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DERBY
Dames 2 staat momenteel op de 
8e plek. Na een flitsende start 
heeft de ploeg van Eric Meijer het 
de laatste maanden moeilijk.  Ge-
lukkig werd de laatste wedstrijd 
gewonnen (2-3 uit tegen Apollo 
8) waardoor de dames een gaatje 
lijken te hebben geslagen met 
de onderste regionen. Wellicht 
dat dat gaatje vanavond kan uit-
groeien tot een heus gat, maar 
dan moet er wel gewonnen wor-
den. Op prima-time nog wel! Niet 
voor niets, want er staat een ech-
te derby op het programma. Een 
van de weinigen in volleyballand. 
De vrouwen van Dynamo komen 
op bezoek met in hun ploeg een 
aantal “oude” bekenden (Lotte, 
Barbara en Laure). Hetzelfde 
geldt voor de technische staf. Het 
zal wel weer een leuk potje wor-
den waarbij zoals altijd in het vol-
leybal, alles mogelijk is. Daarvoor 
kunt u nog kijken naar een potje 
om des keizers baard. Met nog 
vijf wedstrijden te gaan, lijkt het 
doek voor beide ploegen geval-
len. Een plek bij de laatste twee is 
niet meer mogelijk. Alterno staat 
vijfde en de Flamingo’s bezetten 
de laatste plaats (6). Ik verwacht 
dan ook dat alle twee de teams 
gewoon lekker vrijuit gaan spe-
len en dan moge de beste van die 
middag (duel begint al om 17.30 
u.) maar gewoon winnen. Veel 
plezier.

April

15  Coolen-Alterno DS 1- 
Sliedrecht Sport DS1

 

PROGRAMMA 
19E WEEK VAN ALTERNO “LET IT GLOW’

UNIEK	WEEK	T-SHIRT:	BESTEL	‘M	NU!
Het	 Logo	 is	 klaar	 voor	 het	 slot-
feest	 ‘Let	 it	 Glow’	 en	 daarmee	
kan	je	vanaf	NU	het	week	t-shirt	
bestellen.

Dankzij de creatieve geest van 
William, zijn we weer met een 
bijzonder logo gekomen. Dit zal 
gebruikt worden voor de ‘19e 
Week van Alterno’ en dus ook op 
het Week t-shirt. Dit jaar zal het 
een zeer bijzonder t-shirt zijn. De 
stof is anders (het is meer een 
sportshirt) en de kleur GROEN 
is bijzonder gaaf. Én er zijn meer 
keuzes. Zo kan je nu kiezen uit 
een Herenmodel, een getailleerd 
Dames model en een jeugdmaat, 
maar bovendien kun je kiezen uit 

een roze of knalgele opdruk.
Let op, de shirts vallen wat klein 

uit. Daarom zijn er passets be-
schikbaar in de hal. Regelmatig 
zijn er Alternoten in de hal die je 
verder kunnen helpen. Vraag er 
naar bij een van de mensen van 
de Week-organisatie.
We proberen zo spoedig mogelijk 
een voorbeeld shirt op te hangen 
in de kantine ‘De Boei’. Dan kun 
je met eigen ogen zien hoe fraai 
en bijzonder dit shirt dit jaar is 
geworden. Zorg dat je er ook een 
bestelt (op tijd!) en doe dat met 
je hele team. Dan heb je alvast 
een mooi inspeelshirt voor vol-
gend seizoen. 

Ga voor de bestelling naar onze 
alterno website. 

Er	 is	 besloten	 weer	 een	 ‘week	
van	Alterno’	te	houden.	De	hele	
week	 activiteiten	 voor	 jong	 en	
oud,	competitiespelers	en	recre-
anten,	voor	ouders	van	spelende	
mini’s,	zitvolleybal,….	

De feestavond zal in het teken 
staan ‘Let it Glow’.  

Met	dank	aan
Veel van de dingen die moeten 
gebeuren, wordt door de le-
den van de Weekcommissie zelf 
gedaan. Maar we hebben ook 
ongelooflijk veel hulp van ‘spe-
cialisten’.  Wat dacht je van het 
ontwerp? Gemaakt door William 
van Luttikhuizen. 

