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6 Dit weekend spelen Dames 1, Da-
mes 2 en Heren 1 allemaal een 
uit-wedstrijd.  na het verlies van 
vorige week zal Dames 1 er op 
gebrand zijn om in arnhem de 
eerste punten van het seizoen te 
gaan halen. Dames 2 is na afgelo-
pen weekend zomaar koploper in 
de Topdivisie geworden en gaat 
er alles aan doen om dat zo lang 
mogelijk te blijven. De mannen 
van jeroen Monshouwer hebben 
afgelopen zaterdag door de 3 – 0 
winst op rotterdam aan het suc-
ces geroken en dat smaakt na-
tuurlijk naar meer.

De thuiswedstrijden van Dames 
en Heren 1 vallen dit keer doorde-
weeks. Op woensdag 26 en don-
derdag 27 oktober  zijn de teams 
weer te zien in de alternohal. He-
ren 1 heeft er dan een wedstrijd 
tegen Nesselande opzitten en Da-
mes 1 is dan op bezoek geweest 
bij het Talent Team op Papendal. 
Ook bij deze midweekse wedstrij-
den is uw steun natuurlijk nodig 
dus we zien u graag aanstaande 
woensdag- en donderdagavond. 
Dit weekend komen niet alle 
teams in actie. Het is herfstvakan-
tie en sommige genieten van een 
extra weekje rust. Daardoor is het 
in onze hal ook wat rustiger dan 
u gewend bent. Wel organiseert 
de minicommissie zondag een 
smashbaltoernooi waar hopelijk 
weer veel mini’s aan mee doen. Ik 
wens iedereen een sportief week-
end. 

voorwoord
DOOr jOs MulDer

23.  Smashball mini’s        aanvang 10.00 uur

oktober

Colofon
Eindredactie: jos Mulder
Opmaak: Jolanda Schaake
Foto´s: rudy Biekart
Drukwerk: uitgeverij stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl
Volgende Flits verschijnt op 
ZATErdAG 29 okTobEr 2016. Kopij 
binnen donderdag voor verschijning.

Het is weer mogelijk om een 
origineel alternovest te bestel-
len. 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 donker-
groen met klein logo alterno 
voorzijde. Het damesmodel is 
iets getailleerd. Het is mogelijk 
om te passen. Er ligt een com-
plete passet klaar in de hal. 

Vraag hiervoor naar Karin Bre-
denoort of Willemien Kemkes. 
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 
meerprijs van 7,50. De vesten 
kosten 39,95 en zijn te bestellen 
tot 18 november. U heeft uw be-
stelling dan ruim voor 5 decem-
ber in huis!

blijf vErZAmElEn!
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.

GRATIS SPREEKUUR 
FYSIOTHERAPIE 
 
 

Per 27 oktober zal er iedere 
donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00  
een inloopspreekuur plaatsvinden  
in de Alternohal. 

Dit spreekuur wordt verzorgd door Peter te Molder en 
Vincent Böhm van Isokin. Alle leden van Alterno mogen hier 
gratis gebruik van maken.  

Heb je al een tijdje last van een vervelende (sport)blessure, of heb je gewoon 
even advies nodig? Weet je niet of deze klacht thuis hoort bij de 
fysiotherapeut, kom dan langs tijdens ons inloopspreekuur. Je kunt gewoon 
naar binnen lopen en je hoeft geen afspraak te maken.  

De deur staat open, dus kom langs! 

Wanneer het advies is om over te gaan tot behandeling, dan is dit niet mogelijk 
tijdens het inloopspreekuur. Er is namelijk tijd nodig om uitgebreid jouw 
lichamelijke klacht te onderzoeken en een persoonlijk behandelplan op te 
stellen.  

Waar ?! 
Je vind ons in de nieuwe behandelruimte van Isokin, gelokaliseerd in de 
Alternohal. Het zal maximaal 10 tot 15 minuten duren. 
 
