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Doelstelling bereikt …   
aan het begin van dit seizoen 
waren we ons bewust dat we 
waarschijnlijk geen hoge ogen 
gingen gooien in de Eredivi-
sie. Handhaving was het grote 
doel, dat is bereikt. 

We zijn heel blij dat dit is gelukt.  
We zijn ook heel blij dat over de 
manier hoe Eric met zijn staf het 
team heeft begeleid. Het team 
is gegroeid, zowel technisch, 
maar zeker ook mentaal. Vanaf 
de eerste dag straalde iedereen 
plezier uit. Er is het hele seizoen 
met veel energie getraind. En 
veel getraind. 
Weinig eredivisie speelsters 
hebben zoveel uren gemaakt 
als jullie. Minimaal 20 uur in de 
week en daar dan nog de wed-
strijden bij. 
De uitstraling op het veld en in 
de club was ook heel positief. 
We willen dan ook graag op 
deze voet verder. Dat was onze 
inzet een jaar geleden, een jong 
team  met ambitie om hoger op 
te komen. 
Dat zullen we zonder Eric moe-
ten doen. Helaas ….      Eric we 
zijn je heel dankbaar voor alles 
wat je voor en met  het team ( 
en de staf)  gedaan hebt. Jullie 
hebben samen een goede pres-
tatie geleverd. 

We willen je ook op deze plek 
feliciteren met je stap in je trai-
nerscarrière. We vinden het 
jammer dat je nu al vertrekt, 

maar wensen je heel veel suc-
ces in Belgie. 

De staf wil ik ook heel erg be-
danken voor jullie inzet afgelo-
pen seizoen, jullie zijn met Eric 
samen in het diepe gesprongen 
en hebben elkaar goed onder-
steunt en zo het team sterker 
gemaakt. Van een aantal van 
jullie zullen we ook afscheid 
nemen, Alex, Ina en Gert. Jul-
lie heel bedankt voor jullie be-
trokkenheid bij onze club en de 
vele uren die jullie er ingestopt 
hebben. Heel fijn dat een ander 
deel van de staf volgend jaar 
met William Klaver als trainer 
ook hun bijdrage willen leveren. 
Patricia, Vincenzo, Rick, Frans 
ook heel hartelijk dank voor jul-
lie bijdrage en veel succes in de 
voorbereidingen voor volgend 
jaar. Isokin ook bedankt voor 
ondersteuning als Fysio.  

En zeker moet ik al onze spon-
soren niet vergeten, jullie ma-
ken het mogelijk dat we een 
Dames 1 in de Eredivisie kun-
nen laten spelen. Onze hoofd-
sponsor Ronald Dros zijn we 
heel dankbaar. Ronald heeft 
een echt groen hart, en is zeer 
betrokken bij de vereniging, 
maar hij speelt ook een grote 
rol bij het aanbrengen van nieu-
we sponsoren. Ronald heel erg 
bedankt …    Heel fijn ook dat de 
Businessclub onder leiding van 
Jaap van Brummen en Onno 

van Andel zich goed ontwikkeld. 
William Klaver – onze nieuwe 
ambitieuze trainer - werkt hard 
met de staf aan de samenstel-
ling van een team voor volgend 
jaar. We hopen dat de kern van 
het team hier volgend jaar weer 
te zien is. 

Zeker is dat we afscheid gaan 
nemen van Laura en Charlot-
te. Jammer dat jullie hebben 
besloten om naar een andere 
vereniging te gaan. Fijn dat jul-
lie een jaar bij ons hebben ge-
speeld. Jullie hebben veel inzet 
getoond. We wensen jullie alle 
goeds toe in jullie volleybal car-
rière. 

Alle speelsters, ouders en fami-
lie, hartelijk dank voor jullie be-
trokkenheid bij het team. Het is 
heel fijn om te merken dat jullie 

je ook thuis voelen bij onze ver-
eniging. 

Tot slot nog iets heel belang-
rijks:  Zonder alle vrijwilligers 
zouden we hier geen wedstrijd 
kunnen spelen, het opbouw-
team, de tellers, de mensen 
achter de bar, de speakers, de 
wedstrijdplanners, de techni-
sche mensen ……     en vast nog 
een paar vergeten, allemaal 
heel hartelijk dank voor jullie 
inzet.

