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16 Vandaag staat er onder andere 
Heren Eredivisie op het menu in 
de alternohal. Het zal vast niet zo 
vol worden als afgelopen woens-
dag in groningen bij het Europese 
avontuur van Landskampioen Ly-
curgus, maar ik verwacht toch wel 
weer aardig gevulde tribunes in 
onze mooie hal. En terecht, want 
de mannen ballen best aardig 
en krijgen Vallei Volleybal Prins 
(voorheen VCV) op bezoek, een 
leuke tegenstander. De ploeg van 
oud-Alterno trainer Ivo Martinovic 
staat een aantal plekken hoger op 
de ranglijst en hoewel er best wel 
lekker tegen deze mannen werd 
gebald in de oefenpartijen, zal 
het, nu het voor het echie gaat, 
toch andere koek worden. jeroen 
Monshouwer en zijn team staan 
momenteel 10e en houden alleen 
Zwolle en rotterdam onder zich. 
Om aansluiting met de midden-
moot te houden, zullen er pun-
ten gepakt moeten gaan worden. 
geen gemakkelijke opgave. De 
wedstrijd die als voorprogramma 
fungeert is vandaag die van dames 
2 tegen apollo. De dames hebben 
na een prima competitiestart nu 
een aantal keer op rij het hoofd 
moeten buigen voor sterkere te-
genstanders. Hopelijk komt van-
daag aan die serie een einde want 
de tegenstander uit Borne staat 
onder onze dames en punten pak-
ken moet toch weer tot de mo-
gelijkheden behoren vandaag. Ik 
wens u een plezierig middagje toe.

voorwoord
Door jos MuLDEr

Het is weer mogelijk om een 
origineel alternovest te bestel-
len. Het vest is te bestellen in 
de dames maten Xs, s, M, L, XL 
en/of unisex maten 128, 140, 
152, 164, s, M, L, XL, XXL. 
De kleur van het vest is donker-
groen met klein logo alterno 
voorzijde. Het damesmodel is 
iets getailleerd. Het is mogelijk 
om te passen. Er ligt een com-
plete passet klaar in de hal. 
Vraag hiervoor naar Karin Bre-
denoort of Willemien Kemkes. 
Vaak is één van hen wel in de 
hal te vinden. ook is het weer 
mogelijk om de achterzijde te 
voorzien van tekst (alterno, 
of je eigen naam) tegen een 
kleine meerprijs van 7,50. De 
vesten kosten 39,95 en zijn te 
bestellen tot 18 november. u 
heeft uw bestelling dan ruim 
voor 5 december in huis!

uniek 
Alternovest

Colofon
Eindredactie: jos Mulder
Opmaak: jolanda schaake
Foto´s: rudy Biekart
Drukwerk: uitgeverij stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl
Volgende Flits verschijnt op 
ZAterdAG 19 november.Kopij bin-
nen donderdag voor verschijning.

De Alterno

Activiteiten

Kalender

November

December

19 Coolen-alterno H1 - 
 Vallei Volleybal Prins H1
25 sinterklaas op bezoek 
 bij bij de Mini’s

3 superzaterdag
17 Coolen-alterno Ds1
 Eurosped Ds1
27-29 DBs-jeugdtoptoernooi

Januari

De Alterno

Activiteiten

Kalender
4 en 5 rabobank minitoernooi
7 Voorronde open Club
8 WEnZ recreanten
 toernooi
14 Coolen-alterno Hs1-
 nesselande Hs1
21 Coolen-alterno Ds1-
 VC sneek Ds1
28 Coolen-alterno Hs1-
 Draisma Dynamo Hs1

Vooruitblik

februari
Feest Dames 2

maart
Finale open Club

mei
regiokampioenschappen CMV

Slotfeest
gesloten clubkampioenschappen

Juni
Minikamp

jeugdkamp

Alterno wenZ reCreAnten volleybAl 
toernooi: vAnAf nu kAn Je Je insChriJven.

