
Programma Alternohal
Zaterdag 16 december

9:00 VV Alterno JC 2 -  
Blauw wit JC 1

9:00 VV Alterno MC 2 -  
S.C. GORSSEl MC 1

10:45 VV Alterno MB 2 -  
VOORwaaRtS MB 2

10:45 VV altERnO MB 3 
-  SV DynAMo ApelDoorn 
MB 5

12:30 VV Alterno HS 5 -  
Dio BeeMte HS 1

12:30 VV Alterno DS 10 
-  SV DynAMo ApelDoorn 
DS 10

14:30 VV altERnO HS 1 
-  SpringenDAl-Set-Up`65 
HS 1

14:30 VV Alterno HS 7 -  
wSV HS 1

17:30 Coolen-Alterno DS 
1 -  regio Zwolle Volley-
BAl 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

Vanmiddag speelt dames 1 de 
laatste thuiswedstrijd van dit 
jaar. Er volgen nog twee wed-
strijden bij de tegenstanders 
thuis en daarna zit het jaar er 
voor de dames op. Het is zaak 
dat de ploeg van trainer ali 
Moghaddasian nog even goed 
bij de les blijft want er staat 
heel wat op het spel. De vol-
gende bekerronde halen bij-
voorbeeld. Dat kan op woens-
dag 20 dec. als de uitwedstrijd 
tegen VCn gaat beslissen wie 
er een ronde verder komt in 
het nationale bekertoernooi. 
Of een plaats bij de beste zes 
in de competitie. Dat geeft 
namelijk recht om straks in de 
kampioenspoule uit te komen. 
Hiervoor zijn de dames goed 
op weg. Ze staan vijfde maar 
krijgen vandaag een gevaar-
lijke tegenstander op bezoek: 
Zwolle. De heenwedstrijd ging 
met 3-2 verloren en het team 
met wilfried Groothuis aan het 
roer en oud alterno speelsters 
Rosita, Kelly en Manon in de 
gelederen staat momenteel 
zelfs boven alterno. willen de 
dames in de race blijven voor 
de kampioenspoule dan is een 
overwinning vanavond een 
must. Ze weten wat ze moeten 
doen. ik wens u alle plezier met 
deze ongetwijfeld spannende 
wedstrijd.

Groene     Flits 6jaargang 4
SEIZOEN 2017-2018 - Nr

16 december
Alterno
Activiteiten
Kalender

Jos Mulder

voorwoord
DECEMBER

16 DEC
thuiswedstrijd Dames 1

16 DEC
Mini competitiedag 6

30 DEC
Jeugdtoptoernooi

JAnUARI
2 En 3 jan
Jeugdtoptoernooi

4 En 5 jan
Minitoernooi

6 jan
Voorronde Open Club

7 jan
nieuwjaarsreceptie

alterno-apeldoorn.nl

Adverteren?
 Adverteren 

in de 
Groene Flits 
kan al voor 

25 euro 
per seizoen

 
Voor meer info: 

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

Een leuke foto, verhaal of iets 
anderste melden?

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

www.wenz-uitvaart.nl

Het loopt al aardig qua team-aanmeldingen, dus het toernooi gaat ze-
ker door. gezelligheid en sportiviteit staat voorop. nog interesse met 
je vrienden/familie/recreantenteam? Schrijf je dan in via onze website. 

Een seizoen om van te genieten

Het seizoen loopt tot nu toe met 
ups en downs, maar is er zeker 
één met perspectief richting de 
toekomst. Het treffend voorbeeld 
van onze prestaties was afgelo-
pen zaterdag waarin we het twee 
sets lang, met goed volleybal, 
de huidige landskampioen Slie-
drecht behoorlijk lastig maakten 
en eigenlijk met 2- 0 voor hadden 
moeten staan. Helaas waren we 
na de eerste twee sets niet meer 
in staat om het niveau vast te 
houden en zakten we aardig weg. 
Het onder druk blijven presteren 
is de belangrijkste uitdaging voor 
deze relatief jonge ploeg, want 
met zes speelsters onder de 20 
jaar zijn wij, na het talent team, 

