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16 WEEKEND ZONDER 
TOPVOLLEYBAL?

Geen topvolleybal in de Alterno-
hal dit weekend. Of beter gezegd, 
geen eredivisie of topdivisie vol-
leybal want ook de overige teams 
van onze vereniging spelenna-
tuurlijk op de toppen van ieders 
kunnen. Voor de eredivisie moet 
u nog even wachten tot woens-
dag 16 november. Peelpush 
brengt die avond een bezoekje 
aan ons knusse halletje. Dan ook 
aan dames 1 de taak om zich een 
weg omhoog te knokken. Dat 
kan dit weekend al, mits er een 
goed resultaat in Sneek behaald 
wordt. Iets wat zeker niet on-
mogelijk is voor de ploeg van Ali 
Moghaddasian. Heren 1 gaat dit 
weekend ook op pad. Op zondag 
wordt de Taurus hal door onze 
mannen aangedaan.  Een lastige 
klus staat de mannen te wachten 
want de Houtense formatie bezet 
momenteel plaats 4 tegenover 
plaats 11 voor onze Groenen. 
Tot slot dames 2 dat afgelopen 
weekend de koppositie in de Top-
divisie over moest doen aan Dy-
namo. Eric Meijer gaat met zijn 
jonge formatie naar Huizen om 
met PDK de strijd aan te binden. 
Geen Ere- en Topdivisie dus maar 
dat neemt niet weg dat er genoeg 
moois in de Alternohal te zien is 
dit weekend. Er spelen namelijk 
veel jeugdteams thuis en ook de 
ploeg van Paul ten Broeke moet 
om 17.00 uur aan de bak. Een 
mooie gelegenheid om eens te 
gaan kijken bij Heren 2 lijkt me. 
U kunt natuurlijk ook altijd onze 
topteams achterna reizen. Ze 
hebben uw support nodig. 

VOORWOORD
DOOR JOS MULDERHet 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 bestelling dan ruim 
voor 5 december in huis!
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Volgende Flits verschijnt op 
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De Alterno

Activiteiten

Kalender

November

December

16 Coolen-Alterno DS1 -
 Peelpush DS1
19 Coolen-Alterno H1 - 
 Vallei Volleybal Prins H1
25 Sinterklaas op bezoek 
 bij bij de Mini’s

3 Superzaterdag
17 Coolen-Alterno DS1
 Eurosped DS1
27-29 DBS-jeugdtoptoernooi

Januari

De Alterno

Activiteiten

Kalender
4 en 5 Rabobank minitoernooi
7 Voorronde Open Club
8 WENZ recreanten
 toernooi
14 Coolen-Alterno HS1-
 Nesselande HS1
21 Coolen-Alterno DS1-
 VC Sneek DS1
28 Coolen-Alterno HS1-
 Draisma Dynamo HS1

Vooruitblik

Februari
Feest Dames 2

Maart
Finale Open Club

Mei
Regiokampioenschappen CMV

Slotfeest
Gesloten clubkampioenschappen

Juni
Minikamp

Jeugdkamp

ALTERNO WENZ RECREANTEN VOLLEYBAL 
TOERNOOI: VANAF NU KAN JE JE INSCHRIJVEN.

De uitnodigingen zijn de deur uit. 
Nu is het wachten op de aanmel-
dingen. En dankzij Jos Mulder nu 
ook helemaal digitaal en met ide-
al-betaling. Met een enkele druk 
op de knop, heb je je ingeschre-
ven en ben je verzekerd van een 
prachtig toernooi op zondag 8 
januari. Sponsor WENZ helpt ons 
weer mee om er een super ge-
zellig en sportief toernooi van te 
maken. Ontvangst met een kopje 
koffie en een gebakje en het feest 
kan beginnen. Ook zin om deel te 
nemen met je recreanten-, fami-
lie- of vriendenteam? Geef je op 
via de website:
www.alterno-apeldoorn.nl/
betaling-wenz-
recreantentoernooi-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. 
   

