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7 stijgende lijn
De vrouwen van Coolen alterno 
hebben een stijgende lijn te pak-
ken. Al een aantal wedstrijden 
achter elkaar worden de punten 
aaneengeregen. Zo was er vorige 
week nog de belangrijke overwin-
ning op naaste concurrent Flamin-
go’s, waardoor de ploeg gestegen 
is naar de vierde positie. Die plaats 
moet weliswaar gedeeld worden 
met Zwolle en Flamingo’s, maar 
het is wel een plek waar de vrou-
wen, gezien het spelbeeld van de 
laatste weken recht op hebben. 
We zijn benieuwd wat het van-
avond tegen Sneek gaat worden. 
Van de Friezinnen is dit seizoen 
nog niet gewonnen. In de eerste 
competitiehelft de uitwedstrijd 
verloren (3-0), en  uit de beker 
geknikkerd (2-3). Kortom: er is 
wel een en ander goed te maken 
vanavond. Het belooft een span-
nende wedstrijd te worden. De 
mannen komen morgen in actie. 
Interim coach Niels ringenaldus 
begint met zijn team als underdog 
tegen kampioensfavoriet Lycur-
gus. Wellicht kunnen de mannen 
voor een stuntje zorgen. Ook voor 
de reserves is er vandaag weer 
een herkansing mogelijk. Zowel 
de mannen van Paul ten Broeke 
als de vrouwen van Eric Meijer 
gingen in hun eerste wedstrijd na 
de winterstop hard onderuit. He-
ren 2 mag vanmiddag om 14.30 u. 
thuis tegen Peelpush proberen om 
de nare smaak van het 3-1 verlies 
vorige week tegen Scylla weg te 
poetsen. Dames 2 mag om 17.30 
uur tegen Weert aan de bak. Een 
mooi affiche dus deze zaterdag. Ik 
wens u een plezierige middag en 
avond toe bij al dit volleybalge-
weld.
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De Alterno

Activiteiten

Kalender

Januari
21 Coolen-alterno DS1-
 VC Sneek DS1
28 Coolen-Alterno HS1-
 Draisma Dynamo HS1

Punten PAKKen Bij 
flAMingo’s

jij Bent er toCh ooK Bij?

Alterno Gemaskerd 
Pre -Valentijnsfeest

Zaterdag 4 Februari
 Vanaf 20.00 uur  | Georganiseerd door Dames 2

Feest is voor alle Alterno leden + een introducé 

Dresscode: Rood/Zwart + Masker
opmaak: WvL Design 

heerlijKe 
rooKworsten: 

Bestel Ze 
nu!

Het is tijd voor stamppotten en 
erwtensoep. Via onze sponsor 
DBS (Drie Beste Slagers) kunt u nu 
heerlijke rookworsten bestellen. 
Grove of fijn. 

Ga naar: www.alterno-apeldoorn.
nl/tijd-voor-rookworst/ en bestel 
ze direct. Zo zijn vers vacuüm ver-
pakt, dus geschikt om in te vrie-
zen. Maar dat is echt niet nodig: 
voor je het weet, zijn ze op.

MinitrAiners 
geZoCht

Kom meehelpen om onze mini’s 
te trainen. de minicommissie 
zoekt nog extra trainers op de 
volgende dagen/tijden:

MAAndAg 16.30 t/M 17.30 
uur: Assistent trAiner

donderdAg 17.30 t/M 18.30 
uur: Assistent trAiner

De trainingen krijg je vooraf ge-
maild door de hoofdtrainer, Eric 
Meijer, en hoef je dus niet zelf te 
bedenken. 

Voor de assistent trainer heb je 
geen ervaring nodig. Voor de 
zelfstandig trainer is enige erva-
ring wel gewenst. En je kunt altijd 
terug vallen op de hoofdtrainer 
voor vragen en advies. 

