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Fris van Start 

Voorwoord :

Vandaag start ook het seizoen 
voor DrOS alterno Dames 1.  
alle andere teams, van mini’s 
tot Heren 1 en van jeugd tot 
recreanten hebben hun eerste 
wedstrijden al achter zich. 

Als ik zo rond loop in hal, zie ik 
dat bij het trainen maar zeker 
ook bij de wedstrijden er veel 
plezier en enthousiasme is om 
er weer een mooi seizoen van 
te maken. 
Dat geldt zeker ook voor Dames 
1. Die gaan vandaag  “ Fris van 
Start” met een aantal speelsters 
die vorig jaar ook al in Dames 1 
actief waren en een aantal fris-
se nieuwe gezichten.  Leuk dat 
jullie allemaal gekozen hebben 
voor DROS Alterno. 
Dat geldt ook voor William Kla-
ver onze nieuwe Trainer-coach. 
Een nieuwe jonge ambitieuze 
trainer die met veel energie 
met de groep bezig is.   Ook de 
rest van de staf, fijn dat jullie het 
team willen ondersteunen. 
En natuurlijk onze sponsoren, 
zonder hen kunnen we geen 
Eredivisie spelen. Hartelijk dank 
dat jullie met Ronald Dros voor-
op, dit seizoen betrokken willen 
zijn bij Dames 1. Veel van jullie 
doen het in natura, andere in 
euro’s.  Door jullie medewer-
king staat er nu een fanatiek en 
enthousiast Dames 1 met een 
zeer betrokken staf. 
Vorig jaar hebben we de kam-
pioenspoule helaas  net niet 

gehaald. Het team heeft uitge-
sproken dat het dit seizoen de 
kampioenspoule als eerste doel 
heeft gesteld. Veel succes en 
wedstrijdplezier.
Afgelopen weekend heb ik ge-
teld hoeveel teams van DROS 
Alterno een wedstrijd hebben 
gespeeld, dat waren er meer 
dan 70.  En dat gebeurt alle-
maal elke week weer,  dat lijkt 
vanzelf te gaan, maar dat is niet 
zo. Veel mensen zijn er bij be-
trokken, van wedstrijdsecretari-
aat, trainers, coaches, mini-cie, 
ouders, scheidsrechters tot de 
onderhoudsploeg aan toe. We 
zijn een echte vereniging waar-
in heel leden zich inzetten zodat 
wel met plezier kunnen volley-
ballen. Dat is heel mooi, het 
kenmerkt onze vereniging dat 
dit ook met veel inzet gebeurt. 
Fijn om dat te merken. 
Natuurlijk hopen we dat van-
daag een mooie wedstrijd zien 
met een resultaat waarop door-
gebouwd kan worden. 

Henk Wijnsma
Voorzitter

Adverteren in de Groene Flits?

Voor meer informatie: 
info@alterno-apeldoorn.nl of informeer bij Jos Mulder

Coming Out Day
Op 11 oktober was het Co-
ming Out Day. Bij veel sport-
wedstrijden wordt er dan een 
regenboogband gedragen om 
te laten zien dat sporten voor 
iedereen is. De neVoBo onder-
steunt deze actie ook. Daarom 
is er gevraagd of teams uit de 
Ere- en Topdivisie ook een re-
genboogband zouden willen 
dragen rondom deze datum. 

Wij van dames 2 vinden het 
ook belangrijk dat iedereen kan 
sporten en steunen ook dit ini-
tiatief. Daarom zullen wij van-
daag met een regenboogband 
spelen.  

             

Denkt u mee???           
Dros alterno is al jaren een 
bloeiende volleybal vereniging 
waar met veel plezier en ambi-
tie wordt gevolleybald. 

Een Vereniging is iets anders 
dan bedrijf, bij een bedrijf ben je 
klant, bij een vereniging ben je 
lid. En als lid ben je onderdeel van 
de toekomst van de vereniging. 

