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Plezier en Energie 
leidt tot …..   

Voorwoord :

De uitstraling van ons Dames 1 
is met bovenstaande woorden 
samengevat. Ze stralen wat uit, 
ze willen wat bereiken. Tijdens 
de businessclub meeting bij de 
wedstrijd tegen Sneek viel het 
een aantal ondernemers op dat 
de meiden er voor gaan. Elke 
punt weer ..   De passie straalt 
er af. Elke wedstrijd is er verbe-
tering. Als je alleen naar de uit-
slagen kijkt, valt dat waarschijn-
lijk niet op, maar als je naar de 
setstanden, de data kijkt en 
naar de kwaliteit van de tegen-
stander, zie je de progressie. 

William heeft met zijn staf de 
boel goed op de rit en er is alle 
vertrouwen dat er wedstrijden 
gewonnen gaan worden. Wie 
weet vandaag …     Ook Sprin-
geldaal Set Up’65 is een team 
in opbouw. Zij zijn één van de 
teams die samen met DROS 
Alterno zullen strijden om een 
plek in de kampioenspoule.   
Vandaag kijken we naar Dames 
1, Dames 2 speelt vandaag om 
de beker. Dames 2 is ook een 
team dat aan het groeien is. 
De verwachting is dat zij 
ook gaan groeien en 
meer punten gaan pak-
ken. 

Onze trots als het om 
punten gaat is Heren 

1. Een leuk team, jong en oud 
door elkaar, gedreven begon-
nen aan dit seizoen en alles 
nog gewonnen. Ze spelen vrij-
dagsavonds thuis, kom maar 
eens kijken naar dit leuke team. 
Heren 2 is ook een mix van 
jong en wat minder jong. Het is 
mooi dat de jonge jongens op 
deze manier een kans krijgen 
en uitgedaagd worden om op 
hoger niveau te spelen en dat 
de “oudjes” bereid zijn hierin in 
te investeren. 

Voor vandaag wens ik jullie al-
lemaal veel plezier bij de wed-
strijd en …….   Hopelijk sluiten 
we die winnend af. 

Henk Wijnsma
Voorzitter

Adverteren in de Groene Flits?

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

Lever je boekje in 
vóór 2 november
De teller loopt nog niet zo hard. 
Op dit moment staan we op 213 
verkochte loten. Dit aantal is al 
jaren veel hoger geweest. Dus 
nog even een sprintje voordat 
de boekjes ingeleverd moeten 

worden. Dus…. 
Maar je kunt ook nog online 
een Grote Club Actie lot kopen. 
Doe dat nu. Ga naar grote-
clubactie2019
Jij doet dat toch ook gewoon?

Weet jij het? 

Kom jij met het beste 
idee van Alterno??
We hebben alle lotenverko-
pers (mini’s en jeugd) gevraagd 
zelf aan te geven waar zij het 
opgebrachte geld graag aan 
willen besteden. Het moet 
iets zijn voor alterno. Voor het 
volleyballen, trainen, wedstrij-
den, iets voor in de hal, iets 
voor in ons clubhuis, …. noem 
het maar. 

Tot op heden zijn er geen sug-
gesties binnen gekomen. Heb 
jij een goed voorstel? Kom er 
mee voor de draad. Stuur een 
berichtje naar activiteiten@
alterno-apeldoorn.nl of stop 
een briefje met je suggestie in 
de witte brievenbus voor in het 
halletje.





Nog even blijven oefenen
Het is inmiddels weer twee 
weken geleden dat de wilde 
honden hun geopende jacht 
op de punten goed hebben 
afgesloten. In de tussentijd is 
er veel gebeurd. Er zijn twee 
nieuwe jacht-kracht-metingen 
geweest.

1 met Vocasa en 1 met Utrecht. 
Helaas hebben we onze tac-
tieken niet voldoende kunnen 
toepassen. Mede door ons nog 
niet zo hoge trainingsniveau en 
door het nog onzeker zijn in de 
acties tijdens de jacht. We zijn 
nog onvoldoende op elkaar in-
gespeeld en we zien vaak nog 
wilde honden die graag zelf 
goed willen presteren en daar-
door vergeten dat we in een 
team samen moeten werken 
om de punten te halen.

We hebben onze wilde koppen 
eerst even bij elkaar gestoken 
afgelopen dinsdag om wat din-
gen beter af te stemmen en uit 
te spreken. De training die daar-
op volgde was al een stuk beter.
Ook dit hoort bij een ontwikke-
lingsproces…
Wat natuurlijk ook meespeelde 

is dat Vocasa en Utrecht ook ze-
ker niet de minste teams in de 
competitie zijn.
Vandaag spelen we onze eerste 
bekerronde. We spelen tegen 
Rivo Rijssen en Orion uit Doe-
tinchem in Doetinchem.
Een paar oudere wilde honden 
zullen deels of niet aansluiten, 
maar dat maakt het voor de 
jonge wilde honden een mooie 
uitdaging toch verder te komen 
in de beker. Donderdag gaan we 

eerst verder in onze jachtteam 
ontwikkeling. Onze jachtverde-
diging moet aangescherpt wor-
den en daarbij onze zullen we 
minder fouten moeten maken 
in de jachtaanval. Afstemmen 
en slijpen, maar vooral ook dur-
ven en lef.
Hopelijk kunnen we een stap 
maken in onze jachtontwikke-
ling zonder de uitkomsten winst 
of verlies. Dat zien we dan wel 
weer.

Eerst focus op onszelf en onze 
eigen jachtkwaliteiten!

