
Elk seizoen heeft weer nieuwe 
uitdagingen. Afgelopen seizoen 
heeft Dames 1 buiten gewoon 
gepresteerd door tweede te 
worden in de “best of five” ach-
ter Sliedrecht Sport. 

We hebben nu een nieuw jaar.  
Dames 1 van DROS Alterno be-
staat uit veel nieuwe speelsters, 
een nieuwe staf en nieuwe ma-
nager en …. ook nog een nieuwe 
sponsor.
Fantastisch dat Ronald Dros met 
zijn bedrijven zijn groene hart 
heeft laten spreken en hoofd-
sponsor is voor de komende drie 
jaar voor Dames 1.  Ook heten 
we vanaf dit jaar DROS Alterno. 
Alle teams dragen deze naam.  
Daarnaast hebben we nieuwe 
sponsoren voor Dames 1:  Au-
topalace die de auto’s levert 
voor het team en shirt sponso-
ren Wenz en Kugel zijn nieuw.   
Fijn dat jullie vertrouwen heb-
ben in onze vereniging en zo een 
bijdrage willen leveren aan dit 
team. Ook zijn we blij dat De Ka-
bath ons faciliteert zodat we een 
volleybalhuis hebben voor een 
aantal speelsters. De Pelikaan 
ondersteunt ons zij de kracht-
trainingen, en ook André Jon-
ker met Ghala ondersteunt het 
team. En de firma Tempelman 
regelt voor ons het bedrukken 

van de shirts. Daarnaast hebben 
ook veel bordsponsoren. Alle-
maal heel fijn dat u onze vereni-
ging wilt steunen.
We hebben ook met veel spon-
soren nieuwe afspraken ge-
maakt voor de komende jaren. 

Het nieuwe elan is ook voelbaar 
bij het team, de jonge meiden 
vormen al een hecht team,  ze 
zwepen elkaar op bij de trainin-
gen en de oefenwedstrijden. Dat 
zullen zeker voortzetten. Het is 
ook goed dat een aantal talen-
ten vanuit Dames 2 zijn door-
gegroeid naar Dames 1.  Het 
bewijst maar weer dat een eigen 
opleiding van groot belang is.

Erik Meijer met zijn staf zetten 
zich  er voor in om dit seizoen 
zo ver mogelijk te komen met dit 
nieuwe, sterk verjongde team. 
We wensen hun daarbij veel 
succes.
 
DROS Alterno heeft als missie:  
Met veel plezier zo hoog moge-
lijk volleyballen.  Dat geldt voor 
de mini’s, de jeugd, de breedte 
teams, de opleidingteams  maar 
ook de coaches en trainers. 
De jeugdcommissie is een tra-
ject gestart om de trainers en 
coaches beter te begeleiden. 
Ondersteuning is vanuit Top-

sport Gelderland en Provincie 
Gelderland, in samenwerking 
met de NeVoBo. Ook de ouders 
van de teams zijn betrokken bij 
dit traject.  De Rabobank onder-
steunt ons bij het ontwikkelen 
van een strategie en meerjaren 
plan.  Het is belangrijk dat we  
met elkaarvaststellen wat voor 
vereniging we willen zijn de ko-
mende jaren en hoe  we dat met 
elkaar kunnen realiseren.

Met de gemeente Apeldoorn 
zijn we in overleg om te komen 
tot een nieuwe accommodatie.  
Te veel teams trainen en spelen 
nu buiten onze eigen hal. Dat is 
een risico aangezien de binding 
met de vereniging voor teams 

die weinig in de eigen hal komen 
alleen maar minder wordt.  Te-
vens zijn de gymzaaltjes eigenlijk 
niet meer geschikt om goed in te 
trainen.  We hopen als bestuur 
dat er komend seizoen stappen 
kunnen worden gezet. 
Onze vereniging draait op een 
heel grote groep vrijwilligers, 
veel leden en ouders zetten zich 
in. Soms grote taken, soms klei-
ne, anderen doen mee bij een 
project.  Mocht u ook interesse 
hebben om mee te doen?  Dat 
horen we dan graag. 

Namens het bestuur van DROS 
Alterno wens ik iedereen een 
gezellig, sportief seizoen met 
goede prestaties.
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Een nieuw dames 1, even voorstellen!
na het afgelopen seizoen met 
een mooie 2e plaats is er veel 
veranderd. Meerdere speel-
sters en de gehele staf zijn ver-
trokken, waardoor er aan een 
nieuw team gebouwd moest 
worden. Dit heeft er toe geleid 
dat u veel nieuwe en voorals-
nog onbekende gezichten zult 
zien. 

Een goede reden om het team 
en staf aan u voor te stellen.

Uit het team van vorig seizoen 
zijn gina en romy overgeble-
ven en van dames 2 zijn Daph-
ne Broekhuis, Yvet Visser en 
Froukje Hoenderboom overge-
komen. Daphne en Yvet beiden 
‘kind van Alterno’. Mooi dat 
speelsters, opgegroeid en opge-
leid bij Alterno de stap naar da-
mes 1 kunnen zetten.
Van het talentteam komen Tess 
de Vries, Lisa nobel en Charlot 
Vellener over. Talentvolle mei-
den die zich bij Alterno verder 
kunnen ontwikkelen en veel elan 
in de ploeg brengen.

Talentvol is zeker ook Kirsten 
Bröring, afkomstig van Inter/
Rijswijk.
Van Weert is Laura Overwater 
ons komen versterken en dat 
geldt ook voor Caya van Coo-
ten. Zij komt van onze buren, 
Dynamo.
Veel nieuwe namen zoals ge-
zegd, maar allemaal met een 
enorme drive om optimaal te 
presteren. 

Om dat presteren te bevorde-
ren en faciliteren is een geheel 
gewijzigde staf rond dames 1 ge-
formeerd.

Eric Meijer is als nieuwe hoofd-
trainer aangesteld. Eric heeft 
afgelopen 4 seizoenen dames 2 
getraind en is natuurlijk bij velen 
bekend en behoeft geen verdere 
introductie. 
Hij heeft gert Ketel meegeno-
men als assistent. Naast Gert 
zullen Ina rouwenhorst en 
Frans Schäffer Eric assisteren.
Vincenzo Valenti is verantwoor-
delijk voor de kracht- en condi-
tietraining van de dames en rick 
van Andel verzorgt de scouting 
tijdens de wedstrijden.
Ondergetekende is, na een paar 
jaar afwezigheid, terug als team-
manager.