En de hulp van Tempelman. Mee-
denken wat kan en mooi is voor 
het shirt. Enno en Petra, dank 
hiervoor. Petra en Enno zijn be-
kend als eigenaren van Best Sales 
Promotion, maar zijn nu de nieu-
we eigenaren van Tempelman. 
Niet alleen voor bedrijfskleding, 
maar ook voor vrijetijdskleding. 
Ga gerust eens een kijkje nemen 

(Prinses Beatrixlaan 297 te Apel-
doorn). Ook als particulier kunt u 
hier prima terecht.

Zaterdag	6	mei:		 Generatie	toernooi	(mini’s	en	C-jeugd)

Zondag 7 mei  

Maandag	8	mei:		 Blacklightvolleybal	(jeugd	en	senioren)

Dinsdag	9	mei:	 Uitdaging

Woensdag	10	mei:		 clinic	mini’s	en	zitvolley	item	

Donderdag	11	mei:		 	Tonnie	Nijhof	Mix-mix-mix	toernooi	 

(senioren	en	A-jeugd)

Vrijdag		12	mei		 Opbouwen	feestavond	

Zaterdag	13	mei		 Feestavond	met	huldigingen

Zondag	14	mei		 Afterparty

SPECIALE	GROENE	FLITS	VOOR	
DE 19E WEEK VAN ALTERNO

Kunt u niet alles onthouden wat er allemaal staat te gebeuren in 
de Week van Alterno? Nieuwsgierig waarom dit nu de 19e week is? 
Wie doen al dat werk achter de schermen? Let dan op: binnenkort 
zal er een speciale editie van de Groene Flits komen helemaal ge-
wijd aan De Week. 

DAMES	1	DOET	
ZICHZELF	TEKORT

Zaterdag	 18	 maart:	 voor	 de	
jeugdspelers	dé	dag	van	de	Open	
Club.	 Alterno	 streed	 met	 zes	
teams	in	de	finale	en	Jongens	D	
wist	knap	Nederlands	Kampioen	
te	worden.	We	willen	alle	teams	
van	 harte	 feliciteren	 met	 hun	
prestatie.	Jullie	stonden	er	maar	
mooi	 wel	 en	 alle	 speelsters	 uit	
Dames	1	spreken	uit	ervaring	dat	
de	wedstrijden	van	de	Open	Club	
je	altijd	bij	zullen	blijven!	Geniet	
ervan!

Zaterdag 18 maart: voor ons de 
uitwedstrijd tegen Sliedrecht 
Sport. Wederom startten we 
deze week met een gewijzigde 
basisopstelling. Linda weer back 
in town, maar Joëlle nog steeds 
geblesseerd. Hierdoor startten 
we met drie middens in het veld: 
Eline, Heleen en Juliet (op de di-
agonaal). Linda en Carlijn namen 
de passer-loper positie voor hun 
rekening, Bregje als spelverde-
ler en Rosita als libero a.k.a. de 
stofzuiger. Of deze opstelling 
Sliedrecht verraste is maar de 
vraag… Wel leken ze wat van slag 
en wij wisten door middel van 

goed en degelijk spel een riante 
voorsprong te pakken met o.a. 
9-19. Meer dan genoeg zou je 
denken… Helaas dacht Sliedrecht, 
en met name Lisa Vossen, daar 
anders over. Op haar serve wist 
Sliedrecht terug te komen in de 
wedstrijd. We kwamen zelfs nog 
op setpoint, maar door veel fou-
ten, slordigheden, enigszins dubi-
euze beslissingen van de scheids 
en chaos bij ons, verloren we 
deze set alsnog met 27-25. Een 
enorme domper en een zware 
teleurstelling. Deze set kostte ons 
uiteindelijk de wedstrijd, want 
deze (mentale) klap kwamen we 
niet meer te boven. Waar we de 
tweede set nog redelijk konden 
aanhaken (25-21) was de derde 
set een werkelijke blamage (25-
11). Met het schaamrood op de 
kaken werd Sliedrecht gefelici-
teerd en de zaal verlaten. We 
hebben onszelf veel te kort ge-
daan door die eerste set na zo’n 
voorsprong te verliezen.