Heb je belangstelling of wil je 
meer informatie? Neem contact 
op met Eric Meijer tijdens de 
minitrainingen of stuur een mail 
naar minicie@alterno-apeldoorn.
nl (PH) 

4 Feest Dames 2
4  Coolen-alterno DS 1 - 

Springendal-Set-up`65 
DS 1

11 Superzaterdag
18 Halve finale Open Club

Februari

Maart
4  Coolen-Alterno HS 1 - 

Seesing Personeel HS 1
18 Finale Open Club

Overig

Mei

27   Gesloten Clubkampioen 
 schappen

juni 

23-25  Minikamp

juni / juli 

30-2 jeugdkamp

De posters hangen in de kantine. je kunt er niet omheen. Al rode kle-
ding klaargelegd?? Een masker aangeschaft? Het belooft een mooie 
feestelijke avond te worden met nog een verrassing door Dames 2. 
Dus kom gewoon en feest gezellig mee. Zaterdag 4 februari is het dan 
eindelijk zo ver.

Inzamelen van lege flesjes en blik-
jes gaat ook in 2017 gewoon door
Ook in 2017 gaan we lege blikjes 
en flesjes inzamelen. De actie 
‘Heel Apeldoorn rein’ loopt nog 
het hele jaar door. Dus verzamel 
ze en gooi ze in een van de lege 
flesseninzamel punten bij win-
kelcentrum de Mheen of Eglan-
tier. De code van Alterno is 1003. 
Geen tijd om ze zelf weg te bren-
gen? Gooi ze dan in de groene 
container die voor in het halletje 
staat. Als het mogelijk is, zoveel 
mogelijk hele blikjes en flesjes. 
Het apparaat neemt helaas geen 
erg ingedeukte blikjes/flesjes in.  
Voor ieder leeg flesje op blikje, 
ontvangt Alterno 5 cent. Dat le-

vert best het nodige op geduren-
de het hele jaar.

lege flesjes en BliKjes

Afgelopen zondag stond de eer-
ste officiële wedstrijd van het 
nieuwe jaar voor ons op het pro-
gramma. we hebben alvorens 
deze wedstrijd niet stil gezeten; 
oefenpotjes tegen Zwolle en de 
duitse club Münster hebben 
voor vertrouwen gezorgd. Onze 
voornemens voor het nieuwe 
volleybaljaar zijn dan ook dui-
delijk: (nog) harder trainen en 
meer winnen.

Om 15.30 uur was het showtime: 
punten pakken bij Flamingo’s!!

In een sfeervolle hal mocht Fla-
mingo’s beginnen met serveren 
en dat deden zij met een hoge 
druk. Wij gingen hierin mee en 
voornamelijk Carlijn was serve-
rend op dreef, wat meerdere ke-
ren zorgde voor een voorsprong. 
De eerste set werd dan ook ruim-
schoots gewonnen. De tweede 
set waren de rollen omgedraaid, 
Flamingo’s kwam al vroeg een 
paar punten voor te staan. Wij 
kwamen deze set weer dichtbij, 
maar hielden ons op het eind 
niet staande, wat resulteerde in 
setwinst voor Flamingo’s (26-24). 
De derde en vierde set was het 
hard werken en genieten: harde 
killbloks werden afgewisseld met 
reddingen van rosita. Flamingo’s 
gaf zich niet zomaar over, maar 
toch werden deze twee sets ruim 
gewonnen.
Met een 3-1 winst kunnen we 
zeggen dat we het nieuwe jaar 
goed begonnen zijn. Een vecht-
wedstrijd, waarin iedereen nodig 
was. Een vermakelijke wedstrijd 
voor zowel het publiek als voor 
onszelf. 

Groetjes Juliët

BijsterBosCh nieuwe 
voorZitter BAr

Als nieuwe voorzitter van de bar 
commissie ga ik kijken of we sa-
men met de ander commissies 
binnen Alterno alles goed en 
vooral gezellig kunnen laten ver-
lopen in het clubhuis. Ook kom ik 
graag in contact met mensen die 
ons willen helpen om het gezel-
lige clubhuis dat we hebben nog 
gezelliger te maken, het maakt 
niet uit op welk gebied je een 
bijdrage wil of zou kunnen leve-
ren, dit zodat we met nog meer 
mensen nog meer plezier en lol 
kunnen maken in onze hal. Voor 
alle vragen waarvoor je voorheen 
naar Marloes ging, kan je vanaf 
nu bij mij terecht.

