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16 Zondag is de dag waarop onze 
beide vlaggenschepen mogen 
proberen om een ronde verder 
te komen in het nationale beker-
toernooi. De mannen betreden 
om 17.30 uur het strijdperk tegen 
Zwolle en de vrouwen komen om 
15.00 uur voor hun bekeravon-
tuur in de arena. 

Om door te gaan moeten ali Mog-
haddasian en zijn dames eerst 
Sneek zien te verslaan. geen 
makkelijke, maar ook geen on-
mogelijke opgave voor een team 
dat langzamerhand de vorm weer 
aan het terugvinden is. Op de za-
terdag is het daardoor ruim baan 
voor de jeugdteams van Alterno. 

Wie Jongens en Meisjes C1, Jon-
gens en Meisjes B1 en Meisjes 
A1 aan het werk wil zien, kan zijn 
tentje zaterdag in de hal opslaan. 
Vanaf 09.00 uur wordt er ge-
speeld en de laatste wedstrijden 
starten om 19.00 uur. 

Wellicht dus de gelegenheid even 
aangrijpen om zaterdag of zondag 
langs te komen. Het kan zo maar 
zijn, dat u de nieuwe voorzitter 
van Alterno, Henk Wijnsma treft. 
Hij zal ongetwijfeld één van deze 
dagen in de alternohal te vinden 
zijn. Een mooie gelegenheid om 
even kennis met hem te maken 
en Wim van harte welkom te he-
ten bij onze mooie vereniging. 

Uiteraard wens ik alle teams veel 
succes en plezier aankomend 
weekend en voor dames 1 en He-
ren 1 hopen we natuurlijk op een 
vervolg van het beker avontuur. 

voorwoord
DOOr jOS MUlDer

Vul uw gegevens in op de web-
site en maak voortaan iedere 
maand kans op ruim honderd-
duizend prijzen oplopend tot 
€ 100.000,-. Bovendien maakt 
u elke Jackpottrekking (12 trek-
kingen per jaar) kans op meer-
dere auto’s. Wint u een auto 
in de AutoJackpot en speelt u 
met uw winnende lotnummer 
mee met de Jackpotbonus, 
dan wint u óók nog € 10.000,-.
www.vriendenloterij.nl/web/
Meespelen.htm?beni=310552
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De Alterno

Activiteiten

Kalender

November

December

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. 
   

EvEn voorsTEllEn

Ik ben Carlijn Oosterlaken, 24 jaar 
en ben woonachtig in Apeldoorn. 
Ik kom oorspronkelijk van Dyna-
mo Tubbergen, maar heb daarna 
gespeeld voor het Talent Team, 
Dynamo Apeldoorn en regio 

Zwolle Volleybal. In maart van dit 
jaar heb ik de master Jeugdrecht 
afgerond. Momenteel schrijf ik 
nog een scriptie naar seksuele 
initimidatie in de sport voor de 
master Opsporingscriminologie. 
Mijn droom is om daarna bij de 
recherche aan de slag te gaan. 
Voor het volleybal ben ik naar 
alterno gekomen om bovenin de 
eredivisie mee te draaien en mi-
nimaal de halve finale beker te 
halen. Helaas is hier in de compe-
titie (nog) geen sprake van, maar 
we werken er hard aan om dat te 
veranderen! Ook in de beker zijn 
onze kansen nog niet verkeken. 
Natuurlijk hoop ik dat jullie te al-
len tijde achter ons blijven staan. 
Samen gaan we alles eruit halen 
wat erin zit!

Groetjes Carlijn

hEnk wiJnsmA niEuwE 
voorZiTTEr AlTErno

henk wijnsma is zondagmiddag 
tijdens de Algemene ledenver-
gadering benoemd tot nieuwe 
voorzitter van Alterno. De 66-ja-
rige Wijnsma volgt Leo Dadema 
op, die afgelopen zomer, na vier 
jaar voorzitterschap, de voorzit-
tershamer neerlegde.

