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Vanaf maandag 31 augustus start het nieuwe seizoen en ook de 
trainingen weer. Een nieuw seizoen, nieuwe teams, trainers, coaches en 
ook weer nieuwe mensen in de minicommissie. De minicommissie bestaat 
nu uit de volgende personen; 
Voorzitter:  Patricia Geervliet 
Wedstrijdzaken: Gertjan Beumer 
Technische zaken: Eric Meijer 
Activiteiten: Wendy Spijkerbosch & Eline Konijnenberg 
Secretariaat: Jolanda Essenstam 
Ledenadministratie: Claudia Cornelies 
 
De minicommissie is te bereiken onder mailadres: minicie@alterno-
apeldoorn.nl. Tijdens de Zoem startdag zullen we ons verder aan u 
voorstellen. Vanuit de minicommissie wensen we iedereen een sportief en 
plezierig seizoen. 
 
Een zonnige groet, 
 
De Minicommissie 
 
 
 

ZOEM STARTDAG 12 SEPTEMBER 
 

Doel van deze startdag: 
Op deze Zoem zaterdag starten we samen met alle 
mini’s, MC3 en JC2  en ouders/verzorgers het 
volleybalseizoen starten. Op deze ochtend zullen we:  
- de eerste oefenwedstrijdjes spelen, zodat teams kunnen wennen aan het 
niveau.  
- ouderbijeenkomst voor alle ouders met informatie over het speelniveau, 
het komende seizoen en de activiteiten.  
- teamfoto's maken voor op de website (in wedstrijdkleding) 
- pasfoto's maken voor de spelerskaarten - Kennismaken met 
teamgenoten en de ouders en minicommissieleden. 
 
We verwachten dat alle mini’s aanwezig zijn!! 
 
Programma startzaterdag: 
Wij maken voor onze wedstrijdjes gebruik van de Alternohal en de 
gymzalen. Elk team speelt 2 wedstrijdjes en heeft 1 
informatiebijeenkomst. Bij de informatiebijeenkomst zijn zowel de spelers 
als alle ouders van de spelers van de betreffende teams uitgenodigd. De 



informatiebijeenkomsten worden gehouden in de BSO. 
 
Wedstrijdreglement: 
Teams dienen 20 min. voor aanvang van de 1e wedstrijd aanwezig te zijn. 
Elke wedstrijd bestaat uit 2 sets van 12 minuten. Alle niveau D teams 
spelen 2 sets op punten. Begeleiders (coaches) ontvangen deze dag de 
wedstrijdbal, spelerskaarten, begeleidersshirt en de coachmap. 
Doel van de wedstrijden is om het nieuwe niveau te leren spelen en te 
leren samenspelen met je nieuwe teamgenoten. We vinden het fijn vinden 
als veel ouders komen kijken, zodat ook de ouders direct een beeld 
hebben van het niveau dat hun zoon/dochter dit jaar zal gaan spelen. 
 
Wedstrijdschema: 

 VELD 1 VELD 2 VELD 3 VELD 4 BSO 
09.00      
09.30 H1 – H2 JG1 – JG2 MG1 - MG2 MF1- MF2  
10.00 MF2 – MF3 JE1 – JE2 ME1 – ME2 ME3 – ME4 Info MG1, MG2, JG1 & JG2 
10.30 JG2 – MG2 MG1 – JG1 H1 – H2 MF1 – MF3  
11.00 JE1 – ME1 ME3 – ME5 JE2 – ME2 JD1 – JD2 Info MF1, MF2, MF3, H1 & H2 
11.30 ME5 – ME4 MD1 - MD2 JD3 – MD6 MD3 - MD4  
12.00 MD5 - MD6 JD3 – MD3   

 
JC3 – MC3 

Info ME1, ME2, ME3, ME4, 
ME5, JE1 & JE2 

12.30 MD1 – JD2 MD2 – JD1 MD4 - MD5 Info JD3, MD3 & MD6 
13.00 
uur 

   Info MD1, MD2, MD4, MD5, 
JD1 & JD2 

 
 
 

AFSPRAKEN BIJ TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

Alterno is een grote vereniging, om alles goed te organiseren hieronder 
nog even wat afspraken op een rijtje: 
 