En natuurlijk hopen we op een 
leuke laatste wedstrijd van dit 
seizoen, zodat we nog een keer 
van jullie leuke spel kunnen ge-
nieten.   

Namens het bestuur 

Henk Wijnsma
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Geopend vanaf 1 maart t/m
het laatste weekend in oktober.

HOENDERLOO

Minicie zoekt 
vrijwilligers
Ivm. het opzeggen van een aantal minicie-leden ontstaan 
er aan het begin van het nieuwe seizoen een aantal plek-
ken binnen de mini-commissie. Logischerwijs zijn wij dan 
ook op zoek naar enthousiaste ouders die iets meer willen 
doen dan alleen hun eigen kroost naar de sporthal bren-
gen. Het zou fijn zijn als er een warme overdracht plaats 
vindt en er mensen enthousiast worden om hierin iets te 
willen betekenen. Hieronder leest u de functies waar het 
omgaat.

Omdat we snappen dat niet iedereen weet wat het mee-
draaien in de minicie nu inhoud organiseren we op 10 april 
om 18:30 uur een inloopmoment. Hier kunnen vragen ge-
steld worden, over bijv. tijdsinvestering en taken. Er kan 
kennisgemaakt worden met een aantal leden van de minicie 
maar ook gewoon gezellig een kopje koffie/ thee gedronken 
worden. 

De functies waar het om gaat:

- Voorzittersfunctie
- Secretaris
- Mini-activiteitencommissie
Mocht u op het inloop moment niet kunnen, schroom dan 
niet om contact op te nemen via het bekende mailadres 
minicie@alterno-apeldoorn.nl, zodat wij een inventarisatie 
kunnen maken van enthousiaste ouders die zich aanmelden. 
Een goed bezette commissie is noodzakelijk binnen een grote 
vereniging als Alterno, zeker om de jongste leden wat extra’s 
aan te bieden. Dit moeten we met elkaar kunnen voortzet-
ten.

Hopelijk ontvangen wij een aantal positieve reacties en kun-
nen we na de zomer met een voltallige commissie verder.

Namens de minicommissie, Eline Konijnenberg, voorzitter.

VV Alterno DS 2 - 
PriMA DonnA KAAS Huizen 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

6 APRIL
17.30 uur

SPelerS
naam

BeGeleiDinG
Trainer/coach: Ali Moghaddasian
Teammanager: Mireille Bleeker

Kristy Beyazkaya
Famke Boonstra
Savannah van Gulijk
Mable Hengeveld
Daniëlla de Hooge
Mira Innemee

Yara van Keeken
Lizzy Koole
Carla Mulli
Kirsten Sparnaay
Marleen Veldhuis
Angelique Verheul

#Team  Wedstr. Pnt 

1 Peelpush DS 1 20 48
2 VV Utrecht DS 1 21 48
3 VoCASA DS 1 20 44
4 Laudame Financials VCN DS 1 20 35
5 OBEG Donitas DS 1 20 32
6 Dros-Alterno DS 2 20 31
7 IMS/Voltena DS 1 20 31
8 Rabobank Orion Volleybal Doetinchem DS 1 20 30
9 Prima Donna Kaas Huizen DS 1 20 23
10 Innovatiemakelaars.nl WSV DS 1 21 20
11 SV Dynamo Apeldoorn DS 1 20 19
12 IBM Client Innovation Center DS 1 20 2

Beste Alternoten! 
De voorbeschouwing op al-
weer de laatste wedstrijd van 
een bevlogen seizoen. Een 
zeer matige, zeg maar slechte 
start van het seizoen. 

We verloren aardig wat partijen 
achter elkaar en moesten elkaar 
nog vinden. In het middendeel 
van het seizoen kregen we het 
op de heupen. Deze lijn hebben 
we goed weten door te zetten 
en daarmee staan we nu op een 
6e plek. 
In de laatste serie wedstrijden 
hebben we in ieder geval 1 fan-
tastische winstpot gehad. Dat 
was de wedstrijd tegen toen de 
koploper Utrecht. Zij strijden nu 
nog steeds op het kampioen-
schap. 
Ook wonnen we de wedstrijd 
tegen het al gedegradeerde 
Veracles uit Groningen. In deze 
wedstrijd heeft iedereen een 
bijdrage kunnen en mogen le-
veren in het veld. Een leuke 
avond en een mooie teampres-
tatie. 

