
Programma Alternohal

vrijdag 3 november 
19:15  VV Alterno JC 2 - 

E.V.V. JC 1
20:00  VV Alterno DS 7 - 

LibEro’99 DS 1
21:15  VV Alterno HS 4 - 

PauwErVoLL HS 2

zaterdag 4 november 
09:00  VV Alterno MC 5 - 

a.b.S. MC 2
09:00  VV Alterno MC 2 - 

bruVoC MC 1
10:45  VV Alterno MC 4 - 

Dio ugCHELEn MC 1
10:45  VV Alterno MB 2 - 

bruVoC Mb 1
12:30  VV Alterno JA 3 - 

HELLaS Ja 1
12:30  VV Alterno DS 10 - 

JuMBo VAn AnDel-
orMi DS 4

14:30  VV Alterno HS 1 - 
aVV KEiStaD HS 1

14:30  VV Alterno HS 6 - 
SaLVora HS 2

17:30  Coolen-Alterno DS 
1 - nering Bögel VC 
wEErt DS 1

Colofon
Dit is een uitgave van Volleybal 
Vereniging Alterno i.s.m. Uitgeverij 
Stedendriehoek

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101, Tel: 055 541 7401
www.alterno-apeldoorn.nl

Eindredactie: Jos Mulder
Opmaak: Jolanda Schaake
Foto´s: Rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl, 
aanleveren kopij uiterlijk de donderdag 
voor de thuiswedstrijd van Dames 1

Thuisvoordeel 
Dames 1 mag vanavond voor 
de 2e keer op rij thuis aan de 
bak. De afgelopen twee thuis-
wedstrijden verliepen voor 
de vrouwen van alterno voor-
spoedig. in het openingsweek-
end van de Eredivisie werd 
Eurosped met 3-1 geklopt en 
vorige week hadden ook de 
gennepse Flamingo’s geen 
schijn van kans. Eens zien wat 
er vanavond gebeurt. De ploeg 
uit weert (een aantal jaren 
geleden nog Landskampioen 
maar wegens financiële peri-
kelen een tijdje weg geweest 
uit de eredivisie), bezet mo-
menteel dan wel de laatste 
plaats maar dat zegt in de hui-
dige competitie niet zo heel 
veel.  ook in weert hebben ze 
de punten hard nodig en er 
zal dan ook zeker voor ieder 
punt gestreden gaan worden. 
een uitstekend affiche voor 
een lekker potje volleybal. on-
dergetekende zal vanuit het 
Spaanse Vallencia de verrich-
tingen van onze ploeg nauwge-
zet proberen te volgen, maar 
wenst de vaste supporters van 
onze “groenen” nu alvast veel 
plezier. Voor de echte alterno-
fans is er  ’s middags ook al een 
en ander te genieten in onze 
hal. om 14.30 uur betreden de 
mannen van Paul ten broeke de 
arena tegen het amersfoortse 
Keistad. Altijd leuk om ze aan 
het werk te zien en spektakel 
gegarrandeerd. ik wens u een 
sportieve zaterdag toe. 
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Jos Mulder

voorwoord

nOVEMBER
04 nOV
thuiswedstrijd Dames 1
Mini competiedag 3

11 nOV
Mini competitiedag 4

25 nOV
thuiswedstrijd Dames 1

DECEMBER
02 DEC
thuiswedstrijd Dames 1
Mini competitiedag 5

16 DEC
thuiswedstrijd Dames 1

16 DEC
Mini competitiedag 6

alterno-apeldoorn.nl

Een leuke foto, 
verhaal of iets 

anderste melden?

Stuur een mail naar:
 info@alterno-apeldoorn.nl

NEEM GRATIS MEE!

NIEUW!

