
Programma Alternohal
Zaterdag 3 MAART

9:00  VV Alterno MC 1 - 
D.V.O. MC 1

9:00  VV Alterno MC 3 - 
Salvora MC 1

10:45  VV Alterno JC 1 - 
SSS JC 1

10:45  VV Alterno JC 3 - 
Rood-Wit ‘75 JC 1

12:30  VV Alterno JA 1 - 
Twente ‘05 JA 1

12:30  VV Alterno MB 1 - 
WIK Steenderen MB 1

14:30  VV Alterno JB 2 - 
Twente ‘05 JB 1

14:30  VV Alterno HS 1 - 
EVV Bultman-Hartholt 
HS 1

16:30  VV Alterno HS 3 - 
Skopein Wivoc HS 1

16:30  VV Alterno DS 10 - 
Heeten Sportief DS 2

18:00  VV Alterno JA 2 - 
Voorwaarts JA 1

18:00  VV Alterno JA 3 - 
Rood-Wit ‘75 JA 1

20:00  Coolen-Alterno DS 1 - 
Eurosped 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

Vijfsetterje?
Zou het weer een vijfsetter 
worden vandaag? Dames 1 
bindt voor de derde keer de 
strijd aan in de kampioenspou-
le. Ditmaal is Eurosped de te-
genstander. De afgelopen twee 
wedstrijden gingen met 3-2 
verloren en dat was dit seizoen 
niet voor het eerst. Dames 1 
is tot nu toe niet erg gelukkig 
geweest als het op het spelen 
van de vijfde set aankwam. De 
ploeg moet het vanaf vandaag 
ook nog eens stellen zonder de 
inbreng van de temperament-
volle Giorgia Palladino. Zij is 
afgelopen week naar Australië 
gereisd voor een buitenlandse 
stage in het kader van haar stu-
die Marine Biotechnology aan 
de Wageningse Universiteit. 
Ook zonder de Italiaanse zullen 
alle hens aan dek moeten om 
van Eurosped punten te pak-
ken. Het team, dat de thuis-
wedstrijden tegenwoordig in 
Vroomshoop afwerkt, doet het 
momenteel uitstekend, haalde 
zelfs de bekerfinale en staat 
momenteel derde. Aanhaken 
of afhaken is het devies voor 
vanavond en dat eerste kan al-
leen als er drie punten worden 
gehaald. Geldt uiteraard ook 
voor Alterno. Gewoon meteen 
drie sets pakken. Dan hoef je 
ook geen vijf setter te spelen. 
Heb je daar in ieder geval geen 
last van. 
Veel plezier 
allemaal.
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voorwoord
MAART

03 MRT
Dames 1 - Eurosped

11 MRT
Dames 1 - Set Up ‘65

18 MRT
Dames 1 - Zwolle

31 MRT
Finales NOJK

31 MRT
Generatietoernooi

ApRIl

15 APR
Dames 1 - Sliedrecht Sport

MEI

WEEK VAN AlTERNO
21 MEI
Blacklightvolleybal

22 MEI
De UItdaging

23 MEI
de Clinics

24 MEI
Mix-Mix-Mix

25 MEI
Opbouw feestavond

26 MEI
Eindfeest

27 MEI
Afterparty

Een leuke foto, verhaal of iets 
anders te melden?

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

Jos Mulder

DAMES 1 LAAT SNEEK ONTSNAPPEN
Een stunt leek lange tijd tot de 
mogelijkheden te behoren bij 
de ouverture van de kampioen-
spoule. Coolen Alterno nam 
brutaal een 2-1 voorsprong in 
sets tegen VC Sneek, maar zag 
zich uiteindelijk niet beloond 
voor de gedane inspanningen. 
In de beslissende vijfde set ging 
het na een 13-12 voorsprong 
alsnog mis.

