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Vanaf maandag 28 augustus start het nieuwe seizoen en starten ook de 
trainingen weer. Een nieuw seizoen, nieuwe teams, trainers, coaches en 
ook weer nieuwe mensen in de minicommissie. De minicommissie bestaat 
nu uit de volgende personen; 
Voorzitter: Eline Konijnenberg 
Wedstrijd- en algemene zaken: Claudia Cornelis & Ricardo van Ernst 
Technische zaken: Eric Meijer 
Activiteiten: Wendy Spijkerbosch & Mathilde Jacobs 
Secretariaat & ledenadministratie: Jolanda Essenstam 
 
De minicommissie is te bereiken onder mailadres: minicie@alterno-
apeldoorn.nl. Tijdens de Zoem startdag zullen we ons verder aan u 
voorstellen. Vanuit de minicommissie wensen we iedereen een sportief en 
plezierig seizoen. 
 
Geniet nog van de laatste vakantie dagen/weken en tot snel in de 
alternohal.  
 
Een zonnige groet, 
De Minicommissie 
 
 

MINIKAMP 2017 
 
Dit jaar hebben we ons 
minikamp gehouden op 
een locatie die voor 
iedereen bekend terrein 
was, onze eigen Alterno 
hal. 
93 mini’s hadden zich 
hiervoor aangemeld en 
vrijdagmiddag werd het 
startsein gegeven. 
De hele kleintjes hadden 
een aparte slaapplek in de 
bso ruimte en de rest 
mocht in de grote hal hun 
slaapspullen neerleggen. Nadat er een hoop afscheidsknuffels, zoentjes 
waren gegeven en een paar traantjes werden gelaten, werden de ouders 
uitgezwaaid en kon ons avontuur dan echt beginnen. 
Thema van dit kamp was circus. De zaal was mooi aangekleed op dit 
thema. Nadat we allemaal gewend waren, stond onze 1e activiteit op het 



schema. Rollerdisco bij Villa Bailar! Was toch even heel wat anders dan 
volleybal is wel gebleken. Ingepakt met helm, knie- en 
ellenboogbeschermer gingen de mini’s al rollend de baan op. De 
begeleiding was er maar druk mee om met de mini’s mee te lopen, 
onderweg kinderen oprapen die waren gevallen en rollende kinderen 
ondertussen te ontwijken die zoevend voorbij kwamen. 
Daarna afgesloten met marshmallows bij het vuurtje en moe naar bed. 
 
Zaterdag. 
Zaterdag weer een druk programma. Na het ontbijt gingen we op de fiets 
naar het klimbos. De kleinsten onder ons gingen glowgolfen. Het klimbos 
was een geweldige ervaring. Om zo’n 12 meter hoog een parcour te 
volgen is ook zo niet volleybal maar wel zo leuk. Gelukkig is alles goed 
gegaan en top dat de mini’s het ook allemaal aangedurfd hebben. Wat een 
stoere mini’s hebben wij toch. Bij het glowgolfen was het voor de 

kleinsten de uitdaging 
om het van de 
begeleiders te winnen 
natuurlijk. Wat volgens 
mij ook wel gelukt is 
(ps. Ook niet zo moeilijk 
hoor. De begeleiders 
konden er stiekem niet 
veel van). De avond is 
traditioneel afgesloten 
met een bonte avond en 
een disco en de dag was 
alweer om gevlogen. 
 

Zondag.  
De laatste dag alweer van ons minikamp. Maar zeker niet een rustige dag. 
Bounce stond vandaag op het programma! In 
groepjes op de fiets richting bounce en de kleinsten 
gingen met de auto. Na uitleg mocht je vrij springen 
op wel 20 trampolines! Wie sprong er het hoogst, 
wie durfde een salto, alles kwam voorbij. Allemaal 
bezwete, rode hoofdjes die ik voorbij zag komen. 
Gelukkig op een paar pijntjes na ging het allemaal 
prima. In de middag weer bij Alterno bourgondisch 
patat eten en toen was het alweer tijd om de 
slaapspullen bij elkaar te gaan zoeken.  
Een vermoeiend en erg leuk weekend voor zowel de 
begeleiding als de mini’s als afsluiting van ons 
volleybal seizoen! 
 