De uitnodigingen zijn de deur uit. 
nu is het wachten op de aanmel-
dingen. En dankzij jos Mulder nu 
ook helemaal digitaal en met ide-
al-betaling. Met een enkele druk 
op de knop, heb je je ingeschre-
ven en ben je verzekerd van een 
prachtig toernooi op zondag 8 
januari. sponsor WEnZ helpt ons 
weer mee om er een super ge-
zellig en sportief toernooi van te 
maken. ontvangst met een kopje 
koffie en een gebakje en het feest 
kan beginnen. ook zin om deel te 
nemen met je recreanten-, fami-
lie- of vriendenteam? geef je op 
via de website:
www.alterno-apeldoorn.nl/
betaling-wenz-
recreantentoernooi-2017

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. 
   

afgelopen zaterdag speelden 
we in Houten tegen Taurus. Ie-
dere set begonnen we sterk en 
wisten we tot halverwege de set 
goed mee te komen, maar vanaf 
daar nam de thuisploeg de lei-
ding over. Door wisselvallig spel 
resulteerde dit helaas in een 3-0 
verlies. Toch hebben we zeker 
weer goede dingen laten zien die 
we meenemen naar de volgende 
wedstrijden. Vandaag staat er 
weer een knaller op het pro-
gramma, thuis tegen Vallei Volley 

Prins. Vanaf 20:00 uur gaan we 
aan de slag om punten te pakken. 
In de voorbereiding zijn we de 
mannen van VVP tegengekomen 
in achel, hier speelden we lekker 
en wonnen we
met 2-1. We gaan hard ons best 
doen om het hoge niveau dat we 
kunnen halen vast te houden en 
daardoor mooi spel te laten zien! 
Kom allemaal kijken en schreeuw 
ons naar een mooi resultaat!

Heren 1

vAnAvond weer knAllen!

Alterno dAmes 2 
teGen Apollo

om half 6 spelen we tegen apol-
lo, de nummer 9 van de com-
petitie. In de competitie liggen 
de punten allemaal erg dicht bij 
elkaar. Een lange tijd mochten 
we de titel koploper aan ons toe-
kennen, maar helaas maakte ons 
winterdipje hier een einde aan. 
Echter staan we na de wedstrijd 

van vorige week weer helemaal 
op scherp. Het goede gevoel van 
voorgaande wedstrijden zal bij 
deze wedstrijd weer terugkomen, 
daar zijn we van overtuigd! Wij 
zijn er klaar voor. 

Ben jij er ook bij om ons naar een 
overwinning te helpen vanavond? 

sinterklAAs biJ de mini’s
sinterklaas is nog maar net in 
Nederlanden hij heeft al beloofd 
om op vrijdag 25 november naar 
de Alternohal te komen om zijn 
verjaardag te vieren met de Al-
terno mini’s.

En jij bent natuurlijk uitgenodigd!
Het feest zal beginnen om 16.30 
uur en duren tot 19.30 uur. (deur 
open om 16.15 uur)
omdat we dit jaar weer veel kin-
deren verwachten organiseren 
we opnieuw 2 programma’s. Deze 
kun je vinden op onze website.
alterno zorgt voor beide groepen 
voor eten en we zullen de avond 
gezamenlijk afsluiten met de be-

kende Pietendisco. je ouders mo-
gen je weer ophalen tussen 19.30 
en 19.45 uur.
sinterklaas wil graag van te voren 
weten hoeveel kinderen er ko-
men. je kan je nog opgeven tot en 
met zaterdag 19 november door 
onderstaaand strookje in te leve-
ren in de witte brievenbus in het 
halletje. Zet op de envelop: sInT.

Sint en zijn Pieten

JA, ik kom nAAr het AlternofeestJe vAn sinterklAAs op vriJdAG 25 november.

