
De jeugdcommissie draait 
een project om de trainingen 
en het coachen van de jeugd-
teams in een lijn te brengen. 
‘E’en van de onderdelen is een 
enquête onder trainers/coa-
ches, ouders en spelers van de 
betrokken teams. 

Afgelopen week was ik bij een 
bespreking waar de stand van 
zaken van het project werden 
besproken. Een belangrijk on-
derdeel is de afstemming van 
de trainingen en veel variatie 
in de oefenstof. Ook zullen trai-
ners begeleid worden. Wat mij 
opviel was de positieve energie 
van de betrokkenen. 
En ook de resultaten van de 
enquête:  Sportief gedrag en 
spelplezier scoorden het aller-
hoogst. Daar moet het dus om 
draaien binnen onze vereniging.  
Het cijfer dat aan Alterno werd 
gegeven ligt boven de 8. 
U zult begrijpen dat ik heel blij 
ben met die 8, maar ik vind het 
nog belangrijker dat plezier en 
sportiviteit blijkbaar de kernen 
van de onze vereniging zijn. 
We hebben dat ook in onze 
missie staan: dat iedereen met 
veel plezier en op een passend 

niveau volleybal kan spelen. 
Dit geldt voor het Nijntje pro-
gramma dat is gestart, en de 
start van trainingen voor de 
jongste jeugd in Zuidbroek, 
maar ook voor de topteams bij 
de jeugd, de heren en dames.   
Zij zijn de vlaggenschepen van 
onze vereniging.  Daar moet 
ook plezier, sportiviteit en be-
trokkenheid uitstralen. 

Bij de trainingen en de wed-
strijden straalt Dames 1 zeker 
plezier uit.  Ik hoop dan ook dat 
we vandaag een leuke wedstrijd 
zien waar we met plezier naar 
kijken.  

En als ze winnen, dan vergroot 
dat ook nog wel het plezier. 

Fijne wedstrijd
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Plezier… en Sportief
EERSTE DRIEPUNTER

door Jos Mulder 

De uitwedstrijd tegen Talent-
team Papendal was afgelopen 
weekend aan de beurt. Dit was 
dan ook een hele belangrijke. 
Het Talentteam had al 3 pun-
ten weten te behalen, maar 
wij helaas nog niet. Het was 
dus wel eens tijd om wat pun-
ten binnen te slepen. Ook om-
dat er natuurlijk veel beken-
den aan de andere kant van 
het net stonden, zowel voor 
een paar meiden als voor Eric.

De wedstrijd was begonnen. In 
de eerste set was onze serve 
steeds net niet helemaal zoals 
hij moest zijn. Hij moest strak-
ker en harder, met meer risico. 
Voor de rest liep het allemaal 
ook een beetje stroefjes. Hier-
door ging set 1 naar het Talent-
team (25-21). Nadat Eric ons 
ook had ingelicht over de serve 
en de defense posities wat bei-
den werd aangepast, ging het 
wel een stukje beter in de 2e 

set. Ondanks dat er meer ser-
vicedruk werk geleverd bleven 
de meiden van het Talentteam 
overeind en maakten we het 
spannend. Toch wonnen we set 
2 met 23-25. Set 3 en 4 gingen 
op dezelfde voet verder. Ook in 
deze sets was het spel van bei-
de kanten wat rommelig. Ons 
doel was gewoon om deze 3 be-
langrijke punten mee naar huis 
te nemen. Dit is ons uiteindelijk 
gelukt. Set 3 en 4 gingen name-
lijm met een stand van 22-25 
naar Alterno. Met misschien 
niet de beste wedstrijd, maar 
wel 3 punten op zak, vertrokken 
we weer naar Apeldoorn.
Vandaag 3 november spelen 
we uit tegen Regio Zwolle om 
20:00 u, en morgen zondag 
4 november mogen we thuis 
tegen Springendal Set-Up om 
15:30u. U bent van harte wel-
kom en kom ons dan vooral 
aanmoedigen. We hebben alle 
hulp nodig!