En om de toekomst gaat het ..    
Wat willen we voor vereniging 
zijn en hoe willen we dat rea-
liseren? Welke keuzes komen 
op ons af? Wat vinden we de 
belangrijkste kernwaarden van 
DROS Alterno? U als lid of als 
betrokken ouder kunt mee be-
slissen welke kant we op willen. 
We willen dat de leden ons als 
bestuur gaan vertellen hoe die 
toekomst er uit ziet, en niet 
andersom. We zijn heel blij dat 
de RABO Bank Apeldoorn ons 
een tweetal professionele pro-

cesbegeleiders ter beschikken 
stelt om ons hierbij te helpen.  
Ook hebben we inmiddels een 
kernteam van 10 mensen gefor-
meerd die dit project trekken. 

Op  maandag 4 november komt 
er een eerste grote ledenbij-
eenkomst waar we gaan na-
denken over wat is Alterno en 
wat wil Alterno zijn? De tweede 
bijeenkomst vindt plaatst op 
woensdag 11 december, daar 
gaan we dromen ----   Hoe ziet 
onze vereniging er uit over 4 
jaar ?  en welke stappen moe-
ten we zetten om daar te ko-
men. Als u mee wilt doen, kunt 
u zich aanmelden per mail :  Be-
stuur@alterno-apeldoorn.nl op 
de site, via facebook en twitter 
wordt u op de hoogte gesteld 
van de locatie etc.. 

Namens het Bestuur 
Henk Wijnsma

Wat is Alterno voor u?   



VV AlternO DS 2 - 
VOCASA DS 1

SPelerS
Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Silke Bos 181 cm 15 Spelverdeler
2 Britt Rösler 185 cm 17 Diagonaal
3 Eeke Noomen 181 cm 21 Middenaanval
4 Nicole van de Vosse 187 cm 15 Passer/Loper
5 Sanne Verweij 181 cm 19 Diagonaal
6 Barbara Knap 174 cm 45 Spelverdeler
7 Silke Schuitemaker 182 cm 23 Passer/Loper
8 Paula Speckman 177 cm 20 Middenaanval
9 Marloes Zinnemers 182 cm 35 Middenaanval
10 Gina Valenti 180 cm 20 Passer/Loper
11 Cynthia Luijken 181 cm 30 Passer/Loper
12 Anne-Britt Kneijnsberg 181 cm 39 Libero

BeGeleIDInG
Trainer: Arno Lippmann
assistent trainer: Anton Schäffer
Team contactpersoon: Marloes Zinnemers 
Manager: Marloes Zinnemers

12 oktober 
17.30 uur

Wilde honden zijn aan slag!
Zaterdag 5 oktober 12.55 uur 
alternohal. De contactroep 
van de wilde honden klinkt… 
Een laag, doordringend en her-
halend krassend geluid dat de 
honden naar de hal lokt.

In de verte klinkt een staccato 
gepiep terug. Een roep van 
opwinding. We mogen weer! 
Oude en jonge honden verza-
melen bij de Alternohal om op 
jacht te gaan naar punten in 
Huizen. Wilde honden jagen 
graag in groepen en hebben 
verschillende tactieken om 
hun vijand te bespelen en uit 
te schakelen om vervolgens te 
verslinden.
Onderweg naar de savanne van 
de Prima Donna Kaas Arena 

worden al wat tactieken met 
elkaar besproken. De sfeer zit 
er goed in. Vandaag moet het 
maar eens gebeuren, we heb-
ben nu lang genoeg geoefend 
zonder prooi te vangen. In de 
voorbereiding bespreken we 
met welke tactiek we gaan star-
ten. Hierover zijn we snel uitge-
blaft en betreden we de arena 
van vandaag. 
In de eerste set gaan we vol van 
start. De eerste drie punten in 
de set waren blokpunten. Onze 
vijand kwam er niet door. Daar-
naast serveerden we als gekken 
en zo lijkt deze tactiek goed te 
werken. Na een stand van 3-16 
slepen we met goed samenspel 
de eerste set binnen met 10-25. 
In de tweede set krijgt de vijand 

iets meer grip op onze jachttac-
tiek. Met een paar wisselingen 
in de eerste linie blijken we net 
voldoende techniek en tactiek 
in huis te hebben de vijand nipt 
met 23-25 te verslaan. 
Om onze prooi in de derde set 
echt uit te schakelen zullen we 
ook nog een andere tactiek 
moeten gebruiken. In de derde 
set lukt het ons nog niet. Met 
25-23 gaat deze set naar PDK. 
Maar we laten het er niet bij 
zitten. We weten dat de eerste 
en tweede tactiek samen ons 
naar een lekker maaltje gaan 
brengen.
We spelen in de vierde set dan 
ook weer lekker ons eigen spel. 
De vijand kan hier nu echt niet 
meer omheen. We schakelen 