Henk Wijnsma is geen onbe-
kende in de volleybalwereld. Van 
1996 tot 2003 was hij gedurende 
7 jaar voorzitter van Nesselande. 
Na zijn verhuizing naar Epe bleef 
hij actief voor de volleybalsport. 

Zo was hij vanuit zijn functie als 
Hoofd Economische Zaken bij de 
gemeente Apeldoorn, onder an-
dere betrokken bij de organisa-
tie van het WK-beach, vorig jaar 
zomer en het EK Damesvolleybal, 
later dat jaar.

Henk Wijnsma geeft in zijn toe-
lichting op zijn benoeming aan 
dat hij zich thuis voelt bij Alterno 
en dat de vereniging hem zeer 
aanspreekt. een vereniging waar 
de verbinding centraal staat, ver-
binding tussen breedtesport en 
topsport, en tussen jeugd, mini’s, 
en senioren.

Henk Wijnsma: “Ik wil met name 
verbinding tot stand brengen tus-
sen de leden van de vereniging. 
Daarnaast wil ik de onderlinge 
betrokkenheid versterken en er-
voor zorgen dat meer leden actief 
willen zijn binnen de vereniging. 
Ook dat men zich meer betrokken 
voelt bij Dames en Heren 1 . Tot 
slot wil ik ook onze relaties met 
de sponsoren meer intensiveren.”

spEEl nu 
mEE



VrIJDAG 25 NOVEMBEr

19:15 VV Alterno DS 7- 
VVH DS 2
19:15 VV alterno Ma 3- 
SV Dynamo Apeldoorn MA 3
21:15 VV alterno HS 6- 
SV Dynamo Apeldoorn HS 7
21:15 VV alterno HS 3- 
VoCASA HS 2

ZATErDAG 26 NOVEMBEr

9:00 VV Alterno MC 1- 
ikwilvanmijnautoaf.nl/
DeVoKo MC 1
9:00 VV Alterno JC 1- 
Twente ‘05 JC 1
11:00 VV Alterno JB 3-
SV Dynamo Apeldoorn JB 2
11:00 VV Alterno MC 4- 
N.V.C. MC 2
13:00 VV alterno Ma 1- 
avior Ma 1
13:00 VV Alterno JB 4- 
Volta JB 1
15:00 VV Alterno JB 2- 
Webton Hengelo JB 1
15:00 VV Alterno JB 1- 
Seesing Personeel Orion JB 1
17:00 VV Alterno MC 2- 
Halley MC 2
17:00 VV Alterno MB 1- Vol-
leybalvereniging Zeewolde 
MB 1
19:00 VV Alterno DS 4- 
Heyendaal DS 1
19:00 VV Alterno MB 2- 
SV Dynamo Apeldoorn MB 1

Z0NDAG 27 NOVEMBEr

15:00 Coolen-Alterno DS 1 
- VC SNEEK DS 1
17:30 Coolen-Alterno H1 
-Coniche Topvolleybal 

kiJkwiJZEr

kEuZEs mAkEn...?!

Nog steeds sportieve 
ambities? 

Vervelende terugkerende 
blessures? 

Staande sporten gaat 
niet meer….

’s Morgens met moeite 
uit je bed? 

Nooit meer springen, 
sprinten, rollen, duiken…….

Is het gedaan met het 
spelletje?! 

Een andere sport kiezen? 
Ik kan dus nog steeds blijven 

volleyballen? 

JA dus! 

Indoor volleybal, Beach en 
Zitvolleybal horen onder één 
noemer en zullen door de Ne-
vobo elk passende aandacht 
krijgen. 

onbekend maakt onbemind? 
daar kun jij wat aan doen! 

Kies voor jezelf of voor ande-
ren die ook nog graag willen 
(blijven) ballen. 

De uitdaging ligt er! 
Jij bent aan zet!  

