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Mooi resultaat …
afgelopen zaterdag werd ge-
wonnen met heel duidelijke 
cijfers afstand genomen van 
Pharmafilter Us uit Amster-
dam. Er is nog een kleine kans 
dat we de kampioenspoule ha-
len. Ook vandaag gaan we er 
voor. Fast is tenslotte het team 
dat met apollo onze grootste 
concurrent is om de kampi-
oenspoule te halen.  

Het is ook mooi om te zien dat 
het team ondanks alles met ple-
zier met elkaar omgaat en men 
elke training weer zijn uiterste 
best doet om wat te leren. Het 
is ook heel mooi dat speelsters 
van Dames 2 en soms ook 3 be-
reid zijn om als Eric een beroep 
op ze doet zich aan te sluiten bij 
de selectie, zowel bij wedstrij-
den als bij trainingen. 

Ook de sfeer tijdens de wedstrij-
den in onze Alternohal is altijd 
goed. Veel toeschouwers moe-
digen met veel geluid het team 
aan. Dat zullen ze ook vandaag 
en de komende wedstrijd nodig 

hebben. Ons grote doel dat we 
met zijn allen nastreven dit sei-
zoen is behoud in de eredivisie. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat 
de staf en de speelsters er alles 
voor over hebben om dat te 
bereiken. Ik neem mijn petje er 
voor af, ondanks best vaak wat 
tegenvallers, met pech een set 
of wedstrijd verliezen, iedereen 
blijft er voor gaan. 

Dat is een fantastische TOP-
sport houding. Doorzetten, niet 
het hoofd laten hangen. 
Ook vandaag gaan we jullie 
weer met veel geluid onder-
steunen, dat hebben jullie ver-
diend. 

Henk Wijnsma 
Voorzitter
Dros Alterno

na weer een hardwerkende 
trainingsweek ging de reis 
afgelopen zaterdag naar am-
sterdam. We mochten het op-
nemen tegen US Amsterdam. 
Dit was een erg belangrijke 
wedstrijd aangezien wij 1 plek 
boven US stonden. We hadden 
een duidelijke opdracht gekre-
gen van onze trainer (Eric Me-
ijer), hij nam alleen genoegen 
met een 3-0 of 3-1 winst. na 
de vorige wedstrijd tegen US 
in onze eigen thuishal waar 
wij met 3-2 verloren hadden 
wij zeker nog wel wat goed te 
maken.

We begonnen dan ook al met 
strijdlust aan de warming-up  
en de eerste set ging van start. 
We moesten op het begin nog 
een beetje in het spel komen, 
maar uiteindelijk pakte wij al 
een snel een voorsprong op US. 
We wonnen de eerste set met 
25-17.

Eric Meijer
Op naar de tweede set. Nu 
moesten wij dit niveau nog kun-
nen vasthouden, en ja dat ge-
beurde. Ook deze set gingen we 
er weer vol tegen aan en kon-
den wij afstand blijven houden 
van US. Ook uit deze set kwam 
een setwinst voor ons. We won-
nen deze set met 25-16.

We waren op goede dreef en 
moesten dit nog even 1 set vol-
houden. We begonnen de der-

de set & het ging aardig gelijk 
op. Deze set ging moeizamer 
dan de andere 2 sets, maar wij 
bleven keihard vechten en ach-
ter iedere bal aan rennen. Door 
de vechtlust en strijd konden 
wij net een voorsprong pakken 
op US en wonnen we ook de 
derde set met 25-20.

HOPPA!!!! Ons doel was be-
reikt. De eerste 3-0 van het 
jaar! Dit betekent dat we nu 1 
plaats omhoog zijn gegaan in de 
competitie en we er weer met 
volle goed moed en energie 
door kunnen naar de volgende 
wedstrijd. 

Zaterdag spelen wij onze laat-
ste thuiswedstrijd voor de play 
offs/ play outs tegen FAST om 
20:00. Kom ons allemaal aan-
moedigen en wij hopen u graag 
te zien op onze tribune.