Alterno dames 1



3 nov. 9:00 Dros-Alterno N6 1 - Auto van Oort/Rebelle N6 1
3 nov. 9:00 Dros-Alterno N5 2 - Dros-Alterno N5 1
3 nov. 9:00 SV Dynamo Apeldoorn N4 2 - Dros-Alterno N4 1
3 nov. 9:00 Jumbo Van Andel-Ormi N4 1 - Auto van Oort/Rebelle N4 2
3 nov. 9:00 Dros-Alterno N6 3 - Dros-Alterno N6 4
3 nov. 9:00 SV Dynamo Apeldoorn N6 2 - Bruvoc N6 1
3 nov. 9:30 Auto van Oort/Rebelle N4 2 - SV Dynamo Apeldoorn N4 2
3 nov. 9:30 Dros-Alterno N4 1 - Jumbo Van Andel-Ormi N4 1
3 nov. 10:00 Dros-Alterno N5 1 - SV Dynamo Apeldoorn N5 2
3 nov. 10:00 Jumbo Van Andel-Ormi N6 1 - Dros-Alterno N6 5
3 nov. 10:00 Auto van Oort/Rebelle N5 1 - SV Dynamo Apeldoorn N5 1
3 nov. 10:00 SV Dynamo Apeldoorn N3 3 - Dros-Alterno N3 1
3 nov. 10:00 VZK N3 1 - Spiker N3 1
3 nov. 10:00 Orion Volleybal Doetinchem N6 1 - Dros-Alterno N6 3
3 nov. 10:00 Volleybalvereniging Zeewolde N6 1 - Dros-Alterno N6 1
3 nov. 10:30 SV Dynamo Apeldoorn N4 1 - Auto van Oort/Rebelle N4 1
3 nov. 10:30 VZK N3 1 - Dros-Alterno N3 1
3 nov. 11:00 Dros-Alterno N6 5 - SV Dynamo Apeldoorn N6 2
3 nov. 11:00 Bruvoc N6 1 - Jumbo Van Andel-Ormi N6 1
3 nov. 11:00 SV Dynamo Apeldoorn N5 1 - Dros-Alterno N5 2
3 nov. 11:00 SV Dynamo Apeldoorn N3 3 - Spiker N3 1
3 nov. 11:00 Dros-Alterno N6 4 - Orion Volleybal Doetinchem N6 1
3 nov. 11:00 SV Dynamo Apeldoorn N5 2 - Auto van Oort/Rebelle N5 1
3 nov. 11:00 Auto van Oort/Rebelle N6 1 - Volleybalvereniging Zeewolde N6 1
3 nov. 11:00 Dros-Alterno N4 2 - SV Dynamo Apeldoorn N4 1
3 nov. 11:30 SV Dynamo Apeldoorn N3 3 - VZK N3 1
3 nov. 11:30 Auto van Oort/Rebelle N4 1 - Dros-Alterno N4 2

PROGRAMMA MINI-OCHTEND ZA 3 NOV

 

*

Bij Alterno worden heel wat 
theedoeken gebruikt en versle-
ten in de keuken van onze kan-
tine. Margriet wast ze trouw, 
zodat we iedere week weer een 
keurig schoon stapeltje in de 
kast kunnen leggen. Maar de 
laatste tijd grijpen we helaas 
wel eens mis. Het lijkt erop dat 
er theedoeken verdwijnen. 

DAAROM EEN OPROEP: 
heeft u nog ‘oude’ theedoeken 
in de kast liggen die u niet meer 
gebruikt?? Leg ze in de keuken 
van de kantine. Daar zijn ze van 
harte welkom. 

Theedoeken 
gevraagd

Alterno Wenz Midwinter 
Recreanten Volleybal 

Toernooi 2019
ZONDAG 6 JANUARI: MELD JE NU AAN MET JE 

TEAM, VRIENDENGROEP OF FAMILIE. 

Ja, inderdaad, een mond vol. 
Maar het is wat het is. Een 
prachtig, gezellig toernooi met 
een meer dan prima sponsor. 
WENZ staat garant voor iets 
lekkers al voor dat er een bal is 
gespeeld. Daar hopen we stie-
kem ook dit jaar weer op, on-
danks dat we net de oliebollen 
weggewerkt hebben. Het is al-
tijd gezellig om zo kort na de 
start van het nieuwe jaar even 
bij te praten onder het genot 
van een kop koffie en over-
heerlijke vlaai (en de keuze is 
reuze!). Dit aanbod wordt dan 
ook erg gewaardeerd.

Ook deze (mid) winter weer 
een recreantentoernooi. Voor 
bestaande recreantenteams, 
maar zeker ook voor familie- 
of vriendenteams van enig 
recreatief niveau. Let wel, 
er moeten altijd 3 dames in 
het veld staan). Doe gezellig 
mee, want wij gaan voor de 
Olympische gedachte. Mee-
doen is belangrijker dan win-
nen (maar oh, wat is het leuk 
om te winnen!).  Trommel je 
volleybal vrienden bijeen en 
schrijf je in. Nog nooit heb je 
gevolleybald met zoveel gezel-
ligheid. 

