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7 spannend
Met nog twee wedstrijden te gaan 
in de reguliere competitie is het 
ongemeen spannend voor Dames 
1. Onze meiden staan momen-
teel vierde maar krijgen vandaag 
en volgende week de nummers 1 
en 2 op bezoek. Bij winst zijn de 
dames in ieder geval vierde en zit 
er wellicht nog een derde plaats 
in, maar bij verlies kan de ploeg 
van Ali Moghaddasian ook nog 
terugvallen. Alle zeilen bijzetten 
dus om een zo gunstig mogelijke 
positie voor de playoffs te krijgen. 
In die playoffs gaat straks gestre-
den worden tussen zes teams om 
een plaats bij de eerste twee. Die 
gaan namelijk in een best of vijf 
strijden om het landskampioen-
schap. Een zo goed mogelijke 
uitgangspositie is dus belangrijk. 
Tegen Set-up konden onze dames 
in de uitwedstrijd niet echt een 
vuist maken, maar inmiddels is 
het team  gegroeid, meer op el-
kaar ingespeeld en, ook niet ge-
heel onbelangrijk, compleet en 
blessurevrij. Dit is belangrijk voor 
de playoffs, want daarin worden 
straks veel wedstrijden in korte 
tijd afgewerkt. Fitheid van het 
team, maar ook de sterkte van de 
wisselspeelsters, is dan een be-
langrijke factor voor het succes. 
andere teams, waaronder die 
van vandaag en volgende week, 
scoren op dit gebied ook goed. 
als vanavond blijkt dat dames 1, 
nog even afgezien van of er wordt 
gewonnen of verloren, goed kan 
meekomen met de huidige top 
twee, kan dit een mooie indicatie 
zijn of de ploeg een serieuze gooi 
kan gaan doen naar een finale-
plaats. Ik wens u allen een span-
nende volleybalavond.

voorwoord
DOOr jOS MulDer

Colofon
Eindredactie: jos Mulder
Opmaak: Jolanda Schaake
Foto´s: rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl
Volgende Flits verschijnt op 
ZaTerdaG 11 februari
Kopij binnen donderdag voor 
verschijning.

De Alterno

Activiteiten

Kalender

een PRe-VALenTIJnsFeesT

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 

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
20 Slotfeest
27   gesloten Clubkampioen 

 schappen

JunI 

23-25  Minikamp

JunI / JuLI 

30-2 jeugdkamp
GroTe Groep Mensen denkT 

Mee over heT eindfeesT
Het oproepje om met fris bloed 
eens te kijken naar het eindfeest 
heeft geen windeieren gelegd. 
Daadwerkelijk een grote groep 
alternoten gaat meedenken. 
Woensdag 8 februari is er een 
overleg. Hierin zullen we het the-
ma vaststellen en mogelijk ook al 
wat inhoud van het feest. Door 
deze nieuwe mensen krijgt het 
feest weer nieuw elan. Zeg maar 
een hoognodig opfrisbeurtje. De 
volgende Groene Flits hopen we 
meer te kunnen vertellen over 

het Eindfeest, maar houdt in ie-
der geval de datum zaterdag 20 
mei vrij. 

daMes 1 ConsolideerT 
plek 4

Op de zondagmiddag op naar 
Meijel. Bij aankomst mochten we 
van de gasten nog genieten van 
een heerlijk soepje met broodjes. 
Dit werd door ons hartelijk in ont-
vangst genomen en lekker opge-
geten. Na het Limburgse volkslied 
klonk om 15.30 uur het fluitsig-
naal met in het veld Bregje, Ju-
liet, eline, Carlijn, joelle, linda en 
rosita. We moesten onszelf een 
beetje oppeppen maar waar het 
tot halverwege de set gelijk op 
ging maakten we aan het einde 
het verschil. De set was met 19-
25 voor ons. In set twee namen 
we al vanaf het begin een ruime 
voorsprong door goede serve se-
ries van onder andere linda en 
eline. Door een goede blokkering 

en verdediging stonden we met 
4-19 voor. Peelpush wist nog wat 
terug te doen met een serve serie 
maar dit was niet genoeg om het 
spannend te maken. Met 15-25 
was ook de tweede set binnen. In 
set drie wisten we de servedruk 
goed vast te houden. Iedereen 
kreeg speeltijd in deze set maar 
dit had geen invloed op ons spel. 
Bij 7-20 gaf Anna haar serve na 
een goede serie pas weer af. We-
derom deden de Meijelse meiden 
nog wat terug met een serve serie 
maar na een foutserve van hun en 
een killblock van annemiek was 
met 11-25 ook de derde set voor 
ons. Dikke 3-0 in 53 minuten. Fijn 
dat we deze klus hebben geklaard 
en we de winnende reeks voort-
zetten. We zijn ook van plan die 
de laatste twee wedstrijden van 
de reguliere competitie vast te 
houden als we nog twee maal 
thuis spelen tegen Set-up’65 en 
Sliedrecht Sport. 

