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volleybal
Dames  1 mag om acht uur aan de 
bal,  tijdens het heerlijk avondje 
topvolleybal. 
Ali’s dames  kijken weer omhoog, 
ze stonden qua punten al weer 
even droog,
Maar  woensdag kwamen er drie 
bij het totaal en gingen ze bij 
Zwolle met de winst aan de haal.

Die ploeg  waarvan men eerder 
niet kon winnen,  wist tegen Al-
terno weinig te beginnen.
Dames 1 staat nu stevig op plaats 
zes, en kan opgewekt richting 
kerstreces.
Maar vandaag  eerst nog tegen de 
Talenten in onze hal, tijdens het 
heerlijk avondje volleybal.

Als voorgerecht staan onze He-
ren, de jonkies die nog wel wat 
moeten leren
Ze kunnen de punten goed ge-
bruiken. En mochten daar vorige 
week al flink aan ruiken

Ze knikkerden Zwolle uit de Beker 
en voelen zich vanavond vast heel 
zeker
Om tegen SSS eens flink te stun-
ten….En wie weet, pakken ze wel 
punten
Want de voorlaatste plaats is voor 
onze Heren, geen positie om al te 
lang te bivakkeren  

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

Colofon
Eindredactie: jos mulder
Opmaak: Jolanda Schaake
Foto´s: rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl
Volgende Flits verschijnt op 
ZaTerdaG 17 deCember.Kopij 
binnen donderdag voor verschijning.

alTerno wenZ reCreanTen 
Toernooi op 8 januari

Op zondag 8 januari zal voor de 
2e keer in de geschiedenis het Al-
terno WENZ recreanten toernooi 
plaatsvinden. Gezelligheid staat 
voorop, maar dat wil niet zeggen 
dat er niet fanatiek wordt gestre-
den om de winst. Vriendenteams, 
familieteams en natuurlijk (be-
staande) recreantenteams van 
binnen en buiten Alterno zijn van 
harte welkom. 
Doe mee en geef je team op via 
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. 
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Activiteiten

Kalender

December

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

De Alterno

Activiteiten

Kalender

Ik ben Anna Mebus, ik ben 17 jaar 
oud en ik woon in Almere. Ik ben 
begonnen met volleyballen toen 
ik 7 jaar oud was bij Omniworld 
(nu VC Allvo). Daarna ben ik naar 

Prima Donna Kaas Huizen gegaan 
voor een jaar, en vorig jaar speel-
de ik bij VV Utrecht in de topdi-
visie.
Ik zit nu in mijn examenjaar op de 
havo, ik hoop dit jaar te slagen, 
en volgend jaar naar het HBO te 
gaan in Deventer.
Mijn grootste droom met volley-
bal is om landskampioen te wor-
den, en om in het buitenland te 
gaan volleyballen.
Ik ben bij Alterno gaan volleybal-
len omdat ik graag bij 1 van de 
best clubs wil spelen, en mee wil 
draaien in de top 6 in de eredivi-
sie.
Ik heb er heel veel zin om deze 
aankomende jaren te knallen bij 
Alterno, en we gaan er alles uit-
halen!

eindelijk winST voor 
Heren 1

afgelopen week was het ein-
delijk weer zo ver, we wisten te 
winnen! we hebben tegen vvp 
twee weken geleden en orion 
afgelopen woensdag al goed spel 
laten zien. 

Tegen VVP waren we sterk en 
scheelde het weinig of we trok-
ken in de 5e set aan het langste 
eind, maar dit was ons niet ge-
gund. Ook tegen Orion kwamen 
we goed mee, in de 3e set zaten 
we zelfs nog dicht tegen de winst 
aan, maar uiteindelijk bleken de 
mannen uit Doetinchem toch een 
maatje te groot. 