DAMES 1 PROBLEEMLOOS 
NAAR WINST

Zaterdag 29 oktober was het 
weer zover we mochten weer 
een wedstrijd spelen tegen Fla-
mingo’s. nadat dames twee had 
gewonnen konden wij beginnen 
met de warming up. De opstel-
ling was: Linda, Daniëlle, Eline, 
Kirsten, Bregje, romy en giorgia.

aan de kant werden de nieuwe 
dansjes en yells weer uitgelegd 
en snel geoefend. we konden 
beginnen aan de wedstrijd! we 
begonnen met een goede serve 
serie van Kirsten en kwamen we 
10-1 voor en toen werd de set 
niet meer afgegeven. we won-
nen met 25-11. in de tweede set 
was het ook niet heel spannend. 
Door ons goede blok-defense kon 
flamingo’s niet tot scoren komen. 
toen Linda zelfs met haar linker 
hand begon te blokkeren kon de 
dag niet meer stuk. Deze set werd 
ook met 25-11 gewonnen. in de 
derde set begonnen we minder 
en stonden we 8-3 achter. onder 

leiding van goede spelverdeling 
en aanvallende krachten kwa-
men we weer bij tot 16-13. na 
een mooie laatste omloopbal van 
Eline met een nulblok was de set 
voor ons met 25-17. na de wed-
strijd werden er nog wat drank-
jes gedaan in de kantine en taart 
gegeten voor romy’s verjaardag. 
Er werd ook nog geprobeerd een 
bestelling bittergarnituur op de 
kosten van Hans te zetten voor 
zijn verjaardag maar dat mislukte. 
Het was een mooie avond met 
3 punten in the pocket. op naar 
weert volgende week weer thuis 
maar dit keer om half 6!

Hoogtepunten
-  Linda kan met twee handen 

blokken
-  nog een taartje of bittergarni-

tuur van Hans te goed
-  De vlinderoefening van ali kwam 

goed van pas deze wedstrijd

Liefs Iris

Die drie punten 
smaakt naar meer!
Het eerste damesteam van al-
terno won afgelopen zaterdag 
de tweede thuiswedstrijd van 
het seizoen met 3-0 van Flynth 
Fast Flamingo’s. Het nipt ver-
liezen van VC Zwolle (3-2) één 
week eerder moest rechtgezet 
worden en dat deed dames 1 
met overtuiging en zelfs bin-
nen het uur. Coolen-alterno D1 
is een jong team met veel po-
tentie en werkt iedere training 
weer hard voor het beoogde 
resultaat, namelijk die 3 punten 
pakken! aanstaande zaterdag 
wordt er opnieuw gestreden om 
de punten tegen VC weert om 
17:30u in apeldoorn. tot zater-
dag!
 
groet, Kristy

GRATIS FYSIO SPREEKUUR 

Iedere donderdagmiddag van 
16.00 tot 17.00 is er een inloop-
spreekuur in de alternohal. Dit 
spreekuur wordt verzorgd door 
johann de jong en Vincent Böhm 
van Isokin. alle leden van alter-
no mogen hier gratis gebruik van 
maken.

Heb je al een tijdje last van een 
vervelende (sport)blessure, of 
heb je gewoon even advies no-
dig? weet je niet of deze klacht 
thuis hoort bij de fysiotherapeut, 
kom dan langs tijdens ons inloop-
spreekuur. Je kunt gewoon naar 
binnen lopen en je hoeft geen 
afspraak te maken. De deur staat 

open, dus kom langs! wanneer 
het advies is om over te gaan tot 
behandeling, dan is dit niet moge-
lijk tijdens het inloopspreekuur. 
er is namelijk tijd nodig om uit-
gebreid jouw lichamelijke klacht 
te onderzoeken en een persoon-
lijk behandelplan op te stellen. 
Je vindt de fysio in de nieuwe 
behandelruimte van isokin, ge-
lokaliseerd in de alternohal. Het 
zal maximaal 10 tot 15 minuten 
duren. 
Mocht er na het consult blijken 
dat er fysiotherapie nodig is, dan 
kun je op korte termijn bij ons te-
recht. Een verwijzing van de arts is 
hiervoor niet nodig.

Uw advertentie hier?
 

Adverteren in de Groene Flits kan al voor 

25 euro per seizoen 

Voor meer info: info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij Jos Mulder



*

VRIENDEN VAN

STAND DAMES 1 EREDIvISIE

# team wedstr Punten
1 VC Sneek DS 1 5 13
2 Sliedrecht Sport DS 1 4 12
3 regio Zwolle Volleybal DS 1 5 12
4 Flynth FaSt DS 1 5 9
5 Coolen-alterno DS 1 4 7
6 Peelpush DS 1 5 5
7 Springendal-Set-up`65 DS 1 5 5
8 tt Papendal/arnhem DS 1 5 4
9 Eurosped DS 1 5 3
10 nering bögel VC weert DS 1 5 2

alterno werd overrompeld door 
de servicedruk en het snelle spel 
van Zwolle en kon zelf te weinig 
service- en aanvalsdruk leveren. 
De dames kregen een lange ser-
viceserie van Esther de Vries te 
verduren en de set was snel af-
gelopen (25-13). De tweede set 
speelden de dames zich lang-
zaamaan in de wedstrijd, ballen 
werden verdedigd en gaten ge-

vonden aan de Zwolse zijde. gelijk 
opgaand werd begonnen aan de 
big points, waarbij Zwolle net iets 
scherper was en de set wist bin-
nen te slepen (26-24).