Zaterdag belooft een leuke avond 
te worden als dames 2 voor ons 
speelt en na onze wedstrijd het 
pre-Valentijns feest organiseert. 
Dresscode is zwart-rood maar 
daarvoor zien we jullie graag in 
het groen. Tot dan!

Vriendelijke groet, 
Heleen Hesselink

Jullie hebben vast de eerste ver-
sieringen al zien hangen. Aan-
staande zaterdag is er weer een 
feestje in de hal! Dit jaar orga-
niseert dames 2 geen neor-cafe 
maar een pre-valentijnsfeest!

getrouwd, samenwonend, verke-
ring, verloofd of single, iedereen 
is welkom! Introducees zijn wel-
kom. Dus neem de liefde van je 
leven mee of zorg ervoor dat je 
scharrel ook komt en dames 2 zal 
zorgen voor een onvergetelijke 
avond!
Trek zwarte en/of rode kleding 
aan en zet een masker op en je 
bent er klaar voor. Direct na het 
laatste fluitsignaal van dames 1 
zal het feest losbarsten.
Dames 2 zorgt voor leuke muziek, 
lekkere cocktails, grappige spelle-
tjes en bovenal een leuke avond.

Tot zaterdag! Groetjes dames 2

P.s. wil je ons niet alleen op het 
feest zien maar ook tijdens een 

wedstrijd. Dat kan, aanstaande 
zaterdag spelen wij om 17.30 uur 
in de Alternohal tegen Orion da-
mes 1.

saMen sTerk
door Peter den Hollander
 
Zaterdag 28 januari speelde Da-
mes 4 thuis tegen Trivos Dames 1. 
Vanaf het begin zaten de dames 
er goed bij en scherp bovenop. 
Voor elke bal werd gegaan en er 
werd in het veld goed gecom-
municeerd en langs de lijn aan-
gemoedigd. als één team werd 
punt voor punt Trivos bestreden. 
In alles liet Dames 4 zien dat ze 
gebrand waren op scoren en 
winnen. De eerste set ging gelijk 
op en werd tegen het einde nog 
even ongemeen spannend. ge-
lukkig hield iedereen het hoofd 
koel en was de eerste punt een 
feit: 25-22. een lekker begin. De 
tweede set liep vanaf het begin 
lekker. Sterk serveren, goed en 
gevarieerd aanvallen en blijven 
verdedigen, we zagen een sterk 
spelend team, 25-16. De derde 
set vocht Trivos goed terug en 
de stand bleef lange tijd gelijk op 
gaan. Onze dames hielden het 
hoofd koel en gingen niet mee in 
het steekspel van de tegenstan-
der. Alle hoeken werden goed 
verdedigd en de aanval scoorde 
punt na punt, waardoor we lang-
zaamaan uitliepen. Met 25-18 
als setstand was de winst van de 
wedstrijd al binnen. Wat wordt 
het volle winst of toch een puntje 
weggeven? Trivos zette alles op 
alles, maar moest uiteindelijk het 
hoofd buigen. Dames 4 bleef so-
lide spelen, zat er telkens goed 
bij. Serverend, blokkerend en 
aanvallend werd de tegenstand 
stukje bij beetje gesloopt. Bij een 
setstand van 25-21 was ook de 4e 
set binnen. Een mooie 4-0 winst! 
en eerlijk gezegd, wraak smaakte 
deze keer zoet.
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Komende maanden gaan wij de 
aBC jeugd teams opzoeken voor 
een kennismaking met een heel 
bijzondere tak van het volleybal! 

In overleg met jullie trainer(s) 
willen we jullie “dicht bij de 
grond laten ballen”. Snel en  
attractief, een prima oefening 
binnen je wekelijkse portie ge-
woon volleybal. 