Mocht er na het consult blijken dat er fysiotherapie nodig is, dan kun je op 
korte termijn bij ons terecht. Een verwijzing van de arts is hiervoor niet nodig. 
   

uniEk AlTErnovEsT

NoVeMber
25. Sinterklaas bij mini’s

28, 29 en 30 DBS-jeugdtoptoernooi

deceMber

dAmEs 2 AAn kop

Gisteren mochten wij ook aan-
treden op de super Saturday. 
Het is voor Kathy (die ‘even’ 3 
maanden op reis gaat) en Maren 
(moet voorlopig even rust ne-
men ivm blessure) voorlopig hun 
laatste wedstrijd.

Utrecht stond gisteren op de 1e 
plek en wij op de 2e en met winst 
zouden wij de eerste plek weer 
over kunnen nemen. Des te meer 
redenen waren er dus om een 
feestje van te maken. Zo begon-
nen we dan ook onze wedstrijd, 
fel, hardwerkend en enthousi-
ast. We kwamen al snel op een 
voorsprong, maar deze wisten 
we helaas niet vast te houden 
en moesten we de eerste set af-
geven aan Utrecht met 23-25. De 
tweede set waren we nog greti-
ger om deze dan af te maken, dit 

lukte nu wel. en dit hebben we 
ook niet meer los gelaten tot de 
4e set door onder andere veel 
service series van Imre en Gina & 
lekker hard binnen geslagen bal-
len van Moniek. Overal, was het 
een degelijke wedstrijd waarbij 
we ons koppie niet hebben gek 
laten maken. een 3-1 overwin-
ning dus! Voorlopig staan wij dus 
nog op de eerste plek! Dit (& Ka-
thy’s ‘vakantie’) werden onder 
de douche, met pizza en het ok-
tober fest al even goed gevierd! 
Volgende week spelen wij beker-
wedstrijden, waarbij we mogen 
aantreden tegen WsV en Orion. 
Hier gaan we zeker ons best doen 
om onze ‘winning streak’ voor te 
zetten.

Groetjes,
Dames 2

SMASHBALTOERNOOI MINI’S
Op zondag 23 oktober organi-
seren we een smash volleybal 
toernooi voor alle mini’s van Al-
terno. Je speelt dit in een team 
van 2 kinderen. Het gaat alleen 
door als we genoeg aanmeldin-
gen hebben.

Wanneer: zondag 23 oktober 
vanaf 10.00 uur
WIe: 1 team van 2 mini’s ( je mag 
zelf een team maken)
KOsTen: gratis
OPgeVen: een mail sturen naar 
alterno.miniactiviteiten@gmail.com

In de mail moet staan met wie je 
meedoet. Wij hopen dat jij ook 
meedoet!

De activiteitencommissie 
van de mini’s

HERfSTAcTIE 2016: WIN EEN 
INTERTOyS cAdEAuBON VAN €20,-! 

de Grote clubactie vindt het leuk 
dat lotenverkopers laten zien 
hoeveel loten ze verkopen in de 
herfstvakantie! de meest crea-
tieve inzending van de dag wint. 

Meedoen gaat als volgt:
·  Maak een creatieve foto(collage) 

of een leuk filmpje
·  Zet dit op Instagram of Twitter 

met #clubherfst
·  Het filmpje mag ook opgestuurd 

worden naar kids@clubactie.nl
·  Klaar? Dan maken de lotenver-

kopers in de herfstvakantie elke 
dag kans op een cadeaubon van 
Intertoys (van €20,-)! Dagelijks 
maakt de Grote Clubactie via so-
cial media een nieuwe winnaar 
bekend.

Meedoen kan van maandag 17 
oktober t/m vrijdag 28 oktober 
2016. 

Met ingang van dit seizoen is 

het mogelijk om in het clubhuis 
gebruik te maken van pinbeta-
ling. uiteraard verdient dit de 
voorkeur boven contante be-
talingen. Het op rekening laten 
zetten is niet (meer) mogelijk.