Tot in het 
clubhuis!
Jan Bijsterbosch



KijKwijZer
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Afgelopen week hebben we clinics gegeven op de Heemgaard in het 
kader van de minder valide sportdag. De tweedejaars leerlingen van 
de sportroute hebben naast het zitvolleybal ook kennis gemaakt 
met rolstoelbasketbal en diverse blinden en slechtzienden sporten. 
Zitten tijdens het spelen van een partijtje blijft nog wel het meest 
lastige onderdeel van het hele zitvolleybal! :)

vrijdAg 20 jAnuAri

19:15 VV Alterno DS 10 - 
Hevo DS 2
19:15 VV Alterno DS 11 - 
Voorwaarts DS 7
21:15 VV Alterno HS 3 - 
Voorwaarts HS 1
21:15 VV Alterno HS 4 - 
Blauw Wit HS 2

ZAterdAg 21 jAnuAri

12:30 VV Alterno MA 3- 
rood-Wit ‘75 MA 1
12:30 VV Alterno jA 2- 
Pollux jA 1
14:30 VV Alterno HS 6- 
Avior HS 8
14:30 VV Alterno HS 2- 
Peelpush HS 1
17:30 VV Alterno DS 2- 
PrismaWorx VC Weert DS 1
20:00 Coolen-Alterno DS 1 
- VC Sneek DS 1

9:00 Klarenbeek N3 1 - Klarenbeek N3 2
9:00 VV Alterno N6 6 - Dio ugchelen N6 1
9:00 VV Alterno N4 2 - SV Dynamo Apeldoorn N4 4
9:00 jumbo Van Andel-Ormi N2 2 - Langhenkel/HEC N2 1
9:00 Klarenbeek N6 1 - Spiker N6 2
9:00 SV Dynamo Apeldoorn N2 2 - Blok EVC N2 1
9:30 VV Alterno N2 1 - Langhenkel/HEC N2 1
9:30 VV Alterno N4 4 - Auto van Oort/rebelle N4 3
9:30 VV Alterno N3 1 - SV Dynamo Apeldoorn N3 1
9:30 SV Dynamo Apeldoorn N4 5 - Dio ugchelen N4 1
10:00 VV Alterno N2 1 - SV Dynamo Apeldoorn N2 2
10:00 Dio ugchelen N6 1 - Spiker N6 2
10:00 VV Alterno N4 4 - SV Dynamo Apeldoorn N4 4
10:00 SV Dynamo Apeldoorn N3 1 - Klarenbeek N3 1
10:00 Klarenbeek N6 2 - Spiker N6 1
10:00 Spiker N2 2 - jumbo Van Andel-Ormi N2 2
10:00 SV Dynamo Apeldoorn N6 5 - VZK N6 1
10:00 VV Alterno N6 7 - VV Alterno N6 5
10:30 VV Alterno N4 2 - SV Dynamo Apeldoorn N4 5
10:30 Klarenbeek N3 2 - VV Alterno N3 1
10:30 Blok EVC N2 1 - Spiker N2 2
10:30 SV Dynamo Apeldoorn N4 4 - Auto van Oort/rebelle N4 3
11:00 VV Alterno N4 2 - Dio ugchelen N4 1
11:00 VV Alterno N6 6 - SV Dynamo Apeldoorn N6 5
11:00 Blok EVC N2 1 - jumbo Van Andel-Ormi N2 2
11:00 Klarenbeek N6 1 - VZK N6 1
11:00 SV Dynamo Apeldoorn N2 2 - Langhenkel/HEC N2 1
11:00 VV Alterno N6 7 - Spiker N6 1
11:00 VV Alterno N6 5 - Klarenbeek N6 2
11:30 VV Alterno N2 1 - Spiker N2 2
11:30 Auto van Oort/rebelle N4 3 - Dio ugchelen N4 1
11:30 SV Dynamo Apeldoorn N4 5 - VV Alterno N4 4

Mini oChtend 
ZAterdAg 21 jAnuAri

de vloeK vAn dAMes 2

dames 2 en de vloek van het 
spelen tegen de onderste, door 
emma visser.

