
Programma Alternohal

Zaterdag 13 januari

9:00	 	VV	Alterno	MC	2	 -	
Salvora MC 1

9:00	 	VV	Alterno	MC	3	 -	
Spiker MC 1

10:45	 	VV	Alterno	JB	1	-	
auto van oort/re-
belle Jb 1

10:45	 	VV	Alterno	JB	2	-	
Sv DynaMo apel-
Doorn Jb 1

12:30	 	VV	Alterno	HS	5	-	
Sv DynaMo apel-
Doorn HS 5

12:30	 	VV	Alterno	JA	3	-	
voorwaartS Ja 1

14:30	 	VV	Alterno	DS	3	-	 
De	HofnAr-BoVo	
DS 1

14:30	 	VV	Alterno	HS	6	-	
Hevo HS 2

17:30	 	Coolen-Alterno	
DS	1	-	tt	PAPenDAl/
arnHeM DS 1

20:00	 	VV	Alterno	DS	2	-	
pHarMafilter uS 
DS 1

Colofon
Dit is een uitgave van Volleybal 
Vereniging Alterno i.s.m. Uitgeverij 
Stedendriehoek

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101, Tel: 055 541 7401
www.alterno-apeldoorn.nl

Eindredactie: Jos Mulder
Opmaak: Jolanda Schaake
Foto´s: Rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl, 
aanleveren kopij uiterlijk de donderdag 
voor de thuiswedstrijd van Dames 1

Dames 1 pakt vandaag, na een 
paar	 weken	 kerstvakantie,	 de	
draad weer op met het thuis-
duel tegen de talenten uit arn-
hem. er wacht de ploeg van 
Ali	 Moghaddasian	 een	 pittige	
week. aanstaande woensdag 
komt om 19.30 uur Sliedrecht 
Sport op bezoek voor de eer-
ste bekerwedstrijd om een 
plek	 in	de	finale.	 	De	zaterdag	
daarna staat er gewoon weer 
een	 competitie	 wedstrijd	 op	
het programma (uitwedstrijd 
tegen weert). als de dames 
mee willen blijven doen voor 
de prijzen dan zal er een paar 
keer gewonnen moeten wor-
den, aangezien zowel weert 
als het talent team lager op de 
ranglijst staan. voor de beker 
vindt er ook nog een return-
wedstrijd plaats maar geldt 
desalniettemin	 het	 gezegde	
dat de eerste klap een daal-
der waard is. Maar allereerst 
de wedstrijd van vandaag,  die 
trouwens wordt gevolgd door 
de thuiswedstrijd van Dames 2 
om 20.00 uur. ook de moeite 
zeker waard om even te blijven 
kijken. een mooi programma 
voor	 de	 volleyballiefhebber	
dus deze zaterdag. ik wens ie-
dereen een leuke avond toe. 

Groene     Flits 7jaargang 4
SEIZOEN 2017-2018 - Nr

13 januari 2018
Alterno
Activiteiten
Kalender

Jos Mulder

voorwoord

JAnUARI
17 januari
1/2		finale	nationale	beker
Dames 1 - Sliedrecht Sport

27 januari
thuiswedstrijd Dames 1

Adverteren?
 Adverteren 

in de 
Groene Flits 
kan al voor 

25 euro 
per seizoen

 
Voor meer info: 

info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij Jos Mulder

Een leuke foto, verhaal of iets 
anderste melden?

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

www.wenz-uitvaart.nl

Hallo allemaal,

aller eerst iedereen een gezond 
en	 sportief	 2018	 gewenst.	 Graag	
zien we jullie weer vaak bij dames 
2.	 We	 hebben	 alweer	 een	 tijdje	
geen	 officiële	 wedstrijd	 gehad.	
De wedstrijd van 16 december 
was uitgevallen en moet nog inge-
haald worden. vorige week heb-
ben we nog wel een potje gedaan 
tegen jeugd oranje. waar onze 
teamgenootjes anna en anneclai-
re in spelen. Donderdag hebben 
we	nog	een	oefen	potje	gespeeld	
tegen Dynamo en vandaag weer 
voor het echie. wij spelen tegen 
uS uit amsterdam, waar wij de 
vorige keer 3-2 tegen hebben ge-
speeld.  Dit was een spannende 
wedstrijd met gelijk oplopende 
set standen. wij wonnen uitein-
delijk in de 5de set met 16-14. 
we hebben deze week weer hard 
getraind om al die lekkere olie-
bollen	er	af	te	krijgen.	Wij	hopen	
natuurlijk vandaag alle punten in 
apeldoorn te houden. Dus aan-
moediging is weer hard nodig.
tot in de hal!