De derde set waren de apel-
doornse dames dan toch echt 
warmgedraaid. Mede door een 
geweldige serviceserie van romy 
Hietbrink (van 7-2 naar 7-14!) 

nam Alterno het initiatief over in 
de wedstrijd en won met 20-25 de 
derde set. De vierde set werd dit 
goede spel doorgezet en waren 
de twee ploegen gedurende de 
set erg aan elkaar gewaagd. Lange 
rallies werden uitgevochten met 
punten aan beide kanten. Dit keer 
liet alterno zich niet gek maken 
en won met 21-25. De vijfde set 
zou de beslissing moeten brengen 

in deze wedstrijd met hoge pie-
ken en diepe dalen. alterno ging 
goed van start (4-7) en wisselde 
met een 7-8 voorsprong, waarna 
het uitliep naar 10-13. Zwolle 
antwoordde echter met hoge 
servicedruk van Manon Zeeboer, 
waarop de stand gelijk werd. wat 
volgde waren een aantal bloed-
stollende punten waar de blokke-
ring aan beide kanten het verschil 
maakte: 3 bloks aan de kant van 
Zwolle en 2 keer blok uit aan de 
kant van alterno. De overwinning 
bleef zo in Zwolle en helaas moes-
ten de dames uit het apeldoornse 
zich troosten met één punt.
nog genoeg te leren voor het 
jonge team van alterno en dus 
zullen de dames snel de knop om 
moeten zetten met het oog op de 
tweede thuiswedstrijd aanstaan-
de zaterdag. Dan zullen zij het op-
nemen tegen de huidige nummer 
4 Flynth Fast om 20.00 uur in de 
alternohal. Zij hopen u daar allen 
te verwelkomen om hen te hel-
pen naar de overwinning!

Lisanne Baak
Dames 1

Foto’s: Chris Overkleeft

afgelopen woensdag stond er een doordeweekse wedstrijd op het programma in en tegen regio Zwolle 
Volleybal. Op volle sterkte werd er afgereisd, maar helaas werd er niet zo begonnen.

STAND DAMES 2 TOPDIvISIE

# team wedstr Punten
1 SV Dynamo apeldoorn DS 1 5 12
2 iBM Client innovation Center 
 benelux/Veracles DS 1 4 10
3 VV utrecht DS 1 5 10
4 VV alterno DS 2 5 9
5 Laudame Financials VCn DS 1 4 8
6 Ecare apollo 8 DS 1 5 8
7 Seesing Personeel orion DS 1 5 8
8 Pharmafilter uS DS 1 5 7
9 obEg Donitas DS 1 5 7
10 VC Sneek DS 2 5 3
11 oskam taurus DS 1 5 3
12 Prima Donna Kaas Huizen DS 1 5 2

EEN PUNT ALS TROOST

Het is leuk om op zaterdag een 
poosje in de Alternohal te zitten. 
Vooral als er veel jeugdteams 
spelen. De laatste teams die ik 
zag spelen waren jongens a1 en 
a2. bij allebei de teams viel me 
op dat ze veel plezier uitstralen. 
oK, als het tegenzit kunnen de 
jongens van a1 best even grom-
men, maar in het algemeen is 
het toch vooral de werklust die 
opvalt. Hoewel het niveau van 
a2 uiteraard wat lager is, is dat 
team toch ook heel leuk om 
naar te kijken, omdat ze vaker 
moeten grinniken als er iets fout 
gaat, dan dat ze gefrustreerd ra-
ken. Leuk jongens, houden zo!
we zijn enorm blij dat we heel 
snel goede trainers konden vin-
den voor het open Club toer-
nooi. in de herfstvakantie is voor 
een aantal teams een selectie-
training gehouden. Voor som-
mige andere teams gaat dat nog 
gebeuren of zullen de trainers 
op papier de teams samenstel-
len. in december zal er voor het 
eerst getraind gaan worden, op 
zondag. Heel fijn dat de AVA dan 
even pas op de plaats wil ma-
ken. Voor die tijd gaan we met 
alle oC-trainers rond de tafel om 
doelen af te spreken. we hopen 
als vereniging natuurlijk dat ie-
dereen een leuk toernooi zul-
len spelen, maar iets meer dan 
anders hopen we ook op mooie 
prestaties.
aan het begin van het seizoen 
heeft eric Meijer een gave clinic 
gehouden voor de trainers van 
de lijnteams. omdat de reacties 
zo positief waren, hebben we 
hem gevraagd dit ook voor de 
trainers van de breedteteams te 