Gina Valenti 
Dames 1

Eerste 3-0 van het jaar



Vrijdag 19 april: Feestavond

Woensdag 17 april: 
Tonnie Nijhof Mix-mix-mix toernooi

Zondag 14 april: generatietoernooi

Dinsdag 16 april: de uitdaging

Zaterdag 13 april: minidisco



21e week van Alterno: 
Green Goes Black
De eerste vraag die we waar-
schijnlijk krijgen is : ‘waarom 
toch altijd alles in het Engels?’. 
Omdat het zo lekker bekt?, of 
omdat het  gewoon al bijna 
in onze genen zit? Ik weet het 
niet, maar het thema is in ie-
der geval green goes Black. De 
aanleiding is eigenlijk een uit 
amerika overgewaaide hype 
(ook al een Engels woord!): 
Black Friday. Onze feestavond 
is namelijk: Black Friday. 
Dress-code: Black.

Nu ik dit zo type, merk ik dat ik 
er niet aan ontkom om Engelse 
woorden te gebruiken. Ik denk 
dat als we praten over Zwarte 
Vrijdag dat iedereen dan eerst 
moet nadenken. 

Maar goed, het thema is be-
kend en de data ook. Aanvan-
kelijk stond zaterdag 6 april in 
de agenda voor de feestavond, 
maar omdat er grote kans is dat 
dames 1 dan nog moet spelen, 
nemen we geen risico. We heb-
ben de feestavond verschoven 
naar Vrijdag 19 april. Ja, een 
vrijdag. En ook nog Goede Vrij-
dag, dus dat moet zeker goed 
komen!

Minidisco
We starten zoals gebruikelijk 
met de mini-disco om 19.00 
uur, waar ook de kampioenen 
gehuldigd zullen worden. Dan 
loopt het feest over in de vol-
wassen ’disco’. Hopelijk zijn 
daar ook kampioenen te huldi-

gen. We hopen in ieder geval op 
veel Alternoten die samen met 
ons het seizoen gaan afsluiten.

Generatietoernooi
Maar…. Dat is nog niet alles. We 
gaan de 21e week van Alterno 
traditiegetrouw beginnen met 
het Generatie-toernooi voor 
de mini’s. Zondag 14 april zal 
dit plaatsvinden. Binnenkort zal 
daar meer informatie over ver-
schijnen.

De uitdaging
De uitdaging zal op dinsdag 16 
april worden gehouden. Mooi 
direct aan het einde van het 
seizoen, zodat de huidige teams 
de uitdaging met ouders, of an-
dere teams, aan kunnen gaan. 

Opgave doe je via activiteiten@
alterno-apeldoorn.nl . Let wel, 
eerst daag je een team/ouders 
uit en dan pas staat de uitda-
ging.  

Mix-mix-mix toernooi
En dan op woensdag 17 april 
het Tonnie Nijhof Mix-Mix-Mix 
toernooi. Altijd goed voor een 
hoog gehalte hilariteit en ver-
rassende winnaars. Inschrijven 
hoeft niet, gewoon lekker ko-
men. Wel moet je A-jeugd zijn 
of in de senioren competitie 
spelen. 

Meer nieuws en informatie zal 
de komende weken zeker voor-
bij komen. Dus houd de website 
goed in de gaten. 

Bestel nu het Week t-shirt (12,50)
Alternoot en geen week 
t-shirt?? Dat kan toch echt niet. 
We hebben gekozen voor de-
zelfde prachtige kwaliteit als 
afgelopen jaar. Een prachtig 
shirt waarmee ook gesport kan 
worden. Stretch en lekker soe-
pel en bovendien snel droog. 
Doordat het shirt van hetzelf-
de merk is als afgelopen jaar, 
zijn de maten ook hetzelfde. 

Maar mocht je toch willen pas-
sen, dan kan dat kan binnen-
kort!!  Dit jaar is gekozen voor 
een mooi zwart shirt met een 
mooi ‘Green goes Black-logo” 
opdruk. Via onze website www.
alterno-apeldoorn.nl kun je ‘m 
bestellen. 

Voor 1 april moet je de bestel-
ling gedaan hebben. PS bestel 

met je hele team. Top als in-
speelshirt.
En dit t-shirt is ook in kinderma-
ten te bestellen. En natuurlijk in 
Dames- en herenmodel. Voor 
ieder wat wenselijk is.  
Bestellen kan nu al! https://
www.alterno-apeldoorn.nl/
betaling-week-van-alterno-
t-shirt/  Je betaalt via Ideal. 
Hoe makkelijk is dat! 