Groetjes Silke #7

KNALLENDE AFSLUITING
Er stond een lange reis op de 
agenda op 23 december voor 
alterno dames 1, er werd na-
melijk afgereisd naar het Lim-
burgse land. Lopend zouden de 
dames er 13 uur en 15 minuten 
over gedaan hebben naar gen-
nep, maar gelukkig beschikken 
zij over een luxe touringcar in-
clusief topchauffeur Wim die ze 
door het hele land naar de wed-
strijden brengt. Extra belangrijk 
wanneer je goed uitgerust aan 
de start moet verschijnen in deze 
fase van de competitie waar elk 
wedstrijdpunt de play-offs een 
stap dichterbij brengt.

In	 de	 altijd	 sfeervolle	 hal	 bij	 de	
flamingo’s	 startten	 de	 dames	
met	Bregje,	linda,	Iris,	Gio,	eline,	
romy en libero Danielle de eer-
ste set. flamingo’s kwam sneller 
uit de startblokken dan de apel-
doornse ploeg en de dames keken 
vrijwel de gehele set tegen een 
achterstand	 aan.	op	tijd	werd	 er	
echter een tandje bijgeschakeld 
en na een spannend seteinde 
werd het tweede setpoint verzil-
verd (24-26).

De	 tweede	 set	 kende	 eenzelfde	
verloop alleen was flamingo’s dit 
keer het team wat in de laatste 
punten net wat scherper was en 
hiermee de stand precies gelijk 
trok (26-24). De schouders warm-
gedraaid	 en	 de	 knieën	warm	 ge-
sprongen begon het te lopen bij 
alterno. lange rallies werden ge-

wonnen, iris Scholten was goed 
op	dreef	op	de	buitenkant	en	de	
omloop van eline zorgde voor de 
nodige punten. Met een 22-25 
eindstand was de voorsprong en 
het	eerste	wedstrijdpunt	een	feit.

in set 4 werd het goede niveau 
doorgezet waarbij spelverdelers 
Bregje	 en	 Anna	 elkaar	 afwissel-
den om de lijnen in het veld uit te 
zetten.	De	dames	stoomden	door	
richting	setwinst	maar	daar	dacht	
flynth	fASt	anders	over	op	18-22.	
Hoge servedruk zorgde voor voor-
spelbaar spel aan de groene zijde 
en daardoor de nodige blocks 
van de roze vogels. alterno kon 
vervolgens het matchpoint niet 
verzilveren en daar maakte flynth 
gretig	gebruik	 van:	26-24	en	een	
vijfde	set.

De laatste restjes energie wer-
den bij elkaar geschraapt om 
2017	 knallend	 af	 te	 sluiten.	 en	
daar liet alterno duidelijk merken 
waar haar kwaliteiten liggen. kill-
block op killblock werd gepakt en 
faSt kwam nog nauwelijks langs 
het net met haar aanvallen. Met 
hoge servicedruk na de kantwissel 
stoomden de dames door en zon-
der verdere omwegen eindigde 
set 5 in 7-15.

De dames hebben het jaar 2017 
afgesloten	met	een	mooie	winst-
partij	 en	 wensen	 alle	 Alternoten	
een	heel	goed	2018!	

Extra training 
breedteteams 
jeugd?

De jeugdcommissie was be-
nieuwd	 of	 er	 behoefte	 was	
aan extra trainingen voor de 
breedteteams. nu, die is er! 
liefst	 25	 jeugdspelers	 hebben	
in de enquête aangegeven dat 
ze graag extra willen gaan trai-
nen. we gaan nu uitzoeken wat 
er precies mogelijk en haalbaar 
is vanuit jullie wensen. we ho-
pen snel met een concreet 
aanbod te kunnen komen.