Verlies tegen Sliedrecht is zeker 
geen schande, maar de manier 
waarop helaas wel. De twee split-
sing (bovenste drie en onderste 
drie) in de kampioenspoule lijkt 
al redelijk duidelijk. Uiteraard 
willen we nog knokken voor wat 
we waard zijn en elke week weer 
een nieuwe mooie pot op de mat 
leggen. Zaterdag staat de thuis-
wedstrijd tegen Flamingo’s op 
het programma. Let wel op: de 
wedstrijd begint dit keer al om 
17.30 uur. We zien jullie graag in 
de Alternohal. Tot dan!

Heleen



KIJKWIJZER

VRIJDAG	24	MAART

19:15 VV Alterno DS 5 - 
 Gemini DS 3
19:15 VV Alterno DS 6 - 
 SV Dynamo Apeldoorn  
 DS 6
21:15 VV Alterno HS 5 - 
 Avior HS 5
21:15 VV Alterno HS 6 - 
 BSV HS 1

ZATERDAG 25 MAART

12:30 VV Alterno JA 1 - 
 Pegasus JA 1
12:30 VV Alterno MA 1 -
 Set Up ‘69 MA 1
14:30 VV Alterno DS 8 - 
 Avior DS 9
14:30 VV Alterno JA 3 - 
 Boemerang Komeet
 JA 2
17:30 Coolen-Alterno DS 1 
 - Flynth Flamingo’s 
 Activia (FAST) DS 1
20:00 VV Alterno DS 2 - 
 SV Dynamo 
 Apeldoorn DS 1

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.

WORKSHOP	PARAVOLLEY
Op	zaterdag	29	april	2017	staat	sporthal	de	Kruisboog	in	Houten	
geheel	in	het	teken	van	ParaVolleybal,	want	dan	wordt	zowel	het	
NK	Jeugd	als	de	Final	Four	voor	het	NK	Senioren	gespeeld.

Tijdens dit evenement organiseert Scherp Volleybal een workshop 
voor ParaVolleybaltrainers en zij die dat willen worden. Ook andere 
geïnteresseerden zijn welkom. Het hoofdonderwerp van de work-
shop is ‘Systemen in het ParaVolleybal’. In een actieve workshop 
worden de deelnemers uitgenodigd om met elkaar aan de slag te 
gaan met vraagstukken en verschillende mogelijkheden.

AANMELDEN
De kosten voor het bijwonen van deze workshop bedragen € 10,- 
per persoon. Hierbij zijn koffie, thee en frisdrank inbegrepen. Voor 
het praktijkgedeelte zijn zaalschoenen verplicht en is sportkleding 
aanbevolen voor wie er mee wil doen aan het actieve gedeelte.

Opgeven kan door middel van het inschrijfformulier via deze link:
www.scherp-volleybal.nl/scherp-nieuws/155-workshop-systemen-
paravolleybal. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 30 en vol is vol, dus schrijf je snel 
in. Bij te veel inschrijvingen geldt de datum van inschrijving. 

www.scherp-volleybal.nl
info.scherp-volleybal.nl

Scherp Volleybal is één van de officiële opleiders van de 
Nederlandse Volleybal Bond. Naast workshops verzorgt Scherp 
Volleybal ook beginnerscursussen, VT2- en VT3-cursussen en 
PvB-examentrainingen.

Verrassend	te	meer	daar	het	uit	
een	 onverwachte	 hoek	 komt.	
De	arrogantie!!	Zoiets	te	stellen	
is	 toch	 je	 reinste	 grootspraak? 
Gehandicaptensport,	 rolstoe-
len	 en	 prothesen…..één	 en	 al	
beperkingen	 en	 dan	 beweren	
dat	het	een	meerwaarde	heeft?	
Die	vlieger	gaat	voor	velen	niet	
op	toch?