GA NAAR DE WEBSITE VAN ALTERNO 
OM JE AAN TE MELDEN.

Darten: kom ook eens 
gezellig darten (en een 
beetje bijkletsen)
Iedere 3e vrijdag van de maand 
gooien we 180 (was het maar 
zo’n feest), maar we blijven oe-
fenen. Dat het niet alleen bij-
zonder knap is wat sommigen 
van ons presteren, maar dat 
het ook heel gezellig kan zijn zo 
met een aantal Alternoten, mag 
eigenlijk geen verrassing zijn. 

Maar toch, onder het genot van 
een drankje, leuke muziek en 
wedstrijden in de hal, is het een 
drukte en gezelligheid van be-
lang. Ook eens proberen? Loop 
gerust binnen en speel een 
potje mee. Geheel vrijblijvend. 
Neem gerust een vriend(in) 
mee. 

Grote Club Actie: 

Welk team kan straks gaan genieten 
van een prachtig teamuitje??
De jaarlijkse Grote Club Actie 
is weer van start gegaan. Alle 
jeugd- en miniteams zijn ac-
tief om zoveel mogelijk loten 
te verkopen. En als beloning 
ontvangt het bestverkopen-
de team het aantal verkochte 
loten x 50 cent als bedrag uit-
gekeerd, om gezamenlijk een 
teamuitje te ondernemen. 
Welk team wil dit nu niet?

De eerste boekjes zijn inmid-
dels ingeleverd. En er staan veel 
teams dicht bij elkaar die strij-
den om de prijs. Dus nog even 
een kleine sprint voor de ver-
koop kan net doorslaggevend 
zijn. 

Lever uiterlijk komende week 
je boekje in, zodat we de loten 
kunnen verwerken. Begin de-

cember zal de uitslag van het 
winnend team bekend worden.

Maar ook als Alterno lid is het 
mogelijk om nog snel even een 
lot te kopen. Daarmee steunt u 
onze vereniging. 

Dus ga snel naar. https://
clubactie.nl/actie/
VolleybalverenigingAlterno Oliebollen: 

ook dit jaar weer 
van Bakkerij Toet

Al jaren bestellen we onze olie-
bollen via Bakkerij Toet. Ook dit 
jaar zullen we deze actie weer 
opstarten. Dus…. Mocht u er 
over denken om oliebollen dit 
jaar niet zelf te gaan bakken, 
maar te bestellen: doe dit via 
Alterno. Binnenkort is hier meer 
informatie over.

*

VRIENDEN VAN

DESIGN



DROS-ALTERNO DS 1
4 NOVEMBER - 15.30 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

-   SPRINGENDAL-SET-UP`65 DS 1

Officials 
1E SCHEIDSRECHTER

GERT	REICHARDT

2E SCHEIDSRECHTER

HANS	OOMES

TECHNISCH JURYLID

MATHILDE	HISSINK

LIJNRECHTER 1

KEES	VERDONK

LIJNRECHTER 2

AERNOUT	NIJBACKER

mini´s vd week 

SANEM BOCU

MD6

TAMINA SEDEQYE

 MD6

Nr. Naam 

1  Jorinda Kremer

2  Kirsten Oude Luttikhuis

3  Jorieke Bodde

4  Noa de Bruin

5  Jopke Schutte

6  Kiki von Piekartz

7  Merle Baasdam

8  Ilse Oude Luttikhuis

9  Marianne het Lam-Scholten

10 Carmen Oude Luttikhuis

11 Daphne Giesselink

12 Martine Stevelink

13 Danielle Nouwen

14 Wies Bekhuis

15 Evie van Kerkvoorde

SPELERS                

Trainer/coach: Lesley de Jonge

Assistent trainer/coach: Tom Engbers, Damir Colo & William Segerink

Manager: Hans Giesselink

Data analist: Martine Van Bemmel-Beekvelt

Fysiotherapeut/Krachttrainer: Renee van Helden

Fysiotherapeut/krachttrainer: Rik Lammerink (Fysiotherapie Ootmarsum)

BEGELEIDING



BEKERAVONTUUR DS2 
AL WEER VOORBIJ

door Riccardo van Ernst 

Afgelopen zaterdag mochten 
we met dames 2 afreizen naar 
Wierden. Geen gewone game 
day maar 1 met twee wedstrij-
den voor de nationale beker.
We speelden tegen de thuis-
club WVC Volley en tegen Su-
dosa- Desto uit Assen. Arno, 
Ellen en Barbara waren er om 
verschillende redenen niet 
bij, maar we hadden in Anton 
Schäffer een goede coach ge-
vonden. Daarnaast zijn Sanne 
Konijnenberg en Britt Rösler 
uit dames 4 met ons meege-
weest.