Voornaam:  .....................................  achternaam: ............................................................  Team:  ..........

speciale dieetwensen:  ..............................................................................................................................
Ik doe mee aan het volgende programma:
- niveau H/g/F - Kosten; € 3,50
- Niveau E/D/C - Zelf een cadeau halen en bij het Sintfeest meenemen. Kosten €1,00
(dit inschrijfbriefje met geld in de witte brievenbus gooien) 



vriJdAG 18 november

19:15 VV alterno Ds 6 -  
Hrpm Hevo Ds 1
19:15 VV alterno Ma 3 -  
setash Ma 1
21:15 VV alterno Hs 5 -  
Primavo Hs 1
21:15 VV alterno ja 3 -  
gemini ja 1
 
ZAterdAG 19 november

Mini ochtend (zie program-
ma hiernaast)
12:30 VV alterno jC 2 -  Favo-
rita jC 1
12:30 VV alterno jB 4 -  
D.o.s. jB 1
14:30 VV alterno Ds 5 -  
Blauw Wit Ds 1
14:30 VV alterno Ds 3 -  
avior Ds 1
17:30 VV Alterno DS 2 -  
Ecare apollo 8 Ds 1
20:00 Coolen-alterno Hs 1 -  
Vallei Volleybal Prins Hs 1 

kiJkwiJZer

keuZes mAken...?!

Nog steeds sportieve 
ambities? 

Vervelende terugkerende 
blessures? 

Staande sporten gaat 
niet meer….

’s Morgens met moeite 
uit je bed? 

Nooit meer springen, 
sprinten, rollen, duiken…….

Is het gedaan met het 
spelletje?! 

Een andere sport kiezen? 
Ik kan dus nog steeds blijven 

volleyballen? 

JA dus! 

Indoor volleybal, Beach en 
Zitvolleybal horen onder één 
noemer en zullen door de ne-
vobo elk passende aandacht 
krijgen. 

onbekend maakt onbemind? 
daar kun jij wat aan doen! 

Kies voor jezelf of voor ande-
ren die ook nog graag willen 
(blijven) ballen. 

de uitdaging ligt er! 
Jij bent aan zet!  

Info? 
zitvolley@alterno-apeldoorn.nl
joukedehaan47@gmail.com
06-53273726

 olley
   ANDERSV

9:00 Klarenbeek n6 1 - VV alterno n6 4
9:00 jumbo Van andel-ormi n4 1 -  sV Dynamo apeldoorn n4 2
9:00 sV Dynamo apeldoorn n6 4 - VV alterno n6 3
9:00 auto van oort/rebelle n4 2 - VZK n4 1
9:00 sV Dynamo apeldoorn n6 3 - auto van oort/rebelle n6 1
9:00 sV Dynamo apeldoorn n4 4 - VV alterno n4 5
9:00 sV Dynamo apeldoorn n2 2 - VV alterno n2 1
9:00 VV Alterno N6 7 - VV Alterno N6 5
9:30 jumbo Van andel-ormi n4 1 - sV Dynamo apeldoorn n4 1
9:30 VV alterno n2 1 - spiker n2 2
9:30 sV Dynamo apeldoorn n4 2 - auto van oort/rebelle n4 1
9:30 VZK n4 1 - sV Dynamo apeldoorn n4 4
10:00 auto van oort/rebelle n4 2 - Blok EVC n4 1
10:00 Auto van Oort/rebelle N6 1 - VV Alterno N6 7
10:00 VV alterno n6 4 - sV Dynamo apeldoorn n6 4
10:00 VV alterno n6 5 - Klarenbeek n6 2
10:00 sV Dynamo apeldoorn n2 2 - auto van oort/rebelle n2 1
10:00 VV alterno n4 5 - VV alterno n4 4
10:00 VV alterno n6 3 - VV alterno n6 6
10:00 VV alterno n4 1 - jumbo Van andel-ormi n4 2
10:30 auto van oort/rebelle n4 1 - jumbo Van andel-ormi n4 1
10:30 Blok EVC n2 1 - VV alterno n2 1
10:30 sV Dynamo apeldoorn n4 2 - VV alterno n4 1
10:30 VZK n4 1 - VV alterno n4 5
11:00 Klarenbeek n3 1 - Klarenbeek n3 2
11:00 Klarenbeek n6 2 - sV Dynamo apeldoorn n6 3
11:00 auto van oort/rebelle n4 2 - VV alterno n4 4
11:00 sV Dynamo apeldoorn n4 4 - Blok EVC n4 1
11:00 sV Dynamo apeldoorn n3 1 - VV alterno n3 1
11:00 VV alterno n6 6 - Klarenbeek n6 1
11:00 sV Dynamo apeldoorn n4 1 - jumbo Van andel-ormi n4 2
11:00 sV Dynamo apeldoorn n2 2 - spiker n2 2
11:30 jumbo Van andel-ormi n4 2 -  auto van oort/rebelle n4 1
11:30 sV Dynamo apeldoorn n3 1 - Klarenbeek n3 1
11:30 VV alterno n4 4 - Blok EVC n4 1
11:30 VV alterno n3 1 - Klarenbeek n3 2
11:30 auto van oort/rebelle n2 1 - Blok EVC n2 1
11:30 VV alterno n4 1 - sV Dynamo apeldoorn n4 1
12:00 spiker n2 2 - auto van oort/rebelle n2 1