VrIjDag 21 OKTOBer

19:15 VV alterno jB 4 -  Toesj 
jB 1
19:15 VV alterno Ds 11 -  
a.B.s. Ds 4
21:15 VV alterno Hs 6 -  Dio 
Beemte Hs 2
21:15 VV alterno Hs 4 -  
Ormi Hs 1

ZaTerDag 22 OKTOBer
 
9:00 VV alterno MC 1 -  set-
up`65 MC 1
9:00 VV alterno MC 5 -  
Voorwaarts MC 2
10:45 VV alterno MC 3 -  VV 
alterno MC 2
10:45 VV alterno MC 4 -  li-
bero’99 MC 2
12:30 VV alterno jB 2 -  
Twente ‘05 jB 2
12:30 VV alterno jC 1 -  
Orion jC 1
14:15 VV alterno jB 3 -  e.s.V. 
jB 2
14:15 VV alterno jB 1 -  Pe-
gasus jB 1
16:00 VV alterno MB 4 -  sal-
vora MB 4
16:00 VV alterno MB 2 -  VV 
alterno MB 1
18:00 VV alterno MB 3 -  
avior MB 4
18:00 VV alterno Ma 3 -  aVF 
VOlar Ma 3
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Afgelopen zaterdag mochten 
we weer wedstrijden spelen. 
We spelen onze wedstrijden 
in toernooivorm omdat de 
teams verspreid over het hele 
land liggen, we gaan van sneek 
naar Tilburg en van apeldoorn 
naar Zaanstad. al met al veel 
kilometers.
Dit was het eerste toernooi die 
simone, Paul en robert Paul 
met ons mee speelden. Voor 
de gelegenheid speelde eline 
ook met ons mee zodat we ‘s 
ochtends om 9 uur met 7 man 
naar Ochten konden rijden.
We mochten vandaag 5 wed-
strijden spelen van elk 2 sets. 
Deze sets hadden een wis-
selend beeld goed spel werd 
afgewisseld met mindere bal-
len en miscommunicatie in het 
veld. We hebben helaas geen 
set kunnen pakken maar we 
gaan er vol goede moed tegen 
aan bij het volgende toernooi. 
Deze zal 5 november in almere 
zijn.

Heb je altijd al eens kennis 
willen maken zitvolleybal dan 
ben je van harte welkom om 
op vrijdagavond om half 8 met 
ons mee te komen trainen.

Meer informatie? 
zitvolley@alterno-apeldoorn.nl

 olley
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 WEdSTRIJdVERSLAG? 
LEuKE GEKKE fOTO? 

of GEwoon iETs 
TE MELdEN?

MAIL HET ONS! 
Info@alterno-apeldoorn.nl

dit seizoen treffen wij drie teams 
van Avior en gisteren was het de 
beurt aan dames 8, een team vol 
jonge meiden. Helaas was Me-
lissa afwezig vanwege de griep. 
Vandaag waren wij daardoor 
met zijn negenen en traden wij 
weer aan in onze mooie rode 
Wenz-vesten.
 
De scheidsrechter had er zin in, 
want na kort inspelen, inslaan (2 
ballen p.p.) etc. werd het start-
sein gegeven. We begonnen 
vrij stabiel, de pass lag goed, er 
kwamen mooie aanvallen en de 
punten werden binnen gesprok-
keld. Zo ook aan de kant van 
avior. een bewegelijk team, met 
een gelijkwaardige speltechniek. 
Helaas was de scheidsrechter het 
zo nu en dan niet eens met onze 
techniek, waardoor hij techni-
sche fouten (volgens ons niet, 
maar oké) affloot. Wij moesten 
ons daar even overheen zetten 
en herpakten het spel. Met een 
mooie servesreeks van Inge B, 
een aantal snoekduiken van ellen 
was de set beslist (23-25).