Het eerste play-offduel begon 
woensdagavond hoe dan ook 
bijzonder veelbelovend voor 
Coolen Alterno. Met 25-21 be-
sliste de wilskrachtige thuisploeg 
de eerste set overtuigend in z’n 
voordeel. De toeschouwers in de 
Alternohal gingen er eens goed 
voor zitten. Een vlotte 0-9 achter-
stand in het tweede bedrijf bleek 
evenwel iets te veel van het goe-
de om nog ongedaan te maken. 
Met 16-25 trokken de Friezinnen 
de score weer gelijk.

In de derde set hielden beide 
ploegen elkaar tot 22-22 in even-
wicht. Alterno’s speelsters lieten 
zich bij een arbitrale beslissing in 
hun nadeel niet uit het veld slaan 
en toonden veerkracht door de 
set met 25-22 te winnen. Een 
verrassing leek in de maak. Zo-
ver kwam het niet. Na een 18-25 
nederlaag in het vierde bedrijf 
moest een vijfde set de beslissing 
brengen. Coolen Alterno bleef 
hierin steken op twee punten 

van de overwinning en moest 
zodoende genoegen nemen met 
één punt.

Te weinig, zo oordeelde Ali Mog-
haddasian naderhand. Er had 
meer ingezeten. Zijn ploeg had 
VC Sneek laten ontsnappen. “Zo 
zou je wedstrijd kunnen typeren. 
De verschillen waren klein. Eigen-
lijk begint alles met de service-
pass. Als je die onder controle 
hebt, dan kun je volleyballen. 
Die vierde set hadden we kun-
nen pakken. Aan het eind van 
de vijfde set doen individuele 
fouten ons de das om. Zij spelen 
dan met net iets meer durf dan 
wij. Zij beschikken over speelsters 
in de hoeken die op de cruciale 
momenten de ballen wel binnen-
slaan.”

Veel verwijten kon Alterno’s 
coach zijn speelsters niet maken. 
“Het team heeft gestreden voor 
wat het waard was. Het is geen 
schande om van zo’n ploeg te ver-
liezen. Al blijft het jammer dat we 
die vijfsetters steeds verliezen. Ik 
heb in de nabespreking ook ge-
zegd dat we geen angst moeten 
hebben. Zoiets heeft ook te ma-
ken met een stukje ervaring. Dat 
is iets wat zij meer hebben dan 
wij. Wij hebben een ander soort 
kwaliteiten. Die moeten we toe-
passen op de momenten dat het 
nodig is. We zullen dit in de hele 
kampioenspoule tegen komen. 
We moeten er geen genoegen 
mee nemen. Aan de andere kant 
moeten we wel realistisch blij-
ven. We zijn niet voor niets vijfde 
geworden.”(RK)



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

Ga je mee, ga je mee, 
…. naar perron 9 3/4e 
in Heino? Zweinstein 
wacht op jou.
Ook zo’n Harry Potter fan? Dan 
ga je zeker mee op Alterno 
Jeugdkamp. Ook dit jaar weer in 
Heino. 

Van 29 juni tot en met 1 juli is 
het zover en kun je in de rol krui-
pen van Harry Potter, Ron We-

mel, Hermelien Griffel, Professor 
Anderling, De Haast-onthoofde 
Henk, Albus Perkamentus, Hagrid, 
….. of wie dan ook van deze bij-
zondere serie. 

De organisatie zal er alles aan doen 
om ‘Wiens naam niet genoemd 

mag worden’ niet te tarten, zodat 
het noodlot toe zal slaan. Daar is 
zeker hulp bij nodig en daar re-
kent de organisatie dan ook op. 
Wie gaat er mee naar Zweinstein 

om het tovernaarschap onder de 
knie te krijgen?? Ga met je (open 
club) teamgenoten en zorg dat je 
dit festijn niet mist. Aanmelden 
kan via de website van Alterno.