De vakantie is weer voorbij en dat 
betekent het begin van de tweede 
seizoenshelft. De eerste seizoens-
helft zijn we goed doorgekomen. 
We doen als nette middenmoter 
mee in de topdivisie en winnen 
van tegenstanders die mee willen 
doen om het kampioenschap.
Waar we minder goed in zijn is 
winnen van tegenstanders die 
vechten tegen degradatie. Dit is 
al enkele jaren zo en het voelt zo 
langzamerhand als een vloek. Vo-
rig seizoen dachten we ons diep-
tepunt bereikt te hebben met de 
twee dikke verliespartijen tegen 
Krekkers (hun punten werden 
meer dan verdubbeld door tegen 
ons te spelen), en we hoopten 
dat we dit seizoen van de vloek af 
zouden zijn.
De wedstrijd van dit weekend 
tegen Devoko zou uitsluitsel kun-
nen geven. Kan Dames 2 winnen 
van degradatiekandidaten? Devo-
ko staat laatste in onze competi-
tie en heeft in de eerste seizoens-
helft geen enkel punt binnen 

weten te halen. Een tegenstander 
die wij aan zouden moeten kun-
nen. Maar ja, die vloek, die zou 
het wel eens kunnen gaan ver-
pesten.
In de weken voor deze belang-
rijke wedstrijd kregen we goed 
en slecht nieuws. Het goede 
nieuws: Kathy is terug van haar 
“wereldreis” en zal de rest van 
het seizoen weer meespelen. Het 
slechte nieuws: Moniek moest 
geopereerd worden aan haar 
schouder en zal zo lang moeten 
revalideren dat ze dit seizoen 
waarschijnlijk niet meer speelt… 
Zo begonnen we de wedstrijd 
met 11 speelsters.
Al in set 1 werd duidelijk dat dit 
geen snelle 3-0 voor ons zou wor-
den. We speelden met weinig 
gretigheid en konden de punten 
niet maken. Devoko daarentegen 
had als voornemen meer punten 
te pakken in de tweede helft dan 
ze in de eerste hadden gehaald, 
en speelden met lef. Zij pakten 
dan ook de eerste set.

Dat was het begin van een wed-
strijd die we maar zo snel moge-
lijk willen vergeten. De tweede 
en derde set waren qua spel 
misschien beter, maar uiteinde-
lijk wisten we beiden sets niet te 
winnen. 3-0 verlies… Van de vloek 
zijn we dus ook dit seizoen nog 
niet af.

We spelen zaterdag in onze eigen 
hal om half 6 tegen de koploper 
Weert. Daar zullen we weer laten 
zien hoe goed we kunnen volley-
ballen!

Groetjes Emma

nog een 
KAnjer in het 

Zonnetje
Door vakantie is het niet eerder 
gelukt om ook  Tycho in het zon-
netje te zetten als beste lotenver-
koper van de Grote Club Actie. De 
prijs is tijdens zijn eigen trainings-
tijd overhandigt. Tycho, enorm 
dank voor je inzet en veel plezier 
met je prijs. En zoals al eerder 
vermeld: er is een prachtige kof-
fiemachine voor aangeschaft. 

Zitvolley
CliniC oP de 
heeMgAArd

heren 1 doet weer Mee
onder leiding van niels ringenal-
dus heeft Coolen Alterno Heren 
1 zichzelf zaterdagavond een pri-
ma dienst bewezen. Het won van 
één van de naaste concurrenten, 
nesselande uit Zevenhuizen, in 
de degradatie zone van de ere-
divisie.

Het was best wel een beladen 
duel, winnen betekende een stij-
ging op de ranglijst van plaats 11 
naar plaats 9, maar verliezen zou 
betekenen dat het erg lastig zou 
gaan worden van een degradatie 
plek af te komen.
Niels begon met de volgende 
spelers: Bram Langevoort, Wes-
sel van Lunzen, Peter te Molder, 
Maikel van Zeist, Sjoerd Wessels, 
Guido Spooren (a) en Dewi Verse-
put als Libero.
De heren begonnen goed en 
wonnen de eerste set met 25-

16. In de 2de set was met name 
het laatste deel erg spannend. 
De heren hadden menig setpunt 
om de set af te maken maar dit 
lukte niet, ook Nesselande kreeg 
nog een aantal setpunten totdat 
Alterno eindelijk op de stand 35-
33 het beslissende punt binnen 
sloegen.
In de derde set liepen de heren 
meteen tegen een achterstand 
aan en deze was niet meer in te 

halen, getuige de uiteindelijke 
19-25 winst voor Nesselande.
Tijdens de uitwedstrijd tegen 
Nesselande was er een vergelijk-
baar wedstrijdverloop, 2-0 voor 
en dan toch nog verliezen met 
2-3. Maar dat was nu niet het 
geval! Schouders eronder en met 
25-21 deze pot winnen!
Top gedaan Heren!!