Imago probleem en dus belandt 
het zitvolleybal dan makkelijk in 
de hoek waar weinig tot niets te 
halen valt voor de doorsnee vol-
leybaltrainer met enige ambitie.

Zondag 19 maart jl. is de zaal 
aan de Schuttersweg het toneel 
van een bijzondere demonstra-
tie. Trainers uit de hele Regio 
Oost kunnen bij deelname li-
centie punten behalen door 
deze clinic te volgen. Slechts 6 
personen durven de stap te wa-
gen om de presentatie van een 
mix van wat theorie, video beel-
den en vooral zelf ballen op een 
bijzondere manier op te pakken.

Uit het verre Emmen meldt 
zich de enige officiële trainer 

(VT3). Nieuwsgierigheid en de 
beloofde licentie punten zijn 
o.a. basis voor zijn deelname. 
Zijn enthousiasme, inzet op de 
vloer en zoeken naar de juiste 
technieken spreken  vervolgens 
boekdelen.

Teleurstelling omdat slechts 
één trainer de clinic volgt wordt 
ruimschoots gecompenseerd 
door de andere vijf deelnemers 
die kennis, inzet en techniek 
showen aan die ene kanjer. Niks 
teleurstelling!

Wij hebben geschiedenis ge-
schreven! Een clinic onder de 
vlag van de NeVoBo in samen-
werking met één van de officië-
le opleiders – Roy Wassen – van 
Regio Oost. Een gigantische stap 
voorwaarts!  Positieve gevoe-
lens overheersen! Mariët, Eddy, 
René, Ivo en Stefan geweldig 
bedankt voor jullie inzet. Klasse 
Roy voor je enthousiasme om 
de opzet van deze clinic moge-
lijk te maken en alweer naar 
een volgende happening uit te 
kijken.

Jouke de Haan

19	MAART	2017	CLINIC	ZITVOLLEYBAL	VOOR	TRAINERS

MEERWAARDE ZITVOLLEYBAL 
VOOR	HET	VOLLEYBAL?!

 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

BESTEL	NU	UW	PAASSLOF	BIJ	DE	BESTE	
BAKKER	2017:	BAKKER	TOET

Onze	sponsor	Bakker	Toet	is	be-
kroond	met	‘De	beste	bakker	van	
Nederland	2017’.	En	waar	kun	je	
dan	beter	je	brood	en	gebak	be-
stellen	dan	daar?

Bestel nu via Alterno de over-
heerlijke Paasslof voor € 6,50 
per stuk. Dat ze lekker zijn, daar 
hoeft u niet aan te twijfelen. Dit 
brood met cashewnoten, rozijnen 
en krenten, gevuld met spijs met 
mokka, en belegd met Victoria 
beslag (oftewel amandelschaafsel 
met suiker) is zóóóóó lekker, dat 
u er van zult smullen tijdens het 
paasontbijt (als u al zolang kunt 
wachten). En neem er gelijk ook 
een mee voor de familie. 

Voor ieder verkocht Paasslof ont-
vangt Alterno een leuk bedrag. 

Dit opgeleverde bedrag gaan we 
sparen voor het opknappen van 
onze kleedkamers. Dus koop een 
Paasslof en help zo mee sparen. 
Bestel het brood uiterlijk dinsdag 

11 april. Vrijdag 14 april kunt u 
dan uw bestelling ophalen bij de 
Alternohal tussen 19 en 20 uur. 
Ga voor de bestelling naar onze 
alterno website. 

