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16 Hoera het is weer zaterdag. En 
weer staat er een middag en 
avond topvolleybal  op het pro-
gramma. Voor de liefhebbers is 
het genieten geblazen, want van-
af 12.30 spelen de seniorenteams 
in de alternohal met als hoogte-
punten Dames 2 om 15.00 uur, 
Heren 1 om 17.30 uur en Dames 
1 om 20.00 u. En het gaat ergens 
om vandaag. Voor Dames 2 om de 
vraag of de koppositie kan worden 
behouden. Daarvoor moeten de 
dames van Eric  in ieder geval drie 
punten afpakken van Veracles. 
Beslist geen gemakkelijke opgave.  
Ook voor heren 1 wordt het een 
zwaar middagje, als de talenten 
uit arnhem op bezoek komen. 
Weliswaar staan beide teams 
puntgelijk maar de arnhemmers 
wonnen vorige week verrassend 
thuis van rijswijk. Coolen alterno 
daarentegen, moest genoegen 
nemen met slechts één setwinst 
in het Omnisport. Winst vandaag 
is dus voor beide teams belangrijk 
om het vizier omhoog te kunnen 
blijven richten. Dat geldt al hele-
maal voor Dames 1. Tot nu toe wil 
het voor de dames van ali Mog-
haddasian nog niet zo lukken al-
lemaal. Met twee winstpartijen 
(op Taurus en Talent team) staan 
de meiden op een 7e plaats. De 
tegenstander die vandaag op be-
zoek komt, staat een stuk hoger 
en is de verrassing van de Eredi-
visie tot nu toe. Benieuwd of de 
groenen zich, na de nederlaag 
van vorige week tegen Eurosped, 
kunnen oprichten tegen Flamin-
go’s. Het wordt al met al weer een 
boeiende zaterdag. Zonder feest 
in het clubhuis aan het einde….
maar dat mag de pret niet druk-
ken. Dan moet het feestje maar in 
de zaal gemaakt worden. Ik wens 
u een plezierige zaterdag. 

voorwoord
DOOr jOs MulDEr
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Volgende Flits verschijnt op 
ZATErdAG 29 okTobEr 2016. Kopij 
binnen donderdag voor verschijning.

Het is nog steeds 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 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 Bredenoort 
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 be-
stellen tot 18 november. U heeft 
uw bestelling dan ruim voor 5 de-
cember in huis!

bEsTEl: uniEk AlTErnovEsT

November
25. Sinterklaas bij mini’s

December
28, 29 en 30 DBS-jeugdtoptoernooi

JaNuari
4 en 5. Rabobank minitoernooi

8. Wenz recreantentoernooi

mei
20. Slotfeest

Met ingang van dit seizoen is 
het mogelijk om in het club-
huis gebruik te maken van pin-
betaling. uiteraard verdient dit 
de voorkeur boven contante 
betalingen. Het op rekening 
laten zetten is niet (meer) mo-
gelijk.

Hoi, ik ben Eline Timmerman, ik 
ben 17 jaar oud en dit wordt mijn 
eerste seizoen bij alterno als mid-
den. Ik kom uit rijssen en daar 
ben daar op mijn 7e begonnen 
met volleyballen bij rivo rijssen. 

3 jaar geleden ben ik gevraagd om 
op Papendal te komen wonen en 
trainen.  De afgelopen 2 jaar heb 
ik bij het Talenteam Papendal ge-
speeld.  Verder heb ik 2 jaar bij de 
selectie van Jeugd Oranje gezeten 
en heb diverse toernooien mogen 
spelen (o.a. het EK in Bulgarije) en 
zit nu nog in de selectie van Jong 
Oranje. Ik studeer Wellness & 
lifestyle MBO 4 op het Helicon in 
apeldoorn. naast volleybal vind 
ik het leuk om met vriendinnen af 
te spreken,te  winkelen en lekker 
uit eten te gaan. Ik heb heel veel 
zin in komend seizoen en hoop 
met alterno landskampioen te 
worden.