VV Alterno DS 2 -
Pharmafilter US DS 1

SPELERS
Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1	 Yvet	Visser	 178	cm	 17	 libero
2 Moniek Jansen 192 cm 25 Diagonaal
3 Judith Schaap 173 cm 19 Spelverdeler
4	 Imre	Schuitemaker	 182	cm	 19	 Middenaanval
5 Daphne broekhuis 175 cm 16 Spelverdeler
7	 Silke	Schuitemaker	 181	cm	 21	 Passer/loper
8	 froukje	Hoenderboom	 177	cm	 17	 Passer/loper
9	 Marloes	Zinnemers	 182	cm	 33	 Middenaanval
10	 Anna	Zijl	 182	cm	 15	 Passer/loper
11	 Kimberley	Smit	 180	cm	 22	 Middenaanval
12	 Anneclaire	ter	Brugge	 185	cm	 15	 Middenaanval
13	 Anne-Britt	Kneijnsberg	 181	cm	 37	 libero
14	 Kathy	Bonsen	 186	cm	 25	 Passer/loper

BEGELEIDING
Trainer:  eric Meijer
assistent trainer:	 Gert	Ketel
Team contactpersoon: Marloes Zinnemers

13 januari
20.00 uur

SPELERS
Nr Naam Positie
1  ruth Zijlstra libero 19  1,72
2	 	 Sophie	ten	Asbroek	 Dia/Pl	 21	 	 1,87
3	 	 lisa	de	Groes	 SV	 23	 	 1,70
4	 	 Brecht	Gijsbertsen	 Mid	 30	 	 1,88
5	 	 Izzy	Kuhel	 Mid	 24	 	 1,85
6	 	 Desiree	nouwen	 Pl	 29	 	 1,80
7	 	 Saskia	Bos	 Pl	 27	 	 1,78
8	 	 	nKelly	Ackermans	 Pl	 25	 	 1,82
10	 lisa	van	de	Geer	 SV	 28	 	 1,72
11	 loladina	Zwaanswijk	 Pl	 19	 	 1,80
12	 Sarah	Daalderop	 Dia	 20	 	 1,86
13	 lisan	Kok	 Mid	 21	 	 1,87
14	 taraymie	Bleijert	 Dia	 28	 	 1,90

BEGELEIDING
Trainer Martijn van Goeverden
  Sebastien de Paula
  Mark Roper
Coach Martijn van Goeverden
Manager Gertjan Muis

mini´s vd week 

robine kleiboer  Me4

 

beau van De kraatS Me4

Coolen   

Alterno
Apeldoorn

17 januari 2018
19.30 uur

gratis ENtrEE

Coolen-Alterno DS 1
SlieDreCht Sport

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101
Tel: 055 5417401
www.alterno-apeldoorn.nl
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JUBILARISSEN GEHULDIGD

Het	 bestuur	 heeft	 tijdens	 de	
nieuwjaarsreceptie	 afgelopen	
zondag zoals gebruikelijk is, de ju-
bilarissen van onze vereniging in 
het zonnetje gezet. Dit jaar waren 
er leden die hun koperen jubileum 
vierden en ook zilveren jubilaris-
sen. Helaas deze keer geen groep 
die al 40 jaar lid is. van de grote 
groep jubilarissen was slechts een 
deel aanwezig. Zij kregen, na de 
nieuwjaarstoespraak uit handen 
van	 voorzitter	 Henk	 Wijnsma,	
hiervoor	 een	 passende	 attentie	
uitgereikt. Daarna werd er uiter-
aard uitgebreid geproost op het 
nieuwe (volleybal)jaar en was 
er gelegenheid om elkaar onder 
het genot van een hapje en een 

drankje,	het	beste	voor	2018	toe	
te wensen. 