Info? 
zitvolley@alterno-apeldoorn.nl
joukedehaan47@gmail.com
06-53273726

 olley
   ANDERSVdAmEs 8  wEEr niET

Driemaal is scheepsrecht bleek 
voor ons niet op te gaan. Na drie 
verloren wedstrijden traden wij 
vrijdag aan tegen A.B.S. D2. Een 
leuk team waar wij de afgelopen 
jaren vaak tegen hebben ge-
speeld. Ook een team waarvan 
wij geregeld hebben gewonnen. 
Dit gaf ons goede moed voor de 
wedstrijd.

De eerste set begonnen we sterk, 
een goede pass en slimme ballen 
zorgden al snel voor een voor-
sprong. A.B.S. begon aan het 
einde van de set aan een inhaal-
slag, maar dit was te laat (20-25). 
De tweede set begon ook goed. 
De linkshandige passerloper van 
A.B.S. wist door hard te slaan ver-
schillende punten te scoren. Ge-
lukkig konden wij ons spel blijven 
spelen (21-25).
De derde set werd het tij gekeerd. 
Communicatiefouten achterin 
het veld, het ontbreken van aan-

valskracht en meerdere serves-
fouten leidde al snel tot een ach-
terstand. Na de time-out konden 
we nog het één en ander herstel-
len, maar A.B.S. drukte door (25-
17).
De vierde set werd alles op alles 
gezet, maar de foutenlast bleef 
aardig hoog. A.B.S. speelde de 
scorende spelers aan en nam zo 
al snel een voorsprong. Tja, wat 
doe je dan? Focus, rust en slim 
spelen. Helaas was het te laat 
(25-18).
Op naar de vijfde set! De coach 
van A.B.S. was inmiddels woest 
op de scheids, waar wij gebruik 
van probeerden te maken. Helaas 
moesten wij vandaag wederom 
als de verliezende partij het veld 
verlaten (15-08).
Op naar 1 december. Dan spelen 
wij uit tegen Avior D9, vijfmaal is 
scheepsrecht?

Inge Rietberg
Dames 8

dAmEs 1 doET ZiChTZElf TEkorT

Afgelopen zondag speelden we 
in het mooie Twente voor een 
wedstrijd in ootmarsum. sprin-
gendal Set-up ’65 had de twee 
wedstrijden ervoor verloren en 
was uit op een overwinning. Aan 
ons de taak om dat te voorko-
men. Ali stuurde Bregje, Linda, 
Juliet, Heleen, Joëlle, Carlijn en 
Rosita het veld in.

In de eerste set nam Set-up de 
leiding. een achterstand van vier 
punten wisten we snel weg te 
poetsen, maar we liepen achter 
de feiten aan. alleen halverwege 
de set slaagden we erin om een 
voorsprong in handen te nemen, 
maar die was van korte duur. Met 
name de servedruk was vanuit 
Set-up hoger, wat leidde tot een 
1-0 voorsprong in sets: 25-20.
In de tweede set waren de rollen 

echter omgedraaid. Wij namen 
dit keer het initiatief, wat ertoe 
leidde dat we vijf punten voor 
stonden. Set-up liep in, maar wij 
waren en bleven de bovenlig-
gende partij. Een terechte stand 
van 1-1 na twee gespeelde sets 
(22-25).
De derde set is er enerzijds een 
om te onthouden, anderzijds 
eentje om zo snel mogelijk te 
vergeten. We waren lange tijd 
namelijk de betere ploeg. Een 
voorsprong van maar liefst acht 
punten stond meerdere keren 
op het telbord. We zetten prima 
spel neer. Tot aan 21-24. Drie set-
points zijn genoeg, zou je zeggen. 
Het tegendeel bleek waar. Onno-
dige, individuele fouten aan de 
lopende band zorgden ervoor dat 
we de derde set alsnog uit han-
den gaven. Set-up maakte dank-