PROGRAMMA
Zondag 11-3  15.30 uur  Coolen Alterno – Springendal Setup65

Zondag 18-3  15.30 uur  Coolen Alterno – VC Zwolle

Zondag 25-3  15.30 uur  Eurosped – Coolen Alterno

Zaterdag 31-3  18.00 uur  Springendal Setup – Coolen Alterno

Zaterdag 7-4   20.30 uur  Sliedrecht Sport – Coolen Alterno

Zondag 15-4   15.30 uur  Coolen Alterno – Sliedrecht Sport

Woensdag 18-4  19.30 uur  VC Sneek – Coolen Alterno

STAND
    WEDSTRIJDEN PUNTEN
1 Sliedrecht Sport DS 1    2  11
2 VC Sneek DS 1     2  9
3 Eurosped DS 1     2  6
4 Regio Zwolle Volleybal DS 1   2  4
5 Coolen-Alterno DS 1    2  3
6 Springendal-Set-Up`65 DS 1   2  

Generatie toernooi voor de mini’s 
op zaterdag 31 maart

Voor opgeven stuur je een mailtje naar activiteiten@alterno-apeldoorn.nl met de volgende informatie:

Naam kind: ................................................................................................................................................
Team Kind: : ...............................................................................................................................................
Naam ouder/broer/zus (minimum leeftijd 16 jaar):  ...............................................................................
E-mailadres:  .............................................................................................................................................

Opgeven kan uiterlijk tm zaterdag 24 maart. 
Het toernooi-schema zal uiterlijk op woensdag 28 maart toegestuurd worden.

Normaal gesproken een vast on-
derdeel in ‘De week van Alterno’, 
maar dit jaar komt het net iets 
minder uit om het in deze week 
te plannen. Er is naar diverse al-
ternatieve data gekeken en za-
terdag 31 maart kwam het beste 
uit. Ondanks dat het deze dag de 
finale dag is van de Open Club, 
durven we het aan. Dus mini’s en 
ouders, geef je op. Gezelligheid 
en sportiviteit staan voorop. 

Wat is het Generatie-toernooi? 
Dit is een toernooi waarbij kind 
samen met een ouder een deel 
van een team vormen. 
Samen met nog een ouder en 
kind vormen zij een team van 4 
spelers. Er wordt tijdens dit toer-
nooi 4 tegen 4 gespeeld op een 
mini-veld. 
Ouders zijn dikwijls supporter 
en geven de beste aanwijzingen, 
maar kunnen zij het zelf ook?? 

lukt het je ouder niet om mee te 
doen, vraag dan je oudere broer 
of zus (minimum leeftijd 16 jaar) 
of je oom/tante/opa/oma. 

De spelregels hangen tijdens het 
toernooi aan de muur, dus kom op 
tijd, zodat je deze nog even kunt 
doorlezen en de tactiek kunt be-
spreken met je ouder. Andere fa-
milieleden neem je natuurlijk mee 
om je aan te moedigen. 

Gezamenlijke 
eten op finale 
dag van de OCK
Het zijn altijd spannende finale 
dagen, dus ook dit keer zal het 
niet anders zijn op zaterdag 31 
maart. DE DAG voor veel jeugd-
spelers van Alterno. 

Ook dit jaar zijn weer 5 teams 
door naar de finale ronde (van 
de in totaal 8). Net als vorig jaar 
willen we deze dag afsluiten met 
een gezamenlijk etentje in de hal. 
Pizza, stamppot of patat. Dat is de 
keuze. Alle teams worden uitge-
nodigd, of nu wel of niet de finale 
is gehaald. Het is toch altijd een 
enorme prestatie als je de eind-
ronde haalt en dat lukt natuurlijk 
nooit alle teams. 

Maar iedereen heeft zich enorm 
ingezet en dan is het afsluiten van 
dit toernooi een gezellig samen 
zijn om nog even terug te blikken. 
Ook ouders, broertjes, zusjes en 
wie dan ook, zijn natuurlijk wel-
kom. De bestelformulieren voor 
het eten zal naar de coaches van 
de teams worden gestuurd. 

