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Blik	vooruit
Vandaag spelen onze dames voor 
de laatste keer dit seizoen in ei-
gen huis een eredivisiewedstrijd. 
Plaatsing voor de final playoffs is 
helaas niet gelukt, zodat het voor 
de ploeg van ali moghaddasian 
op 22 april definitief klaar is. rest 
nog het duel vanavond tegen slie-
drecht sport en de uitwedstrijden 
tegen sneek op 19 april en set-up 
’65 volgende week zaterdag. on-
getwijfeld zullen de dames hun 
visitekaartje willen afgeven door 
er nog een paar mooie duels uit 
te knallen. Inmiddels is de blik al 
vol op de toekomst gericht. 

ali moghaddasian zal ook volgend 
seizoen aan het roer staan en u 
heeft op onze website en/of in 
de kranten al de komst van twee 
nieuwe speelsters kunnen lezen 
(Kirsten Wessels en Iris scholten). 
ook zal vanuit dames 2 gina Va-
lenti de stap naar het eerste team 
maken. een mooie ontwikkeling 
voor gina, maar ook een mooi 
compliment voor de jeugdoplei-
ding van onze vereniging. met sil-
ke schuitemaker is gina de twee-
de exponent hiervan. Binnenkort 
zal er zeker meer over de selectie 
bekend worden gemaakt. maar 
nu eerst tijd voor vanavond. De 
wedstrijd tegen sliedrecht sport. 
de enige ploeg waar dames 1 nog 
niet van heeft gewonnen dit sei-
zoen. Wellicht vanavond, tijdens 
het immer plezierige weerzien 
met onze ”oude” oefenmeesters 
Matt en Wilfried. Ik wens ieder-
een een plezierige wedstrijd toe.

April

15  Coolen-alterno ds 1- 
sliedrecht sport ds1

 

Bestel	nu	het	Week	t-shirt:	
voor	slechts	10,-	heB	je	‘m	al

alternoot	en	geen	week	t-shirt??	
Dat	kan	toch	echt	niet.	en	zeker	
dit	jaar	niet,	want	zo’n	bijzonder	
mooi	flitsend	 t-shirt	hebben	we	
nog	 niet	 gehad.	 appeltjesgroen	
met	 fluorescerende	 roze	 of	
gele	opdruk.	Die	wil	 je,	nee,	die	
moet	je	hebben!!!!.

Via onze website www.alterno-
apeldoorn.nl kun je ‘m bestellen. 
Passen kan ook. er zijn verschil-
lende maten aanwezig in de al-
ternohal. Vraag er naar bij 1 van 
de mensen van de Weekcommis-
sie.
dit jaar voor het eerst kinder-, he-
ren- én damesmodellen. Én ook 
nog keuze uit 2 kleuren opdruk.
Voor 26 april moet je de bestel-

ling gedaan hebben. Vanaf zater-
dag 6 mei kun je het shirt afhalen 
in de Alterno hal tijdens 1 van de 
activiteiten gedurende de week.
op onze website kun je het t-shirt 

bestellen en er hangen bestel-
briefjes in de kantine.
 
Ps bestel met je hele team. Top 
als inspeelshirt.

sluit	het	seizoen	af	met	je	team	
met	een	hapje	en	een	Drankje

op	 vrijdag	 16	 juni	 is	 het	 fff	
feest	 (final	fust	feest/final	fles	
feest).	We	starten	om	20.30	uur	
en	gaan	door	tot	het	laatste	fust	
en	de	laatste	fles	leeg	is.	nou	ja,	
spreekwoordelijk	dan.	het	moet	
wel	gezellig	blijven.	

Het belooft gewoon een gezellige 
avond te worden waarbij even 
met elkaar onze vakantie plannen 
uit gewisseld worden en we een 
terugblik doen op het afgelopen 
volleybal seizoen. 

en misschien is het ook wel een 
afscheidsfeestje van iemand uit 
jouw team. dat kun je dan gezel-

lig samen doen in onze eigen kan-
tine ‘De Boei’, met je hele team.
neem, als je dat leuk vindt, een 
lekker hapje mee, een spel, een 
Cd, … alles mag om er een plezie-
rige, vrolijke avond van te maken, 
als alternoten onder elkaar. 

valenti	Bij	selectie	
Dames	1

alterno	versterkt	zich	met	jeugd-
speelster!	het	management	van	
coolen	 alterno	 is	 verheugd	 op-
nieuw	een	speelster	voor	het	ko-
mend	seizoen	te	kunnen	aankon-
digen.	vanuit	het	2e	damesteam	
van	 alterno	 komt	 Gina	 valenti	
als	 passer/loper	 over	 naar	 het	
eerste	damesteam.