Groetjes 
Eline Timmerman

bACk on TrACk

afgelopen week hadden we een 
druk programma met donderdag 
eerst de koploper lycurgus op 
bezoek. We begonnen sterk aan 
de wedstrijd, met goed side-out 
spel en af en toe een gewonnen 
rally uit een verdediging gingen 
we prima mee tot halverwege de 
set. Toen kwamen de groningers 
op gang, goede services kregen 
we om de oren en wij maakten 
vooral veel fouten, we strand-
den op 18 punten in de eerste 
set. Dit beeld herhaalde zich in 
de tweede en derde set, lycurgus 
zette veel servicedruk terwijl wij 
niet zo gek veel ballen meer bin-
nen de lijnen kregen, met 25-15 
verloren we die sets en was het 
binnen een uurtje klaar. Op zater-
dag stond de apeldoornse derby 
op het programma in de Om-
nisport hal. Weer begonnen we 
goed aan de wedstrijd, we pakten 
blockjes, verdedigden wat ballen 
en scoorden ook de side-out goed 
waardoor we met 25-23 wonnen. 
in de tweede set gingen we ook 
goed mee, tot we halverwege 

een klein dipje hadden, het gat 
was geslagen en Dynamo won. 
Ook in de twee sets hierna speel-
den we goed volleybal, er werd 
hard gewerkt en de beleving was 
terug in de ploeg. Helaas bleek 
Dynamo toch een maatje te sterk 
en verloren we dus met 3-1, geen 
schande tegen de nummer 2.
Vandaag spelen we weer een be-
langrijke wedstrijd voor de pun-
ten, om 17:30 thuis tegen Talent-
Team Papendal uit arnhem. In de 
voorbereiding hebben we deze 
jongens al getroffen op Papen-
dal, daar verloren we met 1-3. 
In die wedstrijd speelden we wat 
rommelig, maar nu wordt alles 
anders, we zijn vlijmscherp. We 
hebben de nodige trainingsuren 
besteed aan de service en ook 
de communicatie en spelbeleving 
zijn weer helemaal terug! Kom 
dus kijken en schreeuw ons naar 
de overwinning in deze belang-
rijke wedstrijd! 

Een groet van Heren 1!
Wouter

GroTE Club ACTiE
De inleverdatum is formeel al 
verstreken, maar mocht je je 
boekje nog niet hebben ingele-
verd, doe het dan snel. Vergeten 
loten te bestellen?? Ook dat kan 
nog. Doe het via onze website 
digitaal. 

dbs JEuGd Top 
ToErnooi

Helaas is er een foutje geslopen 
in de gecommuniceerde data. 
Het toernooi zal plaatsvinden op 
27, 28 en 29 dec. 

In onze eigen alternohal zullen de 
jeugdteams zich voorbereiden op 
Nationale Jeugdkampioenschap-
pen. De eerste ronde is op zater-
dag 7 januari. Voor de dagen van 
het toernooi zijn we nog op zoek 
naar mensen die de bar willen be-
mensen. Kun jij een paar uurtjes 
ons helpen??? Meld je aan via 
Activiteiten@alterno-apeldoorn.nl



VrIjDag 4 nOVEMBEr

19:15 VV Alterno DS 6 - 
Voorwaarts Ds 3
19:15 VV Alterno MB 1 - 
sss MB 1
21:15 VV Alterno HS 6 - 
avior Hs 9
21:15 VV Alterno HS 3 - 
WsV Hs 1

