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Beste ouders/verzorgers, 
 
Deze nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten dan u van ons 
gewend bent. Hij staat weer vol met allerlei interessante nieuwtjes zoals 
verschillende activiteiten zoals het minikamp, de jaarkalender en de 
laatste competitie dag. Lees daarom deze nieuwsbrief ook goed door dan 
ben je weer helemaal op de hoogte over alles wat er speelt. Voor nu fijne 
paasdagen en alvast een goede vakantie gewenst. We hopen jullie 
natuurlijk allemaal te zien tijdens de activiteiten in de week van alterno. 
 
Sportieve groet, 
De minicommissie. 
 
 

 
MAIL MINICIE IN SPAM! 

 
Zoals al eerder gemeld, komt bij veel mensen 
de mail van de minicommissie in de spam box. 
We hebben gekeken of we hier op korte termijn 
wat aan kunnen veranderen, maar helaas lijkt 
dit niet het geval. We willen jullie daarom ook 
vragen om de site van alterno en de spambox 
goed in de gaten te houden, zodat iedereen wel 
goed op de hoogte blijft. 

 
 

BAG2SCHOOL 
 
Verzamelt u uw kleding ook voor de bag2school 
actie? Donderdag 24 mei komt de vrachtwagen weer 
langs om het ingezamelde goed weer op te halen.  
Hoe hoger de opbrengst, hoe leuker het uitje in het 
najaar. Jij doet toch ook mee?! 

 
 

MINIKAMP 2018 

Alweer het 15e ?(Uw naam hier, stuur dan een 
mail naar minicie@alterno-apeldoorn.nl voor de 
sponsor mogelijkheden) Alterno Minikamp 



wordt gehouden van 15 t/m 17 juni.  
Dinsdag 3 april start de inschrijving. Die gaat dit jaar op dezelfde manier 
als vorig jaar.  

We kunnen wel vertellen dat: 
- de kosten € 60,00 per kind zijn 
- de betaling via iDEAL gaat 
- we dit jaar weer naar `de Wildwal` in 
Lunteren gaan 
- het thema van het minikamp bij de 
vossenjacht bekend wordt gemaakt 

Dus schrijf vast in de agenda: 
Vanaf dinsdag 3 april start INSCHRIJVING 
MINIKAMP 2018. 

 
 

TESTFASE II NIEUWE SPELREGELS  
 

Binnen de Nevobo wordt gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsplan voor 
spelers tot 12 jaar. De mini’s dus. Als gevolg hiervan zijn de spelregels 
voor het CMV tegen het licht gehouden en zijn een aantal voorstellen tot 
aanpassing van deze regels gelanceerd. Deze voorstellen worden op 
verschillende manieren en op verschillende plaatsen door de Nevobo in de 
praktijk getest. Mede afhankelijk van de uitkomsten en de terugkoppeling 
van de testresultaten, zullen de voorstellen worden ingevoerd of 
afgevoerd. 
 
Binnen de speelkern Apeldoorn 
zullen twee van de 
wijzigingsvoorstellen worden getest. 
Hiermee spelen we ook deze tweede 
competitiehelft. 
 
Niveau 4 
Vorig seizoen was het zo dat de bal verplicht in drieën gespeeld moest 
worden (pass-vang-aanval) voor deze het net overgaat naar de 
tegenstander. Het verplicht in drie keer spelen blijft, maar voorgesteld 
wordt om niet verplicht de tweede bal de vangbal te zijn, maar naar keuze 
kan dit ook de eerste bal zijn (vang-setup-aanval). Indien de eerste bal 
wordt gevangen, moet de tweede bal dus op een volleybalmanier gespeeld 
worden. Binnen Alterno hebben we besloten deze regel niet toe te passen. 
Wij houden dus vast aan de bestaande regel dat de tweede bal gevangen 
dient te worden. Andere verenigingen denken daar misschien anders over 
en zullen wel hiermee aan de slag gaan. De wedstrijden van Niveau 4 
blijven dus zoals we gewend zijn, namelijk dat bij tegenstanders wel de 
eerste bal wordt gevangen. Binnen de speelkern Apeldoorn hebben we 



afgesproken zo snel mogelijk terugkoppeling aan de Nevobo te geven over 
dit voorstel. Daarom gaat de testfase dan ook deze helft nog door.  
 