CLINICS	ZITVOLLEYBAL	
ABC	JEUGD	TEAMS

De werkgroep zitvolleybal gaat komende week starten met het pre-
senteren van korte clinics bij de trainingen van ABC Jeugd. Elk team 
zal via de trainer benaderd worden om 20 minuten van hun training 
te gebruiken om kennis te maken met het zitvolleybal.
Uiteraard kunnen andere (jeugd en senioren) teams zich ook aan-
melden en een afspraak maken via zitvolley@alterno-apeldoorn.nl  

25 mrt. 9:00 Klarenbeek N3 1 - Klarenbeek N3 2
25 mrt. 9:00 VV Alterno N5 4 - VV Alterno N5 2
25 mrt. 9:00 Jumbo Van Andel-Ormi N6 1 - VV Alterno N6 13
25 mrt. 9:00 SV Dynamo Apeldoorn N6 8 - VV Alterno N6 12
25 mrt. 9:30 VV Alterno N3 3 - Blok EVC N3 1
25 mrt. 9:30 VV Alterno N5 2 - VV Alterno N5 6
25 mrt. 9:30 VV Alterno N3 1 - Klarenbeek N3 2
25 mrt. 10:00 VV Alterno N5 1 - Blok EVC N5 1
25 mrt. 10:00 SV Dynamo Apeldoorn N3 1 - Klarenbeek N3 1
25 mrt. 10:00 VV Alterno N5 6 - VV Alterno N5 4
25 mrt. 10:00 SV Dynamo Apeldoorn N6 8 - VV Alterno N6 13
25 mrt. 10:00 Spiker N3 1 - VV Alterno N3 5
25 mrt. 10:00 WSV N6 1 - Dio Ugchelen N6 2
25 mrt. 10:30 VV Alterno N5 3 - Langhenkel/HEC N5 1
25 mrt. 10:30 SV Dynamo Apeldoorn N3 1 - VV Alterno N3 1
25 mrt. 10:30 Blok EVC N3 1 - BSV N3 1
25 mrt. 10:30 SV Dynamo Apeldoorn N5 2 - Blok EVC N5 1
25 mrt. 11:00 VV Alterno N3 5 - VV Alterno N3 3
25 mrt. 11:00 Dio Ugchelen N6 2 - VV Alterno N6 12
25 mrt. 11:00 SV Dynamo Apeldoorn N5 1 - VV Alterno N5 1
25 mrt. 11:00 WSV N6 1 - Jumbo Van Andel-Ormi N6 1
25 mrt. 11:00 Volleybal Voorst N5 1 - VV Alterno N5 3
25 mrt. 11:30 SV Dynamo Apeldoorn N5 1 - SV Dynamo Apeldoorn N5 2
25 mrt. 11:30 BSV N3 1 - Spiker N3 1
25 mrt. 11:30 Langhenkel/HEC N5 1 - Volleybal Voorst N5 1

MINIOCHTEND



SPELERS	&	STAF
ACHTERAAN	STAAND	VAN	LINKS	NAAR	RECHTS:
Yvar Beumer
Sam Ruiters
Pjotr van der Lubbe
Bas van den Dool
Bas Jacobsen
Giovanni Bijsterbosch
André Jonker
Sietse Pol
Merijn van Dijk
 
VOORAAN	GEKNIELD	VAN	LINKS	NAAR	RECHTS:
Harrie Bijsterbosch
Tim Mulderij
Luca van Lienden

TEAM	VAN	DE	WEEK:	
JONGENS	CMV	

Nederlands	kampioen	NOJK

WIL JE TEAM VAN 
DE	WEEK	WORDEN?

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

20.00 UUR VV ALTERNO D2 - SV DYNAMO APELDOORN D1 

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 17 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 18 Diagonaal
13 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 37 Libero, Passer/Loper
14 Kathy Bonsen 186 cm 24 Passer/Loper

STAF
TRAINER: Eric Meijer
ASSISTENT	TRAINER: Gert Ketel
ASSISTENT	TRAINER: Rick van Andel
TEAM	CONTACTPERSOON: Marloes Zinnemers
MANAGER: Marloes Zinnemers
SCOUT: Onno van Andel

NR.	 NAAM	 LEEFTIJD	
1 Lisanne de Krosse 19 
2 Joyce Wassen 28 
3 Caya van Cooten 19 
4 Nicole van der Mark 26 
5 Lotte Leukenhaus 22 
6 Barbara Knap 42 
7 Manon Doornenbal 27 
8 Laure Obelink 29 
9 Lieke Dommerholt 21 
10 Chantal Nijstad 28 
11 Lynn Zweekhorst 16 
 