ZaTErDag 5 nOVEMBEr

9:00 VV Alterno MC 4- 
Hellas MC 1
9:00 VV Alterno MC 5 - 
Hevo MC 3
10:45 VV Alterno MC 2 - 
VVH MC 1
10:45 VV Alterno MC 3 - 
VVH MC 2
12:30 VV Alterno DS 3 - 
Tornado geesteren Ds 1
12:30 VV Alterno MA 1 - 
avior Ma 2
15:00 VV Alterno DS 2 - 
IBM Client Innovation Center 
Benelux/Veracles Ds 1
17:30 Coolen-Alterno HS 1 
- TT Papendal/arnhem Hs 1
20:00 Coolen-Alterno DS 1 
- Flynth Flamingo’s Activia 
(FasT) Ds 1

kiJkwiJZEr

kEuZEs 
mAkEn……?!
Een dagelijks terugkerend feno-
meen. wat gaan we eten, waar 
gaan we naar toe, hoe ga ik 
dat aanpakken, moet ik links of 
rechtsaf, leuk of niet, gezond of 
alleen maar lekker, bewegen of 
stilzitten……

Ze hadden nog zoveel sportieve 
ambities maar een onwillig been, 
knie, voet gaf hen een duidelijke 
beperking. Topsporters die voor-
tijdig moesten stoppen. Sporters 
met een vervelende terugkeren-
de blessure. Even weer actief en 
toch weer moeten afhaken. En 
dan….welke keuzes heb je dan 
om je sportieve “loopbaan” niet 
te hoeven beëindigen? staande 
sporten gaat niet meer….dan 
maar wandelen of rustig fietsen 
desnoods met E-bike? Duidelijk 
is dat je “onderdanen” niet meer 
dat doen wat je graag zou willen. 
En nu komt-ie! niet iets doen wat 
je niet (meer) kunt maar er voor 
gaan wat er nog wel mogelijk is. 
laten we ons eens beperken tot 
de volleybal helden – jong, oud, 
toppers of zwoegers hoe dan ook 
iedereen met zijn eigen ambities! 
En dan kan het niet meer! nooit 
meer springen, sprinten, rollen, 
duiken…….het is gedaan met het 
spelletje! MOOI nIET!! Dit stukje 
gaat over wat er nog wel kan en 
zeker voor de die-hearts binnen 
het volleybal. Zolang je je armen 
en handen nog paraat hebt is er 
een geweldige kans dat je jouw 

volleybal in aangepaste vorm 
nog kunt blijven spelen. jawel ik 
heb het over zitvolleybal….voor 
mij geen gehandicapten sport 
maar op elk niveau een heerlijke 
uitdaging om jOuW sPOrT nog 
steeds te blijven beoefenen.
Keuzes maken….?! Een andere 
sport kiezen? Kies je aangepaste 
sport? Kan ik nog steeds blijven 
volleyballen bij mijn vereniging? 
(lees Alterno!!) JA DUS! Integratie 
is een algemeen goed in neder-
land. aangepast sporten binnen 
het reguliere volleybal. samen 
op de vloer, binnen de volleybal-
vereniging en met de nevobo als 
organiserende sportbond. Voor 
de huidige voorzitter van het 
hoofdbestuur van de nevobo – 
Peter sprenger – is het duidelijk. 
Indoor volleybal, Beach en Zitvol-
leybal horen onder één noemer 
en zullen door de nevobo elk 
passende aandacht krijgen. Met 
de focus op de WK in 2018 zitvol-
leybal voor mannen en vrouwen 
en een uitdagend plan om zitvol-
leybal af te helpen van het imago 
gehandicaptensport ziet de toe-
komst van het zitvolleybal er zeer 
rooskleurig uit.
Onbekend maakt onbemind? 
Daar kun jij wat aan doen! niet 
alleen een keuze maken voor je-
zelf maar ook voor anderen die 
graag willen ballen. De uitdaging 
ligt er! jij bent aan zet!  
info? zitvolleybal@
alterno-apeldoorn.nl
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mAil HET ons! 
info@alterno-apeldoorn.nl

wEnZ AlTErno midwinTEr 
opEn rECrEAnTEnToErnooi

Vorig jaar voor het eerst heeft 
alterno het WEnZ recreanten 
toernooi georganiseerd. Dat 
het voor herhaling vatbaar was, 
bleek al tijdens de dag zelf. Dit 
jaar wederom dit gezellige Mid-
winter toernooi in de alternohal, 
op zondag 8 januari. gezelligheid 
en sportiviteit staat voorop. Ook 
jij kunt meedoen. Wil je een keer 
samen met je familie, vrienden of 
je recreanten lekker ballen op de 
zondag, meld je dan aan: Activi-
teiten@alterno-apeldoorn.nl  Het 

is een recreatief toernooi, waarbij 
er minimaal 3 dames in het veld 
moeten staan. 

