
Voorafgaand aan de wedstrijd 
van Dames 1 tegen Sliedrecht 
Sport vond woensdagavond 
een bijeenkomst plaats, geor-
ganiseerd door de kersverse 
sponsorcommissie.

In de fraaie ruimte van de busi-
nessclub, met prachtig uitzicht 
op het zich warm spelende 
team van Eric Meijer werden in 
totaal zo’n zeventig gasten wel-
kom geheten. Onder de ver-
trouwde en nieuwe sponsoren, 
bevonden zich ook een groot 
aantal gasten van hoofdspon-
sor Ronald Dros. Zij werden 
allemaal ontvangen door voor-
zitter Henk Wijnsma en toege-
sproken door Onno van Andel, 
die de honneurs namens de 
Business Club van Dros-Alterno 
waarnam.

Om een kijkje in de keuken 
te krijgen, deelde Eric Meijer 
voorafgaand aan de wedstrijd 
zijn visie op het volleybal en op 

zijn team en ging hij bovendien 

uitgebreid in op de wedstrijd 
van de avond tegen Sliedrecht 
Sport.

Daarna was het tijd voor het 
serieuzere werk, want er wer-
den ook een tweetal sponsor-
contracten bekrachtigd. Onder 
het oog van voorzitter Wijnsma 
zetten Roel Brinkman namens 
DAKA sport en Joost Wilkens 
namens Erima hun handteke-
ning onder de overeenkomst 
waarmee beide bedrijven zich 
voor de komende drie jaren 
aan de vereniging en aan het 
eerste damesteam verbinden.

De bijeenkomst werd smakelijk 
afgesloten door onder het ge-
not van de door Fresh Catering 
verzorgde maaltijd de onder-
linge banden aan te halen en 
nieuwe contacten te leggen, 
waarna het gehele gezelschap 
op het speciaal voor hen gere-
serveerde tribunedeel naar de 
wedstrijd kon gaan kijken.
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Bruisende 
sponsorbijeenkomst

Met een klein beetje geluk 
kunnen we vandaag de eer-
ste winterkampioen huldigen: 
ja1. Er moet dan wel eerst nog 
met 3-1 gewonnen worden 
van Scylla. als de jongens om 
een uur of 5, 6 de hal binnen 
komen zullen we aan hun ge-
zichten kunnen zien of het ge-
lukt is.

Rond de herfstvakantie zijn de 
uitnodigingen voor de Nationa-
le Open Club Kampioenschap-
pen verstuurd. Gefeliciteerd 
voor iedereen die geselecteerd 
is voor dit toernooi! We hebben 
de trainers van onze vlaggen-
schepen bereid gevonden om 
de open clubteams van MA, MB 
en JA te gaan trainen en coa-
chen. Daarnaast zien we weer 
veel vertrouwde gezichten bij 
de andere teams. De trainingen 
starten in december. De meeste 
teams doen in de kerstvakantie 
mee aan het driedaagse Dyna-
mo jeugdtoernooi. Succes alle-
maal! Helaas heeft de NeVoBo 
besloten de halve finale te plan-
nen in de voorjaarsvakantie. Wij 
hopen maar dat er veel creatie-
ve oplossingen bedacht worden 
voor eventuele skivakanties, 
want het zou toch jammer zijn 
als we met die ronde met in-
complete teams moeten spe-
len.
Twee weken geleden was 
de eerste extra training voor 

meisjes in de breedteteams. 
Lex Wassenberg en Monique 
van Loon hebben deze training 
samen verzorgd. Bedankt! De 
geluiden die we terug hoorden 
waren positief. Volgende week 
is de tweede training. Je kunt 
je nog opgeven! Mail de jeugd-
commissie. De eerste twee 
trainingen zijn gratis. Daarna 
gaan we peilen hoeveel animo 
er is om hier mee door te gaan 
en kunnen we de kosten per 
deelnemer berekenen. Voor de 
jongens in breedteteams start 
er binnenkort ook een extra 
training. Ook daarvoor kun je je 
nog steeds aanmelden.
Tot slot: we hopen vanaf 1 de-
cember een wekelijkse talent-
training te kunnen aanbieden 
voor jongens. Dit wordt dan 
een combinatietraining van 
jong talent uit H1(2), H3 en JA1. 
De training wordt verzorgd door 
Lars-Olav Massa (H1/2).

Rob van den Dool
Voorzitter Jeugdcommissie

Nieuws van de 
Jeugdcommissie

p.s.: Het OFO-project is in volle gang. Je leest 
hier meer over elders in deze Groene Flits.