hen uit met een heerlijke 16-25 
op het scorebord. 
Ons heerlijk, welverdiende 
maaltje bestaat uit 3 punten, 
die we weer meenemen naar 
de Alternohal. Bij de hal krijgt 
ieder zijn deel om lekker op te 
peuzelen in het weekend en 
nog even goed na te genieten 
van de eerste punten van het 
seizoen. 

Dinsdagavond zal de contac-
troep weer klinken voor een 
volgende voorbereidende trai-
ning. Hierin zullen we aan onze 
jachttechniek en samenspel 
werken. Ook bedenken we een 
nieuwe of al eerder gebruikte 
tactiek en oefenen we die goed 
om ook onze volgende vijand.

SPelerS
Nr. Naam Lengte Positie
1 Sanne Metsemakers 1.79  Passer/Loper
2 Marloes Hendriks 1.68  Spelverdeler
3 Bo Losekoot 1.88  Middenaanval
4 Solfee Postma 1.82 Middenaanval
5 Annemiek Manschot 1.87 Middenaanval
6 Noa Rahangmetan 1.72  Spelverdeler
7 Anne Heesakkers 1.87  Middenaanval
8 Lynn Braakhuis 1.78  Passer/Loper
9 Nikki van der Veen 1.85  Diagonaal
10 Eefje Groenendaal 1.78 Passer/Loper
13 Matilde Boereboom 1.78 Libero
14 Anne Berendsen 1.81  Libero
   
BeGeleIDInG
Trainer/coach: Goran Aleksov  
ass. Trainer: Bas Mollevanger  
Teammanager: Wieneke Eggermont

mini´s vd week 
LiEkE & jOya ME2



Alterno gaat samenwerking aan met 
fysiotherapiepraktijk Houwer & ruijs
Deze zomer is alterno in ge-
sprek gekomen met Maarten 
ruijs van de apeldoornse fy-
siotherapiepraktijk Houwer & 
ruijs. Houwer & ruijs levert al 
voor menig lid van alterno de 
fysiotherapeutische zorg.

Alterno en Houwer & Ruijs gaan 
met ingang van dit seizoen de 
samenwerking aan voor sport-
medische begeleiding voor Da-
mes 1. Daarnaast gaat Houwer 
& Ruijs een sportspreekuur 
verzorgen voor alle leden van 
Alterno. In onderstaande be-
schrijving meer informatie.

Fysiotherapie Houwer & Ruijs 
is met deze overeenkomst de 
trotse partner van Alterno op 
het gebied van sportmedische 
zorg. Wij kijken uit naar een 
prettige samenwerking in de 
komende jaren!

Gratis sportspreekuur voor 
leden van alterno
Houwer & Ruijs biedt, op dins-
dag de mogelijkheid voor leden 
van Alterno om gebruik te ma-
ken van een gratis sportspreek-
uur. Het sportspreekuur is voor 
ALLE Alterno spelers, dus alle 
leeftijden en alle teams. 

Met het sportspreekuur biedt 
Houwer & Ruijs aan Alterno 
leden de mogelijkheid om snel 
gezien te worden voor klach-
ten/blessure, waarna je de deur 
uit gaat met een deskundig 
advies. Qua aanwezige blessu-
re kan dit een acuut ontstane 
blessure zijn, maar uiteraard 

ook wanneer je langer bestaan-
de klachten hebt.  
Het sportspreekuur is op onze 
vereniging (fysio-ruimte eerste 
verdieping) op dinsdagen van 
17.00-18.00 uur.
Daarnaast kunnen de le-
den gebruik maken van het 
sportspreekuur op de FSG cam-
pus, laan van Westenenk 4, wel-
ke dagelijks is van 16.30-17.30 
uur.

U kunt zich aanmelden voor 
de sportspreekuren, diezelfde 
dag voor 12.00 uur, via info@
sportspreekuur.nl.