Na al aardig wat momenten van 
goed spel de afgelopen weken, 
was er zondag dan ook de be-
loning in de vorm van winst op 
Zwolle in de 1/8 finale van de be-
ker. We kwamen elke set snel op 
voorsprong, maar maakten het 
onszelf nog moeilijk door even 
te verslappen. Toch wisten we 
de eerste twee sets te winnen en 
kwamen we dichtbij de wedstrijd-
overwinning, maar lieten we het 
in de 3e set toch aan Zwolle om 
het af te maken. In de 4e set was 
dit anders, vanaf het begin had-
den we een voorsprong en deze 
hielden we vast tot het eind, vol-
gende ronde van de beker dus :). 
Vandaag staat sss op het pro-
gramma. We zijn de ploeg uit Bar-
neveld in de voorbereiding al te-
gengekomen. Toen wisten we te 
winnen, maar met 2 keer zoveel 
punten staat SSS nu boven ons... 
Vandaag gaan we knallen om dit 
verschil kleiner te maken. We 
kunnen jullie support goed ge-
bruiken, dus laat je horen, hup 
groen!!

Wouter van Gilst

even voorSTellen

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 2 DECEMBEr

19:15 VV Alterno DS 9 - 
Bruvoc DS 3
19:15 VV Alterno DS 10- 
Bruvoc DS 2
21:15 VV Alterno HS 4- 
Avior HS 4
21:15 VV Alterno HS 8- 
A.B.S. HS 3

ZATErDAG 3 DECEMBEr

9:00 VV Alterno MB 4- 
Volleybal Voorst MB 1
9:00 VV Alterno MC 5- 
A.B.S. MC 1
10:45 VV Alterno MA 2- 
rood-Wit ‘75 MA 1
10:45 VV Alterno MB 3- 
Avior MB 2
12:30 VV Alterno JA 1- 
sss ja 1
12:30 VV Alterno DS 11- 
Bruvoc DS 5
14:30 VV Alterno HS 2- 
Avior HS 1
14:30 VV Alterno HS 7- 
Volvera HS 3
17:30 Coolen-Alterno HS 1 
- Advisie/SSS HS 1
20:00 Coolen-Alterno DS 1
-TT Papendal/Arnhem DS 1

kijkwijZer

een leuk
 wedSTrijdverSlaG? 
leuke Gekke foTo? 

of Gewoon ieTS 
Te melden?
mail HeT onS! 

info@alterno-apeldoorn.nl

erwTenSoep 
op ZaTerdaG

De beste 3 lotenverkopers zijn 
bekend. Dat zijn Sylke Wilbrink, 
Nathan Spijkerbosch en Tycho 
Essenstam.  Zij ontvangen een 
mooie kadobon van Intersport. 
Het momentje om dit uit te rei-
ken moet nog  gevonden worden, 

maar het komt er aan. Gefelici-
teerd allemaal.

We hebben met z’n allen ge-
spaard voor een nieuwe koffie-
machine en die is inmiddels in 
bestelling. 

de beSTe loTenverkoperS  
van de  GroTe Club aCTie

alTerno dbS 
jeuGd Top Toer-
nooi weer vol

Het jaarlijkse toernooi gaat van 
start op dinsdag 27 december 
voor de C en D teams, woensdag 
voor de B-jeugd en donderdag 
voor de A-jeugd. Volle dagen met 
volleybalplezier in onze hal. Nog-
maals een oproepje om ons te ko-
men helpen met bardienst. Alleen 
een uurtje beschikbaar?? Geen 
probleem. 
Meld je aan bij  activiteiten@
alterno-Apeldoorn.nl 

SpeelSTerS
Nr.	 Naam	 	 Leeftijd	
1 Luna Broekhuis  13 
2 Willemijn Verveld  15 
3 roos Oldewarris  13 
4 Sanne Konijnenberg  12 
5 Marije Pronk  14 
6 Britt rösler  14 
7 Sam van de Enk  14 
8 Lisa Wolters  12 
9 Michelle Schäffer  15 

beGeleidinG
Trainer: Laura van de Hoek
Trainer: Anne-Britt Kneijnsberg

Team van de week: 
meiSjeS b1

winTerkampioen 

in de 1e klaSSe

 Het is bijna zover. De heeft zijn 
hielen nog niet gelicht, of de 
kerstman komt er aan. Ook in 
onze hal en kantine De Boei wil-
len we de kerstsfeer inademen. 
En kerst staat gelijk met winter, 
kou. Dus tijd voor overheerlijke 
erwtensoep. 
Op zaterdag 17 december serve-
ren wij deze verrukkelijke soep 
weer geleverd door DBS. Dat 
wordt smullen. 

na de teleurstelling van afgelo-
pen zondag in de beker speelden 
we woensdag tegen regio Zwol-
le volleybal. 