het jongste team van de huidige 
eredivisie. Daarmee wil ik jong 
zijn niet als excuus gebruiken, 
maar de juiste balans tussen 
talent en ervaring in je selectie 
zorgt ervoor dat je optimaler 
kunt presteren. Met ervaring in 
de rugzak maak je, als het er op 
aankomt, de juiste keuzes.
 Sportief gezien zijn we aardig 
op koers om onze doelstelling, 
namelijk behalen van kampioen-
spoule, te realiseren, al moeten 
we ons niet te veel daarop fixeren 
en vooral blijven werken aan het 
verbeteren van onze technische 
en mentale vaardigheden. Het 
behalen van de kampioenspoule 
moet dan het logische gevolg zijn 

van de vooruitgang die je als het 
team boekt.   
De volgers van de eredivisie we-
ten dat de concurrentie om de 
kampioenspoule te halen moor-
dend is. Zelfs de ploegen die nu 
onderaan staan, blijven strijdbaar 
en snoepen wekelijks punten af 
bij de andere die bovenin of in 
de middenmoot meedraaien. 
Daarom is het elke wedstrijd 
weer vechten en knokken voor 
de punten en dat maakt het juist 
heel boeiend en interessant. Een 
ding is zeker: we krijgen geen 
cadeautjes. we moeten het zelf 
verdienen.
Vandaag spelen we tegen Regio 
Zwolle met aantal oudgedienden 
in de staf en de selectie. een duel 
dat je als een zes punten wed-
strijd kunt bestempelen. Beide 
ploegen doen kwalitatief gezien 
niet zoveel onder voor elkaar. Dat 
blijkt ook uit de vorige ontmoe-
ting in Zwolle en de huidige stand 
op de ranglijst, waarin Zwolle 
met 17 punten op de vierde en 
Alterno met 16 punten op de 5e 
plaats staat. uiteraard gaan wij er 
alles aan doen om ze op de rang-
lijst voorbij te gaan. ik verwacht 
een wedstrijd waar de vorm van 
de dag en het laag houden van 
de foutenlast doorslaggevend zal 
zijn. ik hoop dat beide ploegen 
zorgen voor een spectaculair en 
spannende wedstrijd met publiek 
als grote winnaar.
                      Ali

Vanaf de eerste training geniet ik enorm van deze spelersgroep en 
de staf om me heen. De bereidheid en de wil om voor elkaar te wer-
ken en beter te willen worden, proef je keer op keer. De waardering 
van onze leden en supporters voor de energie en de vechtlust die 
Dames 1 in elk wedstrijd stopt, was vanaf de eerste oefenwedstrijd 
tegen PDK Huizen voelbaar.



StAnd dAmES 1 ErEdiviSiE
# team wedstr punten
1 Sliedrecht Sport DS 1 10 29
2 VC Sneek DS 1 11 26
3 eurosped DS 1 11 19
4 regio Zwolle Volleybal DS 1 11 17
5 Coolen-alterno DS 1 11 16
6 Springendal-Set-Up`65 DS 1 11 13
7 Flynth FASt DS 1 9 10
8 tt papendal/Arnhem DS 1 11 10
9 peelpush DS 1 11 10
10 nering Bögel VC weert DS 1 10 9

20.00 uur

VV Alterno DS 2

Pharmafilter 

US DS 1

VolleYBAl DAmeS

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

13 januari 2018
17.30 uur

gratis ENtrEE

Coolen-Alterno DS 1
tt PAPenDAl/Arnhem DS 1

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

mEiSJES B2 iS WintErKAmPiOEn
Vandaag moeten wij tegen Spi-
ker B2 spelen………..bijna de hele 
tribune zit vol. we vinden deze 
wedstrijd allemaal wel een beetje 
spannend, omdat we winterkam-
pioen kunnen worden. we moe-
ten dan wel met minimaal 3 sets 
winnen. we beginnen met een 
goede start van 4-1, maar Spiker 
is goed en komt terug met 5-5. 
we vragen een time out aan, 
want we zijn onrustig en gespan-
nen. uiteindelijk hebben we de 
eerste set verloren met 19-25. 
Dan de 2e set, het begint met 4-8 
voor Spiker en we nemen meteen 
een time out. Helaas blijft het spel 
slecht en nemen wij weer een 
time out bij 5-12. De druk is heel 
groot voor alterno, dan is Celine 
aan het opslaan en ze brengt het 
terug naar 12-13. Dan wordt het 

weer spannend het loopt heel 
erg gelijk op: 18-20, 18-22, 21-
22 weer een time out ……. 23-22, 
23-23 Alterno heeft het zwaar. 

