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Nieuwe 
GroeNe Flits

Een nieuw seizoen. Ook voor de 
groene Flits. Deze jaargang zal 
de Flits, begonnen als wedstrijd-
blaadje, de stap proberen te 
maken naar een echt weekend-
krantje. niet alleen de omvang 
zal toenemen, van 4 naar 8 pagi-
na’s, maar ook zal de inhoud een 
iets ander karakter krijgen. Wat 
u nog steeds in de Flits zult vin-
den, zijn de karakteristieken van 
de avondwedstrijd van Dames 1 
en/of Heren 1. Daarnaast zult u 
echter uitgebreider geïnformeerd 
worden over de lopende acties bij 
onze vereniging, zult u kunnen le-
zen over recente gebeurtenissen 
en zullen er achtergrondartike-
len worden geplaatst. U kunt ook 
alle wedstrijden van het komen-
de weekend terugvinden in de 
Kijkwijzer,die weer terug is, zodat 
u makkelijk kunt besluiten welke 
teams u in de alternohal wilt gaan 
bekijken.
 
geregeld zal één van onze vereni-
gingsleden in een column zijn of 
haar licht laten schijnen op de ac-
tualiteit. Sjors van Tongeren, oud 
speler van Heren 1 bijt vandaag 
het spits af.
Om wekelijks 8 pagina’s uit te 
kunnen brengen, is er input van 
alle leden nodig. Dus heeft u 
nieuws of wilt u iets kwijt, mail 
het mij. Het adres is bekend:  
ait@alterno-apeldoorn.nl of 
info@alterno-apeldoorn.nl.  In de 
eerstvolgende groene Flits zal uw 
berichtje dan geplaatst worden.
 
Ik wens iedereen een flitsend en 
groen seizoen toe!

voorwoord
DOOr jOS mUlDEr

Vormgeving & printwerk: Uitgeverij Stedendriehoek - jolanda Schaake

08.  Mini-ochtend        aanvang 09.00 uur

08.  Heren 1 – Rijswijk       aanvang 20.00 uur

15.  Heren 1 – Rotterdam       aanvang 17.30 uur

15.  Dames 1 – Zwolle       aanvang 20.00 uur

15.  Oktoberfest            aanvang 22.00 uur

16. Filmmiddag mini        aanvang ntb.

23.  Smashball mini’s        aanvang ntb.

26.  Dames 1 – Taurus        aanvang 20.00 uur

27.  Heren 1 – Lycurgus       aanvang 20.30 uur

oktober

Het seizoen is nog amper begon-
nen en we gaan meteen weer 
aan het feesten. tja, oktoberfes-
ten moeten immers in oktober 
plaatsvinden. en wat zou Alterno 
zijn zonder oktoberfest? 

De voorbereidingen zijn al in vol-
le gang. 15 oktober is het dan zo-
ver. De bierbanken staan alweer 
te wachten om hun plekje in te 
nemen. De slingers liggen al weer 
klaar. nu jullie nog. We hopen op 
een leuke opkomst, een lekkere 

sfeer, goede muziek en veel lol. 
Dus kom ook. jong, oud, recreant 
en competitie spelers/ouders/
vrienden. Iedereen is welkom en 
neem iemand mee die ook wel 
eens de sfeer van Alterno tijdens 
het Oktoberfest wil proeven.

Direct na de wedstrijd van Dames 
1 op 15 oktober zal het spektakel 
starten. als je dan ook nog je le-
derhose of Deerndl jurk aantrekt, 
is het feest helemaal compleet.

15 oktober: oktoberFest
eerste supersAturdAy 

eN Gelijk eeN kNAlFeest dAmes 2 wiNt tHuis 
vAN devoko 

Afgelopen zaterdag stond alweer 
de tweede wedstrijd van dit sei-
zoen op het programma, dit keer 
tegen ikwilvanmijnautoaf.nl/de-
voko. 

net als vorige week zaterdag 
speelden we een thuiswedstrijd. 
Onze spelverdeelsters zijn helaas 
niet helemaal fit, Judith heeft een 
spiertje in haar been gescheurd 
(hoe? vraag dat maar aan haar) 
en maren kampt met rugproble-
men. Zo werd Daphne van spel-
verdeelster van Dames 6, naar 
meetrainer bij Dames 2 naar ba-
sisspeelster bij dames 2 omgeto-
verd. Eric liet de voorbespreking 
over aan judith, die voor iedere 
speelster en staflid een doel op 
het bord had geschreven. Deze 
doelen varieerden van bij de tos 
een pirouette doen tot een rond-
je om het veld met je shirt over 
het hoofd rennen. niet ieder doel 
werd behaald.