Allemaal mensen met een groen 
hart en grote betrokkenheid bij 
Dros Alterno!

Wat is tot nu toe gebeurd?
De afgelopen maanden is hard 

gewerkt om dames 1 in de stei-
gers te zetten. De dames hebben 
al vele trainingsuren en oefen-
wedstrijden achter de rug, maar 
ook door een groep vrijwilligers 
is veel werk verzet om een breed 
scala aan faciliteiten voor dames 
1 te regelen. Een woord van 
dank is daar zeker op zijn plaats!

Dames 1 is een jong team. De 
voorbereiding toonde aan dat 
dat gepaard gaat met ups en 
downs. Goede momenten wer-
den afgewisseld met minder 
goede. Maar dat hoort bij een 
team in ontwikkeling. De pro-
gressie was echter al heel snel 
duidelijk We gaan er vanuit dat 
zich dat door de vele trainings-
uren en de drive die ze allemaal 
ten toon spreiden verder door-
zet.

We hopen daarbij op uw steun 
tijdens de wedstrijden!

Alex Vlessert
Teammanager 
Dros Alterno D1

6 okt. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Eurosped DS 1 APELDOOrn
13 okt. 19:30 Apollo 8 DS 1 - Dros-Alterno DS 1 BORNE
21 okt. 15:30 TT Papendal Arnhem DS 1 - Dros-Alterno DS 1 ARNHEM
3 nov. 20:00 Regio Zwolle Volleybal DS 1 - Dros-Alterno DS 1 ZWOLLE
4 nov. 15:30 Dros-Alterno DS 1 - Springendal-Set-Up`65 DS 1 APELDOOrn
10 nov. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Pharmafilter US DS 1 APELDOOrn
17 nov. 20:00 Fast Flamingo’s-Activia DS 1 - Dros-Alterno DS 1 GENNEP
21 nov. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Sliedrecht Sport DS 1 APELDOOrn
24 nov. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - VC Sneek DS 1 APELDOOrn
8 dec. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Apollo 8 DS 1 APELDOOrn
12 dec. 19:30 Sliedrecht Sport DS 1 - Dros-Alterno DS 1 SLIEDRECHT
15 dec. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - TT Papendal Arnhem DS 1 APELDOOrn
22 dec. 18:00 Springendal-Set-Up`65 DS 1 - Dros-Alterno DS 1 OOTMARSUM
12 jan. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - regio Zwolle Volleybal DS 1 APELDOOrn
19 jan. 20:00 Pharmafilter US DS 1 - Dros-Alterno DS 1 AMSTERDAM
26 jan. 20:00 Dros-Alterno DS 1 - Fast Flamingo’s-Activia DS 1 APELDOOrn
2 feb. 20:00 VC Sneek DS 1 - Dros-Alterno DS 1 SNEEK
10 feb. 15:30 Eurosped DS 1 - Dros-Alterno DS 1 VROOMSHOOP

Programma

Alterno-terrein: 
rookvrije zone

Al jaren best een lastig onder-
werp. Sporten en roken, roken 
en kleine kinderen, roken bij 
de ingang, de sigarettenpeuken 
rondom de ingang van de hal 
en in de putten. Meer en meer 
wordt het rokers moeilijk ge-
maakt om overal te roken. De 
discussie hoe dit anders moet, is 
oneindig. 
Alterno heeft besloten het Al-
terno-terrein tot rookvrije zone 
te verklaren. Overal zijn borden 
en affiches opgehangen. Rokers: 
graag dit besluit respecteren. 
Er is een PIT vlak bij de invali-
de-parkeerplaatsen. 



Mini-ochtend Alternohal

Zaterdag 6 oktober

6 okt. 9:00 Dros-Alterno N5 4 - Dros-Alterno N5 6
6 okt. 9:00 Dros-Alterno N6 1 - Dros-Alterno N6 4
6 okt. 9:00 Dros-Alterno N6 2 -  Auto van Oort/

Rebelle N6 1
6 okt. 9:00 Auto van Oort/Rebelle N5 1 - Dros-Alterno N5 1
6 okt. 9:00 SV Dynamo Apeldoorn N5 2 - Dros-Alterno N5 2
6 okt. 9:30 Dros-Alterno N5 8 - Dros-Alterno N5 4
6 okt. 9:30 Auto van Oort/Rebelle N4 1 - Dros-Alterno N4 1
6 okt. 10:00 Dros-Alterno N5 1 -  SV Dynamo 

Apeldoorn N5 1
6 okt. 10:00 Dros-Alterno N5 2 -  Auto van Oort/

Rebelle N5 1
6 okt. 10:00 Dros-Alterno N5 6 - Dros-Alterno N5 8
6 okt. 10:00 Auto van Oort/Rebelle N4 2 - Dros-Alterno N4 2
6 okt. 10:00 Halley N6 1 -  Dros-Alterno N6 1
6 okt. 10:00 Orion Volleybal 
  Doetinchem N6 1 - Dros-Alterno N6 2
6 okt. 10:30 Dros-Alterno N5 3 - Dros-Alterno N5 5
6 okt. 10:30 Dros-Alterno N4 2 - Dros-Alterno N4 1
6 okt. 11:00 Dros-Alterno N5 7 - Dros-Alterno N5 3
6 okt. 11:00 SV Dynamo Apeldoorn N5 1 -  SV Dynamo 

Apeldoorn N5 2
6 okt. 11:00 Dros-Alterno N6 4 - Halley N6 1
6 okt. 11:00 Auto van Oort/Rebelle N4 1 -  Auto van Oort/

Rebelle N4 2
6 okt. 11:00 Auto van Oort/Rebelle N6 1 -  Orion Volleybal 

Doetinchem N6 1
6 okt. 11:30 Dros-Alterno N5 5 - Dros-Alterno N5 7

Eline Konijnenberg / Voorzitter / minicie@alterno-apeldoorn.nl
Jolanda Essenstam / Secretaritaat & ledenadministratie /  
minicie@alterno-apeldoorn.nl
Miriam ten Voorde / Algemene zaken / minicie@alterno-apeldoorn.nl
Riccardo van Ernst / Wedstrijdzaken / minicie@alterno-apeldoorn.nl
Miranda van Essen /Activiteiten / alterno.miniactiviteiten@gmail.com
Mathilde Jabobs / Activiteiten / alterno.miniactiviteiten@gmail.com
Eric Meijer / Technische zaken / minicie@alterno-apeldoorn.nl
Hilda Knaapen / Technische ondersteuning en beweegdiploma /  
minicie@alterno-apeldoorn.nl

Minicommissie

Programma

MINITRAINERS GEZOCHT!
De minicommissie zoekt nog extra trainers. Nog geen/weinig 
verstand van volleybal? Geen probleem, onze hoofdtrainer zorgt 
ervoor dat u verder geïnformeerd wordt en op een goede manier 
kunt helpen om samen met ons de mini’s naar een hoger niveau 
te brengen. 
Heeft u interesse? Mail dan naar minicie@alternoapeldoorn.nl.