Mix-Mix-Mix toernooi 
gaat nationaal
Ach, misschien een beetje 
overdreven titel, maar feit is 
wel dat het mix-mix-mix-toer-
nooi ook is gespeeld buiten de 
Alternohal. Tijdens de decem-
bermaand in de Mheenhal. 
Eén keer in de maand op 
donderdagavond is er recre-
antencompetitie, waarin ver-
schillende verenigingen met 
recreantenteams tegen elkaar 
spelen. Normaliter spelen we 
onze wedstrijdjes en leren el-
kaar nauwelijks kennen. Maar 
omdat veel teams al jaren mee-
doen in eenzelfde samenstel-
ling, hebben wij als organisatie 
(Alterno dit jaar) bedacht om 
dit ook eens te doen tijdens de 
recreanten-competitie-avond. 
En wat werd dit goed ont-
vangen. Een schot in de roos. 
Spelers vonden het ontzettend 
leuk om elkaar eens wat beter 
te leren kennen, want let wel, 
binnen 1veld praat je toch net 
iets meer met elkaar dan wan-
neer er een net tussenhangt. 
Tussendoor regelde WENZ nog 
wat lekkers dus het kon niet op. 
Mogelijk voor herhaling vat-
baar, maar daar hebben we nog 
ruimschoots de tijd voor om 
hier over na te denken. 

Uitdaging in de 21e Week van Alterno
Altijd al eens willen spelen 
tegen dat andere team van 
Alterno? Altijd al eens die gro-
te mond van je ouders willen 
snoeren? Nu, dat kan! 

Zoek een contactpersoon van 
het andere team (of natuurlijk 
de ouders) en daag ze uit. Daag 
ze uit om tegen jullie te vol-
leyballen. Tijdens de week van 
Alterno zien we altijd tal van 
uitdagingen. MC1 daagt vaak 
standaard de ouders uit. Een re-
creantenteam neemt het op te-
gen een competitieteam. Twee 
speelsters van Dames 1 tegen 
een heel herenteam. Het kan 
en mag allemaal. 

Op dinsdag 16 april gaan we 
al deze wedstrijden inplan-
nen. Heb je er al een in ge-
dachte? Daag uit en geef het 
door aan activiteiten@alter-

no-apeldoorn.nl
Je kunt zelfs een voorkeurstijd 
aangeven. 18.00 uur/19.00 
uur/ 20.00uur/21.00 uur of 
zelfs 22.00 uur. 



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

-   FAST DS 1



DROS-AlTErNo DS 1
VollEYBAl DAMES

-   FAST DS 1

officials 
1E SChEiDSrEChTEr
HaNS OOMeS

2E SChEiDSrEChTEr 
JON LOCHTeNBeRG

TEchNISch jUryLId 
SJaaK KOMMeRS

LijnrEChTEr 1 
eDDY HuiJS

LijnrEChTEr 2 
RaYMOND SaVeLKOeL

Programma D1
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  15 41
2 Eurosped DS 1  15 36
3 VC Sneek DS 1  15 31
4 Regio Zwolle Volleybal   15 26
5 Springendal-Set-Up`65   15 24
6 FAST DS 1  15 21
7 Dros-Alterno DS 1  15 14
8 Apollo 8 DS 1  15 14
9 TT Papendal Arnhem   15 13
10 Pharmafilter US DS 1  15 5

SPElErS     

Nr. Naam Positie    Geb.datum 
1  Rachel Feron  Spelverdeelster   1992  
2  Gaya Neeskens Passer/Loper   2000  
3  Veerle van den Heuvel Passer/Loper   1996 
4  Danielle Bosman Diagonaal   1991 
5  annemiek Manschot Midden aanvalster 1996 
6  Steffie Janshen Passer/Loper   1987 
7  ellen Willems Libero   2000 
8 Bregje van den Heuvel Spelverdeelster   1993  
9  Joska Fransen Middenaanvalster 1994 
10  Lisa Kersten Middenaanvalster 1995 
11 Maus Smeets Passer/Loper   1990 
12 Nynke Rovers Diagonaal   1996 
14 ireen Koenen Libero   1994 
15 Jill Lamers Passer/Loper   2000 
18 Juliette van Duijnhoven Passer/Loper   1990