biJEEnkomsT GrooT suCCEs
de eerste bijeenkomst van de 
Alterno business Club was een 
groot succes en ging van start, 
met een groot aantal business-
clubleden.

De avond startte met koffie en 
thee en keuze uit lekkernijen, die 
Erik jan Brummel mooi had neer-
gezet op een grote houten plank. 
Zijn ouders rik en Talitha waren 
ook van de partij, die Erik Jan op 
alle mogelijke manieren onder-
steunen.
Om 19 uur kwamen ali en Hans 
boven zodat ali kon vertellen 
hoe hij naar topsport kijkt, wat 
motiverend kan werken voor be-
paalde wedstrijden en wanneer 
hij bepaalde ideeën inzet om het
team te laten winnen. uiteinde-
lijk sloot hij af dat hij alle facilitei-
ten samen met de staf kan orga-
niseren, maar dat de meiden het 
uiteindelijk zelf moeten doen in 
het veld.
Hierna nam jan Coolen het woord 
en feliciteerde zowel ali als Hans 
omdat beide heren resp. 50 en 60 
jaar werden. Hij heeft de doelstel-
ling van dit seizoen verteld zoals 
het uitbreiden van de business 

club met 5 nieuwe leden. Ieder-
een begrijpt dat we dit niet alleen 
kunnen. De mogelijkheid om van 
de ruimte gebruik te maken, rela-
ties of familie mee te nemen op 
zaterdagavond tijdens de thuis-
wedstrijden is één van manieren 
waarop we dit doel kunnen berei-
ken met elkaar.
genietend van een heerlijk warm 
tapas buffet hebben we met el-
kaar bijgepraat, de wedstrijd van 
de meiden bekeken en zijn er 
contracten ondertekend met de 
volgende sponsoren:
jan Coolen, De Kebath en Mi-
zuno. Connexion was helaas niet 
ind de gelegenheid in verband 
met ziekte.

We kijken terug op een geslaagde 
avond. Tot een volgende keer!

Saskia Stindt

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. 
   

Er wAs EEns……
Enige jaren geleden heeft H8 
(destijds H7) een mid-wekelijks 
uitstapje gemaakt naar de Ar-
dennen. daarover is meerdere 
keren via deze site berichtgeving 
geweest. na dit uitstapje (wij 
noemen het ons ‘hoogtepunt’) 
kwam al snel het idee om dit 
nogmaals te doen. dus wederom 
sparen, de ‘hoogtepunt-commis-
sie’ (HPC) opnieuw installeren 
en ideeën uitwisselen. na vele 
avonden vergaderen en diverse 
discussies kwam dan eindelijk 
het verlossende woord: H8 gaat 
in de herfstvakantie 2016 naar 
Malberg in de Duitse Eiffel.

Aldaar was een fantastische va-
kantiewoning gevonden; De 
Oude Pastorie!!
niks teveel gezegd, wat een 
schoonheid en luxe. 8 slaapka-
mers met eigen badkamer, een 
grote woonkamer met 16-per-
soons eettafel, een professionele 
keuken, 2 sauna’s, een jacuzzi, 
‘man-cave’ met pooltafel en een 
heuse filmzaal.

Op maandagochtend 17 oktober 
vertrokken en via Maastricht, al-
waar eerst getracht moest wor-
den om uit 2 escape-rooms te ko-
men, arriveerden we rond 15:45 
uur in Malberg. De slaapkamers 
werden verdeeld (niet iedereen 
had de hints, afgegeven door de 
HPC, begrepen), boodschappen 
gedaan (je moet natuurlijk geen 
dorst krijgen gedurende zo’n 
week) en het eten werd bereid. 
Dat laatste was verzorgd door 
albert gerritsen (de 3 beste sla-
gers) in de vorm van 3 stamppot-
ten met de nodige versnaperin-
gen. Heerlijk albert!!!!