In een clinic van ongeveer 20 
minuten geven we je de kans op 
een unieke ervarinG. 

Duurt het je te lang voordat je 
dit uitdagende aanbod krijgt, 
dan kun je zelf een afspraak ma-
ken wanneer het jullie het beste 
uitkomt. wie het eerst komt het 
eerst maalt.  

Informatie: 
Esther Zinnemers
Tel. 06-10511841
Mariet Kollenstart
Tel. 06-47946981

Of stuur een mail naar 
onderstaand mailadres.

VRIJDAg 3 FebRuARI

19:15 VV Alterno MA 2 - 
Salvora Ma 1
19:15 VV Alterno DS 6 - 
Salvora DS 1
21:15 VV alterno ja 2 - 
jumbo Van andel-Ormi ja 1
21:15 VV alterno HS 3 - 
rivo rijssen HS 1

ZaTerdaG 4 februari

9:00 VV Alterno MC 2 - 
Volleybalvereniging Zeewolde 
MC 1
9:00 VV Alterno MC 5 - 
udeo MC 2
10:45 VV alterno jC 1 - 
Seesing Personeel Orion jC 1
10:45 VV alterno MB 2 - 
Blauw Wit MB 1
12:30 VV alterno jB 1 - 
VVH jB 1
12:30 VV alterno ja 3 - 
VC lingewaard ja 1
14:30 VV alterno DS 3 - 
VC Zwolle DS 3
14:30 VV alterno HS 6 - 
Primavo HS 2
17:30 VV Alterno DS 2 - 
Seesing Personeel Orion DS 1
20:00 Coolen-alterno DS 1 
- Springendal-Set-up`65 DS 1

cLInIcs JeugD

 olley
   ANDERSV

Z i t v o l l e y b a l  b i j  A l t e r n o

Email: zitvolleybal@alterno-apeldoorn.nl

Volg ons ook op   Volleybal Vereniging Alterno - Zitvolleybal

Met ingang van dit seizoen is 
het mogelijk om in het club-
huis gebruik te maken van pin-
betaling. uiteraard verdient 
dit de voorkeur boven con-
tante betalingen. Het op reke-
ning laten zetten is niet (meer) 
mogelijk.

reCreanTen CoMpeTiTie

Wist u dat maar liefst 4 recrean-
tenteams van alterno één keer 
in de maand meedoen aan de 
recreantencompetitie? Een keer 
in de maand, op de donderdag-
avond, is het een gezelligheid van 
jewelste in de Mheenhal. 14 re-
creanten teams van verschillende 
verenigingen uit de regio spelen 
tegen elkaar. er worden 2 setjes 

per wedstrijd gespeeld, ieder van 
12 minuten. Per keer speelt ieder 
team zo’n 4 wedstrijdjes. Sporti-
viteit staat voorop, maar dat wil 
niet zeggen dat er niet om iedere 
bal gestreden wordt. Minimaal 3 
dames in het veld is een vereiste.
Vooralsnog staat 1 van de alter-
noteams, WenZ (Wenz is sponsor 
van dit team) bovenaan. Dit pro-
beren zij tot het einde (nog 3 ron-
den te gaan) vol te houden. Span-
nend is het zeker, want andere 
teams kruipen dichterbij.
een keer zin om te komen kijken? 
De starttijd is altijd om 19.30 uur. 
De volgende dagen wordt er ge-
speeld: 16-02-2017,16-03-2017 
en de slotavond 13-04-2017. De 
laatste avond wordt de winnaar 
bekend.

 
 

VOLLEY-ANDERS zelf proberen?? 

DAT KAN!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende maanden gaan wij de ABC jeugd teams opzoeken voor een 
kennismaking met een heel bijzondere tak van het volleybal! In overleg 
met jullie trainer(s) willen we jullie “dicht bij de grond laten ballen”. 
Snel en attractief, een prima oefening binnen je wekelijkse portie 
gewoon volleybal. In een clinic van ongeveer 20 minuten geven we je 
de kans op een UNIEKE ERVARING. Duurt het je te lang voordat je dit 
uitdagende aanbod krijgt, dan kun je zelf een afspraak maken wanneer 
het jullie het beste uitkomt. Wie het eerst komt het eerst maalt.  
Informatie bij Esther Zinnemers 

ToCh winsT voor daMes 11
Afgelopen vrijdag mochten wij 
om 20:30 spelen in bathmen te-
gen Abs dames 4. De thuiswed-
strijd hadden wij met 3-1 gewon-
nen en we gingen met een goed 
gevoel richting bathmen.