Peter Schuitemaker, 
teammanager Heren 1.

dAMes 6 
PAKt winst 
oP sPiKer

Vrijdag 13 januari speelden wij 
onze wedstrijd tegen Spiker da-
mes 2. we begonnen met de eer-
ste set en merkten al snel dat het 
wat moeizaam liep. 

Halverwege de set wisten we dat 
deze set verloren ging. We ver-
loren die dan ook met 25-18. Na 
gepraat te hebben was het strijd-
plan concentreren, netjes spelen 
en vol gaan. We begonnen steeds 
beter te spelen. Spiker had dat 
ook door. Het werd voor beide 
kanten knokken om die set, maar 
uiteindelijk waren wij toch beter. 
We wonnen de tweede set daar-
om ook met 25- 13.

Het doel voor de derde set was 
net zo spelen als de tweede set. 
We begonnen weer goed. Halver-
wege merkte je dat Spiker steeds 
meer begon te ergeren aan onze 
reddingen en harde aanvallen. 
We maakten een feestje bij elk 
punt en maakte weinig foutjes. 
Deze set wonnen we ook met 25-
15.

De vierde en hopelijk laatste set. 
Na drie goede sets van onze set-
ter Daphne werd deze set Britt er 
ingewisseld. Kim deed met ons 
mee als extra midden, zij speelde 
de derde en vierde set!
We hadden drie sets hard ge-
knokt dus wilden we graag alles 
er uit halen en winnen met 3-1. 
Vol vertrouwen begonnen we de 
vierde set. Het werd nog eventjes 
spannend, want Spiker wilde na-
tuurlijk ook graag winnen. uitein-
delijk het laatste punt gemaakt 
wat de stand maakte tot 25-21. 
We wonnen de wedstrijd met 3-1.
Puck was 14 januari jarig dus had 
ze een overheerlijke taart voor 
ons gebakken die we na de wed-
strijd op gingen eten. Even een 
liedje zingen hoort er natuurlijk 
bij.

Bedankt voor het mee doen Kim 
en Britt.

Quinty Udinga,
dames 6.



de onvoorspelbaarheid van het 
weer is groot, heel groot. Het 
weer is ook een geliefd onder-
werp onder ons. Het kan beter, 
mooier, warmer, droger, kou-
der, natter of wat dan ook. We 
wagen ons graag aan voorspel-
lingen en heel vaak is het toch 
net even anders.

Vandaag staan er thuiswedstrij-
den voor onze topteams Alterno 
D2 en Coolen-Alterno D1 op het 
programma. D2 tegen Prisma-
Worx VC Weert DS 1 en D1 om 
20.00 uur tegen VC Sneek. Twee 
keer een topwedstrijd. Weert, is 
die ploeg op de weg terug naar 
de eredivisie??, staat op plek 2 
en Sneek bezet momenteel de 
derde plek op de ranglijst van 
de eredivisie. Alle reden om bei-
de teams weer eens goed aan te 
moedigen. En wat gaat het wor-
den? Als we dat gaan voorspel-
len dan begeven we ons toch 
wat op pad dat ook door Piet 
Paulusma wordt bewandeld. 
Een weerman met vaak positie-
ve inslag. Alhoewel als het om 
Sneek gaat dan heeft Piet mis-
schien ook wel zijn voorkeuren. 
D1 is inmiddels opgeklommen 
tot een gedeelde plek vier op de 
ranglijst. Een plek in de play-offs 
lijkt daarmee wel iets om naar 
uit te kijken. D2 is momenteel 
middenmoter in de Top divisie 
maar de blik omhoog moet ze-
ker niet worden neergeslagen.
En dan nog even terug naar het 
“vriezen of dooien”. Het mooie 
aan een dergelijke uitdrukking 
is dat je er altijd een goede kant 
mee op kunt (dan is het tegen-
deel helaas ook waar: “je kunt 
er ook altijd een slechte kant 
mee op”). Er zijn altijd wel men-
sen te vinden die het fijn vin-
den als het vriest. Streng vriest! 
Schaatsen op natuurijs is zo’n 
belevenis waar velen heel veel 
plezier aan beleven. Een Elf-
stedentocht zal er niet komen. 
Met permissie denk ik dat die er 
“nooit” meer komt. En als het 