BEGElEIDING

Trainer: Harmen Bijsterbosch
ass. trainer: Josha Kailola
ass. trainer: Jan Janssen

Manager: Jacques Theunissen
Fysiotherapeut: Rachelle Dahlmans,  
Anke Kwant, Shannon Gerhardt



De Citroën C5 Aircross: comfortabele en flexibele SUV
aPELDOOrn - De afgelopen 
tijd wint de grotere auto weer 
wat aan populariteit. Zowel 
de grotere SUV als compac-
tere crossovers blijken een 
verkoopsucces. Comforta-
bel, flexibel inzetbaar en met 
mooie rijeigenschappen dank-
zij de steeds betere platfor-
men. Citroën borduurt voort 
op het succes van de eerdere 
C-modellen met de nieuwste 
telg: de citroën c5 Aircoss SUV.

De nieuwe C5 Aircross SUV is 
een imposante verschijning. 
Met zijn brede, hoge uiterlijk, 
grote wielen en een stijlvolle 
voorzijde. Maar ook herken-
baar als een Citroën: hij oogt 
avontuurlijk maar niet agressief. 
Hij wil dan ook graag een gezel-
lige reisgenoot zijn, waar die 
reis ook heen gaat. Met mooie 
details zoals de vrolijke Air-
bumps in diverse kleuraccenten 
en in twee kleuren uitgevoerde 
dakrails is het nieuwe model 
herkenbaar en toch uniek. Het 
nieuwe model is onderschei-
dend door een optisch zwevend 
dak en verchroomde C rond de 
portierruiten om volgens het 
merk de binnenruimte te be-
nadrukken. Wij vinden het er in 
ieder geval geraffineerd uitzien.

ruim en chic
Citroën schenkt een grote 
aandacht aan het comfort van 
de passagiers en bestuurder; 
iets waar het Franse merk ook 
echt bekend om staat. Com-
fort gaat dieper dan alleen een 
aangenaam zittende stoel; het 
gaat om het totaalplaatje van 
uitstraling, afwerking en fijne 
details. Met een bagageruimte 
van 580 tot 720 liter die flexibel 
in te delen is en vijf volwaardige 
zitplaatsen is het een zeer prak-
tisch model.

Eenmaal achter het stuur val-
len enkele mooie details op. 
De nieuwe C5 Aircross kreeg 
een dashboard met robuuste 
uitstraling, met een zachte be-
kleding die een behaaglijk ge-
voel geeft. De bestuurder heeft 
een 12,3 inch TFT scherm voor 
zich, waar alle rij-informatie te 

zien is in een oogopslag. Dank-
zij de hoge stoelen en het rui-
me zicht hebben we een mooi 
overzicht op de weg. De hoge 
en brede middenconsole bren-
gen versnelling, opbergvakken 
en bekerhouders binnen hand-
bereik, Ook hier trekt Citroën 
de warme uitstraling qua kleu-
ren en materiaalgebruik door. 
Een 8 inch touchscreen zorgt 
voor de verbinding met de te-
lefoon, zodat de auto echt een 
verlengstuk van de digitale we-
reld is. Met natuurlijk navigatie 
en integratie van Citroën's Con-
nect Box met noodoproep en 
pechhulpverlening.

advanced Comfort
Citroën gaat met het interieur 
net wat verder dan veel mer-
ken. Naast het afwerkingsni-
veau en smaakvolle keuzes is 
ook de ergonomie van stoelen 
een belangrijke factor. Het merk 
noemt dit dan ook 'advanced 
comfort seats' om echt een rij-
dend woonkamergevoel te be-
naderen. Zo zijn de voorstoelen 
voorzien van schuimmateriaal 
met hoge dichtheid, zodat ze 
bij een lange rit niet inzakken. 
En: in hoge verstelbaar met 
een multipoint-massagefunctie. 
Achterin zijn drie individueel 
verschuifbare achterstoelen 
geplaatst met verstelbare rug-
leuning. Ook individueel weg-
klapbaar, met een volledig 
vlakke laadvloer wanneer u alle 
stoelen wegklapt en het vloer-
paneel omhoog zet.