Adverteren in de Groene Flits?

Voor meer informatie: 
info@alterno-apeldoorn.nl of informeer bij Jos Mulder
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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 lek-
kers al voor dat er een bal is ge-
speeld. Daar hopen we stiekem 
ook dit jaar weer op, ondanks 
dat we net de oliebollen weg-
gewerkt hebben. Het is altijd 
gezellig om zo kort na de start 
van het nieuwe jaar even bij 
te praten onder het genot van 
een kop koffie en overheerlijke 
vlaai (en de keuze is reuze!). Dit 
aanbod wordt dan ook erg ge-
waardeerd. Ook deze (mid) winter weer een recreantentoernooi. Voor 

bestaande recreantenteams, 
maar zeker ook voor familie- of 
vriendenteams van enig recre-
atief niveau. Let wel, er moe-
ten altijd 3 dames in het veld 
staan). Doe gezellig mee, want 
wij gaan voor de Olympische 
gedachte. Meedoen is belang-
rijker dan winnen (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 
gezelligheid. 

Ga naar de website van Alterno 
om je aan te melden.

Gaat ME6 met de winst aan de haal en kunnen 
zij hun eigen teamuitje gaan plannen?

Oh kom er 
eens kijken 
Iedere 3e vrijdag van de 
maand gooien we 180 (was 
het maar zo’n feest), maar 
we blijven oefenen. Dat het 
niet alleen bijzonder 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 mu-
ziek en wedstrijden in de hal, 
is het een drukte en gezellig-
heid van belang. Ook eens 
proberen? Loop gerust bin-
nen en speel een potje mee. 
Geheel vrijblijvend. Neem 
gerust een vriend(in) mee. 

Het is voor bijna 99% zeker dat 
ME6 de prijs zal winnen van 
beste Grote Club Actie loten 
verkoopteam. 

Complimenten meiden! Jullie 
kunnen al voorzichtig gaan na-
denken wat jullie willen gaan 
doen. Volgende week zal defini-
tief de uitslag bekend zijn en zal 
de prijs worden uitgereikt. 

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 dins-
dagavond 27 november te 
doen. Denk er vast over na. 
Het zou leuk zijn om op deze 
manier structureel een deel 
van inkomsten te werven voor 
Alterno, waarbij jijzelf ook nog 
mooie prijzen kunt winnen. En 
wees nu eerlijk: Alterno is toch 
één grote vriendenclub, dus 
waarom niet meedoen?

Wilt u niet gebeld worden
Laat dat dan even weten aan 
de activiteitencommissie: 
activiteiten@
alterno-apeldoorn.nl 

En waar gaat de 
opbrengst naar toe?

We sparen voor nieuwe laptops 
/ tablets voor het digitaal tellen 
van de wedstrijden, maar ook 
voor een glijbaan voor het be-
weegprogramma voor onze al-
lerjongste Alternoten.
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WEDSTRIJD OM VAN TE LEREN
afgelopen woensdag speelde 
wij tegen Sliedrecht sport da-
mes 1. Vooraf gaand aan de 
wedstrijd mocht Eric zijn pra-
tje houden in het bij zijn van 
alle sponsoren. na zijn praat-
je was het om 20:00 uur toch 
echt tijd om te gaan strijden.

In set een begonnen we een 
beetje stroef. Een beetje af-
wachtend/voorzichtig. Toch 
wisten we de stand op gelijke 
hoogte te houden. Halverwege 
de eerste set kregen we een 
service serie tegen. We wisten 
hem passend niet meteen te 
kantelen waardoor we tegen 
een achterstand aanliepen van 
5 punten. we hebben met zijn 
alle knop nog om gezet om alles 
er uit te halen maar we trokken 
aan het kortste eind. De set 
ging met 25- 18 naar Sliedrecht 

sport.
In set 2 wisten we dat we nog 
meer moesten gaan strijden. 
Meer energie en nog feller! 
Ook deze set wisten we ons aan 
het begin van de set weer op 
te trekken aan onze tegenstan-
der. We scoorde mooie ballen, 
gaven meer service druk maar 
toch bleven we het zelf moeilijk 
houden en konden we het niet 
in winst omzetten. De set ging 
met 25-20 naar Sliedrecht.
Met een aantal wisselingen in 
de basis was het tijd om set 3 
echt te gaan strijden. Wat heb-
ben we nodig: veel energie en 
hard slaan. In de loop van de set 
3e set kregen we het geloof er 
weer in. Iedereen ging strijden 
en we bouwde een voorsprong 
op. Er werd veel verdedigd, pas-
send was het op orde en er wer-
den harde ballen geslagen. Dit 