dan vriest dan kan het koud en 
guur zijn. Dan zijn er altijd weer 
mensen te vinden die het fijn 
vinden als het gaat dooien. Wat 
een prietpraat of zit er meer 
achter dit verhaaltje. Ik wil een 
koppeling maken naar onze 
mooie club Alterno. Een stukje 
samenleving in Apeldoorn waar 
heel velen plezier aan beleven. 
Actief en/of passief. Er wordt 
genoten van het vriezen en van 
het dooien, ook binnen de club. 
Nieuwe mensen aan het roer. 
Oudgedienden die met veel in-
zet en doorzettingsvermogen er 
altijd weer de schouders onder 
zetten. De kunst van velen van 
hen is om die inzet en dat ple-
zier toch mooi niet van het weer 
te laten afhangen. Het kan vrie-
zen en het kan dooien. 
Als ik dit schrijf is het maandag 
16 januari. De voorspellingen 
van Piet Paulusma leiden tot 
schaatskriebels bij velen. Hoe 
zal het zaterdag zijn? Koud, ma-
tige tot strenge vorst, stralende 
zon, windvrij, koek en zopie op 
het ijs? 20, 30, 40 of nog meer 
kilometers? Of wordt het een 
kleffe kliederboel met van die 
halfbakken natte sneeuwprut 
en een temperatuur die zorg 
voor een laagje ijs op de voor-
ruit. Zo’n laagje dat als je ernaar 
kijkt al begint te smelten. 
Voor de bekende Alternoten 
nog even een berichtje tussen-
door. Donderdag 26 januari ver-
trekken wij voor ruim vier we-
ken naar Zuid-Afrika. Daar zal 
het zeker niet vriezen! Daar is 
het zomer!! We zullen de groe-
ten overbrengen aan Mark (hij 
volgt Alterno nog steeds trouw) 
en zijn vrouw Leanie. Er is een 
kleine op komst. Zal dat nieuwe 
mensje (bevalling wordt ver-
wacht begin juli) ooit volleybal-
len of schaatsen??
Twee topwedstrijden vanavond. 
Het kan vriezen en het kan dooi-
en. Hoe dan ook, laten we het 
warm krijgen van twee mooie 
matches.

ColuMn
jAAP VAN BruMMEN

sPelers
Nr. Naam Leeftijd Positie
1 Kim van Es 16 Middenaanval
2 Denise jordan 18 Middenaanval
3 Leonie Duin 15 Spelverdeler
4 robin Meis 16 Middenaanval, Passer/Loper
5 Carlijn Krullaars 15 Passer/Loper
6 Sietske Lubben 15 Spelverdeler
7 Marit Gerritsen 16 Passer/Loper
11 Denise janssen 16 Diagonaal
12 romee Kraai 18 Passer/Loper
99 Denise jacobs 14 Libero

Begeleiding
Trainer: Hans Stijf

teAM vAn de weeK: 
Meisjes A1 het KAn vrieZen of 

het KAn dooien

17.30: VV alterno ds2-PrismaWorx VC Weert ds1

nr. nAAM lengte  lftd Positie 
1 Maureen ros 180 cm 23 Libero
2 Moniek jansen 192 cm 24 Diagonaal
3 judith Schaap 173 cm 18 Spelverdeler
4 Imre Schuitemaker 182 cm 19 Middenaanval
5 Maren Eppingbroek 180 cm 20 Spelverdeler
7 Gina Valenti 184 cm 18 Passer/Loper
8 Froukje Hoenderboom 177 cm 16 Passer/Loper
9 Marloes Zinnemers 182 cm 32 Middenaanval
10 Emma Visser 181 cm 20 Passer/Loper
11 Kimberley Smit 180 cm 21 Middenaanval
12 julia Kuiper 178 cm 17 Diagonaal
13 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 36 Libero, Passer/Loper
14 Kathy Bonsen 186 cm 24 Passer/Loper