Wouter Langendijk, zelf spelend 
in het eerste team van Alterno 
en Inge Klein Koerkamp, bei-
de sportfysiotherapeuten bij 
Houwer & Ruijs, verzorgen het 
spreekuur bij Alterno en staan 
graag voor u klaar.

SponsorFlits nieuws 

Haal het nijntje Beweegdiploma bij Alterno
goed leren bewegen doen kin-
deren het makkelijkst op een 
leuke manier. Het beweegdi-
ploma biedt jonge kinderen 
wekelijks veel speelplezier, 
terwijl ze op hetzelfde mo-
ment alle essentiële basisvor-
men van bewegen leren. kort-
om: met veel plezier werken 
aan de ontwikkeling van je 
peuter/kleuter.

In de lessen van het nijntje Be-
weegdiploma kunnen peuters 
naar hartenlust balanceren, rol-
len, klauteren, springen, zwaai-
en, klimmen, mikken, vangen, 
gooien en schommelen. Alle 
basisonderdelen van bewegen 
komen aan bod via leuke oefe-
ningen en spelletjes. Tijdens de 
lessen leren kinderen, onder 
begeleiding van hun ouders of 
opa en oma en trainer op een 
verantwoorde manier bewegen 
met veel variatie. Dit is essenti-
eel om fijn te kunnen bewegen 
en sporten. Ook leren ze so-
ciale vaardigheden als samen 

spelen, op je beurt wachten en 
ze leren van elkaar. Wist je dat 
goed en gevarieerd bewegen 
het belangrijkste hulpmiddel is 
bij de ontwikkeling van hun her-
senen? 
Zo draagt het nijntje Beweeg-
diploma bij aan de gezondheid 
en het beweegplezier van jon-

ge kinderen. Alterno biedt het 
nijntje Beweegdiploma aan 
voor kinderen van 2 tot 5 jaar. 
De lessen worden gegeven in 
de gymzaal van de Walewijn-
gaarde. 

Na het doorlopen van de lessen 
ontvangen de kinderen het nijn-

tje Beweegdiploma tijdens een 
beweegfeestje. Een diploma 
om trots op te zijn en wat kin-
deren een leven lang voordelen 
geeft in sport, op school, met 
vriendjes en thuis.

Voor meer informatie: mail naar 
minicie@alterno-apeldoorn.nl



DROS-AlternO DS 1
12 OKTOBER 20.00 UUr

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Yvette Visser 178 cm 19 Libero
2 Sanne Konijnenberg 180 cm 15 Passer/Loper
5 Lisa Nobel 181 cm 19 Passer/Loper
6 Lauri Luijken 184 cm 25 Passer/Loper
7 Daphne Broekhuis 175 cm 18 Spelverdeler
8 Froukje Hoenderboom 178 cm 19 Passer/Loper
9 Benthe Wismans 183 cm 19 Diagonaal
10 Kirsten Bröring 190 cm 19 Middenaanval
11 Moniek Jansen 192 cm 27 Diagonaal
12 Romy Hietbrink 183 cm 26 Middenaanval
13 Sophie Posthumus 174 cm 14 Libero
14 Marjolijn Oskam 192 cm 23 Middenaanval
15 Anna Zijl 188 cm 17 Diagonaal

SPelerS    

Trainer: William Klaver
assistent trainer: Eric Meijer
assistent trainer: Vincenzo Valenti
assistent trainer: Frans Schäffer

Teamcontactpersoon: Eline Konijnenberg 
Manager: Claudia Cornelies
Fysiotherapeut: Wouter Langendijk
Verzorger: Claudia Cornelies
Scout: Rick van Andel