JONG ALTERNO VERSUS VERACLES

Afgelopen zaterdag mochten wij 
aftrappen op de Super Saturday 
tegen Veracles dames 1. We be-
gonnen de wedstrijd met een erg 
jonge opstelling, namelijk met 
een gemiddelde leeftijd van 17,7. 
De eerste set begon ondanks 
hard werken met een kleine ach-
terstand. Naar het einde van de 
set werd Gina ingebracht om er 
even een paar ballen in te knallen 
en dit deed ze dan ook graag. We 
wisten de stand om te draaien 
en zo wonnen we de eerste set. 
Er volgde een erg spannende, 

hardwerkende en enthousiaste 
wedstrijd. De ene set werd door 
Veracles gewonnen en de ander 
weer door ons. Dit resulteerde 
dan ook in een vijfde setter. Aan 
het begin van de set bleven we 
nog dicht bij elkaar, maar door 
een erg goede serveserie van de 
tegenstander kwamen we op een 
achterstand te staan. En bij zo’n 
vijfde set zijn die 15 punten er 
maar erg weinig, dus we konden 
de achterstand jammer genoeg 
niet meer omdraaien en dus ver-
loren we met 2-3.

Vandaag spelen we tegen Prima-
donnakaas Huizen. Hier hebben 
we al een oefenwedstrijd tegen 
gespeeld, dus we weten wat we 
kunnen verwachten. Hopelijk 
kunnen we er weer een mooie 
pot van maken!

Groetjes,Imre



VRIJDAG 11 NOVEMBER

19:15 VV Alterno DS 7 - 
SV Dynamo Apeldoorn DS 4
19:15 VV Alterno DS 8 - 
Salvora DS 2
21:15 VV Alterno HS 3 - 
Time Out’75 HS 1
21:15 VV Alterno HS 8 - 
SV Dynamo Apeldoorn HS 11

ZATERDAG 12 NOVEMBER

9:00 VV Alterno MC 1 - 
Dynamo Tubbergen MC 1
9:00 VV Alterno JB 2 - 
Time Out’75 JB 1
11:00 VV Alterno MB 2 - 
Volleybalvereniging Zeewol-
de MB 1
11:00 VV Alterno MB 3 - 
Spiker MB 1
13:00 VV Alterno JB 3 - 
VIOS Eefde JB 1
13:00 VV Alterno MA 2 - 
Salvora MA 1
15:00 VV Alterno JA 2 - 
Set Up ‘69 JA 1
15:00 VV Alterno DS 9 - 
Spiker DS 4
17:00 VV Alterno HS 4 - 
N.V.C. HS 
17:00 VV Alterno HS 2 - 
AVV Keistad HS 1
19:00 VV Alterno DS 10 - 
Spiker DS 5
19:00 VV Alterno DS 11 - 
Terwolde DS 1

WOENSDAG 16 NOVEMBER

20:00 Coolen-Alterno DS 1 
- Peelpush DS 1

VRIJDAG 18 NOVEMBER

19:15 VV Alterno DS 6 - 
HRpm Hevo DS 1
19:15 VV Alterno MA 3 - 
Setash MA 1
21:15 VV Alterno HS 5 - 
Primavo HS 1
21:15 VV Alterno JA 3 - 
Gemini JA 1

KIJKWIJZER

STAND H1
 Team Wedstr.  Punten
1 Abiant Lycurgus HS 1  6  18
2 Draisma Dynamo HS 1  6  17
3 Seesing Personeel Orion HS 1  6  15
4 SV Land Taurus HS 1  6  12
5 Inter Rijswijk HS 1  6  10
6 Vallei Volleybal Prins HS 1  6  9
7 TT Papendal/Arnhem HS 1  6  7
8 Nesselande/VoorElkaar.nl HS 1  6  5
9 Coolen-Alterno HS 1  6  4
10 Advisie/SSS HS 1  6  4
11 ARBO Rotterdam Volleybal HS 1  6  4
12 Coniche Topvolleybal Zwolle HS 1  6  3

ALTERNO GRIJPT NET NAAST WINST
Afgelopen zaterdag speelden we 
tegen FAST Flamingo’s. Hoewel 
ze debuteren op het hoogste ni-
veau, zijn er meerdere speelsters 
die enkele jaren eredivisie-erva-
ring hebben. Aangevuld met ta-
lentvolle meiden maakt het een 
team dat vanaf het begin van het 
seizoen bovenin meedraait. Een 
klus die niet zomaar geklaard 
zou zijn dus.

