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10 NOVEMBER 2018
Ook u kunt een 
belletje verwachten
Ons dames 1 team gaat onze 
leden bellen met de vraag of je 
als lid deel wilt nemen aan de 
Vriendenloterij. De planning 
is om dit op dinsdagavond 
27 november te doen. Denk 
er vast over na. Het zou leuk 
zijn om op deze manier struc-
tureel een deel van inkom-
sten te werven voor Alterno, 
waarbij jijzelf ook nog mooie 
prijzen kunt winnen. En wees 
nu eerlijk: Alterno is toch één 
grote vriendenclub, dus waar-
om niet meedoen?DUBBEL WEEKEND DAMES 1

door Riccardo van Ernst 

afgelopen weekend hebben 
wij een dubbel weekend ge-
speeld. Zaterdag speelde wij 
een uit wedstrijd tegen regio 
Zwolle. na weer een harde 
trainingsweek gingen we er 
weer met strijdlust tegen aan. 
Zwolle is dan een goede tegen-
stander om tegen te spelen. 
Ze hebben een ervaren team 
staan.

De wedstrijd was begonnen. 
We gingen aardig gelijk op. We 
hadden een goede start en het 
liep aardig gelijk op. Af & toe 
was er een pass fout, maar dit 
pakte we weer snel en goed op. 
Afspraken waren duidelijk en 
dit voerde wij dan ook goed uit. 
Het was alleen net niet genoeg 
& verloren de set met 25-21.
Op naar set 2. Een tandje erbij 
en gaan met die banaan. De 2e 

set ging van start & we kwamen 
wat meer in de wedstrijd. Deze 
wedstrijden hadden wij voor-
al onze blokafspraken goed op 
orde. We hebben ballen echt 
hard gekillt. Helaas verloren we 
ook de 2e set met 25-22.
set 3 ALLES OF NIETS. Deze 
set moesten we winnen wilde 
we nog punten pakken tegen 
Zwolle. In deze set stond onze 
blokkering weer als een huis, 
maar was het verdedigend wat 
minder. We lieten af & toe bal-
len gaan die we best hadden 
kunnen hebben. Het was een 
beetje een chaos. Ondanks het 
harde werken verloren we deze 
set helaas met 25-20. We kon-
den niet te lang in dit verlies 
blijven hangen aangezien we 
een dubbel weekend speelde 
en de volgende dag er weer een 
nieuwe wedstrijd op ons stond 
te wachten.
Zondag waren we weer op tijd 

in de hal om Set-up ’65 te ana-
lyseren. Om 15:30 speelde we 
in onze eigen thuishal. De wed-
strijd ging van start. Set-up ’65 
staat bekend als een goed ser-
verend team. Ze hebben een 
goeie jump service in huis. De 
eerste set ging van start, we 
hadden vanaf het begin heel 
veel moeite met de harde en 
goede service van Set-up ’65. 
We kwamen erg onder druk 
te staan en verloren deze set 
helaas met een best groot ver-
schil 25-7. We keken elkaar aan 
en zeiden ‘’vergeet deze set & 
koppen op en er weer volle bak 
voor gaan’’. De 2 set begon, en 
we vochten vanaf het begin tot 
het einde. We lieten een goed 
spel zien en hadden de service 
van Set-up ’65 veel beter onder 
controle dan de eerste set. He-
laas was het net niet genoeg en 
verloren we ook de 2e set met 
25-20. Weer op naar de der-

de set. Het was net als tegen 
Regio Zwolle ALLES OF NIETS. 
We gaven weer alles wat we in 
huis hebben, maar kregen al 
gelijk een goede service serie 
tegen… Dit bracht ons al op een 
achterstand, maar we bleven 
vechten. Deze set hadden wij 
helaas weer meer moeite met 
de service dan in de 2e set. Ook 
moesten we de punten eerder 
en met meer lef afmaken. De 3e 
set verloren we met 25-17.
We moeten dit weekend helaas 
afsluiten met 0 punten… Deze 
week gaan we weer een harde 
trainingsweek te gemoed en 
spelen we zaterdag tegen US 
Amsterdam om 20:00 in de Al-
ternohal. Komt u ons naar de 
overwinning juichen? We zien u 
graag op de tribune!
Tot dan!

Alterno Dames 1

Oliebollen: ook dit jaar 
weer van Bakkerij Toet
Al jaren bestelen we onze oliebollen 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 informa-
tie over.