Michael Beugelsdijk TRAINER	/	COACH  
Ellen Luttikhuis COACH	/	TRAINERASS.  
Patrick van Werven MANAGER  
Liesbeth Kaman FYSIOTHERAPEUT  
Monique van Maldegem VERZORGER  

MINI’S	VAN	
DE	WEEK:	

PIEN VAN RIJN 
ME3

ISA	SCHOUTEN	
ME3

OFFICIALS	
1E SCHEIDSRECHTER
Herman Titahena

2E SCHEIDSRECHTER
Michiel Claessen

SPONSOREN

HALLO	ALLEMAAL,
Dames	 2	 speelt	 vandaag	 op	
prime-time	 de	 derby	 tegen	 Dy-
namo.	 Na	 een	 hopelijk	 mooie	
wedstrijd	van	dames	1	tegen	Fla-
mingo’s,	zullen	wij	laten	zien	wat	
we	kunnen.	

Dynamo staat 1 plek boven ons 
op de ranglijst, maar dat zegt na-
tuurlijk helemaal niks. Groen te-
gen Geel is altijd een spannende 
wedstrijd, waar iets meer op het 
spel staat dan alleen de 3 punten. 

De eer om de winnaar van de 
derby te worden is een grote. We 
zullen dan ook meer dan ons best 
doen om deze wedstrijd winnend 
af te sluiten. 
In december lukte het ons om 
alle punten mee te nemen uit het 
Omnisport. Zal dat ons weer luk-
ken? 

Hopelijk blijft iedereen nog even 
zitten na de wedstrijd van dames 
1 om het te zien. 

Groetjes Emma 

NOJK AFTERPARTY

Wat	 een	 geweldige	 club	 is	 ons	
Alterno	 toch.	 Ik	 krijg	 wel	 eens	
vragen	van	vrienden	wat	is	er	zo	
leuk	 aan	 Alterno,	 waarom	 doe	
je	 vrijwilligerswerk?	 Wel	 afge-
lopen	 zaterdag	 was	 weer	 zo’n	
voorbeeld	voor	het	waarom.	Het	
was	 bij	 veel	 teams	 gebruikelijk	
om	 na	 de	 NOJK	 ergens	 bij	 een	
snackbar,	Mc	Donalds	of	pizzeria	
af	te	spreken	met	het	hele	team	
en	nog	wat	 gezamenlijk	 te	 eten	
en	te	drinken.	Een	aantal	weken	
geleden	 benaderde	 Monique	
mij	 met:	 “Jan	 kunnen	 we	 niet	
wat	organiseren	na	de	finale	van	
de	NOJK	om	 te	 kijken	of	we	de	
teams	terug	kunnen	krijgen	naar	
de	Alterno	hal	om	daar	samen		te	
eten	met	alle	teams	in	plaats	van	
ieder	voor	zich?”.	

Ook stel je dan de vraag en wat 
als niet iedereen mee wil doen, 
gaan we het onder voorbehoud 
organiseren of niet. Gelukkig 
besloten om het zonder voorbe-
houd te organiseren en terecht, 
wat een opkomst. 
Alle NOJK teams waren aanwezig 
zelfs de teams die niet meege-
daan hebben aan de Finale ronde 
waren er, dit resulteert dan in een 
gezellig samen zijn met NOJK spe-
lers, ouders, trainers en coaches. 

Even wat getallen, 171 eters, 125 
pizza’s, 16 deelnemers aan het 
stampot buffet en 30 keer patat 
met snack. Zonder de hulp van 
onze sponsoren	 San	 Remo	 voor	
de	pizza’s	 en	De	Drie	Beste	 Sla-
gers	voor	het	geweldige	stampot	
buffet	 lukt zoiets natuurlijk niet, 
ook een patat bakkende zoon is 
erg handig. Op de dag zelf zonder 
gesputter van heren 7 die zaal-
wacht hadden werd er geholpen 
met het gereedmaken van de hal 
om daar te kunnen eten, vloerbe-

