
We zijn al weer in december 
aangeland.  Het einde van de 
eerste helft van de competitie 
komt inzicht.  De jeugd is bezig 
de eerste helft af te sluiten en 
we hebben al één kampioen 
binnen.  Jongens A1, van harte 
gefeliciteerd boys.  Op voor de 
tweede helft om kampioen te 
worden in de Topklasse. Dan 
kunnen ze strijden voor een 
plek in de Eerste Klas.  Dat zou 
heel mooi zijn om dat met dit 
team te bereiken. 

We zien een wisselend beeld 
van de teams tot nu toe.  Een 
aantal teams zal echt hun best 
moeten doen om de onderste 
regionen te verlaten.  Preste-
ren is leuk …  maar plezier in je 
sport, met je team is toch het 
allerbelangrijkste.   

Komende maanden gaan we 
een traject in om nog es goed 
met elkaar te bespreken wat 
de kernwaarden van DROS 
Alterno zijn.  Als u interes-
se hebt om daaraan mee te 
doen, dan kunt u zich bij het 
bestuur melden. ( bestuur@
alterno-apeldoorn.nl)  We zijn 
de RABO Bank dankbaar dat zij 
een deskundige beschikbaar 
hebben gesteld om ons in dit 
proces te begeleiden. Voor de 
toekomst van onze vereniging 
is het van groot belang dat alle 
betrokkenen uitgaan van de 
zelfde kernwaarden. Dit geldt 

voor leden, ouders, jeugdle-

den, coaches en trainers, ka-
derleden en ook sponsoren.  
Iedereen moet zich thuis voe-
len bij ons. 
Afgelopen week  heeft Dames 
1 een mooi succes behaald in 
het bekertoernooi door Zwolle 
uit te schakelen.  Ze begonnen 
met twee fantastische sets, in 
de derde kwam Zwolle heel 
goed terug, de vierde was rom-
melig van twee kanten maar in 
de vijfde pakten onze dames 
het weer prima op. 

Het is mooi om te zien dat het 
team groeit en steeds weer 
een stap zet.  Het is ook te prij-
zen dat ondanks het verlies van 
wedstrijden, de meiden blijven 
doorgaan.  Ze stralen vertrou-
wen uit dat het nog beter kan.  
Wij zullen ze daarin steunen. 
Wie weet  …..     komt er van-
avond opnieuw een overwin-
ning. 

Iedereen een fijne wedstrijd 
toegewenst. 

Henk Wijnsma
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Het gaat goed …
BEKERWEDSTRIJD
Afgelopen zaterdag, 1 decem-
ber, speelden wij een beker-
wedstrijd tegen Regio Zwolle. 
De wedstrijd begon om 20:00 
uur in Landstede sportcentrum. 
We begonnen de eerste set 
goed. We speelden vrij uit en 
met lef. Ook werden de punten 
gevierd. De afspraken die we 
van tevoren hadden werden 
goed opgevolgd. Het blok stond 
goed en hierdoor pakten we in 
de verdediging veel ballen. De 
serve opdrachten werden juist 
uitgevoerd. De eerste set ging 
met 20-25 naar Alterno. De 
tweede set ging zo door en deze 
wonnen we met 18-25. Vanaf 
set 3 werd het spel wat min-
der. De afspraken werden min-
der goed nageleefd, hierdoor 
kwam Zwolle beter in het spel. 
We verloren de set met 25-21. 
Toen kwam de vierde set, dit 
was een beetje hetzelfde als 
de vorige set. Deze set verloren 
we met 25-20. We begonnen 
de vijfde set erg scherp en vol 
enthousiasme. Er werd een flin-
ke voorsprong genomen. Deze 
voorsprong hebben we vast we-
ten te houden en we wonnen 
de set met 10-15. Een 3-2 winst 

op Regio Zwolle, wat we samen 
hadden gedaan met goed spel! 
Dit betekent dat we door zijn 
naar de kwartfinale van de be-
ker. We spelen deze wedstrijd 
tegen Eurosped. Datum, tijd en 
locatie is nog niet bekend.
Vandaag spelen we tegen Apol-
lo, uit Borne. De wedstrijd be-
gint om 20:00 uur in de Alter-
nohal. We hopen dat jullie ons 
weer komen aanmoedigen, 
zodat we dit spel kunnen voort-
zetten!