VOOr DE VOLgEnDE TIjDSTIPPEn:

Maandag:  16.30 t/m 17.30 uur assistent trainer. 
  17.30 t/m 18.30 uur assistent trainer
Woensdag:  13.30 t/m 14.30 uur assistent trainer. 
  16.30 t/m 17.30 uur assistent trainer
Donderdag: 16.30 t/m 17.30 uur assistent trainer
Vrijdag:  16.30 t/m 17.30 uur assistent trainer

VRIJWILLIGERSBOKAAL VOOR 
MARGRIET EN HENRIETTE
Een van de inmiddels vele tra-
dities bij Alterno is dat tijdens 
de jaarlijkse vrijwilligers barbe-
cue ook de vrijwilligersbokaal 
wordt uitgereikt. Deze wissel-
beker wordt gegeven aan leden 
die zich het afgelopen seizoen 
verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de vereniging en staat 
eigenlijk symbool voor ieder-
een die zich belangeloos voor 
Dros-Alterno inzet of heeft in-
gezet. 

Wegens omstandigheden vond 
de barbecue deze keer niet aan 
het einde van het oude maar 
aan het begin van het nieuwe 
seizoen plaats. Terwijl de da-
mes seniorenteams in de hal 
een driekampje afwerkten, prik-
ten de kaderleden op hetzelfde 
moment in het clubhuis een 
vorkje. Alvorens zich te kunnen 
storten op de edele kunst van 
het vleesroosteren, richtte voor-
zitter Henk Wijnsma zich eerst 
tot alle aanwezigen met een 
dankwoord, waarna hij over-
ging tot het beschrijven van de, 
voor deze keer, twee leden die 
het volgens het bestuur hadden 
verdiend om eens extra in het 
zonnetje te worden gezet. Met 
een bloemetje en een bonnetje 
werd het dankjewel vervolgens 
nog eens extra benadrukt.
De eer van Vrijwilliger van het 
jaar viel deze keer te beurt aan 

Henriette Kunst en Margriet uit 
den Bogaard. De eerste vanwege 
haar inzet als secretaris van de 
jeugdcommissie.”Als stille kracht 
zorgde Henriette dat of het nu 
om de contacten met de Ne-
vobo, de teamindelingen of de 
Open Club zaken ging, alles altijd 
op en top was geregeld”, aldus 
de voorzitter.
Ook voor Margriet waren er 
lovende woorden. “Nog altijd 
actief bij de recreanten op de 
dinsdagavond, kon er altijd een 
beroep op Margriet worden ge-
daan. Niet alleen als het ging 
om bardienst, maar ook om het 
schoonmaken van de keuken, 
het wassen van theedoeken….
Margriet deed het allemaal”, Na-
dat ook zij de bloemen en felici-
taties van secretaris Marga Tijs-
sen in ontvangst had genomen, 
overhandigde  Henk Wijnsma 
de wisselbeker, die beide dames 
komend jaar overigens wel moe-
ten delen, alvorens de barbecue 
definitief voor geopend te ver-
klaren.



Op 15 augustus zijn we met een 
kleine groep begonnen aan de 
voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen. Lisa, Kirsten, Tess en Char-
lot waren op dit moment nog bij 
Jong Oranje dat in voorbereiding 
was op het EK in Albanië. Met dit 
kleine groepje hebben we voor-
al veel individueel gewerkt. Na 
de eerste voorbereidingsweken 
kwamen Tess en Kirsten weer 
terug en konden we langzaam 
gaan werken aan een aantal af-
spraken en routines. De eerste 
oefentoernooien in Turnhout 
en Sneek waren dan ook voor-
al afstemmen en elkaar beter 
leren kennen en dit nog zonder 
Eric, Charlot en Lisa. Er werden 
dan ook wisselende resultaten 
behaald, maar we waren bezig 
met ons proces en voor ons ging 
het dan ook niet om winnen of 
verliezen. 

Vanaf woensdag 12 september 
zijn we met de volledige groep 
begonnen. Vooral voor de mei-
den die al een maand met een 
kleine groep bezig waren was 
dit erg fijn. Zo mochten we 15 
september voor het eerst met 
het hele team op pad richting 
Outmarsum. Hier speelden we 
tegen Set-Up, Sneek en Münster 
(Uitslagen 1-1, 0-2  en 0-2). In 
de avond stond er een chinees 
buffet voor ons klaar in de Alter-
nohal en werden op een ludieke 
manier de ouders en familie van 
elkaar voorgesteld. Ook hier nog 
een speciale vermelding voor 
het Dros Alterno klusteam die 
ook mee kwamen eten na het 
harde werk wat ze in het nieuwe 
Apeldoorns volleybalhuis heb-
ben verzet. Zondag erna met z’n 
alle naar Ochten waar Matt van 
Act-Impuls een mooie dag had 

samengesteld voor deze jonge 
groep meiden. Veel actie en uit-
eindelijk met een vlot over het 
meer. Daarna lekker afgesloten 
met een BBQ. Nogmaals dank 
aan Matt voor deze geslaagde 
dag.