BeGeleIDInG

-     VC Sneek DS 1
DROS

Alterno
Apeldoorn



DROS-AlternO DS 1
VOlleYBAl DAMeS

-     VC Sneek DS 1

Officials 
1E SCHEiDSrECHTEr
DAVE WALRAVENS

2E SCHEiDSrECHTEr
LENNARt DE JONgE

juryLiD
NORMAN VAN LuYCK

LijnrECHTEr 1
ANDRE gROOtHuiS

LijnrECHTEr 2
HENK HONDELiNK

mini´s vd week 

BAS jD1

TAEKE jD1

SPelerS     

BeGeleIDInG

Nr. Naam Lengte Positie
1  Geldou de Boer 170 cm libero
2  Danique Aardema 185cm spelverdeelster
3 Anlène van der Meer 183cm diagonaal
4 Mable Hengeveld 178cm passer-loper
5 Monique Volkers 183cm midden
6 Lieze Braaksma 190 cm midden
7 Sanne de Ruiter 185cm diagonaal
8 Britt Schreurs 184cm passer-loper
9 Nienke Tromp 180cm spelverdeelster
10 Sjanet Wijnia 175cm passer-loper
11 Roos van Wijnen 176cm passer-loper
12 jasmijn Akse 188cm midden
14 Iris Reinders 181cm passer-loper en diagonaal

TrainEr / COaCH: Paul Oosterhof
aSSiSTEnT TrainEr: Henriette Ter Steege
aSSiSTEnT TrainEr: jurjen de jong
ManagEr: Petra Huizenga
FySiO: Philipp Albert
ViDEO SCOuT: Tim Ourensma



VOLLEYBAL DAMES

dAMES 1 
2019-2020

DROS

Alterno
Apeldoorn

Yvette Visser 
Lengte: 178 cm 
Leeftijd: 19
Positie: Libero

Sanne konijnenberg 
Lengte: 180 cm 
Leeftijd: 15 
Positie: Passer/Loper

Lisa nobel 
Lengte: 181 cm 
Leeftijd: 19 
Passer/Loper

Daphne Broekhuis 
Lengte: 175 cm
Leeftijd: 18 
Positie: Spelverdeler

Froukje Hoenderboom 
Lengte: 178 cm
Leeftijd: 19
Positie: Passer/Loper

Benthe Wismans 
Lengte: 183 cm
Leeftijd: 19
Positie: Diagonaal

Lauri Luijken 
Lengte: 184 cm
Leeftijd: 25
Positie: Passer/Loper

Moniek jansen 
Lengte: 192 cm
Leeftijd: 27
Positie: Diagonaal

romy Hietbrink 
Lengte: 183 cm 
Leeftijd: 26 
Positie: Middenaanval

Sophie Posthumus 
Lengte: 174 cm 
Leeftijd: 14
Positie: Libero

Marjolijn Oskam 
Lengte: 192 cm 
Leeftijd: 23
Positie: Middenaanval

kirsten Bröring 
Lengte: 190 cm
Leeftijd: 19
Positie: Middenaanval

Trainer: 
William Klaver

assistent trainer:
Eric Meijer

assistent trainer: 
Vincenzo Valenti

assistent trainer: 
Frans Schäffer

anna Zijl 
Lengte: 188 cm
Leeftijd: 17 
Positie: Diagonaal

Manager & verzorger: 
Claudia Cornelies

Fysiotherapeut: 
Wouter Langendijk

Scout: 
Rick van Andel

Team
contactpersoon: 
Eline Konijnenberg 



Opgeruimd staat netjes
Sinds dit seizoen hebben we ook een tassenkar. Een mooi rek, 
waarop een heleboel tassen kunnen staan. Dat scheelt een hoop 
ruimte in ons clubhuis. Ook is het nu minder gevaarlijk, want het 
gebeurde nogal eens dat iemand struikelde over een sporttas. Wen 
er aan en zet na de wedstrijd je tas in het rek. Het  rek staat in het 
clubhuis, dus er is zicht op. Het blijft altijd slim om kostbare spullen 
bij je te houden.

Donderdag 19 september is de 
1e recreantencompetitie-avond 
van dit seizoen ook weer van 
start gegaan. Twaalf teams die 
het hele jaar door strijden om 
de befaamde schotel van de 
NeVoBo. Gewoon voor de ge-
zelligheid zijn we aan het bal-
len. Mannen en vrouwen door 
elkaar, belegen en oud belegen 
(echt jonge spelers zijn er niet 
veel). De scheidsrechters op 
de bok komen gewoon van de 
andere teams, de organisatie 
ligt bij onszelf. Kortom, een ge-

zellige bende in eigen beheer. 
Eén keer in de maand staan we 
in de Mheenhal met z’n allen. 
Van 19.30 uur tot een uurtje of 
10.30 uur. Zo’n 4 wedstrijdjes. 

