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Voorbeschouwing 
Dros Alterno D1 - Zwolle
Vandaag spelen we met dames 
1 alweer de voorlaatste thuis-
wedstrijd in de reguliere com-
petitie. 

Zwolle is geen onbekende voor 
ons. Het wordt de derde keer 
dat we dit seizoen tegen ze spe-
len. Derde keer zult u denken? 
Jazeker, we hebben de ploeg 
van trainer/coach Wilfried 
Groothuis al twee keer eerder 
getroffen in Zwolle. De eer-
ste keer in de competitie. Die 
wedstrijd eindigde in een 3-0 
overwinning voor Zwolle. Een 
terechte overwinning, waar 
echter voor ons wel meer had 
ingezeten. Die wedstrijd toonde 
aan dat wij nog niet ver genoeg 
waren om het Zwolle moeilijk te 
maken.

Hoe anders was het de 
tweede keer in de achtste 
finale voor de beker.
Van onze kant een sterke wed-
strijd, waarin we na een 2-0 
voorsprong de overwinning 
bijna zagen wegglippen, maar 
aantoonden mentaal gegroeid 

te zijn door de vijfde set met 
wilskracht én goed spel toch 
binnen te halen. Laat dat een 
stimulans zijn om vandaag de 
punten in de alternohal te hou-
den. Wat daarbij helpt is dat 
Charlot en Tess weer volledig 
inzetbaar zijn. Beiden waren 
een flink aantal weken gebles-
seerd, maar speelden afgelo-
pen weekeinde in de wedstrijd 
tegen Eurosped weer mee.

Helaas is dat voor Gina anders. 
Zij is door een enkelblessure 
voorlopig niet inzetbaar.
De inzet van Marlies Wagen-
dorp daarentegen is aanstaan-
de. Zij is met haar kwaliteiten 
en ervaring een welkome aan-
vulling op de selectie van Eric 
Meier.

Inzet en ambitie
De groep heeft vanaf de voor-
bereiding laten zien zeer gedre-
ven en ambitieus te zijn.
Een substantieel aantal keren 
trainen in de week, zowel bal-
training in de hal als kracht- en 
conditietraining bij onze spon-

sor de Pellikaan heeft tot een 
aanzienlijke verbetering van het 
spelniveau geleid. Waar in het 
begin van de competitie goe-
de momenten regelmatig wer-
den afgewisseld met mindere, 
is dat de laatste periode sterk 
verbeterd. Die wisselvalligheid 
is er niet meer. Samen met 
het enthousiasme dat ze vanaf 
het begin van de competitie in 
het veld uitstralen maakt dat 
het voor een ieder die ze een 
warm hart toedraagt boeiend is 
om te zien dat de meiden door 
hun inzet en ambitie een groei 
doormaken die de komende 
wedstrijden, te beginnen van-
daag, hopelijk haar vruchten zal 
afwerpen. Overbodig te zeggen 
dat dat de komende tijd ook 
hard nodig is. We staan name-
lijk voor de belangrijkste perio-
de in de competitie. 

Uw steUn is daarbij 
Van groot belang!

Alex Vlessert

Teammanager 
Dros Alterno dames 1

Sponsor 
Flits Nieuws 
Mizuno
Mizuno ondersteunt onze ver-
eniging via sponsoring en wil 
graag onze leden informeren 
over een nieuwe toevoeging 
op footwear gebied. Dit is de 
Wave Momentum. Dit model 
vervangt de Wave Tornado. 
Waarom heeft Mizuno dit mo-
del uitgebracht en voor wie? In 
deze uitgave van de groene flits 
staat dit allemaal nadrukkelijk 
omschreven. 

Carwash Kleiboer
Carwash Kleiboer heeft het 
sponsorcontract voor een peri-
ode van 3 jaar verlengd.