Niveau 6 
Om een smashbal te belonen, wordt voorgesteld om aan een smashbal 
een bonuspunt toe te kennen. Een smashbal is, kort gezegd, elke bal die 
met één hand bovenhands over het net wordt gespeeld. Naast de “echte” 
smash, geldt dit ook voor een prikbal, een vuistje e.d. Ook aan een 
”mislukte” smash (de bal wordt slechts half geraakt) wordt een bonuspunt 
toegekend. Wel moet de gespeelde bal een “goede” bal moet zijn. Een 
smashbal in het net of een uitgeslagen smashbal levert dus geen 
bonuspunt op. Omdat door de invoering van bonuspunten sets eerder zijn 
afgelopen, zullen in plaats van drie sets vier sets gespeeld gaan worden. 
Wel blijft de maximale speeltijd van één uur per wedstrijd gelden. 
Omdat deze voorgestelde wijziging alleen wordt getest binnen de 
speelkring Apeldoorn, zullen de Niveau 6 teams die in de Topklasse 
spelen, hier niet mee te maken krijgen. Voor deze teams blijven de 
bestaande regels van toepassing. 
 

 
MINI ENQUETE 2018 

 
Het is weer zover !! De enquêtes worden verstuurd op 29 maart. 
We willen iedereen vragen om de enquête voor 13 april in te vullen. Dan 
kunnen wij gaan beginnen met het verzamelen van alle informatie om dit 
vervolgens te gaan verwerken. Zo proberen we voor iedereen weer tot 
een mooie teamindeling te komen.  
 
Belangrijke data: 
- 13 april:   Alle enquêtes moeten ingevuld zijn. 
- Begin mei:  Streven om de nieuwe teamindeling   
    naar iedereen te mailen. 
- Voor 7 mei:  Indienen van opmerkingen n.a.v. teamindeling.  
- Vanaf 7 mei:   Trainen in nieuwe teams op nieuwe trainingstijden. 
 
 

 
BOUNZ 

 
De mini’s van Alterno hadden het niet koud bij 
Bounz. Er werd flink gesprongen, salto’s gedraaid en 
spelletjes gespeeld. Tijd voor ranja hadden de 
meeste mini’s niet, want ze wilden door met 
bounzen. In het najaar gaan we weer opstap met de 
mini’s.  

 



GENERATIE TOERNOOI 

Altijd al een keer samen met je vader, moeder, opa, oma, broer of 
zus(ouder dan 16 jaar) een toernooi willen spelen? Dan is dit je kans. Op 
zaterdag 31 maart kan dit. Vanaf 10.00uur tot ongeveer 14.00uur wordt 
dit toernooi gespeeld. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar: 
activiteiten@alterno-apeldoorn.nl  
Met daarin vermeld: 
Naam: 
Welk niveau: H,G,F,E,D,C 
Mijn begeleider is mijn: 
Emailadres:  
 
Inschrijven kan tot en met 24 maart. 
 
 
 

VOSSENJACHT 
 
Lois en Kim organiseren dit jaar de vossenjacht op vrijdag 6 april. Je kunt 
starten vanaf 18.30 vanaf de kantine. Het duurt tot ongeveer 20.30. 
De kosten hiervoor zijn 1 euro per mini. Een begeleider is verplicht bij 
deze activiteit.  
Je kunt je aanmelden via de mail die je ontvangen hebt.  
 