De wedstrijd begon met Daphne, 
Imre, marloes, moniek, Frou-
kje, Kathy en maureen als libero. 

Over de wedstrijd kunnen we kort 
zijn, veel servicefouten (18 van 
ons tegenover 19 van Devoko) 
en veel slordige ballen. Dat het 
een tegenstander van een ander 
kaliber dan vorige week zou zijn 
wisten we al, maar toch hadden 
we nog veel moeite met de prik-
, shot- en chaosballen die over 
het net kwamen. Zo hadden we 
ook alle 12 speelsters nodig om 
tot de uiteindelijke 3-1 overwin-
ning te komen. Helaas werd ook 
het hoofddoel, 3-0 winnen zo-
als judith in de voorbespreking 
opstelde, niet behaald. maar de 
drie punten zijn binnen en daar 
gaat het om. Eric en gert heb-
ben genoeg punten gezien waar 
we de komende week weer hard 
aan kunnen werken. Vanmorgen 
werden we wakker met een eer-
ste plaats in de competitie, dat 
is toch leuk wakker worden. Vol-
gende week zaterdag spelen we 
onze eerste en meteen ook verste 
uitwedstrijd van dit seizoen in en 
tegen Weert. We hopen volgende 
week zondag weer met een eer-
ste plaats wakker te worden, dro-
men mag immers altijd!

We hopen jullie graag de week 
erna (15 oktober) op Super Sater-
day in de alternohal te zien wan-
neer wij om 15.00 uur aantreden 
tegen VV Utrecht.

Kathy

ColoFoN
Eindredactie: jos mulder
Opmaak: jolanda Schaake
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl

VOlgEnDE FlITS VErScHIjnT 
Op VrIjDag 14 OKTObEr



uw eiGeN 
uNieke 

AlterNovest
Het is weer mogelijk om een 
origineel Alternovest te be-
stellen.

Het vest is te bestellen in de 
dames maten XS, S, m, l, Xl 
en/of unisex maten 128, 140, 
152, 164, S, m, l, Xl, XXl.

De kleur van het vest is don-
kergroen met klein logo alter-
no voorzijde. Het damesmodel 
is iets getailleerd. Het is mo-
gelijk om te passen. Er ligt een 
complete passet klaar in de 
hal. Vraag hiervoor naar Karin 
bredenoort of Willemien Kem-
kes. Vaak is één van hen wel in 
de hal te vinden.

Ook is het weer mogelijk om 
de achterzijde te voorzien 
van tekst (alterno, of je eigen 
naam) tegen een kleine meer-
prijs van 7,50.

De vesten kosten 39,95 en zijn 
te bestellen tot 18 november. 
U heeft uw bestelling dan ruim 
voor 5 december in huis.

Grote Club ACtie is GestArt: 

spAAr mee voor eeN 
Nieuwe koFFiemACHiNe

vrijdAG 7 oktober

19:15   VV alterno DS 5 -  
avior DS 3

19:15   VV alterno DS 6 -  
avior DS 4

21:15   VV alterno HS 5 -  
pauwervoll HS 1

21:15   VV Alterno HS 7 -  
auto van Oort HS 3 

Heren 7 van Alterno

zAterdAG 8 oktober

12:30   VV alterno jc 1 -  
E.V.V. jc 1

Jongens C1 van Alterno

12:30   VV alterno ma 1 -  
SSS ma 2

14:30   VV Alterno DS 7 -  
Volta DS 2

14:30   VV alterno DS 8 -  
WSV DS 1

16:30   VV alterno DS 4 -   
VocaSa DS 3

16:30   VV alterno DS 3 -  
boemerang DS 1

20:00   coolen-alterno HS 1 
-  Inter rijswijk HS 1

kijkwijzer

buro pHilip vAN deN Hurk Al 
eeN AANtAl jAreN spoNsor vAN HereN 1

 Heeft u ook behoefte aan advi-
sering op alle deelgebieden bin-
nen uw financiële huishouden? 

Denk daarbij aan advies en be-
middeling op gebied van hy-
potheken, pensioenen, vermo-
gensbeheer en het afdekken van 
risico's, maar vooral ook aan het 
afstemmen van al deze onderde-
len op elkaar.

Het begint allemaal met een 
goede inventarisatie van wensen 
en doelstellingen, hét fundament 
van een goed advies. 
Zeker zo belangrijk is het peri-
odiek monitoren van uw finan-
ciële situatie en het inspelen op 
veranderingen in zowel uw per-
soonlijke situatie alsmede de ver-
anderingen in de markt (denk bij-
voorbeeld aan de terugtrekkende 
overheid en wijziging in wet- en 
regelgeving). 