De 18-jarige Gina is afkomstig uit 
de jeugdopleiding van alterno en 
heeft een aantal selectieteams 
binnen de vereniging doorlopen. 
De afgelopen 2 jaren heeft zij 
in dames 2 in de Topdivisie ge-
speeld.

ali moghaddasian is ingenomen 
met de komst van gina: “voor al-
terno is het belangrijk dat speel-
sters uit de eigen jeugdopleiding 
doorstromen naar het 1e dames-
team. Voor gina is het een mooie 
uitdaging om op eredivisie niveau 
aan de slag te gaan. dit doet recht 
aan de progressie die ze de afge-

lopen jaren heeft laten zien.”
“ik volleybal vanaf mijn 6e bij al-
terno” aldus gina “Ik heb de laat-
ste 2 seizoenen in alterno dames 
2 gespeeld. Ik ben heel erg blij dat 
ik de kans krijg om mij verder te 
ontwikkelen in dames 1 binnen 
mijn eigen vertrouwde vereni-
ging. Ik kijk erg uit naar volgend 
seizoen!”

We verwachting binnen zeer af-
zienbare tijd meer namen voor de 
selectie van Coolen Alterno Da-
mes 1 bekend te kunnen maken.

Gaan	en	komen
of komen en gaan zo u wilt. de 
afgelopen 4 jaar ben ik voorzitter 
geweest van de jeugd commissie. 
Ik ben van mening, dat voorzitter 
zijn iets is, dat je niet jaren achter-
een moet doen. er moet op gezet-
te tijden met een frisse blik naar 
de zaken gekeken worden. Ieder 
doet dat op zijn eigen manier. na 

4 jaar voorzitterschap is het de 
hoogste tijd om de “scepter” over 
te dragen aan een ander. afgelo-
pen seizoen heeft rob van den 
dool met mij opgetrokken. Wie is 
rob van den dool? dat vertelt hij 
u graag zelf…

Jaap Lambooij

competitiekampioenen
Over prestaties gesproken. De 
competitie is nog niet helemaal 
voorbij en er zijn op het moment, 
dat ik dit schrijf, maar liefst nog 7 
teams “in the running” voor het 
kampioenschap. sommige teams 
zijn zeer kansrijk, anderen moe-
ten nog ietsje harder knokken om 
het voor elkaar te krijgen. Ik ben 

van mening, dat wij het als ver-
eniging en de spelers en trainers 
in het bijzonder heel goed ge-
daan hebben. De competities zijn 
niet altijd even makkelijk en het 
is mooi om te zien, dat inzet en 
vechtlust beloond worden. groot 
compliment aan alle spelers en 
trainers.

 fff	feest:	

De	redactie	bedankt	iedereen	voor	het	aanleveren	van	de	kopij.	
zonder	jullie	is	er	geen	Groene	flits!	

Dus	blijf	ook	volgend	seizoen	weer	schrijven	en	foto’s	maken!



kijkWijzer

vrijDaG	14	april

19:15  VV alterno mB 4 - 
Hevo mB 2

19:15  VV alterno jB 3 - 
seesing Personeel 
orion jB 2

21:15  VV alterno ja 1 - 
ikwilvanmijnautoaf.nl/
deVoKo ja 1

21:15  VV alterno ja 2 - 
ecare apollo 8 ja 1

zaterDaG	15	april

9:00  VV alterno mC 1 - 
Webton Hengelo mC 1

9:00  VV alterno mC 5 - 
o.m.s. mC 1

10:45  VV alterno mC 3 - 
Vocluma mC 1

10:45  VV alterno mC 2 - 
Volta mC 1

12:30  VV alterno mB 1 - 
Blok ‘71 MB 1

12:30  VV alterno mB 2 - 
sds mB 1

14:30  VV alterno ds 5 - 
HsC ds 1

14:30  VV alterno jB 2 - 
e.s.V. jB 1

16:30  VV alterno jB 1 - 
seesing Personeel 
orion jB 1

16:30  VV alterno ma 1 - 
Volleybalvereniging 
Zeewolde ma 1

20:00 Coolen-alterno ds 1 
 - sliedrecht sport ds 1

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.