Na een aantal acties komt de 
muziekinstallatie er nu echt!
Het heeft even op zich laten wach-
ten, maar nu is de knoop doorge-
hakt. Het geluid dat uit de boxen 
komt in de kantine, mag niet ie-
ders oor strelen. Vaak zit er een 
flinke ruis in en hapert het geluid. 
Niet fijn dus. Daarom is besloten 
om de installatie te vervangen. 
Door allerlei omstandigheden is 

het er tot dusver nog niet van ge-
komen, ondanks een aantal acties 
met prachtig resultaat (zoals op-
brengsten van de Grote Club Actie 
en de  oliebollenactie). Niet meer 
denken, maar doen. Kenners van 
de muziekwereld en techniek 
gaan nu de juiste spullen bestel-
len en installeren. Nog even ge-

duld voordat het prachtige geluid 
uit de boxen te horen is, maar als 
het dan zover is, kunnen we weer 
jaren vooruit. 

Bij de Sint-disco, bij toernooien of 
een ander mooi feestje: aan het 
geluid zal het dan niet meer lig-
gen!

SPANNENDE DAG VOOR DAMES 9
Wat een spannende wedstrijd 
was het afgelopen vrijdag voor 
dames 9. Dames 9 moest afge-
lopen vrijdag tegen de nummer 
1 BSV. BSV had 1 wedstrijd meer 
gespeeld en stonden met 5 pun-
ten boven ons. Dus zeker dat het 
een spannende wedstrijd zou 
worden. De prognose was 3-2 
winst voor BSV. Maar hier waren 
we het natuurlijk niet mee eens.

We begonnen de eerste set goed. 
Er was veel druk bij de opslagen en 
we maakten de rally’s goed af. (20-
25 winst voor ons). De tweede set 
verliep stroefjes. We hadden een 
achterstand. We maakten te veel 
fouten waar zij van profiteerden. 
Uiteindelijk kwamen we weer in 
ons spel maar verloren we de set 

met (26-24). De derde set werd er 
wat gewisseld aan de kant. De set 
verliep stroefjes waardoor we al 

op een 6-0 achterstand stonden. 
We wisten snel ons spel weer op 
te pakken. Maar… het bleef een 

spannende set. We wonnen uit-
eindelijk met (27-25) op naar de 
vierde set. De vierde set begon-
nen we vol goede moed. We had-
den een goede service druk waar-
mee de tegenstander veel moeite 
had. Uiteindelijk stonden we ver 
voor. En bleven we gefocust en 
lieten we ons niet gek maken. We 
wonnen deze set ook terecht met 
(25-12)

Wat was dit een leuke wedstrijd 
en wat zijn wij blij met deze pun-
ten! Ook willen we iedereen be-
danken die ons hebben gesteund 
en aangemoedigd. Dus bij deze 
bedankt allemaal. Dit was erg fijn. 
Het sfeertje zat er goed in.

Groetjes Tessa Draaijer (D9)

DAMES 8 HOUDT HET 
HOOFD KOEL
Wat doe je als er wat griepver-
schijnselen en blessures in het 
team zijn en je tegen de nummer 
1 moet? Je hoofd koel houden en 
alles is mooi meegenomen. Last-
minute zijn Lynn en Emmy uit de 
A1 nog opgeroepen en om 16:30 
uur stond er een team + wissels 
op het veld.

Het was een wedstrijd waarin vrij-
uit werd gespeeld, het spel goed 
op niveau was en plezier werd 
getoond. Een zeer leuke wedstrijd 
om naar te kijken, zeker vanwege 
de vele rally’s. Volgens een van de 
vele (mannelijke) kijkers, zelfs leu-
ker dan het voetbal dat vanavond 
op de tv te zien was.