Afspraken rondom de trainingen:  
- Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 5 min. voor de training omgekleed 
in de zaal aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.  
- Meiden met lang haar vragen we een elastiekje mee te nemen, zodat het 
haar vast zit. Ook lange oorbellen mogen niet, omdat dit gevaarlijk voor 
uw kind kan zijn. 
- Als er voor de training nog een andere groep aan het sporten is, dan 
mogen de kinderen nog niet met een bal spelen. 
- Ouders mogen bij de training de laatste 10 minuten op de tribune blijven 
kijken, zolang het kind/trainer daarvan geen hinder ondervindt. Dit geldt 
zowel in de Alternohal zelf als in de gymzalen. 
- Bidon of flesje water. Tijdens de training mogen kinderen een slokje 
water drinken. Om het tempo in de training te houden, vragen we 
iedereen een bidon/flesje mee te nemen, zodat er niet steeds naar de 
kraan gelopen hoeft te worden. Ander drinken dan water is tijdens de 



training niet toegestaan. 
- De sporthalvloer mag alleen worden betreden op binnensportschoenen 
met lichte zolen. Sporten op sokken is niet toegestaan. 
- Douchen is verplicht voor alle E en D teams. Mochten er bezwaren zijn 
dit graag overleggen met de hoofdtrainer. 
- Omkleden voor en na de training in de kleedkamers (zie 
kleedkamerindeling). Dit geld natuurlijk voor alle mini’s. 
 
Afspraken rondom de wedstrijden:  
- Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 20 min. voor de 1e wedstrijd 
omgekleed aanwezig zijn in de sporthal.  
- Naar wedstrijden binnen Apeldoorn gaat iedereen op eigen gelegenheid.  
- Naar wedstrijden buiten Apeldoorn vertrekken we gezamenlijk bij de 
Alternohal. Onze ervaring is dat ouders onderling heel goed regelen wie er 
rijden. Mocht er bij een team behoefte zijn aan een vervoersschema, 
neemt u dan contact op met de begeleider of minicie.  
- Langs de kant bij de wedstrijden mogen alleen de begeleiders staan. 
Andere ouders dienen plaats te nemen op de tribune. 
 
Kleedkamerverdeling alternohal: 
Er is geen vaste kleedkamerverdeling tijdens de trainingen. Om 
misverstanden te voorkomen, hebben we wel enkele afspraken:  
- Kinderen van de H / G / F hebben nog vaak hulp nodig bij het omkleden. 
Wanneer er teams van dit niveau trainen, dan hebben we de afspraak dat 
in de eerste kleedkamer (bij zowel jongens als meiden) ouders mogen 
helpen, ongeacht geslacht. In de achterste kleedkamers mogen geen 
ouders komen, dus oudere kinderen kunnen daar altijd ongestoord 
omkleden.  
- Kinderen van de E / D zijn oud genoeg om zelf om te kleden en te 
douchen, ouders zijn dan ook niet welkom in de kleedkamers.  
- Bij de kleedkamers van de gymzaal is geen duidelijke verdeling tussen 
jongens en meiden. Dit is afhankelijk van de teams die op dat moment 
trainen. Bij de gymzalen is het wat ons betreft geen probleem als meisjes 
en jongens bij elkaar zitten. Wilt u dus als ouder een zoon en dochter in 1 
kleedkamer omkleden, gebruik dan een kleedkamer bij de gymzaal. 
 
Bovenstaande afspraken gelden tijdens minitrainerstijden. Op latere 
trainingstijden zijn er ook andere teams in de hal, loopt u dan als ouder 
niet zomaar een kleedkamer binnen. 
 
We willen er daarnaast op wijzen dat mobieltjes in de kleedkamers niet 
gebruikt mogen worden. 
 
Helaas is ook afgelopen jaar gebleken dat spullen in de kleedkamers niet 
veilig zijn. Neem dus kostbare spullen altijd mee naar de sporthal. Het is 
ook mogelijk dat de kinderen al hun spullen in de sporttas doen en 
meenemen naar de trainingszaal. 
 



Verder willen we nogmaals even duidelijk aangeven dat omkleden in de 
kleedkamers VERPLICHT is. Dus niet omkleden in de gang of de zaal. 
 
Miniwedstrijdkleding: 
Tijdens de wedstrijden is het verplicht om de groene Alterno minipolo te 
dragen en daaronder een zwart sportbroekje. Er zijn momenteel veel 
verschillende Alterno minipolo’s in omloop. Er zijn nog shirts met de oude 
sponsors Dros en Kindercentrum. Deze mogen niet meer gebruikt 
worden.  
Het miniwedstrijdshirt is te verkrijgen bij Intersport Apeldoorn. Houdt u er 
rekening mee dat er soms een levertijd op het wedstrijdshirt zit. 
 
 
 

COMPETITIE 

De 1e competitieochtend zal zijn op zaterdag 10 oktober. In de komende 
weken zal de NeVoBo het wedstrijdschema per team publiceren op de 
website. Deze is dan te zien, via de eigen teampagina op onze website. 
 
1e Competitie helft: 
- 10 oktober  
- 31 oktober 
- 7 november  
- 21 november  
- 28 november  
- 12 december 
 
2e Competitie helft: 
- 23 januari  
- 30 januari  
- 5 maart  
- 19 maart  
- 2 april 
- 16 april 
 
Per half jaar heeft een team +/- 5 wedstrijden. Dus per competitiehelft is 
een team dus meestal één van bovenstaande data vrij. 
 