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.

Vrijdag de 31e van hot naar haar 
om zaken te regelen voor de in-
vulling van een demonstratie. 
Communicatie….waarom moet 
dat zo vaak mislopen? nee geen 
relaas over dit fenomeen maar 
een verslagje over alweer een 
hoogtepunt voor het zitvolley-
bal.

Training geven aan de zitvolley-
ballers betekent meestal aan-
gepaste actie voor 4 à 5 spelers 
en dat zal vanavond wel niet 
anders zijn. Het loopt bepaald 
niet storm! Twee spelers en een 
trainer…..motiveert niet echt! 
maar……het zit heel anders! 
mariët – speelster zitvolley-
bal en coördinator – heeft een 
aantal jongens opgetrommeld 
– olaf, marnick, jelle, nikola en 
Bart – die gaan deelnemen aan 
de nK jeugd zitvolleybal op 29 
april as. in Houten. Twee teams 
ingeschreven: 10-12 jaar via 
AVIOr/Deventer en 13-15 jaar 
Alterno/Apeldoorn. 
Vooraf aan de training van de 
zitvolleybalgroep spannen de 
knullen zich geweldig in en 

straalt het enthousiasme om 
zittend/schuivend de bal te ha-
len er aan alle kanten af! Klasse! 
om half acht dan maar met de 
“gewone” training beginnen….
Wie schetst mijn verbazing dat 
de knullen niet weg te krijgen 
zijn van het veld en dus een hele 
training willen meemaken. Effe 
een paar basisoefeningen en 
dus met twee volwaardige (mix)
teams een aantal sets spelen. 

Henk Wijnsma – voorzitter Al-
terno – staat te genieten aan 
de kant en even later slaat hij 
met verve de eerste serve over 
het net. Het wordt slechts één 
set……maar dan wel met een 
uitslag die doet vermoeden dat 
we hier met echte kanjers te 
maken hebben! uitslag 35-33! 
Klasse jongens! als toetje nog 
een (in)spannend setje tot de 
15 en we hebben er al weer een 
highlight bij. 

De jeugd heeft en geeft de toe-
komst!

Jouke de Haan.

oh	What	a	niGht!

 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

BijzonDere	sporten	
voor	unieke	mensen

zondag	9	april	jl.	was	het	kristal	
(zuidbroek)	 toneel	 van	 bijzon-
dere	sporten.

Het zal niet verbazen dat ook het 
zitvolleybal zich in deze mooie ac-
commodatie kon presenteren..
mariët, eddy en vier kanjers 
(jeugdspelers) hebben de handen 
vol gehad aan de ruime toeloop 
van belangstellenden die de ver-

schillende sporten wilden zien en 
beleven. Van 13.15 tot 14.30 heb-
ben sporters van diverse pluima-
ge ook geproefd van het aanbod 
van de zitvolleyballers. ondanks 
het mooie weer was het zeker 
de moeite waard om onze sport 
te presenteren. De nieuwe flyer 
(met dank aan jolanda schaake) 
was precies op tijd klaar om ie-
dereen van extra informatie te 
voorzien. al met al de moeite 
waard.

De	(vincen)zoo	van	Dames	2

afgelopen	 zaterdag,	 8	 april,	
speelden	we	onze	 laatste	 thuis-
wedstrijd	 van	 dit	 seizoen.	 Deze	
keer	 heeft	 impala’s	 vader	 ge-
zorgd	voor	een	 lekkere	maaltijd	
van	 soep	 en	 salade	 voordat	we	
mochten	aantreden.