Na een vrije maandag mochten 
we dinsdag weer aan de slag 
richting ons volgende weekend. 
Klaar om een nieuwe stap te zet-
ten in ons proces. Op zaterdag 
speelden we tegen Talentteam 
en Apollo en hier werd ook voor 
het eerst gewonnen wat vooral 
voor het zelfvertrouwen even 
fijn was (Uitslagen 2-2 en 2-1 
winst). Zondagmorgen was het 
alweer vroeg dag voor een ritje 

richting Lendelede. In Lendele-
de mochten we het opnemen 
tegen de thuisploeg Lendelede 
en de Belgische kampioen Klie-
drecht. Een leerzame dag waar 
we als team weer een volgende 
stap hebben gezet (Uitslagen 
1-2 en 0-3 verlies). 

De daaropvolgende week speel-
den we op donderdag 27 sep-
tember uit bij Set-Up in de Lutte. 
Met hard werken, steeds netter 
volleybal en een betere afstem-
ming waren we duidelijk weer 
een stapje verder (Uitslag 4-0 
winst).

Erik Meijer
Trainer Dames 1

EEN NIEUW SEIZOEN, NIEUWE HOOfDSPONSOR, 
NIEUW TEAM, NIEUWE STAff EEN fRISSE START
We gaan dan eindelijk beginnen aan het nieuwe seizoen. We zijn 
een nieuwe weg ingeslagen na de mooie resultaten van de afgelo-
pen jaren viel het team helemaal uit elkaar en heeft Ali besloten 
om te stoppen bij Alterno. Met een volledig nieuwe staff, nieuwe 
hoofdsponsor (Dros Schoonmaak) en maar liefst  2 speelsters van 
afgelopen seizoen gaan we vanaf komend seizoen starten met een 
nieuw programma met veel trainingsuren, krachttrainingen en vi-
deo momenten. Zo trainen we bijvoorbeeld ook in de ochtend. 
Starten met een jonge groep betekent dus ook nieuwe ambities. 
We zijn samen bezig om iedere dag opnieuw beter te worden en 
steeds meer ingespeeld te raken op elkaar. We gaan hard werken 
en hopen onze werklust te kunnen laten zien aan het publiek. 
Hieronder een klein stukje over de voorbereiding tot nu toe;



DROS-ALTERNO DS 1
6 oktober - 20.00 uur

nr. naam Lengte Leeftijd Positie

1	 Yvette	Visser	 178	cm	 18	 Libero

2	 Tess	de	Vries	 185	cm	 17	 Diagonaal

3	 Gina	Valenti	 184	cm	 19	 Passer/Loper

4	 Laura	Overwater	 188	cm	 20	 Middenaanval

5	 Lisa	Nobel	 181	cm	 18	 Passer/Loper

6	 Caya	van	Cooten	 188	cm	 21	 Passer/Loper

7	 Daphne	Broekhuis	 175	cm	 17	 Spelverdeler

8	 Froukje	Hoenderboom	 178	cm	 18	 Passer/Loper

9	 Charlot	Vellener	 180	cm	 17	 Spelverdeler

10	 Kirsten	Bröring	 190	cm	 18	 Middenaanval

12	 Romy	Hietbrink	 183	cm	 25	 Middenaanval

Trainer: Eric	Meijer

Ass. trainer: Vincenzo	Valenti

Ass. trainer: Frans	Schäffer

Coach:	Ina	Rouwenhorst

Assistent coach: Gert	Ketel

Team contactpersoon:Alex	Vlessert	

Manager: Alex	Vlessert

Scout: Rick	van	Andel

SPELERS    

DROS

Alterno
Apeldoorn

BEGELEIDING



VOLLEYBAL DAMES

DROS-ALTERNO DS 1 -  EUROSPED DS 1 

Officials 
1E SCHEIDSrECHTEr
DANIëL	JETTKANDT

2E SCHEIDSrECHTEr
MICHIEL	DE	KORT

jUrYLID
HuuB	VAN	BuuL

LIjnrECHTEr 1
ANDRE	TEN	CATE

LIjnrECHTEr 2
WILCO	LANGEVOORT

mini´s vd week 

PIEN VAN RIJN 

MD3

DEMI DE GRAAF

 MD2

nr. naam Leeftijd  Lengte Positie

1 SUSANNE KOS   05-01-00 1.70 m libero

2 CHARLOTTE HAAR  12-05-99 1.81 m spelverdeelster

3 JUDITH KAMPHUIS  15-2-93 1.73 m  passer/loper

4 ELINE GOMMANS  02-07-94 1.88 m  midden

5 KIRSTEN WESSELS  04-08-98 1.86 m  passer/loper

6 DAGMAR BOOM  01-05-00 1.82 m  passer/loper

7 DAPHNE KNIJFF  22-05-96 1.86 m  passer/loper

8 VERA MULDER  14-09-00 1.89 m  diagonaal

9 ELINE TIMMERMAN 30-12-98 1.91 m  midden

10 LAURA DE ZWART  19-03-99 1.98 m  midden

11 CELINE KEIJSERS 27-12-94 1.94 m  diagonaal

12 ROCHELLE WOPEREIS 28-9-1994 1.86 m  spelverdeelster

SPELERS                

Trainer/coach: JAN BERENDSEN 

2e Trainer/coach: JEFFREY SCHARBAAI 

Fysiotherapeute: YVONNE KUIPER 

Fysiotherapeute: MARLON VOORTMAN 

Data-analist: SHARON OLSMAN 

Teammanager: RENATE BÜTER

BEGELEIDING
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sponsoren



DROS-Alterno Dames 1     seizoen 2018/2019 VOLLEYBAL DAMES



EERSTE WEDSTRIJD MA2

De eerste wedstrijd van het 
seizoen is weer geweest en we 
hebben helaas 4-0 verloren. 
Vaak liepen we gelijk op, maar 
lieten we het halverwege een 
beetje liggen. Het enthousiasme 
was er wel en iedereen wilde erg 
graag winnen, maar het zat er 
helaas niet in. We hadden ster-
ke en zwakke punten. Een van 
onze sterke punten was dat veel 
energie hadden en dat we bijna 
alleen maar strakke serves had-
den. Ons zwakke punt lag vooral 

bij de pass, hierdoor konden we 
heel weinig aanvallen en heb-
ben we daarom weinig punten 
gescoord. Ook moeten we be-
ter met elkaar communiceren, 
omdat de ballen soms blijven 
liggen. Over het algemeen vond 
ik het een goede wedstrijd, maar 
het had zeker wel beter gekund.