De dinsdag werd besteed aan een 
fikse wandeling door de Teufels-
slucht (duivelskloof), een fan-
tastisch eigen bereid diner door 
joop, Paul en Marc en een media-
quiz. Vol(daan) werden de bedjes 
opgezocht aan het eind van de 
avond.

Op woensdagmorgen stond het 
ontbijt klaar voorzien van een 
fles bier bij elk bord. Waarom? 
Wij gingen de Bitburg brouwerij 
bezoeken. na een korte rit en een 
niet al te goed meewerkend res-

taurant voor de lunch de rondlei-
ding door de brouwerij. aanslui-
tend genieten van 2 consumpties 
en retour richting Malberg alwaar 
genoten werd van de sauna, de 
jacuzzi of de biljart/pool tafel. 
na het eten nog een (verkorte) 
klaverjas competitie met fraaie 
prijzen.

De donderdag stond in het teken 
van wandelen en fietsen. Lucas, 
Theo en sjors hadden 2 mooie 
routes uitgezet met de nodige 
fraaie zoekopdrachten. gelukkig 
werd alles wat we moesten zoe-
ken gevonden en is ook iedereen 
weer in De Oude Pastorie aange-
komen.
’s avonds hebben we een goed 
gesprek gehad met z’n allen maar 
werd ook op tijd het bedje opge-
zocht want de volgende ochtend 
al weer vroeg op.

Vrijdagochtend rond 10 uur alles 
netjes opgeruimd achtergelaten 
(zonder met tv’s te gooien) en 
vertrokken richting Monchau. 
Dit fraaie stadje was uitgezocht 
voor een korte wandeling en 
lunch. Helaas werd die wande-
ling niks omdat we te kampen 
kregen met wegafsluitingen en 
parkeerproblemen. Dan maar al-
leen de lunch. Deze was goed en 
daarna vertrokken richting Apel-

doorn. Dat het vrijdagmiddag in 
de herfstvakantie was hebben 
we geweten; zodra we Nederland 
binnenreden was het file.

Vrijdagavond de week samen met 
onze aanhang afgesloten onder 
het genot van een HPCrC (hoog-
tepunt commissie regels chinees) 
en een drankje in De Drie ranken.
nu zult u waarschijnlijk afvragen 
waar de titel van dit stukje over 
gaat?

In tegenstelling tot de vorige keer 
was er deze keer 1 vrouw mee. En 
daar waar de dame van de bak-
kerij dacht dat dit was voor het 
eten koken en afwassen kan ik u 
meedelen dat dit zeker niet het 
geval was. Corry is mee geweest 
ter ondersteuning van ronald 
en heeft zich kostelijk vermaakt. 
Dank Corry dat je dit hebt kunnen 
doen zodat ronald ook mee kon. 
Wij hebben van jouw aanwezig-
heid genoten en ik geloof dat dat 
ook wel wederzijds was.
Of er in de toekomst nogmaals 
een ‘hoogtepunt’ komt voor H8 is 
nog geheel onzeker. Echter gezien 
de reacties vrees ik dat de HPC 
over enige tijd wederom van stal 
zal worden gehaald.