Waar de thuiswedstrijd met 3-1 
verloren ginn, waren de rollen 
deze wedstrijd duidelijk omge-
draaid. De eerste set gingen we 
prima van start maar door wat 
slordigheden wisten we niet echt 
uit te lopen. De winst was echter 
wel voor ons met 25-22. We wa-
ren bewust dat er nog veel meer 
in zat en dat bewezen we in de 
tweede set. Met stevige serve-
druk, prima blokkering en veel 
Zwolse fouten, was deze set met 
11-25 voor ons. In de derde set 
lieten we nog steeds zien goed 
te kunnen volleyballenén te kun-
nen winnen. Een serveserie van 
Zwolle speelster Eline Kieftenbeld 
zorgde ervoor dat het toch nog 
spannend werd. Een time out van 
Ali onderbrak haar concentratie 
en ze serveerde drie meter uit.
Dat Ali Joëlle met deze time out 
ook uit haar concentratie bracht 
werd duidelijk doordat ze keihard 
“IN” riep terwijl ze op de achter-
lijn de bal in haar buik kreeg. Drie 
punten later, toen de 3-0 winst 
via 22-25 een feit was, konden we 
er gelukkig om lachen. Drie pun-
ten die aanvoelen als zes, yes! Op 
naar zaterdag!

Zwolle uiT

Volleybalvereniging Alterno Apeldoorn

drie op een rij

na 4-0 winst tegen orion twee 
weken geleden en een gewon-
nen bekerwedstrijd (3-0) tegen 
evv stond zaterdag voor dames 
4	 de	 competitiewedstrijd	 tegen	
Heyendaal dames 1 op het pro-
gramma.	Kunnen	ze	de	stijgende	
lijn doortrekken? 

Het publiek kreeg een mooie 
wedstrijd voorgeschoteld. Bei-
de teams waren aan elkaar ge-
waagd, lieten mooi spel zien en 
waren van plan om te winnen. De 
eerste set begon lekker met een 
voorsprong van 6 punten. Helaas 
verdween die binnen korte tijd 
van het scorebord en ging het 
lange tijd gelijk op. Mooi aan-
vallend spel over en weer, lange 
rally’s, genieten vanaf de tribune 
en werken in het veld. Met 25-
20 haalde Dames 4 de eerste set 
binnen. De 2e set gaf eenzelfde 

beeld. Aantrekkelijk volleybal, 
teams die elkaar geen duimbreed 
toegeven en blijven knokken voor 
de punten. Deze set ging met 21-
25 naar Heyendaal. De 3e set was 
vanaf het begin in het voordeel 
van onze dames. Goed aanvallend 
volleybal, zorgvuldig verdedigen 
en blijven gaan. Het zorgde voor 
een ruime setwinst met 25-15. 
In de vierde set waren de rollen 
omgedraaid. Heyendaal nam het 
initiatief en kwam op voorsprong. 
Toenemende persoonlijke fouten 
en misverstanden zorgden voor 
een uitlopende tegenstander. Bij 
16-21 achterstand hield het pu-
bliek al rekening met een 5e set. 
Maar daar dacht Dames 4 duide-
lijk anders over. Met een mooie 
serviceserie van Leonie en dito 
spel van het hele team werd de 
achterstand punt voor punt in-
gelopen. De onvermijdelijke ge-
lijkmaker kwam met 23-23 op de 
scoreborden en de set lag weer 
compleet open. Veel inzet van 
beide teams met opnieuw lange 
rally’s. Dames 4 bleef knokken en 
wist toch de 4e set winnend af te 
sluiten met 28-26. En daarmee 
werd de winnende serie wedstrij-
den bekroond met een mooie 3-1 
winst in de eigen hal. 

(PH)

overwinninG voor ma2
na een teleurstelling vorige week 
tegen Salvora (volgens oscar Sla-
vork) moesten we vandaag afrei-
zen naar vaassen om het daar op 
te nemen tegen blok evC.