Setstanden: 
25-11,25-22,25-12,25-18

Michelle

DE EERSTE VAN HET SEIZOEN MB2
Zaterdag 29 September heb-
ben wij onze eerste wedstrijd 
van het seizoen gespeeld tegen 
Heeten sportief. We wisten dat 
zij van VVH hadden gewonnen 
dus we dachten ze zijn vast niet 
slecht.

Dus nadat we hadden inge-
speeld gingen we vol goede 
moed de eerste set in. Dat ging 
ook erg goed we hadden een 
goede voorsprong en we kwa-
men al snel richting het eind 
van de set. Toen ging het even-
tjes wat minder en kwam de te-
genstander weer terug tot een 
stand van 23-21. Na een span-
nend eind hebben wij de set 
met 25-23 gewonnen. Op naar 
de volgende set.

Nieuwe opstelling, nieuwe kan-
sen om ook deze set te pakken. 
Ons begin was wat minder, we 
kwamen al snel op een ach-
terstand maar wisten die door 

wat goede services weer terug 
te brengen tot een kleine voor-
sprong. Onze pass ging niet zo 
goed, maar door af en toe een 
goede service reeks neer te zet-
ten hebben we het voor elkaar 
gekregen deze set ook te win-
nen. Dit keer met 25-22.

We wisten dat we de derde set 
een beter begin moesten neer-
zetten want anders was er een 

grote kans dat we deze set niet 
zouden winnen. Dus daar gin-
gen we met weer een nieuwe 
opstelling en dus ook weer nieu-
we kansen. Ons begin ging weer 
niet goed we hadden een aardi-
ge achterstand maar wisten die 
weer tot gelijkstand te brengen 
door een service reeks van Tes-
sa. Toen we richting het eind van 
de set kwamen werd het aardig 
spannend want onze pass had-

den we nog steeds niet op orde 
en hierdoor pakten we alleen 
punten met services of door fou-
ten van de tegenstander. Helaas 
heeft onze pass ervoor gezorgd 
dat we deze set hebben verloren 
met 25-23.

Toen de laatste set aanbrak wil-
den we niets anders dan win-
nen, want we hadden geen zin 
in een vijfsetter. Ons begin was 
weer bagger maar ook nu wis-
ten we dit weer goed te maken 
en dat zorgde ervoor dat we een 
redelijke voorsprong hadden, 
de passes kwamen nu al wat 
beter aan en daardoor konden 
we wat meer ons eigen spelletje 
gaan spelen. Er zaten dus ook 
wat mooie rally’s in. Uiteindelijk 
heeft ons wat betere spel er-
voor gezorgd dat we de set en 
dus ook de wedstrijd hebben 
gewonnen. De puntentelling van 
de laatste set was 25-17.
Fleur van Dijk

REMCO IS SUPPORTER 
VAN SCHOON

Ik ben Supporter van Schoon!! Al 
3 jaar lang ruim ik als vrijwilliger 
#zwerfafval #blikjes op in het ka-
der van #Apeldoornrein! 

Dit doe ik altijd tijdens het uit-
laten van onze hond ! Vandaag 
de opbrengst van de afgelopen 

8 maanden ingeleverd! Let wel 
1197 stuks ??! (In 2016 / 769 
stuks in 2017 / 969 stuks ) Op-
brengst gaat overigens naar Vol-
leybal Vereniging #Alterno. Daar 
volleybalt mijn dochter Luna

Remco Strikwerda.



Dros/Alterno is één van de 
grootste volleyclubs van ne-
derland. Het spreekt niet voor 
zichzelf dat grote volleybal-
clubs ook een behoorlijke 
jeugdopleiding hebben. Bij 
Dros/Alterno is dat wel zo. In 
deze groene Flits brengen we 
jullie graag op de hoogte hoe 
we onze jeugd opleiden. We 
zijn namelijk flink aan het werk 
met het verder verbeteren van 
onze jeugdopleiding, in samen-
werking met een aantal fijne 
externe partijen. 

Trainers op elke groep
Het is gelukt om voor iedere 
groep een fijne trainer te vinden. 
Helaas moesten door werk en 
studie ook alweer twee trainers 
zich terug trekken. We begrijpen 
dat dat niet fijn is, want alle spe-
lers willen graag een eigen trai-
ner/coach. We doen er daarom 
alles aan om die laatste twee 
groepen weer van een trainer 
te voorzien. Mocht je suggesties 
hebben, twijfel niet om te mai-
len naar de jeugdcommissie.

Stagelopen bij Dros/Alterno
Op dit moment lopen 4 jonge-
ren stage bij Alterno. Het gaat 
om stages van een paar weken 
vanuit het voortgezet onderwijs 
en om stages voor het hele jaar 
vanuit het CIOS. We vinden het 
belangrijk om plaats te bieden 
aan stagiaires, want we leiden 
niet alleen graag onze jeugdle-
den op maar ook nieuwe trai-
ners. Als je ook stage wil lopen 
bij Alterno, neem dan contact op 
met de jeugd- of minicommissie.

Met elkaar maken 
we een mooi jaar
Rond de teams zijn veel men-
sen betrokken: trainers/coa-
ches, ouders, coördinatoren en 
de spelers zelf natuurlijk. Maar 
ook scheidsrechters, zaalwacht, 
bardienst, faciliaire dienst... Ze 
doen het allemaal zonder eigen 
belang, zodat iedereen lekker 
kan volleyballen. Het is fijn dat 
we als club alles kunnen regelen 
met vrijwilligers! 

Mocht er iets fout gaan, wordt 
dan niet boos, maar overleg 

even. Met elkaar zijn we Al-
terno! En mocht je dus zelf zin 
hebben om iets te doen voor de 
club, meld je dan bij de jeugd-
commissie, dan denken we met 
je mee.
OFO-project
Op 12 juni waren 80 belangstel-
lende aanwezig op de informa-
tie-avond over het OFO-project 
(Ontwikkelfasegericht Oplei-
den). Vanuit dit project krij-
gen we hulp bij het opnieuw 
ontwikkelen van ons technisch 
jeugdbeleidsplan. En ook bij het 
opleiden en bijscholen van onze 
jeugdtrainers en het opzetten 
van trainersbegeleiding.
Tot ons plezier hebben zich op 
die avond voor ieder onderwerp 
ruim voldoende deelnemers 
aangemeld. Deze maand hopen 
we alle groepen opgestart te 
hebben. In november volgt de 
trainersscholing. Over een jaar 
kunnen we vertellen wat het re-
sultaat is! 