Ali stuurde het volgende zevental 
het veld in: Bregje, Joëlle, Heleen, 
Juliet, Silke, Carlijn en Rosita. De 
eerste paar punten ging het gelijk 
op. Op de helft van de set gaf Fla-
mingo’s echter wat extra gas, ter-
wijl wij onder de druk meer eigen 
fouten begonnen te maken. Een 
achterstand van circa zeven pun-
ten betekende dat er gevochten 
moest worden. We gingen dan 
ook niet bij de pakken neerzit-
ten en gaven tegengas. De ach-
terstand werd kleiner en kleiner, 
maar de inhaalrace werd te laat 
ingezet. De eerste set ging dan 
ook naar het team uit Gennep.
De tweede set verliep bijna te-
genovergesteld. Terwijl wij een 
comfortabele voorsprong neer 
wisten te zetten, schakelde Fla-
mingo’s bij om zich terug te knok-
ken in de set. Hoewel ze dichtbij 
waren, waren wij het die er dit 
keer met de winst vandoor gin-
gen. Ook de derde set waren wij 

de bovenliggende partij. Met 
name vanaf de achterlijn wisten 
we Flamingo’s onder druk te zet-
ten, wat resulteerde in een te-
rechte 2-1 voorsprong.
Helaas konden we de flow die we 
in de derde set hadden niet vast-
houden. Flamingo’s heeft relatief 
weinig lengte, wat nadelig kan 
zijn in de blokkering. Een voor-
deel is vaak dat het verdedigend 
sterke ploegen zijn, en de tegen-
stander de boel aanzienlijk vaker 
moet slaan voordat er een op de 
grond valt. Vanwege de vechtlust 
van beide ploegen resulteerde dit 
in lange rally’s. Aan het einde van 
de rit waren wij echter vaker de 
ploeg die een fout maakte, afge-
dwongen door de tegenstander. 
Al met al ging deze set overtui-
gend naar Flamingo’s: 15-25.
De vijfde set attendeerden we 
elkaar op dat we scherp moes-
ten beginnen. Een 0-3 achter-
stand liet zien dat dat niet het 
geval was. We wisten het toch 
om te buigen door met name 
knallers van Eline. Met een 8-7 

voorsprong wisselden we van 
helft. Met vier servicefouten in 
de vijfde set, tegenover (vrijwel?) 
geen van Flamingo’s wordt het 
echter lastig de overwinning bin-
nen te slepen. Omdat Flamingo’s 
er beter in slaagde de foutenfre-
quentie laag te houden, gingen zij 
er met twee punten vandoor en 
bleven wij met slechts een puntje 
achter. Toch hebben we een over-
wegend positief gevoel aan de 
wedstrijd overgehouden. Linda is 
weer fit, Annemiek is op de weg 
terug en we hebben gevochten 
voor wat we waard waren. Zater-
dag 5 november was Flamingo’s 
‘simpelweg’ verder dan wij. Aan 
ons om te laten zien dat daar in 
de return geen sprake meer van 
is. Maar eerst staat de wedstrijd 
tegen VC Sneek op het program-
ma. Een team dat aan ervaring 
heeft ingeleverd, maar talentvol-
le speelsters erbij heeft gekregen. 
Om 19.30 uur zal de strijd losbar-
sten. We zien u graag daar!

Carlijn

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

 olley
   ANDERSVRABOBANK MINITOERNOOI

Op woensdag 4 en donderdag 
5 januari 2017 organiseren wij, 
volleybalvereniging Alterno-
Apeldoorn, het Rabobank-Mini-
toernooi voor jullie, de mini’s. 
Deze dagen zullen de wedstrij-
den starten om 10.00u en duren 
tot aan het eind van de middag. 
De wedstrijden in een bepaalde 
poule zullen niet de hele dag in 
beslag nemen, het kan dus zijn 
dat een team pas later op de dag 
hoeft te starten of eerder klaar is. 
Dit hangt af van het aantal aan-
meldingen. Het definitieve pro-
gramma sturen we voor de kerst 
naar de contactpersonen en komt 
op de Alternosite te staan.
(www.alterno-apeldoorn.nl)
te staan.