HPC H8
Gerrit, Sjors en Laurens.



spElErs
Nr. Naam  Leeftijd 
 sarah lammers   
33 lefania de sousa Camara  12 
34 Milou jansen  12 
44 judith Timmerman  12 
45 loïs van Heuvelen  12 
46 Sofie van Echtelt  13 
47 Marinca Bosgoed  12 
115 larissa Posthuma  13 
121 anouk schut  13 
122 anne surtel  13 
125 Kimberley van Thiel  13 

bEGElEidinG
Trainer: Esther Zinnemers

volGEndE THuiswEdsTriJd
3 dec. 9:00 VV Alterno MC 5 - A.B.S. MC 1

TEAm vd wEEk: mEisJEs C515.00: vv alterno d2 - ibm Client inno-
vation Center benelux/veraCles d1

nr. nAAm lEnGTE  lfTd posiTiE 
1 Maureen ros 180 cm 23 libero
2 Moniek jansen 192 cm 24 Diagonaal
3 Judith Schaap 173 cm 18 Spelverdeler
4 Imre schuitemaker 182 cm 18 Middenaanval
5 Maren Eppingbroek 180 cm 19 spelverdeler
7 Gina Valenti 184 cm 17 Passer/Loper
8 Froukje Hoenderboom 177 cm 16 Passer/Loper
9 Marloes Zinnemers 182 cm 32 Middenaanval
10 Emma Visser 181 cm 19 Passer/loper
11 Kimberley smit 180 cm 21 Middenaanval
12 Julia Kuiper 178 cm 17 Diagonaal
13 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 36 Libero, Passer/Loper
14 Kathy Bonsen 186 cm 24 Passer/loper

sTAf
TrAinEr: Eric Meijer
AssisTEnT TrAinEr: gert Ketel
AssisTEnT TrAinEr: rick van andel
mAnAGEr: Marloes Zinnemers
sCouT: Onno van andel
sCouT: rick van andel

volGEndE THuiswEdsTriJd: 

19 NOV. 17:30 VV ALTErNO DS 2 - ECArE APOLLO 8 DS 1

nAAm posiTiE 
Chanel Baas  spelverdeler
Myrne streunding  spelverdeler
Paula Veldman  Diagonaal
Britt Schreurs  Diagonaal
Veerle Kisjes  Passer/loper
renée Houkes  Passer/loper
laura Hamming  Passer/loper
Dorien Dijkstra  Passer/loper
sanne Kroontje  Hoofdblok
jasmijn akse Hoofdblok
jente Wieldraaijer  Hoofdblok
Fleur Hukema  libero   

sTAf
TrAinEr/CoACH: Paul Oosterhof & Bart Haddink
mAnAGEr:  rick Verschuren
TC-CoNTaCT:  Daniel Koekkoek sTAnd 

Team     wedstr.  punten
1 salvora MC 3    5   22
2 Hevo MC 3    4   18
3 Heeten Sportief MC 2    3   15
4 Luttenberg MC 2    4   15
5 Voorwaarts MC 2    4   15
6 a.B.s. MC 1    5   13
7 Vocluma MC 1    3   10
8 avior MC 9    5   6
9 VV alterno MC 5    4   1
10 Hevo MC 4    4   0
11 avior MC 8    5   0

voorbEsCHouwinG 
dAmEs 2

Welkom bij de wedstrijd van da-
mes 2 alterno tegen dames 1 
Veracles. Wij staan na ons eer-
ste verlies van afgelopen zondag 
tegen Orion nog steeds aan de 
koppositie en dit willen wij graag 
zo houden! We hebben weer lek-
ker fanatiek en enthousiast ge-
traind deze week, dus een mooie 
wedstrijd wordt het zeker. Een 
aantal mooie dingen die u kunt 

verwachten van deze wedstrijd 
zijn een knoeiharde klap van gi-
nagans, een geweldig Killblok van 
Monypony, een prachtige red-
ding van Mauwiepauwie, lekkere 
setjes van juudje schaap en nog 
veel meer! Hopelijk geniet u net 
zo van ons spel als dat wij doen! 
Veel plezier met kijken!

Groetjes,
Imre aka Impala 

ACTiviTEiTEnCommissiE
recentelijk zijn we als commis-
sie weer eens om de tafel gaan 
zitten. 