om 20.00 uur begon de wedstrijd 
tegen us amsterdam. gerthert 
heeft de rol van hoofdcoach over-
genomen van eric meikever om-
dat meikever bij oranje <18 als 
assistent mee mocht. super leuk 
voor meikever. de assistenten van 
gerthert waren moniepony, Pin-
guin, Kuiken en lieke vd l zonder 
dierennaam… gerthert nam zijn 
rol serieus en startte de wedstrijd 
met schaap op de spelverdeling, 
Impala en Kimbeerly op het mid-
den, gans op de diagonaal en Vis 
en Boomkikker op de passer lo-
per. gupje mocht de rol als libero 
weer op zich nemen. Zoals we wel 
vaker meegemaakt hebben bij de 
wedstrijden, kwam ons niveau er 
niet goed uit. Zo jammer wat we 
zijn zo leuk!!!! … Hier moeten we 
toch iets op gaan bedenken voor 
volgend seizoen. misschien dat 
het etenswaar “mango” (onze 
yell) geen eetlust opwekt bij de 
dieren in deze Zoo en moeten we 
iets hartigers kiezen? Uiteindelijk 
heeft Gerthert wel geprobeerd 
het tij te keren door wat te wis-
selen. Zo kwam marloesepoes in 
het veld en ook Kathy B en Konijn 
mochten hun opmars maken. 
als laatste en het meest belang-
rijke van deze wedstrijd… ook het 
meest verdrietige… is de wissel 
van Paard voor Kathy B. even voor 
de duidelijkheid. maureen ros 

(alias Paard) speelde de laatste 
volleybalwedstrijd van haar car-
rière. Helaas kan de rug van Paard 
haar hoge volleybalniveau niet 
bijbenen en is ze genoodzaakt te 
stoppen. Wij hopen dat maureen 
snel iets sportiefs vindt wat ze 
leuk vindt en wat ze met haar rug 
wel kan doen! en natuurlijk ho-
pen we dat ze ons nog veel blijft 
opzoeken om haar gezelligheid te 
delen!! mau we gaan je missen! 
Na de wedstrijd heeft Marloese-
poes als aanvoerder de micro-
foon in de hand genomen om alle 
mensen te bedanken die ons dit 
jaar hebben geholpen met o.a. 
tellen, muziek en vlaggen. In het 
bijzonder nog even onze kracht-
trainer VincenZoo, die waakt over 
de dieren, die zorgt dat ze de te-
genstander met kracht moeten 
gaan verslinden en verscheuren. 
Helaas dit jaar nog niet volledig 
gelukt, dus we hopen dat we aan-
komend jaar weer gebruik van 
hem mogen maken ondanks het 
feit dat zijn dochter gina gans 
ons gaat verlaten om haar talen-
ten bij dames 1 in te zetten. Hij 
ontving het prachtige VincenZoo 
shirt met daarop onze dierenna-
men in de hoop ‘ja’ tegen ons te 
zeggen om als krachttrainer aan 
te blijven. rest ons jullie als sup-
porters ontzettend te bedanken 
toch elke keer te komen kijken en 
ons aan te moedigen om ons ni-
veau omhoog te krijgen. Hopelijk 
kunnen we volgend jaar weer op 
jullie vertrouwen en zullen wij er 
alles aandoen om jullie vertrou-
wen niet te schaden! gegroet! 

Anne-Britt (alias Konijn)

We zijn begonnen met de aBC 
jeugd teams te laten kennisma-
ken met het zitvolleybal binnen 
alterno. In een clinic van onge-
veer 20 minuten geven we ze de 
kans op een unieke	ervarinG. 
lijkt het je ook leuk met jouw 

team, maak dan een afspraak 
wanneer het jullie het beste uit-
komt.	 Wie	 het	 eerst	 komt	 het	
eerst	maalt.		
Informatie: stuur een mail naar 
zitvolleybal@
alterno-apeldoorn.nl

clinics	jeuGD	Gestart

Gaan	en	komen	
Deel	2

tot	aan	de	zomer	zal	ik	met	jaap	
optrekken,	 zodat	 ik	 na	 de	 zo-
mer	goed	ingewerkt	zijn	taak	als	
voorzitter	 kan	 overnemen.	 Wat	
me	 tot	 nu	 toe	 opvalt,	 is	 dat	 de	
jeugdcommissie	een	goed	geolie-
de	 machine	 met	 gemotiveerde	
leden.	Wat	dat	betreft	kom	ik	in	
een	gespreid	bedje.

