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Wij willen naar de finale
Precies 5 jaar geleden won Alterno 
D1 de eerste grote prijs uit de club-
historie de nationale beker.  Ook 
toen troffen Alterno en Sliedrecht 
Sport elkaar in de 1/2 finale van de 
beker. De selecties van beide ploe-
gen hebben sindsdien drastische ver-
anderingen ondergaan. Carlijn Ghijs-
sen – Jans was toen te bewonderen 
in de groen van Alterno, speelt nu in 
de blauw/wit van Sliedrecht.  

De weg naar de halve finale was voor 
beide ploegen ongeveer hetzelfde. Al-
terno boekte via twee overwinningen 
op US en VCN Capelle de ticket naar 
de ½ finale.  Sliedrecht schakelde Ver-
acles en Orion uit. Al is het een mis-
vatting om te denken dat het behalen 
van de ½ finale een walk over was. 
De Topdivisionisten gaven behoorlijk 
partij maar het kwaliteitsverschil was 
uiteindelijk doorslaggevend. 

Gezien de huidige stand op de ranglijst 
en de twee onderlinge ontmoetingen 

in de competitie die door Sliedrecht 
gewonnen werden, is het logisch om 
ze als favoriet te beschouwen. Ze heb-
ben een sterk en ervaren basis maar 
ook speelsters op de bank zitten die 
bij elk andere eredivisieploeg in de 
basis kunnen staan. Toch ben ik van 
mening dat we in de eerder gespeelde 
duels niet kansloos waren. Er waren 
mogelijkheden om meer eruit te ha-
len, maar je moet ook die kansen op 
dat moment benutten. 

Uit eigen ervaring weet ik dat de be-
kerwedstrijden hun eigen wetten 
kennen. De emoties en het totale be-
leving zijn niet te vergelijken met een 
wekelijkse competitiewedstrijd. De 
beker confrontaties tegen Sliedrecht 
zullen daarom ook spannend en zwaar 
genoeg worden, maar ik heb het ver-
trouwen en geloof in mijn jonge ploeg 
en weet zeker dat ze het aan kunnen. 
Wat niet kan bestaat niet.

ALI

Vorige week woensdag was het zo-
ver. We mochten weer spelen in de 
beker. Dit keer tegen VCN dat uit-
komt in de topdivisie. Nadat we wat 
te laat waren door files konden we 
beginnen. 

We begonnen niet scherp, raakte snel 
achter en kwamen terug, maar het 
mocht niet meer baten. Eerste set 
werd verloren met 25-20. Tweede set 
stonden we scherp en werd er gewon-

nen met 25-16 en de derde set met 
25-17. De vierde set ging gelijk op en 
werd het spannend. 
Uiteindelijk bij de big points ging de 
score naar ons toe en wonnen we met 
3-1. Ook al was dit niet onze beste 
wedstrijd, we hebben gewonnen en 
wij zijn door in de beker. Vandaag de 
halve finale tegen Sliedrecht. Kom ons 
vooral aanmoedigen!
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officials 
1e SCheiDSreChter
WOUTEr DE BAAr

2e SCheiDSreChter
HANS OOmES

teChNiSCh juryliD
HENK riKKEN

lijNreChter 1
riCHArD WEENK

lijNreChter 2
BEN mENSiNKNr. Naam lengte leeftijd Positie

1 Daniëlle Docter 168 cm 23 Libero
3 Gina Valenti 184 cm 18 Passer/Loper
4 Anna mebus 185 cm 17 Spelverdeler
5 iris Scholten 191 cm 17 Diagonaal
6 Eline Timmerman 192 cm 18 middenaanval
7 Kirsten Wessels 185 cm 19 Passer/Loper
8 Bregje v. den Heuvel 183 cm 24 Spelverdeler
9 Linda te molder 181 cm 28 Diagonaal
10 Lisanne Baak 181 cm 23 middenaanval
11 Kristy Beyazkaya 180 cm 22 Passer/Loper
12 romy Hietbrink 183 cm 24 middenaanval
13 Giorgia Palladino 170 cm 23 Passer/Loper

trainer: Ali moghaddasian
Ass. trainer: Albert Cristina
Ass. trainer: 
marc van Baaden
Ass. trainer: Wouter
van Goeverden
Ass. trainer: Vincenzo 
Valenti
Coach: Ali moghaddasian
team contactpersoon: 
Hans Stindt 
Manager: Hans Stindt
Fysiotherapeut:
Yvonne minderhoud

Naam      Positie 
Lisa Vossen   Spelverdeler
Ana Rekar   Spelverdeler
Florien Reesink   Libero
Lea van Rooijen   diagonaal

Bregje Kraaijvanger   diagonaal

Christie Wolt   Passer/Loper
Esther Hullegie   Passer/Loper
Fleur Savelkoel    Passer/Loper 

Carlijn Oosterlaken   Passer/Loper
Carlijn Ghijssen-Jans   Midden

Annemiek Manschot   Midden

Lynn Thijssen   Midden

SpelerS    BeGeleiDinG SpelerS                BeGeleiDinG

trainer coach:
Matt van Wezel 
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