De eerste set begonnen we goed, 
we moesten een beetje ons eigen 
spel vinden maar gelukkig ging 
dat al vrij snel goed. We won-
nen de eerste set met 25-21. De 
tweede set begonnen we ook wel 
goed, alleen kregen we wat meer 
tegenstand en gingen we mee in 
het spel van de tegenstander. Het 
werd een hele spannende set, 
maar gelukkig wonnen we deze 
met 26-24. De derde set ging 
helaas wat minder. We maakte 
eigen fouten maar helaas gingen 
we steeds meer het spel van de 
tegenstander spelen. We verlo-
ren de set, na een spannend ein-
de met 25-23. De vierde set.. het 

is helaas een kopie van de derde 
en werd ook verloren met 25-18. 
Wat dus betekend een vijfde set. 
Heren 8 had naast ons een wed-
strijd en was net klaar, dus met 
heel wat support begonnen we 
aan de vijfde set. Door alle aan-
moedigingen gingen wij ons ei-

gen spel weer spelen en hebben 
we mooie dingen laten zien. De 
vijfde set is door ons gewonnen 
met 15-11.

Onze volgende wedstrijd is zater-
dag 4 februari uit tegen Dynamo.

Sanne

MeT volle passie 
naar uTreChT

Afgelopen zaterdag speelden we 
onze uitwedstrijd in utrecht. na 
een lange bespreking maandag 
en een goede trainingsweek gin-
gen we met volle passie en gre-
tigheid naar utrecht. Om 20:00 
u begon onze wedstrijd in een 
drukke galgenwaard sporthal.

Ons doel voor de wedstrijd was 
om het Utrecht met servesdruk 
moeilijk te gaan maken. Helaas 
kantelde dat juist de verkeerde 
kant op en begonnen we de set al 
meteen met een 6-0 achterstand 
op het telbord. Serverend liep 
het niet en aanvallend kwamen 
we er niet doorheen. Zo kwam de 
eerste set op een eindstand van 

25-16. Na veel wisselingen in het 
veld en met serves die we onder 
controle konden houden wisten 
we met vlagen mee te gaan met 
Utrecht. Toch verloren we we-
derom de 2e en 3e set met 25-14 
en 25-20.

aankomende zaterdag 4 februari 
spelen we thuis om 17:30 u tegen 
Seesing Personeel Orion DS1. Vo-
rige keer lukte het ons bijna om 
een stunt (2-0 achter, en dan tot 
2-2 terugkomen) neer te zetten 
tegen Orion. Zal het kwartje deze 
keer naar alterno vallen? Kom kij-
ken en moedig ons aan!

Groeten, Julia, Dames 2.

bLIkJes en FLesJes InzAmeLen: OOk In 2017
De gemeente ondersteunt ver-
enigingen door een klein bedrag 
per ingeleverd flesje of blikje te 
geven. De actie die van start ging 
in 2016 wordt ook in 2017 voort-
gezet. Dus gooi lege fris- of bier-
blikjes niet weg, maar bewaar ze 

en lever ze in bij de retourette 
bij de Mheen of de Eglantier. De 
code van alterno is 1003. je kunt 
ze ook in de groene container 
gooien die voor in het halletje 
staat. Help mee sparen. alle klei-
ne beetjes helpen.



Alterno, wat een fantastische 
vereniging! Al jaren kom ik er 
met heel veel plezier. Volgens 
mij ben ik niet de enige alter-
noot die de hal en het clubhuis 
zo’n beetje als tweede huis be-
schouwt.

Zeker toen onze kinderen nog 
jonger waren, kon het gebeu-
ren dat wij een hele zaterdag in 
de hal zaten. Eerst de wedstrij-
den van onze kids bekijken en 
daarna die van de topteams. en 
natuurlijk na afloop nog even 
met vrienden blijven hangen in 
‘de Boei’.