Gezien de stand was dit een 
wedstrijd die we zeker moesten 
winnen. Na 9 punten gespeeld 
te hebben stond het al heel snel 
1-8. Het restant van de set ging 
iets moeizamer maar toch een 
vrij eenvoudig winst van 17-25.
De 2e set was waarschijnlijk al 
een kwartier bezig voordat wij 
dat eigenlijk door hadden, en 
stonden dus al met een punt of 8 
achter en dit hebben we ook niet 
meer in kunnen halen, eindstand 
25-19. De derde set stonden we 
er vanaf de eerste punt en dat 
liet ook goed volleybal zien, het 
resultaat 8-25. Kat in het bakkie, 
nog 1 setje en dan weer terug 

naar Apeldoorn. Niets is minder 
waar, de 4e set leek een kopie van 
de eerste set, bij Blok lukt veel en 
wij waren er niet helemaal bij, re-
sultaat 25-20. Waar het publiek 
begon te vrezen, lieten de mei-
den zien dat ze voldoende veer-
kracht hadden en dat liet een 5e 
set zien waar echt mooie punten 
gescoord werden. Eindstand van 
de 5e set was 7-15. Een terechte 
2-3 overwinning van MA2 die blij 
vlagen echt mooie dingen lieten 
zien.

ma2

Vrijdag 25 november was het 
zover, Sinterklaas had eerder al 
aan de minicommissie laten we-
ten op dat moment een bezoek 
te willen brengen aan de mini’s 
van Alterno. Zo’n 150 mini-leden 
hadden zich opgegeven voor dit 
jaarlijks terugkomend feest. Na-
dat de ouders waren uitgezwaaid 
en de sportkleding aangetrokken 
kon het programma beginnen. 
In 3 verschillende groepen werd 
een vol programma afgewerkt. 
De kleinste gingen pietengymen, 
klimmen en klauteren in de gym-
zaaltjes. Ben je al net zo lenig als 
Piet? De grotere mini’s speelden 
een mix mix toernooi. Afwisse-
lend tussen de groepen werd er 
gegeten…..en hoe, ranja gedron-
ken en door de grote kinderen het 
dobbelspel met pakjes gespeeld.
De kleinste mochten natuurlijk bij 
Sinterklaas en zijn pieten komen. 
Na een aantal liedjes gezongen 
te hebben kwam Sinterklaas dan 
eindelijk. Hij werd ontvangen in 
de mooie businessruimte, waar-
door Sinterklaas ook een glimp 
kon opvangen van het toernooi .
7 Pieten had Sinterklaas meege-
nomen die samen met de klein-
ste knuffelde, dansten en peper-
noten snoepten. Als afsluiting 
met alle aanwezigen de disco in, 
om rond 19:30 uur de deuren te 
openen voor alle nieuwsgierige 
ouders. In een lange rij naar huis, 
waarvoor de allerkleinste bij de 
uitgang nog een cadeautje van de 
Sint lag.

SinT bij de mini’S

Een prima ge-
legenheid om 
via de Groene 
Flits het zit-
volleybal weer 
wat meer aan-
dacht te ge-
ven. Na enig 
verloop in het ledenbestand 
gaan we er weer vol tegen-
aan. Het tweede team is nog 
intact en doet mee aan de lan-
delijke 1e divisie toernooien. 
Seizoen 2016-2017 moet een 
overgangsjaar worden met de 
nadruk op het binnenhalen 
van nieuwe spelers. Volgend 
seizoen mikken we weer op 
twee teams met als speerpunt 
voor de komende jaren het bin-
nenhalen van een jeugdteam. 
Momenteel wordt op vrijdag-
avond van 19.30 - 21.00 op in-
stuifbasis zitvolleybal gespeeld. 
Diverse spelers/sters nemen bij 
toerbeurt de trainingen waar. 
Iedereen die een keertje zit-
volleybal wil “proeven” is wel-
kom! Een groep zitvolleyballers 
uit het Arnhemse bezoekt onze 
instuif regelmatig. 
Bij de volgende edities zullen 
we onze leden voorstellen. 
Simone en Paul twee nieuw-
komers zullen de Groene Flits 
revue passeren en hun enthou-
siasme kenbaar maken. Voor 
alle volleybalteams van Alterno 
zal er gelegenheid zijn om een 
15-30 minuten durende clinic 
te ervaren. Binnenkort daar-
over meer via de Groene Flits. 
Het is duidelijk dat er een 
nieuwe wind gaat waaien wat 
betreft de ontwikkeling van 
het zitvolleybal binnen Alterno. 
Het zitvolleybal zal gericht ge-
promoot worden naar de eigen 
vereniging, andere volleybal- 
en sportverenigingen, scholen 
en instellingen voor revalidatie. 
Een zeer ambitieus Plan 2020 
zal er toe gaan leiden dat we 
binnen korte termijn weer een 
bloeiende zitvolleybal afdeling 
kunnen begroeten.  