Motoropties
Citroën biedt de nieuwe C5 
Aircross met een mooie selec-
tie aan motoren die een goede 
balans vinden tussen prestaties 

en verbruik. Kopers kunnen kie-
zen uit twee benzinemotoren: 
PureTech 130 S&S en PureTech 
180 S&S EATB met achttraps 
automatische transmissie. Die-
selrijders kunnen kiezen uit 
drie motoren: BlueHDI 130 S&S 
handgeschakeld, of de BlueHDI 
130 S&S EATB en 180 S&S EATB, 
met de achttraps automaat. 
Citroën's nieuwste efficiënte 
automatische transmissie zorgt 
voor een tot wel 7 procent lager 
brandstofverbruik ten opzichte 
van een reguliere automaat. 
Met twee extra versnellingen 
loopt het toerental van de mo-
tor minder terug met voordeel 
voor het verbruik.

rijgedrag
Citroën schonk veel aandacht 
aan het rijgedrag van de nieu-
we C5 Aircross SUV. Zo beschikt 
deze over het Progressive Hy-
draulic Cushion veersysteem, 
een innovatie die steunt op 
vele ervaring vanuit de motor-
sport. Concreet beweegt de 
wielophanging vrijer, waardoor 
de ervaring van een 'vliegend 
tapijt' ontstaat, wat aange-
naam is voor het comfort. Een 
moderne veiligheidssuite zorgt 
voor een gevoel van zekerheid 
op de weg. Actieve remhulpen, 
dodehoekbewaking, vermoeid-
heidswaarschuwing, verkeers-
bordherkenning en adaptieve 
cruise control zorgen voor veilig 
weggedrag onder veel omstan-
digheden. Citroën ziet de com-
binatie van al deze assistenten 
als een eerste stap naar echt 
autonoom rijden. Verder ma-
ken keyless entry en start, elek-
trische parkeerrem, Park Assist 
en achteruitrijcamera het tech-
nologische plaatje compleet.

Veel te kiezen
Wanneer de koper een keuze 
gemaakt heeft voor een speci-
fiek model en uitrustingsniveau 
begint de lol: hoe zorg ik dat 
dit helemaal mijn C5 is? Net 
zo uniek als ik zelf? Dankzij de 
vele personalisatiemogelijk-
heden kunt een unieke auto 
samenstellen. Met 7 carrosse-
riekleuren, 3 Color Packs voor 
accenten en 5 opties voor het 
interieur zijn er in totaal ruim 
30 kleurcombinaties mogelijk. 
De Citroën C5 Aircross SUV is 
nu leverbaar vanaf 31.390 euro 
voor de Live-editie. De Business 
uitvoering begint bij 32.140 
euro, de Feel bij 34.090 euro 
en de meest complete Business 
Plus-editie bij 34.440 euro.

Pluspunten en prijzen
Pluspunten:
+  Comfortabel en flexibel 

inzetbaar
+ Mooie personalisatieopties
+ Aantrekkelijke motoropties
+ Uitstekende vering voor  

hoog comfort
+ Veel innovatieve technologie

De Citroën C5 Aircross SUV is 
nu leverbaar in de volgende 
edities:
Life: vanaf 31.390 euro
Business: vanaf 32.140 euro
Feel: vanaf 34.090 euro
Business Plus: vanaf 34.440 euro

De Citroen C5 Aircross is te be-
zichtigen in de showroom van 
Autopalace Apeldoorn geves-
tigd 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/
Autopalace Apeldoorn heeft een 
3-jarige overeenkomst gesloten 
met Alterno voor het leveren van 
de auto’s van Dames 1.