stAf
trAiner: Eric Meijer
Assistent trAiner: Gert Ketel
Assistent trAiner: rick van Andel
MAnAger: Marloes Zinnemers
sCout: Onno van Andel
sCout: rick van Andel

nr. nAAM Positie 
0 Laury van Enckevort     middenaanvaller 
1 Petri Monsewije            middenaanvaller 
2 Laura Bock    passer/loper 
3 Britt Engelen                 passer/loper 
4 Lieke Clerkx                  passer/loper 
6 Maartje van Gestel        spelverdeler 
7 Maaike Coolen              passer/loper 
8 Suzanne Cartigny          diagonaal 
9 Laura Overwater           middenaanvaller 
10 Lieke Moonen Schreurs libero 
13 Karolina Bednarova passer/loper 

stAf
trAiner/CoACh: Fred Hermans               
Assistent trAiner  johan Tegelaers            
MAnAger: Mariëlle Meulen             

Na een heerlijk kerstvakantie 
met veel lekker eten en een buik 
vol oliebollen mochten we er 
weer tegen aan. Afgelopen za-
terdag  gaven we in Denekamp 
helaas 3 punten weg aan Devoko 
die onderaan in de competit\ie 
staan. Hierdoor komen wij op de 
8ste plaats met 18 punten.
 
We zaten in een stijgende lijn al-
leen hadden zaterdag even een 
dip. De gretigheid was weg en 
ons eigen spelletje kwam niet erg 
terug in deze wedstrijd. We willen 
deze wedstrijd dan ook snel ver-
geten. Vandaag spelen we weer 
in eigen hal tegen Weert DS1. 
Weert staat 2e in de competitie 
met 24 punten.  Dit belooft een 
leuke wedstrijd te worden. Ook is 
Kathy weer terug van haar ‘’we-
reldreis’’, maar helaas moeten 

we Moniek missen… Ze is ge-
opereerd aan haar schouder & 
zal dus de komende tijd moeten 
revalideren. Kom ons vandaag 
allemaal supporten en aanmoe-
digen om 17:30 uur in de Alterno-
hal. We zullen er alles aan doen 
om u weer een mooie wedstrijd 
te bezorgen met enthousiasme 
& vechtlust. We hebben uw aan-
moediging hard nodig! 

Groetjes Gina

hAllo suPPorters 
Mini’s vAn 
de weeK: 

PAulA wAssenBerg 
                    Me1                                 

nonnA BAKArBessy
Me1

offiCiAls 
1e sCheidsreChter
Louis Oberije

2e sCheidsreChter
Aart Polderman de jongl

sPonsoren

2e isoKin testdAg
Vanaf zaterdagochtend vroeg is 
er hard gewerkt door de Alterno 
jeugd. Op de 2e ISOKIN testdag 
hebben de spelers en speelsters 
van de lijnteams laten zien wat 
ze in huis hebben. Deze keer niet 
op volleybalgebied, maar fysiek. 
Alleen MC1 en MB1 zijn nog 
niet getest. Zij moesten wedstrij-
den spelen.  Onder leiding van 
johnann de jong, Linda Tijhaar 
en Peter te Molder van ISOKIN 
Fysiotherapie & Training zijn in 2 
groepen de testen afgenomen. 
Zoveel mogelijk push ups in 30 
seconden, zo snel mogelijk een 
Figure of 8 hinkelen (afwisselend 
links en rechts), hoogtesprong 
vanuit stilstand, sprint en single 
leg hop for distance (oftewel op 1 
been vanuit stilstand zover moge-
lijk springen met je handen op de 

rug en bij landing direct tot stil-
stand komen, zowel op linker- als 
rechterbeen), en tot slot ook nog 
de lengte opmeten. Alles wordt 
nauwkeurig vastgelegd en inge-
voerd in de database van ISOKIN. 
Zo ontstaat een goed inzicht in de 
individuele progressie en kunnen 
de coaches advies krijgen voor 
specifieke trainingen en/of bles-
surepreventie. Aan het einde van 
de tests wordt het scorebord met 
de hoogste scores van de dag op-
gemaakt. De scores zijn terug te 
vinden op: www.alterno-
apeldoorn.nl/2e-isokin-testdag/