Mocht het zo zijn dat we te wei-
nig aanmeldingen hebben voor 
beide dagen, dan zal het toernooi 

op donderdag 5 januari gespeeld 
worden. We hopen natuurlijk dat 
jullie met je team meedoen. Elk 
team dient voor een scheidsrech-
ter te zorgen. Je kunt je team (mi-
nimaal 4 pers) inschrijven tot 10 
december 2016.
Voor het inschrijfformulier: zie de 
website

Vriendelijke groeten,
Eline Konijnenberg 

en Wendy Spijkerbosch
Minicommissie VV Alterno, 

activiteiten

STIJGENDE LIJN VOOR MA2

Moesten we bij de eerste wed-
strijd nog aan elkaar wennen en 
gelijk tegen de wat later bleek 
de ongeslagen nr 1 Voorwaarts 
MA1 (3-2 verloren na met 2-0 te 
hebben voorgestaan), zijn we nu 
in een stijgende lijn en al aardig 
op elkaar ingespeeld.

Meiden zijn aan elkaar en ik denk 
nu ook aan mij gewend en we 
gaan er met z’n allen voor.
Volgende wedstrijd werd met 
4-0 tegen Avior MA3 gewonnen, 
daarna met 3-1 tegen Voluma 
MA1. Staan nu 2e in de compe-
titie.
Zaterdag tegen Salvora MA1 wat 

eigenlijk gezien de stand verge-
lijkbaar team is en dus heel span-
nend gaat worden.
Maar we hebben het voordeel 
dat we thuis spelen en dat er al-
tijd veel ouders komen kijken om 
ons aan te moedigen.
Ook het trainen gaat goed met 
een opkomst van bijna altijd 
100% en we hebben een aantal 
nieuwe dingen geleerd waar we 
nu mee bezig zijn om dat in te 
slijpen zodat dit gewoon wordt 
en we dit in de wedstrijd kunnen 
laten zien.

Oscar (tevreden coach Trainer), 
meisjes A2

PREDICAAT HOFLEVERANCIER VOOR COOLEN
Op zaterdag 5 november heeft de 
Apeldoorns burgemeester John 
Berends aan Jan Coolen het pre-
dicaat Hofleverancier verstrekt. 
Daarmee is Citroën Coolen één 
van de drie automobielbedrijven 
in Nederland die dit predicaat 
mogen voeren. 

Wat het lintje is voor bewoners, is 
het predicaat Hofleverancier voor 
een bedrijf. Het predicaat staat 
voor kwaliteit, soliditeit en conti-
nuïteit van de onderneming. Het 
bedrijf moet beschikken over uit-
zonderlijk goede dienstverlening, 
de beste kwaliteit leveren en ui-
teraard moeten de directieleden 
te goeder naam en faam bekend 
staan en van onbesproken gedrag 
zijn. Met het toekennen van het 
predicaat Hofleverancier heeft 

ons Koningshuis, respect, waar-
dering en vertrouwen in de on-
derneming getoond.

Het begon allemaal in 1840 aan 
de hoofdstraat hoek Deven-
terstraat als herberg “De Rode 
Leeuw”. Paarden werden er ver-
zorgd en men kon er eten en drin-
ken. Het bedrijf is de afgelopen 
ruim 175 jaar getransformeerd 
tot een ultramodern garagebe-
drijf dat nog steeds voorop loopt 

op allerlei gebied. Zo zijn onlangs 
50 zonnecollectoren op het dak 
van het bedrijfspand geplaatst. 
Ook op milieugebied voldoet het 
aan de laatste eisen.

Begonnen als stagiair in 1989, is 
Jan Coolen de afgelopen 27 jaar 
in dit bedrijf actief. Van de De-
venterstraat is het bedrijf in 2000 
verhuisd naar Apeldoorn Noord 
en in 2002 heeft Jan het bedrijf 
overgenomen van de toenmalige 
eigenaar Fred Slenters.
Uiteraard zijn we als dames 1 bij-
zonder trots op onze naam- en 
hoofdsponsor en we willen Jan 
en José Coolen hartelijk felicite-
ren met deze uitzonderlijke be-
noeming.