minioChtend ZAterdAG 19 november mA2 wisselvAlliG thuis teGen sAlvorA
1e set 26-28 helaas net verloren
2e set 25-19 zo ken ik jullie weer 
meiden met goed spel en prima 
servicedruk
3e set 20-25 verloren met hele 
goede momenten maar ook met 
veel service-pass fouten
4e set 25-21 gewonnen span-
nende pot maar ook nu wisselend 
heel sterk maar ook mindere mo-
menten, we kunnen de winst nog 
binnen halen dan nog maar een 
5e set. nu gaat het erom maar 
ondanks dat we ervoor geknokt 
hebben toch net met 13-15 ver-
loren.

We staan nog op de 2e plaats 
hebben met deze wedstrijd niet 

veel punten laten liggen maar we 
zullen toch de volgende pot tegen 
Blok EVC Ma1 uit met winst naar 
huis moeten gaan. Tijdens de trai-
ning ga ik dus meer nadruk leg-
gen op de service-pass en service. 
Voor de statistieken 109 punten 
voor en salvora108, dat laat zien 
dat we echt niet van de mat zijn 
geslagen.
Daarna gingen de meiden snel 

douchen om met z’n allen de be-
loofde teamschotel te eten van 
iemand waarvan ik de naam niet 
noem de vorige wedstrijd onder 
het net door serveerde wat op 
zich toch een hele prestatie is. 
Tijdens de ongezonde snack even 
gehad over hoe we sinterklaas 
gaan vieren de 26e, tja dat kan 
nog want het schijnt dat een aan-
tal nog geloven in de goed heilig 
man.

Tot slot geef ik de pen over aan 
Deanne om over de volgende 
wedstrijd een stukje te schrijven

Een tevreden coach/trainer, 
Oscar

punt één: yes, wat een knal-
lers! Een beter moment voor 
een winstpartij met drie punten 
als beloning kon er niet zijn. Met 
flink wat dipjes in het team en 
een aantal verliespartijen op rij, 
konden we wel weer een winst 
gebruiken. niet alleen om in pun-
ten aansluiting te vinden, maar 
ook om het zonnetje weer te la-
ten schijnen tijdens de sombere 
herfst. De eerste twee sets te-
gen Peelpush gingen prima. nog 
genoeg verbeterpunten, maar 
we waren duidelijk de winnende 
ploeg met 25-19 en 25-16. In de 
derde set stokte het even. onze 
eigen fouten zorgden ervoor dat 
Peelpush in hun spel kon komen 
en zo met 22-25 de set wist te 
winnen. En wat zijn we achteraf 
blij dat we een vierde set heb-
ben mogen spelen. Deze set, die 
tot de 13 punten gelijk op ging, 
was er eentje waarin we eindelijk 
weer konden zien dat we gewel-