baar gebruik van de geboden 
kansen: 27-25.
Vastberaden zouden we de vier-
de set vol energie starten. Maar 
woorden blijken makkelijker dan 
daden. Vanaf het eerste punt in 
de vierde set ontbrak de overtui-
ging, die ook niet, of althans on-
voldoende terugkwam in de set. 
Kennelijk kwamen we de klap, die 
we onszelf nota bene uitdeelden, 
niet meer te boven. Met 25-17 
bleven alle punten in Ootmar-
sum. Een pijnlijke en toch ook 
onnodige nederlaag. Des te meer 
reden om gebrand te zijn voor 
komende zondag! Dan staat na-
melijk de bekerwedstrijd op het 
programma tegen VC Sneek. Om 
15.00 uur zal het startschot klin-
ken aan de Waleweingaarde in 
Apeldoorn. We zien u graag daar!

Carlijn

vETEr
Deze week mochten wij aantre-
den tegen Avior, de fusieclub van 
Devolco en SVS. Afgaande op de 
ranglijst waren wij in het voor-
deel en dat wilden we ook zeker 
in de praktijk laten blijken. 

De eerste set bleek al vrij snel 
dat wij de betere partij waren en 
zonder bijzonder goed te spelen 
haalden we een degelijke eerste 
setwinst binnen. Opmerkelijk 
punt deze set was de gele kaart 
voor Daphne. Tijdens de time-
out wilde ze haar veter wisselen, 
omdat die was geknapt en ze na-
tuurlijk niet zonder veter verder 
kon spelen. De scheidsrechter 
was het er niet mee eens dat de 
time-out nu iets langer duurde en 
reageerde daarop met een gele 
kaart. Daar had de scheids na-
tuurlijk helemaal gelijk in, want 
Daphne was voor de wedstrijd 
helemaal vergeten haar materiaal 
te controleren. Wellicht had ze 
dan kunnen voorspellen dat haar 
veter een tijd later zou knappen. 
In set 2 daalde het niveau, want 
wij rommelden mee met Avior 
en het spel werd daardoor erg 
chaotisch. Voor degenen die kwa-
men kijken voor mooi volleybal 
was het een deceptie, maar voor 
degenen die van strijd, passie en 
spanning houden was het een pri-
ma set. Het ging gelijk op, maar 
wij waren de partij die verdiend 
aan het langste eind trok. De in-
tentie van deze wedstrijd was 4-0 
winnen. Tot en met set 2 liep dat 
dus voorspoedig. 
Helaas is set 3 de zwarte bladzijde 
van de wedstrijd. Daar gaan we 
het dus ook niet over hebben. 
Set 4 is vergelijkbaar met set 2. 
Geen mooi spel, tikkeltje rom-
melig, tikkeltje slordig met hier 
en daar fraaie punten. Wederom 
en voor de derde keer deze wed-
strijd wonnen wij een set. 

Kortom, 3-1 winst wat 4-0 had 
moeten zijn in een wedstrijd zon-
der mooi volleybal, maar met 
spanning en enige sensatie. Ho-
pelijk controleert Daphne haar 
materiaal volgende keer wel even 
voor de wedstrijd, want dit is na-
tuurlijk niet de bedoeling..

Ruth Timmermans, 
Dames 3

WINST VOOR DAMES 6
Vrijdagavond 18 november 
speelden wij tegen HRpm Hevo 
dames 1 uit heino. we stonden 
gelijk in de stand, alleen hebben 
zij twee wedstrijden minder ge-
speeld.