Door periodiek met elkaar om 
tafel te zitten zijn we in staat om 
tijdig bij te sturen daar waar no-

dig. Dit vergroot uw kans op het 
daadwerkelijk behalen van de 
door u geformuleerde doelstel-
lingen. Vanuit buro philip van den 
hurk helpen wij u graag om een 
persoonlijk financieel plan op te 

stellen, maar ook om uw doelen 
daadwerkelijk te realiseren. Hier-
door kunt ook u de toekomst met 
vertrouwen tegemoet zien.
graag kom ik, geheel vrijblijvend, 
een keer bij u langs om te kijken 

waar de kansen liggen binnen uw 
financiële huishouden.

Mathijs Mast
Financieel adviseur
Buro philip van den hurkleGe Flesjes eN blikjes: 

doorslAANd suCCes…. 
eN blijF verzAmeleN.

Zonder de Grote Club Actie op-
brengsten kunnen we niet. juist 
die extra dingetjes die we hiervan 
kunnen doen, maken net het ver-
schil. Er is altijd wel een wens van 
een commissie, zoals nog steeds 
de wens van de mini’s voor nieu-
we ballen. Door de acties de laat-
ste maanden (bakkerij Toet en de 
lege flesjes/blikjes), hebben zij er 
al veel bij elkaar gespaard. nu wil-
len we nog een nieuwe koffiema-

chine. De machine die er nu staat, 
geeft te vaak problemen.
Ga naar http://clubactie.nl/actie/
Volleybalverenigingalterno en 
bestel de loten online. natuurlijk 
kun je ze ook in de hal bestellen 
door het bestelbriefje in te vullen. 
Ik zeg DOEn!!!

Voor de jeugd- en minileden zijn 
er bijzondere prijzen te winnen 
voor de beste lotenverkopers.

zéééér belANGrijk voor oNze vereNiGiNG. 

de gemeente is in mei 2016 een 
actie begonnen ‘Heel Apeldoorn 
rein’.  verenigingen kunnen 
lege flesjes en blikjes inleveren 
en ontvangen voor ieder flesje/
blikje 5  cent. 

Wij doen natuurlijk ook mee en 
vragen iedereen lege flesjes en 

blikjes in de speciaal hiervoor 
neergezette container (voor in het 
halletje) te gooien. bij voorkeur 
niet ingedeukt. Het is een groot 
succes. Voor ons (wij hebben er 
inmiddels zo’n 8000 ingeleverd), 
maar ook voor de gemeente. Zij 
kunnen het bijna niet aan.

De actie door voor Alterno is ge-
weest, was succes. Vooral Katey 
en haar familie hebben héééél 
veel blikjes ingeleverd. maar liefst 
meer dan 5000. Een topprestatie, 
waarvoor zij dan ook wordt gefe-
liciteerd op de Supersaturday 15 
oktober. Na afloop van de wed-
strijd van Heren 1. Ook marnick 
en nathan zullen worden gefeli-
citeerd, want ook zij hebben vele 
blikjes en flesjes ingeleverd. Blijf 
vooral sparen, want de actie van 
de gemeente duurt nog tot en 
met heel 2017. CooleN AlterNo HereN 1

FACebookberiCHt...

Twee keer per week worden wij 
flink aan het werk gezet door 
onze krachttrainer en fysiothera-
peut johann de jong van Isokin. 
Hij zorgt er voor dat we allemaal 
fysiek fit het seizoen in gaan. Ge-

durende het seizoen zullen we dit 
ook blijven doen om blessures zo 
veel mogelijk te voorkomen.
johann, alvast bedankt voor al je 
inzet en alle zweetdruppels en 
spierpijn!

wordt vrieNd 
vAN AlterNo

de vvA (vrienden van Alterno) 
is een stichting, die de volley-
balvereniging actief financi-
eel ondersteunt bij bijzondere 
projecten, zoals bijvoorbeeld 
bijdrage aan het mini-kamp en 
aanschaf van andere zaken ten 
behoeve van de vereniging, die 
niet direct gefinancierd kunnen 
worden door de vereniging. 

