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Grote uitdagingen in 2019 
DrOS Alterno staat in 2019 voor een aantal grote uitdagingen: 
Wat voor vereniging willen we zijn over 5-10 jaar?  
Wat zijn onze kernwaarden?
Wat is de toekomst van DROS Alterno in de veranderende samenleving?  
Hoe blijven we een club waarin mensen zich willen verenigen? 
Hoe blijven we aantrekkelijk voor de jeugd? Zowel jongens als meisjes..
Hoe vullen we onze maatschappelijke rol in ? 
Hoe blijven we Topsport verbinden aan de Breedtesport? 
Welke type organisatie past daar het beste bij?
Wat vragen we van onze trainers/coaches ? 
Waaraan moet onze accommodatie gaan voldoen?
Wat bieden we onze sponsoren?   

Hoe verbinden we die aan onze kernwaarden? 

Veel vragen waar we allemaal 
beelden bij hebben. Die beel-
den gaan we komend jaar met 
elkaar delen, elkaar bevragen, 
elkaar stimuleren. 

Afgelopen jaar is de jeugdcom-
missie gestart met het project 
om coaches/trainers te begelei-
den en een trainingsprogramma 
te maken waarin plezier voorop 
staat. Maar ook de motorische, 
sociale, psychologische ontwik-
keling van een kind centraal 
staan. Zo komt er een program-

ma waarin al deze aspecten 
benoemd worden voor de hele 
jeugdlijn.  Als onderdeel van dit 
project is een brede enquete 
onder de jeugdleden, hun ou-
ders en hun coaches/trainers 
uitgezet. De uitkomsten zullen 
binnen kort gepresenteerd wor-
den. Uit de voorlopige rappor-
tage die ik heb gezien vallen me 
twee dingen op:  Plezier is het 
allerbelangrijkste én alle drie de 
groepen geven DROS Alterno 
een 8 als rapportcijfer.  Het is 
een uitdaging om die 8 te be-

houden de komende jaren. 
Vandaar dat we gaan werken 
aan een nieuw strategisch plan. 
Ook in 2019 willen we veel ple-
zier beleven aan het volleybal 
en alle andere activiteiten bin-
nen de vereniging. Dat geldt 
voor de mini’s tot en met de 
hoogste teams. 

Ook vanavond hoop ik dat we 
met plezier naar deze beker-
wedstrijd kunnen gaan kijken. 
Het was een verrassing dat Re-
gio Zwolle er door onze dames 

werd uitgekegeld, wie weet …….   
Komende maanden zal het voor 
Dames 1 knokken worden om zo 
hoog mogelijk te eindigen. We 
hebben heel mooie wedstrijden 
gezien in de afgelopen periode, 
we hadden zeker een paar keer 
meer punten verdiend, maar ja 
…. Het is TOPsport en je moet 
zelf de punten verdienen. We 
wensen de meiden van Dames  
en hun staf veel succes en ple-
zier in de komende maanden. 

Henk Wijnsma

Alterno wenst 
iedereen een mooi 
en sportief 2019!



Meedenken met het pimpen van ons clubhuis: 

Wie heeft er leuke ideeën 
voor ons Clubhuis?

Dit alles werd ook geconstateerd tijdens 
de laatste Algemene Ledenvergadering 
in december. Een groepje Alternoten is 
aan de slag gegaan om hier eens over na 
te denken. Dit groepje bestaat uit trou-
we bezoekers van ons clubhuis. Niets mis 
mee, maar we horen ook graag eens van 

anderen wat zij vinden. Dus daarom een 
oproep, en zeker ook aan onze jeugdle-
den, help mee denken. 

Wil je jouw inbreng doen? Mail dan 
naar activiteiten@alterno-apeldoorn.nl.  
Meld je aan en ik neem contact met je 

op om te horen wat jij belangrijk vindt en 
wat jij denkt dat wij moeten gaan doen. 
Wacht niet te lang, want de eerste uit-
voeringsplannen staan al in startblokken 
om uitgevoerd te worden.

