIEDREChT SPORT DS 1
15 april- 15.30 uur

Officials 
1e scheiDsrechter 

Mark-Jan WiJnstra

2e scheiDsrechter 

Marc BloeMharD

technisch JuryliD 

WiM ouDBier

liJnrechter 1 

ron FerWerDa

liJnrechter 2 J

ack schneiDer

mini´s vd week 

SIMON KADIKS JD4

MILAN LAMBALGEN JD4

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

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS                BEGELEIDING

Nr. Naam Positie Lengte Leeftijd
1. Christie Wolt passer-loper 1.80 m 19 jaar 

2. Brechtje Kraaijvanger diagonaal 1.87 m 20 jaar

3. Esther Hullegie passer-loper 1.83 m 24 jaar

4. Lea van Rooijen passer-loper 1.86 m 24 jaar

5. Florien Reesink libero 1.74 m 19 jaar

6. Fleur Savelkoel passer-loper 1.84 m 22 jaar

7. Annemiek Manschot midden 1.87 m 21 jaar

8. Lynn Thyssen midden 1.87 m 25 jaar

9. Carlijn Oosterlaken passer-loper 1.84 m 25 jaar

10. Carlijn Ghijssen-Jans midden 1.92 m 30 jaar

11. Ana Rekar spelverdeler 1.73 m 23 jaar

12. Lisa Vossen spelverdeler 1.75 m 24 jaar 

trainer coach: Matt van Wezel

ass. trainer coach: nienke de 

Waard, Erik koppelaar

ass. trainer: Frank Vlot

teammanager/Data-analist:
andré schild

Fysiotherapie: ruben schep,

Else roos-Juch 
Manueel therapeut:
Harold Mourik

teamarts: ton Langenhorst

krachtprogramma: tom Baas

teamsponsors: Van Beest

en Hoek en Blok

STAND DAmeS 1 

WEDSTR PTN

Sliedrecht Sport DS 1 8 28
VC Sneek DS 1 8 18
Coolen-Alterno DS 1 8 15
Regio Zwolle DS 1 8 14
Eurosped DS 1 8 9
Springendal-
Set-Up`65 DS 1 8 3