Vanuit de vereniging kunnen 
daartoe verzoeken neergelegd 

worden bij de stichting, die 
daarover dan een besluit zal 
nemen. De VVa verkrijgt haar 
financiën door bijdragen van 
de mensen en/of bedrijven, die 
zich hiervoor hebben aange-
meld en jaarlijkse een bijdrage 
doen. Die bijdrage kan bestaan 
uit 25, 50 of 100 euro per jaar. 

ook lid worden van de vvA?
meld u aan via 
vva@alterno-apeldoorn.nl



trots!
Wat het niveau van het 1e team 
ook is, als jeugdspeler is dat het 
team waar je wilt spelen. Ooit 
was dat “slechts” de tweede 
divisie in het eerste seizoen van 
Alterno in 1973 – 1974, met 
namen die binnen alterno mis-
schien een enkeling nog kent. 
Afgezakt naar de1e klasse in 78-
79 maar in de jaren 90 is de weg 
naar boven ingezet onder be-
kende namen als paul ten broe-
ke, gert Veldhuizen & mathijs 
mast, die heren 1 naar de 1e en 
eredivisie hebben geholpen! 

De laatste jaren heeft heren 1 
zich onder het duo gert en ma-
thijs verder op de kaart gezet 
met een vechtersmentaliteit en 
een boel gezelligheid. De droom 
die je als jeugdspeler hebt om 
in het 1e te spelen was voelbaar 
en die trots werd uitgestraald. 
Volle tribunes, mooie resultaten 
en een team wat zich ook in de 
kantine met een boel gezang 
van zijn goede kant liet zien. 

Voor dit seizoen de mooie uit-
daging om de geschiedenis van 
heren 1 nog mooier te maken 
en de tribunes wekelijks vol te 
krijgen. jeroen monshouwer en 
niels ringenaldus hebben de 
laatste maanden hard gewerkt 
aan het rondkrijgen van een 
gedreven en goed team. Om 
er een mooi jaar van te maken 
wordt er hard gewerkt en de 
mannen stoppen er de nodige 
tijd en energie in. Krachttrai-
ning o.l.v. johan, 3x de zaal in 
en onder jeroen en niels kom je 
niet weg met minder dan 100% 

inzet. De resultaten in de voor-
bereiding laten zien dat het har-
de werken wordt beloond. De 
trainers zijn mannen die zorgen 
voor scherpte, inzet en focus, 
want dan wordt je beter. 

Als liefhebber van het spelletje 
hoop ik vanaf de tribune te kun-
nen genieten van een team dat 
uitstraalt trots te zijn om in het 
1e te spelen en tegenstanders 
met knikkende knietjes naar de 
alternohal te laten afreizen. En 
het zou mooi zijn als de mannen 
midden in de vereniging staan, 
een voorbeeld zijn voor de 
jeugdspelers zodat een groep 
enthousiaste jongetjes er alles 
aan gaat doen om ook in het 1e 
te spelen als ze groot zijn. Dat 
dit kan bewijzen jesse en niek 
dit seizoen, hopelijk komen 
daar komende seizoenen meer 
jeugdige talenten bij! 

nu komt Inter rijswijk op be-
zoek, al jaren een goed team en 
dit seizoen is het er niet minder 
op geworden. Voor de mannen 
van 1 een mooi moment om te 
laten zien dat het 1e team staat 
voor 100% inzet, lef, strijd, win-
naarsmentaliteit, sfeer en een 
team zijn! 

ColumN
DOOr SjOrS Van TOngErEn

NAtioNAle 
beker 
dAmes

Dames 2 mag op 22 oktober voor 
de nationale beker naar Warns-
veld afreizen. Tussen thuisploeg 
WSV Warnsveld, Seesing perso-
neel Orion en ons dames 2, zal 
dan uitgemaakt worden wie er 
een ronde verder bekert. Dat is 
in dit geval alleen voorbehouden 
aan de winnaar van de driekamp. 
Dames 1 hoeft deze ronde nog 
niet aan de bak. De eredivisie-
ploegen stromen de volgende 
ronde pas in. (JM)

spelers
Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 bart van Triest 162 cm 13 passer/loper
2 jurre nijhof 164 cm 12 Diagonaal
3 Thijmen Windt 169 cm 12 Spelverdeler
4 Dominic van der Waard 163 cm 13 Diagonaal
5 Nikola Lukic 167 cm 12 Passer/Loper
6 Olaf Schaffer 169 cm 13 Diagonaal
7 Merlin Lijnsvelt 172 cm 13 Diagonaal
8 Bart Sipkes 179 cm 12 Middenaanval
9 Marnick Bredenoort 179 cm 13 Middenaanval

beGeleidiNG
TraInEr: alexander pouw

teAm vAN de week: 
joNGeNs b2

AvA NoG Niet vol  

 in oktober starten de AvA trai-
ningen weer. wel zijn er een aan-
tal beslissingen genomen, waar-
door de AvA er iets anders uit 
gaat zien dan in de voorgaande 
jaren. 