Informatie?	
zitvolley@alterno-apeldoorn.nl

 olley
   ANDERSV

zIt-INstuIveN?



‘volleybalstad apeldoorn’ is 
een term die we de afgelopen 
jaren	 regelmatig	 voorbij	 heb-
ben zien en horen komen. al-
terno en dynamo, twee grote 
verenigingen in nederland die 
samen volleybal op alle niveaus 
op de kaart hebben gezet. 

Bij Alterno mogen we trots 
zijn op het feit dat we zowel 
de dames als de heren op het 
hoogste niveau hebben. Dit 
hebben we te danken hebben 
aan goede trainers en spelers/
speelster van buitenaf en vanuit 
onze eigen jeugd! Daarnaast, en 
dit kan niet vaak genoeg gezegd 
worden, is het te danken aan 
de inzet van geweldige mensen 
binnen de club die zich koste-
loos, op vrijwillige basis met 
100% positieve energie inzetten 
voor de club. 
 
Hoe mooi dit ook is en hoe trots 
we daar op moeten zijn, is dit 
helaas geen garantie voor suc-
ces in de toekomst. Binnen Al-
terno steunen en bouwen we 
op deze geweldige mensen, 
maar wat als iemand om wat 
voor reden dan ook geen invul-
ling meer kan geven aan die rol? 
Iemand is niet zomaar vervan-
gen. Hetzelfde geldt voor het 
bestuur, die werken zich een 
slag in de rondte,, maar met de 
beperkte tijd en middelen die 
ze hebben kunnen ze maar een 
klein deel van het werk opvan-
gen. 
 
Gelukkig is er een nieuwe voor-
zitter, dus bij deze, welkom 
Henk! Succes en veel plezier bij 
Alterno, dat je de uitgesproken 
doelstelling ‘onderlinge betrok-
kenheid versterken en ervoor 
zorgen dat meer leden actief 
willen zijn binnen de vereniging’ 
snel kan realiseren.

En hopelijk is dit een startschot 
en staan er meer mensen op om 
te zorgen dat de toekomst van 
Alterno net zo mooi blijft dat 

als het nu is. Heren en Dames 1 
spelen volgend jaar beiden in de 
eredivisie, de mannen gaan de 
komende tijd en de 2e helft ze-
ker weten genoeg punten pak-
ken en de dames strijden mee in 
de top. Want als we topvolley-
bal en breedtesport willen blij-
ven combineren zal er een plan 
moeten komen, waardoor we 
jeugd en senioren aan de club 
weten te binden en er opgeleid 
gaat worden naar de 1e teams. 
Maar ook dat iedereen die bij 
Alterno speelt, hier wil (blijven) 
spelen omdat het een gezellige 
vereniging is waar alles goed is 
geregeld.
 
Dus als u de club een warm 
hart toedraagt, wat kan en wilt 
bijdragen, klop aan bij het be-
stuur. Laten we er met zijn al-
len voor zorgen dat daardoor 
het bestuur kan bouwen aan 
een gezellige en professionele 
club, die niet alleen afhankelijk 
is van vrijwilligers. Alleen op die 
manier kunnen we blijven bou-
wen aan de mooiste club van 
nederland, een club met, zoals 
Paul ten Broeke het zo mooi ver-
woorden, mooie mensen met 
een Groen Hart rondlopen! Al-
leen zullen er wellicht ook wat 
Groene Professionals bij moe-
ten komen.  