Een tijd lang hebben we ook 
naar beneden op de ranglijst 
gekeken. Hebben we al genoeg 
punten??? In de wedstrijd te-
gen Dynamo in het Omnisport 
hebben we onze plek deels 
veiliggesteld. Hier moest er ge-
wonnen worden. Hier spraken 
we niet over, maar iedereen 
wist dat het zo was. Gelukkig 
hebben wij hier ook een goede 
wedstrijd neer weten te zetten. 
De slag is geslagen en we kun-
nen omhoog kijken. Op dit mo-
ment, met nog twee wedstrij-
den voor de boeg, is er in onze 
competitie nog niet bekend wie 
er kampioen wordt, maar ook 
nog niet wie het tweede team 
is dat degraderen. 

Utrecht en Peelpush strijden 
om winst en Dynamo, WSV en 
Prima Donna Kaas Huizen spe-
len voor behoud. Een spannen-
de competitie dus. 

Voor ons is het hoogst haalbare 
nog plek 4. Hangt natuurlijk ook 
af de andere teams, maar plek 4 
na een matige start, klinkt toch 
best lekker!  

We spelen vandaag tegen Hui-
zen met onze welbekende Ali 
Moghadassian als coach. Zij zijn 
nog niet veilig en wij willen toch 
wel graag 4e eindigen. Leuke 
pot dus! Wij gaan met elkaar 
een goede wedstrijd neer zet-
ten. Laten we hopen op weer 
een mooie teamprestatie. Hele-
maal omdat we al zeker weten 
dat we afscheid gaan nemen 
van twee bekende Alternoten. 
De eerste speelt al jaren in da-
mes 2. Komt uit eigen jeugd en 
heeft er afgelopen jaar nog een 
bonus jaar aan vastgeknoopt. 
Nu heeft ze de knoop wel echt 
doorgehakt. We zullen haar hu-
mor en volleybalkwaliteiten erg 
gaan missen. Maar misschien 
is ze er na 2 zaterdagen op de 
tribune wel zat van en komt ze 
toch terug ;) Imre we zullen je 
missen. 

De tweede al zekere speelster 
die stopt is er 1 die jaren gele-
den al bij ons heeft gespeeld en 
na een tijdje als coach bij o.a. 
Dynamo gefungeerd te hebben, 
besloot ze om toch nog een 
jaartje zelf te willen spelen. He-
laas voor ons moeten we haar 
na 1 jaar (al)weer laten gaan. 
Hopelijk kunnen we haar nog 
terugzien in een andere rol bij 
de vereniging of krijgt ze net als 
Imre na twee vrije zaterdagen 
toch heimwee naar ons en de 
bal en kunnen we haar weer te-
rughalen. El, El, Ellen, Ellen, El, 
jammer dat je gaat....we zullen 
je missen.
Meiden wij willen jullie natuur-
lijk straks ook gewoon nog be-
danken, maar ik kon het niet 
laten jullie toch alvast in het 
zonnetje te zetten. Dat hebben 
jullie verdiend! 

Dan dus voor alle supporters 
die ons vandaag komen aan-
moedigen en steunen! 
AL-TER-NO.. klap klap klap  AL- 
TER- NO!!! Jullie kennen het 
wel! ;) 

Gegroet en tot volgend seizoen, 
mede namens mijn lieve team-
genoten! 

Anne-Britt 

nieuwe banken 
dankzij de VVA

Je hebt het vast gezien. Er staan 2 prachtige nieuwe picknickbanken 
buiten, in aanvulling op de blauwe bankjes van de Vriendenloterij. 
Deze banken zijn geschonken door de VVA (Vrienden van Alterno). 
Ken jij ze, de Vrienden van Alterno? Kijk eens op: https://www.al-
terno-apeldoorn.nl/vrienden-alterno/  en wordt ook lid. Er worden 
van de opbrengsten mooie dingen gerealiseerd. Zo heeft de VVA 
ook bijgedragen aan de prachtige dartborden.
Kortom, zonder de VVA kunnen we niet veel. VVA, dank jullie wel.