dig kunnen volleyballen. Carlijn 
aan serve, Bregje die de aan-
valsters in stelling bracht, joelle 
en Linda die deuken in de vloer 
sloegen en rosita met specta-
culaire reddingen. Vechten voor 
elke bal, elkaar helpen in lastige 
situaties, de rally’s goed uitspelen 
en vooral heel hard die ballen er 
in knallen. Deze flow zorgde voor 
een 25-14 setwinst en dus een 
3-1 overwinning. Yes!

punt twee: yes, Annemiek en 
linda zijn er weer!
Waar Linda vorige week al haar 
eerste puntjes mee pakte, was 
annemiek woensdag ook weer 
inzetbaar. Waar Linda weer volop 
aan het scoren was, moest anne-
miek het nog even doen met een 
invalbeurt voor de serve. Haar 
herstel duurt toch wat langer 
dan verwacht, maar stapje voor 
stapje komt het dichterbij en is ze 
weer bijna helemaal fit. Yes!

punt drie: yes, alles is mogelijk!
En we zijn er natuurlijk nog lang 
niet. aanstaande zondag spelen 
we tegen set-up’65 in ootmar-
sum. Zij begonnen ijzersterk aan 
de competitie, maar met twee, 
wellicht onverwachte, verliespar-
tijen tegen Eurosped en VC Sneek 
zullen zij gebrand zijn om de pun-
ten in eigen huis te houden. na 
zondag kan de balans enigszins 
worden opgemaakt, want dan 
hebben alle ploegen één keer te-
gen elkaar gespeeld. Dat er nog 
veel mogelijk is moge duidelijk 
zijn, want de week er op gaat ook 
de achtste finale van de beker 
plaats vinden en hebben we na-
tuurlijk nog een competitiehelft 
te gaan (en laten we de play-offs/
play-out niet vergeten). Dus we 
gaan nog even door en alles is 
mogelijk. Yes!

Heleen Hesselink, 
Dames 1

drie mAAl yes

Gewoon een 
potJe 

volleybAlen

afgelopen zaterdag moesten we 
weer naar Twello voor een uit-
wedstrijd tegen Voorwaarts D2, 
de koploper. We gingen de wed-
strijd vol energie en plezier in, 
maar wel met het idee dat we 
niet hoefden te winnen. gewoon 
een potje volleyballen dus. We 
begonnen de 1ste set heel goed, 
totdat voorwaarts een lange surf-
serie had waar wij moeite mee 
hadden., en daarna moeilijk weer 
op gang kwamen. De eerste set 
hebben we 25-14 verloren. In 
de tweede set kregen we meer 
kansen, met ook mooie punten, 
helaas net weer verloren met 
25-21. Derde set, we stonden 
goed te spelen en hadden goede 
eigen punten, maar toch nog te 
veel tegenstand van voorwaarts 
waardoor we eigen fouten gingen 
maken en net niet konden win-
nen, 25-20 verloren. In de vierde 
set hoopten we om nog een setje 
te pakken maar helaas is dat ook 
niet gelukt. Voorwaarts D2 was te 
sterk voor ons op dat moment. 
Met vlagen is er heel erg goed 
gespeelt en met vlagen zakte het 
spel ook weer in. uiteindelijk met 
4-0 verloren, wat we wel jammer 
vonden maar het was een goede 
wedstrijd. Britt, Luna en Sanne 
weer heel erg bedankt voor het 
meedoen! onze volgende wed-
strijd is een thuiswedstrijd, we 
zouden het leuk vinden als we 
weer veel publiek hebben om 
ons aan te moedigen! Vrijdag 18 
november om 19:15 in de alter-
nohal.