De eerste set begon meteen lek-
ker. jeline serveerde ons naar een 
8-0 voorsprong. Deze set wonnen 
wij met 25-16. De tweede set 
ging eerst gelijk op, maar toen 
pakten wij een kleine voorsprong 
en wonnen wij met 25-18.
De derde set was heel spannend. 
Hevo begon met een voorsprong, 
maar wij wisten het weer 9-9 te 
maken. Zij pakten daarna weer 
een voorsprong en na een span-
nende eindfase wonnen zij de set 
met 25-21. De vierde set slaan wij 

liever over. Hevo had een sterke 
aanval en opslag en wij waren het 
even helemaal kwijt. Na een snel-
le 25-9 stond het 2-2 en maakten 
wij ons klaar voor de vijfde set. 
Deze begon heel rommelig omdat 
de scheidsrechter de wedstrijd al 
begon voordat de tellers klaar 
waren met het invullen van het 
wedstrijd formulier. De set startte 
opnieuw en was enorm span-
nend. Tot 11-11 ging het gelijk 
op, maar na twee mooie serve’s 
van Daphne en daarna nog twee 
van Jeline hebben wij deze set ge-
lukkig gewonnen. Onze volgende 
wedstrijd is vrijdag 2 december 
om 19:00 uur tegen Dynamo D6 
in het Omnisport.

Groetjes,
Esther Bonhof, Dames 6



De seizoenstart van Dames 1 is 
niet helemaal wat de dames en 
staf er van verwacht hadden. 
Oorzaak is een te smalle selec-
tie en daarna een aantal onver-
wachte tegenslagen, zoals lang-
durige blessures. Is dit dan erg ? 
Ja, vooral voor de dames en de 
staf zelf, als sporter wil je vooral 
het maximale uit jezelf halen, 
hard trainen en je dan belonen 
met een gewonnen wedstrijd. 
Ja, voor de supporters die naar 
een wedstrijd komen kijken. 
Als je er dan toch bent, dan kan 
je maar beter kijken naar een 
wedstrijd die gewonnen wordt, 
toch?

Als je echter, zoals ik, iets ver-
der van de vereniging afstaat (ik 
ben immers geen lid), dan moet 
ik constateren, dat er een mooi 
moment van bezinning aan zit 
te komen. Wat wil Alterno nu ei-
genlijk met de jeugd en met de 
doorstroming naar de senioren 
? Op dit moment zit er slechts 
1 speelster in Dames 1, welke 
door alterno zelf is opgeleid. Ik 
vind dat zelf te weinig. alterno is 
toch een van de grotere vereni-
gingen van het land. Het moet 
toch mogelijk zijn om meerdere 
speelsters te laten doorstromen 
naar het hoogste team van de 
vereniging?
Zeker omdat alterno zich wel 
profileert als “Opleidingsvereni-
ging”. Zie de terecht gevierde 

recente successen als de Jaap 
Kasteel trofee. Dus “ergens” is 
het talent wel aanwezig. Waar 
gaat het dan mis?

Als je Alterno nu eens vergelijkt 
met een BVO (Betaald Voetbal 
Organisatie), dan valt bij mij 
vooral de vrijblijvendheid op. Bij 
een BVO wordt vanaf de jongste 
jeugd (+10 jaar) al heel gericht 
getraind op de eigen verant-
woordelijkheid voor de prestatie 
en doelstelling van de speler, in-
clusief de reflectie van de speler 
zelf. Dit zonder het plezier van 
de speler uit het oog te verlie-
zen. Ook worden spelers mid-
dels een volgsysteem door de ja-
ren heen gemonitord en worden 
de potenties in kaart gebracht. 
Dit omdat elke trainer een an-
der inzicht heeft (los van de 
centrale opleidingsdoelstelling) 
en op deze manier het toch min 
of meer geobjectiveerd wordt. 
Hierdoor creëer je een kweek-
vijver van zelf opgeleid talent, 
waardoor een er min of meer 
continue stroom van spelers be-
schikbaar is, voor het spelen op 
het allerhoogste niveau.
Keerzijde, als een speler niet vol-
doet aan de verwachtingen, dan 
wordt er afscheid genomen van 
elkaar. Is dit een stap te ver voor 
Alterno ? Misschien wel, maar 
spelers die afvallen, kunnen in 
Alterno wel terugvallen in de 
schoot van de vereniging, alleen 

een niveautje lager. Als dit van te 
voren goed duidelijk wordt ge-
maakt aan de speler (en vooral 
aan de omgeving van de speler), 
dan zal de teleurstelling snel 
worden omgezet naar voldoe-
ning, dat je toch een mooie er-
varing hebt meegemaakt.
Misschien is het tijd om hier 
eens over na te denken?