De veranderingen hebben met 
name te maken met het zoeken 
naar en het (nog) niet kunnen vin-
den van gekwalificeerde trainers, 

waardoor we hebben besloten 
alleen te starten met de groepen 
waar we wel trainers voor gevon-
den hebben.
Dus heb je zin in een extra trai-
ning of adviseert je trainer een 
extra training... 

sCHrijF je dAN sNel iN!
Download het inschrijfformulier 
op: www.alterno-apeldoorn.nl

ook voor HereN 1 beGiNt Het seizoeN! 
met wel acht nieuwe spelers én 
nieuwe trainers is er bijna een 
heel nieuw team gebouwd. In de 
voorbereiding hebben we de tijd 
gehad om elkaar goed te leren 
kennen en op elkaar ingespeeld 
te raken. Tevens hebben wij in de 
oefenwedstrijden afgelopen we-

ken zeker laten zien dat we goed 
en enthousiast kunnen volleybal-
len. 
Vandaag gaan we voor de punten 
in onze eerste officiële wedstrijd 
van dit seizoen! 
Tegenover ons staan de mannen 
van Inter rijswijk, ook zij hebben 

deze zomer wat versterking in de 
ploeg gebracht met Oranje-erva-
ring en Olympisch beachvolleybal 
brons. 
Het belooft een spannende wed-
strijd te worden. Wij zijn er klaar 
voor, jullie ook? 

Wouter van Gilst 



Nr. NAAm leNGte  lFtd positie 
1 bram langevoort 201 cm 23 passer/loper
2 jesse Schuitemaker 195 cm 22 middenaanval
3 Wessel van lunzen 188 cm 20 Diagonaal
4 Hugo van garderen 191 cm 19 Spelverdeler
5 niek Tijhuis 193 cm 18 passer/loper
6 guido Spooren 198 cm 22 Spelverdeler
7 Sjoerd Wessels 201 cm 24 Middenaanval
8 Dewi Verseput 197 cm 22 Passer/Loper
9 peter te molder 196 cm 24 passer/loper
10 jelle langevoort 202 cm 25 Diagonaal
12 maikel van Zeist 200 cm 22 middenaanval
14 Wouter van gilst 190 cm 22 libero

beGeleidiNG

TraInEr: jeroen monshouwer
aSSISTEnT TraInEr: niels ringenaldus
managEr: peter Schuitemaker
FySIOTHErapEUT: johann de jong
VErZOrgEr: Erik bijsterbosch
ScOUT: lars beumer

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

20.00 UUr: Coolen-alterno H1  - inter rijswijk H1
miNi’s vAN 
de week: 

stijN borst je1

steF Asbreuk je1

Nr. NAAm 
 
1.  alexander brouwer
2. jorn lorsheijd
3.  michiel Voost
4.  Sander groos
5.  joost groen
7  Ward Boehlee
8. yannick van Harskamp
10.  jannes van der Ham
12.  roy Haanappel
13.  lennart Huijbers

beGeleidiNG

TraInEr/cOacH: 
Willy Steenbakkers

managEr En FySIO: 
Frank remkes

oFFiCiAls bij 
deze wedstrijd

1e sCHeidsreCHter  
Hans oomes
2e sCHeidsreCHter  
Marco Strik
teCHNisCH jurylid  
peter boogaard
lijNreCHter 1   
john ter voert
lijNreCHter 2  
tim wouters-Arts

pouleiNdeliNG
HereN 1
sv land taurus H1
ARBO Rotterdam Volleybal H1
Vallei Volleybal Prins H1
seesing personeel H1
Advisie/sss H1
Coniche Topvolleybal Zwolle H1
inter rijswijk H1
Coolen-Alterno H1
Abiant Lycurgus H1
Draisma Dynamo H1
tt papendal/Arnhem H1
Nesselande/voorelkaar.nl H1

spoNsoreN

proGrAmmA
 HereN 1
15 OkTOBeR - 17:30 uuR 
Coolen-Alterno Hs 1 - Arbo 
Rotterdam Volleybal HS 1 

27 OkTOBeR 20:30 uuR 
Coolen-Alterno Hs 1 - 
Abiant Lycurgus HS 1

29 oktober 20:00 uur 
Draisma Dynamo HS 1 - 
Coolen-Alterno Hs 1
omnisport Apeldoorn

dAmes 1
15 oktober 20:00 uur 
Coolen-Alterno ds 1 - 
Regio Zwolle Volleybal DS 1

26 oktober 20:00 uur 
Coolen-Alterno ds 1 - 
oskam taurus ds 1

5 November 20:00 uur
Coolen-Alterno ds 1 - 
Flynth Flamingo’s Activia

Alterno feliciteert Alexander Brouwer met 
het winnen van de bronzen medaille in rio