Via deze willen wij Carwash 
Kleiboer bedanken voor de ver-
lenging en tevens van de mo-
gelijkheid gebruik maken om 
onze Alterno leden te wijzen 
op de waspassen die wij krijgen 
via Carwash Kleiboer. Hiermee 
kunt u altijd uw auto wassen 
voor de binnen 10 dagen terug 
prijs en krijgt Dros-Alterno per 
wasbeurt een mooie extra bij-
drage voor de clubkas. Mocht 
u nog geen waspas hebben laat 
het ons dan weten via 
sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl. 
www.carwashkleiboer.nl



Mizuno lanceert totaal nieuw indoor model

 
 

 

Mizuno lanceert totaal nieuw indoor model 
 
Mizuno, de official shoe supplier van DROS-Alterno Apeldoorn 
heeft vanaf nu een compleet nieuw model binnen de indoor 
collectie. De Wave Momentum.  
Diverse topsporters hebben het Japanse merk helpen door 
ontwikkelen tot dit eindresultaat. Vele reacties zijn positief en het 
model wordt steeds meer op de velden gespot.  
 
Wat is er zo nieuw?  
De combinatie van veilige stabiliteit en ‘zacht’ comfort. Je merkt het direct: de elastische instap geeft 
je een extra luxe comfort.  
 
Waarom een nieuw model?  
Mizuno zocht naar het juiste comfort voor de sporter die vele 
contacten met de zaalvloer hebben, denk hierbij aan het springen 
maar ook aan de kleinste verandering in positie. De nieuwe ‘U4icX’ 
(technologie) tussenzool zorgt voor ongeëvenaarde zachtheid en 
comfort in de volledige lengte van de schoen, gedurende je hele 
wedstrijd. 
 
Voor wie is dit model? 
Het Japanse merk heeft voor iedere type speler een bepaald type schoen. De Wave Momentum is 
zeer geschikt voor middenaanvallers en allround spelers in het volleybal. 
 
 

  
 
USP - Wave Momentum 
 Een naadloos bovenwerk gecombineerd elastische instap zorgt voor het beste comfort 

en een zachte pasvorm. 
 Tussenzool met ‘U4icX’ (technologie) in de volledige lengte van de schoen zorgt voor 

ultieme comfort en zachtheid. 
 Breed geplaatste buitenzool met Mizuno Wave technologie zorgt voor  

ultieme stabiliteit. 
 Soepele afwikkeling van teen tot hak. 

 
Probeer het; vanaf nu verkrijgbaar bij Daka Sport Apeldoorn! 
De Wave Momentum is zowel voor de dames als heren verkrijgbaar bij Daka Sport Apeldoorn. Kom 
gerust eens vrijblijvend langs om het nieuwste model te passen en te proberen. U bent altijd 
welkom!  
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APELDOORN - EPE - ZWOLLE         

www.deweerd.net
Rijbewijs          A  |  AM  |  B  |  BE  |  C1  |  C  |  CE  |  D

Geslaagde rijlessen 
starten bij De Weerd



Alterno dames 1 team traint al jaren met veel plezier bij 
Club Pellikaan Apeldoorn.

Wil jij tijdens de winterstop ook fit blijven? 

Schrijf je dan nu in bij Club Pellikaan Apeldoorn en ontvang 

de 1e maand gratis. 

Voordelen lid van Alterno: 

 - geen inschrijfgeld of clubfee en 
 - krijg een bidon cadeau
 

Wist je dat ze ook kortlopende lidmaatschappen 
hebben? Perfect voor de winterstop.

Voor meer info kijk op: 
www.clubpellikaan.nl/club-apeldoorn/rondleiding 

4 kaMPioenen!
Vandaag huldigen we onze 
jeugd-winterkampioenen: JC2, 
MC2 en JB1: grote klasse!! JA1 
werd al eerder kampioen en 
is voor de kerst al gehuldigd. 
Leuk feitje: als JA1 opnieuw 
kampioen wordt in de topklas-
se, mogen ze meedoen aan het 
PD-toernooi voor een plekje in 
de 1e klasse van de senioren-
competitie. Lijkt me een mooie 
doelstelling!

nojk 
Op 5 januari waren de voorron-
des van de Nederlandse Open 
Clubkampioenschappen. We 
hebben ons met de maxima-
le 8 teams voor dit belangrijke 
toernooi ingeschreven: jongens 
en meisjes A, B, C en D (CMV). 
Meisjes B, C en D werden pou-
lewinnaar en plaatsten zich di-
rect. Jongens A, C en D hebben 
zich geplaatst na winst van de 
kruisfinales. Meisjes A en Jon-
gens B waren automatisch ge-
plaatst voor de volgende ronde. 
We zijn enorm trots dat we met 
8 teams naar de halve finale 
gaan op 23 februari!