We hopen jullie graag te zien bij ons volgende minikamp. 
 
 



ZOEM STARTDAG 2 SEPTEMBER 
 

Doel van deze startdag: 
Op deze Zoem zaterdag starten we samen met alle 
mini’s en ouders/verzorgers het volleybalseizoen. 
Op deze dag zullen we: 

- De eerste oefenwedstrijdjes spelen, zodat 
teams kunnen wennen aan het niveau; 

- Ouderbijeenkomst houden voor alle ouders met informatie over het 
speelniveau, het komende seizoen en de activiteiten; 

- Teamfoto's maken voor op de website (in wedstrijdkleding); 
- Pasfoto's maken voor de spelerskaarten (ook in 

wedstrijdkleding); 
- Kennismaken met teamgenoten en de ouders en 

minicommissieleden. 
 
We verwachten dat alle mini’s aanwezig zijn, het gaat hier om een 
verplichte activiteit!! 
 
Programma startzaterdag: 
Het programma van de startdag zullen we in onze volgende nieuwsbrief 
bekend maken. De eerste wedstijden zullen beginnen om +/- 09.00 uur 
en de startdag duurt tot ongeveer 14.00 uur.   
 
 

BEKEND MAKING TEAMINDELING EN TRAININGSTIJDEN 
 

Terwijl jullie lekker aan het genieten zijn van de wel verdiende vakantie, 
zijn we achter de schermen druk bezig om de puntjes op de i te zetten 
voor de definitieve teamindeling en trainingstijden voor de eerste helft 
van het seizoen 2017/2018. We zullen deze definitieve indeling en 
trainingstijden mailen in het weekend van 19 en 20 augustus aanstaande.  
 
Miniwedstrijdkleding: 
Voor alle nieuwe leden is het van belang om voor aanvang van het 
seizoen al te kijken naar onze wedstrijd kleding. Tijdens de wedstrijden is 
het verplicht om de groene Alterno minipolo te dragen en daaronder een 
zwart sportbroekje. Het miniwedstrijdshirt is te verkrijgen bij Intersport 
Apeldoorn. Houdt u er rekening mee dat er soms een levertijd op het 
wedstrijdshirt zit. 
 
 
 

COMPETITIE 

De 1e competitieochtend is op zaterdag 23 september. Medio september 
zal de NeVoBo het wedstrijdschema per team publiceren op de website. 



Deze is dan te zien, via de eigen teampagina op onze Alterno website. 
 
1e Competitie helft: 
- 23 september 
- 7 oktober 
- 4 november 
- 11 november 
- 2 december  
- 16 december 
 
2e Competitie helft: 
- 20 januari  
- 3 februari  
- 10 maart  
- 24 maart  
- 7 april 
- 21 april 
 
Per half jaar heeft een team +/- 5 wedstrijden. Dus per competitiehelft is 
een team dus meestal één van bovenstaande data vrij. 
 
Let op: Teams die in de topklasse niveau 5 en alle poules niveau 6 gaan 
spelen, spelen niet op tijd maar op punten en kunnen dus meerdere 
wedstrijdochtenden hebben. Deze ochtenden kunnen afwijken van 
bovenstaande data. 
 

 
 

JAARPLANNNING 
 

Ook de jaarplanning volgt in de volgende nieuwsbrief. We proberen zo 
zorgvuldig mogelijk te plannen zodat iedereen  
 
Jaarkalender 2017-2018: 
 
AUGUSTUS: 
28 augustus  Start minitrainingen 
 
SEPTEMBER: 
2 september  Zoem startdag (verplichte  
    activiteit) 
 
Voor meer informatie of activiteiten houd de 
website op www.alterno-apeldoorn.nl in de gaten. 

Of volg ons op:    


