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Voorwoord 
 
Beste ouders/verzorgers van onze mini’s 
 
Bijgevoegd vindt u weer een nieuwsbrief met veel informatie over de 
komende periode. Afgelopen zaterdag was onze laatste competitiedag 
voor dit seizoen. Wat hebben de kinderen veel geleerd afgelopen jaar en 
wat een enthousiasme. Een aantal teams zijn kampioen geworden en 
zullen tijdens de minidisco nogmaals in het zonnetje gezet worden. Top 
gedaan meiden D1, D4, D5 en F2! 
 
Wij gaan ons nu richten op de nieuwe teamindeling en deze zal op 9 mei 
gecommuniceerd gaan worden. Een week later dan eerder aangegeven 
maar de jeugd en senioren lijn redden het niet om op 2 mei al de indeling 
rond te hebben. Afspraak binnen de vereniging is dat we alles op dezelfde 
dag communiceren om onrust te voorkomen en daardoor schuift alles een 
week op. Wel starten we op 18 mei in de nieuwe teams. 
De komende periode zijn er veel wisselingen in de trainingen. Dit komt 
doordat de middelbare scholen een andere meivakantie hebben dan de 
basisscholen. Verder zijn er binnenkort examens bij het Edison College en 
dan kunnen we geen gebruik maken van de kleine gymzalen. In de 
nieuwsbrief leest u meer over de planning de komende periode en verder 
wordt u via de mail op de hoogte gehouden.  
 
Namens de minicommissie wens ik u een prettige vakantie! 
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief of andere 
zaken dan kunt u ons bereiken via minicie@alterno-apeldoorn.nl  
 
 
 

KAMPIOENEN 
 

Vorige week zaterdag was de laatste 
competitiedag van dit seizoen. Op die dag hebben 
wij ook onze kampioenen gehuldigd. Meisjes D1 
was op de voorlaatste speeldag al kampioen van 
de Topklasse geworden en ditzelfde geldt voor 
meisjes F2 in de 1e Klasse. Door een 
doordeweekse inhaalwedstrijd te winnen, werd 
Meisjes D5 halverwege vorige week al kampioen 
in de 1e Klasse. Tenslotte is Meisjes D4 afgelopen 



zaterdag nog kampioen in de Hoofdklasse geworden. Alle meiden en 
begeleiders nogmaals van harte gefeliciteerd en houd 20 juni vast vrij in 
je agenda. Tijdens de feestavond zullen jullie, samen met andere 
kampioenen, nog eenmaal gehuldigd worden. 

 
 
 

 
SMASHBALTOERNOOI 

 
Op zondag 3 mei organiseren we een echt smash volleybal toernooi voor 
alle mini’s van Alterno. We hebben tijdens verschillende trainingen 
geoefend en het is nu tijd om te moves te 
laten zien. 
 
Wanneer:  
Zondag 3 mei vanaf 9.00 uur 
 
Wie:  
1 team van 2 mini’s ( je mag zelf een team 
maken) Ben je alleen en wil je toch 
meedoen, kijken we of wij een team kunnen maken. 
 
Kosten:  
Gratis 
 
Opgeven:  
Door een mail te sturen naar alterno.miniactiviteiten@gmail.com,  In de 
mail moet staan met wie je meedoet.  
 
Wij hopen dat jij ook meedoet! 
 
 

 
REGIOKAMPIOENSCHAPPEN 

 
Afgelopen zaterdag was de Alternohal voor de laatste keer dit seizoen 
gevuld met heel veel mini’s, vergezeld van spandoeken, toeters en 
natuurlijk een grote groep supporters. De oudste mini’s speelden in 
niveau 6 voor het regiokampioenschap. De beide finalisten plaatsen zich 
voor de finale van de Gesloten Nederlands Jeugdkampioenschappen op 30 
mei as. in Eindhoven. Het was een gezellige drukte, met 16 miniteams 
afkomstig van 15 verschillende verenigingen uit de regio. Namens Alterno 
deden N61 (JD1) en N62 (MD1) mee. In de ochtend en het eerste deel 
van de middag werden de poulewedstrijden gespeeld. De nummers 1 en 2 
van elke poule plaatsten zich voor de kruisfinales. Helaas wisten de 
meiden van N62 de kruisfinales niet te halen en bleven zij steken op een 