Monique

DENk jIj OOk WEl EENS:  

- het is wel gezellig, maar er mag wel iets gebeuren aan het clubhuis? 

- soms zijn er te weinig stoelen...

-  staan de tassen zodanig op de grond dat je goed moet kijken  

waar je je voeten kunt plaatsen...

- zijn er te weinig barkrukken...

- wat is het toch een allegaartje, kan het niet wat stijlvoller... 

- is er niet een hoekje voor de jeugd...

VolleybAl dAMes

DROS

Alterno
Apeldoorn

Zaterdag
12 januari
20.00 uur

gratis ENtrEE

dros-Alterno ds 1
regio Zwolle VolleybAl ds 1
Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101
Tel: 055 5417401
www.alterno-apeldoorn.nl

Versterking voor Dames 1
De selectie van volleybal-
vereniging Dros-Alterno uit 
Apeldoorn krijgt er per direct 
een ervaren speelster bij. De 
25-jarige Marlies Wagendorp 
zal als onderdeel van haar re-
validatieproces binnenkort 
haar opwachting maken in de 
hoofdmacht van de eredivisie-
ploeg, die dit seizoen onder 
leiding staat van hoofdcoach 
Eric Meijer.

Wagendorp, vorig seizoen nog 
uitkomend voor het Duitse Rote 
Raben Vilsbiburg (Duitse Bun-
desliga), raakte gedurende het 
seizoen geblesseerd aan haar 
knie en bleef bij het begin van 
de nieuwe competitie, na een 
operatie aan het gekwetste li-
chaamsdeel, noodgedwongen 
zonder club.

Met haar komst brengt de in 
Vaassen woonachtige volleybal-
ster de nodige eredivisie-erva-
ring en routine mee. Voordat ze 

namelijk aan haar Duitse avon-
tuur begon speelde Wagendorp 
voor Sliedrecht Sport, waarmee 
ze onder andere de nationale 
beker won. Daarvoor kwam de 
1.93 m. lange speelster uit voor 
SV Dynamo. Bij Dros- Alterno 
zal ze op de diagonaal en op de 
middenpositie gaan spelen.

Bij haar komst naar Dros-Alter-
no geeft Marlies Wagendorp 
aan er erg naar uit te zien om te 
kijken hoever ze met dit jonge 
team dit seizoen kan komen.



1 dag volop plezier en mooi volleybal

Anders dan andere jaren. 
Minder stress, minder druk, 
minder… van alles. Maar toch 
maakte die ene dag van ons 
toernooi welke wel door-
ging, heel veel goed. Eén dag 
CMV-toernooi. Ter voorberei-
ding op het Nationale Open 
Club Toernooi zeker niet min-
der belangrijk. Sterker nog, 
dit zijn de spelers van de toe-
komst.

En het is zondag en dat bete-
kent dat er altijd veel en gezellig 
publiek komt. Druk bezette tri-
bunes en een vol clubhuis. Ook 
als daar ook nog eens de olie-
bollen uitgedeeld worden. 
De kinderen gaf het allemaal 
niets. Zij vermaakten zich op-
perbest in de gymzalen, op de 
tribunes of in het veld. 3 poules 
streden om de eer. Wie komt 
het best naar voren en wie 

moet nog even hard werken om 
zaterdag 5 januari door te mo-
gen naar de halve finale?

Dit jaar ook weer een groot 
compliment aan alle teams, 
ouders, coaches en scheids-
rechters. Overal stond altijd een 
scheidsrechter. Een extra groot 
compliment aan Maud, een 
zeer jonge scheidsrechter van 
SV Dynamo die super stond te 

fluiten. Een groot talent!
Dank aan allen die hebben bij-
gedragen aan de organisatie: de 
wedstrijdleiding, de bardienst, 
onze stagiaires, onze klussers, 
onze oliebollenuitdelers, onze 
opbouwers en afbrekers, onze 
opruimers, onze poetsers, …. 
Het was een leuke en gezellige 
dag. 