De tweede set begon sterk, maar 
wederom maakt Avior zich ook 
sterk. jiska kreeg de aanval van 
avior steeds beter door, waar-
door het block geregeld een bal 
kon tegenhouden. Halverwege 
de set daarentegen, zag het spel 
er niet zo mooi uit. Het was rom-
melig, avior begon met vegen, 
4x spelen etc. (scheids vond dit 
overigens prima) en wij werden 
wat onrustig. Na een time-out 

van laurens werd het spel her-
pakt. leonie wisselde de set-ups 
af, waardoor avior moest zoeken 
en Marijn ramde nodige bal erin. 
Avior begon al met aftellen, want 
zij stonden voor. Koppie erbij en 
doorzetten (23-25).
 
De derde, altijd moeilijke, set. 
avior begon met een sterke 
servesreeks, waardoor wij al snel 
een paar punten achter stonden. 
gelukkig konden wij al snel het 
tij keren. De pass bleef wat ‘han-
gen’, waardoor sanne veel door 
het veld moest lopen, maar de 
set-ups bleven goed aankomen. 
Het werd heel spannend, vooral 
toen wij achterstonden en Avior 
de 25 naderde. Laurens dacht 
snel en vroeg een wissel voor de 
serves aan. jamie serveerde een 

paar mooie ballen waar avior 
moeite mee had. “Ik kan niet te-
gen deze spanning hoor”, “jemig 
wat spannend” een aantal kreten 
die de revue passeerden, toen 
we steeds de puntwissel hadden 
met avior. Met een setstand van 
28-30 werd de set eindelijk in ons 
voordeel beslist.
 
Bij aanvang van de laatste set 
kwam, wilde laurens ons alvast 
blij maken. Wanneer we deze 
zouden winnen, dan zouden we 
1e in de poule staan. Dat zou na-
tuurlijk heel Wenzelijk zijn ;) ja, 
dat wilden we wel, maar zoals 
hiervoor al te lezen was de wed-
strijd erg spannend.  De laatste 
set bleef avior voor elke bal gaan. 
Zo ook aan onze kant, Marrit 
redde verschillende ballen. Pfoe 

weer zo’n spannende set, waarbij 
je wilt winnen, maar avior ook. 
We gaven een paar ballen wat ge-
makkelijk weg, waardoor we deze 
ook op onze tenen terug kregen. 
Tot het einde hebben we ge-
knokt, maar precies bij de laatste 
bal was er een communicatiefout 
en werd de set in het voordeel 
van avior beslist (26-24).
 
al met al 4 mooie punten, waar-
door wij de eerste plaats delen. 
Komende (vakantie)week neemt 
léon even de plaats weer over 
van Laurens tijdens de training en 
hebben wij in het weekend even 
rust. 29 oktober spelen wij om 15 
uur tegen a.B.s D1.
 

Inge Rietberg, 
D8

dAMES 8 GEdEELdE EERSTE pLEKwinnAArs AlTErno rEin

Katey Koopman zorgde voor een 
aantal dat maar liefst boven de 
5000 lag, maar ook Marnick Bre-
denoord en Nathan Spijkerbosch 
lieten zich niet onbetuigd. Het 
drietal werd zaterdagavond in het 
zonnetje gezet door bestuurslid 
Freek Meeske.
Hun bijdrage aan de actie Heel 
apeldoorn rein, waarin wordt 

opgeroepen om lege plastic fles-
jes en blikjes bij je club in te le-
veren, was ongekend en zorgde 
er mede voor dat het totaal voor 
alterno nu al op meer dan 10.000 
staat. een reuze aantal dat voor 
onze vereniging een leuk financi-
eel extraatje oplevert. een mmoie 
prijs voor dit drietal was dan ook 
helemaal op zijn plaats.