de jubilarissen
12,5 jaar; Marijn kalter, Carla 
kers, Mike rosler, bas van den 
Dool, imre en peter Schuitemaker. 
Ook 12,5 jaar maar niet aanwezig: 
Sjaak Brinkkemper, Harris Cou-
wenberg, Sander Franken, Ceriel 
Asbreuk, Remco Brouwer, Jordy 
Buitenhuis, Melissa Rehorst, Rick 
Noordhuizen

25 jaar: Marloes Zinnemers, Sjors 
pol, rudi van Hedel, Herman de 
roode. Ook 25 jaar maar niet 
aanwezig: Alexander Pouw, Hein 
Buitenhuis

Alterno WENZ Midwinter re-
creanten Toernooi: wat was het 
gezellig!!!!! Maar liefst 12 teams 
hebben zich ingeschreven. Een 
mooi aantal om een prachtig 
toernooi te spelen. En weer 
meer dan voorgaande jaren.

we starten om 10.00 uur, het is 
immers zondag. niet al te vroeg 
ballen, maar wel velden opbou-
wen,	 muziek	 installeren,	 koffie	
zetten,	 programma	 ophangen	
etc. De eerste spelers komen 
binnen en wensen iedereen een 
goede	start	en	een	gezond	2018.	
Dat is toch echt het enige dat 
telt!
Vooraf	is	er	al	dolle	pret	bij	menig	
team. er wordt gesproken over 
de oliebollen, over het zwaar 
tafelen	met	kerst	en	dat	het	tijd	
wordt om weer aan de slag te 
gaan. Ze hebben er zin in. Met 
1 teamnaam heb ik wat moeite: 
novokuybyishevsk. Deze naam 
verdient	 toelichting:	 ik	 heb	 me	
laten vertellen dat dit een rus-
sische stad is met een volleybal-
vereniging waarvan het 1e team 
nu	4e	staat	in	de	nationale	com-
petitie.	Ik	heb	het	vaak	maar	uit-
gesproken als novo….
na een welkomstpraatje van 
onno (wenZ) en de overheerlijke 
taarten die klaar staan, gaan we 
starten. Zonder scheidsrechters 
en dat verloopt zeer goed. we 
missen	 de	 beste	 vrouw	 of	 man	
niet. er is geen enkele discussie. 
Prachtig	hoe	we	ons	zo	redden.
De bar wordt bezet door wil-
lemien, die iedereen keurig 
voorziet	 van	 koffie/thee	 of	 iets	
anders. Het loopt allemaal ge-
smeerd. willemien, dankjewel. 
Menigeen wordt een illusie ar-
mer	 in	 het	 veld.	 Het	 hoofd	 wil	
nog	wel,	maar	het	 lijf	werkt	niet	
mee. allerlei excuses komen naar 

voren: jij zou toch…?, het veld 
is	 te	groot,	of	 te	klein,	de	bal	 te	
zacht	of	te	hard,	het	net	te	hoog,	
het	plafond	te	laag,	…..
en	dan	gaat	het	erom.	De	finale-
ronde. wat er nog aan energie 
is, wordt gebruikt. Moe maar 
voldaan gaan we douchen en 
ons opmaken voor de prijsuitrei-
king. vera stelt namens wenZ de 
teamschotels beschikbaar.
Het was weer een bijzonder ge-
zellige,	 sfeervolle,	 sportieve	dag.	
Complimenten aan een ieder.

de eindstand:
1.  Margriet & Co
2.  alterno Blues
3.  Spiker
4.  jaaps hoogvliegers
5.  WENZ
6.  de goeiste
7.  Zwembad de Schaeck
8.  Prima voor elkaar
9.  de Tuinman
10.  dio donderdag
11.  Toppers
12.  novokuybyisevsk

en voor volgend jaar zijn de plan-
nen	er	al	weer.	WenZ	heeft	toe-
gezegd weer als sponsor te willen 
optreden. Dus dat betekent weer 
heerlijke taart. Zoals het er nu 
naar uitziet is de datum: zondag 
6 januari 2019. Dank alvast, onno 
en vera.