over mijzelf… Ik ben ruim 30 jaar 
geleden lid geworden van alter-
no. Vanaf mijn 18e gaf ik trainen 
aan jeugdlijnteams en later aan 
verschillende seniorenteams, 
waaronder d2 en H4. ook was 
ik een aantal jaren manager van 
d1. na de geboorte van joep en 
Bas ben ik een poos minder actief 
geweest. nu zij allebei in jeugd-
teams spelen, vind ik het fijn 
om weer wat alterno te kunnen 
doen. Toen jaap mij vroeg hem 
op te volgen, hoefde ik daar dan 
ook niet lang over na te denken.
Inmiddels heb ik kennis gemaakt 
met veel jeugdtrainers tijdens een 
fijne trainersbijeenkomst kort ge-
leden. We gaan alle opmerkingen 
die de trainers hebben gemaakt 
verwerken in speerpunten voor 
het komende seizoen. eén wens 
gaan we zeker honoreren: er gaan 
meer van dit soort bijeenkomsten 
komen volgend seizoen. graag tot 
dan, of tot ergens langs het veld.

Rob van den Dool-Wamelink



nr.	naam	 	 leeftijD	
32 Fleur van andel  15 
84 Zahra van ernst  14 
86 Kirsten van egdom  14 
93 anne Kloosterboer  15 
104 Violete mrkonjic  15 
105 Femke Benda  15 
107 Emilie Kuiper  14 
117 Demi Onderstal  13 
123 romy minderman  15 
Begeleiding

Trainer: rené van egdom
Trainer: daniëlle gerritsen

stanD
	 team	 WeDstr.	punten
1 spiker mB 2 8 32
2 Vocluma mB 1 8 28
3 Hevo mB 2 8 20
4 Volleybal Voorst mB 1 9 19
5 VV alterno mB 4 8 15
6 salvora mB 4 9 11

team	van	De	Week:	mB4

voor meer info zie www. alterno-apeldoorn.nl

 

 

10.00 - 14.00 uur Mini’s en C - Jeugd
Inschrijven bij activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

18.00 - 19.00 uur Mini’s | 19.00 - 20.30 uur Jeugd | 20.30 - 23.00 uur Senioren  
Vrije toegang 

GENERATIE TOERNOOI

BLACKLIGHTVOLLEYBAL 

  

 

Vanaf 18.30 uur Jeugd en Senioren teams
Inschrijven bij activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

17.00 -18.00 uur Mini’s (HGF) | 18.00 - 19.00 uur Mini’s (DE) en Jeugd (C) | vanaf 19.15 uur  3-3 toernooi Jeugd (ABC) 

UITDAGING

CLINIC EN 3-3 TOERNOOI JEUGD ABC 

 

 

19.00 - 22.00 uur Senioren en A - Jeugd
Vrije toegang 

Vanaf 19.00 uur 
Opgeven bij activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

TONNIE NIJHOF MIX MIX MIX TOERNOOI

OPBOUW FEESTAVOND  

 

 

18.30 uur Mini’s en gezinsleden | 20.30 uur Alle Alternoten en introduce’s
Vrije toegang

11.00 uur Ontbijten (opgeven) en Opruimen (vrij komen om te helpen)  
Opgeven bij activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

FEESTAVOND

AFTERPARTY 

Clinic = vrije toegang | 3-3 = inschrijven bij activiteit@alterno-apeldoorn.nl 

19e week van Alterno

Opmaak:  WvL Design

open	cluB	2017
We waren er weer bij dit jaar. met 
6 teams welteverstaan. elk team, 
dat zich voor de finale van de 
nojK plaats, verdient een groot 
compliment. Plaatsing is zeker 
geen vanzelfsprekendheid. In de 
jongenslijn was sliedrecht met 
3 eerste plaatsen en 1 tweede 

plaats oppermachtig. Maar wij 
hadden ook een kampioen met 
jongens CmV. Voeg daarbij de 3e, 
4e en 5e plaats van resp. ja, jB 
en jC en we kunnen terug kijken 
op de prima toernooi. de meiden 
hadden het dit jaar moeilijker. 
ma en mB hebben gevochten en 

misten uiteindelijk op 2 punten 
de finale. Voor MC en CMV bleek 
de concurrentie in de finale ron-
de te sterk. Wij maken een diepe 
buiging voor spelers en trainers 
voor de inzet en de vechtlust en 
hoe je het ook wendt of keert……
het blijft een prestatie.