En ik zelf, ik blijf natuurlijk lek-
ker schrijven, trainen, spelen, 
plezier maken en ga ook zeker 
(een keer;) aankloppen bij het 
bestuur! 

Column 
Sjors van Tongeren

ambiTie, maar Hoe 
Te realiSeren? 

 oliebollen verkopen 
exTra aanTrekkelijk voor 

de mini’S en jeuGd
 Een extra zakcentje bijverdienen? 
Ga dan voor Alterno oliebollen en 
appelbeignets verkopen van onze 
sponsor Bakker Toet. De mini’s 
krijgen allemaal het formulier via 
Eric. Bij jeugdteams worden ze 
zoveel mogelijk uitgedeeld op de 
trainingsavonden. 

Formulier gemist?? Knip onderes-
taand uit of naar onze website en 
print het formulier zelf. 

naam mailadres tel.nr
aantal zakken 
oliebollen 
(€ 8,-)

aantal zakken 
oliebollen zonder 
krenten (€ 8,-)

aantal zakken 
appelbeignets 
(€ 7,50 )

totaal €

Totaal          €

                                             Naam: ………………………………….

Oliebollen en krentenbollen: 10 stuks per zak; appelbeignets: 5 stuks per zak

Inleveren in een gesloten envelop met het geld in de witte brievenbus voor in het halletje van de Alternohal. Uiterlijk 29 december.
De bestelling kan op zaterdag 31 dec. Tussen 10.00 en 11.00 uur opgehaald worden in de Alternohal.



jb2 verSTeviGd 1e plaaTS

Nadat  het gedicht voor gele-
zen was door Nicola, begon het 
scheuren aan het pak. De inhoud: 
een teamkrat met 12 bidons ge-
sponsord door Phala accountants 
& Adviseurs en een chocolade-
letter voor een ieder. De team-
krat kon direct worden gebruikt 
tijdens de wedstrijd. Hoewel het 
niet echt zweten was ……  De eer-
ste set van de wedstrijd tegen 
Webton Hengelo werd door de 
jongens gemakkelijk gewonnen 
met 25-11. De tweede set was 
minder sterk door persoonlijke 
fouten, soms gemakzucht en niet 
altijd het houden van servicedruk. 
De set werd uiteindelijk toch wel 
naar zich toegehaald met 25-
16. Ook de derde set werd weer 
ruim gewonnen: 25-8. De laatste 
set ging het moeizaamst. Achter 
gestaan tot en met de 19e punt. 

Veel eigen fouten en niet de vol-
ledige concentratie maar uitein-
delijk wel gewonnen met 25-20. 
Kortom weer 5 punten naar bin-
nen geharkt!
Met deze 5 punten hebben de 
jongens hun koppositie in de 
competitie verstevigd. Met nog 
twee wedstrijden te gaan kunnen 
de jongens op zaterdag 3 decem-
ber 2016 kampioen worden. Zij 
dienen hiervoor wel 3 sets naar 
zich toe te halen. Deze wedstrijd 
is in Enschede om 15:00 tegen 
Twente. Jullie zullen daar iets be-
ter je best moeten doen dan van-
daag, koppies er bijhouden maar 
dat is wel aan jullie toevertrouwd.
Toppertjes: succes op 3 decem-
ber, ga ervoor en dan op naar 
volgend jaar: een klasse hoger 
spelen!

Monique van der Waard

Beste jongens en coaches van Jongens B2,

Tja, jullie geloven natuurlijk niet meer in Sinterklaas en Zwarte Piet
Maar het blijft toch altijd wel leuk een cadeau te ontvangen, 

is het niet? 
Sint heeft gezien dat jullie dit halfjaar fluitend de wedstrijden 

door gaan.
Met vijf jongens uit de C1 van vorig jaar en vier kanjers erbij 

gaan jullie als een banaan.
Onder de goede leiding van Alex en Stefan

Hakken jullie als team de tegenstanders flink in de pan.
Tussendoor tijdens de sets even de tactiek bespreken, 