iedereen kan 2x trainen 
Voor de kerst zijn extra trainin-
gen aangeboden aan spelers in 
de breedteteams. Er waren veel 
liefhebbers: er hebben bijna 30 
kinderen! Duidelijk dus dat we 
hiermee door moeten gaan. We 
gaan puzzelen met de data en 
trainers en hopen binnen een 
paar weken die extra training 
structureel te kunnen aanbie-
den. Voor de extra breedte-
training voor A-jongens was de 
animo kleiner, dus die training 
stopt. In plaats daarvan zullen 
we jongens mee laten trainen 
bij andere teams. 

Zo kunnen bij Dros/Alterno dus 
alle jeugdspelers 2x per week 
trainen. 

talenttraining 
jONgENS / hErEN
Voor de kerst is de talenttrai-
ning van de herenlijn gestart. 
Deze training wordt gegeven 
door Lars Olav Massa, trainer 
van Heren 1. Aan de training 

doen jonge spelers mee uit He-
ren 1, 3, 5 en JA1.

denktank jongens 
in seniorenteaMs
We hebben een denktank ge-
start voor een betere door-
stroom van de jongens- naar de 
herenlijn. 
We willen graag dat het aan-
trekkelijker wordt voor jongens 
om bij de heren te spelen. Nog 
deze maand zullen we een aan-
tal jongens van rond de 18 jaar 
uitnodigen om ons advies te 
geven.

OFO – trAINErS + 
begeleiders
Het project Ontwikkelfasege-
richt Opleiden (OFO) loopt als 
een trein. In december waren 
de eerste trainersbijeenkom-
sten; dit weekend is de derde. 
De groep van trainerbegelei-
ders heeft de taken verdeeld 
en staat klaar om de trainers 
te gaan begeleiden. Het tech-
nisch beleid is in concept klaar 
en wordt nu voorgelegd aan 
een aantal senioren- en mini-
trainers. Op 21 januari komt de 
projectgroep bij elkaar en stel-
len we actiepunten op vanuit de 
tevredenheid enquête die on-
der spelers, trainers en ouders 
is uitgezet.  

nieUw lid
De jeugdcommissie is dus hard 
aan het werk om onze jeugd-
opleiding te optimaliseren. We 
zijn daarom heel blij dat we een 
coördinator rijker zijn gewor-
den: Esther van Dijk is vanaf 
deze week samen met Stephan 
Draaijer coördinator van de jon-
gensteam. Welkom Esther! Ri-
chard Pol zal coördinator blijven 
van JA3.

sUcces in de 2e helft
We wensen alle teams een heel 
fijne 2e helft toe!

Rob van den Dool

Sanne voor EKK in Frankrijk
sanne konijnenberg, speelster 
van onze vereniging, is deze 
week in het franse harnes 
waar meisjes (U16) van Pré 
– jeugd oranje het ek – kwa-
lificatietoernooi (EKK) via de 
WEVZA toernooien afwerken.

De eindronde bij de meisjes van 
het EK U16 vindt in juli plaats 
in Italië en Kroatië. Het EKK in 
Harnes bestaat uit één poule 
van zes landen. Pré Jeugd Oran-
je speelt eenmaal tegen iedere 
tegenstander, dus in totaal vijf 
wedstrijden. Oranje speelde 
gisteren tegen Duitsland en 
won met 3-0, Vandaag is België 
de tegenstander, morgen Portu-
gal en daarna volgen nog Span-
je en Frankrijk. (JM)
Naast spelverdeelster Sanne 
Konijnenberg bestaat de selec-
tie verder uit:

Spelverdeelsters: 
Sanne Konijnenberg (Alterno), 
Fleur Uitterlinden ( Leython) 
Libero: Pippa Molenaar 
(Olhaco) 
Diagonaal: Romee Veenstra 
(DAC Dedemsvaart ) 
Passer lopers: Noa de Vos 
(Novo), Madee Olde Engberink 
(Apollo 8), Dagmar Mourits 