Hans Stindt, 
teammanager Dames 1.



SPELERS
Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
14 Bram van Otten  12 
15 Stef Dijkhuis  12 
16 Niels Beekhuis  12 
17 Floris van Asselt  12 
18 Jonas van der Net  12 
42 Rik van der Wal  13 
55 Robin Hessler  13 
71 Thymo Lindner  13 
72 Sander Theijn  13 
75 Simon Uijttenboogaart  13 

BEGELEIDING
Trainer: Tom Scholten

TEAM VD WEEK: 
JONGENS C2

Groen?  Wat heeft Paul deze 
keer nou weer? Rustig aan zou 
ik zeggen, neem de tijd om dit 
even te lezen. Het zal wellicht 
enige tijd in beslag nemen tot 
het daadwerkelijk tot je is 
doorgedrongen wat de bood-
schap van dit verhaal is.
Maar mijn intenties zijn goed. 

Streef naar echt groen!  Want 
groen is de kleur van gezond, 
jong, rust, en vertrouwen. Is 
het niet zo dat veel kleuren toch 
weer bij groen uitkomen? Daar 
waar voor een aantal het gras 
ergens anders meestal groener 
is,  het volgende:
Geel en blauw maakt uitendelijk 
toch weer….. groen! 

Maar voor we verder gaan is 
enig historisch besef op zijn 
plaats. Ik deed in 2000 voor 
het eerst groene kleding aan. 
Daarvoor was ik een volleybal-
nomade die zo ongeveer elke 3 
jaar een team zijn wil oplegde 
in de hoop ze naar hoger plan 
te brengen. Maar het was de 
kleur groen die me de rust en 
vertrouwen gaf. Maar ook het 
besef mijn volleybal(rust)plaatst 
te hebben gevonden.

De wedstrijden, coaching en 
aanvaringen  waren soms rood,  
maar heeft alles te maken met 
het maximale eruit willen halen. 
En als je er maar genoeg groen 
bij doet verandert de kleur van-
zelf. Resultaat in de loop der 
jaren: Van een 2e divisie ploeg 
naar het heden, een plek in de  
eredivisie, in het groen.

Veel mensen hebben daaraan 
bijgedragen 
-Ik zie de “echte” groene man-
nen/vrouwen die week in week 
uit achter de schermen alles   in 
het werk stellen om “het” te la-
ten lopen. 
-Ik zie groene spelers die hun 
steentje hebben bijgedragen 
aan het sucses. 
-Ik zie spelers plezier hebben bij 
mij in het groene H2. (Sommige 
zeggen H 1.2)
-Ik zie veel mensen zich inspan-
nen jonge mensen beter en 
groen te maken.
-Ik zie eigen jeugdspelersl (Niek 
& Jesse) groen zijn in Heren 1.
-Ik zie Heren 1 en Dames 1 in 
het groen spelen……….

Het is een utopie te stellen dat, 
zeker op dit niveau, je team 
alleen uit mensen van de ver-
eniging moeten komen. Dat er 
met het stijgen van het niveau 
en positie  er steeds meer ge-
lukzoekers op dat groen af zul-
len komen. En ik gun iedereen 
dat gevoel van het echte groen.  
Maar pas op,  je kunt niet straf-
feloos je groen maar blijven 
aanlengen om er na verloop 
van tijd achter te komen dat je 
aangelengde verf opeens een 
watering groen aftreksel is ge-
worden.

Ik roep dan ook iedere op dat 
groen te bewaken en de verf op 
kleur te houden.

COLUMN
PAUL TEN BROEKE

HOE GROEN IS GROEN

GROTE CLUB ACTIE: VELE 
HANDEN MAKEN LICHT WERK

Verkochte loten invoeren in het 
Grote Club Systeem is best tijd-
rovend. Gelukkig hebben we dit 
jaar een enorme behulpzame 
kracht. De moeder van mini-
speelster Lieke Mulling bood 
begin dit seizoen haar hulp aan. 
Ze wilde graag wat betekenen 
voor onze vereniging, maar het 
liefst iets wat zee thuis kon doen. 
Hoe mooi kan het dan zijn! Een 
avondje even uitleg en hup, als 

een speer voert ze de loten in. In-
middels meer dan 750 loten zijn 
verwerkt. Achter de schermen 
wordt dus veel werk verzet.
En het moet natuurlijk allemaal in 
een paar weken, voor de uiterste 
datum, ingevoerd zijn, met preci-
sie. 