Sommige teams hebben een 
teamshirt, anderen doen ge-
woon een leuk shirt aan en 
dan is de diversiteit in het veld 
groot. Ongedwongen spelen 
we op tijd, 2x 12 minuten. We 
starten wanneer iedereen klaar 
is. Soms is dat zelfs beduidend 
korter dan 12 minuten per set. 

Twaalf minuten! Dat is ook ge-
noeg, want soms zijn de ver-
schillen groot en dan is het 
maar goed dat het niet al te 
lang duurt. Soms is het span-
nend en ook dan is het maar 
goed dat het eindsignaal snel 
klinkt. Want menigeen weet 
wat tijdrekken is…

Eén keer in de maand staan we 
in de Mheenhal met z’n allen. 
Van 19.30 uur tot een uurtje 
of 22.30 uur. Zo’n 4 wedstrijd-
jes. Zin om een keer te komen 

kijken? 17 oktober zijn we weer 
aan het ballen. 

recreantencompetitie ook weer gestart

Apeldoorn Volleybalstad Voorbereidingstoernooi

ieder team een trainer
Ons doel hebben we net niet op 
tijd gehaald, maar uiteindelijk 
is het toch gelukt: ieder jeugd-
team heeft een vaste trainer. 
We hebben ruimte gegeven aan 
ambitieuze jonge trainers en af-
gesproken dat zij dit jaar hun 
trainerslicentie gaan halen. En 
we hebben tien OFO-opgeleide 
trainers. 

Doel voor aankomend jaar is 
dat we alle andere jeugdtrai-
ners ook de OFO-scholing gaan 
aanbieden.

Dames 1 gaat helpen bij extra 
training breedteteams
De extra trainingen voor spelers 
in de breedteteams komt eraan: 
in de herfstvakantie starten we 
(vrijdagmiddag). We hopen dat 
die eerste verzorgd gaat wor-
den door niemand minder dan 
William Klaver, de nieuwe trai-
ner van ons Dames 1. Vanaf 
dan zal er iedere twee weken 
een training zijn. We hopen 
dat die verzorgd zullen gaan 
worden door de jonge talenten 
van onze club. Uitnodiging volgt 
heel snel!

nederlands open 
jeugdkampioenschap
De selecties van de NOJK (open 
club kampioenschappen) zijn 
gestart. Vanaf december gaan 
we daadwerkelijk trainen. We 
zijn blij dat we op alle teams 
een koppel krachtige trainers 
hebben gevonden. We wensen 
iedereen heel veel plezier bij 
de voorbereidingen op dit toer-
nooi. Ben je niet geselecteerd 
als speler of trainer? Helaas kan 
niet iedereen mee doen, maar 
iedereen kan wel komen kijken, 
bijvoorbeeld op het Dynamo-
toernooi in de kerstvakantie. 

Trainersclinic
Op 1 november is er een trai-
nersbijeenkomst. We bespreken 
met elkaar hoe het werken met 
de nieuwe technische kaarten 
bevalt. Daarna gaan we de zaal in 
onder leiding van William Klaver. 
We sluiten om 21.00u af met een 
hapje en drankje, onder genot 
van de wedstrijd van Heren 1.

Vacatures: jeugdcommissie 
en jeugdkamp
Krijg je ook zin om mee te hel-

pen aan onze prachtige jeugd-
afdeling? Dat kan: we hebben 
een vacature voor een meis-
jescoördinator (MA2/3 en 
MB2/3). En er is eindelijk weer 
ruimte voor begeleiders voor 
het jeugdkamp. Wees er snel 
bij om je melden, want voor je 
het weet zijn deze vacatures 
vervuld. Mail jeugdcie@alter-
no-apeldoorn.nl. 

We wensen jullie een prachtig 
jaar. 