(Next Volley Dordrecht), Tess 
Leemreize (Apollo 8) en 
Nicole van de Vosse (Avior) 
Midspeelsters: Marije ten 
Brinke (Holyoke), Sanne 
Wagener (VoCASA) en 
Emily Silderhuis (Set-Up ’65) 
De staf bestaat uit Julien van de 
Vyver (bondscoach), Wilfred 
Jacobs (assistent – bonds-
coach), Huub Noordzij 
(fysiotherapeut), Patrick de 
Reus (Teammanager) en 
Rianne Verhoek (Scout)

wedstrijdscheMa
Di. 8-01 15.30 uur 
Nederland – Duitsland
Wo. 9-01 18.30 uur 
Nederland – België 
Do. 10-01 18.30 uur 
Nederland – Portugal 
Vr. 11-01 15.30 uur 
Nederland – Spanje 
Za. 12-01 18.30 uur 
Nederland – Frankrijk

Van de Jeugdcommissie



DROS-AltErNo DS 1
12 JANUARI 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

-   rEGIo ZwollE VollEyBAl DS 1



DROS-AltErNo DS 1
VollEyBAl DAMES

-   rEGIo ZwollE VollEyBAl DS 1

officials 
1e scheidsrechter
LENNaRT DE JONGE

2e scheidsrechter
HaNS OOMES

jUrylid
JaN RiNKSMa

lijnrechter 1
JaN KuYLENBuRG

lijnrechter 2
JaN KLOOSTERBOER

Programma D1
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 DS 1 13 35
2 Eurosped DS 1 13 30
3 VC Sneek DS 1 13 28
4 Regio Zwolle Volleybal 13 24
5 Springendal-Set-Up`65  13 21
6 FAST DS 1 13 18
7 Apollo 8 DS 1 13 14
8 TT Papendal Arnhem  13 10
9 Dros-Alterno DS 1 13 10
10 Pharmafilter US DS 1 13 5

SPElErS     

Nr. Naam Positie  Lengte geb.datum 
1 Robin van de Velde  Spelverdeler 1.80 meter 1992
2 Siska Hoekstra Passer/Loper 1.81 meter 1991
3 Marije Neuman Midden 1.80 meter 1994
4 Kim de Wild Libero 1.61 meter 1993
5 Ester de Vries Passer/Loper 1.83 meter 1992
6 Nova Marring Passer/Loper 1.82 meter 2001
7 Nynke Hofstede Midden 1.90 meter 1997
8 Maureen van der Woude Midden 1.88 meter 2000
9 Lotte Groninger Spelverdeler 1.78 meter 1998
10 Manon Zeeboer Diagonaal 1.75 meter 1995
11 Kelly van de Haar Diagonaal 1.87 meter 1997
12 Julia Joosten Passer/Loper 1.83 meter 2001
13 Bjorna Gras Libero 1.73 meter 1995
14 annelien alons Midden 1.93 meter 1988

BEGElEIDING
Wilfried Groothuis - Hoofdcoach
Pascal Veneman - assistent-coach
Matthieu van den Broeke - Videoscout

Edwin van den Broeke - Teammanager
iris Blok - Fysiotherapeut



VV AltErNo DS 2 - 
INNoVAtIEMAKElAArS.Nl wSV 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

12 januari 
17.30 uur

SPElErS
naam

BEGElEIDING
Trainer/coach:Eric Maan 
Assistent trainer: Stefan van de Werf 
Team manager: Dick van Slooten 

Beste Alternoten! 

Happy new year allemaal! 
eigenlijk mag het niet meer, 
maar omdat dit onze eerste 
thuiswedstrijd van het nieuwe 
jaar is, stiekem toch nog de 
beste wensen ;)

Voor de vakantie hebben we 
de laatste vier wedstrijden win-
nend afgesloten. Dat was een 
mooie afsluiting van 2018.
Helaas was er ook minder leuk 
nieuws in de vakantie. Op 30 
december heeft Barbara met 
haar familie afscheid moeten 
nemen van haar moeder, die 
na een kort ziekbed is overle-
den. Wij wensen haar en haar 

familie heel veel sterkte in deze 
periode. Vandaag mogen we 
weer aantreden in ons eigen, 
vertrouwde halletje. We spe-
len tegen WSV Warnsveld. In 
de allereerste wedstrijd van het 
seizoen hebben we hier met 3-0 
verloren. Dus we hebben wat 
goed te maken. We gaan ervoor 
om de drie punten in de Alter-
nohal te houden! 
Ik zeg handjes los om te klap-
pen, keeltjes gesmeerd om aan 
te moedigen en t liefst nog een 
paar trommelaars, leef je uit! 