Susan, enorm veel dank voor het 
invoeren. Wij zijn er allemaal heel 
blij mee. 

TOET OLIEBOLLEN EN 
APPELBEIGNETS: BESTEL ZE NU!

Stand 
Grote Club Actie

stand  09-11-2016768

Overheerlijke oliebollen en ap-
pelbeignets van onze Bakker 
Toet zijn ook dit jaar weer te be-
stelen via Alterno. Op zaterdag-
morgen 31 december kunt u ze 
dan afhalen in onze Alternohal, 
tussen 10.00 en 11.00 uur. 

10 oliebollen (met of zonder 
krenten/rozijnen voor € 8,- en 5 
appelbeignets voor € 7,50. 
En voor de jeugd en mini’s extra 

aantrekkelijk, want voor ieder 
verkochte zak oliebollen en ap-
pelbeignets € 0,50  voor jezelf. 
Dus een win-win situatie voor 
jou en Alterno. Verkoopformulie-
ren vind je voorin het halletje. Je 
kunt het formulier weer inleveren 
door het in de witte brievenbus te 
doen. 
Alternoten kunnen de oliebollen 
en appelbeignets ook digitaal be-
stellen.

ALWEER WINST VOOR DAMES 11
Donderdag 3 november stond de 
wedstrijd Wesepe DS1 – Alterno 
DS11 op het programma.  Om-
dat we geen coach hadden die 
dag hebben de trainers Laurens 
geregeld (Laurens nogmaals be-
dankt.) We kwamen aan en za-
gen een kleine hal met het dak 
nog lager als de Walewein.

Om 20:30 ging de wedstrijd tegen 
s.c. Wesepe DS1 van start.  De 
eerste set was erg spannend, en 
moesten we erg wennen aan het 
lage dak.  We gingen gelijk op met 
de tegenstander, en hadden door 
dat we ons eigen spel moesten 
gaan spelen. Uiteindelijk hebben 
we de set gewonnen met (25-
23). De tweede set maakte we 
weinig fouten, en waren we lek-
ker op dreef.  Aanvallend en pas-
send stonden we goed te spelen, 
en liepen we steeds verder uit. 
Ook hebben we deze set weten 
te pakken (25-14).  De derde set 
kwamen er andere speelsters in 

het veld, en moesten aan elkaar 
wennen en aan de zaal waardoor 
we veel punten verloren. Uitein-
delijk  herstelde we ons goed en 
kwamen weer dichterbij. Helaas 
konden we de set net niet bin-
nen halen (27-25) De vierde set 
kan ik vrij kort over zijn. Want 
deze set verliep erg soepel. We 
speelden lekker ons eigen spel, 
en bleven service druk houden 
waardoor we de set wonnen met 
(25-9). En na zo’n leuke wedstrijd 
met winst, was het heerlijk dat 
de douches lekker warm waren.  
Helaas is dit bij Alterno niet altijd 
het geval. Door deze winst staan 
we voorlopig nog steeds op de 1e 
plek. Vandaag spelen we in eigen 
hal om 19:00 uur tegen Terwolde 
DS1. Dit belooft een spannende 
wedstrijd te worden, want die 
staan op de 2e plaats. Wij hopen 
jullie dan te zien en ons aan te 
moedigen.