25-25 en het eindigde bij 32-30 
voor alterno …….. yesss 1-1. we 
gaan verder naar de derde set. De 
derde set begint redelijk 3-2, 5-5 

dan komt nienke en ramt er op los 
10-6 …… time out voor Spiker. 11-
11 weer een time out, maar dan 
voor alterno ……. de spanning is 
hoog 12-13. Dan serveert Celine 
naar een voorsprong van 16-14. 
Daarna serveert Anouk vrolijk 
verder naar 20-14. En eindigt de 
derde set met 25-16 voor Alterno. 
we gaan de vierde set in, een 
voorsprong van 4-1. Dan staat het 
weer 5-5 maar daar komt Melanie 
en staat het 9-5 voor Alterno. 16-
13 time out voor Alterno. 20-18 
het word nog spannend. 20-21 en 
winnen we toch met 25-23, yesss 
3-1 gewonnen van Spiker. En dan 
ook nog eens winterkampioen 
yeeeeeeees!!
Het was een leuke wedstrijd,

Celine Derksen.

wat zijn wij trots op het behaalde 
resultaat…. in totaal is er voor 
1187 kilo ingeleverd. twee teams 
MF2 en ME4 hebben het ontzet-
tend spannend gemaakt. Donder-
dagavond 21.00 uur werden door 
ME4 de laatste zakken ingeleverd. 
Het team heeft in totaal 82 zakken 
ingeleverd. En komt hier mee op 
de 1ste plaats. MF2 komt op een 
2de plaats met 78 zakken.
Beide teams krijgen op 13 janu-
ari 2018 hun prijs.. Hoe en wat, 
krijgen de begeleiders van deze 
teams zo snel mogelijk te horen..
De opbrengst van deze leuke actie 
komt ten goede van alle mini’s……. 
dus hou goed de website van al-

terno en FB in de gaten..
iedereen Vriendelijk bedankt voor 
het verzamelen… in het voorjaar 
komt er weer een bag2school ac-
tie..

Groet, 
Activiteiten 
Commissie

GEEn StUnt vOOr dS 1
Het was weer gameday zaterdag. 
Dat betekende afreizen naar Slie-
drecht door de sneeuw. we be-
gonnen dit keer met een andere 
basis: Bregje, lisanne,Giorgia, 
Kirsten, eline, linda & iris. De eer-
ste set kon beginnen. na goede 
serve series liepen we uit tot 21-
13. Daarna kwamen we niet meer 
tot scoren. De wissels probeerde 
nog het verschil te maken maar 
het mocht niet baten. De eerste 
set werd verloren met 25-23. De 
tweede set ging het gelijk op en 
we liepen uit tot 2 punten. Die 
speelde we netjes uit de set en 
werd gewonnen met 25-21. in de 
derde set hebben we vooral ge-
scoord met ons blok. Daarin nam 
Eline de leiding. Het was niet ge-
noeg om het Sliedrecht moeilijk te 
maken en we verloren met 25-17. 
in de vierde set was het alles of 

niets voor de punten. we gingen 
der volle bak voor maar het werk 
wat we leverde was niet genoeg 
voor de nummer 1 Sliedrecht. De 
vierde set werd ook verloren met 
25-15. Dus we gingen zonder pun-
ten terug naar apeldoorn.
Hoogtepuntjes van het weekend:
– nadat der wat kaartjes vloeiden 
over het veterstrikken zijn de spel-
regels daarover nu duidelijk.
– we hebben weer de meeste 
blokpunten gemaakt. alterno 15 
punten Sliedrecht 7 punten.
– lisanne is weer terug na haar 
enkelblessure(s) en heeft een 
goede wedstrijd gespeeld.
Dit was het weer voor dit week-
end. we hopen jullie te zien vol-
gende week thuis tegen Regio 
Zwolle om 17:30!

Liefs Dames 1

mOOiE OPBrEnGSt 
BAG2SCHOOL

tEAm 
GEZOCHt
De organisatie van het DBS jeugd-
toptoernooi van VV alterno is nog 
op zoek naar één talentvol meis-
jes C team dat wil deelnemen aan 
het ons jeugdtoptoernooi op 30 
december a.s. Het toernooi is een 
goede voorbereiding op het OC 
clubkampioenschappen 2018.
Aanmelding;marga68@hotmail.nl

De AVA groep <12 wenst u alvast een 
fijne kerst en een gezond en sportief 2018!!