Groetjes dames 2

1  Iris Schuurman
2  Jasmijn Leusveld
3  Eeke Noomen
4  Kim Brandes
5  Cynthia Luijken
6 Lauri Luijken
7  Anne van de Kamp

8  Paige de Maar
9  Benthe Wismans
10  Louise Schrijvers
11  Marloes van Gaalen
12  Merle Bouwmeester
14  Rebecca Booiman



Meedenken met het pimpen van ons clubhuis: 
wie heeft er leuke ideeën voor ons Clubhuis?

Dit alles werd ook geconsta-
teerd tijdens de laatste Alge-
mene Ledenvergadering in 
december. Een groepje Alter-

noten is aan de slag gegaan om 
hier eens over na te denken. 
Dit groepje bestaat uit trouwe 
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 
jeugdleden, 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 belang-
rijk vindt en wat jij denkt dat 
wij moeten gaan doen. Wacht 
niet te lang, want de eerste 
uitvoeringsplannen 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...

  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!

Nieuws van het sponsorfront

Mooie bruisende 
sponsorbijeenkomst
alhoewel de bijeenkomst al 
enige tijd gelden heeft plaats-
gevonden is het vermelden 
ook in deze uitgave van de 
groene flits het nog steeds 
waard. Zoals bekend mag zijn 
heeft Alterno haar business 
club nieuw leven ingeblazen 
middels het aantreden van 
een nieuw bestuur. 

Een paar goede bekenden van 
Alterno, te weten Jaap van 
Brummen en Onno van Andel 
( van Wenz Uitvaart), hebben 
zich bereid gevonden om de 
spreekwoordelijke handschoen 
op te pakken en aan de slag te 
gaan met het verfrissen van de 
Alterno Business Club. Zij wor-
den vanuit de sponsorcommis-
sie van Alterno bijgestaan door 
Richard van Rijn en ook onze 
hoofdsponsor Ronald Dros van 
DROS Schoonmaakdiensten is 
bereid gevonden om mee te 
denken hierin. Zij hebben met 
veel succes de eerste sponsor-
bijeenkomst georganiseerd.
Deze bijeenkomst vond plaats 
voorafgaand aan de wedstrijd 
van Dames 1 tegen Sliedrecht 
Sport. In de fraaie ruimte van de 
businessclub, met prachtig uit-
zicht op het zich warm spelen-
de team van Eric Meijer werden 

in totaal zo’n zeventig gasten 
welkom geheten. Onder de ver-
trouwde en nieuwe sponsoren, 
bevonden zich ook een groot 
aantal gasten van hoofdsponsor 
Ronald Dros en Wenz Uitvaart 
Zij werden allemaal ontvangen 
door voorzitter Henk Wijnsma 
en toegesproken door Onno 
van Andel, die de honneurs 
namens de Business Club van 
Dros-Alterno waarnam.
Tijdens deze bijeenkomst wer-
den er een tweetal nieuwe 
sponsorcontracten bekrach-
tigd. Onder het oog van voor-
zitter Wijnsma en bestuurslid 
commerciële zaken Daniel van 
Bruggen zetten Roel Brinkman 
namens DAKA sport en Joost 
Wilkens namens Erima hun 
handtekening onder de over-
eenkomst waarmee ze zich 
voor de komende jaren aan de 
vereniging en aan het eerste 
damesteam verbinden. De bij-
eenkomst werd smakelijk af-
gesloten door onder het genot 
van de door Fresh Catering ver-
zorgde maaltijd de onderlinge 
banden aan te halen en nieuwe 
contacten te leggen, waarna 
het gehele gezelschap op het 
speciaal voor hen gereserveer-
de tribunedeel naar de wed-
strijd kon gaan kijken.