Nieuwe ideeën voor activiteiten 
voor alle alternoten, waar en 
op welk niveau je ook traint en 
speelt. Houd de agenda goed in 
de gaten, want we weten zeker 

dat er enkele verrassende eve-
nementen zullen plaatsvinden. 
De voorbereidingen zijn in volle 
gang, maar we kunnen er nog 
niets over verklappen.
Wat we wel kunnen verklappen is 
dat het Slotfeest zal plaatsvinden 
op zaterdag 20 mei. noteer dus 
alvast in je nieuwe agenda. 

Nog niet zo lang geleden: tij-
dens een bedrijfsuitje mocht 
ik me onderwerpen aan een 
rijvaardigheidstest. al zo’n 40 
jaar toer ik rond dus wie zou 
mij nou nog wat moeten leren? 
nou, dat viel tegen. Als je ge-
wezen wordt op de ingesleten 
gewoontes achter het stuur 
dan dringt het langzaam door: 
ben ik echt een gevaar op de 
weg…?? 

En, het is natuurlijk nogal con-
fronterend als je zo op een aan-
tal verbeterpunten wordt gewe-
zen. Dat gebeurde dan ook nog 
op zo’n manier dat ik me niet 
bepaald positief aangemoedigd 
voelde om de aanwijzingen op 
te volgen. Mijn onkunde werd 
me zo nors en zo ondubbelzin-
nig duidelijk gemaakt dat het 
me zwaar begon te irriteren.

Waarom dit opstapje? Volleybal 
is een sport waarin talent heel 
veel bijdraagt aan het plezier 
dat je aan de sport beleeft en 
het succes dat je er mee kunt 
halen. Daar is dan vooral ook 
nog een team voor nodig. laten 
we de trainer/coach niet verge-
ten. soms moeten ingesleten 
patronen worden afgeleerd, 
soms moet er een confrontatie 
zijn met nieuw, met anders, met 
“noem maar op”. En hoe be-
langrijk is het dan dat het talent 
wordt aangeboord, dat je wordt 
aangemoedigd dat in te zetten 
en verder te ontwikkelen.

“Zijn er dan nog wel punten die 
ik goed doe?”, was de vraag die 
ik durfde te stellen. De instruc-
teur die mij haarfijn op mijn 
tekortkomingen wist te wijzen 
was met stomheid geslagen. “Ik 
ben er niet voor om te zeggen 
wat je goed doet!” wist hij me 
te verstaan te geven.

Vandaag, op deze nieuwe super-
zaterdag bij alterno-apeldoorn 
hebben we vanaf de tribunes 
alle gelegenheid om talenten 
te bespeuren. Om 15.00 uur 

ons dames 2 tegen IBM Client 
Innovation Center Benelux / 
Veracles (best een stoere spon-
sornaam…), om 17.30 uur ons 
Heren 1 tegen TT (talenten?) 
Papendal/arnhem en dan om 
20.00 uur ons D1 tegen Flynth 
Flamingo’s Activa (ook een hele 
mond vol).

Drie wedstrijden om aan te 
moedigen, om te genieten van 
talenten en het plezier in het 
volleybal spel. Drie wedstrijden 
lang om te zien wat er goed 
gaat en nog beter kan. spreek 
eens met jezelf af om vooral te 
letten op dat wat er (erg) goed 
gaat. Gun jezelf eens de tijd om 
dan ook eens te kijken naar die 
trainer/coaches aan de rand van 
het veld. Weten ze het te waar-
deren? Wordt een aanmoedi-
ging meegegeven? 

allemaal veel kijkplezier ge-
wenst.

Column
jaaP Van BruMMEn

vAArdiGHEid!

oliEbollEn of AppElflAppEn

oliebollen of appelflappen be-
stellen van bakkerij Toet via Al-
terno.

Het einde van het jaar komt in 
zicht en dat betekent oliebollen 
tijd. Ook dit jaar gaan we weer 
een actie doen samen met onze 

sponsor Bakkerij Toet. Binnenkort 
zal het bestelformulier online 
staan en kun je er zeker van zijn 
dat jij super oliebollen kan eten 
op oudejaarsdag. Houd de site 
in de gaten. De bestelling kan op 
zaterdag 31 december opgehaald 
worden in de alternohal (geen 
lange wachtrijen bij de oliebol-
lenkraam, want je bestelling ligt 
gewoon klaar).