bAllEnrollErs 
IN HET NIEuW

Bij iedere wedstrijd van Dames 1, 
Heren 1 en Dames 2 zijn er bal-
lenrollers en moppers nodig. als 
alle drie de teams thuis spelen 
soms wel 24 per keer. geen won-
der dus dat de shirts waarin deze 
rollers en moppers langs de zij-
kant zitten erg te lijden hebben. 
De huidige set was inmiddels 
nodig aan vervanging toe. een 
drietal sponsors sloeg de handen 
ineen. robert Timmerman van 
watersportwinkel arnhem, enno 
Troost van Best sales promotion 
en richard Klein van Intersport 
jonker zorgden voor een frisse 
nieuwe set shirts. afgelopen za-

terdag overhandigde robert sym-
bolisch het eerste exemplaar zo-
dat de oude shirts nu definitief de 
lappenmand in kunnen.(jM)

fYsio sprEEkuur voor AllE lEdEn
per 27 oktober zal er iedere 
donderdagmiddag van 16.00 
tot 17.00 een inloopspreekuur 
plaatsvinden in de Alternohal. 
dit spreekuur wordt verzorgd 
door peter te Molder en Vincent 
Böhm van Isokin. Alle leden van 
Alterno mogen hier gratis ge-
bruik van maken.

Heb je al een tijdje last van een 
vervelende (sport)blessure, of 
heb je gewoon even advies no-
dig? Weet je niet of deze klacht 
thuis hoort bij de fysiotherapeut, 
kom dan langs tijdens ons inloop-

spreekuur. je kunt gewoon naar 
binnen lopen en je hoeft geen 
afspraak te maken. De deur staat 
open, dus kom langs!
Wanneer het advies is om over 

te gaan tot behandeling, dan is 
dit niet mogelijk tijdens het in-
loopspreekuur. Er is namelijk tijd 
nodig om uitgebreid jouw licha-
melijke klacht te onderzoeken en 

een persoonlijk behandelplan op 
te stellen.
je vindt de fysio in de nieuwe 
behandelruimte van Isokin, ge-
lokaliseerd in de alternohal. Het 
zal maximaal 10 tot 15 minuten 
duren.

Mocht er na het consult blijken 
dat er fysiotherapie nodig is, dan 
kun je op korte termijn bij ons te-
recht. Een verwijzing van de arts 
is hiervoor niet nodig.

Peter te Molder, 
fysiotherapeut Isokin



spElErs
Nr. Naam Lengte Leeftijd positie
1 Bastian Dalhuisen 188 cm 33 Middenaanval
5 Thij Steeghs 184 cm 16 Diagonaal
6 Wiebe Bosma  26 Passer/loper
6 robin van Weerd 182 cm 17 Passer/Loper
7 Martijn Paalvast 202 cm 31 Diagonaal
8 Ceriel Asbreuk 193 cm 45 Middenaanval
9 Frank ten Katen 191 cm 39 Spelverdeler
10 Sjoerd Loopik 197 cm 16 Middenaanval
10 Jorrit Postma 186 cm 37 Passer/Loper
51 Connor Dornan 172 cm 18 Diagonaal
99 Sander Franken 170 cm 18 Libero
101 Floris Sa 189 cm 37 Libero

bEGElEidinG
Trainer: Hans Stijf

TEAM Vd WEEK: HEREN 5

sTAnd d1
 Team Wedstr. punten
1 Flynth Flamingo’s Activia (FAST) DS 1 3 9
2 springendal-set-up`65 Ds 1 2 6
3 Sliedrecht Sport DS 1 2 6
4 eurosped Ds 1 2 3
5 VC sneek Ds 1 2 3
6 regio Zwolle Volleybal Ds 1 3 3
7 TT Papendal/Arnhem DS 1 2 2
8 Peelpush Ds 1 2 1
9 Coolen-alterno Ds 1 2 0
10 Oskam Taurus Ds 1 2 0