dekking werd uitgerold, tafels en 
stoelen heen en weer gesleept en 
klaar gezet. Het is best druk bij 
de bar, zonder er om te vragen 
komen ouders helpen. Teams bel-
len op naar Esther, we gaan zo rij-
den kun je ervoor zorgen dat om 
17:15 uur het eten klaar staat en 
ja dat kan want Monique heeft 
van tevoren bij alle teams geïn-
ventariseerd wat ze wilden eten 
en al doorgegeven aan San Remo. 
Had ik al verteld dat Monique 
meerdere malen excuses heeft 
aangeboden dat ze er niet bij kon 
zijn afgelopen zaterdag om te hel-
pen, omdat ze andere verplichtin-
gen had. Dankzij de goede voor-
bereidingen van Monique, de 
hulp van San Remo, De Drie Beste 
Slagers, heren 7, Esther, Robin, 
ouders, spelers , speelsters, team 
contactpersonen en coaches was 
het zoals het was. Er was nog een 
veld vrij in de hal dus wat doe je 
dan na het NOJK? Jazeker meisjes 
C daagt Jongens C nog even uit. 
En dan komen de Nederlands 
kampioenen jongens CMV bin-
nen, We are the champions knalt 
het uit de speakers, gejuich, zin-
gen en applaus. Luisterend naar 
de reacties denk ik dat we vol-
gend jaar weer wat gaan organi-
seren. De lachende kinderen en 
ouders geven mij in ieder geval 
voldoende energie om nog weer 
een jaartje door te gaan, wat een 
mooi club hebben we toch.

Jan Bijsterbosch

LEGE	FLESJES	EN	BLIKJES:	
BLIJF	ZE	VERZAMELEN!

De eerste resultaten zijn al weer 
binnen. Volgens de telling van 
de gemeente Apeldoorn hebben 
we de 1e twee maanden alweer 
meer dan 1000 flesjes en blikjes 
bij de inleverdepots gedepo-
neerd. Toch weer goed voor 50,-. 
En we kunnen nog tot eind 2017 
de flesjes inleveren. 

Dus spaar en lever ze in bij de de-
pots voor blikjes en flesjes (Win-
kelcentrum de Mheen, Eglantier 
(containerpark of, Albert Hein in 
Ugchelen. VV Alterno heeft code 
1003. Ook kun je de lege blikjes 
en flesjes in de groene container 
voor in het halletje bij de Alterno-
hal gooien.
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Coolen   

Alterno
Apeldoorn
SPONSOREN

MINI VAN DE 
WEEK:	

MYRTHE	VAN	
ZEIST	MD7

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 17 Spelverdeler
5 Juliët Lohuis 190 cm 20 Middenaanval
6 Eline Timmerman 192 cm 18 Middenaanval
7 Silke Schuitemaker 181 cm 20 Passer/Loper
8 Bregje van den Heuvel 183 cm 23 Spelverdeler
9 Linda te Molder 181 cm 28 Diagonaal
10 Annemiek te Beest 184 cm 22 Passer/Loper
12 Joëlle Vilé 191 cm 20 Diagonaal
14 Heleen Hesselink 188 cm 27 Middenaanval

ZATERDAG 25 MAART 2017 COOLEN-ALTERNO D1 
- FLYNTH FLAMINGO’S ACTIVIA (FAST) D1

STAF
TRAINER: Ali Moghaddasian
ASS.	TRAINER:	Marc v. Baaden
ASS.	TRAINER:	Wouter 
van Goeverden
COACH:	Ali Moghaddasian
TEAM	CONTACTPERSOON	/	
MANAGER:	Hans Stindt
FYSIOTHERAPEUT:	
Yvonne Minderhoud
SCOUT:	Manon Koopman

STAND	DAMES	1
	 Team	 Wedstr.	 Punten
1 Sliedrecht Sport DS 1 5 20
2 VC Sneek DS 1 5 13
3 Springendal-Set-Up`65 DS 1 5 12
4 Eurosped DS 1 5 6
5	 Coolen-Alterno	DS	1	 5	 6
6 Flynth Flamingo’s Activia (FAST) DS 1 5 3