was ook te zien aan de uitslag 
van de set. 18- 25 voor Dros Al-
terno.
In set 4 kwamen we passend 
erg onder druk te staan we 
kwamen ver achter te staan en 
liepen erg achter de feiten aan. 
We verloren de set met 25-7. 
Dat betekend: 3-1 voor Slie-
drecht.
Voor ons een wedstrijd waar 
wij veel van hebben geleerd. 
Vandaag spelen wij alweer de 
volgende wedstrijd. Om 20:00 
uur zal het fluitsignaal klinken 
en zullen wij spelen tegen VC 
Sneek.

We kunnen jullie hulp goed ge-
bruiken! Dus tot dan!

Groetjes 

Caya van Cooten 
Dros – Alterno D1

Ook u kunt een belletje verwachten



DROS-ALTERNO DS 1
24 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

-   SNEEk DS 1

Officials 
1E SChEIDSrEChTEr
SuLEYMAN	YALCIN

2E SChEIDSrEChTEr
HANS	OOMES

jurylID
WIM	ROOIjAKKERS

lIjnrEChTEr 1
GERDIEN	FEIjTEN

lIjnrEChTEr 2
GEKE	SCHIPPERS-SCHRIjVER

mini´s vd week 

RENSKE JACOBS

MD3

DEMI HANEKAMp

MD3

SPELERS                

BEGELEIDING

Nr. Naam Geb.datum  Lengte  Positie
1 Dorien Dijkstra 05-03-1996 182 cm  passer-loper
2 Janieke popma 16-09-1996 172 cm  libero
3 Anlène van der Meer  13-07-1999 183 cm  diagonaal
4 Hester Jasper  07-05-2001 175 cm  passer-loper
5 Laura Hamming  18-12-1996 182 cm  passer-loper
6 Lieze Braaksma 22-06-1996 190 cm  midden
7 Chanel Baas 29-01-1995 174 cm  spelverdeelster
8 Britt Schreurs  02-05-1998 184 cm  diagonaal
9 Nienke Tromp 03-10-1996 180 cm  spelverdeelster
10 Sietske Osinga 04-11-1993 184 cm  midden
11 Roos van Wijnen 30-03-1992 176 cm  passer-loper
12 Jasmijn Akse 29-06-1999 188 cm  midden

paul Oosterhof TRAINER / COACH
Henriette Ter Steege ASSISTENT TRAINER
Jurjen de Jong ASSISTENT TRAINER
petra Huizenga MANAGER

Bareld van der Meer SpORTMASSEUR
Marije Wiegersma VERZORGER / FYSIO
Tim Ourensma VIDEO SCOUT



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 informatie over.

VV ALTERNO DS 2 - 
ORION VOLLEyBAL 
DOETINchEM DS 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

24 NOVEMBER
17.30 uur

SPELERS
Nr. Naam Leeftijd  Lengte Positie
1.  Heleen Fokkinga 25 jaar 1,80 m Midspeelster
2.  Sanne Heusinkveld 31 jaar 1,87 m Midspeelster
3.  Iris Reulink  25 jaar 1,80 m Midspeelster
4.  Marije van der Velde 30 jaar 1,80 m passer/loper
4.  Michelle van der Wens 30 jaar
5.  Sandra Duinkerken 27 jaar
6.  Bente Veenstra 24 jaar 1,78 m Spelverdeelster
7.  Dirkje Berendsen 26 jaar 1,86 m Spelverdeelster
8.  Laura Klaver 24 jaar 1,83 m Diagonaal
9.  Maureen Reulink 22 jaar 1,72 m passer/loper
10.  Linda te Molder 29 jaar 1,81 m Diagonaal
11.  Silke Bruil 16 jaar 1,86 m Diagonaal
12.  Jaël Veenstra 26 jaar 1,74 m Libero

BEGELEIDING
Marcel van Zuijlen hoofdtrainer
jet Timmers assistent-trainer
Martin Moons Fysiotherapeut
Michel lenderink Teammanagermini´s vd week 

SVEn Van rEnSSEn
JE2
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OFO-project op stoom
door Rob van den Dool, met bij-
dragen van Sevrin van Dijk en 
Kim Nijhof

Dros-alterno doet mee aan 
het OFO-project. Daarmee 
willen we onze jeugdopleiding 
verder verbeteren. We leiden 
15 trainers op, vernieuwen 
het technisch beleid en gaan 
de trainers begeleiden. Vooraf 
en na afloop meten we de te-
vredenheid. Inmiddels zijn alle 
deelprojecten gestart. Over 
een jaar ronden we het project 
af. We praten je graag bij.