derde plek in de poule. De jongens van N61 wisten na een hele spannende 
derde wedstrijd (0-10 achter) ongeslagen de kruisfinales te halen. De 
lange meiden van DeVoKo waren hierin letterlijk een maatje te groot en 
helaas ging de kruisfinale voor de jongens verloren. Uiteindelijk wisten 
Halley en Set-Up ’65 zich voor de finale te plaatsen, die vervolgens in 
twee sets door Set-Up ’65 werd gewonnen. Een zeer geslaagde dag en 
een mooie afsluiting van de competitie. 
Hiermee zitten de competitieverplichtingen voor onze miniteams er op en 
gaan we ons langzaamaan bezighouden met de start van het nieuwe 
seizoen, te beginnen met de team-indeling. Daarover meer elders in deze 
nieuwsbrief. 
 

 
 

MINIKAMP 2015 
 
Het zal niemand binnen 
Alterno zijn ontgaan, onze 
mini’s gaan dit jaar van 25 
tot en met 27 juni op kamp 
in Buitencentrum 
Oldebroek. Het thema voor 
dit jaar is “Er was eens…”.  
 
Op dit moment hebben zich 
ongeveer 100 mini’s 
opgegeven en er zijn nog 
enkele plekken 
beschikbaar. Alle kinderen in de mini-leeftijd die ook volgend seizoen lid 
zijn van Alterno kunnen mee op kamp. Heb je je nog niet opgegeven, doe 
dit dan zo snel mogelijk. De kampcommissie is al druk bezig met een leuk 
programma om zo samen met zo’n 30 begeleiders er wederom een 
geslaagd minikamp van te maken.  
 
Dankzij financiële ondersteuning van de Vrienden van Alterno kunnen we 
dit jaar enkele duurzame materialen aanschaffen. Deze kunnen ook op 
andere momenten bij andere activiteiten binnen de vereniging worden 
ingezet. Vrienden van Alterno: hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
 
 

 
TRAININGSROOSTER KOMENDE PERIODE 

 
De komende periode werken we met een ander rooster dan jullie gewend 
zijn. Zoals ook al in het voorwoord vermeld zijn er door de 
vakantieperoden van 3 weken (per school verschillend) en de examens in 
de kleine zaaltjes. Dit is ook de reden dat we de afgelopen week al in een 



ander schema getraind hebben. Helaas hebben we volgende week nog 
minder ruimte waardoor we iedereen maar 1 training aan kunnen bieden. 
We hebben ervoor gekozen hier een smashbal training van te maken ter 
voorbereiding op het smashbaltoernooi van 3 mei as. Het schema van 
volgende week ziet er als het volgt uit: 
 
Maandag 27 April 2015 : 
 
GEEN MINITRAININGEN  
 
 
Dinsdag 28 April 2015 : 
 
GEEN MINITRAININGEN  
 
Woensdag 29 April 2015 : 

Trainingstijden Speelniveau: Zaal: 
Woensdag 13.00 – 15.00 uur Jongens en meiden C3 Alternohal veld 1 & 2 
   
Woensdag 15.00 – 16.00 uur Jongens en meiden H en G Alternohal miniveld 1, 2, 3 & 4 
   
Woensdag 16.00 – 17.00 uur Jongens en meiden F Alternohal miniveld 1, 2, 3 & 4 

 
Donderdag 30 April 2015 : 

Trainingstijden Speelniveau: Zaal: 
Donderdag 16.30 – 17.30 uur Meiden D  Alternohal miniveld 1, 2, 3 & 4 
   