De eerste wedstrijd begonnen 
we tegen Sudosa. We hadden 
het moeilijk in de passing en 
daarbij waren we niet gretig en 
energiek genoeg in de acties.
Helaas ging deze wedstrijd dan 
ook met 3-1 verloren. Omdat 

Sudosa ook al van WVC Volley 
gewonnen had, zijn zij door 
naar de volgende ronde.
Wij mochten nog aantreden te-
gen WVC. Er viel niks meer te 
halen maar we wilden de dag 
wel positief afsluiten.
Dat is ook goed gelukt. We 
wonnen de wedstrijd met 3-0. 
Er was meer rust in het veld. De 
jonge meiden uit dames 4 heb-
ben goed gespeeld en mede 
daardoor hebben we de over-
winning binnengesleept.
Dag goed afgesloten! Top. He-
laas geen vervolg in de beker, 
dus we gaan ons weer focussen 
op beter worden in de compe-
titie.

Anton, Britt en Sanne, bedankt 
voor jullie bijdrage! Graag ma-
ken we nog een keer gebruik 
van jullie inzet!

Groetjes Dames 2.

door Riccardo van Ernst 

Niet alleen de mini’s kunnen 
meedoen doen aan deze ac-
tie, u als lid van Dros Alterno 
ook. Helpt u ook een team 
van de mini’s mee? Het win-
nende team krijgt een speci-
ale training van Dames 1? Le-
ver hiervoor zoveel mogelijk 
zakken van Bag2school in. De 
kledinginzamelingsactie wordt 
gehouden van maandag 5 no-
vember ’18 tot en met dinsdag 
13 november ‘18.

“Bag2School” is een organisa-
tie welke kleding (dames- he-
ren- en kinderkleding) opkoopt. 
Daarnaast kopen ze ook schoe-
nen, riemen, ceinturen, hoe-
den, handtassen, beddengoed, 
gordijnen en pluche speeltjes 
op. Voor iedere ingezamelde 
kilo krijgen wij Dros Alterno 
€0,30. Uw kind heeft een blau-
we plastic “Bag2School” zak 
mee naar huis gekregen. Deze 
zak mag gevuld worden met 
alle bovengenoemde artikelen 
welke u niet meer gebruikt. De 
zakken worden op woensdag 14 
november opgehaald door een 
vrachtwagen van Bag2School. 
De zakken mogen tijdens trai-
ningstijden in bovenstaande 

periode worden ingeleverd.
Uiteraard mogen er ook meer-
dere zakken gevuld worden. 
Hiervoor kunt u gewone vuilnis-
zakken gebruiken. De ingelever-
de goederen zullen in totaliteit 
op een weegbrug worden ge-
wogen. Wij roepen daarom ie-
dereen op om de kledingkasten 
nog eens goed na te kijken op 
overtollige spullen. Misschien 
zijn er ook opa’s, oma’s, ooms 
en tantes die mee willen helpen 
inzamelen. De zak hoeft echt 
niet per se gevuld te zijn met 10 
kg. Alle beetjes helpen. Uiter-
aard houden wij u op de hoogte 
van de ontwikkelingen van deze 
actie. Alvast hartelijk bedankt 
voor uw moeite en inzet! Uiter-
aard houden wij u op de hoogte 
van de ontwikkelingen van deze 
actie.

Namens Dros Alterno Mini 
Commissie
Vragen?: Alterno.
miniactiviteiten@gmail.com

HET NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA
door Riccardo van Ernst  

Volgende week gaan we star-
ten met de lessen voor de 
allerkleinste mini’s, het Nijn-
tje beweegdiploma, voor alle 
kinderen van 2 tot 4 jaar en de 
sportspeeltuin, voor alle kin-
deren van 4 en 5 jaar.

De sportspeeltuin wordt gege-
ven op maandag van 16.30 tot 
17.30 uur en Nijntje op woens-

dag van 16.30 tot 17.30 uur. 
Beide lessen worden gegeven 
in de gymzaal aan de Walewein-
gaarde.

Bij Nijntje gaan we, samen met 
ouders of opa of oma werken 
aan de motorische vaardighe-
den van het kind. 

