
 
 

Nieuwsbrief Mini’s juni 2014      

 
Beste ouders en mini’s 
Het einde van het seizoen komt in zicht. Er wordt nog 1 week getraind en dan 
gaat de hal dicht omdat we gaan verbouwen. 
Het is een jaar geweest waarin nogal wat is veranderd: 
Inge Visser, die 10 jaar lang “het vertrouwde gezicht” bij de mini’s was , is een 
nieuwe uitdaging buiten Alterno aan gegaan en heeft afscheid genomen. Eric 
Meijer, die al trainen gaf bij de Ava , heeft haar opgevolgd en al snel zijn plekje 
bij de vereniging gevonden. 
Aan het einde van dit seizoen zullen een aantal minicommissieleden afscheid 
gaan nemen en worden opgevolgd door nieuwe enthousiaste ouders die graag 
willen meedenken en meehelpen. Wij zijn nog steeds op zoek naar 
enthousiaste ouders die de minicommissie willen komen versterken en met 
name de activiteiten voor de mini’s willen organiseren. Natuurlijk worden ze 
daarbij ondersteund door de andere minicommissieleden en ouders. Als u 
denkt……dat lijkt mij wel wat stuur dan een mail naar minicie@alterno-
apeldoorn.nl 
 
Wij wensen u alvast een hele fijne zomervakantie . 
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Minikamp 2014 
 
Op zaterdag 15 maart klokslag 7 uur kwam bij alle minileden de uitnodiging 
voor het 11e minikamp per mail binnen. Net als andere jaren stroomden de 
aanmeldingen binnen. Er was plaats voor 135 kinderen en dat was in no time 
bereikt. Er moesten zelf nog een aantal kinderen op de reservelijst geplaatst 
worden. Na wat gepuzzel kunnen we melden dat zelfs die kinderen ook 
geplaatst zijn, de begeleiders kunnen immers heel goed op de grond liggen. 
 
De kamp commissie is al weer een aantal keer bij elkaar geroepen om er dit 
jaar ook weer een mooi kamp van te maken. Het thema is dit jaar “Een wereld 
vol kampioenen”. Met de Olympische winterspelen achter ons en het WK die 
nu druk doende is, (misschien kunnen we tijdens het kamp wel het Nederlands 
elftal zien spelen…)leek het de commissie wel een leuk thema. Inmiddels een 5 
tal vergaderingen verder, is het draaiboek af en wordt de laatste hand gelegd 
aan de aankleding. Binnenkort krijgen de mini’s de laatste informatie over het 
kamp en hopen wij op weer een mooi minikamp. 
De kamp begeleiders hebben er weer veel zin in en zien jullie op 4 juli in 
Lunteren. 
  



 
 
Kampioenen: 
 
Gebruikelijk is om aan het einde van het seizoen de balans op te maken. Meer 
dan 30 miniteams hebben afgelopen seizoen competitie gespeeld. Iedere 
miniochtend was het in elke hal waar gespeeld werd een groene zee van 
Alterno mini’s. Blijdschap en teleurstelling gingen hand in hand en het plezier 
spatte ervan af. Maar uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn.  
 
In de Topklasse niveau 6 is jongens D1 kampioen geworden. Dit gaf recht op 
deelname aan de Regiokampioenschappen die vervolgens ook werden 
gewonnen. Als winnaar van de regio was deelname aan de Gesloten 
Clubkampioenschappen een feit. JD1 heeft hier een mooie 5e plaats behaald. 
 
In de Topklasse niveau 5 is jongens E1 kampioen geworden. Ook JE1 mocht 
daarom deelnemen aan de Regiokampioenschappen op 10 mei. Deze dag 
duurde voor de jongens één wedstrijd te lang, want de finale ging helaas 
verloren. Een verdiende 2e plaats. Daarnaast is JE1 ‘Team van het Jaar’ 
geworden door van alle gespeelde sets de meeste te winnen. 
 
De derde kampioen is meisjes F2, kampioen van de Eerste Klasse niveau 4. 
Goed gedaan meiden. 
 
Tijdens de Open Jeugd Kampioenschappen hebben zowel het jongens als de 
meisjes CMV team de tweede plaats behaald. Deze prestaties hebben eraan 
bijgedragen dat Alterno voor de vierde keer, waarvan de derde keer op rij, de 
Jaap van Kasteeltrofee in ontvangst mocht nemen. 
 
We zijn erg blij en trots op het resultaat wat de mini’s afgelopen seizoen 
hebben gehaald en te zien hoe iedere speler gegroeid is in het volleyballen. 
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Omkleden voor de training: 
De afgelopen maanden kwam het regelmatig voor dat de kinderen zich in de 
grote hal aan het omkleden waren. Dat zorgt voor opstopping in de doorloop 
en veel tassen die vlak bij het veld liggen. Het is niet alleen storend voor de 
teams die aan het trainen zijn, maar kan ook gevaarlijk zijn als kinderen erover 
struikelen. Wij verzoeken u vriendelijk om dit in de daarvoor bestemde 
kleedkamers te doen of in de kleine hal bij de kleedkamers. De 1e jongens en 
meisjes kleedkamers zijn bedoeld voor kinderen uit de H, G en F teams  
waarvan de ouders eventueel nog mee naar binnen gaan.  
De achterste kleedkamers voor de jongens en meisjes zijn bedoeld voor de 
oudere spelers/speelsters uit de E en D teams, die na de training gaan 
douchen. Hier is het niet de bedoeling dat de ouders mee naar binnen gaan. 
Wij stimuleren het douchen voor deze teams na de training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startdag 13 september: 
Net zoals de afgelopen jaren organiseren wij aan het begin van het nieuwe 
seizoen een startdag voor de mini’s en hun ouders. Deze wordt  gehouden op 
13 september van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kinderen spelen 2 of 3 
wedstrijdjes om alvast te wennen aan het nieuwe niveau, team en met de 
spelregels waarin ze gaan spelen. Ook worden er teamfoto’s gemaakt. Voor de 
ouders en coaches is er een informatiebijeenkomst. Dit keer zal er aandacht 
worden geschonken aan sportief coachen en sportiviteit op de tribune. 
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. 
Aansluitend aan deze ochtend zal er een oefenwedstrijd tussen Heren 3 en 
Jongens A1 worden gespeeld en vindt de teampresentatie van Heren 1 plaats.  
  



Belangrijke data: 
 
Maandag 23 juni t/m vrijdag 27 juni: laatste mini trainingen 
4, 5 en 6 juli: minikamp 
 
Week van 1 september starten de trainingen weer 
13 september: startdag mini’s 
 
Wedstrijddata 1e helft CMV competitie 
27 september 
4 oktober 
1 november 
8 november 
22 november 
13 december 
 
Wedstrijddata 2e helft CMV competitie:  
17 januari 
31 januari 
7 maart 
28 maart 
11 april 
18 april 
 

 
 

 