DROS-Alterno DS 1-  
PHArMAfilter uS DS 1
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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

BeGeleiDinG

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 

VolleYBAl DAMeS

officials 
1E ScHEIDSrEcHtEr 
HENK-WILLEM	POL
2E ScHEIDSrEcHtEr 
PIETER	VAN	‘T	HOF
tEcHnIScH juryLID 
SjAAK	KOMMERS
LIjnrEcHtEr 1 
ESTHER	SENNEKER
LIjnrEcHtEr 2 
TOMASz	IWANIEC

SPelerS     
Nr Naam Positie Leeftijd Lengte 
1	 Rianne	Stok	 Libero	 18	 1,76 
2	 Sophie	ten	Asbroek	 Diagonaal	 22	 1,87 
3	 Lisa	de	Groes	 Spelverdeler	 23	 1,70 
4	 Anne	Rongen	 Spelverdeler	 22	 1,78 
5	 Izzy	Kuhel	 Middenaanval	 25	 1,85 
6	 Desiree	Nouwen	 Passer/Loper	 30	 1,80 
7	 Saskia	Bos	 Passer/Loper	 27	 1,78 
8	 Kelly	Ackermans	 Passer/Loper	 25	 1,8 
9	 Marly	Bak	 Passer/Loper	 23	 1,79 
10	 Sanne	Kruis	 Middenaanval	 23	 1,85 
13	 Lisan	Kok	 Middenaanval	 22	 1,87 
14	 Taraymie	Bleijert	 Diagonaal	 29	 1,90

DROS

Alterno
Apeldoorn

BeGeleiDinG

Trainers: Frank	van	Rooijen
Sebastien	de	Paula
Mark	Roper
Coach: Frank	van	Rooijen
Manager:	Gertjan	Muis

Dros/Alterno bijna beste 
jeugdopleiding van nederland

Dros/Alterno heeft vorige 
week twee maal zilver be-
haald bij de nederlandse Open 
Jeugdkampioenschappen: zo-
wel jongens als Meisjes c be-
haalden de finale. Ook de zes 
andere teams hebben uitste-
kend gepresteerd.

Bij de NOJK was Dros/Alterno 
goed vertegenwoordigd. We 
deden in alle acht categorieën 
mee. In de voorrondes in janu-
ari hoefden nog niet alle teams 
aan te treden, maar bij de tus-
senronde in februari moesten 
wel iedereen aan de bak. Daar-
mee waren we de enige club in 
Nederland die in alle categorie-
en nog meedeed aan de tussen-
ronde. Voor Jongens A en D was 
dit het eindstation. Ondanks de 
mooie prestaties en de groei 
die beide teams gedurende het 
toernooi lieten zien, lukte het 
niet om de eindronde te berei-
ken. De andere zes teams lukte 
dat wel en ook dit bleek bijzon-
der: geen andere club bereikte 
met zes teams de eindronde. 

We waren dan ook benieuwd of 
het ons zou lukken om de felbe-
geerde Jaap van Kasteel trofee 
weer eens te bemachtigen. Die 
wordt jaarlijks uitgereikt aan 
de club die de beste prestaties 
levert in de eindronde. Met zes 
teams stonden we er dus al ex-
tra goed voor, maar het blijft 
dan wel spannend of er teams 
de finale zullen bereiken. In 
de loop van de dag bleken alle 
teams het heel goed te doen. 
In Amersfoort werden Jongens 
en Meisjes B de beste van het 
rechter rijtje: ze werden 3e in 
de poule en op saldo 5e van 
de eindronde. Een heel knappe 
prestatie – slechts 4 teams in 
Nederland presteerden beter! 
Meisjes A en D bereikten via de 
2e plek in de poule de kruisfi-
nales, wat ze uiteindelijk beide 
de 4e plek opleverde. Meisjes 
en Jongens C deden het nog 
wat beter en wisten de finale te 
bereiken en wonnen het zilver. 
Tot na de laatste wedstrijden 
bleef het spannend wie met 
de hoofdprijs aan de haal zou 

