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DROS SCHOONMAAKDIENSTEN

- interieurverzorging

- glazenwasserij

- vloeronderhoud

- tapijtreiniging

TOTAAL LEVERANCIER IN SCHOON
- gevelreiniging

- eenmalige schoonmaak

- schoonmaakartikelen

- hoogwerkerverhuur

Final Playoffs 9 MEI 2018
Coolen-alterno DS 1
SlieDreCht Sport DS 1

De eerste wedstrijd in de 
Mheenhal hebben onze dames 
in een heel mooie ambiance 
gewonnen doordat ze vrijuit 
en goed speelden.  We hebben 
twee wedstrijden gezien met 
een zeer enthousiast en spor-
tief publiek van beide kanten. 
We zijn blij dat we een grote 
groep  Sliedrechtsupporters 
welkom mogen heten in Apel-
doorn. Het is een mooie strijd 
waarvan we natuurlijk hopen 
dat Alterno deze slag gaat win-
nen. 

De eerste wedstrijd in Sliedrecht 
verloor Coolen-Alterno met 3-1,  
afgelopen zaterdag met 3-2  ..  
deze trend doorzetten én ze 
kunnen aanstaande zaterdag 
Nederlands Kampioen worden. 
Als …..  er vandaag gewonnen 
wordt. 
Tot nu toe heeft het team fan-
tastisch gespeeld.  Er wordt heel 
hard en met veel inzet gewerkt.  
Ze hebben vast geleerd van 
de wedstrijd van zaterdag, ze 
moeten doorzetten want als 
ze het team van Sliedrecht ook 
maar even het gevoel geven dat 
ze kunnen winnen wordt het 
moeilijk. Het team en de gehele 
staf er om heen,  heel heel erg 

bedankt voor dit fantastische 
toetje van de competitie.  Jullie 
hebben ons en volgens mij heel 
volleyballend Nederland verrast 
met het behalen van deze ‘best 
of five’  én menigeen  had ge-
dacht dat het voor Sliedrecht 
een makkie zou worden.  Dat is 
niet het geval, ik ga er vanuit dat 
jullie ook vandaag strijden voor 
wat je waard bent. En natuurlijk 
hopen we op winst, zodat we za-
terdag echt voor het Nederlands 
Kampioenschap mogen gaan. 
Ook wil ik alle mensen bedan-
ken die zich hebben ingezet om 
deze wedstrijd in de Mheenhal 
mogelijk te maken.   Allereerst 
onze sponsoren maar zeker ook 
onze vrijwilligers die alles hier 
weer hebben opgebouwd en 
ook weer netjes opruimen en 
alle spullen weer verhuizen naar 
onze eigen hal.  
Zoals u uit de pers hebt kunnen 
vernemen wordt er door Eric 
Meijer hard gewerkt aan een 
team voor het komend seizoen.  
We wensen Eric en zijn staf het 
allerbest toe en met onze nieu-
we hoofdsponsor Dros Schoon-
maakdiensten willen we er ook 
komend seizoen weer een mooi 
jaar van maken.  Iedereen die 
vanavond Coolen- Alterno aan-

moedigt, is komend seizoen van 
harte uitgenodigd van de wed-
strijden van Dros Alterno Dames 
1 en de andere team. 
Natuurlijk hopen we dat over 
twee jaar de ‘best of five’ in een 
nieuwe sporthal kunnen spelen, 
zodat het dan ‘echte’ thuiswed-
strijden worden.  We zijn blij dat 
de gemeente Apeldoorn Alter-
no wil gaan faciliteren zodat we 
gezamenlijk tot een goed plan 
komen voor een nieuwe accom-
modatie.  
Tot slot …. Heel veel dank aan 
de speelsters én stafleden die 
Alterno na deze best of five 
gaan verlaten. We danken jul-
lie voor jullie bijdrage aan dit 
mooie seizoen en wensen jul-
lie veel succes in jullie verdere 
loopbaan – binnen of buiten het 
volleyballen. 

Henk Wijnsma  
Voorzitter Alterno.

loterij
Als je nog nooit wat gewonnen 
hebt, moet je het NU proberen
Tja, jij behoort ook waarschijnlijk 
tot die personen die ‘nooit iets 
wint’. Al koop je nog zoveel loten, 
de mooiste prijzen gaan aan je 
neus voorbij. Maar met onze Al-
terno-loterij val je altijd in de prij-
zen, want door de verkoop van de 
loten, kunnen we weer iets moois 
doen voor onze leden, dus indi-
rect heb je altijd prijs. En…. mis-
schien nog een leuke prijs extra.
De loten zijn 5,- per 4 stuks. 

alterno-sjaal: 
nu voor slechts 5,- 

Koop ‘m nu en moedig met de ar-
men in de lucht onze dames aan. 
Laat zien dat je een groen hart 
hebt. Ze zijn verkrijgbaar bij de 
kassa. 

21e week van alterno: 
Boer en Bont…. 
En huldiging van onze kampioe-
nen op de feestavond! Mét of 
zonder onze Dames 1 op het po-
dium???

Groene     Flits 15jAArgAng 4
SEIZOEn 2017-2018 - nr

adverteren?
 in de Groene Flits kan al voor 
25 euro per seizoen

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

Het was wrang om uitgerekend 
op Bevrijdingsdag te moeten 
capituleren. Vooral de manier 
waarop deed pijn. Een 0-2 voor-
sprong volstond voor Coolen Al-
terno zaterdag in Sliedrecht niet 
om een 2-1 voorsprong te nemen 
in de kampioensserie. Tegelijker-
tijd maakten juist die twee ge-
wonnen sets duidelijk dat de ti-
telstrijd alles behalve gestreden 
is. De witte vlag wordt nog niet 
gehesen. De tot dusverre toch al 
bloedstollende finalereeks gaat 
een zinderende ontknoping te-
gemoet.