Flessen en 
blikjes actie
De flesjes en blikjes actie van 
Heel apeldoorn Rein gaat ge-
woon door. Dit jaar hebben we 
tot en met november ruim 8000 
flesjes opgehaald. Doelstelling 
voor dit jaar is 10.000. Dat gaan 
we net niet redden, maar toch, 
… alles is meegenomen en apel-
doorn weer een stukje schoner.

Score tm november:  
8081 

Doel 31 dec. 2017: 
10.000 

Grote 
Club Actie
Begin januari zullen de winnaars 
van de grote Club Actie lotenver-
koop bekend worden gemaakt en 
hun bijzondere prijs in ontvangst 
kunnen nemen. 



v.v. Alterno Heren 1
Springendal-Set-Up`65 HS 1

SPELErS

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Roy Vleeming 201 cm 44 Middenaanval
2 Alexander pouw 190 cm 33 Middenaanval
3 René wesselink 188 cm 24 Middenaanval
5 Marco van Zuidam 195 cm 31 passer/loper
7 wouter langendijk 201 cm 27 Diagonaal
8 remco Brouwer 187 cm 44 passer/loper
9 Jordy Bernards 177 cm 23 Spelverdeler
10 Mathijs Mast  33 Diagonaal
11 Sjors van tongeren 186 cm 31 Spelverdeler
15 Jesse Schuitemaker 195 cm 23 Middenaanval
16 reinald Mast 198 cm 29 Middenaanval

BEGELEidinG
Trainer: paul ten Broeke

16 december
14.30 uur

SPELErS

naam  
1. Jasper Brouwer
2. Jelle Clemens
4. Steven Eertman
5. peter Kemperink
6. tom engbers
7. Bas oude alink
8. Gijs op de weegh
9. Hans ten Dam
10. Fabian Geerdink
12. Clemens Kempers

BEGELEidinG
trainer/Coach: Rob luyrink & Jan Grob

Oliebollen en appelbeignets 
van Bakker toet: oh, wat 
zullen we smullen!
Eerst netjes de Sint uitzwaaien en 
dan is het tijd om te denken aan 
kerst en oud- en nieuwjaar. Ook 
dit jaar is het weer mogelijk om 
overheerlijke oliebollen en ap-
pelbeignets te bestellen. Volg de 

informatie via onze website. En 
niet onbelangrijk: de jeugd- en 
minileden ontvangen voor iedere 
verkochte zak maar liefst 50 cent 
(een leuk centje bijverdienen via 
deze actie).

als coördinator van de jeugdcom-
missie ben je het aanspreekpunt 
voor meerdere teams.

Je kijkt hoe het gaat met de 
teams, met de spelers en houdt 
contact met de trainers. Zelf ben 
ik aanspreekpunt voor de jongere 
meiden teams, de C2, C4 en C5.

Met de C2 gaat het heelgoed. in 
het begin was er nog geen trainer 
maar gelukkig was Oscar de Ruig 
al snel enthousiast en wilde hij dit 
team graag trainen. 

En wat een goede start maken de 
meiden van C2.  Zij hebben maar 
twee wedstrijden verloren en-
verder alle wedstrijden met 4-0 
gewonnen en de vijf punten bin-
nengehaald. wat knap!

Helaas kunnen zij geen kampioen 
meer worden maar zij zijn terecht 
de nummer twee in de poule ge-
worden en promoveren de twee-
de helft van het seizoen naar de 
1ste klasse.

goed gedaan meiden en trainer! 
in MC4 zitten voor het merendeel 
mini spelers die dit jaar voor het 
eerst in de jeugd zijn gaan spelen. 
Een groot veld, hoger net en hele 
andere spelregels dan vorig jaar 
zorgen voor een leuke uitdaging.

trainer Gerbrand van Hierden 
traint deze meiden met veel ple-
zier en leert ze hoe het volleybal-
spel in de jeugd gaat. Het team 
staat niet hoog op de ranglijst 

maar de meiden beginnen wel 
steeds meer hun draai te vinden.

Ze komen steeds dichterbij de 
tegenstander en ze verliezen ook 
niet meer met grote setstanden.

MC4 zal de tweede helft van het 
seizoen in de tweede klasse blij-
ven spelen en wij zijn er zeker van 
dat de meiden in de tweede helft 
meer wedstrijden zullen winnen.

MC5 is een klein team.
Dit team wordt getraind door 
twee jonge, leuke trainers, Romee 
Kraai en lieke van de pol.