heB	je	het	toch	Gemist?
ondanks dat er al veel over gepubliceerd is, voor diegenen die het gemist hebben, hieronder nog even het 
programma van de 19e Week van alterno met als thema: let it glow

mijn	 naam	 is	 ingrid	 roeterd	 –	
Driessen.	ik	woon	in	schalkhaar,	
vlak	bij	Deventer.	heb	15	jaar		re-
creatief	 volleybal	 gespeeld.	 een	
zenuwbeknelling	 in	 mijn	 voor-
voet	 twee	 jaar	 geleden	 en	 dus	
definitief	 stoppen	 met	 staande	
sporten.	 niet	 sporten	was	 geen	
optie.	 na	 een	 jaar	 wedstrijd-
zwemmen	 kwam	 ik	 tot	 de	 con-
clusie	 dat	 ik	 hier	mijn	 ei	 niet	 in	
kwijt	 kon.	 De	 gezelligheid	 van	
een	team	miste	ik	duidelijk.

Binnen avior (fusie devolco ‘88 
en SVS) actief als JTC lid. Vanuit 
deze rol kwam ik voor een CmV 
training van avior in gesprek met 
jouke de Haan. Hij vroeg in welk 
team ik speelde. Ik vertelde hem 
dat volleyballen (wegens mijn 
blessure) geen optie meer was. 
Hij opperde zitvolleybal. Ik had 
geen idee wat het was en of ik het 
leuk zou vinden. Hij nodigde me 
uit een keer bij alterno te komen 
kijken. dit aanbod heb ik met 
beide handen aangenomen.na 
één training weet ik wel waarom 
staande volleyballers zitvolleybal 
leuk vinden. Bij zitvolleybal komt 
veel techniek en precisie kijken en 
is fysiek zwaarder dan ik gedacht 
had. In de februari vakantie gin-
gen mijn dochters van 11 en 13 
jaar, met gepaste terughoudend-
heid, ook mee kijken. nieuwsgie-
rig wat mama nu eigenlijk deed, 
maar nog niet zeker of ze mee 
wilden doen. mariët (speelster 
zitvolleybal) heeft wat basisdin-
gen aan hen uitgelegd en even 
later speelden ze (beter dan hun 
moeder) mee met zitvolleybal. 
Volleybal is een best blessure ge-
voelige sport. Hoeveel volleybal-
lers moeten wel niet stoppen als 
gevolg van knie- of enkelproble-
men. Terwijl ze het spelletje nog 
zo leuk vinden. Ik vind dat het bin-
nen alterno vanzelfsprekend zou 
moeten zijn dat zulke volleybal-
lers gewezen worden op zitvolley-
bal. dus heb je (ex)volleyballende 
teamgenoten  die staand niet 
meer kunnen/mogen volleybal-
len. laat ze gezellig en vrijblijvend 
een keertje komen kijken op vrij-
dagavond. laat je verrassen, zoals 
ik verrast ben!!

even	voor-
stellen

jeuGDtrainers	Gezocht	
seizoen	2017-2018

Voor de indeling van aankomend seizoen dreigt er een tekort aan 
jeugdtrainers. We hebben, zoals het er nu voorstaat, voor minimaal 
zes jeugdteams nog geen trainer. Het betreft teams op alle niveaus, 
dus ook selectie teams.

We willen graag tijdig nieuwe trainers aantrekken en vragenbelang-
stellenden zich nu al aan te melden om ook volgens seizoen goed te 
kunnen starten. Je hoeft het niet altijd alleen te doen, je kunt wel-
licht ook afwisselen met een andere enthousiasteling. misschien 
wil en kun je wel training geven, maar is het niet mogelijk om te 
coachen, ook dat kan.

Heb je interesse, neem dan zo snel mogelijk contact op met de 
jeugdcommissie

Jeugdcommissie Alterno

mB2	laat	er	Geen	Gras	
over	Groeien

afgelopen zaterdag stond Pau-
wervoll mB2 op de menukaart 
van de meiden. ook hier lieten 
de meiden er geen groen alterno 
gras over groeien: de 5 punten 
namen we mee naar apeldoorn. 
de setstanden waren 25-13, 25-9, 
25-10 en 25-13.

Vorige week had onze libero nog 
een provisorisch shirt, nu stond 
ze er met een mooi shirt. dat had-
den we nog even snel geregeld. 
Voor de laatste drie wedstrijden 
staat dat wel net zo netjes. de 
meiden stonden ook nu weer lek-
ker te volleyballen. mooie harde 
aanvallen, afgewisseld met slim-
me, maar soms ook wat mindere 
aanvallen. Pauwervoll had geen 
antwoord hierop.
ook verdedigend waren we lek-
ker bezig. er werd zelfs een bal 
tot ver achter de achterlijn uit 
het opberghok verdedigd. Voor 
elke bal werd gevochten, dat was 
weer goed te zien.