Volkomen logisch dus dat ik 
sponsor van alterno werd toen 
ik mijn eigen bedrijf startte. 
eerlijk gezegd was ik best trots 
om ons logo zo groot in de al-
ternohal te zien. En nog steeds 
kijk ik altijd even naar ons recla-

mebord. enerzijds koos ik voor 
sponsoring omdat alterno nu 
eenmaal mijn cluppie is. ander-
zijds hoopte ik natuurlijk ook op 
het gunnen van werk. Nu wij 3 
jaar verder zijn, kan ik zeggen 
dat sponsoring loont!

Sponsoring in combinatie met 
regelmatig aanwezig zijn in de 
Alternohal en vrijwiliigerstaken 
uitvoeren, werkt in mijn geval. 
Bewust kies ik ervoor om onze 
sponsoring bij alterno uit te 
breiden en zo iets terug te doen 
voor ‘mijn vereniging’.

Ik vertel het ook tegen collega-
ondernemers. Sportsponso-
ring bij een club waar je actief 
bent, scoort. Doe het! Dus ben 
je ondernemer, wordt sponsor 
van de sportvereniging waar jij 
actief bent. Je zult zien dat het 
effect heeft.

ColuMn
 OnnO Van anDel

spelers
nr. naam Lengte Leeftijd Positie
1 Hugo Schaap 189 cm 16 Passer/Loper
3 robert Steenwoerd 189 cm 26 Passer/Loper
5 Nathan Hoogendoorn 185 cm 16 Spelverdeler
6 Jordy Bernards 177 cm 22 Spelverdeler
7 reinier van Hunnik 186 cm 26 Middenaanval
8 Thijs van Gessel 179 cm 16 Passer/Loper
9 Corwin Kunst 187 cm 17 Diagonaal
10 Mike rosler 197 cm 20 Middenaanval
12 Jori van Keken 199 cm 22 Passer/Loper
14 Hartger-Jan Kruimer 196 cm 26 Diagonaal
16 Ludo Hueting 195 cm 19 Middenaanval
18 Koen leusveld 185 cm 25 Passer/loper
99 Gert Ketel 184 cm 33 Libero

beGeleidinG
Trainer: arvid Beekman

TeAm VAn De week: 
heren 3 sPOnsORIng? DOen!

wIL Je TeAm VAn De week wORDen?
stuur een mail naar: info@alterno-apeldoorn.nl

17.30: VV alterno ds2-seesinG Personeel orion 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 
1.  Heleen Fokking  passer/loper diagonaal
2.  Sanne Heusinkveld  midspeelster
3.  Iris reulink  midspeelster
4.  Marije van der Velde  passer/loper
5.  anne Berndsen  midspeelster
6.  Bente Veenstra  spelverdeelster
7.  Dirkje Berendsen  spelverdeelster
8.  jet Timmers  passer/loper
9.   Maureen reulink  passer/loper
10.  jorike greven diagonaal
11.  Maus Smeets  passer/loper
12.  jaël Veenstra  libero

sTaf
Eric robbers, trainer/coach
Pim Kamps, assistent trainer
Martin Moons, fysio/kracht
Henk Bazen, teammanager

Mini’s van 
De week: 

lonneke sChäffer 
Md6

MariT van erven 
Md6

offiCials 
1e sCheidsreChTer
Mathilde Hissink
2e sCheidsreChTer
Margot Verhoef
beoordelaar
Koerdien van Wijk

sponsoren

voorbesChouwinG 
daMes 2

De afgelopen wedstrijden hebben 
we onder de maat gepresteerd. 
Vandaag willen we dit rechtzet-
ten. We spelen om 17:30 uur een 
wedstrijd tegen Orion DS1 uit 
Doetinchem. Zij staan 2e in de 
competitie. De vorige wedstrijd 
tegen Orion hadden we helaas 
met 3-2 verloren, dit wel na een 
2-0 achterstand.
In de gelderlander deze week 
stond: ‘We spelen zaterdag een 
lastige uitwedstrijd tegen Alterno 
2. als we die winnen, krijgt de 
topper tegen Weert een extra 
lading.’ We gaan er dan ook vol 
tegen aan en proberen  het met 
goed spel Orion zo lastig mogelijk 
te maken. Deze week hebben we 
weer goed getraind en we zijn er 
klaar voor! 

Na de wedstrijd van dames 1 heb-
ben wij als dames 2 zijnde een 
feestje georganiseerd in de kan-
tine, het Pré-Valentijnsfeest. 
We hebben jullie support hard 
nodig en hopelijk zien we jullie 
daarna bij het feestje!