doen. Dat gaat gebeuren. bin-
nenkort volgt de uitnodiging. 
ook leuk: op 25 november is er 
voor alle jeugdtrainers een bij-
eenkomst over krachttraining. 
Vincenzo zal de trainers laten 
horen, zien en voelen hoe je 
verantwoord krachttraining kunt 
aanbieden aan jeugd. Die spie-
ren zijn nog volop in de groei, 
dus je moet goed weten wat je 
doet.
op onze agenda in november: 
hoe kunnen we breedteteams 
extra trainingstijd kunnen bie-
den? Er wordt van alles aange-
boden: sommige teams trainen 
dubbel, er is aVa, rtC en FSg, 
je kunt meedoen met hogere 
teams, maar dit alles is toch 
vaak vooral voor een beperkte 
groep. we willen ook eens kijken 
of we iets extra’s kunnen bieden 
voor degenen die buiten het be-
staande aanbod vallen. we ne-
men dan gelijk mee hoe we de 
kosten eerlijk kunnen verdelen.
als laatste: we hebben een 
nieuw lid. richard Pol is sinds 
oktober ons adviserend lid. we 
zijn blij met je richard, welkom!
 

Rob van den Dool
voorzitter jeugdcommissie

 Column 
Het gaat vooral om plezier

VOLLEYBAL DAMES

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

Woensdag
15 november

19:30 uur

GRATIS ENTREE

COOLEN-ALTERNO DS 1
SLIEDRECHT SPORT DS 1

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101
Tel: 055 5417401
www.alterno-apeldoorn.nl



Alterno DBS Jeugd Top Toernooi
Het bekende alterno DbS Jeugd top toernooi zal dit seizoen plaatsvin-
den op 2 (C/D), 3 (A) en 4  (B) januari. Detail informatie volgt nog, maar 
zet dit in ieder  geval vast in je agenda, zodat je deze dagen kunt genie-
ten van heerlijke topsport in onze eigen alternohal, ter voorbereiding 
op de nationale jeugdkampioenschappen. De 1e ronde wordt op zater-
dag 6 januari gespeeld.

Grote Club Actie nadert eindfase

Stand 
Grote Club Actie

stand  1-11-2017518

Alterno WENZ Midwinter Recreanten 
volleybal toernooi: 7 januari 2018

Wat een lange titel voor een toer-
nooi.  Maar dat mag ook wel voor 
zo’n mooi en gezellig toernooi. 
ook dit seizoen gaat het weer 

plaatsvinden en wel op zondag, 
7 januari 2018.  teams kunnen 
zich binnenkort weer inschrijven. 
Let op, het is niet alleen voor be-
staande (recreanten) teams, maar 
ook voor families en vrienden die 
het leuk vinden om een gezellig 
toernooitje te spelen in een bij-
zonder ontspannen sfeer.

Prachtig zo’n mooie rugzak. De 
Alterno kleuren spatten ervan af. 
En… je kunt deze ook nog voor-
zien van je eigen naam. Vanzelf-
sprekend staat het alterno- logo 

al op de tas. ga naar onze site om 
deze te bestellen. Doe dit voor 
11 november. Voor de december 
feestdagen is de rugzak gegaran-
deerd binnen.