Suzanne Duin, Dames 6



Apeldoorn: volleybalhoofdstad 
van nederland. een slogan die 
voor het eerst te lezen was op 
een spandoek tijdens de beker-
finales in 2009. Bedacht door 
supporters van Alterno en dy-
namo om iedereen te laten we-
ten dat Apeldoorn het episch 
centrum van de volleybalsport 
in nederland is. 

geen stoerdoenerij, maar een 
gegeven. Immers, het waren 
de twee grootste volleybalver-
enigingen van ons land. Er was 
ook sportief succes. Beide ver-
enigingen grossierden in titels: 
bekerwinnaar, landskampioen 
en beste jeugdopleiding van ne-
derland. 

De grootste vereniging vinden 
we inmiddels niet meer in apel-
doorn. En voor een laatste lan-
delijk sportief succes moeten 
we terug tot 2014. De afgelopen 
jaren staan we sportief in Apel-
doorn droog. Vraag is dus hoe 
lang de zelfverzonnen titel van 
volleybalhoofdstad nog opgaat.

op diverse plekken in neder-
land zien we dat er flink aan de 
weg wordt getimmerd. Meer 
aandacht voor de jeugdoplei-
ding, de bouw van topsporthal-
len, professionalisering van top-
teams, meer ondernemerschap 
binnen verenigingen, etc. 

als we bij alterno en Dynamo 
de boot niet willen missen, zul-
len er keuzes gemaakt moeten 
worden. Zal er ondernemer-
schap en lef getoond moeten 

worden. Een mogelijkheid is 
het samenvoegen van de top-
teams (zowel heren als dames) 
van alterno en Dynamo in een 
Stichting Topvolleybal Apel-
doorn. samenvoegen van de 
beste spelers en bijvoorbeeld 
businessclubs. Voor alle partij-
en een win-win-situatie. Meer 
inkomsten, betere (financiële) 
omstandigheden voor spe(e)
l(st)ers, grotere kans op terug-
keer van sportieve successen, 
interessante zakelijke netwerk-
mogelijkheden en ga zo maar 
door. Voor alle duidelijkheid: 
geen fusie van verenigingen, 
maar samenwerken om topvol-
leybal in apeldoorn ook voor de 
toekomst te waarborgen. 

Daarmee blijven de verenigin-
gen gewoon bestaan. Ieder met 
haar eigen missie en identiteit. 
Ieder ook met een eigen jeugd-
opleiding en volleybal voor ie-
dereen. Vanaf de mini’s tot en 
met de Topdivisie. En blijven we 
ook de gezonde ‘strijd’ houden 
tussen groen en geel.

Column
onno Van anDEL

spelers
Nr. Naam  Leeftijd 

62 Manon Koopman  16 
65 Maike Siebenlist  17 
77 Zoë Mosterd  13 
81 Michelle souverijn  15 
82 jasmijn de Wit  16 
83 joyce van Eck  16 
85 Fleur onderstal  15 
89 Kaylee Berends  15 
92 Daniek den Hollander  15 

beGeleidinG
Trainer: Denis Meis

teAm vAn de week: 
meisJes A3 Groen en Geel

17.30: VV alterno d2-ecare apollo 8 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 18 Middenaanval
5 Maren Eppingbroek 180 cm 19 spelverdeler
7 Gina Valenti 184 cm 17 Passer/Loper
8 Froukje Hoenderboom 177 cm 16 Passer/Loper
9 Marloes Zinnemers 182 cm 32 Middenaanval
10 Emma Visser 181 cm 19 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 
1  Femke Wientjes
2  Diede spekreijse
3  Laury Donker
4  jet oosterheert
5  Imke Wieffer
6  Marlies Waanders
7  Antoinette Posthuma
8  Benthe olde rikkert
9  Esther Huls
10   rianne nijhof
11 Esmee Knuif
12  Manon van ’t rood