Donderdag 17.30 – 18.30 uur Jongens D Alternohal miniveld 1, 2, 3 & 4 

 
Vrijdag 1 mei 2015 : 
Trainingstijden Speelniveau: Zaal: 

Vrijdag 16.30 – 17.30 uur Meiden E  Alternohal miniveld 1, 2, 3 & 4 
   
Vrijdag 17.30 – 18.30 uur Jongens E  Alternohal miniveld 1, 2, 3 & 4 

 
 

 
KLEDING TIJDENS DE TRAININGEN 

 
De temperatuur buiten stijgt en dat betekent dat het ook in de hal soms 
lekker warm kan worden tijdens de trainingen. Bij de meiden zien we dan 
de topjes tevoorschijn komen om in te trainen. Erg leuk om te zien en 
zeer geschikt voor de zomer maar niet tijdens de trainingen. Er zijn 
speciale (lange) sporttops die geschikt zijn voor tijdens de trainingen. 
Andere topjes zijn niet toegestaan. 

 
 

 
NIEUWE MINITEAMS 

 
Bijna iedereen heeft de enquête voor het volgende seizoen ingevuld. 
Hartelijk dank daarvoor! De commissies en trainers zijn druk bezig met de 



nieuwe indeling. Helaas kunnen we het nooit iedereen volledig naar de zin 
maken, maar waar we rekening kunnen houden met de voorkeuren zullen 
we dat zeker doen. 
Na de meivakantie zullen we gaan trainen in de nieuwe 
teamsamenstellingen. Zo kunnen kinderen vast even wennen aan hun 
nieuwe team en hoeven ze niet een hele zomervakantie te wachten.  
 
Hieronder de belangrijke data rond de nieuwe indeling: 
 

• Zaterdag 8 mei 
Eerder hebben we 2 mei gecommuniceerd maar helaas blijkt dit voor de 
rest van de vereniging niet haalbaar. De minicommissie is afhankelijk van 
de indeling bij de senioren en jeugd. 

 
• Vanaf ma 18 mei 

Training met de nieuwe teams. Iedereen traint 1x in de week tot aan de 
zomervakantie. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er in deze periode 
veel afgezegd werd. We hopen dat de teams dit jaar wel zoveel mogelijk 
compleet zullen zijn in deze periode.  
 

• Woensdag 24 juni 
Laatste trainingsavond voor de zomervakantie. 
 
 
 
 

SPONSOREN GEZOCHT 
 
Ook dit jaar gaan onze mini’s weer op kamp. Wegens het stoppen van een 
aantal huidige sponsoren zijn we dringend op zoek naar nieuwe. Om de 
deelname voor iedereen betaalbaar te houden, is extra financiële 
ondersteuning hard nodig. Dus heeft u een eigen bedrijf, kent u iemand 
met een eigen onderneming of is wellicht uw werkgever geïnteresseerd? 
Wij horen graag wie ons minikamp zou willen sponsoren. Ieder bedrag is 
van harte welkom. Stuur bij interesse een mailtje naar 
sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl en wij nemen contact met u op.  
 

 
 

JAARPLANNING 
 
Jaarkalender 2014-2015: 
 
APRIL: 
27 & 28 april  Geen trainen i.v.m. Koningsdag 
29 april t/m 1 mei Aangepaste trainingstijden i.v.m. 

oefenexamens in de Walewein zalen 



 
MEI: 
3 mei   Smashbal toernooi (Opgeven nu mogelijk) 
9 mei   Bekendmaking voorlopige teamindeling 
4 t/m 15 mei   Geen trainen i.v.m. Meivakantie en Hemelvaart 
18 mei   Start trainen in nieuwe teams 
26 mei   Geen trainen i.v.m. 2e Pinksterdag 
30 mei   Gesloten clubkampioenschappen 
 
JUNI: 
24 juni   Laatste training 
26, 27 en 28 juni Minikamp 
 
 
Voor meer informatie of activiteiten: houd de 
website in de gaten! 
 

Of volg ons op:    