In de tweede set werd Vera nog 
even geblesserd. lachend op-
staan en dan hinkelen was toch 
genoeg reden om te wisselen. 
Volgende week weer de volle 
100%? de derde set was marin 
het opslag kanon. Ze begon de 
set te serveren tot 13-1! dan heb 
je de set praktisch al in handen. 
alleen de vierde set begon zeer 
zwak. de tegenstander wilde 
nog een puntje pakken. Van 5-1 
voor naar 6-9 achter. Tijd voor 

een donder- of oppep-preek van 
rutger. Vervolgens komt Ilse aan 
het serveren en ook zij maakt met 
haar serve 8 of 9 punten. daarna 
begon het team weer te lopen 
zoals we gewend zijn en was het 
moraal van de tegenstander ge-
broken. 5 verdiende punten op 
zak!

Voor de laatste twee (belangrijke) 
wedstrijden zijn de prognoses 
tegen sds en libero resp. 3-1 en 
3-2. daar teken ik voor, maar de 
meiden zullen waarschijnlijk geen 
genoegen nemen met tegenpun-
ten.

Volgende week zaterdag wordt 
het feest in de alternohal. de dag 
begint met mC1 met een poging 
om kampioen te worden. daarna 
mc3 en om 12:30 mB1 en mB2 
met beide goede kansen.

en nog even een vermelding 
waard: dat we serieus bezig zijn 
(ook als breedteteam) blijkt wel 
dat voor de wedstrijd tegen de 
nr2. volgende week marin vanuit 
Zeeland op en neer rijdt om haar 
bijdrage te leveren aan het team. 
nu al chapeau marin en uiteraard 
ook de ouders.

Vandaag hopen we volle tribunes 
aan te treffen en als tegenpresta-
tie proberen onze meiden de sup-
porters spektakel te geven.

Rutger en Raymond



officials	
1e	scheiDsrechter
Hélène geldof
2e	scheiDsrechter
michiel de Kort
technisch	juryliD
andré van der mark
lijnrechter	1
geke schippers-schrijver
lijnrechter	2
Colin meijer

Coolen   

Alterno
Apeldoorn
sponsoren

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 15 april 2017 
Coolen-alterno d1 - sliedreCht sport ds 1

stanD	Dames	1
	 team	 Wedstr.	 punten
1 sliedrecht sport ds 1 8 25
2 springendal-set-up`65 ds 1 8 19
3 VC Sneek DS 1 7 16
4	 coolen-alterno	Ds	1	 7	 12
5 eurosped ds 1 8 6
6 Flynth Flamingo’s Activia (FAST) DS 1 8 6

nr.	naam																												 	 positie	 						
1  Celine Keijsers   passer/loper 
2 Ilse Janssen   passer/loper 
3  Esther Hullegie    passer/loper 
4  lea van rooijen   diagonaal 
5  Florien reesink   libero 
6  Fleur Savelkoel   passer/loper 
7  Nienke de Waard   diagonaal 
8  lynn Thijssen   middenaanvaller 
10  Carlijn ghijssen-jans   middenaanvaller 
11  Inge molendijk   spelverdeler 
12  lisa Vossen   spelverdeler 

staf:
Matt van Wezel: trainer/coach
Wilfried groothuis: assistent-
trainer
Frank Vlot: assistent-trainer
erik Koppelaar: assistent-trainer
andré schild: manager 
 

 

playoff	proGramma	Ds	1
19-04-2017 20:00  VC Sneek DS 1 - Coolen-Alterno DS 1  

sneker sporthal, sneeK

22-04-2017 18:00  Springendal-Set-Up`65 DS 1 - Coolen-Alterno 
ds 1 de schalm, ooTmarsum

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

zijl	met	
pre-jeuGD	
oranje	
naar	ekk

anna Zijl is deze week vertrokken 
met Pre-jeugd oranje naar het 
eKK in Palencia. de 15-jarige Zijl 
maakt deel uit van de selectie die 
in de spaanse stad zal gaan strij-
den om een ticket te bemachti-
gen voor het eK deze zomer in 
Bulgarije. de ploeg van eelco Be-
ijl zal op 13 april aantreden tegen 
Polen. een dag later staat spanje 
op het programma, gevolgd door 
letland op zaterdag (15-4). uiter-
aard houden we u via de alterno 
website op de hoogte van de 
verrichtingen van onze speelster 
van dames 3.