Het was spannend, want Primavo 
wilde uiteraard laten zien waarom 
zij de nr 1 waren. Gelukkig bleef 
het hoofd koel (oké, mentaal 
dan;)) en lieten de meiden zien 
waarom wij in de tweede klasse 
behoren: (25-23, 25-20, 20-25, 
26-24) vier hele mooie punten!

Misschien was het:

- Het koele hoofd?
-  Al het mannelijk schoon op de 

tribune?

-  De aanmoediging van Sanne, ons 
oude teamgenootje?

We zullen het nooit weten.. wat 
ik wel weet is dat de meiden hard 
hebben geknokt en D8 door deze 
wedstrijd wel 4 plekken is geste-
gen!

Inge Rietberg,
Dames 8

Eerst volgende 
wedstrijd

9 mrt. 21:15
VV Alterno DS 8 

- WSV DS 1



3 maart
14.30 uur

VV Alterno HS 1 - 
EVV Bultman-Hartholt HS 1

SPELErS
Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Roy Vleeming 201 cm 44 Middenaanval
2 Alexander Pouw 190 cm 34 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 45 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

/AlternoH1

Op 17 februari de Tussenronde NOJK 2018: 
Zeven Alterno-teams deden uit-
gewaaierd over heel Nederland 
mee in de strijd voor een plek bij 
de beste 8 Nederlandse teams in 
de Eindronde. Hoe hoog je indi-
vidueel ook speelt, bij deze kam-
pioenschappen speelt iedere 
vereniging met zijn beste spelers 
in die leeftijdsklasse. Leuk was 
dat Peter den Hollander via Fa-
cebook alles bijhield en zo was 
iedereen overal van elkaars ver-
richtingen op de hoogte!

Spannend, spannend… zo’n dag 
en dat niet alleen voor de spelers, 
maar ook voor het zeer voltal-
lige meegereisde Alterno-publiek. 
Overal voor punten geknokt. Het 
éne team had het makkelijker 
om zich te plaatsen in een poule 
van 4, een ander zwaarder in een 
poule van 6. Soms was, zoals bij 
jongensteams een 1e plek al vol-
doende voor een plek in de Eind-
ronde, maar bij de meisjes moest 
plek 1 en 2 nog kruisfinales spe-
len. Bij MB zelfs na al 5 wedstrij-
den in de benen!!

Super gewerkt door alle teams, 
geen team al afgevallen in de 
poule, maar helaas toch voor JB 
en MC viel het doek en strandden 
deze teams in de kruisfinales. 
Voor de Eindronde 31 maart zijn 5 
teams door: JA, JC, JCMV, MA en 
MB. Superprestatie!!!

De tweede helft van de competitie 
is al weer een eind op weg. Voor 
sommige teams betekent dit, 
vanwege bovenin eindigen in de 

eerste competitiehelft, spelen in 
een klasse hoger en er hard voor 
moeten knokken tegen betere 
tegenstanders, maar wel veel le-
ren van beter spel. Andere teams 
bleven in dezelfde klasse spelen, 
maar starten weer opnieuw met 
0 punten en kunnen uitbouwen 
waar ze de eerste helft al ervaring 
hebben opgedaan. Doelstelling 
voor de meeste teams is om sa-
men met je teamgenoten beter te 
leren volleyballen, lukt het daarbij 
ook om kampioen te worden, dan 
is dat meegenomen en natuurlijk 
leuk om mee te maken. Maar met 
je team in mei een leuk en leer-
zaam volleybaljaar afsluiten en er 
als team hard voor gewerkt heb-
ben is zeker zo belangrijk!

In de krokusvakantie is er veel 
jeugd niet aanwezig bij hun eigen 
wedstrijden, van sommige teams 
zelfs wel 3 à 4 spelers. We probe-
ren zoveel mogelijk capabele in-

vallers te regelen en deze spelers/
speelsters in de krokusvakantie 
ook al bij het invalteam te laten 
meetrainen.