 9:00 Dros-Alterno N5 5 - Dros-Alterno N5 3
 9:00 Auto van Oort/Rebelle N4 3 - Dros-Alterno N4 4
 9:00 Dros-Alterno N4 6 - Dros-Alterno N4 3
 9:30 SV Dynamo Apeldoorn N2 1 - SV Dynamo Apeldoorn N2 2
 9:30 Dros-Alterno N5 3 - Dros-Alterno N5 7
 9:30 Dros-Alterno N3 3 - Dio Ugchelen N3 1
 9:30 VZK N4 1 - Dros-Alterno N4 4
 9:30 VZK N4 2 - Dros-Alterno N4 3
 10:00 Dros-Alterno N5 7 - Dros-Alterno N5 5
 10:00 Langhenkel/HEC N3 1 - Dros-Alterno N3 3
 10:00 Klarenbeek N2 1 - SV Dynamo Apeldoorn N2 1
 10:00 SV Dynamo Apeldoorn N4 4 - Auto van Oort/Rebelle N4 3
 10:00 SV Dynamo Apeldoorn N4 3 - Dros-Alterno N4 6
 10:30 Dros-Alterno N5 6 - Dros-Alterno N5 4
 10:30 SV Dynamo Apeldoorn N2 2 - SV Dynamo Apeldoorn N2 4
 10:30 Dio Ugchelen N3 1 - Auto van Oort/Rebelle N3 1
 10:30 Blok EVC N4 3 - VZK N4 1
 10:30 Blok EVC N4 2 - VZK N4 2
 11:00 Dros-Alterno N5 4 - Dros-Alterno N5 8
 11:00 SV Dynamo Apeldoorn N2 3 - Klarenbeek N2 1
 11:00 Langhenkel/HEC N4 1 - SV Dynamo Apeldoorn N4 4
 11:00 Spiker N4 1 - SV Dynamo Apeldoorn N4 3
 11:00 VZK N3 2 - Langhenkel/HEC N3 1
 11:30 Auto van Oort/Rebelle N3 1 - VZK N3 2
 11:30 Dros-Alterno N5 8 - Dros-Alterno N5 6
 11:30 SV Dynamo Apeldoorn N2 3 - SV Dynamo Apeldoorn N2 4
 11:30 Langhenkel/HEC N4 1 - Blok EVC N4 3
 11:30 Spiker N4 1 - Blok EVC N4 2

PrOgrAMMA MINI-OCHTEND ZA 10 NOV Alterno Jeugd Top 
toernooi afgeslankt
Om diverse redenen zal er dit 
jaar  geen traditioneel Jeugd 
Top Toernooi zijn. We beperken 
ons dit jaar tot uitsluitend het 
D-openclub niveau. Dot toer-
nooi zal gehouden worden op 
zaterdag 29 december 2018. 
De uitnodigingen zijn zojuist de 
deur uit gegaan.
Voor dit toernooi zijn we nog op 
zoek naar een paar mensen die 
een paar uurtjes bardienst wil-
len draaien. Ouders die dit wel 
willen, maar óók de wedstrijden 
van hun kind willen zien: dit is 
allemaal te regelen. 
Meld je aan bij de activiteiten-
commissie: activiteiten@
alterno-apeldoorn.nl

De stand van de verkoop loten grote Club Actie
Dit jaar kunnen teams hun 
eigen teamuitje winnen (al-
thans, bekostigen van de 
opbrengst van de door hen 
verkochte loten). Het beste 
verkopend team krijgt voor ie-
der verkocht lot maar liefst 50 
cent. 

De stand tot nu toe: 
ME5 gaat als een speer. Goed 
werk, dames. Maar…. Er is nog 
geen garantie, want de strijd 
is nog niet gestreden. De Gro-

te Club Actie heeft de termijn 
waarin wij loten kunnen invoe-
ren (en dus ook nog kunnen 

verkopen) verlengd naar eind 
nov. Dus maak nog even een 
sprintje, en lever je boekje vóór 

20 november in. Daarna is het 
echt over en kunnen we de lo-
ten niet meer invoeren. 

De stand van de verkoop van de loten van de Grote Club Actie 

Dit jaar kunnen teams hun eigen teamuitje winnen (althans, bekostigen van de opbrengst van de 
door hen verkochte loten). Het beste verkopend team krijgt voor ieder verkocht lot maar liefst 50 
cent. De stand tot nu toe: 

 

ME5 gaat als een speer. Goed werk, dames. Maar…. Er is nog geen garantie, want de strijd is nog niet 
gestreden. De Grote Club Actie heeft de termijn waarin wij loten kunnen invoeren (en dus ook nog 
kunnen verkopen) verlengd naar eind nov. Dus maak nog even een sprintje, en lever je boekje vóór 
20 november in. Daarna is het echt over en kunnen we de loten niet meer invoeren.  
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rabobank Clubkas opbrengsten goed besteed

Weet u het nog? In maart van 
dit jaar vroegen wij jullie om lid 
te worden van de Rabobank en 
te stemmen op jouw favoriete 
vereniging, en dus VV Alterno. 