STANd H1
 Team Wedstr.  punten
1 Abiant Lycurgus HS 1 2 6
2 sV land Taurus Hs 1 2 6
3 Inter rijswijk Hs 1 2 6
4 Draisma Dynamo Hs 1 2 5
5 seesing Personeel Orion Hs 1 2 4
6 Coolen-alterno Hs 1 2 3
7 Vallei Volleybal Prins HS 1 2 3
8 nesselande/Voorelkaar.nl Hs 1 2 3
9 Coniche Topvolleybal Zwolle HS 1 2 0
10 TT Papendal/arnhem Hs 1 2 0
11 advisie/sss Hs 1 2 0
12 ArBO rotterdam Volleybal HS 1 2 0

SOLIdE ZEGE HEREN 1

Zonder boven zichzelf uit te hoe-
ven stijgen, boekte Heren 1 zater-
dagavond de eerste overwinning 
van het seizoen. In de eigen alter-
nohal werd Arbo/Fusion rotter-
dam met 3-0 verslagen. De rot-
terdammers hadden gedurende 
de gehele wedstrijd een veel te 
hoge foutenlast om het de man-
nen van jeroen Monshouwer ook 
maar één moment lastig te kun-
nen maken. Heren 1 hield de gas-
ten dan ook gedurende de hele 
wedstrijd op ruime achterstand 
achter zich. Behalve in de 2e set, 
want daarin moest een in het be-
gin opgelopen kleine achterstand, 
eerst worden weggewerkt. Dat 
lukte vrij snel want op 9-9 kwa-
men de groenen alweer langszij.

alterno had een veel lagere fou-
tenlast en deed geen gekke din-
gen, zoals jeroen Monshouwer 

na afloop vertelde: “We weten 
dat we beter zijn dan rotterdam, 
dus van tevoren hadden we afge-
sproken dat we eenvoudig zou-
den gaan spelen en zelf zo min 
mogelijk fouten zouden maken.” 
Met uitzondering van de inmid-
dels succesvol geopereerde Gui-
do spooren, liet de apeldoornse 
trainer zijn gehele selectie spelen 
en hij zag dat na de winst in de 
tweede set, de strijd gestreden 
was. In de slotset bood rotter-
dam dan ook nog maar nauwelijks 
verzet. Na afloop was Monshou-
wer dan ook een tevreden man. 
“Tegen deze ploegen moeten we 
punten pakken en dat hebben we 
goed gedaan. een solide zege. 
Op naar de volgende wedstrijd, 
aankomend weekend tegen nes-
selande”, aldus Monshouwer na 
afloop.

 (JM)

dAmEs 1 noG punTloos
na twee gespeelde wedstrijden 
staat de teller van Coolen alterno 
Dames 1 nog op de nul. Dat is 
wel eens anders geweest, en wei-
nigen zullen dan ook voorspeld 
hebben dat onze dames met 
twee nederlagen aan het nieuwe 
seizoen zouden gaan beginnen. 
Zeker,in de redelijk tot goed ver-
lopen voorbereiding, ging het mis 
toen tijdens een toernooi in Slie-
drecht te Molder en te Beest in 
de lappenmand terechtkwamen. 
De waarde van deze speelsters 
voor het team werd in de daar-
na volgende wedstrijden pijnlijk 
zichtbaar.

Het niveau van vandaag kan ech-
ter niet enkel en alleen toegere-
kend worden aan het gemis van 
de bovengenoemde twee. Het 
hele team haalde in de met 1 – 3 
verloren wedstrijd tegen Zwolle, 
geen voldoende. Opslag-, pass- 
en aanvalsfouten waren vandaag 
schering en inslag en het leek of 
het team met een flink gebrek 
aan zelfvertrouwen te kampen 
had. Zowel binnen de lijnen als in 
de wisselruimte was er van spel-

vreugde en positieve energie ook 
al niet veel te merken. Hard wer-
ken en voor elkaar gaan, kan dan 
soms een wedstrijd nog kantelen, 
maar dat gebeurde vandaag niet. 
Het beetje geluk dat daarvoor no-
dig is, kwam op 24-24 in de derde 
set niet de kant van apeldoorn 
op.