Tevredenheidsonderzoek
Eén van de werkgroepen bin-
nen het OFO project is de 
werkgroep die het tevreden-
heidsonderzoek uitvoert. Het 
doel van dit onderzoek is om 
erachter te komen waar leden 
(en hun ouders) tevreden over 
zijn en waar Alterno nog aan 
kan werken. Om de tevreden-
heid te meten zijn er enquêtes 
uitgezet bij trainers, jeugdle-
den, mini’s en hun ouders. De 
enquête staat op dit moment 
nog steeds open, maar zal bin-
nenkort sluiten en dan worden 
de resultaten bekeken en be-
oordeeld. De respons is nu al 
heel hoog. Het is natuurlijk fijn 
om te merken dat mensen zich 
betrokken genoeg voelen bij de 
vereniging om de enquête in te 
vullen. De werkgroep die het 
tevredenheidsonderzoek uitzet 
heeft de eerste resultaten be-
keken en gedeeld met de ande-
re werkgroepen, de jeugdcom-
missie en het bestuur. Een tipje 
van de sluier: we zijn met z’n 
allen vooral erg tevreden over 
Alterno en er heerst een grote 
mate van betrokkenheid. Zodra 
de enquête sluit en de resulta-

ten geanalyseerd zijn zullen wij 
deze naar buiten brengen. Op 
basis van de resultaten wordt 
natuurlijk ook bekeken waar 
we mee aan de slag kunnen om 
de tevredenheid over Alterno 
nog groter te maken en te be-
houden. Aan het einde van het 
seizoen zal weer een enquête 
worden uitgezet om het effect 
te kunnen zien van de punten 
waar we aan werken.

Technisch beleidslijn 
Deze werkgroep bestaat voor-
namelijk uit trainers. Aan de 
hand van NeVoBo-materiaal 
worden kaarten ingevuld. Het 
gaat op die kaarten om de tech-
nische ontwikkeling die in de 
loop van het jaar zou moeten 
plaatsvinden, zoals bijvoor-
beeld het aanleren van een 
serve met als doel de pass bij 
de tegenstander te ontregelen. 
Verder gaat het om onder an-
dere de motorische, tactische 
en mentale ontwikkeling. Er ko-
men zes kaarten: drie voor de 
meisjeslijn (A, B en C) en drie 
voor de jongens. Trainers gaan 
deze kaarten gebruiken als ba-
sis voor hun jaarplan. Voordat 
de kaarten definitief worden 
vastgesteld worden ze voorge-
legd aan de mini-coördinatoren 
en aan enkele trainers van seni-
oren-jeugdteams. Zo dragen we 
bij aan een doorgaande ontwik-
kellijn van 6 tot 18 jaar.

Trainersbegeleiders
Binnen het OFO-project is ook 
een rol weggelegd voor de 
begeleiding van trainers bin-
nen Alterno, de zogenaamde 
trainersbegeleiders. Inmiddels 
hebben zich vijf enthousiaste-
lingen aangemeld om komend 
voorjaar invulling aan deze rol 

te geven. We gaan binnenkort 
met mekaar om tafel om na te 
denken over de wijze van trai-
nersbegeleiding. Vragen die we 
zullen proberen te beantwoor-
den zijn:

Wat is het meest passend voor 
de trainers? Op welke wijze 
denken wij dat de begeleiding 
uitgevoerd zou moeten wor-
den? Wat is passend binnen 
de Alterno-cultuur, maar ook 
passend voor nu en voor de 
toekomst? We streven naar een 
plan waar we mee kunnen gaan 
bouwen, en waar alleen af en 
toe wat aan bijgeschaafd moet 
worden.  

Binnenkort gaan we kennis ma-
ken met de trainers die gekop-
peld zijn aan het OFO-project, 
zodat ze weten wie we zijn als 
we hun trainingen in het voor-
jaar gaan bezoeken, en mogelijk 
kunnen we ze dan al enigszins 
informeren over een plan van 
aanpak.