De keuze, waar de JC daardoor 
voor staat, is: laten we de teams 
incompleet de wedstrijden spelen 
en laten we eventuele kansen op 
een kampioenschap lopen? In dat 
geval doen we de juist wel aanwe-
zige spelers/speelsters, die ook al 
niet met vakantie zijn of ouders 
hebben, die speciaal eerder te-
rugkomen, tekort door hen die 
kans op een eventueel kampioen-
schap te onthouden??!

Dus proberen we met veel kunst 
en vliegwerk toch een beetje 
complete teams te maken.
Er is al meerdere malen vanuit Al-
terno een verzoek aan de NeVoBo 
gedaan om in de krokusvakantie 
(en ook in de herfstvakantie) geen 
wedstrijden te plannen, maar zij 

geven aan dat zij anders niet met 
het speelschema uitkomen. Wel 
proberen ze zoveel mogelijk voor 
ieder team maar 1 wedstrijd per 
vakantie in te plannen.

Tijdens de afgelopen crisisjaren 
was er duidelijk meer jeugd bij 
hun wedstrijden aanwezig, maar 
nu de economie weer aantrekt 
merken wij dat veel ouders weer 
vaker op vakantie gaan!

Binnenkort komt de Jeugdcom-
missie weer op trainingen langs 
om door alle jeugd hun enquête-
formulier te laten invullen. Waar 
mogelijk worden deze gegevens 
ook meegenomen met de komen-
de teamindelingen. De enorme 
klus van nieuwe teamindelingen 
komt er al weer aan: de één moet 
op leeftijd door, de ander op ta-
lent, weer een ander wil graag 
bij vriendje of vriendin blijven 
spelen, maar helaas iedereen het 
naar de zin maken zal ook dit jaar 
weer niet lukken  hoe de Jeugd-
commissie ook zijn best doet. 

Dit jaar is er veel jeugd vervroegd 
doorgeschoven. Misschien een 
jaartje pas op de plaats? Ook 
daar moeten in samenspraak met 
SeniorenTC  beslissingen over 
genomen worden, waarbij als 
uitgangspunt leerdoelen centraal 
staan, maar zeker ook spelplezier 
en teamspirit voor de individuele 
speler en teambuilding niet ver-
geten mogen worden.

Mieke Roelofs, JC

20e Week van Alterno met als 
thema: Boer en Bont
De planning is weer rond; de or-
ganisatie weer een feit (met een 
groot aantal jonge Alternoten); 
het thema bedacht; het pro-
gramma ingevuld: kortom, we 
kunnen van start.

Van maandag 21 mei tot en met 
zondag 27 mei staat de boel weer 
op zijn kop in de Alternohal. De 
hele week feest. Veel volleybal, 
veel plezier, veel sportiviteit, 

veel….. van alles veel.
Natuurlijk moet er nog het nodige 
gebeuren. Zo willen we ook dit 
jaar weer een week-t-shirt pre-
senteren. De feestzaal aankleden 
is ook nog een aardige uitdaging. 
Maar we zijn met een leuke, en-
thousiaste groep mensen die dit 
allemaal gaat regelen. Super veel 
energie gaat hiervan uit, dus ik 
heb geen enkele twijfel of dit 
goed gaat komen. 

ALVASt VOOr IN DE AGENDA 
(onder voorbehoud):

21 mei:  Blacklightvolleybal
22 mei:  De uitdaging
23 mei:  Clinics
24 mei:  Tonnie Nijhof Mix-Mix-

Mix toernooi
25 mei:  Opbouwen
26 mei:  Slotfeest ‘Boer en Bont’
27 mei:  Afterparty

Binnenkort volgt er nog veel meer 
informatie. Dus houdt de website, 
facebook en allerlei affiches die in 
de hal komen te hangen, goed in 
de gaten. 

JEUGDZITTERS HALEN SPORTPENNING OP

Ook het jeugdzitvolleybalteam 
van Alterno was te gast op het 
gemeentehuis. 