Wat ik echter een totaal ver-
keerd signaal vind richting je ei-
gen jeugdopleiding, is de samen-
werking met FSG. Zinsnede uit 
het persbericht : “Deze zal onder 
andere verder vorm gaan krijgen 
dmv. buitenlandse volleybal(l)
(st)ers die in Nederland gaan 
studeren en op eredivisie-ni-
veau kunnen gaan volleyballen 
bij Coolen Alterno”.
Nee, da’s lekker dan, train je je-
zelf helemaal uit de naad, dan 
komt er zo’n buitenlandse spe-
ler even voorkruipen en pikt 
jouw plaats in. Lijkt mij dus niet 
zo heel slim gekozen deal, zeker 
gezien het feit, dat zo’n buiten-
landse speler niet zo heel lang 
bij Alterno zal vertoeven….
Dus om terug te komen op de 
oorspronkelijke vraag:
Is dit dan erg ? Luidt mijn ant-
woord in ieder geval : Nee….

Column Harald Rösler

spEElsTErs
Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Sanne Wolf 168 cm 16 Middenaanval
2 Anieck ter Braak 172 cm 15 Passer/Loper
4 Nienke Quartel 184 cm 16 Diagonaal
4 Lieke van de Pol 172 cm 16 Spelverdeler
4 Daphne Broekhuis 172 cm 15 Spelverdeler
5 Isa Jonker 175 cm 17 Diagonaal
5 Jeline Kampen 173 cm 16 Passer/Loper
5 Esther Bonhof 176 cm 15 Passer/Loper
8 Quinty Udinga  14 
9 Suzanne Duin 176 cm 14 Passer/Loper
11 Puck Vinck 178,5 cm 14 Middenaanval

bEGElEidinG
Trainer: Inge Visser
Assistent trainer: Eric Meijer
Coach: Inge Visser

TEAm vAn dE wEEk: 
DAMES 6 oplEidEn of hAlEn ?

dE EErsTE oliEbollEn 
ZiJn bEsTEld

De eerste oliebolbestellingen zijn al binnen. Nog tijd genoeg voor ie-
dereen, want je kunt tot en met 29 december bestellen. Maar beter op 
tijd dan…… www.alterno-apeldoorn.nl/oliebollenactie-2015 

EindrEsulTAAT 
vAn GroTE 
Club ACTiE

 Ook dit jaar mogen we trots 
zijn op de hoeveelheid loten die 
verkocht zijn door onze Alterno-
jeugd- en minileden. Fantastisch 
resultaat. Het gespaarde geld 
gaat naar een nieuwe koffiema-
chine in de kantine, waardoor we 
straks weer kunnen genieten van 
een overheerlijk kopje koffie.
Dank jullie wel, alle lotenverko-
pers en lotenkopers.
 
Binnenkort maken we bekend wie 
de beste 3 loten verkopers zijn en 
waarvoor een prijs beschikbaar is. 
 

 

AlTErno dbs 
JEuGd Top 
ToErnooi

Het toernooi is al weer redelijk 
volgeboekt. Er kunnen zich nog 
een paar teams aanmelden. De 
voorbereiding van het Open Club 
Toernooi kan in ieder geval van 
start gaan. Voor de barbezet-
ting zoeken we nog wat mensen. 
Dus wil je helpen, 1 a 2 uurtjes? 
Graag. Meld je dan via 
activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

Stand 
Grote Club Actie

stand  12-11-2016837

vEChTlusT ff wEG
Na het startten van een mooie 
volleybaldag tegen Apollo uit 
Borne met een overheerlijke 
pasta gemaakt door chefkok Va-
lenti, het krijgen van strafpunten 
voor het te vaak invullen van de 
toto door Judith en het kijken 
bij dames 3, die het goede voor-
beeld gaven in energie, mochten 
we zelf aantreden.