Extra trainen buiten Alterno
Veel spelers trainen vaker dan 
Alterno aanbiedt. Dat kan – on-
der bepaalde voorwaarden – bij 
FSG (MABC, JAB), RTC en sinds 
de zomer ook bij de volleybal-
school van Redbad Strikwerda 
(JC). Deze externe partijen bie-
den los van de vereniging uitste-
kende programma’s aan. Door 
het huidige externe aanbod is 
besloten AVA alleen nog aan te 
bieden aan de D-jeugd. 

Extra training breedteteams
Voor spelers in teams die één 
keer per week trainen, biedt Al-
terno vanaf het najaar een extra 

training aan. Zo heeft iedereen 
de kans om twee keer per week 
te trainen. 

Testdagen Isokin
Vlak voor de zomer hebben we 
de samenwerking met Isokin ge-
evalueerd. We hebben weder-
zijds uitgesproken dat we de sa-
menwerking graag intensiveren. 
De lijnteams worden drie keer 
uitgenodigd voor testdagen. Op 
die dagen wordt de motorische 
ontwikkeling van spelers geme-
ten. Dit gebeurt langdurig (6 
jaar). Zo kunnen blessures snel 
gesignaleerd worden. De trai-
ners gebruiken de resultaten bij 
de opbouw van hun programma. 

Open Clubkampioenschappen
Uiteraard gaat Dros/Alterno 
weer met 8 jeugdteams deel-
nemen aan het Open Club Toer-
nooi. Dit is een toernooi waar-
voor verenigingen hun sterkste 
team per leeftijdscategorie in 
kunnen schrijven, ongeacht het 
team waarin deze spelers mee-
doen in de competitie. Jeugd-
spelers die al in de seniorencom-
petitie spelen mogen dus ook 
meedoen en dat gaat ook zeker 
gebeuren. 

In de loop v°an deze maand ont-
vangen potentiële spelers een 
uitnodiging voor de eerste trai-
ning of voor een selectietraining. 
Het toernooi heeft drie rondes 
en uiteraard gaan wij proberen 
de finaleronde te bereiken met 
8 teams. En als dit niet lukt, dan 
hopen we toch dat iedereen een 
mooi toernooi heeft kunnen 
spelen. 

Samenstelling jeugdcommissie
In de jeugdcommissie zitten vijf 
coördinatoren. Als je vragen 
hebt, ga dan in eerste instantie 
naar de trainer. Als die je niet 
kan helpen, benader dan de co-
ordinator. 
-  Mirjam Zijlstra / coördinator 

MC 2/4/5/6
-  Peter Bredenoort / coördina-

tor MA/B 2/3 
-  Mieke Roelofs / coördinator 

MA/B/C 1
-  Richard Pol / Stephan Draaijer 

coördinator JA/B/C 1/2/3
-  Jacqueline Koopman /  

secretaris
- Marga Tijssen / secretaris
- Rob van den Dool / voorzitter

MC3 is een miniteam dat alvast 
meedoet aan de jeugdcompeti-
tie. Dit team valt onder verant-
woordelijkheid van de minicom-
missie.

Spelregels
Zit je ook wel eens op de tribu-
ne en snap je de beslissing van 
de scheidsrechter niet? Doe dan 
eens de Volleybalmasterz-spel-
regelkwis: https://www.volley-
balmasterz.nl/oefenen/. Als je 
het leuk vindt, kun je hier zelfs je 
scheidsrechterslicentie halen. Je 
mag dan jeugdwedstrijden flui-
ten (geen topklasse) en de laag-
ste seniorenklassen. In dat geval 
heb je wel een nevobo-nummer 
nodig. Mail de jeugdcommissie 
als je dat wilt, dan regelen wij 
met de penningmeester een 
gratis registratie. 
En natuurlijk zul je na het be-
halen van je licentie zien dat de 
scheidsrechter een verkeerde 
beslissing neemt op een cruci-
aal moment. Kan gebeuren: de 
scheids ziet en beslist in een 
split-second en vindt dat vaak 
spannend. Laten wij blij zijn dat 
die scheidsrechter er is en laten 
wij er met zijn allen voor zorgen 
dat iedere scheidsrechter met 
plezier bij Alterno komt fluiten, 
zonder kritiek van het publiek in 
zijn nek.

We wensen iedereen een fan-
tastisch seizoen!!

Jeugdcommissie 
Alterno

JEUGDOPLEIDING DROS/ALTERNO



Dames 2 hupsakee….
Ons seizoen kent niet zo’n mak-
kelijke start. De eerste twee 
wedstrijden werden helaas ver-
loren. Maar… we blijven hard 
trainen en geven ons natuurlijk 
niet zomaar gewonnen. 
Vandaag (zaterdag) komt Peel-
push uit Meijel op bezoek. 
Zij zijn gedegradeerd uit de ere-
divisie, maar hebben een team 
dat mee gaat draaien in de bo-
venste regionen. 
Wij gaan voor een spetterende 

wedstrijd waarin we enthousi-
ast en hard willen werken om de 
punten in onze eigen Alternohal 
te houden! Kom ons aanmoe-
digen en steun ons naar onze 
hopelijk eerst overwinning dit 
seizoen. De dertiende man kan 
echt het verschil maken! Trom-
meltje mee, toeter in de tas, 
handen en stem heb je altijd 
mee dus laat je horen voor de 
meisjes van twee!
Groetjes dames 2

6 okt. 17:30 Dros-Alterno DS 2 - Peelpush DS 1 
20 okt. 17:30 Dros-Alterno DS 2 - SV Dynamo Apeldoorn DS1
27 okt. 17:00  Dros-Alterno DS 2 - Weghorst Makelaardij  

WVC Volley DS 1 WIERDEN
24 nov. 17:30  Dros-Alterno DS 2 - Orion Volleybal Doetinchem DS1
22 dec. 17:30 Dros-Alterno DS 2 - Laudame Financials VCN DS1
12 jan. 17:30 Dros-Alterno DS 2 - Innovatiemakelaars.nl WSV DS 1
27 jan. 15:00 Dros-Alterno DS 2 -VoCASA DS 1 
2 feb. 16:30 SV Dynamo Apeldoorn DS 1 - Dros-Alterno DS2
9 feb. 20:00 Dros-Alterno DS 2 - IMS/Voltena DS 1 
9 mrt. 17:30 Dros-Alterno DS 2 - VV Utrecht DS 1 
23 mrt. 20:00  Dros-Alterno DS 2 - IBM Client Innovation  