Nog snel een Alterno rugzak bestellen?

van onze sponsor Bakkerij Toet. 
Dat betekent voor de jeugd weer geld verdienen
ook dit jaar gaan we weer de 
beste oliebollen en appelflappen 
verkopen van onze sponsor bak-
kerij toet. De eerste contacten 
zijn al gelegd en binnenkort volgt 
meer informatie. en weet je wat: 
jij als mini en/of jeugdspeler van 
alterno krijgt voor iedere zak die 

jij verkoopt maar liefst 50 cent. 
Dat is toch een leuk zakcentje, zo 
net op oudejaarsdag. Ja, want dat 
is ook nog eens fantastisch: Bak-
kerij toet gaat de bollen en flap-
pen bakken op oudejaarsdag en 
dan leveren zij ze ook uit. Verser 
kan het niet.

De actie loopt nog, maar we zijn blij dat 
er weer de nodige loten zijn verkocht. 
De stand is 518 verkochte loten en er 
komt nog wat bij. De boekjes worden 
nog steeds ingeleverd. Dus heb jij nog 
een boekje liggen? Lever ‘m snel in (in 
de witte brievenbus voor in het halle-
tje). nog snel een lot kopen? Doe het 
digitaal via onze website.

Oliebollen en 
appelflappen 

Let’s play dart

op 30 oktober is het wederom Dart-Dag. Kom gezellig om 19.30 uur 
naar de hal, neem je pijlen mee en daag je tegenstander uit. Dit keer 
niet op het volleybalveld, maar in de kantine op de dartbaan. tijd voor 
een gezellig onderonsje, maar ook opperste concentratie tijdens het 
gooien van bulls Eye.

DAMES 2 HOUDT NIvEAU vAST
na een mooie bekerronde moch-
ten wij afgelopen zaterdag onze 
derde thuiswedstrijd spelen te-
gen VCn. Met een lekkere maal-
tijd vooraf, wat moppen van 
(voor?) onze mini’s en een kleine 
video analyse waren we er hele-
maal klaar voor!

De eerste set ging meteen erg 
goed en zo liepen we al snel een 
stukje uit. Mooie setjes van Daph-
ne en een sterk aanvallende anna 
zorgden voor 25-16 winst.
in de tweede set hadden we een 
wat moeilijkere start, waardoor 
we uiteindelijk tegen een 21-15 
achterstand aankeken. Maar een 

super goede inhaalrace leidde tot 
een spannend slot, waarbij Kathy 
het setpoint scoorde.
Deze 2-0 voorsprong smaakte 
naar meer. De derde set liep lang 
gelijk op, maar op 23-23 serveer-
de Froukje ons met twee mooie 
ballen naar de overwinning.
Volgende week spelen wij een uit-
wedstrijd tegen orion waar vooral 
Eric en gert héél erg naar uitkij-
ken. nu eerst weer een weekje 
hard trainen, zodat we dit goeie 
niveau ook in deze wedstrijd kun-
nen doorzetten.

Judith Schaap 
Dames 2

MB2 WINT vAN GEEL
afgelopen zaterdag was het zo-
ver, de 4e wedstrijd van het sei-
zoen. Het zou een spannende 
wedstrijd worden, Dynamo MB6 
tegen alterno MB2. Dynamo 
stond bovenaan in de competi-
tie, ze hadden in 5 wedstrijden 
nog maar 2 sets laten liggen, wij 
hadden 3 wedstrijden met 4-0 
gewonnen.

Doordat veel mensen uit beide 
teams elkaar kenden waren we 
allemaal heel erg gedreven om te 
winnen. Judith kwam zelfs met de 
trein helemaal uit winterswijk om 
mee te kunnen spelen. ook rut-
ger (onze trainer) ging niet naar 
de wedstrijd van JC1, waar hij 
normaal coacht, om raymond te 
helpen met het coachen van ons.
we gingen beginnen. De eerste 
set begon erg spannend, we gin-

gen gelijk op, tot op het moment 
dat het helemaal inzakte bij ons. 
Van 12-12 ging het opeens heel 
snel naar 21-14 voor Dynamo. 
uiteindelijk verloren we met 25-
16. Dit was de eerste set die we 
verloren dit jaar.