“Het was niet goed”, vertelde 
Heleen Hesselink na afloop. “je 
schaamt je dan som gewoon 
voor je optreden, als je in het 
veld staat.” een opmerking die 
enerzijds begrijpelijk is, maar an-
derzijds onnodig, want van enige 
opzet is natuurlijk geen sprake en 
aan goede wil ontbreekt het de 
dames niet.

ali Moghaddasian zal komende 
weken alle registers open moe-
ten trekken om zijn team op de rit 
te krijgen en de weg naar boven 
te laten inslaan. Die weg omhoog 
zou zaterdag aanstaande kunnen 
beginnen met de uitwedstrijd te-
gen het Talent Team op het pro-
gramma.

(JM)

okTobErfEsT mEEr 
dAn GEslAAGd

na een solide en goede wed-
strijd van onze mannen (én 3-0 
winst), kon het feest eigenlijk al 
beginnen, maar eerst moesten 
de dames nog de punten binnen 
halen. Helaas is dat niet gelukt 
en moeten we vaststellen dat het 
geen beste pot was. Misschien 
had dit een kleine domper op de 
feestvreugde moeten zijn, maar 
nadat de muziek goed los kwam, 
was daar niets meer van te mer-
ken. Veel uitgedoste alternoten 
leerden elkaar beter kennen, 
probeerden toonhoogte te hou-
den tijdens het meezingen en her 
en der gingen de voetjes van de 
vloer. Stiekeme filmpjes werden 
bekeken door de Toppers. De 
broodjes worst en natuurlijk het 
bier en de wijn, vonden de weg 
naar de dorstige kelen. De snel 
ingehuurde Dj emiel zorgde dat 
de sfeer er goed in bleef tot de 
nachtelijk uurtjes. Een spel met 
pingpongballetjes en rode bekers 
is gespeeld, waarbij veel werd ge-
lachen. Mij is het doel ontgaan. 
Het Oktoberfest mag als geslaagd 

beschouwd worden. En ik wil ook 
de heren van 1 bedanken voor 
het opruimen en schoonmaken 
van de kantine. Vele handen ma-
ken licht werk en dat bleek maar 
weer. natuurlijk ook dank aan de 
DJ, de barbezetting en de oprui-
mers van het laatste uur.
Tot het volgende feest, alterno-
ten. Dames 2 is al druk bezig met 
de voorbereidingen, maar de da-
tum is al bekend: Zaterdag 4 fe-
bruari 2017. Het aloude bekende 
neOrCaFe moet plaatsmaken 
voor iets nieuws. Ik ben nieuws-
gierig en zet de datum alvast in 
mijn nieuwe agenda.
Tussendoor hebben we nog me-
nig ander evenement, dus houd 
de agenda goed in de gaten.

Monique



Coolen   

Alterno
Apeldoorn
sponsorEn

offiCiAls 
dAmEs 1
1e sCHeIDsreCHTer 
Paul Distel
2e sCHeIDsreCHTer 
Hélène geldof
TeCHnIsCH jurylID 
Wim Oudbier
lIjnreCHTer 1 
gerdien Feijten
lIjnreCHTer 2 
stef Mengerink
 
HEREN 1
1e sCHeIDsreCHTer 
Mark-jan Wijnstra
2e sCHeIDsreCHTer 
Henk-Willem Pol
jurylID 
Frans lodérus
lIjnreCHTer 1 
Bert Meering
lIjnreCHTer 2 
sander riezebos