Marga en Monique

Oliebollen, appelbeignets, Oliebollen, 
appelbeignets, Oliebollen, appelbeignets,…
De geur kwam je tegemoet zo-
dra je in de buurt van het club-
huis kwam. Kratten vol oliebol-
len en appelbeignets stonden 
in de hal. Deze moesten geteld, 
gecheckt en uitgedeeld worden 
aan alle Alternoten die besteld 
hadden. Geen lange rij zoals 
bij Bakker Toet, maar gewoon, 
tijdens het (even) wachten 

genieten van het spel van het 
CMV-toernooi of een gesprekje 
aangaan met andere Alternoten 
die ook in het clubhuis waren. 
En dit jaar zijn de oliebollen be-
loond met een 1e prijs van Toet 
door het Bakkersgilde, dus niet 
zomaar een willekeurige AD-er 
die de bol komt proeven.
En Toet denkt graag met ver-

enigingen mee en steunt een 
bijdrage voor iedere verkochte 
zak. Toch ook weer leuk voor 
Alterno. 
Dit jaar zijn er 920 oliebollen 
met, 180 oliebollen zonder 
krenten en 250 appelbeignets 
verkocht. Een mooie prestatie, 
waarbij de jeugd ook nog eens 
een zakcentje ontving voor ie-

dere verkochte zak. Klasse alle-
maal. 
Jan Toet, dank maar weer en 
voor iedereen een hele fijne 
jaarwisseling en een goede 
start van 2019.

Dank aan Karin en Eline voor 
het beheren van de verkoop-/
uitdeelkraampje. 

Nieuwjaarsreceptie VV Alterno
Woensdag 9 januari 2019

Tijd: 19.15 uur: ontvangst
Vanaf 19.30-20.30 uur: proosten op het nieuwe jaar
Locatie: Alternohal, clubhuis de Boei



DROS-ALTerNO DS 1
6 JANUARI 18.00 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

-   eurOSPeD DS 1



DROS-ALTerNO DS 1
VOLLeYBAL DAMeS

-   eurOSPeD DS 1

Officials 
1E SChEIDSrEChTEr
MARK-JAN	WIJNSTRA

2E SChEIDSrEChTEr
MARCO	STRIK

TEChNISCh jurylID
MATHILDE	HISSINK

lIjNrEChTEr 1
ROB	BuITING

lIjNrEChTEr 2
HENK	STEMERDINK

Programma D1
12 jAN.20:00
DROS-ALTERNO	DS	1	-	

REGIO	ZWOLLE	VOLLEYBAL	DS	1

19 jAN.20:00
PHARMAFILTER	uS	DS	1	-	

DROS-ALTERNO	DS	1	

26 jAN.20:00
DROS-ALTERNO	DS	1	-	FAST	DS	1	

2 fEb.20:00
VC	SNEEK	DS	1	-	

DROS-ALTERNO	DS	1

10 fEb.15:30
EuROSPED	DS	1	-	

DROS-ALTERNO	DS	1

Stand

   Team   Wedstr. Pnt 
1  Sliedrecht Sport DS1  13 35
2 Eurosped DS1  13 30
3 VC Sneek DS1  13 28
4 Regio Zwolle DS1  13 24
5 Springendal-Set-Up`65   13 21
6 FAST DS1  13 18
7 Apollo 8 DS1  13 14
8 TT Papendal Arnhem   13 10
9 Dros-Alterno DS1  13 10
10 Pharmafilter US DS1  13 5

SPeLerS     

Nr. Naam	 Geboortedatum	 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

Trainer/coach: JAN BERENDSEN 
2e Trainer/coach: JEFFREY SCHARBAAI 
fysiotherapeute: YVONNE KUIPER 

fysiotherapeute: MARLON VOORTMAN 
Data-analist: SHARON OLSMAN 
Teammanager: RENATE BÜTER

BeGeLeIDING



  Slot
zaterdag 6 april

Zet het vast in je agenda, want voor 
je het weet is het zover. 