In de eerste set startten we pri-
ma, maar aan het einde zakten 
we al een beetje in. We wonnen 
deze set wel.
De tweede en derde set verlie-
pen heel anders. We kwamen 
er zelf niet lekker uit en konden 
ons niveau helaas niet vasthou-
den. Ook de vechtlust ontbrak 

vaak. af en toe hadden we een 
opleving waar we mooie dingen 
lieten zien. Want ja, ik heb ook 
mooie dingen gezien vanaf mijn 
plekje op de bank! In de vierde 
set kwam die vechtlust wel wat 
meer terug. Met een paar mooie 
omloopballen van Marloes kon-
den we steeds een paar punten 
voorblijven. Maar helaas konden 
we ook deze set niet omzetten 
in winst om een vijfde set te mo-
gen spelen. We hebben onszelf 
te kort gedaan, door niet met de 
juiste vechtlust de wedstrijd in te 
gaan. Hier zullen we ons de ko-
mende weken goed op moeten 
blijven focussen.
Gezellig is het, maar hoe kunnen 
we dat omzetten. We kunnen het 

wel, want tegen Orion een paar 
weken geleden kwam dat fan-
tastisch uit de verf! Het samen 
strijden. Nu moeten we die strijd-
lust op de training gaan vinden 
en meenemen naar de volgende 
pot.
Dat zal de derby tussen Alterno 

2 en Dynamo 1 zijn, in het Om-
nisport op 3 december om 16.30 
uur. We hopen dat u ons ook hier 
blijft steunen en dat wij dan weer 
kunnen laten zien wat wij kun-
nen.

Groetjes Anne-Britt

PLEZIER-INZET-PASSIE
Zaterdag 19 november opnieuw 
een competitieronde voor de 
miniteams. In de Alternohal 
speelden MD2 en MD4 tegen 
elkaar. Een wedstrijd waarin 
om elk punt geknokt werd. De 
beide teams waren aan elkaar 
gewaagd en lieten mooi volley-
bal zien. Het publiek werd dan 
ook getrakteerd op lange rally’s 
waarbij vooraf niet te voorspel-
len was wie ging scoren. 

Bovenhandse opslag, passen, 
setup en smashen de meiden 
lieten zien dat hard trainen ook 

tot mooie resultaten leidt. In de 
eerste set ging het lange tijd gelijk 
op, pas op het eind wist MD 4 af-
stand te nemen: 19-25. De 2e set 
gaf weer eenzelfde beeld, waarbij 
MD2 deze keer leek te winnen. 
Door een eindsprint van MD4 
stond er 23-23 op het telbord en 
begon de strijd om de setwinst. 
Hier trok MD4 na mooie rally’s 
over en weer aan het langste 
eind, 23-25. Vervolgens de 3e set 
waarin beide teams voluit bleven 
spelen en beiden gingen voor de 
winst. De setstand van 17-25 be-
tekende voor MD4 een 3-0 winst. 

Twee alternoteams die zich van 
hun beste kant hebben laten zien 
en het publiek trakteerden op 
een mooie pot volleybal. Top ge-
daan meiden!
MD2 mocht vervolgens aan de 
slag tegen SV Dynamo N6.4 en 
wist deze wedstrijd met een 
mooie 3-0 te winnen. MD4 ging  
de strijd aan met Klarenbeek 
N6.1 en wist hier de lijn door te 
trekken. Met 3-0 winst bleven 
ook hier de punten in de Alterno-
hal en staat MD4 met 22 punten 
uit 8 wedstrijden fier aan de lei-
ding. (PH)