Monique

WAT WAS HET WEER GEZELLIG



WINTERKAMPIOEN MEISJES D3

MD3 winter-kampioen, en ze gaan 
gewoon door! 16 December was 
het zover, de laatste twee wed-
strijden van de eerste seizoens-
helft	 voor	 de	 dames	 van	 MD3.	
op weg naar eerbeek, en we we-
ten eigenlijk pas 2 dagen dat het 
nog echt spannend wordt. na de 
invoering van de nieuwe regel, 
waarbij na 3x spelen bovenhands 
over het net slaan een extra punt 
oplevert,	heeft	het	een	paar	we-
ken geduurd voordat de standen 
zijn bijgewerkt. Het blijkt dat we 
4 sets voorstaan op blok evC, 
één van de tegenstanders die 
ochtend. en dan hebben we ook 

nog eens twee zieken gehad de 
afgelopen	 week.	 fenne	 is	 geluk-
kig (net) genoeg hersteld om mee 
te doen, maar Meinke moet thuis 
blijven. De eerste wedstrijd wordt 
gewonnen met 4-0, maar dat doet 
blok evC ook. Het komt dus aan 
op de laatste wedstrijd. wij heb-
ben de controle in die wedstrijd, 
maar	Blok	blijft	heel	goed	bij.	De	
eerste set 26-24 winst, het kam-
pioenschap is binnen! uiteindelijk 
is de uitslag 3-1 in sets, in totaal 
worden	er	deze	 competitie	maar	
3 (!) sets verloren. een hele mooie 
prestatie	 van	 Julia,	 Mila,	 fenne,	
nienke en Meinke. Dat kan ook 

bijna niet anders, het enthousi-
asme van de meiden is groot, en 
bij elke wedstrijd en training zijn 
ze	 (bijna)	 altijd	 allemaal	 present.	
ook	 de	 volle	 tribunes	 en	 de	 fa-
natieke	 training	 van	 Claudia,	 ni-
cole en lisa hebben de meiden 
heel erg geholpen. nicole en lisa 
komen	 zelfs	 de	beslissende	wed-
strijd aanmoedigen en hebben 
een leuk cadeautje meegenomen 
om	de	meiden	te	feliciteren.

en	ze	gaan	gewoon	door	in	2018.	
op 4 januari is het mini-toernooi 
bij alterno, en natuurlijk willen 
de	meiden	meedoen.	Gelukkig	 is	
Meinke	 weer	 van	 de	 partij.	 Alle	
wedstrijden worden gewonnen 
en de toernooiwinst is binnen, 
met	 dank	 aan	 de	 familie	 Duin	
voor	 het	 begeleiden	 en	 fluiten	
deze dag.

en hoe mooi, aan het eind van de 
toernooi-dag komt een mailtje 
met de teamsamenstelling voor 
de	tweede	seizoenshelft.	Ze	gaan	
samen verder als MD2. op naar 
weer veel mooie en goede wed-
strijden met deze toppertjes!

Een trotse vader en 
coach. eric Hekkelman.

JONGENS F2 
KAMPIOEN

In	 de	weken	 voorafgaand	 aan	de	
laatste	mini	 competitiedag	wordt	
duidelijk dat zowel jongens f2 
als meisjes f5 kampioen kunnen 
worden. Het gaat erom spannen, 
want	er	zitten	maar	twee	punten	
verschil tussen de beide teams.

De jongens gaan goed om met 
de druk en komen ’s ochtends 
ontspannen aan in Sporthal de 
koekoek in vaassen. Het inspe-
len gaat goed en ze zijn helemaal 
klaar voor de eerste wedstrijd te-
gen auto van oort rebellen. Deze 
wedstrijd wordt overtuigend ge-
wonnen. Daarna moeten de jon-
gens	nog	een	keer	tegen	hetzelfde	
team, omdat er nog een wedstrijd 
ingehaald moest worden. ook 
deze wedstrijd wordt gewonnen.
De laatste wedstrijd moeten de 
nummers 1 en 2 tegen elkaar. als 
blijkt dat de meisjes eerder die 
dag punten hebben laten liggen 
kan het al niet meer misgaan en 
zijn de jongens kampioen! na het 
uitreiken van de medailles gaan 
de jongens omkleden en dan naar 
‘De	 Boei’	 voor	 felicitaties	 en	 een	
teamschotel. Hoewel ze erg hun 
best doen, lukt het niet om de 
teamschotel helemaal op te eten. 
Gelukkig	waren	er	supporters	om	
ze daarmee ook te ondersteunen. 
Daarna nog even met z’n vieren 
de	 kunst	 afkijken	 bij	 Heren	 1	 die	
een wedstrijd speelt. Met een 
tevreden gevoel gaan de jongens 
weer naar huis.