Maandag
Dames 8 is recentelijk in het 
nieuw gestoken. Een nieuwe 
sponsor “Maandag” heeft zich 
niet alleen bereid gevonden om 
het team te sponsoren middels 
nieuwe trainingsjasjes maar 

draagt ook in financiële zin bij 
aan de vereniging.
Maandag is een detacherings-
bureau binnen de overheid, het 
onderwijs en de zorg is onze 
sponsor. 
www.maandag.nl/home

Sponsor Flits Nieuws
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Alterno
Activiteiten
Kalender

JANUARI

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

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

Sponsor Flits Nieuws

Programma 
ZAtErDAG 12 JAN

9:00  Dros-Alterno MC 3 - 
Avior MC 5.

9:00  Dros-Alterno JC 2 - 
Voorwaarts JC 1.

10:45  Dros-Alterno MB 1 - SV 
Dynamo Apeldoorn  
MB 1.

10:45  Dros-Alterno JC 1 - 
Voorsterslag/VC  
Zwolle JC 1.

12:30  Dros-Alterno  
MA 1 - Halley MA 1.

12:30  Dros-Alterno JA 3 -  
SV Dynamo  
Apeldoorn JA 1.

14:30  Dros-Alterno DS 11 - 
Terwolde DS 1.

14:30  Dros-Alterno DS 3 -  
Kerkemeijer Gemini 
DS 1.

17:30  Dros-Alterno DS 2 - 
Innovatiemakelaars.nl 
WSV DS 1.

20:00  Dros-Alterno DS 1 -  
Regio Zwolle Volleybal 
DS 1

Kugel licht & Geluid levert 
nieuwe geluidsinstallatie

Beste Alternoten,

allereerst de beste wensen 
voor 2019!

Terugkijkend op een mooi vol-
leybaljaar met voldoende wed-
strijden omdat er in ons gezin 
3 van de 4 meiden bij Alterno 
spelen, mijn partner Mariska 
rijdt hiervoor de nodige kilo-
meters door een behoorlijk 
deel van Nederland. Als spon-
sor van Alterno (Kugel Licht & 
Geluid B.V.) hebben wij 2018 

prachtig afgesloten, zo werd er 
in de hal een nieuwe geluidsin-
stallatie geïnstalleerd zodat de 
spraakverstaanbaarheid en de 
beleving van de muziek weer 
optimaal is. Hierin werd ook 
een koppeling naar de kantine 
opgenomen zodat de muziek 
en de spreker daar ook te horen 
zijn. (Speciaal voor het publiek 
achter de ramen)

Maak er een mooi jaar van en 
we zien elkaar bij Alterno!
www.kugel.nl

Verkeersschool 
de weerd
Verkeersschool de Weerd is 
recentelijk een sponsorcon-
tract aangegaan met Alterno 
en heeft dit tot uiting gebracht 
middels twee wandsponsor-
borden en het leveren van de 
inspeelshirts voor onze Jongens 
A1. Daarnaast krijgt Alterno 
voor ieder lid wat een lespakket 
afneemt bij Verkeersschool de 
Weerd een mooie extra bijdra-
ge voor de clubkas. Een mooie 
manier om niet alleen op een 
professionele wijze de beginse-
len van het verkeer je eigen te 
maken maar ook om de vereni-
ging een handje te helpen. Via 
deze weg willen wij uiteraard 
Joris van Hintum, als eigenaar 
van Verkeerschool de Weerd 
bedanken voor zijn bijdrage. 

Verkeersschool de Weerd is een 
begrip in Apeldoorn, Epe, Zwol-
le en wijde omgeving voor het 
behalen van alle rijbewijzen. De 
rijlessen worden verzorgd door 
ervaren instructeurs in veilige 
en representatieve voertuigen. 

http://apeldoorn-rijbewijs.nl/
Autopalace Apeldoorn

Autopalace Apeldoorn heeft een 
3-jarige overeenkomst gesloten 
met Alterno voor het leveren 
van de auto’s van Dames 1. 
 
In de volgende uitgave van de 
Groene Flits meer over een 
nieuw model bij Autopalace, 
de Citroen C5 Aircross. Deze is 

te bezichtigen in de showroom 
van Autopalace Apeldoorn ge-
vestigd aan de Laan van de Die-
renriem 38 te Apeldoorn waar u 
eveneens een proefrit kunt aan-
vragen. https://autopalace.nl/
onze-vestigingen/auto-palace-
apeldoorn/