Coolen   

Alterno
Apeldoorn

offiCiAls 
hErEn 1

1e Scheidsrechter 
raymond Haamberg
2e Scheidsrechter 
robert jan van Dam
Lijnrechter 1 
Bert Meering
Lijnrechter 2 
Kevin Vaassen
Beoordelaar 
Peter Scheffer
 
dAmEs 1
 
1e Scheidsrechter 
Mark-Jan Wijnstra
2e Scheidsrechter 
Suleyman Yalcin
Lijnrechter 1 
Alex de Kok
Lijnrechter 2 
Marc Doornbos
Beoordelaar 
Peter Scheffer

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

ZondaG 27 nov 17.30: Coolen-alterno h1 - ConiChe topvolleybal Zwolle 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 lEnGTE lEEfTiJd 
1. Barry Torn Spelverdeler 1.86m 8-5-1996 
3. Tobias Edskes Libero 1.80m 28-6/1996 
4. Jan-Willem het Lam Midden 2.00m 12-5-1989 
5. Jelle Hilarius Diagonaal 2.03m 10-10-1988 
6. Jonas Mulder Passer-Loper 1.96m 9-1-1994 
7. Thijs van Noorden  Passer-Loper 2.00m 23-7-1985 
8. ruben Kerkhof Passer-Loper 1.90m 17-1-1998 
9. Daniël reinders Midden 1.95m 22-mei-97 
10. Hugo Noomen Midden 1.96m 29-2-1996 
11. Jordan Matters Spelverdeler 1.88m 7-3-1993 
12. Thomas Botter Midden 1.98m 17-4-1997 
14. reinold Schoonhoven Passer-Loper 2.00m 5-5-1992 
17. Fraser Smith Passer-Loper 1.88m 17-5-1990 
     

sTAf   
TrAinEr/CoACh: 
Thijs van Noorden 
ASSISTENT-COACH: 
gerard van Vliet 
TEAmmAnAGEr: 
Kira Noomen 

ZondaG 27 nov 15.00: Coolen-alterno d1 - vC sneek 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

nAAm GEbdATum lEnGTE posiTiE 
2  JANIEKE POPMA 16-09-1996 170 cm libero
4 HESTEr JASPEr0 7-05-2001 176 cm passer-loper
5  PAULA BOONSTrA 23-06-1998 185 cm diagonaal
6  LIEZE BrAAKSMA 22-06-1996 189 cm midden
7  DOrIEN DEN OTTEr 26-06-1994 176 cm spelverdeelster
8  ANNIEK SIEBrING 13-05-1997 180 cm passer-loper
9  NIENKE TrOMP 03-10-1996 182 cm spelverdeelster
10  KLASKE SIKKES 07-04-1993 188 cm midden
11  rOOS VAN WIJNEN 30-03-1992 175 cm passer-loper
12  MONIQUE VOLKErS 09-03-1994 184 cm midden

TrAinEr-CoACh
PeTra grOenlanD
AssisTEnT
BErT BrANDS
ArTs
PETEr PAUL JACOBS
sCouT
CHrISTIEN MErKIES
mAnAGEr
CommuniCATiE & pr
rUTger leIjenaar

sponsorEn

Met ingang van dit seizoen is 
het mogelijk om in het club-
huis gebruik te maken van 
pinbetaling. Uiteraard ver-
dient dit de voorkeur boven 
contante betalingen. Het op 
rekening laten zetten is niet 
(meer) mogelijk.

TrAkTATiE
 JonGEns f1

Zaterdag 19 november speel-
de jongens F1 weer com-
petitiewedstrijden. En wat 
hebben de jongens van F1 
goed gespeeld! na even inko-
men wonnen ze dan toch bij 
laatste wedstrijd een eerste 
set van de jongens van Dy-
namo. en dat was een trak-
tatie waard. Complimenten 
jongens en bedankt coaches! 
Jullie begeleiding is top!

Marleen Taalman