Kampioensteam alterno jF2 be-
staat uit: niels bakker, Jorn beek-
man, Jorn kneppel, tiemo buiten-
huis, arvid beekman (Coach)

Riccardo van Ernst

ALTERNO MF2 KAMPIOEN

op zaterdag 2 december 2017 
werd de MF2 ( niveau 4 ) van al-
terno kampioen in de 1e klasse 
B. het team begon het seizoen 
ijzersterk met een 4-0 overwin-
ning tegen plaatsgenoot dyna-
mo. Met name de vele aces van 
alterno MF2 zorgden voor het 
verschil in deze wedstrijd.

later op de ochtend werd ook het 
zeer sterke Spiker verslagen met 
3-1	 (	19-18	winst	en	16-16	gelijk	
in de 2e set).
twee weken later werd er vervol-
gens gewonnen met 4-0 van al-
terno	n4	8	en	met	4-0	van	Alterno	
n4 5.

De wens en wil om kampioen te 
worden bij de meiden en bij de 
begeleiding werd steeds groter 
en er werd hard getraind met veel 
plezier en enthousiasme.
op zaterdag 4 november werd er 
opnieuw gespeeld tegen Dynamo 
en Spiker en deze wedstrijden 
werden ook allebei gewonnen 
met 4-0.
Het kampioenschap kwam in 
zicht. Zaterdag 11 november 
werd er opnieuw tegen de twee 
andere teams van alterno ge-
speeld. Deze twee teams hadden 
ook	 een	 enorme	 positieve	 ont-
wikkeling doorgemaakt en gaven 
veel	 tegenstand.	 n4	 8	 werd	 ver-
slagen met 4-0 ( 16-15 en 22-11 ) 
en tegen n4 5 werd het 2-2 ( 13-
19 en 17-13 ). n 4 5 speelde een 
fantastisch	wedstrijd	en	er	waren	
heel veel lange rally’s en er werd 
om de punten gestreden, waarbij 
bij beide teams aces werden ge-
scoord.
op zaterdag 2 december werd het 
kampioenschap behaald door een 
2-2 tegen Dynamo en een 2-2 te-
gen Spiker. De begeleiding is nog 

steeds	 verbaasd	 over	 de	 reactie	
van de meiden toen ze hoorden 
dat ze kampioen waren…………
er	kwam	geen	reactie.	We	weten	
nog niet wat het is geweest ; de 
spanning	 of	 dat	 ze	 het	 niet	 kon-
den geloven.
uiteindelijk werd het kampioen-
schap gevierd na 6 wedstrijd da-
gen, 12 gespeelde wedstrijden 
met een totaal van 35 punten.

Kampioensteam alterno MF 2 
bestaat uit de volgende meiden:
lisa beekman
Sanne lelieveld
Senna bloemendaal
lilly klein willink

De begeleiding en de ouders heb-
ben het team beloond met gebak, 
kinder-champagne, een snoep-
traktatie	 ,	 medailles	 en	 echte	
kampioensbeker !! we zijn super 
trots op jullie !!!
ook kregen de meiden op de laat-
ste wedstrijddag nog een medaille 
van de nevobo.
namens de meiden wil ik ook 
graag Jan klein willink , arvid 
beekman en eric Meijer bedan-
ken voor de geweldige trainingen 
en de mini-commissie voor de 
fantastische	organisatie	achter	de	
schermen.