Opleiding trainers
In het laatste weekend van no-
vember, op vrijdagavond en 
zondagmiddag, volgen de 15 
deelnemende jeugdtrainers 
hun opleiding bij Roy Wassen. 
De basis zijn de technische 
kaarten, die de werkgroep 
Technische beleidslijn tegen 
die tijd klaar heeft. Na deze op-
leiding weten de trainers meer 
over de opbouw van het jaar en 
van de trainingen.

Als de opleiding achter de rug 
is, gaan de trainersbegeleiders 
aan het werk. Op basis van de 
ontwikkelvragen die de trainers 
/ coaches hebben, gaan zij de 
trainers begeleiden. Hoe die 

begeleiding er gaat uitzien, zal 
afhangen van de vraag maar 
ook van de afspraken die de be-
geleiders gaan maken.

Als dit alles gedaan is, gaan we 
een jaar op de nieuwe wijze 
werken, dus steeds op basis van 
de beleidskaarten en onder-
steund door begeleiders. Daar-
na zullen we de tevredenheid 
bij spelers, ouders en trainers 
opnieuw bevragen en hebben 
we een goede basis om het pro-
ject met elkaar te evalueren. 
Overigens wachten we niet een 
heel jaar om alvast verbeterin-
gen door te voeren. Wat we nu 
al doen, kun je lezen in de co-
lumn van de jeugdcommissie in 
de Groene Flits van 24 novem-
ber.

Wat is OFO ook alweer?
Op 12 juni is Alterno gestart met 
het project Ontwikkelfase ge-
richt opleiden, kort gezegd het 
OFO-project. Met dit project 
willen we de kwaliteit van onze 
jeugdopleiding verbeteren. Het 
is echt een project over de vol-
le breedte: de focus ligt op alle 
jeugd, ook op de jeugd in seni-
orenteams. Dat doen we met 
hulp van buitenaf: Roy Wassen 
ondersteunt ons vanuit de Ne-
VoBo en Topsport Gelderland. 
Het project bestaat uit vier deel-
projecten: een tevredenheids-
onderzoek, het ontwikkelen van 
een technische beleidslijn, het 
opleiden van trainersbegelei-
ders en het opleiden van trai-
ners. projectleiders zijn Richard 
pol en Rob van den Dool. In de 
deelprojecten zijn telkens vier 
tot acht ouders, trainers en an-
deren betrokken. De groep trai-
ners die wordt opgeleid bestaat 
uit vijftien jeugdtrainers.

Onze	held	van	de	club	Rudy	Biekart	is	genomineerd	bij	de	verkie-
zing	Clubhelden	van	de	Amateursport,	een	initiatief	van	De	Sten-
tor.	Er	kan	op	Rudy	Biekart	worden	gestemd	via	
https://destentor.clubheldvanhetjaar.nl/rudy-biekart.

Wist	je	dat	Rudy	Biekart	10.000	euro	voor	vv	Alterno	kan	winnen?	
Stemmen	kan	nog	 tot	en	met	30	november,	dus	er	 is	nog	niets	
beslist.

RUDy BIEkART GENOMINEERD
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Programma 
ZATERDAG 24 NOV
9:00  Auto van Oort/Rebelle N6 

1- Dros-Alterno N6 2
9:00  EVV Bultman-Hartholt N6 

1-Dros-Alterno N6 3
9:00  Dros-Alterno MC 4- 

Dros-Alterno MC 5
9:00  Dros-Alterno MC 6- 

A.B.S. MC 2
10:00  Dros-Alterno N6 2- 

Orion Volleybal Doetin-
chem N6 1

10:00  Dros-Alterno N6 3 
-Volleybalvereniging  
Zeewolde N6 1

10:45  Dros-Alterno MB 2- 
VVH MB 1

10:45  Dros-Alterno MA 2- 
Bruvoc MA 1

11:00  Orion Volleybal Doetin-
chem N6 1- Auto van 
Oort/Rebelle N6 1

11:00  Volleybalvereniging  
Zeewolde N6 1- EVV  
Bultman-Hartholt N6 1

12:30  Dros-Alterno DS 8- 
Salvora DS 3

12:30  Dros-Alterno MC 2-SV 
Dynamo MC 1

14:30  Dros-Alterno DS 3- 
Orion Volleybal  
Doetinchem DS 2

14:30  Dros-Alterno HS 6- 
Avior HS 7

17:30  Dros-Alterno DS 2- 
Orion Volleybal  
Doetinchem DS 1

20:00  Dros-Alterno DS 1 - 
VC Sneek 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
 
 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?
in de Groene Flits 

kan al voor 
25 euro per seizoen

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