gaan. We wisten al dat we het 
zelf goed hadden gedaan, maar 
we hadden geen Nederlands 
kampioen, en die krijgt uiter-
aard toch de meeste punten. 
In de loop van de avond werd 
duidelijk dat Sudosa de prijs 
om de beste jeugdopleiding van 
Nederland mocht mee nemen. 
Dros/Alterno werd nipt 2e. Dat 
gold zowel in de categorie over-
all als voor de meisjes. Dus ook 
hier hadden we 2x zilver. Bij jon-
gens kreeg InterRijswijk de prijs 
voor de beste opleiding. Dros/
Alterno werd hier 7e. 

Nog even een pluim voor de 
meisjes C van SV Dynamo: die 
zongen ons meisjes C toe tij-
dens de huldiging. We heb-
ben ze daarom samen met de 
C-team op de foto gezet.

Al met al kijken we terug op 
een bijzonder geslaagd kampi-
oenschap. Ik wil hier graag nog 
de sponsoren hartelijk danken 
voor hun gulle bijdrage aan de 
honderd inspeelshirts.

Dames 1 en 5: bedankt 
voor de leuke trainingen

ofo-project 
nadert einde
Het grote OFO-project zit er bij-
na op. Er is technisch beleid ge-
maakt, 15 trainers zijn opgeleid 
en worden nu inhoudelijk be-
geleid door opleider Roy Was-
sen en de trainerbegeleiders 
zijn gestart. We kunnen wel 
stellen dat de opzet in alle op-
zichten geslaagd is. Het niveau 
van de trainingen neemt toe. 
Binnenkort gaat de werkgroep 
Tevredenheidsonderzoek voor 
de tweede keer hun vragenlijst 
afnemen. We kunnen dan zien 
of de tevredenheid van spelers, 
trainers en ouders is toege-
nomen. Daarna zal het beleid 
worden vastgesteld voor de ko-
mende jaren. In mei gaan we in-
houdelijk evalueren. Op 14 juni 
ronden we het project feestelijk 
af met de presentaties van de 
werkgroepen.

teamindelingen
We zijn al weer druk bezig met 
het nieuwe seizoen. Wat bijzon-
der goed nieuws is dat er weer 
een senioren-TC actief is en dat 
de herenlijn een fijne kwalita-
tieve impuls krijgt. We gaan er 
als jeugdcommissie daardoor 
vanuit dat het volgend seizoen 
weer ouderwets aantrekkelijk 
wordt voor mannelijke jeugd-
spelers om bij de senioren te 
gaan spelen. We hebben deze 
keer gekozen om geen enquê-
tes af te nemen. In plaats daar-
van zijn alle coördinatoren per-
soonlijk langs de teams gegaan. 
Dat kostte meer tijd, maar we 
hopen dat we nu een completer  
beeld hebben van alle wensen. 
Wij zijn daar inmiddels volop 
mee aan het puzzelen. Begin 
mei komen we met een eerste 
indeling. Niet tevreden? Ge-
woon even overleggen. 
Wat voor ons wel heel belang-
rijk is: we hopen dat iedereen 
volgend seizoen blijft. Als je 
toch een reden hebt om daar-
over te twijfelen, neem dan 
alsjeblieft contact op met je co-
ordinator. Wij kunnen dan met 
je meedenken en mocht je toch 
vertrekken, dan weten wij in elk 
geval op tijd waar we aan toe 
zijn.

Sinds februari is er iets bijzon-
ders aan de hand bij Dros/Alter-
no. Er zijn extra trainingen voor 
spelers in de breedteteams. 
Elke twee weken doet een flinke 
groep spelers mee! Het bijzon-

dere hieraan is niet alleen dat 
ieder jeugdlid bij Dros/Alterno 
dus 2x kan trainen, maar ook 
dat de trainingen verzorgd wor-
den door spelers van Dames 1 
en van Dames 5. Wij willen de 

spelers ontzettend bedanken 
voor de leuke trainingen!! Ho-
pelijk tot volgend jaar!