Groetjes 

Froukje Hoenderboom



Bestel oliebollen 
of appelbeignets 

OLIEBOLLEN: 9 EUrO per zak á 10 stuks 
(met of zonder krenten)

appelbeignets: 8 EUrO per zak á 5 stuks



RUDY BIEKART 
IN DE TOP VIJF!
Onze held van de club Rudy 
Biekart heeft meegedaan bij 
de verkiezing Clubhelden van 
de Amateursport, een initiatief 
van De Stentor. Rudy is vierde 
geworden in Apeldoorn van de 
bijna 50 voorgedragen vrij-
willigers . Een mooi resultaat 
en laat zien dat hij door velen 
gewaardeerd wordt. 

Belactie Vriendenloterij succesvol
Oh, wat waren de meiden ge-
spannen. De een wat meer dan 
de ander. Eng om via de tele-
foon tegen mensen te praten?? 
Ik weet niet waar die gedachte 
vandaan komt, maar schijnbaar 
heerste dit virus bij Dames 1. 
Uiteindelijk dan toch. Na een 
stimulerend praatje van Nick, 
de begeleider van de Vrien-
denloterij, begonnen de dames 
te bellen. Hun eigen familie en 
vrienden, de leden van Alterno. 
Het resultaat waar voor gestre-
den werd, is 40 verkochte loten. 

En…. Dat hebben we gehaald. 
Dank aan alle Alternoten die 
een bijdrage hebben geleverd 
en zodoende nu structureel de 
club ondersteunen. Heel erg 
fijn. 
Dames 1, dank voor jullie idee 
en initiatief. Het was spannend, 
maar ook met een goed re-
sultaat. En laten de prijzen nu 
maar vallen op de loten van de 
Alternoten.

Iedere 3e vrijdag van de maand 
gooien we 180 (was het maar 
zo’n feest), maar we blijven oe-
fenen. Dat het niet alleen bijzon-
der 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 drank-
je, leuke muziek en wedstrijden 
in de hal, is het een drukte en 
gezelligheid van belang. Ook 
eens proberen? Loop gerust 
binnen en speel een potje mee. 
Geheel vrijblijvend. Neem ge-
rust een vriend(in) mee. 

ME6 definitief winnaar 
van de Grote Club Actie

De loten zijn geteld en inge-
voerd. Wederom een mooi 
resultaat voor Alterno. Bijna 
700 loten zijn er verkocht door 
en aan onze leden. Een mooie 
opbrengst voor onze club. Op 
12 december zal de trekking 

plaatsvinden. En wie weet….
Binnenkort zal ME6 een cheque 
in ontvangst mogen nemen met 
het gespaarde bedrag van maar 
liefst 44 euro. Hiervan zullen zij 
zeker een leuk teamuitje gaan 
betalen. 

Oliebollen: ook 
dit jaar weer van 
Bakkerij Toet

Inmiddels zijn er afspraken ge-
maakt met Bakker Toet. Wist u 
dat hij wederom in de prijzen 
is gevallen? 2e geworden van 
Nederland met de Banket-
staaf?

Al jaren dingt Jan Toet mee naar 
de grote prijzen in de bakwereld 
en zeer regelmatig met succes. 
Zal hij dit jaar weer hoog eindi-
gen met zijn oliebollen en ap-
pelbeignets? Helaas weten we 
dat pas op bijna de laatste dag 
van het jaar. En natuurlijk hebt 
u dan allang de oudjaarsavond 
lekkernij besteld. 

Ga naar onze website en bestel 
de oliebollen of appelbeignets. 
De kosten zijn 9,- per zak a 10 
stuks (met of zonder krenten); 
de appelbeignets kosten 8,- per 
zak van 5 stuks. Een deel van de 
verkoopopbrengst gaat naar Al-
terno. 
De bestelling kan zondag 30 
december tussen 12 en 13 uur 
opgehaald worden bij Alterno. 
Let op, bestel tijdig (uiterste be-
steldatum 27 december).