Tessa Draaijer, Dames 11

NET NIET STERK GENOEG
Vrijdag 4 november was het weer 
zover Alterno Dames 6 mocht 
weer een wedstrijd spelen tegen 
Voorwaarts DS 3! We hadden 
er allemaal veel zin in, we had-
den namelijk goed getraind op 
de servicepass omdat dat de vo-
rige keer niet zo goed ging. Dus 
gingen we met een goed gevoel 
in het veld staan, maar jammer 
genoeg pakte dat niet uit zoals 
we dat gehoopt hadden de stand 
werd 3-1 voor Voorwaarts DS 3.
In de eerste set werd de stand 
22-25 voor Voorwaarts DS 3. We 
begonnen met een voorsprong, 

alleen Voorwaarts D3 kreeg het 
voor elkaar in de buurt te ko-
men en de set binnen te slepen. 
De tweede set hebben we ook 
verloren met 21-25, het ging net 
iets minder goed dan de eerste 
set maar we hielden onze hoof-
den erbij. De derde set hebben 
we met 24-26 verloren. Dit ging 
al een stuk beter dan de tweede 
set, we stonden zelfs een tijd 
voor met een vrij grote voor-
sprong, helaas verloren we de set 
alsnog. In de vierde en laatste set 
wisten we toch nog één puntje te 
pakken, het werd 25-22.

Wij alle vinden het jammer dat 
we de wedstrijd hebben verloren 
maar toch gaan we ook vandaag 
(vrijdag) weer vol vertrouwen 
spelen. We zouden het allemaal 
natuurlijk erg leuk vinden als er 

supporters zijn om ons naar de 
overwinning te schreeuwen, dus 
je bent van harte welkom!

Groetjes, 
Jeline Kampen, Dames 6



Coolen   

Alterno
Apeldoorn
SPONSOREN

OFFICIALS 
DAMES 1
1E SCHEIDSRECHTER 
Alja Hooiveld-Hidding
2E SCHEIDSRECHTER 
Marc Bloemhard
JURYLID 
Henk Rikken
LIJNRECHTER 1 
Jan Kloosterboer
LIJNRECHTER 2
Ben Mensink

WOENSDAG 16 NOVEMBER 20.00 UUR 
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 POSITIE LENGTE LFTD
1.  Noa Klerckx Buitenaanvalster 1.75 mtr 17 jaar
2.  Anne Struijk Middenaanvalster 1.90 mtr 29 jaar
3.  Claire Crijns Middenaanvalster 1.86 mtr 15 jaar
4.  Lieke Oomen Spelverdeelster 1.77 mtr 18 jaar
5.  Mirna Seweuster Middenaanvalster 1.83 mtr 20 jaar
6.  Nikki van der Veen Buitenaanvalster 1.86 mtr 17 jaar
7.  Ilvy Sanders Middenaanvalster 1.83 mtr 19 jaar
8.  Laura de Jong Buitenaanvalster 1.82 mtr 22 jaar
9.  Stephanie van Dijck Spelverdeelster 1.81 mtr 17 jaar
10.  Loni Wissink Buitenaanvalster 1.80 mtr 21 jaar
11.  Anouk de Jong Libero 1.78 mtr 20 jaar
12.  Jody Selten Buitenaanvalster 1.78 mtr 17 jaar

STAF
TRAINER / COACH: 
Johan Leenders
COACH: Peter Verstappen
MANAGER: Teun Heldens
FYSIOTHERAPEUT / 
KRACHTTRAINER:
Rob van der Weerden
Boukje Knops
DATA ANALIST: Arjan Naus

COOLEN-ALTERNO DS1 - PEELPUSH DS1

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

PROGRAMMA
DAMES 1

3 dec. 20:00  Coolen-Alterno D1 
-  TT Papendal/Arnhem D1 
17 dec. 20:00 Coolen-Alterno D1
 -  Eurosped D1
21 jan. 20:00 Coolen-Alterno D1 
-  VC Sneek D1 
4 feb. 20:00 Coolen-Alterno D1 
-  Springendal-Set-Up`65 D1 
11 feb. 20:00 Coolen-Alterno D1 
-  Sliedrecht Sport DS1

STAND
DAMES 1

1  Springendal-Set-Up`65 DS   6 17
2 Sliedrecht Sport DS 1 6 16
3 Flynth Flamingo’s Activia  6 13
 (FAST) DS 1 
4 VC Sneek DS 1 6 12
5 Eurosped DS 1 6 9
6 Coolen-Alterno DS 1 6 7
7 Regio Zwolle Volleybal D1 6 7
8 Peelpush DS 1 6 6
9 TT Papendal/Arnhem D1 6 2
10 Oskam Taurus DS 1 6 1