Op deze zaterdagavond zal het slotfeest plaatsvinden 
van het seizoen 2018-2019. 

Het wordt een ander feest dan gebruikelijk. 
Hoe en wat dat zijn we nu aan het bespreken.

Zin om mee te denken? 
Dat kan. Meld je aan bij activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

Alle ideeen 
zijn welkom!



Jaaroverzicht 2018
door Jos Mulder

Nadat het altijd gezellige recre-
antentoernooi weer achter de 
rug is en traditioneel de jubi-
larissen tijdens de nieuwjaars-
receptie in het zonnetje zijn 
gezet, komt op 28 januari het 
droevige bericht van het overlij-
den van Ronald van der Linden. 
Weer is een markant Alternolid 
onze vereniging ontvallen.

Het bestuur spreekt in febru-
ari plannen uit om naar een 
nieuwe hal te gaan. Of dit zelf 
bouwen, of huren wordt en op 
welke plek dat dan gaat gebeu-
ren is op dat moment nog niet 
bekend, maar de lokatie van de 
huidige Zuiderparkhal wordt 
als één van de mogelijkheden 
genoemd. Ondertussen wordt 
niet stil gezeten op de huidige 
accommodatie. Er komt een 
nieuwe muziekinstallatie, nieu-
we picknicktafels en de gehele 
verlichting wordt vervangen. 
Energieslurpende TL-buizen 
worden opgevolgd door veel 
zuinigere Led-verlichting.

Dames 1 krijgt er nieuwe ener-
gie door, want eindigt het team 
van Ali Moghaddasian in de re-

guliere competitie nog als vijf-
de, middels een tweede plek 
in de kampioenspoule wordt 
tegen alle verwachtingen in 
toch nog de finaleplek gehaald. 
In deze best-off-five blijkt Slie-
drecht Sport toch een maatje 
te groot waardoor Alterno uit-
eindelijk een fraaie zilveren me-
daille aan de prijzenkast mag 
toevoegen. 

Als het stof van de feestvreugde 
is neergedaald, neemt men ver-
volgens afscheid van trainer en 
technische staf en ook van el-
kaar, want de meeste speelsters 
besluiten helaas het fortuin 
elders te zoeken of te stoppen 
met het spelen op topniveau. 
Eric Meijer wordt aangesteld 
om een nieuw team te forme-
ren. Hij start de nieuwe compe-
titie met een zeer jonge en on-
ervaren ploeg die naar mate het 
seizoen vordert, steeds beter in 
het ritme lijkt te komen. Bij da-
mes 2 wordt Meijer opgevolgd 
door de van Orion overgeko-
men Arno Lippmann.

Ook bij Heren 1 wisselingen. 
Niet alleen stopt Paul ten Broe-
ke, maar het blijkt ook niet haal-
baar om een weer een 1e divi-

sieteam te formeren, waardoor 
zijn opvolger, Lars Olav Massa, 
in de derde divisie met Alterno 
2 aan het nieuwe seizoen moet 
beginnen.

In april wordt bekend dat Alter-
no weer DROS-Alterno gaat he-
ten. Ronald Dros verbindt zich 
met zijn bedrijf DROS-schoon-
maakdiensten na een afwezig-
heid van een aantal seizoenen 
voor een periode van drie jaar 
aan onze vereniging.

Op het NOJK doet Alterno het 
weer prima, al blijven de grote 
successen uit. Met vijf teams 
in de finaleronde weet alleen 
Jongens C een zilveren medaille 
binnen te slepen. Jongens CMV 
pakt het brons. Tijdens het ge-
sloten Nederlandse kampioen-
schap aan het einde van het 
seizoen, doet een verrassend 
Jongens A1 ook nog goede za-
ken door een bronzen plak mee 
naar huis te nemen.