NR.	NAAM																												 POSITIE	 LFTD									LENGTE
1 Rachel Feron Spelverdeelster  24 jaar  1.76
2 Brechtje Kraaijvanger Diagonaal  18 jaar  1.87
3 Veerle vd Heuvel Passer/Loper  20 jaar  1.83
4 Esther Kramer Spelverdeelster  22 jaar  1.80
5 Lynn Blenckers Middenpositie  22 jaar  1.88
6 Steffie Janssen Passer/Loper  28 jaar  1.80
7 Annefleur Peters Libero  22 jaar  1.72
8 Shannon Gerhardt Passer/Loper  29 jaar  1.76
9 Joska Fransen Middenpositie  21 jaar  1.88
11 Ireen Koenen Libero 22 jaar   1.67
12 Nynke Rovers Diagonaal  20 jaar  1.88

STAF
TRAINER/COACH: 
Jacek Ziemba
ASSISTENT	TRAINER: Joshua
FYSIO: Rachelle & Perry

PLAYOFF	PROGRAMMA	DS	1
09-04-2017 15:30  Eurosped DS 1 - Coolen-Alterno DS 1 I I S -

PA, ALMELO
15-04-2017 20:00  Coolen-Alterno DS 1- Sliedrecht Sport DS 1 

Alternohal, APELDOORN
19-04-2017 20:00  VC Sneek DS 1 - Coolen-Alterno DS 1 Sne-

ker Sporthal, SNEEK
22-04-2017 18:00  Springendal-Set-Up`65 DS 1 - Coolen-Alterno 

DS 1 De Schalm, OOTMARSUM

HEREN	1	VOOR	HET	LAATST
	Heren	 1	 heeft	 de	 laatste	 thuis-
wedstrijd	 in	 de	 Eredivisie	 ge-
speeld.	 Tegen	 Zwolle	 werd	 met	
0-3	verloren.	Een	goede	zaak	voor	
de	Zwollenaren	die	daarmee	hun	
eredivisie	avontuur	met	een	 jaar	
hebben	verlengd.	

Voor Alterno stond alleen de eer 
nog op het spel. Het bestuur heeft 
immers een streep gezet door de 
eredivisie-ambities van de man-
nen. Met nog één wedstrijd te 
gaan (vlgd. week uit tegen Inter 
Rijswijk) bezet Alterno momen-
teel de voorlaatste (11e) plek in de 
eredivisie. Een plaats die sowieso 
rechtstreekse degradatie tot ge-
volg heeft.
Voor veel jongens was het even 

slikken na afloop. Zeker voor 
degenen die twee jaar geleden 
promotie naar de eredivisie mee-
maakten. Aan de opmars, die vijf 
seizoen geleden met het kampi-
oenschap in de 2e divisie begon, 
komt volgende week definitief een 
einde, en de laatste thuiswedstrijd 
van vanavond voelde toch al een 
beetje als het afscheid.

Alterno zal ook niet deelnemen 
aan de playout wedstrijden die 
na de reguliere competitie zullen 
plaatsvinden zodat het na volgen-
de week definitief klaar is. Van-
daag was in de bomvolle, en door 
de massaal aanwezige Zwolle-
supporters sfeervolle Alternohal, 
Zwolle de sterkere partij.

Zij hadden in iedere set net iets 
meer scherpte waardoor het 
kwartje aan het einde van elke 
set in het voordeel van de gasten 
viel. Alterno kon daar vandaag te 
weinig tegenover zetten, hoe goed 
de bedoelingen ook waren en hoe 
sterk de wil ook was.

Mannen bedankt voor jullie inzet 
en spel de afgelopen maanden! 

(JM)

Coolen	Alterno	–	Zwolle:	0	–	3	(21-25,	19-25,20-25)
Startende spelers Alterno: Jesse Schuitemaker, Bram Langevoort, 
Dewi Verseput, Hugo van Garderen (Guido Spooren), Maikel van 
Zeist (Wessel van Lunzen), Peter te Molder, Wouter van Gilst (L)