Door middel van toestellen en 
kleine materialen leren de kin-
deren springen, klimmen, klau-

teren, rollen, schommelen, glij-
den, vangen, gooien etc. Bij de 
sportspeeltuin gaan we naast 
de lichaamsscholing bezig met 
balvaardigheid, als opstapje 
voor het CMV-volleybal.

Heb je interesse, stuur dan een 
mail naar bij de minicommissie 
(minicie@alterno-apeldoorn) 
of kom maandag (sportspeel-
tuin) of woensdag (Nijntje) naar 
de gymzaal.

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

VolleYBAl dAmes

DROS

Alterno
Apeldoorn

10 november
20.00 uur

gratis ENtrEE

dros-Alterno ds 1
PhArmAfilter Us ds 1
Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101
Tel: 055 5417401
www.alterno-apeldoorn.nl

ALTERNO START AFDELING IN ZUIDBROEK
door Jos Mulder

Na lang overleggen, plannen 
maken en uitwerken is het 
dan eindelijk zover. Volleybal-
vereniging DROS-Alterno start 
na de herfstvakantie met in-
stroom trainingen in de wijk 
Zuidbroek. Op de vrijdagmid-
dag zullen er dan vrije inloop 
trainingen plaatsvinden voor 
kinderen die kennis willen ma-
ken met volleybal. 

Deze trainingen zullen worden 
verzorgd door Hilda Knaapen. 
Een ervaren trainster die bo-

vendien veel ervaring heeft in 
het lesgeven aan jonge kinde-

ren. De trainingen gaan plaats-
vinden vinden in sporthal Het 
Kristal aan de Citroenvlinder 87 
te Apeldoorn. 
De trainingen worden aangebo-
den in twee tijdsblokken.
Kinderen tussen de 6 en 9 jaar 
van 16.00 tot 17.00 uur en kin-
deren tussen de 9 en 12 jaar 
van 17.00 tot 18.00 uur.

We nodige alle kinderen die in-
teresse hebben samen met hun 
ouders graag uit om eens langs 
te komen.

2019: OPEN JEUGD
KAMPIOENSCHAPPEN
door Jos Mulder 
We zijn vanuit de jeugdcie 
en minicie al weer druk in de 
weer voor de komende Open 
Club Kampioenschappen. De 
Open Club Kampioenschappen 
2018/2019 zijn op de volgende 
dagen:
5 januari 1e ronde
23 februari halve finale
30 maart finale
Er zijn 8 teams ingeschreven 
voor dit kampioenschap. De 
volgende teams zijn ingeschre-
ven; MA, MB, MC, CMV-meis-
jes, JA, JB, JC en CMV-jongens. 
We zijn nu bezig met de voor-
bereidingen voor de selectie 
voor deze teams. De MA, MB, 
MC, CMV-meisjes en CMV -jon-
gens, die in aanmerking komen 
voor de Open Club-Selectie-
trainingen, hebben deze week 
daarvoor een uitnodiging ont-
vangen. In december zijn er 3 
trainingen ter voorbereiding op 
dit kampioenschap.(9, 16 en 23 
december). Het zit in de plan-
ning dat de A tot en met C teams 
ook zullen deelnemen aan het 
Internationale Jeugdtoernooi 
bij SV Dynamo. Dit toernooi is 
op 27, 28 en 29 december in 
het Omnisport. Voor de CMV- 
meisjes en CMV-jongens is er 
bij onze eigen vereniging ook 
een toernooi. Dit toernooi vindt 
plaats op zondag 30 december. 
We hopen dat iedereen onze Al-
terno CMV meisjes en jongens 
komt aanmoedigen.
Minicommissie en 
Jeugdcommissie
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Programma 
Alternohal
ZATERDAG 3 NOV

12:30  Dros-Alterno JB 1 -  

Orion Volleybal  

Doetinchem JB 1

12:30  Dros-Alterno MA 2- 

GTH/Torpedo MA 1

14:30  Dros-Alterno JA 2- 

Avior JA 1

14:30  Dros-Alterno JA 1- 

Orion Volleybal  

Doetinchem JA 1

16:30  Dros-Alterno MC 4- 

Innovatiemakelaars.nl 

WSV MC 2

16:30  Dros-Alterno MC 5- 

Avior MC 5

18:00  Dros-Alterno MB 2- 

Salvora MB 1

18:00  Dros-Alterno MC 3- 

A.B.S. MC 1

ZONDAG 4 NOV

15:30  Dros-Alterno DS 1- 

Springendal- 

Set-Up`65 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

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