Marcel Bloemendaal 
(Koots of Coach MF2)

M-CMV OVERLEEFT 
1E RONDE NIET
alterno gaat met 7 teams door 
naar de halve finales van het 
nojK. in de eerste ronde wisten 
drie van de vier teams die op za-
terdag 06 januari in actie moes-
ten komen, zich te plaatsen voor 
de halve finale. Meisjes CMV 
werd als enige alterno-team uit-
geschakeld. Meisjes C en jongens 
C en Jongens CMV plaatsten zich 
redelijk eenvoudig. doordat al 
deze drie teams groepswinnaars 
werden, ontliepen ze de kruisfi-
nale. de a- en B-teams van zowel 
de jongens als de meisjes waren 
al zeker van een plaats in de hal-
ve finale. Zij waren vrijgeloot en 
hoefden daarom vandaag niet in 
actie te komen.

De dag begon voor meisjes CMv 
nog wel aardig. Het team, ge-
coacht	 door	 Isa	 Jonker	 en	 Ger-
brand van Hierden, won het 
openingsduel tegen Halley, maar 
moest daarna nederlagen incas-
seren tegen zowel krekkers als 
tornado	Geesteren.	Met	een	der-
de	plek	moest	de	kruisfinale	tegen	
de nummer twee van de andere 

poule beslissen over een plek in 
de volgende ronde. in dat duel 
bleek het thuisspelende Devoko 
te sterk.
beter verging het Jongens CMv. 
Zij legden volley2b, taurus en ley-
ton hun wil op en gingen als pou-
lewinnaar rechtstreeks door naar 
de volgende ronde. Dat was ook 
het geval in barneveld bij Jongens 
C. ook hier kon na vier gewon-
nen poulewedstrijden (keistad, 
orion, vCv en SSS), de tas weer 
worden ingepakt en de terug-
reis aanvaard. Meisjes C verloor 
weliswaar de openingswedstrijd 
tegen next volley maar bleek ver-
volgens voor orion, SSS en vCv 
te sterk Hierdoor werd dit team, 
voor het eerst niet gecoacht door 
rien Scholten maar door Moniek 
Jansen en Judith Schaap, na de 
matige	start	alsnog	poulewinnaar.

Zoals gezegd waren Ma, Ja, Jb 
en Mb al zeker van de volgende 
ronden. Daar komen naar van-
daag dus JC, MC en J-CMv bij. De 
volgende	 ronde	 (1/2	finale)	 staat	
gepland	op	zaterdag	17	februari.

Een jaar zonder al te veel echte 
hoogtepunten. Wel zijn er twee 
teams bij alterno die zich neder-
lands kampioen mogen noemen. 
Jongens CMV wint goud op het 
nojK 9waarbij alterno in het 
eindklassement de derde plaats 
behaald) en bij het zitvolleybal is 
er het jeugdteam onder 15 jr. dat 
de titel pakt. Heren 1 gaat na de 
degradatie uit de eredivisie vrij-
willig twee niveaus lager spelen 
(1e divisie dus met Paul ten Broe-
ke als hoofdtrainer) en dames 1 
eindigt het seizoen als vierde en 
start de nieuwe competitie met 
een bijna volledig nieuwe selec-
tie. De zitvolleyballers worden in 
de 1e divisie vijfde maar kunnen 
voor het seizoen 2017-2018 geen 
team op de been brengen.

naast het zitvolleybal is er nog 
meer droevig nieuws, want met 

het	heengaan	van	Gert	Abbink	en	
later dat jaar bert Huigen verliest 
alterno twee mannen van het eer-
ste	uur.	In	de	zomer	wordt	tijdens	
de jaarlijkse bbQ, rene Steenman 
benoemt tot vrijwilliger van het 
jaar. ook worden er twee voorzit-
ters nog eens extra bedankt voor 
hun jarenlange inzet. Jeugdvoor-
zitter	 Jaap	 lambooij	 geeft	 het	
stokje over aan rob van den Dool-
wamelink en bij de mini’s treedt 
Patricia	Geervliet	af	.	Zij	wordt	op-
gevolgd door eline konijnenberg. 
op bestuurlijk niveau wordt de 
commerciële	 portefeuille	 vanaf	
de	 zomer	 ingevuld	 door	 Martin	
Koldenhof.	 Zijn	 positie	 op	 facili-
taire zaken wordt overgenomen 
door rene Steenman. Minder is 
het dat volleybaltechnische zaken 
op vacant komt te staan, aange-
zien bestuurslid freek Meeske 
zijn	 functie	 aan	 het	 begin	 van	

het	 nieuwe	 seizoen	 (2017-2018)	
neerlegt.