Let op: Teams die in de topklasse niveau 5 en alle poules niveau 6 gaan 
spelen, spelen niet op tijd maar op punten en kunnen dus meerdere 
wedstrijdochtenden hebben. Deze ochtenden kunnen afwijken van 
bovenstaande data. 
 
Alterno hanteert andere teamnamen als de NeVoBo. Hieronder het 
overzicht van de teams met daarachter de NeVoBo naam. 
 



Jongensteams: 
Alterno JD1 (n6.1) Alterno JE1 (n5.1) Alterno JG1 (n3.1) Alterno H2 (n2.2) 
Alterno JD2 (n6.4) Alterno JE2 (n5.4) Alterno JG2 (n3.3)  
Alterno JD3 (n6.7)    
Meidenteams: 
Alterno MD1 (n6.2) Alterno ME1 (n5.2) Alterno MF1 (n4.1) Alterno MG1 (n3.2) 
Alterno MD2 (n6.3) Alterno ME2 (n5.3) Alterno MF2 (n4.2) Alterno MG2 (n3.4) 
Alterno MD3 (n6.5) Alterno ME3 (n5.5) Alterno MF3 (n4.3)  
Alterno MD4 (n6.6) Alterno ME4 (n5.6)  Alterno H1 (n2.1) 
Alterno MD5 (n6.8) Alterno ME5 (n5.7)   
Alterno MD6 (n6.9)    

 
Hieronder de adressen van de meest voorkomende speelhallen van 
de mini’s: 
 
Zaal: Adres: Plaats 
Alternohal Waleweingaarde 101 7329 BD Apeldoorn 
Omnisport Voorwaarts 59 7321 MA Apeldoorn 
De Voorwaarts De Meerzorg 15 7321 BW Apeldoorn 
Matenparkhal Heemradenlaan 130 7329 BZ Apeldoorn 
De Mheenhal Zilverschoon 112  7322 GK Apeldoorn 
De Bhoele Handelstraat 45 6961 AB Eerbeek 
Theotorne Ericaplein 1 6951 CP Dieren 
Burg. Faberhal Postweg 37 8181 VK Heerde 
Sporthal Hiethof Veldhofweg 33 7361 TA Beekbergen 
De Kamphal Heikamp 22 8091 RC Wezep 
Rhienderoord L.R. Beijnenlaan 20 6971 LE Brummen 
Pr. Willem Alexanderhal Sportlaan 1 8162 BE Epe 
De Scheg Piet van Donkplein 1 7422 LW Deventer 
MFC Klarenbeek Bosweg 12 7382 CC Klarenbeek 
 
 
 

INSTROOMGROEPEN 
 

Elk jaar krijgen wij weer veel aanmeldingen van kinderen die willen 
beginnen met volleybal. Het beste instroommoment is natuurlijk direct na 
de vakantie. Kent u nog kinderen die interesse hebben in volleybal, op de 
volgende dagen hebben we nog plek in onze instroomgroepen: 
 
Maandag 16.30 – 17.30 uur Meisjes van 9 t/m 11 jaar 
Dinsdag 16.00 – 17.00 uur   Jongens van 9 t/m 11 jaar 
Dinsdag 17.00 – 18.00 uur Meisjes 11 & 12 jaar 
Woensdag 15.00 – 16.00 uur Meisjes van 8 & 9 jaar 
Woensdag 16.00 – 17.00 uur Jongens van 8 & 9 jaar 
Vrijdag 15.00 – 16.00 uur Jongens en meisjes van 4 t/m 7 jaar 



 
Als u iemand kent, die graag een keer mee wil trainen, dan kan hij/zij een 
mailtje sturen naar minicie@alterno-apeldoorn.nl. Mochten bovenstaande 
tijden niet uitkomen, dan zijn er in overleg waarschijnlijk ook nog 
mogelijkheden op andere tijden. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BALLENKINDEREN EN MINI VAN DE WEEK 
 
Alterno is een grote vereniging. Dit biedt veel voordelen. Zo wordt er veel 
voor de leden, en dus ook de mini’s, georganiseerd. Alle kinderen van de 
D en de E teams worden bijvoorbeeld uitgenodigd om mini-van-de-week 
te zijn bij een van onze topteams: Dames 1, Heren 1 of Dames 2. Een 
leuke belevenis! Houd de uitnodigingen in de gaten en reageer op tijd, 
zodat zoveel mogelijk alle voorkeursdata kunnen worden ingewilligd. 
 