bijsturen en de dorst lessen
Dit laatste met nu nog allemaal verschillende flessen.
Sint hoopt dat jullie het cadeau goed gaan gebruiken 

tijdens de wedstrijd
En één voordeel Marnick: jullie raken de inhoud van het cadeau 

niet zomaar kwijt.
Het kampioenschap voor dit eerste halfjaar is bijna binnen 

met gemak
Maar toch moeten jullie daarvoor nog wel even met z’n allen 

aan de bak.
Met hopelijk in de competitie wat meer uitdaging het 2e halfjaar
Dan wordt het in 2017 wellicht in de hoofdklasse zweten maar.

Als straks de wedstrijd is afgelopen kunnen jullie lekker gaan genieten
van het zoets dat in het pak is gestopt door de pieten.

Sint hoopt dat jullie zo goed blijven ballen
maar tezamen met de inzet en teamspirit die jullie hebben blijven 

jullie vast ‘knallen’.
     Groet Sint en Piet

voordat jongens b2 zaterdag 26 
november aan de wedstrijd kon 
beginnen was er een cadeau in 
de alternohal door Sinterklaas 
en Zwarte piet gebracht, wat 
eerst de aandacht nodig had. 
Sinterklaas had er ook een ge-
dicht bij gemaakt:



Coolen   

Alterno
Apeldoorn

offiCialS 
Heren 1
1E SCHEIDSrECHTEr 
Alja Hooiveld-Hidding
2E SCHEIDSrECHTEr 
Henk Viersen
TECHNISCH JUryLID 
Eric Slijkerman
LIJNrECHTEr 1 
Sander riezebos
LIJNrECHTEr 2
Micky van Asdonck
 
dameS 1
1E SCHEIDSrECHTEr 
Henk-Willem Pol
2E SCHEIDSrECHTEr
Jan Klappe
TECHNISCH JUryLID 
Eric Slijkerman
LIJNrECHTEr 1 
Henk Hondelink
LIJNrECHTEr 2 
ronald Meijer

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

17.30 u. coolen-alterno H1 - advisie/sss 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 
1.  Frank van den Noort     Passer/loper
3.  Nick Beckers                     Passer/loper
4.  Gertjan ter Harmsel       Spelverdeler
5.  Freek Michel                    Passer/Loper/Diagonaal
6.  Johan Oosting                 Passer/Loper/Diagonaal
7.  Jasper rietman              Libero
8.  Jorg de Waard                Middenaanvaller
9.  Michiel van de Beek      Spelverdeler
10.  Dwin Brouwer              Middenaanvaller
11.  raygid Isenia                Middenaanvaller
12.  Arjan roelofs                Passer/loper

STaf:
Trainer/CoaCH
Albert Cristina                   

TeammanaGer
Christien Timorason       

fySioTHerapeuT
Bas Boereboom               

 
   
 

mini’S van de week: 

CaSTi frijnS jd2

Colin deeS jd2

kayleiGH HulleGien md2

Sara kaTerberG md2
20.00 u. coolen-alterno d1 - tt PaPendal/arnHem 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 lenGTe poSiTie 
1 Eline Geerdink 1,96 m Middenaanvaller
2 Sarah van Aalen 1,81 m Setupper
3 Dagmar Boom 1,81 m Buitenaanvaller
4 Kirsten Wessels 1.85 m Passer-Loper
5 Wies van Solkema 1,76 m Buitenaanvaller
6 Charlot Vellener 1,78 m Setupper
7 Iris Scholten 1,91 m Buitenaanvaller
8 Demi Korevaar 1,87 m Middenaanvaller
9 Susanne Kos 1,70 m Libero
10 Laura de Zwart 1.98 m Midden
11 Vera Mulder 1,89 m Buitenaanvaller
12 Tess de Vries 1,85 m Buitenaanvaller

Head CoaCH
Julien van de Vyver 
aSSiSTenT CoaCH
Eelco Beijl 
aSSiSTenT CoaCH
Harmen Bijsterbosch 
pHySioTHerapiST
Aswin van der Kamp 
Han Jager 
videoSCouT
rianne Verhoek 

SponSoren