Coolen   

Alterno
Apeldoorn

20.00 uur: Coolen-alterno ds1 - VC sneek ds1
Mini’s vAn 
de weeK: 

tArA de ZwArt 
Md10

  

 

evA reitsMA 
Md9

nr. nAAM geB.dAtuM       lengte Positie 
2 jANIEKE POPMA 16-09-1996 170 cm libero
4 HESTEr jASPEr 07-05-2001 176 cm passer-loper
5 PAuLA BOONSTrA 23-06-1998 185 cm diagonaal
6 LIEZE BrAAKSMA 22-06-1996 189 cm midden
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
14 QuINTA STEENBErGEN 02-04-1985 189 cm midden
 

stAf
trAiner-CoACh: PETrA GrOENLAND
Assistent: BErT BrANDS
Arts:  PETEr PAuL jACOBS
sCout: CHrISTIEN MErKIES
MAnAger CoMM. & Pr: ruTGEr LEIjENAAr
Begeleider: BrYAN DE HAAS
verZorger: BArELD VAN DEr MEEr
     

sPonsoren

offiCiAls 
1e sCheidsreChter
jan Klappe
2e sCheidsreChter
Daniël jettkandt
teChnisCh jurylid
Arie Paap
lijnreChter 1
Bert Kappert
lijnreChter 2
raymond Savelkoel

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.

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

nevoBo ZoeKt tAlenten / nevoBo ZoeKt tAlenten /nevoBo ZoeKt tAlenten 
de nevobo is ook dit seizoen 
weer op zoek naar talenten voor 
de diverse regionale talentencen-
tra. Via de jeugdcommissie plaat-
sen we daarom deze mail van de 
bond. Bij interesse het verzoek 
om dit altijd te overleggen met de 
eigen trainer/de jeugdcommissie.

Beste jeugdvolleyballer / sters 

(meisjes geb.jaar 2006 en 2007 en 
jongens geb.jaar 2005 en 2006) en 
geachte ouders/verzorgers,

Ben jij de nieuwe robin de Kruijf, 
of ben jij de nieuwe Nimir Abde-
laziz en wil jij ook ooit in Oranje 
of in de Eredivisie volleyballen? 
Dan is het vooral belangrijk dat je 
ten eerste veel talent hebt, maar 

ook dat je het maximale aantal 
trainingsuren maakt. De Nevobo 
heeft momenteel op tien locaties 
in Nederland regionale Talent 
Centra (afgekort rTC) naar talent-
volle jeugdvolleyballers worden 
opgeleid tot topvolleyballers.
Voor het seizoen 2017-2018 zijn 
we op zoek naar nieuwe talenten 
van de toekomst! In januari/febru-

ari/maart 2017 staan er daarom 
selectietrainingen gepland waar 
talentvolle jeugd aan de rTC trai-
ners kan laten zien wat zij in huis 
hebben.
Als je interesse hebt voor deze se-
lecties: overleg dan eerst met je 
clubtrainer of hij/zij denkt dat jij 
genoeg talent hebt en wanneer ui-
teraard ook je ouders akkoord

zijn, dan kunnen je ouders of je 
vereniging je aanmelden voor 
de selectiedag via het digitale in-
schrijfformulier www.formdesk.
com/NeVoBo/aanmeldingsformu-
lier_rTC

Informatie voor ouders:
Op onze website vindt u meer in-
formatie over het rTC en de her-

kenningscriteria waaraan u kunt 
aflezen of uw zoon of dochter een 
potentieel talent is. Ook een over-
zicht van alle selectiedagen vindt u 
in de bijlage.
Mogelijk zien wij uw zoon of doch-
ter dan in de toekomst terug op 
het hoogste niveau!

Hilma Kwakkenbos,  
Medewerker Topsport

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:  Marc van Baaden en 
  Wouter van Goeverden
MAnAger:  Hans Stindt
fysio:  Yvonne Minderhoud
sCout:  Connor Dornan en Manon Koopman