10e jeugdkamp!  
Daar wil je bij zijn!

Het weekend 12 juli t/m 14 juli 
2019 is gereserveerd op het in-
middels bekende terrein voor 
ons: Heino Summercamp. 

Alle	jeugdleden	die	tot	de	leef-
tijdscategorie	 A,	 B	 of	 C-jeugd	
behoren,	 mogen	 mee.	 Maar	
let	 op,	 de	 accommodatie	 is	
beperkt,	 dus	 vol=vol!,	 waarbij	
geldt:	de	volgorde	van	inschrij-
ving	 is	bepalend.	Dus	schrijf	 je	
direct	 in!	 De	 Inschrijving	 sluit	
op	1	juni!

Dat	 lijkt	nog	ver	weg,	maar	de	
1e	 inschrijvingen	 zijn	 al	 bin-

nen.	 Deze	 jeugdleden	 willen	
gegarandeerd	 erbij	 zijn	 en	 zijn	
dus	nu	verzekerd	van	een	plek.	
Wees	dus	niet	te	laat.

Het	 thema	 belooft	 weer	 veel	
spanning:	jaja,	het	is	zo	ver,	de	
tiende	 editie	 van	 het	 Alterno	
jeugdkamp	 komt	 eraan!	 	 Dit	
jaar	 staat	 het	 jeugdkamp	 in	
het	 teken	 van	 een	 spannend	
en	avontuurlijk	mysterie.	 jullie	
gaan	 een	 eeuwenoud	 raadsel	
oplossen	 dat	 grote	 gevolgen	
kan	hebben	voor	de	mensheid.	
Kom	allemaal	want	wij	hebben	
jullie	hulp	hard	nodig…

Geef je op:www.alterno-apeldoorn.nl/jeugdkamp-verloren-schat/

21e Week van Alterno: 
Green goes Black
Het nadert nu snel, de 21e 
week van alterno. Van 14 april 
tm 19 april is het weer de hele 
week feest in de alternohal. 
Het programma is als volgt:

Zondag 14 april: generatie toer-
nooi (we starten om 10.00 uur)

Dinsdag 16 april: de uitdaging. 
Maar liefst 8 uitdagingen spelen 
we deze avond. Het voorlopige 
schema ziet er als volgt uit:

Vrijdag 19 april: SLOTFEEST: 
Black Friday
 Vanaf 19.00 uur starten we met 
de mini-disco en rond 20.30 uur 
hopen we alle overige Alterno-
ten met introduce te verwelko-
men.  Tot in de kleine uurtjes 
kan er gekletst, gedanst en veel 
gelachen worden. Deze avond 
zullen ook de kampioenen ge-
huldigd worden.
Dress-code: zwart met groen of 
groen met zwart.

Voorlopig schema team 1 team 2

19.00 Veld 1 JC2 MC4
19.00 Veld 2 MA2 JA2
19.00 Veld 3 JB1 MB1
19.00 Veld 4 MA3 JA3   
20.00 Veld 1 JA1 H1
20.00 Veld 2 D2 H7
20.00 Veld 3 D10 D9
20.00 Veld 4 D Top D Top in de Dop

Woensdag 17 april: Tonnie  Nij-
hof Mix-Mix-Mix toernooi, star-
ten om 19.00 uur

Woensdag 17 april: Vossen-
jacht voor de mini’s

Clubhuis metamorfose

gelukkig vinden veel alterno-
ten het prachtig. Het nieuwe 
aangezicht van ons clubhuis 
mag er zijn. na heel wat uur-
tjes van vrijwilligers op zondag 
en dinsdagavond, is het dan 
toch zo goed als klaar. 