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

do 27 okt 20.30: Coolen-alterno h1 - abiant lyCurGus h1 

sTAf
TRAINER: jeroen Monshouwer
ASS. TRAINER: niels ringenaldus
MANAGER: Peter Schuitemaker
fySIO: johann de jong
VERZORGER: Erik Bijsterbosch
ScOuT: lars Beumer

nr. nAAm posiTiE GEb dATum  lEnGTE
1  saM gOrTZaK spelverdeler 15-03-1995 1,90 m
2  WyTZe KOOIsTra Diagonaal 30-06-1982 2,10 m
3  Bryan Fraser Passer-loper 31-01-1991 1.99 m
4  TjerK DerCKsen Passer-loper 31-01-1992 1,91 m
5  AUKE VAN DE KAMP Passer-loper 31-07-1995 2.04m
6  MaTT WesT spelverdeler 01-10-1993 1,98 m
7  NICK OLSON Middenaanval 21-12-1993 2,08 m
8  JUST DrONKErS Libero 07-06-1993 1,87 m
9  sTIjn Van sCHIe Diagonaal 19-02-1995 2,02 m
11  sanDer sCHePer Hoofdblok 14-12-1995 2,04 m
12  MIKelIs BerZIns Passer/loper 09-08-1990 1.91 m
17  NIELS DE VrIES Middenblok 04-07-1996 2,06 m
18  DennIs BOrsT Middenblok 01-02-1992 1.98m 
 

sTAf
HOOfdTRAINER/cOAcH
arjan TaaIj
ASSISTENT TRAINER/cOAcH
gerarD sMIT
TEAmmAnAGEr
WIlleM FrIelIng

woe 26 okt 20.00: Coolen-alterno d1 - oskam taurus d1

nr. nAAm lEnGTE  lfTd posiTiE 
1 rosita Blomenkamp 171 cm 26 Libero
3 Carlijn Oosterlaken 188 cm 24 Passer/Loper
4 Anna Mebus 185 cm 16 Spelverdeler
5 Juliët Lohuis 190 cm 20 Middenaanval
6 Eline Timmerman 192 cm 17 Middenaanval
7 Silke Schuitemaker 181 cm 20 Passer/Loper
8 Bregje van den Heuvel 183 cm 23 Spelverdeler
9 Linda te Molder 181 cm 27 Diagonaal
10 Annemiek te Beest 184 cm 22 Passer/Loper
12 Joëlle Vilé 191 cm 19 Diagonaal
14 Heleen Hesselink 188 cm 27 Middenaanval

sTAf
TRAINER/cOAcH: 
ali Moghaddasian
ASS. TRAINER: Albertine de Haan
en Wouter van goeverden
MANAGER: Hans Stindt
fySIO: yvonne Minderhoud
ScOuT: Connor Dornan en 
Manon Koopman

nr. nAAm lfTd posiTiE 
1 Mira Innemee 18 Diagonaal
2 Juliette van Duijnhoven 26 Passer-Loper
3  Marije neuman 22 Middenaanval
6 Jessica Smit 23 Passer-loper
7  Danielle Docter 22 Libero
9 lobke van Oosterom 19 spelverdeler
10  Cinde nieuwenhuijsen 21 Passer-loper
12  lisa Kersten 21  Middenaanval
13 noa de Bruin 16 Passer-loper

sTAf
TRAINER/cOAcH: 
Mark roper
MANAGER: 
josien leurijk, ralph Koot
fySIO: Fysio Workshop
KRAcHT: Piazza sport
dATAVOLLEy: 
geerten Klarenbeek

volG dE livE 
sTAndEn 

vAn dAmEs 1 
EN HEREN 1

Ook tijdens het seizoen 2016-
2017 willen we de thuisblij-
vers op de hoogte te houden 
van de wedstrijdvoortgang van 
Dames 1 en Heren 1. Dankzij 
“Volleybalstatistieken.nl” kun 
je het scoreverloop live volgen 
en deze pagina’s zijn via onze 
site bereikbaar gemaakt onder 
“Wedstrijdzaken” / “Program-
ma & Uitslagen” en vervolgens 
onder Live Score – Dames 1 of 
Heren 1.

Altijd handig als onze teams uit 
spelen en je bent niet in de ge-
legenheid daarbij te zijn.