Center Benelux/Veracles DS 1 
6 apr. 17:30 Dros-Alterno DS 2 - Prima Donna Kaas Huizen DS 1

Programma

VRIENDEN VAN ALTERNO (VVA)

Wat zou het fijn zijn, als we niet 
alleen nu, maar ook in de toe-
komst al onze leden kunnen blij-
ven voorzien van de kleine din-
gen, die het juist zo fijn maken 
bij Alterno.Zoals:

–  een verzoek van de jeugdcom-
missie om een bijdrage voor 
het Sinterklaasfeest

–  de minicommissie die ons 
vraagt de kosten te dragen van 
shirtjes voor het jaarlijkse mi-
nikamp

–  vraag van de barcommissie bij 
te dragen in de aanschaf van 
een beamer

–  het verzoek van het bestuur 
om een bijdrage voor het 
meubilair in onze nieuwe busi-
ness-ruimte

Regelmatig komen er vanuit de 
v.v. Alterno dergelijke verzoeken 
bij het bestuur van de VVA.
Het bestuur bekijkt dan of wij 
financieel kunnen helpen. Ui-
teraard moet er wel voldoende 
in de kas zitten!Vandaar dat wij 
altijd op zoek zijn naar “Vrien-
den”. Iedereen kan lid worden 
van de VVA!De VVA verkrijgt nl. 
haar financiën door bijdragen 
van mensen en/of bedrijven, 

die zich hiervoor hebben aan-
gemeld en jaarlijks een bijdrage 
doen.De “Club-van-100” is in 
de VVA geïntegreerd. Deze club 
bestaat uit mensen die jaarlijks 
€100,00 afdragen aan de VVA. 
Wil je lid worden van deze club? 
Stuur een mail naar vva@alter-
no-apeldoorn.nl . Indien je wilt 
zien wie er al lid zijn van de Club-
van-100 klik dan hieronder op 
de link.

Lid worden van de VVA: Down-
load het lidmaatschapsformu-
lier op onze website, vul het in 
en mail het naar: vva@alter-
no-apeldoorn.nl. U mag natuur-
lijk ook gewoon een e-mail stu-
ren. De minimale bijdrage is: € 
25,00 p.j.

Voor uw bijdrage ontvangt u 
jaarlijks een factuur en ontvangt 
u een jaarverslag. Eens in de 2 
jaar houden wij een ledenbij-
eenkomst.

Het bestuur van de VVA bestaat momenteel uit (vlnr.): René Geerdink 
(penningmeester), Ton Demmer (secretaris) en Wim Burghout(voor-
zitter)

Recreanten
competitie is weer 
gestart
Wie dacht dat de recreanten van 
Alterno uitsluitend trainen, heeft 
het mis. Eens in de  maand spelen 
de teams een ware competitie 
tegen andere recreantenteams 
van andere verenigingen.  Twee 
setjes op tijd, 3 of 4 wedstrijden 
op een avond, in de Mheenhal. 
Kom gerust eens kijken. Het is 
erg gezellig en gaat er ongeloof-
lijk sportief aan toe. We gunnen 
elkaar mooie reddingen, fraaie 
aanvallen, maar strijden toch ook 
om de punten. Want ook hier 
geldt: winnen is toch leuker dan 
verliezen (meestal). 

ADVERTEREN?
 Adverteren 

in de 
Groene flits 
kan al voor 

25 euro 
per seizoen

 

Voor meer 
informatie: 

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



VV ALTERNO DS 2 -
PEELPUSH DAMES 1

SPELERS
nr. naam Lengte Leeftijd Positie
1 Danisha Willems 170 cm 17 Libero
3 Judith Schaap 173 cm 20 Spelverdeler
4 Imre Schuitemaker 182 cm 20 Middenaanval
5 Sanne Verweij 181 cm 18 Diagonaal
6 Barbara Knap 174 cm 44 Spelverdeler
7 Silke Schuitemaker 182 cm 22 Passer/Loper
8 Ellen Luttikhuis 185 cm 35 Passer/Loper
9 Marloes Zinnemers 182 cm 34 Middenaanval
10 Heleen van der Heijden 187 cm 19 Middenaanval
11 Kimberley Smit 180 cm 23 Middenaanval
13 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 38 Passer/Loper

BEGELEIDING

Trainer: Arno Lippmann
Team contactpersoon: Marloes Zinnemers
Manager: Marloes Zinnemers

6 oktober 
17.30 uur

SPELERS
nr naam Positie
1.  Noa Klerckx Passer/loper
2.  Karin Mennen Libero
3.  Claire Crijns Middenspeelster
4.  Lieke Oomen Spelverdeelster
5.  Manouk Hermans Middenspeelster
6.  Sanne de Vries Diagonaal 
7.  Ilvy Sanders Middenspeelster
8.  Lotte van der Horst Diagonaal
9.  Eke Denessen Spelverdeelster
10. Jitske Lagarde Passer/loper
11. Anouk de Jong Libero
12. Jody Selten Passer/loper
13. Suzanne Cartigny Middenspeelster

BEGELEIDING
Trainer/coach: Johan Leenders
Ass. Trainer: Rikus Leenders
Ass. Trainer/coach: Wilfred Jacobs
Ass. Trainer: Roel Coenen

mini´s vd week 

MILA WETErKAMP

 

WIEKE SA

Een leuke foto, verhaal of iets 

anders te melden?
Stuur een mail naar:

 info@alterno-apeldoorn.nl



HOOfDSPONSOR

SPONSORS
Edison College

Fresh! Catering

Van den Berg schilders

San Remo

Ghala

Wenz Uitvaart

Erima

Zoem Kidsfashion

Remeha

Autopalace Apeldoorn

Grolsch

Leeuwis fysiogroep

Gidion

Bermo montage

Birze automaterialen

Plus Nico de Witt

Isokin

De Tuinman

Apeldoorn en Bloemzaad

Uitgeverij Stedendriehoek

Carwash Kleiboer

AA - Drink

Kugel licht en geluid

Tempelman

Rabobank Apeldoorn

Fong Sheng

De Kabath

Mizuno

Buro Philip van den Hurk

Club Pellikaan

Pabo Saxion Deventer

Veldwijk Sportprijzen

Bakker Toet

OneTwoCode

DROS facility groep

UITGEVERIJ



Alles weer spik en span 
en hersteld

Grote Club Actie is weer gestart: 