een leuk wedstriJdverslAG? mAil het ons:
INfo@ALterNo-ApeLdoorN.NL

turbulente week
 voor dAmes 3

Maandag kregen wij een bericht 
van onze trainer (Jeroen ham-
minga, red.), dat hij helaas niet 
met ons verder kon gaan, omdat 
er geen klik was. Gelukkig wil 
suus (Zijl, red.) ons gedeeltelijk 
opvangen, zodat we er nu niet 
alleen voor staan. Zaterdag ging 
suus dan ook met ons mee naar 
weerselo.

Vol goede moed begonnen we 
aan de eerste set. We liepen ge-
lijk op, maar door net iets teveel 
eigen foutjes, haalden we de set 
net niet binnen (25-23). set twee 
begonnen we goed en we hadden 
een goede service druk we sleep-
te deze set dan ook makkelijk bin-

nen, het werd 17-25. Over de 3e 
set hebben we het liever niet. We 
hadden weer teveel fouten en 
we verloren deze set met 25-17, 
4e set moesten we schuiven in 
de pass, anders kwam die niet zo 
goed terecht. Dit gebeurde alleen 
wel pas na een flinke achterstand, 
die we helaas niet meer konden 
inhalen. We verloren deze set 
met 25-19.        Maaike, Dames 3

een wedstriJd die er 
AltiJd tussen Zit

Zaterdag mochten we op bezoek 
bij pdK Huizen. om 20:00 uur 
startte de wedstrijd in een hele 
koude hal. een wedstrijd waar 
niet over te zeggen valt, maar 
waar ik jullie toch een kleine 
update van zal geven. we gin-
gen lekker van start met een 4-1 
voorsprong. helaas kwam pdk 
huizen daarna snel terug en liep 
de rest van de set gelijk op. he-
laas speelde aan het einde van 
de set een serve serie ons parten 
en ging de set verloren met 25-
20.

De tweede set was er eentje met 
een wisselend spel. Eentje met 
hele mooie punten met onder an-
dere een paar mooi kill blocks van 
Kimberley. Helaas waren deze 
mooie punten niet goed genoeg 

voor een setwinst (25-19). over 
de laatste set valt niet veel te zeg-
gen. Het resulteerde erin dat we 
terug naar apeldoorn moesten 
zonder punten.
je weet dat deze wedstrijd er 
altijd tussen zit in een seizoen, 
maar je hoopt nooit dat dat die 
dag vandaag is. nu weten we dat 
we deze wedstrijd hebben gehad 
zodat we ons weer kunnen rich-
ten op de volgende wedstrijd. 
We hebben dan wel geen punten 
mee naar huis mogen nemen, 
maar wel veel leerpunten die ook 
heel waardevol zijn. Volgende 
week spelen we tegen om half 
6 thuis tegen apollo! We hopen 
dat jullie erbij zijn om ons naar de 
overwinning te helpen.

Maren Eppingbroek 

reCreAntenCompetitie: 1x 
per mAAnd in de mheenhAl

recreant en  toch competitie spe-
len? ja, dat kan en dat doen we 
ook. Eens in de maand, op don-
derdagavond spelen diverse al-
terno recreantenteams wedstrijd-
jes van 2 sets tegen recreanten 
teams van andere verenigingen. 
Beregezellig en sportief. Dat staat 

ook hoog in het vaandel. Met mi-
nimaal 3 dames in het veld, wordt 
er geknokt voor iedere bal. Veel 
gelachen, iedere keer weer.
De volgende avonden staan al ge-
pland: 15-12-2016, 19-01-2017, 
16-02-2017
oh Kom ook eens kijken...