Bij speelsters en begeleiding viel 
de nederlaag hoe dan ook rauw 
op het dak. In grote delen van de 
wedstrijden zó sterk staan spelen 
en dan toch met lege handen naar 
huis… “We hadden ze bij de keel. 
We vergaten alleen om het dicht 
te drukken.” Ali Moghaddasian 
had niet veel woorden nodig om 
zijn ongenoegen tot uitdrukking 
te brengen. In het derde finale-
duel om het landskampioenschap 
volleybal bij de vrouwen liet zijn 

ploeg de titelhouder wankelen, 
maar niet struikelen.

In een twee durende volleybal-
thriller gaf Coolen Alterno de 
winst uit handen. Bitter. Jammer-
lijk. Schlemielig. Onnodig… Zo 
vond ook de verliezende coach. 

“We hadden vandaag een uitgele-
zen mogelijkheid om een tik uit te 
delen en die hebben we laten lig-
gen. Het team heeft zichzelf niet 
beloond. En dat hebben we volle-
dig aan onszelf te wijten.”

De verbeten strijdende underdogs 

beten niet door op de momenten 
waarop ze de kansen daartoe 
kregen. De genadeklap bleef ach-
terwege. Coolen Alterno stond 
Sliedrecht Sport toe om overeind 
te krabbelen. Door de 15-13 zege 
in de vijfde set nam niet Alterno 
maar de titelverdediger uit Slie-
drecht een 2-1 voorsprong in de 
best-of-five-serie.

Wint Sliedrecht Sport woensdag-
avond in Apeldoorn, dan prolon-
geert de Zuid-Hollandse formatie 
haar landstitel. Bij een Alterno-
zege krijgen Moghaddasians pu-
pillen zaterdag 12 mei in een al-
lesbeslissend vijfde duel opnieuw 
in Sliedrecht hun allerlaatste kans 
om de favoriet van de troon te 
stoten.

Het wordt nu buigen of barsten 
voor Coolen Alterno. Om na 2014 
voor de tweede keer in de club-
geschiedenis het landskampioen-
schap te veroveren moeten ze 
nog twee keer winnen van Slie-
drecht Sport. Een loodzware op-
gave, maar zeker niet onmogelijk.

titelstrijd nadert zinderende ontknoping

nog tWee kansen??

Zondag 3 juni 9.00-16.00 uur
Bussloo, Strand De Paal, 
naast Pitch&Putt



Ali Moghaddasian
Hoofdtrainer / Coach

Manon Koopman
Scout

Marc van Baaden 
Assistent trainer

Wouter van Goeverden 
Fysieke trainer

Yvonne Minderhoud
Fysiotherapeut

Vincenzo Valenti 
Fysieke trainer

Gina Valenti  
Lengte: 184 cm  
Leeftijd: 19 jaar  
Positie: Passer/Loper

Anna Mebus  
Lengte: 185 cm  
Leeftijd: 18 jaar  
Positie: Spelverdeler

Iris Scholten  
Lengte: 191 cm  
Leeftijd: 18 jaar  
Positie: Diagonaal

Kirsten Wessels  
Lengte: 185 cm  
Leeftijd: 19 jaar  
Positie: Passer/Loper

Kathy Bonsen 
Lengte: 186 cm  
Leeftijd: 25 jaar  
Positie: Passer/Loper

Romy Hietbrink  
Lengte: 183 cm  
Leeftijd: 25 jaar  
Positie: Middenaanval

Linda te Molder  
Lengte: 181 cm  
Leeftijd: 29 jaar  
Positie: Diagonaal

Lisanne Baak  
Lengte: 181 cm  
Leeftijd: 23 jaar  
Positie: Middenaanval

Kristy Beyazkaya  
Lengte: 180 cm  
Leeftijd: 23 jaar  
Positie: Passer/Loper

Coolen 

Alterno
Apeldoorn

Eline Timmerman  
Lengte: 192 cm  
Leeftijd: 19 jaar  
Positie: Middenaanval

Hans Stindt 
Teammanager 

Daniëlle Docter  
Lengte: 168 cm  
Leeftijd: 24 jaar  
Positie: Libero

Bregje van den Heuvel 
Lengte: 183 cm  
Leeftijd: 25 jaar  
Positie: Spelverdeler

Albert Cristina 
Assistent trainer

officials bij 
deze wedstrijd

1e Scheidsrechter
Marco van Zanten

2e Scheidsrechter
Hélène Geldof

Technisch jurylid
Frans Lodérus

Lijnrechter 1
Wilco Langevoort
Lijnrechter 2
Henk Hondelink
Lijnrechter 3
Bert Kappert
Lijnrechter 4
Ben Mensink
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SlieDreCht Sport DS 1

SpEElSTERS
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 

BEgElEIDIng
Trainer Coach: Matt van Wezel
Ass. Trainer Coach: Nienke de Waard, Erik Koppelaar, Frank Vlot
Teammanager/Data-analist: André Schild
Fysiotherapie: Ruben Schep, Else Roos-Juch 
Manueel therapeut: Harold Mourik
Teamarts: Ton Langenhorst
Krachtprogramma: Tom Baas
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