Uit handen van wethouder van 
sportzaken Nathan Stukker ont-
vingen de jongens en meisjes de 

Apeldoorse sportpenning. Het 
team, bestaande uit Bart, Daph-
ne, Jelle, Katey, Marnick, Nikola 
en Olaf  ontving de penning voor 
hun prestatie op 29 April van af-
gelopen jaar toen het Nederlands 
kampioenschap (jeugd 13-15 jaar) 

werd binnengehaald. Ook beide 
coaches, Esther Zinnemers en 
Marriët Kollenstart, werden niet 
vergeten.

De ploeg die er vorig jaar dus met 
de Nederlandse titel vandoor 

ging, zal op zaterdag 28 April gaan 
proberen die titel te verdedigen.

Onze fotograaf Rudy Biekart was 
uiteraard weer van de partij en 
zorgde voor het mooie beeldver-
slag.

NIEUWE 
HOOFDSPONSOR

Hot nieuws vanuit de bestuurs-
kamer. Het bestuur van Alterno 
maakt bekend dat er een nieu-
we hoofdsponsor is gevonden 
voor de vereniging. Wie dat is, 
wordt nog even geheim gehou-
den. Inmiddels is al wel bekend 
dat op zondag 15 april tijdens 
een thuiswedstrijd van Dames 
1 het contract met de kersver-
se hoofdsponsor zal worden 
ondertekend. Bovendien heeft 
het bestuur aangegeven dat 
deze nieuwe sponsor zich voor 
de komende drie jaar aan de 
vereniging zal gaan verbinden.

Momenteel is Jan Coolen,  
Citroën dealer Apeldoorn en 
Deventer, nog hoofdsponsor 
van het eerste damesteam. 
Jan heeft echter aangegeven 
dat hij er aan het einde van dit 
seizoen mee zal stoppen. Jan 
Coolen werd in 2013 sponsor 
bij Alterno en nam in 2014 het 
hoofdsponsorschap op zich. 
De Citroëndealer, gevestigd in 
Apeldoorn Noord, is hiermee 
ruim vier jaar als hoofdspon-
sor aan Alterno verbonden ge-
weest. Of Coolen ook komend 
seizoen nog actief zal blijven 
als sponsor is op moment van 
schrijven bij ondergetekende 
nog niet bekend.

Jos Mulder.
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COOLEN-ALTERNO DS 1 -  EUROSPED DS 1 
3 maart - 20.00 uur

Officials 
1E SCHEIDSrECHtEr
Hans OOmes

2E SCHEIDSrECHtEr
Henk-Willem Pol

tECHNISCH JuryLID
PeTer scHeffer

LIJNrECHtEr 1
Sander kruijt

LIJNrECHtEr 2
FranS WijnandS

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 Lengte  Positie 
1 CHARlOTTE HAAR 1.81 cm spelverdeelster

3 JUDITH KAMPHUIS 1.73 cm passer/loper

4 ElINE GOMMANS 1.88 cm middenaanval

5 MANON DOORNENBAl 1.88 cm diagonaal

6 KIM DE WIlD 1.61 cm libero

7 DAPHNE KNIJFF 1.86 cm passer/loper

8 BO DUTEWEERT 1.84 cm passer/loper

9 lAURA BEACH (USA) 1.86 cm middenaanval

10 CARMEN OUDE lUTTIKHUIS 1.83 cm diagonaal

11 CARlIJN KOEBRUGGE 1.88 cm middenaanval

12 ROCHEllE WOPEREIS 1.86 cm spelverdeelster

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS                BEGELEIDING

trainer/coach: 
JAN BERENDSEN

2e trainer/coach: 
JEFFREY SCHARBAAI

Fysiotherapeute:
YVONNE KUIPER

Fysiotherapeute: 
MARlON VOORTMAN

Data-analist:
SHARON OlSMAN