Rob van den Dool
Voorzitter Jeugdcommissie

Het seizoen is bijzonder gaaf gestart met een nieuwe traditie: het 
apeldoorn Volleybalstad Voorbereidingstoernooi. Dit was een 
initiatief van NeVoBo - regio Oost als side-event bij het EK-man-
nen in Omnisport. Samen met Dynamo hebben we deze toer-
nooidagen georganiseerd, zowel voor de senioren als voor de 
jeugd. Bijna alle teams van Dros-alterno en SV Dynamo hebben 
meegedaan, plus flink wat teams uit de rest van de gemeente 
en daarbuiten. We sloten af met een spectaculaire beachparty 
bij Omnisport, waar 200 jeugdleden met elkaar beachten, aten 
en dansten. We gaan dit volgend jaar zeker weer doen, en dan 
hopelijk met een afsluitende barbecue bij onze eigen Boei. ie-
dereen die meedeed en vooral iedereen die meehielp: geweldig 
bedankt! Speciale vermelding krijgen Mirjam Zijlstra en Monique 
van Loon. Zij hebben samen met Dynamo heel veel tijd besteed 
aan dat gave slotfeest.



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

OKTOBER
 16 Thuiswedstrijd 
  Dames 1
 19 Mini-nacht van 
  Alterno
 26 Thuiswedstrijd 
  Dames 1

nOVEMBER
 02 Miniochtend
 09 Thuiswedstrijd   
  Dames 1
 10 Algemene 
  ledenvergadering
 30 Miniochtend
 30 Thuiswedstrijd 
  Dames 1

DECEMBER
 14 Miniochtend
 14 Thuiswedstrijd 
  Dames 1

JAnUARI 2020
 04 Voorronde NOjK
 05 5e WENZ 
  recreantentoernooi

Sponsor 
Flits nieuws 

Noteer het vast in de agenda. 
Zondag 5 januari is het weer dol-
le pret in de hal en het clubhuis. 
Recreantenteams spelen dan 
hun 1e nieuwjaarstoernooi. Nog 
bij komen van de kerstdiners en 
oliebollen, gaan we hoogstaand 
volleybal laten zien. WENZ is 

onze trouwe sponsor en dat 
geeft altijd een extra dimensie 
aan het toernooi. Koffie met iets 
lekkers en gezellig bijpraten: dat 
is waar het toernooi voor staat. 

Dus… zet vast in je nieuwe agen-
da: zondag 5 januari

Beste Sponsors
van Alterno,
Graag maken wij jullie attent 
op een uniek en eenmalig 
voorstel om jullie naamsbe-
kendheid niet alleen regionaal 
maar ook Nationaal te vergro-
ten. 

Zoals jullie weten stelt Citroen 
Auto Palace een zes-tal auto’s 
ter beschikking aan Dames 1 
zodat de dames altijd tijdig op 
wedstrijden en trainingen kun-
nen verschijnen. Deze auto’s zijn 
dus veelvuldig niet alleen in het 
Apeldoorns straatbeeld maar 
ook zeker daarbuiten te vinden. 
Om een bijdrage te leveren aan 
de naamsbekendheid van jullie 
als sponsor hebben Alterno en 
AutoPalace de handen ineen 
geslagen en bieden we een be-
perkt aantal plekjes “ te koop” 
op de auto’s waar ook jullie be-
drijfsnaam en/of logo zichtbaar 
gepositioneerd kan worden. 
Deze unieke mogelijkheid wordt 
jullie aangeboden voor slechts 
35 euro per maand, per auto. 
Uiteraard sponsor je hiermee 
ook Alterno!
In Apeldoorn en omgeving rij-
den er 6 auto’s rond waar jij je 
bedrijfsnaam en/of bedrijfslogo 
op kwijt kan. je kan kiezen voor 
1 auto maar uiteraard ook voor 
alle 6……aan jou de keus!! Elk 
plek is bespreekbaar..
aanmelden hiervoor kan via 
sponsorcie@altero-apeldoorn.nl
Hoeveel auto’s wil jij bestic-
kerd zien met jouw bedrijfs-
naam??

Denk nog even aan 
de Grote Club Actie
Het mag inmiddels bekend zijn. Al jaren doen we mee aan de Gro-
te Club Actie. Ieder lot levert een bijdrage op voor Alterno én u 
maakt kans op mooie prijzen. Gewoon doen. Aarzel niet en ga naar 
Clubactie.nl en koop je lot online.