De jeugd is sowieso dit jaar 
weer goed bezig. In samenwer-
king met de Rabobank start de 
jeugdcommissie het OFO-pro-
ject wat de kwaliteit van de 
jeugdtrainers flink moet ver-

hogen. Bij de jongere kinderen 
wordt Hilda Knaapen aange-
steld om het Nijntje beweeg-
project en de sportspeeltuin op 
te zetten. Bij de start van het 
nieuwe seizoen wordt boven-
dien in Zuidbroek gestart met 
vrij inlooptrainingen om kinde-
ren uit deze nieuwe wijk met 
het volleybal in aanraking te la-
ten komen.

Helaas verliest Alterno de zit-
volleybalafdeling. Er zijn te 
weinig spelers en trainers om 
in het seizoen 2018-2019 nog 
een team op de been te kunnen 
brengen. Ook de AVA, de Alter-
no volleybalacademie houdt op 
te bestaan.

In het bestuur nemen Bert 
Kemkes (algemene zaken) en 
Martin Koldenhof (commerci-
ele zaken) afscheid. De laatste 
wordt opgevolgd door Daniël 
van Bruggen. Deze blaast met-
een de sponsorcommissie en 
de businessclub nieuw leven 
in, zodat er bij de start van 
het nieuwe seizoen meteen 
een grote sponsorbijeenkomst 
plaatsvindt. Een hoopvol teken 
met het oog op de komende 
(top)volleybaljaren. 

DAMeS 1 
VerrAST 
SPONSOrS
Vlak voor de kerst verraste 
dames 1 vorige week haar di-
recte sponsoren met een leu-
ke kerstattentie. Dit alles om 
ze te bedanken voor de steun 
die ze van deze sponsoren krij-
gen. Steun die onontbeerlijk is 
om het volleybal op topniveau 
mogelijk te kunnen maken.

Zo gingen de dames onder an-
dere langs bij Isokin,  Dros, Club 
Pellikaan, Carwash Kleiboer,  
WENZ, Tempelman, Brummel-
catering en Ghala. Helaas lukte 
het niet om Joost Hamming van 
de Kabath te treffen. Hij krijgt 
de attentie op een later tijdstip 
aangeboden.
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Alterno
Activiteiten
Kalender

JANUARI

 05 Voorronde NOJK
 06 WENZ 
 recreantentoernooi
 09 Nieuwjaarsreceptie
 12 Dames 1 - Regio Zwolle
 26 Dames 1 - Flamingo’s

FEBRUARI
 23 Halve finale NOJK

MAART
 30 Finale NOJk
 31 Bounz-middag

Adverteren?
in de 

Groene Flits 
kan al voor 

25 euro 
per seizoen

Voor meer 
informatie: 

info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij 

Jos Mulder

Lege flesjes en 
blikjes: ook in 2019 
gaat de actie door
Je kunt vraagtekens zetten of 
dit nog behoort bij een pilot 
of experiment van de gemeen-
te Apeldoorn. De ‘pilot’ Heel 
Apeldoorn Rein duurt nu al 3 
jaar en nog is men niet tot een 
besluit gekomen hoe hier in 
de toekomst mee om te gaan. 
Maar het helpt Apeldoorn om 
schoon te blijven en het helpt 
de vereniging aan een financie-
le bijdrage. De groene container 
bij de ingang van de Alterno hal 
zal dan ook blijven staan. Ook 
aan alle leden het verzoek om 
lege flesjes/blikjes te bewa-
ren en in te leveren bij óf de 
Alternohal of rechtstreeks bij 
De Mheen, Eglantier of AH Ug-
chelen bij het retourpunt. Code 
1003 is van VV Alterno. Ieder 
flesje en blikje dat wordt ingele-
verd levert 5 cent op. Dat levert 
toch weer een mooi resultaat 
op aan het einde van het jaar. 
Dus help mee om het milieu 
schoon te houden en Alterno 
aan een financiële bijdrage.