Met de opbrengst van het geld 
zouden spullen aangeschaft 
worden voor de mini’s en jeugd. 
Na een aantal overleggen met 
de mini- en jeugdcommissies 

en met trainers, is besloten 
een aantal zaken aan te gaan 
schaffen. Graag wilde men 
meer speedladders. Super goed 
idee voor de trainingen. Van de 
week zijn de ladders geleverd 
en er kan dus nu gebruik van 
worden gemaakt. 
Nogmaals dank aan iedereen 
die heeft bijgedragen aan het 
mooie bedrag dat met deze ac-
tie naar ons toe is gekomen via 

de prachtige campagne van de 
Rabobank.

 

*

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. 

*

VRIENDEN VAN

DESIGN



DROS-ALTErNO DS 1
10 NOVEMBER - 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

-   PHArMAfILTEr US DS 1

Officials 
1e sCHeiDsreCHter
MARC	BLOEMHARD

2e sCHeiDsreCHter
ALjA	HOOIVELD-HIDDING

juryliD
jAN	KOEHORST

lijnreCHter 1
HENK	STEMERDINK

lijnreCHter 2
ESTHER	SENNEKER

mini´s vd week 

LOttE KLEiJEr

MD2

EsMEE VEnEMA 

MD2

SPELErS                

BEgELEIDINg

Nr. Naam      Leeftijd  Lengte  Positie

1	 Rianne	Stok	 	 18	 	 1,76	 	 Libero

2	 Sophie	ten	Asbroek	 	 22	 	 1,87	 	 Diagonaal

3	 Lisa	de	Groes	 	 23	 	 1,70	 	 Spelverdeler

4	 Anne	Rongen	 	 22	 	 1,78	 	 Spelverdeler

5	 Izzy	Kuhel	 	 25	 	 1,85	 	 Middenaanval

6	 Desiree	Nouwen	 	 30	 	 1,80	 	 Passer/Loper

7	 Saskia	Bos	 	 27	 	 1,78	 	 Passer/Loper

8	 Kelly	Ackermans	 	 25	 	 1,82	 	 Passer/Loper

9	 Marly	Bak	 	 23	 	 1,79	 	 Passer/Loper

10	 Sanne	Kruis	 	 23	 	 1,85	 	 Middenaanval

13	 Lisan	Kok	 	 22	 	 1,87	 	 Middenaanval

14	 Taraymie	Bleijert	 	 29	 	 1,90	 	 Diagonaal	

trainer:  Frank van Rooijen

  sebastien de Paula

  Mark roper

Coach:  Frank van Rooijen

Manager: Gertjan Muis



De kledinginzamelingsactie is 
nog tot en met dinsdag 13 no-
vember ‘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. De zakken worden op 
woensdag 14 november opge-
haald door een vrachtwagen 
van Bag2School. De zakken mo-
gen tijdens trainingstijden wor-
den ingeleverd. U kunt ook ge-
wone vuilniszakken gebruiken. 
De ingeleverde goederen zullen 
in totaliteit op een weegbrug 
worden gewogen. Wij roepen 
daarom iedereen op om de kle-

dingkasten nog eens goed na te 
kijken op overtollige spullen. 
Alvast hartelijk bedankt voor 
uw moeite en inzet! Uiteraard 
houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen van deze ac-
tie.

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

fLYEr NIJNTJE 
BEWEEgDIPLOMA & SPOrT

fLYEr ZUIDBrOEK

door Jos Mulder 

op woensdag 2 en donderdag 
3 januari 2019 organiseert de 
activiteitenafdeling van de 
mini-commissie het jaarlijkse 
Mini-toernooi van volleybal-
vereniging Dros-alterno. 

Op 2 en 3 januari 2019 zullen de 
wedstrijden starten om 10.00 
uur en duren tot aan het eind 
van de middag. Het definitieve 

programma sturen we voor de 
kerst naar de contactpersonen 
en komt ook op onze website te 
staan. Mocht het zo zijn dat we 
te weinig aanmeldingen heb-
ben voor beide dagen, dan zal 
het toernooi op donderdag 3 
januari 2019 gespeeld worden.

betaling:
De inschrijfkosten per team zijn 
10 euro. Deze kun je voldoen 
via onze website

inschrijving:
Vergeet niet je inschrijving ook 
te mailen aan: minicie@alter-
no-apeldoorn.nl
Gebruik hiervoor het inschrijf-
formulier op de website

Vriendelijke groeten,

Mathilde Pool en 
Miranda van Essen
Minicommissie 
Dros-Alterno, activiteiten

OPgEVEN MINITOErNOOI MOgELIJK SPONSOrCOMMISSIE MET NIEUW ELAN
door Jos Mulder 

even voorstellen ……..hier is de 
vernieuwde sponsorcommis-
sie van Dros alterno. sponso-
ring is voor Dros alterno erg 
belangrijk. sportverenigingen 
in het algemeen kunnen he-
laas niet alleen bestaan van de 
ledencontributie en de kantine 
inkomsten. Zonder de inkom-
sten uit sponsoring komt het 
sportieve voortbestaan onder 
druk te staan.