Win je eigen teamuitje

Je hebt het vast gezien (althans 
dat hopen wij). Alles is afgelopen 
zomervakantie onderhanden 
genomen. Zo is de hele kanti-
ne gesopt, de vloer geschrobd, 
de ramen gezeemd, de keuken 
gepoetst. Daar is het niet bij ge-
bleven. De voetbaltafel en air-
hockey tafel zijn verplaatst naar 
de ruimte bij de kerkbanken. Zo 
kan er op ieder moment mee ge-
speeld worden. Graag wel weer 
netjes achterlaten met de balle-
tjes in het spel en de schuif en 
vegers op het bord. Zo kunnen 
we er met z’n allen veel plezier 
aan beleven.

Naast het poetsen is er ook veel 
hersteld. Alle netten zijn na-
gekeken, is er geschilderd, zijn 
de lampen nagelopen, de dou-
che-koppen kalkvrij gemaakt, 
de reservebankjes voorzien van 
nieuwe ‘poten’, de muziek-in-
stallatie aangepast, kasten op-
geruimd, ballen uitgezocht, alle 
ballenkasten hersteld, de dou-
che-installatie is nagekeken na 
lekkage, muziekhok opgeruimd, 
losse tafels opgeruimd,  is het 

dak van de hal en kantine weer 
vrij van rommel, zijn de afvoer-
pijpen weer leeg, is de boven-
ruimte geschikt gemaakt voor 
onze hoofdsponsor, is buiten de 
NP weer netjes herkenbaar…. 
En nog veel meer. Vele handen 
hebben dit gedaan, zowel man-
nen- als vrouweninzet. Dank-
baar werk en we willen graag 
dat onze dankbaarheid dat het 
weer netjes en hersteld is, lan-
ge tijd vasthouden. En daar kan 
jij bij helpen. Zorg dat ONZE hal 
en kantine bruikbaar is en blijft 
voor alle Alternoleden. Is er iets 
kapot, meld dit dan bij de klus-
commissie. 

Vanaf 15 september zijn de lo-
tenverkopers van de Grote Club 
Actie weer op pad gegaan. Zo-
veel mogelijk loten verkopen 
voor onze vereniging. Dit jaar 
sparen we voor nieuwe picknick-
tafels voor buiten. De oude tafel 
is echt toe aan vervanging.

Mini- en jeugdteams strijden 
om de verkopen van de meeste 
loten. Het team dat de meeste 
loten verkoopt, krijgt het aantal 
loten x 50 cent uitgekeerd. Hier-
van mogen zij een leuk teamuit-

tje doen. Het belooft een span-
nende strijd te worden tussen 
de teams, terwijl ze allemaal 
meedoen aan hetzelfde doel. 
Lotenverkopers, succes.

Maar ook de andere leden kun-
nen loten kopen. Je kunt de loten 
zelfs digitaal kopen. Ga naar Lo-
tenkopen  en bestel én betaal di-
rect de loten. En niet onbelang-
rijk: ding mee naar de bijzonder 
fraaie hoofdprijzen van de Grote 
Club Actie.  Op 13 december zijn 
de winnaars bekend. 

Plastic flesjes en blikjes: nog steeds 
de moeite waard om in te leveren

Darten, ook dit seizoen weer
Net als afgelopen jaar staat er 
maandelijks weer een darttoer-
nooi op het programma. Iedere 
laatste vrijdag van de maand 
kunnen de pijlen gegooid wor-
den. Loop gewoon binnen en 
gooi ook eens een pijltje. Vanaf 
19.30 uur gaan de dartborden 
open. Een kopje koffie, een pra-
tje, een biertje… en natuurlijk de 

hoop op ‘onehundredandeighty-
yyyyy’.  Helaas geen man naast 
het bord die je punten bijhoudt. 
Dat moet je zelf doen. Gezel-
lig om zo  andere Alternoten te 
ontmoeten of de uitdaging aan 
te gaan met je teamgenoten. 

Tot de laatste vrijdag 
van de maand. 

Tot 1 januari 2019 mogen we 
nog  lege flesjes en blikjes inle-
veren bij diverse inname-pun-
ten, waarvoor wij als Alterno 
dan geld ontvangen. De actie 
‘Heel Apeldoorn Rein’ loopt tot 
dan door en daar willen we dan 
ook echt gebruik van maken. De 
groene container voor in het hal-
letje is bedoeld om de lege fles-

jes en blikjes in te verzamelen. 
Maar je kunt ook zelf naar een 
inleverpunt. 
Bij WC De Mheen en Eglantier 
kun je de flesjes/blikjes inleve-
ren bij de retourpunten. Gebruik 
code 1003, zodat de baten (5 
cent per flesje/blikje) ook daad-
werkelijk bij Alterno terecht ko-
men.



*

VRIENDEN VAN

DESIGN

Programma 
Alternohal
Zaterdag 6 oktober

12:30 Dros-Alterno JC 2 
 - TweeVV JC 2
12:30 Dros-Alterno JB 2 
 - Trivos JB 1
14:30 Dros-Alterno JC 1 
 - SSS JC 1
14:30 Dros-Alterno HS 6 
 - BSV HS 1
17:30 Dros-Alterno DS 2 
 - Peelpush DS 1
20:00 Dros-Alterno DS 1 
 - Eurosped DS 1

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

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101, T. 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

Alterno
Activiteiten
Kalender

OKTOBER

20 OKT
Mini-nacht

nOVEMBER

03 NOV
Mini-ochtend

04 NOV
Dames 1 - Set Up ‘65

10 NOV
Mini-ochtend
Dames 1 - US

21 NOV
Dames 1 - Sliedrecht Sport

23 NOV
Sinterklaasfeest

24 NOV
Mini-ochtend

24 NOV
Dames 1 - VC. Sneek

DECEMBER

08 DEC
Dames 1 - Apollo 8

15 DEC
Dames 1 - Talent team

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