U16 is een nieuwe leeftijdsca-
tegorie die is ingevoerd door de 
europese volleybalbond CeV. Het 
team van nederland (geboorte-
jaren 2002 en 2003) wordt Pre-
jeugd oranje genoemd. In juli 
2017 wordt in Bulgarije het eer-
ste eKu16 georganiseerd. de zes 
beste teams tijdens dit toernooi 
in Spanje kwalificeren zich hier-
voor. 

Dames	1	verstoort	feestje	in	iispa
eurosped/tvt	 speelde	haar	 laat-
ste	 thuiswedstrijd	 in	 de	 iispa	 te	
almelo.	 na	 een	 woordje	 van	 de	
voorzitter	 om	 de	 vrijwilligers	 te	
bedanken	 begon,	 iets	 na	 15.30	
uur,	de	wedstrijd.

de eerste set ging gelijk op. sco-
res van de middens van eurosped 
werden teniet gedaan door aces 
van ons. Bij 21-23 leek de setwinst 
bijna binnen, maar toch was het 
eerste setpoint bij 24-23 voor eu-
rosped. Na de time-out van Jan 
bij 25-26 werd eline Timmerman 
ingebracht om het blok te verster-
ken. Het gouden punt was zo voor 
ali (en natuurlijk eline!) want na 
een killblock van haar was met 25-
27 de set voor ons. We voelden dat 
er meer uit de wedstrijd te halen 

was en dat we het onszelf onnodig 
moeilijk hadden gemaakt. Toch 
ging het de tweede set niet veel 
beter. met 11-6 en 16-10 keken we 
al snel tegen een achterstand aan. 
met een goed uitpakkende dub-
bele wissel waarbij anna mebus 
en annemiek te Beest in het veld 
kwamen en veel fouten achter el-
kaar bij eurosped stond het bij 18-
18 weer gelijk. Wederom leken we 
te winnen bij een stand van 21-23, 
maar twee foutserves van ons en 
een blokpunt van eurosped zorgde 
voor de 27-25 winst voor de thuis-
ploeg. de derde set was tot halver-
wege een waar foutenfestival. De 
punten aan beide kanten kwamen 
op het telbord door fouten van de 
andere ploeg. Toch zetten we aan 
het einde een kleine eindsprint 

in en na een “mooie” (te verre) 
pass van rosita en niet oplettende 
eurosped-speelsters was bij 20-24 
het setpoint voor ons. Het werd 
nog een klein beetje spannend, 
maar met 22-25 was de set bin-
nen. In de vierde set keken we bij 
7-2 al snel tegen een achterstand 
aan. met rochelle Wopereis aan 
serve en een goed verdedigend 
Eurosped wisten we tot de 7 niet 
aan scoren toe te komen. na een 
time-out en een foutserve van de 
spelverdeelsters van TVT maakte 
Heleen een serveserie en stond 
die bij 7-11 pas weer af. Na tus-
senstanden van 11-16 en 19-24 
was na een foutserve van rinske 
Hofste de set, en dus de wed-
strijd, voor ons. Bij vlagen waren 
er mooie rally’s en ballen te zien, 

maar daar tegenover stonden 
soms ook domme fouten (aan 
beide kanten). uiteindelijk toch 
maar mooi gewonnen met 1-3 en 
niet meegewerkt aan het laatste 
feestje in de IIsPa. 

Vandaag staat onze laatste thuis-
wedstrijd alweer op het program-
ma. om 20.00 uur spelen we in de 
alternohal tegen sliedrecht sport, 
de enige ploeg waarvan we dit 
seizoen nog niet hebben gewon-
nen. Tijd om daar dus verandering 
in te brengen en te laten zien dat 
we van iedereen kunnen winnen. 
Tevens zullen we die dag afscheid 
nemen van een aantal speelsters 
en willen we ook graag alle vrijwil-
ligers en het publiek bedanken. 

Groetjes Heleen