we moesten niet meer denken 
aan de eerste set en alleen maar 
focussen op de rest van de wed-
strijd. Deze set begon erg goed, 
op een gegeven moment stonden 
we met 5-15 voor. we wonnen 
de set met 16-25. Het stond 1-1 

in sets. De derde set ging weer 
moeilijker, het ging erg gelijk op 
maar uiteindelijk eindigden we 
met 25-22 verlies. we wilden na-
tuurlijk winnen, dus we wilden de 
vierde set winnen om daarna een 
vijfde set te spelen.
De vierde set ging erg gemakke-
lijk, we waren veel sterker gaan 
spelen ten opzichte van de derde 
set en we wonnen met 6-25.
in de vijfde set waren wij weer het 
sterkere team, we wonnen met 
9-15. we waren allemaal erg blij 
dat we gewonnen hadden, dat 
was waar we voor kwamen.
Dynamo Mb6 staat nog steeds bo-
venaan met 25 punten in 6 wed-
strijden, wij staan daaronder met 
18 punten in 4 wedstrijden

Alieke Kunst
MB2

ALTERNO OvER DE GRENS
Deze keer de belevenissen van 
alternoot Marijn Kalter. u weet 
wel, het middelpunt van deze foto 
(nummer 12) en de razendsnelle 
libero met de mooie krullen van 
Heren 2 van vorig seizoen. Marijn 
ging op avontuur, vertrok naar het 
Zweedse Lund om daar naast een 
half jaar studeren op de plaatselij-
ke universiteit, zijn volleybalkun-
sten te vertonen. Marijn komt met 

Lunds b uit in de 1e divisie in Zwe-
den, zeg maar de Zweedse topdi-
visie. afgelopen weekend speelde 
hij met zijn team tegen het team 
van trollhättans VK en behaalde 
het de eerste zege. aan Marijn de 
eer om het verslag te schrijven, en 
dat is hem wel toevertrouwd. op 
onze website kunt u zijn  verslag 
lezen. www.alterno-apeldoorn.nl/
alterno-over-de-grens/

 Hoe is het toch met...



vOLLEYBAL DAMESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 NERING BöGEL vC WEERT DS 1 
4 november - 17.30 uur

Officials 
1E SCHEIDSrECHtEr
MarCo Van ZantEn
2E SCHEIDSrECHtEr
CaSPEr wEiJS
tECHnISCH juryLID
PEtEr SCHEFFEr
LIjnrECHtEr 1
EDDy HuiJS
LIjnrECHtEr 2
HEnK HonDELinK

mini´s vd week 

JanniCK buitEnHuiS JD1

SanDEr tEn VoorDE JD1

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Daniëlle Docter 168 cm 23 libero

3 gina Valenti 184 cm 18 Passer/loper

4 anna Mebus 185 cm 17 Spelverdeler

5 iris Scholten 191 cm 17 Diagonaal

6 Eline timmerman 192 cm 18 Middenaanval

7 Kirsten wessels 185 cm 19 Passer/Loper

8 bregje van den Heuvel 183 cm 24 Spelverdeler

9 Linda te Molder 181 cm 28 Diagonaal

10 Lisanne baak 181 cm 23 Middenaanval

11 Kristy beyazkaya 180 cm 22 Passer/Loper

12 romy Hietbrink 183 cm 24 Middenaanval

13 giorgia Palladino 170 cm 23 Passer/Loper

trainer: ali Moghaddasian

ass. trainer: Albert Cristina

ass. trainer: Marc van baaden

ass. trainer: wouter

van goeverden

ass. trainer: Vincenzo Valenti

Coach: ali Moghaddasian

team contactpersoon: 
Hans Stindt 

Manager: Hans Stindt

Fysiotherapeut:
yvonne Minderhoud

Scout: Manon Koopman

Nr. Naam Positie  Leeftijd 
1 Laura Bock  Passer/loper 1990

2 Sabine Beersma Spelverdeelster 1989

3 Lieke Vergeer Diagonaal 1993

4 Lieke Clerkx Passer/loper 1991

5 Laura van Enckevort Midden 1997

6 Maartje van Gestel Spelverdeelster 1996

7 Ilvy Sanders Midden 1997

8 Imke Blokland Midden 1996

9 Laura Overwater Midden 1990

10 Karin Mennen Libero 1987

11 Sara Voskuilen Passer / loper 1991

12 Kim van den Boorn Diagonaa l1995

13 Yvonne Klompen Passer / loper 1994

 

Fred Hermans

Hoofd trainer / coach
Johan Tegelaers

ass trainer / coach
Eugene Janssen

teamarts
Kitty Schiphorst Preuper

Fysiotherapeute
Britt Engelen

assistent / analist
Mariëlle Meulen

teammanager

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS    BEGELEIDING