De	activiteitencommissie	laat	ook	
dit jaar weer nadrukkelijk van zich 
horen.	 In	 de	 tweede	 helft	 van	
het jaar wordt er een heus dart-
centrum geopend waar iedere 
maand wedstrijden worden ge-
organiseerd. wenz werpt zich op 
als sponsor van dit gebeuren.. ui-
teraard houdt de commissie ook 
weer	diverse	acties,	zoals	oliebol-
lenverkoop,	 grote	 clubactie,	 lege	
flesseninzameling,	 	 waarvan	 de	
opbrengsten ten goede komen 
aan de vereniging.

JAAROVERZICHT 2017

LEGE FLESJES 2017 EN 2018
de teller begint weer op 0 in 
2018. In 2017 hebben we samen 
8723 flesjes/blikjes ingezameld 
als vereniging. het doel lag iets 
hoger (10.000), maar dat hebben 
we net niet gehaald. Misschien 
wel in 2018?? We gaan er weer 
voor. 

De	 8723	 flesjes	 hebben	 in	 to-
taal een bedrag opgeleverd van 
436,15 euro. een mooi bedrag 
wat met weinig moeite bij elkaar 
is gespaard. nou ja, weinig moei-
te. iedere week gaan er diverse 
alternoten naar het verzamelpunt 
bij	de	eglantier	of	De	Mheen	om	

de	 flesjes/blikjes	 1	 voor	 1	 in	 het	
depot te gooien. best veel werk, 
maar goed, voor het goede doel 
hebben we best wat over.
H
et gespaarde geld gaat bij het geld 
van	de	Grote	Club	actie	voor	het	
renoveren van de kleedkamers. 
Jullie doen toch ook weer mee 
om	 de	 flesjes/blikjes	 in	 te	 zame-
len?	Gooi	ze	in	het	groene	contai-
nertje	bij	de	ingang	van	de	hal	of	
breng	het	 zelf	naar	het	depot	bij	
de	 eglantier	 of	 De	Mheen.	 toets	
code 1003 in voor alterno en de 
teller kan gaan lopen.

Monique Nijhof



VOLLEYBAL DAMESCoolen   

Alterno
Apeldoorn

sponsoren

COOLEN-ALTERNO DS 1 TT PAPENDAL/ARNHEM DS 1
13 januari - 17.30 uur

Officials 
1E SChEidSrEChTEr
aaD kok
2E SChEidSrEChTEr
robert Jan van DaM
juryLid
norMan van luyCk
LijnrEChTEr 1
ruben tapia
LijnrEChTEr 2
ruben raiJer

mini´s vd week 

SuZe olDewarriS MC3

aniek van trieSt MC3

Nr. 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	van	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

Scout: Manon koopman

Nr. Naam Lengte  Positie 
1	 eline	Geerdink	 196	m	 MID

2	 Sarah		van	Aalen	 182	m	 Setter

3 Charlot vellener 179 m Setter

4	 Annick	Meijers	 188	m	 P/l

5	 rianne		Vos	 178	m	 P/l

6	 Dagmar	Boom	 181	m	 P/l

7	 fleur	Meinders	 183	m	 Setter

8	 Demi	Korevaar	 187	m	 MID

9 Susanne kos 170 m lib

10	 laura	de	Zwart	 198	m	 MID

11	 Vera	Mulder	 189	m	 P/l

12	 tess	de	Vries	 184	m	 DIA

14 indy baijens 190 m MiD

15	 lisa	nobel	 181	m	 DIA

SPELERS    BEGELEIDING SPELERS                BEGELEIDING

head Coach
Juliën van de Vyver 

Assistent Coach / 
Fysiotherapeut
eelco Beijl 

Scout
Rianne Verhoek 

Manager
Ruud Manenschijn 