Wat doet de sponsorcommissie 
binnen Dros Alterno?
De sponsorcommissie houdt 

zich bezig met werven, onder-
houden en verder uitbreiden 
van de sponsoren voor Dros Al-
terno. We gaan ons niet alleen 
actief bezighouden met het fi-
nancieel draagkrachtig houden 
van onze vereniging maar wil-

len ook graag een bijdrage leve-
ren aan het verstevigen van een 
zakelijk netwerk van bedrijven 
die Dros Alterno een warm hart 
toedragen. Daarbij is het van 
essentieel belang dat het con-
tact met onze sponsoren goed 

worden onderhouden en waar 
mogelijk verder worden uitge-
bouwd met nieuwe sponsoren.
Wij zijn dus het primaire aan-
spreekpunt met betrekking tot 
sponsoring van teams binnen 
Dros Alterno. Dus elk team dat 
een sponsor heeft, zoekt of wil 
aandragen kan altijd bij ons te-
recht.

Hoe kunnen Dros Alterno leden 
in contact komen met de spon-
sorcommissie?
Natuurlijk kun je ons aanspre-
ken in de kantine of in de hal. Of 
stuur een mail naar: sponsorcie
@alterno-apeldoorn.nl.

Uit welke personen bestaat de sponsorcommissie? Vlnr: Daniel van 
Bruggen, Harald Veeneman, Richard van Rijn en Rosie Merfol

OPrOEP VOOrZITTEr VOOr ALV
beste alterno leden, binnen 
alterno gebeurt heel veel, dat 
is heel mooi, veel mensen zijn 
zeer betrokken bij onze club en 
zijn actief. Als bestuur willen 
we graag samen met jullie na-
denken over de toekomst van 
onze vereniging.

“Wat is Alterno voor een ver-
eniging en wat willen we over 
5 jaar zijn?” Daniel Verbruggen 
zal als bestuurslid dit program-
ma trekken. Op de ALV zal hij 

een toelichting geven.
Binnen de jeugdcommissie is 
het OFO project goed op gang 
aan het komen. Rob van der 
Dool zal op de ALV toelichten 
waarom dit project is opgepakt, 
hoe het loopt en welke resulta-
ten verwacht worden.
Twee jaar geleden ben ik ge-
vraagd jullie voorzitter te wor-
den. Naast de algemene taak 
als voorzitter is mij gevraagd 
een tweetal projecten te trek-
ken. Het eerste was om voor 

Dames 1 een goede toekomst 
te creëren met nieuwe spon-
soren etc. Daarin zijn goede 
stappen gezet met Ronald Dros 
als hoofdsponsor. De sponsor-
commisie is gevormd en bezig 
om voor de gehele vereniging 
sponsoren aan ons te binden.
Daarnaast is mij gevraagd om 
energie te steken in een moge-
lijke nieuwe accommodatie. Dat 
traject blijkt langzamer te verlo-
pen dat ik gedacht had. Op de 
ALV zal ik uitleggen waar we nu 

staan, welke zaken worden op-
gepakt en hoe jullie als lid van 
de vereniging hier bij betrokken 
wordt en natuurlijk zeggen-
schap over heeft.
Naast deze punten komen ook 
de gebruikelijke zaken aan de 
orde die statutair nodig zijn, zo-
als jaarverslag etc.
Ik hoop veel van jullie te ont-
moeten op de ALV.

Met vriendelijke groeten,
Jullie voorzitter Henk Wijnsma



*

VRIENDEN VAN

DESIGN

Programma 
Alternohal
ZATErDAg 10 NOV

12:30  Dros-Alterno JC 2 - 
D.O.s. JC 1

12:30  Dros-Alterno MC 6- 
Langhenkel/HEC MC 1

14:30  Dros-Alterno DS 8- 
Avior DS 6

14:30  Dros-Alterno JB 1- 
twente ‘05 JB 1

16:30  Dros-Alterno JA 3- 
Voorwaarts JA 1

16:30  Dros-Alterno JC 1- 
twente ‘05 JC 1

20:00  Dros-Alterno DS 1- 
Pharmafilter Us 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
 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

JAnUARI 2019
 02, 03 JAn
 Mini-toernooi

 05 JAn
 Voorronde nOJK

 12 JAn
 Dames 1 - Regio Zwolle

 26 JAn
 Dames 1 - Flamingo’s
 Mini-ochtend

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