Ook het merendeel van dit team 
komt uit de mini’s.  Omdat het 
een klein team is, zijn er soms wat 
spelers te kort voor de wedstrij-
den.

twee meiden die nog in de D 
spelen, Julia en Mila, wilden heel 
graag mee met de wedstrijden. 
Bedankt voor al jullie hulp de 1e 
helft van dit seizoen!

MC5 staat op de ranglijst niet 
hoog maar ze spelen super leuk.  
in de tweede helft van het seizoen 
blijven ze in de derde klasse spe-
len.

 
Hele fijne feestdagen en vakantie, 
uitgerust op naar een sportieve 
2e helft van het seizoen!

Mirjam Zijlstra
Coördinator jeugdcommissie

van de jeugdcommissie

Ork, ork, ork, soep eet 
je met een ….
tja, iedere keer vullen we de bakken met bestek bij, maar iedere 
keer moet ik ook constateren dat het bestek verdwenen is. Gaan we 
zo slecht om met de spullen van een ander, in dit geval van alterno? 

Verdwijnen de vorken en lepels zo in de container bij het afval van 
de pizza of ander eten? we weten het niet, maar feit is dat de bak-
ken nagenoeg leeg zijn. Heb jij nog een voorraadje lepels, messen 
of vorken waar je niets meer mee doet? Gooi het in de bakken in de 
keuken en wij zijn weer blij!

Alterno dBS Jeugd 
top toernooi: wie helpt 
ons uit de brand?
Gelukkig hebben diverse ouders van de Open Club team spelers zich 
beschikbaar gesteld. Maar we zijn er nog niet. Vooral voor zaterdag 
30 december zijn we nog op zoek naar bardienders. Kun jij ons een 
handje helpen? al is het maar voor een enkel uurtje. we zijn blij 
met jou. even een mailtje naar activiteiten@alterno-apeldoorn.nl of 
neem even contact op met Monique nijhof.

StAnd HErEn 1
# team wedstr punten

1 Sportsbar Donitas HS 1 10 43
2 SV Dynamo Apeldoorn HS 2 10 35
3 nijhuis technology Sudosa-Desto HS 1 10 33
4 Springendal-Set-Up`65 HS 1 10 30
5 aVV Keistad HS 1 10 24
6 Avior HS 1 10 23
7 VV alterno HS 1 9 22
8 E.V.V. HS 1 9 21
9 axell Claims / Sovoco HS 1 10 21
10 Scylla HS 1 10 19
11 Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 10 18
12 ecare Apollo 8 HS 1 10 6

Adverteren?
 Adverteren in de Groene Flits 

kan al voor 

25 euro per seizoen
 

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



vOLLEyBAL dAmESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEn-ALtErnO dS 1 rEGiO ZWOLLE vOLLEyBAL dS 1
16 december - 17.30 uur

Officials 
1E SCHEiDSrECHTEr
gerArD BroeKeMA
2E SCHEiDSrECHTEr
HanS OOMES
juryliD
AnDré VAn Der MArK
lijnrECHTEr 1
DieS KeCK
lijnrECHTEr 2
Alex De KoK

mini´s vd week 

liSette BAKKer MD1

KAyleigH HUllegien  MD1

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 Lengte Geb.datum
1. Robin van de Velde  Spelverdeler  1.80 meter 18-11-1992 

2. Siska Hoekstra Diagonaal 1.81 meter 11-12-1991 

3. Marije neuman Midden 1.80 meter 11-06-1994 

5. ester de Vries passer-loper 1.83 meter 26-02-1992 

6. iris reinders passer-loper 1.81 meter 27-10-1994 

7. Anneke ykema Midden 1.91 meter 14-07-1992 

 8. Maureen vd woude Midden 1.88 meter 25-05-2000

9. Kim robitaille Spelverdeler 1.80 meter 16-10-1991 

10. Manon Zeeboer Diagonaal 1.75 meter 07-02-1995 

11. Kelly van de Haar Diagonaal 1.87 meter 27-03-1997 

13. Rosita Blomenkamp libero 1.71 meter 20-07-1990

SPELErS    BEGELEidinG SPELErS                BEGELEidinG

wilfried Groothuis

Hoofdcoach 
pascal Veneman

assistent-coach   
Edwin van den Broeke

Manager   
Matthieu van den Broeke

Videoscout