Bij de organisatie van de thuiswedstrijden van de topteams komt veel 
kijken. Onder meer zijn per wedstrijd 9 ballenrollers/ moppers/ tellers 
nodig. Hiervoor worden niet alleen alle spelers uit de jeugdteams ingezet, 
maar ook de spelers van alle D teams. De D teams rollen tijdens de 
zaterdagmiddag/avond wedstrijden van Dames 2. Per keer worden twee D 
teams ingedeeld en net als bij de jeugd is aanwezigheid verplicht. Dat 
klinkt overdreven, maar ballenrollers zijn onmisbaar bij deze wedstrijden. 
Lukt het echt niet om te komen, meld dit dan ruim van tevoren bij de 
minicie, zodat op tijd vervanging geregeld kan worden. Ondersteuning van 
enkele ouders/ begeleiders in de vorm van het geven van aanwijzingen 
vanaf strategische plaatsen vanaf de tribune wordt op prijs gesteld. Zeker 
als het gaat om kinderen die voor de eerste keer ballenrollen. Voor de 
meeste kinderen is het ballenrollen een spannende gebeurtenis, maar zijn 
ze na de eerste set al helemaal gewend en willen vaker bij wedstrijden 
meehelpen. Daarnaast een mooie gelegenheid voor ouders en kinderen 
om op topniveau volleybal te zien. 
 
In de komende periode worden er door de topteams oefenwedstrijden 
gespeeld. Tijdens deze wedstrijden kunnen we het ballenrollen mooi 
oefenen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij de D kinderen 
daarover informeren. 
 

 



 
DEFINITIEVE TEAMINDELING EN TRAININGSTIJDEN 

 
Voor de zomervakantie heeft ieder mini lid een mail gehad met daarin de 
voorlopige teamindeling en trainingstijden. Ondertussen hebben we de 
definitieve indeling met daarbij de trainingstijden op de site geplaatst. Ga 
naar www.alterno-apeldoorn.nl > teams en klink vervolgens op het juiste 
team.  
 

 
 

JAARPLANNNING 
 

Op de volgende pagina hebben we een jaarplanning opgenomen. We 
hebben geprobeerd om al zoveel mogelijk vast te leggen. Natuurlijk zijn er 
altijd wijzigingen in het programma mogelijk, maar zo heeft u in ieder 
geval een leidraad voor het komende seizoen. 
 
Jaarkalender 2015-2016: 
 
AUGUSTUS & SEPTEMBER: 
31 augustus  Start minitrainingen 
12 september  Zoem startdag (verplichte activiteit) 
 
OKTOBER: 
10 oktober  Competitie 1e helft 
18 oktober  Mini-activiteit 
19 t/m 23 oktober Geen trainen i.v.m. Herfstvakantie 
30 oktober  Mini-activiteit 
31 oktober  Competitie 1e helft 
 
NOVEMBER:   
2 november  Start opgave Sinterklaas activiteit 
7 november  Competitie 1e helft  
21 november  Competitie 1e helft 
27 november  Sinterklaas activiteit 
28 november  Competitie 1e helft 
 
DECEMBER: 
4 december  Geen trainen i.v.m. Sinterklaas 
12 december  Competitie 1e helft 
20 december  Mini-activiteit 
16 t/m 31 december Geen trainen i.v.m kerstvakantie 
28 december  Heemgaard minitoernooi 
29 december  Heemgaard minitoernooi 



 
JANUARI: 
1 januari   Geen trainen i.v.m. kerstvakantie 
2 januari   Voorronde Open Club 
4 januari   Start trainingen 2e helft 
23 januari   Competitie 2e helft 
30 januari   Competitie 2e helft 
 
FEBRUARI: 
13 februari  Halve finale Open Club 
21 februari  Mini-activiteit 
22 t/m 26 februari Geen trainen i.v.m. Voorjaarsvakantie 
 
MAART: 
5 maart   Competitie 2e helft 
12 maart   Finale Open Club 
19 maart   Competitie 2e helft 
25 maart   Geen trainen i.v.m. Goede Vrijdag 
28 maart   Geen trainen i.v.m. 2e Paasdag 
29 maart   Enquête verstuurd 
 
APRIL: 
2 april   Competitie 2e helft 
15 april   Enquête uiterlijk retour 
16 april   Competitie 2e helft 
25 t/m 29 april  Geen trainen i.v.m. Meivakantie 
30 april   Regiokampioenschappen CMV 
 
MEI: 
4 t/m 6 mei   Geen trainen i.v.m. meivakantie 
9 mei   Start trainen in nieuwe teams 
16 mei Geen trainen i.v.m. 2e Pinksterdag 
28 mei Gesloten clubkampioenschappen 
 
JUNI: 
10 juni   Laatste training 
17, 18 en 19 juni Minikamp 
 
Voor meer informatie of activiteiten houd de website in 
de gaten. 
 

Of volg ons op:    