Coolen   

Alterno
Apeldoorn
sponsorEn

offiCiAls 
HErEN 1 
1E sCHEIDsrECHTEr 
Daniël Jettkandt
2E sCHEIDsrECHTEr 
Wouter goslinga
TECHnIsCH jurylID 
Peter groenewegen
lIjnrECHTEr 1 
jan Kloosterboer
lIjnrECHTEr 2
Klaas Hijlkema
 
DaMES 1
1E sCHEIDsrECHTEr 
Ingeborg Kooter
2E sCHEIDsrECHTEr 
Marc Bloemhard
TECHnIsCH jurylID 
Peter groenewegen
lIjnrECHTEr 1 
Koos van Delden
lIjnrECHTEr 2 
gerdien Feijten

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

Coolen-alterno h1 - tt papendal/arnhem h1

sTAf
TrAinEr: jeroen Monshouwer
Ass. TrAinEr: niels ringenaldus
mAnAGEr: Peter schuitemaker
fysio: johann de jong
vErZorGEr: Erik Bijsterbosch
sCouT: lars Beumer

volGEndE THuiswEdsTriJd:
19 nov. 20:00 
Coolen-alterno Hs 1 - 
Vallei Volleybal Prins Hs 1

Coolen-alterno d1 - Flynth FlaminGo’s aCtivia (Fast) 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

volGEndE THuiswEdsTriJd:
16 nov. 20:00 Coolen-Alterno 
Ds 1 - Peelpush Ds 1

mini’s vAn dE wEEk: 

loTTE koorEmAn md8

myrTHE vAn ZEisT md8

SaNDEr TEN VoorDE JE1

BaS VaN BruggEN JE1
 

nr. nAAm                           posiTiE lfTd          lEnGTE
1 rachel Feron Spelverdeelster  24 jaar  1.76
2 Brechtje Kraaijvanger Diagonaal  18 jaar  1.87
3 Veerle vd Heuvel Passer/loper  20 jaar  1.83
4 Esther Kramer spelverdeelster  22 jaar  1.80
5 Lynn Blenckers Middenpositie  22 jaar  1.88
6 Steffie Janssen Passer/Loper  28 jaar  1.80
7 Annefleur Peters Libero  22 jaar  1.72
8 Shannon Gerhardt Passer/Loper  29 jaar  1.76
9 Joska Fransen Middenpositie  21 jaar  1.88
11 Ireen Koenen Libero 22 jaar   1.67
12 nynke rovers Diagonaal  20 jaar  1.88

sTAf
TrAinEr/CoACH: jacek Ziemba
AssisTEnT TrAinEr: joshua
fysio: rachelle & Perry

nr. nAAm GEbdATum  lEnGTE posiTiE 
1 Gijs van Solkema 21-5-1998 1.94m Setter
2 Noah van Dam 9-6-1999 1.94m Setter
3 David Bes 18-11-1999 2.00m Mid
4  Cas Abraham 17-5-1999 1.92m  Wing-Spiker 
5 Luuc van den Ent 27-7-1998 2.10m Mid
6 Max van Weerden 3-3-1999 1.92m  Wing-spiker 
7 Michiel Ahyi 28-7-1998 2.00m Wing-Spiker 
8 Bennie Tuinstra 13-9-2000 1.98m Wing-spiker 
9 Ivar de Waard 4-6-1997 2.03m Opposite
10 Fabian Plak 23-7-1997 1.98m Mid
12 Pascal Hoogstra 4-7-1997 2.01m Wing-Spiker 
13 rik van solkema 11-6-1999 2.00m Opposite
14 Daan Streutker 21-7-1999 2.01m Opposite

sTAf
TrAinEr: 
Claudio gewehr 
Ass. TrAinEr:
arnold van ree 