Darten: kom ook eens gezellig darten 
(en een beetje bijkletsen)



DROS-AlTERNO DS 1
8 december - 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

-   APOllO 8 DS 1



DROS-AlTERNO DS 1
VOllEYBAl DAMES

-   APOllO 8 DS 1

Officials 
1e scheidsrechter
ALjA HOOIVELD-HIDDING

2e scheidsrechter
LENNART DE jONGE

JUryLId
HENK RIKKEN

lijnrechter 1
ANDRE TEN CATE

lijnrechter 2
ESTHER SENNEKER

mini´s vd week 

KIM VENEMA

MD1

MARIT VAN ERVEN

MD1

SPElERS     

BEGElEIDING

Nr. Naam 
1 Rinske Hofste
2 Benthe Olde Rikkert
4 Emma Bredewoud
5 juliët Huisman
6 Marlon Stevelink
7 Antoinette Posthuma
8 Lieke Hilgenberg

9 Esther Huls
10 Carlijn Koebrugge
1 1Ilona ter Avest
12 Manon van ’t Rood
13 jeanine Stoeten
14 Floor Steenwelle
15 Tess Leemreize Trainer:Bart Oosting

Trainer: Thijs Oosting
Manager: Roy van den Berg (dames1@apollo8.nl)
Fysiotherapeut: Roderik Möller



VolleYBAl dAmes

DROS

Alterno
Apeldoorn

Zaterdag
15 december

20.00 uur

gratis ENtrEE

dros-Alterno ds 1
tt PAPendAl Arnhem ds 1
Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101
Tel: 055 5417401
www.alterno-apeldoorn.nl



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.

GEZOCHT
DUO 
PARTNER 

Sinds dit jaar zorg ik er in 
mijn eentje zo goed moge-
lijk voor dat er op elk niveau 
scheidsrechters geregeld 
worden. Maar door de situ-
atie van dit jaar, merk ik dat 
het te veel wordt om in mijn 
eentje te regelen.

Daarom ben ik dringend op 
zoek naar iemand die er, 
samen met mij, voor wilt 
zorgen dat er ook in de aan-
komende wedstrijden een 
passende scheidsrechter op 
de bok staat.

Ik hoor graag van iemand.

Groeten Esther
wedstrijdsecretariaat@
alterno-apeldoorn.nl

GEZOCHT

JONGENS A1 WINTERKAMPIOEN
Jongens A1 is op 24 november 
in Wageningen kampioen ge-
worden in de topklasse. Het 
team had genoeg aan 3 punten, 
maar pakte de volledige 5 pun-
ten. Alle wedstrijden zijn tot nu 
toe gewonnen.

Na de wedstrijd kreeg het team 
een teamschotel aangeboden 
namens de jeugdcommissie. 
Tijdens de wedstrijd van dames 
2 is het team gehuldigd door 
Henk Wijnsma.

Jongens A1 gaat zich nu voor-
bereiden voor de tweede helft. 
Het kampioenschap wordt het 

belangrijkste doel, want we 
willen strijden voor het Neder-
lands kampioenschappen.

Gerbrand van Hierden, 
trainer/coach

NOG OPGEVEN MINITOERNOOI 
Op woensdag 2 en donder-
dag 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 VIA DE 
WEBSITE voldoen.

Inschrijving:
Vergeet niet je inschrijving ook 
te mailen aan: 

minicie@alterno-apeldoorn.nl
Gebruik hiervoor het inschrijf-
formulier.

Vriendelijke groeten,

Mathilde Pool en 
Miranda van Essen

Minicommissie 
Dros-Alterno, activiteiten



*

VRIENDEN VAN

DESIGN

Programma 
ZATERDAG 8 DEC
9:00  Dros-Alterno MC 5-  

SV Dynamo Apeldoorn 
MC 8

10:45  Dros-Alterno JC 2- 
Voorwaarts JC 1

10:45  Dros-Alterno MA 3- 
SDS MA 2

12:30  Dros-Alterno JA 3- 
Renswouw JA 1

12:30  Dros-Alterno MB 3- 
Heeten Sportief MB 2

14:30  Dros-Alterno MA 1- 
Volta MA 1

14:30  Dros-Alterno JA 1- 
Pauwervoll JA 1

16:30  Dros-Alterno DS 10- 
WSV DS 2

16:30  Dros-Alterno HS 7- 
Primavo HS 2

20:00  Dros-Alterno DS 1- 
Apollo 8 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

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

Plastic flesjes 
en blikjes
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. De groene container 
voor in het halletje is bedoeld 
om de lege flesjes en blikjes in 
te verzamelen. Maar je kunt 
ook zelf naar een inleverpunt bij 
WC De Mheen en Eglantier. Ge-
bruik code 1003, zodat de baten 
ook daadwerkelijk bij Alterno 
terecht komen.

Voor meer 
informatie: 

info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij 

Jos Mulder