Natuurlijk blijven er nog een 
aantal wensen over, maar dat 
komt straks in de zomer wel. 
Maar wat zijn we trots op het 
eindresultaat. Met een beperkt 

plan en beperkt budget, veel 
meningen, pittige discussies 
en pas opgeleverd werk weer 
wijzigen, zien we nu toch hoe 
groot de metamorfose is van 
ons Clubhuis. Hopelijk gaat dit 
weer jaren mee en kunnen we 
weer genieten van de mooie 
inrichting. Het lijkt ruimtelijker, 
we hebben meer zitplaatsen 
gecreëerd, we noteren het laat-
ste nieuws op het krijtbord, de 
verlichting is aangepast, extra 
barkrukken, meer ruimte achter 
de bar en hele frisse basis kleu-
ren. Ik dank iedereen die op de 
een of andere manier heeft bij-
gedragen aan het resultaat. We 
hebben veel gedaan, en veel lol 
gehad. En nu genieten!

eerste kampioenen 
zijn al bekend

Meisjes D4, Jongens C2 en meisjes B2 zijn de eerste teams die we 
kunnen feliciteren met het kampioenschap. De jongens pakten af-
gelopen weekend de titel. Na hun eigen wedstrijd met 3-2 te heb-
ben gewonnen, bleek op zondag dat het kampioenschap al een feit 
was. De mannen hebben weliswaar 1 punt minder dan de koploper 
Rohda JC1, maar dat team heeft teveel dispensatiespelers om aan-
spraak op de titel te kunnen maken. Mannen van harte proficiat!

Bij de meiden is Meisjes B2 maandagavond kampioen geworden. 
Het team dat getraind wordt door Rutger Boerdam en Raymond 
van der Haas, bond in Heino de thuisploeg (HEVO) met 0-4 aan 
de zegekar en is daardoor niet meer te achterhalen voor vriend 
en vijand. Een mooie prestatie van dit team. Allemaal van harte 
gefeliciteerd! Jullie kunnen alvast de feestavond reserveren voor 
de huldiging.

Kampioenspunt van meisjes B2 maandagavond in Heino
Bij de mini’s is Meisjes D4 al zeker van het kampioenschap. Het is 
hiermee het eerste team bij de allerjongsten waar de vlag in top 
kan. Allemaal van harte gefeliciteerd. 
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inschrijven minikamp
Voor de 16e keer organiseert 
alterno het minikamp. Dit jaar 
op een onze vertrouwde loca-
tie “de Wildwal” in Lunteren. 
Heb jij zin om mee te gaan, 
meld je dan aan voor het mi-
nikamp. Wees er snel bij want 
dit jaar hebben we een be-
perkt aantal slaapplaatsen.

Wanneer? Kom op vrijdag 21 
juni om 18.30 uur (na het eten) 
naar de kampaccommodatie. 
Op zondag 23  juni mogen jul-
lie ouders je om 13.30 uur weer 
ophalen.

Wie? Iedereen in de leeftijd van 
6 tot en met 12 jaar en die in 
het seizoen 2019/2020 lid is van 
Alterno kan zich opgeven.

Wat? Wat we precies gaan 
doen blijft natuurlijk een verras-
sing, maar dat het opnieuw een 
te gek kamp gaat worden.

Kosten: De kosten voor het hele 
weekend zijn 60 euro per kind.

Vervoer: We vragen u uw kind 
zelf te brengen naar en te halen 
van het kamp.

Inschrijven: je kunt je direct 
inschrijven en je ontvangt di-
rect een betaalbevestiging. Klik 
hiervoor op de link onderaan dit 
bericht. 

Geef uw kind op via: https://
www.alterno-apeldoorn.nl/
betaling-minikamp/
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Alterno
Activiteiten
Kalender

ApRIl
 14 Generatietoernooi
 16 De Uitdaging
 17 Mix Mix Mix toernooi
 19  Slotfeest 21e Week

JUnI
 21 Minikamp
 22 Minikamp
 23 Minikamp

JUlI
 12 Jeugdkamp
 13 Jeugdkamp
 14 Jeugdkamp

Adverteren?
in de Groene flits 

kan al voor 
25 euro per seizoen

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

Darten: 

kom ook eens 
gezellig darten 
(en een beetje 

bijkletsen)
Iedere 3e vrijdag van de maand 
gooien we 180 (was het maar 
zo’n feest), maar we blijven oe-
fenen. Dat het niet alleen bij-
zonder knap is wat sommige 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 ge-
rust binnen en speel een potje 
mee. Geheel vrijblijvend. Neem 
gerust een vriend(in) mee. 