Groetjes Froukje 

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. 
   

sTand
 Team wedstr. Punten
1 rivo rijssen HS 1 13 52
2 VoCaSa HS 2 14 42
3 Time Out’75 HS 1 13 40
4 Stichting Webton TV HS 3 14 40
5 Hevo HS 1 13 39
6 VV alterno HS 3 14 35
7 Voorwaarts HS 1 14 34
8 Springendal-Set-up`65 HS 2 13 33
9 Vrivo HS 1 14 30
10 Avior HS 2 14 27
11 WSV HS 1 13 17
12 ecare apollo 8 HS 2 13 16



Coolen   

Alterno
Apeldoorn

Mini’s van 
De week: 

 
leanne TroMp

 Md3

MariT den 
hollander Md3

sponsoren

offiCials 
1e sCheidsreChTer
Marc Bloemhard
2e sCheidsreChTer
Alja Hooiveld-Hidding
JuRyLID
Peter groenewegen
LIJnRecHTeR 1
raymond Tahalele
LIJnRecHTeR 2
alexander angelov

20.00 uur: Coolen-alterno ds1 - sPrinGendal-set-uP`65 ds1 

nR.  nAAm  
1. Melanie grob
2. Kirsten Oude Luttikhuis
3. anne Claire ter Brugge
4. loes Hollink
5. Christie Wolt
6. Kiki von Piekartz
7. Merle Baasdam
8. Ilse Oude Luttikhuis
9. Jorinda Kremer
10 .Carmen Oude Luttikhuis
11. Daphne Giesselink
12. Carmen arens

sTaf
TRAIneR/cOAcH:   Brahim Abchir
AssIsTenT TRAIneR/cOAcH:  ronald leussink
mAnAgeR:   lieke Bruns
DATA AnALIsT:   Martine Beekvelt
kRAcHTTRAIneR:   Eric Melchert
FysIOTHeRAPeuT:   renee van Helden
FysIOTHeRAPeuT/kRAcHTTRAIneR:  rik lammerink 
    (Fysiotherapie Ootmarsum)

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

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

 VRIenDen VAn ALTeRnO (VVA)
wat zou het fijn zijn, als we niet 
alleen nu, maar ook in de toe-
komst al onze leden kunnen blij-
ven voorzien van de kleine din-
gen, die het juist zo fijn maken bij 
Alterno.

zoals:
–  een verzoek van de jeugdcom-

missie om een bijdrage voor het 
Sinterklaasfeest

–  de minicommissie die ons vraagt 
de kosten te dragen van shirtjes 
voor het jaarlijkse minikamp

–  vraag van de barcommissie bij te 
dragen in de aanschaf van een 
beamer

–  het verzoek van het bestuur om 

een bijdrage voor het meubilair 
in onze nieuwe business-ruimte

regelmatig komen er vanuit de v.v. 
alterno dergelijke verzoeken bij 
het bestuur van de VVA.
Het bestuur bekijkt dan of wij fi-
nancieel kunnen helpen. Uiteraard 
moet er wel voldoende in de kas 
zitten! Vandaar dat wij altijd op 

zoek zijn naar “Vrienden”. Ieder-
een kan lid worden van de VVA!
De VVA verkrijgt nl. haar financiën 
door bijdragen van mensen en/of 
bedrijven, die zich hiervoor heb-
ben aangemeld en jaarlijks een 
bijdrage doen.
Het bestuur van de VVa bestaat 
momenteel uit:

Bert Huigen(voorzitter), rené 
geerdink (penningmeester), Ton 
Demmer (secretaris) en Wim 
Burghout (algemeen lid).

De “Club-van-100” is in de VVa 
geïntegreerd. Deze club bestaat 
uit mensen die jaarlijks €100,00 
afdragen aan de VVa. 

Indien je wilt zien wie er al lid zijn 
van de Club-van-100 kijk dan op 
onze website. 

Lid worden van de VVA: 
Download het lidmaatschapsfor-
mulier op de website van alterno, 
vul het in en mail het naar: 
vva.at.alterno-apeldoorn.nl.

u mag natuurlijk ook gewoon een 
e-mail sturen.

De minimale bijdrage is: € 25,00 
p.j. Voor uw bijdrage ontvangt u 
jaarlijks een factuur en ontvangt u 
een jaarverslag. 
Eens in de 2 jaar houden wij een 
ledenbijeenkomst.