 

 
PLANNING NIEUWE TEAMINDELING 2017/2018 

 
De commissies en trainers zijn druk bezig met de nieuwe indeling. Helaas 
kunnen we het nooit iedereen volledig naar de zin maken, maar waar we 
rekening kunnen houden met de voorkeuren zullen we dat zeker doen. 
Na de meivakantie en de week van alterno zullen we gaan trainen in de 
nieuwe teamsamenstellingen. Zo kunnen kinderen vast even wennen aan 
hun nieuwe team en hoeven ze niet een hele zomervakantie te wachten.  
 
Hieronder de belangrijke data rond de nieuwe indeling: 
 

• Begin mei 
Communiceren nieuwe teamindelingen. 

 
• Vanaf maandag 7 mei 

Training met de nieuwe teams. Iedereen traint 1x in de week tot aan de 
zomervakantie. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er in deze periode 
veel afgezegd werd. We hopen dat de teams dit jaar wel zoveel mogelijk 
compleet zullen zijn in deze periode.  
 

• Dinsdag 12 juni 



Laatste trainingsavond voor de zomervakantie. 
 

• Maandag 3 september 
Start minitrainingen na de zomervakantie. 

 
 

LAATSTE COMPETITIE DAG 21 APRIL 
 
Op 21 april spelen de mini’s hun laatste competitiewedstrijden van dit 
seizoen. Op dit moment zijn nog een aantal teams in de race voor het 
kampioenschap, terwijl voor andere teams inmiddels duidelijk is dat ze dit 
jaar geen kampioen zullen worden. Maar kampioen of niet, we hopen dat 
spelers, ouders broertjes en zusjes en andere supporters weer een leuk 
seizoen hebben gehad, waarin de kinderen veel hebben geleerd en vooral 
ook veel sportplezier hebben gehad. 
Zoals gebruikelijk zullen de kampioenen na hun laatste wedstrijd in de 
Alternohal worden ontvangen met een teamschotel, waar we ook een 
mooie kampioensfoto zullen maken. Tijdens de slotavond in de Week- Van 
(26 mei) zullen alle kampioenen worden gehuldigd. 
 

 
20e WEEK VAN ALTERNO 

 
Tijdens de week van Alterno van 21 tot en met 
26 mei zijn er ook diverse activiteiten voor de 
mini’s. 
 
Maandag 21 mei:  Black light volleybal 
Dinsdag 22 mei:   De uitdaging 
Woensdag 23 mei:  Clinics 
Zaterdag 26 mei:  Feestavond met mini  
    disco en huldiging van de 
    kampioenen van de 2e  
    helft. 
 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 

 
 

JAARPLANNING 
 

Op de volgende pagina hebben we een jaarplanning opgenomen. We 
hebben geprobeerd om al zoveel mogelijk vast te leggen. Natuurlijk zijn er 
altijd wijzigingen in het programma mogelijk, maar zo heeft u in ieder 
geval een leidraad voor het komende seizoen. 
 
 
 



Jaarkalender 2017-2018: 
 
MAART: 
29 maart   Mini enquete uit 
30 maart   Geen trainen ivm Goede Vrijdag 
31 maart   NK Finales (Open Club) 
31 maart   Generatietoernooi (Nu aanmelden) 
 
APRIL: 
2 april   Geen trainen ivm 2e paasdag 
3 april   Start aanmelding Minikamp 
6 april   Vossenjacht (Nu aanmelden) 
13 april   Mini enquete retour 
Vanaf 20 april  Geen trainen ivm meivakantie 
 
MEI: 
Vanaf 7 mei  Start trainingen in voorlopige teams 
7 mei   Start inzamelen kleding Bag3School 
10 mei    Geen trainen ivm Hemelvaart 
11 mei    Geen trainen ivm Hemelvaart 
21 mei   Geen trainen ivm 2e Pinksterdag 
21- 26 mei  Week van Alterno 
24 mei    Ophalen verzamelde kleding Bag2School 
 
 
JUNI: 
12 juni    Laatste minitrainingen 
15,16,17 juni  MINIKAMP 2018 
 
 
 
Voor meer informatie of activiteiten: houd de website op 
www.alterno-apeldoorn.nl in de gaten! 

Of volg ons op:    

 
 

 
 

 