9:00 Auto van Oort/Rebelle N6 1 - Dros-Alterno N6 2
9:00 Dio Ugchelen N6 1 - Dros-Alterno N6 8
9:00 Dros-Alterno N4 2 - SV Dynamo Apeldoorn N4 2
9:00  Dros-Alterno N4 4 - VZK N4 1
9:00 Halley N6 2 - Dros-Alterno N6 4
9:00  Halley N6 1 - Dros-Alterno N6 1
9:30 Auto van Oort/Rebelle N4 1 - SV Dynamo Apeldoorn N4 2
9:30 Auto van Oort/Rebelle N4 3 - VZK N4 1
10:00 Dros-Alterno N6 2 - Halley N6 2
10:00 Bruvoc N6 2 - Spiker N6 1
10:00 Dros-Alterno N6 4 - Auto van Oort/Rebelle N6 1
10:00 Dros-Alterno N4 2 - Jumbo Van Andel-Ormi N4 1
10:00  Dros-Alterno N4 4 - Dros-Alterno N4 6
10:00 Jumbo Van Andel-Ormi N4 2 - Spiker N4 2
10:00 EVV Bultman-Hartholt N6 1 - Halley N6 1
10:30 Auto van Oort/Rebelle N4 2 - Blok EVC N4 3
10:30 SV Dynamo Apeldoorn N4 1 - Auto van Oort/Rebelle N4 1
10:30 Spiker N4 1 - Auto van Oort/Rebelle N4 3
10:30 SV Dynamo Apeldoorn N4 4 - VZK N4 2
11:00 Dros-Alterno N6 1 - EVV Bultman-Hartholt N6 1
11:00 Dros-Alterno N4 3 - Auto van Oort/Rebelle N4 2
11:00 Jumbo Van Andel-Ormi N4 1 - Dros-Alterno N4 1
11:00  Dros-Alterno N4 6 - Blok EVC N4 2
11:00 Dros-Alterno N6 8 - Bruvoc N6 2
11:00  Spiker N6 1 - Dio Ugchelen N6 1
11:00 VZK N4 2 - Jumbo Van Andel-Ormi N4 2
11:30 Blok EVC N4 3 - Dros-Alterno N4 3
11:30 Dros-Alterno N4 1 - SV Dynamo Apeldoorn N4 1
11:30  Blok EVC N4 2 - Spiker N4 1
11:30 SV Dynamo Apeldoorn N4 4 - Spiker N4 2

MINI-oChTEND ZA 26 jAN

jeugdleden geven Dros/alterno 
een 8,5 … en ouders en trainers 
zijn het hiermee eens. Men is 
vooral tevreden over de sfeer 
in de club. dit bleek tijdens het 
overleg van de projectgroep 
OFO, afgelopen maandag. We 
kwamen bij elkaar om de tus-
senbalans van het project op te 
maken. We praten je graag bij.

Tevredenheidsenquête
De respons op de tevredenheid-
senquête was heel hoog: 90 
spelers, 20 trainers en 80 ouders 
reageerden. Vrijwel iedereen is 
het er over eens: Dros/Alterno is 
een club die gezelligheid en ple-
zier uitstraalt. Ouders noemen 
vaak dat trainers zeer betrokken 
zijn bij de spelers. Spelers zijn blij 
dat er niet wordt gepest in de 
club; iedereen voelt zich prettig. 
Wat opvalt is dat er steeds be-
ter gecommuniceerd wordt, ook 
over bijvoorbeeld een lastig on-
derwerp als de teamindelingen.
Kritische noten worden door 
enkele respondenten genoemd: 
onze accommodatie is verou-
derd en er is teveel aandacht 
voor topsport. Uit de enquête 
zijn ook aandachtspunten op 
teamniveau gebleken. Die zullen 
worden besproken tussen coör-
dinator en trainer. 

Naar aanleiding van de enquête 
zijn we gelijk aan de slag gegaan. 
Alle jeugdleden kunnen nu twee 
keer per week trainen. Daarmee 
willen we het verschil tussen lijn 
en breedte verminderen. We 
zijn een denktank gestart voor 
de doorstroom van jongens naar 
senioren en betrekken hierin de 
jongens ook zelf. En er is een ta-
lenttraining gestart voor jonge 
spelers in de herenlijn.

Technische lijn
Deze werkgroep heeft mooie 
technische kaarten gemaakt, 
waarop staat wat in de loop 
van het jaar zou moeten gebeu-
ren bij de A-, B- en C-jeugd. De 
kaarten worden voorgelegd aan 

onze kritische vrienden: enkele 
trainers uit de senioren- en mi-
nilijn. Ze worden daarna getest 
door de OFO-trainers. In mei 
kan er dan een definitieve versie 
komen en wordt het technisch 
beleid vastgesteld. 