nr. nAAm lenGte  lftd positie 
1 Bram Langevoort 201 cm 23 Passer/Loper
2 jesse schuitemaker 195 cm 22 Middenaanval
3 Wessel van Lunzen 188 cm 20 Diagonaal
4 Hugo van garderen 191 cm 19 spelverdeler
5 niek Tijhuis 193 cm 18 Passer/Loper
6 guido spooren 198 cm 22 spelverdeler
7 Sjoerd Wessels 201 cm 24 Middenaanval
8 Dewi Verseput 197 cm 22 Passer/Loper
9 Peter te Molder 196 cm 24 Passer/Loper
10 jelle Langevoort 202 cm 25 Diagonaal
12 Maikel van Zeist 200 cm 22 Middenaanval
14 Wouter van gilst 190 cm 22 Libero

beGeleidinG

TraInEr: jeroen Monshouwer
assIsTEnT TraInEr: niels ringenaldus
ManagEr: Peter schuitemaker
FYsIoTHEraPEuT: johann de jong
VErZorgEr: Erik Bijsterbosch
sCouT: Lars Beumer

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

20.00 UUr: coolen-alterno H1 - Vallei VolleyBal prins H1
mini’s vAn 
de week: 

nAthAn spiJkerbosCh 
Jd1

  

 

tyCho essenstAm 
Jd4

nr. nAAm positie  lenGte  
1.  Dicky Kottink    Spelverdeler   189 cm 
2.  jesse Kling        spelverdeler   193 cm
3.  sander Heithuis    Passer-Loper    198 cm
4.  joris Zwanenburg     Paser-loper   193cm
5.  Felix Meuer    Diagonaal   208 cm
6.  Peter Ogink    Positie paser-loper   190 cm
7.  Timo Vos Midden    201 cm
8.  Chris ogink   Midden    202 cm
9.  Mario Wijsman     Midden    200 cm
10  Steven Ottevanger   Libero    182 cm 

beGeleidinG

HooFDTraInEr/CoaCH:   Ivo Martinovic  
assIsTEnT TraInEr/CoaCH:   Bob van de Pol
assIsTEnT TraInEr/TaLEnT CoaCH:  robert Pleizier
TEaMManagEr:  Mariëtte Lubbers
MassEur / KraCHTTraInEr:   rené Lubbers
MEDIsCH aDVIsEur / FYsIoTHEraPEuT:  sjoerd de jong  

sponsoren

offiCiAls 
1e sCheidsreChter 
Henk Viersen
2e sCheidsreChter 
jan Klappe
teChnisCh Jurylid 
Peter Boogaard
liJnreChter 1 
raymond savelkoel
liJnreChter 2 
Vester Peeters

met Alterno nAAr de AfAs tennisClAssiCs? 

het proGrAmmA voor die 
dAG is Als volGt:

16.00 - 17.00  uur: Afhalen kaar-
ten bij de alterno-zuil bij de kassa 
van het omnisport

17.00 uur: 
Bahrami/Verkerk - Ivanisevic / 
verliezer Haarhuis/schalken
18.30 uur: Pauze
19.45 uur: Henman / winnaar 
Haarhuis / schalken
u kunt u opgeven door het for-
mulier op de website in te vullen. 
www.alterno-apeldoorn.nl/

afas-tennis-classics/
U ontvangt een bevestigingsmail  
die dient als uw bewijs bij het af-
halen van de kaarten. 
Dit kan op 25 november tussen 
16.00 en 17.00 uur in het Omnis-
portcentrum.De aanmelding sluit 
vrijdagavond 18 november om 
20.00 uur.

op vrijdag 25 november kan dat. dankzij onze sponsor intersport Jon-
ker hebben wij een groot aantal kaarten voor Alterno leden beschik-
baar voor dit tennisevenement op vrijdag 25 november in het omnis-
portcentrum. Leuk om met je gezin naar toe te gaan maar met het hele 
team kan natuurlijk ook! 

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.

vallei
volleybal 
prins