Trainerscursus 
In december en januari zijn de 
15 OFO-trainers opgeleid. Daar-
bij hebben zij al gewerkt met de 
technische kaarten. Zij zullen 
de kaarten komende maanden 
verder testen, zodat zij meer 
lijn kunnen brengen in hun jaar-
programma. Als vervolg op de 
trainersopleiding worden de 
trainers vanaf volgende week 
ondersteund door de trainers-
begeleiders. Trainers kunnen er 
trouwens nog voor kiezen om nu 
ook de laatste stap te zetten en 
examen te doen voor de VT2 of 
VT3-licentie. 

Trainersbegeleiders
De trainersbegeleiders hebben 
een plan gemaakt hoe zij de 
OFO-trainers gaan begeleiden 
op het vlak van de sociale ont-
wikkeling en op de pedagogi-
sche aspecten van het trainen 
geven en coachen. Volgende 
week begint de uitvoering van 
het plan. De begeleiders worden 
daarbij begeleid door onze pro-
jectbegeleider Roy Wassen. 

Vervolg
We zijn heel tevreden over het 
verloop van het project. Sinds 
juni hebben we vooral veel 
voorbereid; nu, in de tweede 
helft van het seizoen, kunnen 
we gaan oogsten. In mei komen 
alle werkgroepen bij elkaar om 
de boel af te ronden: kaarten 
definitief maken, opleiding af-
ronden, beleid vaststellen en de 
tevredenheidsenquête herhalen 
om te weten wat het effect van 
OFO is geweest. In juni sluiten 
we dan met alle betrokkenen sa-
men af en zetten we het project 
om in het beleid van onze ver-
nieuwde jeugdopleiding!

Van de jeugdcommissie

Stand van zaken 
oFo-project

ons clubhuis wordt 
onder handen genomen. 

Toch ook door jouw 
handen?

Wie de website en de Groene 
Flits regelmatig leest, heeft het 
niet kunnen missen. Met een 
beperkt aantal mensen zijn we 
aan de slag gedaan en hebben 
tal van ideeen de revue laten 
passeren. Natuurlijk waren we 
het niet altijd eens, maar dat 
geeft niet. We wisten dat we 
het samen moesten oplossen, 
dus de bereidheid om iets van 
je ego te laten varen, was vol-
doende aanwezig. Binnenkort 
zult u al wat resultaat zien. Zin 
om te helpen?  Wij zijn nog 
op zoek naar mensen die een 
handje willen helpen. Al is het 

maar 1 uurtje om te verven, te 
schuren, te zagen, te verplaat-
sen, …. Biedt je hulp aan, want 
de kantine is van ons allemaal 
en wat zou het tof zijn als jij 
kunt zeggen: ‘Kijk, dit muurtje 
heb ik geverfd’. 
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Alterno
Activiteiten
Kalender

JANUARI

 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

Programma 
ZATErDAG 26 jAN

12:30  Dros-Alterno MB1 - 
Switch’87 MB1

12:30  Dros-Alterno JC 1 - SV 
Dynamo Apeldoorn JC1

14:30  Dros-Alterno DS3 - De 
Hofnar-Bovo DS1

16:30  Dros-Alterno HS4 -  
SV Dynamo Apeldoorn  
HS7

16:30  Dros-Alterno HS6 - 
Dros-Alterno HS5

20:00  Dros-Alterno DS1 -  
FAST DS1

Wederom goed nieuws van 
het sponsorfront. Onze trouwe 
sponsor House of Tall (misschien 
beter bekend onder de “oude” 
namen Tough&Tall  of Pretty 
Tall) heeft het sponsor contract 
voor de borden die in de Alter-
nohal hangen voor een periode 
van 3 jaar verlengd. House of 
Tall kunt u in Apeldoorn vinden 
in winkelcentrum de Eglantier 
ze willen u van harte uitnodigen 
om een keer langs te komen 
voor een passend kleding ad-
vies. Op de website houseoftall.
nl kunt u zich inschrijven voor 
de nieuwsbrief. Inez namens 
Alterno bedankt voor de verlen-
ging van het contract.

Sponsor 
Flits Nieuws 