Op 2 november zullen we thuis 
aantreden tegen onze gele 
vrienden. Dan hopelijk we jullie 
zeker te zien en gaan we ervoor 
jullie een mooie jacht voor te 
zetten!

Tot dan!

Groetjes Dames 2.

Beste Leden, In de algemene 
vergadering van juni 2019 
hebben we besloten dit jaar 
met de leden het gesprek 
aan te gaan over de toe-
komst van onze vereniging. 
Wie willen we als vereniging 
zijn en wat willen uitdragen 
als vereniging!

Natuurlijk kunnen wij als 
bestuur zelf de koers/kern-
waarden bepalen maar graag 
willen wij dit samen met de 
leden; jeugd, ouders, kader, 
recreanten, sponsoren en an-
dere betrokkenen doen.

Door samen met jullie deze 
koers/kernwaarden te bepa-
len willen wij zoveel mogelijk 
draagvlak creëren en zorgen 
dat Alterno een mooie toe-
komst tegemoet gaat.

Hoe willen wij dit gaan doen?
De RABO Bank heeft twee 
professionals ter beschikking 
gesteld om ons te helpen bij 
dit proces.

Wil jij op 4 november a.s. ook 
meedenken en samen met 
andere leden een mooie toe-
komst voor Alterno neerzet-
ten, meldt je dan aan op 
Bestuur@alterno-apeldoorn.
nl

De avond start om 19.30 uur 
en duurt tot ongeveer 22.00 
uur. Locatie wordt nog bekend 
gemaakt.

Namens het Bestuur,

Henk Wijnsma, 

Voorzitter

 Denk mee op 4 november Dros Alterno Jeugd Top 
Toernooi op 22 december
We gaan net als vorig jaar ver-
der met een afgeslankte versie 
van het aloude jeugdtoptoer-
nooi. Reden is enerzijds dat wij 
als organisatie het niet meer 
trekken om 3 dagen zo’n toer-
nooi te draaien (tenzij er weer 
nieuw bloed komt) én we ook 
zien dat het steeds lastiger 
wordt dit toernooi verder goed 
te laten draaien. Er moet bar-
dienst, schoonmaak, scheids-
rechters etc worden geregeld 
en helaas krijgen wij dat niet 
voor elkaar. Daarnaast gaan 

veel teams naar het SV Dyna-
mo toernooi en zitten wij dan 
altijd te zoeken naar het juiste 
moment om ons eigen toernooi 
te houden. 

Maar dit jaar dus wederom 1 
dag waarop de Open Club Mi-
ni-teams gaan spelen. 

We zijn nog wel op zoek naar bardienst 
mensen. Dus wil je een uurtje helpen? 

Meld je aan via activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

Het zou fijn zijn.



DROS-ALTErNo DS 1
26 OKTOBER 20.00 UUr

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1	 Yvette	Visser	 178	cm	 19	 Libero
2	 Sanne	Konijnenberg	 180	cm	 15	 Spelverdeler
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

-   SPrINGENDAL-SET-UP`65 DS 1
DROS

Alterno
Apeldoorn



DROS-ALTErNo DS 1
VoLLEYBAL DAMES

-   SPrINGENDAL-SET-UP`65 DS 1

officials 
1E ScHEIdSrEcHTEr
HéLèNE	GELDOF

2E ScHEIdSrEcHTEr
HANS	ROMBOutS

TEcHnIScH jury
LiDJAN	RiNKSMA

LIjnrEcHTEr 1
JOS	VAN	DEN	BROEK

LIjnrEcHTEr 2
ANDRE	tEN	CAtE

SPELErS     

BEGELEIDING

Nr. Naam Positie   geboortedatum Lengte
1 Jorinda Kremer Libero  1994   1,62 
2 Benthe Olde Rikkert Passer Loper 1997   1,77 
3 Pien Vos Passer Loper 2001   1,77 
5 Anne Hesselink Spelverdeelster 1999   1,78 
7 Merle Baasdam Diagonaal  1998   1,87 
8 Kimberly Smit Midden  1995   1,79 
9 Marlies Eertman Midden  1996   1,82 
12 Martine Stevelink Midden  1993   1,82 
14 Wies Bekhuis Spelverdeelster 2001   1,77 
15 Evie van Kerkvoorde Passer Loper 2001   1,77 

Hoofdcoach Tom Engbers
assistent Rob Luijrink
assistent/Manager Damir Colo

Scout Martine Beekvelt
Fysiotherapeut Renée van Helden
Fysiotherapeut Rik Lammerink



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:	Spelverdeler

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	



Wat een feest! Wat een feest!
We waren te gast in Orpheus 
bij de uitreiking van de rabo 
club Support cheque. andre 
Tijhuis (onze penningmees-
ter) en ikzelf (Monique nijhof) 
waren gespannen. Zou het net 
zo’n mooi bedrag worden als 
vorig jaar? We gokten allebei 
dat het minder zou zijn. Im-
mers, vorig jaar 120 verenigin-
gen waarmee we de 100.000 
moesten verdelen; nu 170 
verenigingen. Vorig jaar bijna 
1500 euro. Een super mooi be-
drag. 

Na ontvangst met koffie en iets 
lekkers werden we naar de zaal 
gevraagd. De spanning liep. De 
gesloten cheque hadden we al 
gekregen en brandde in onze 
handen. Maar we mochten ‘m 
nog niet open maken. Eerst een 
praatje, toen een optreden, 
daarna nog een quiz, nog een 
optreden én nog een. Allemaal 
geweldige optredens, dat zeker. 
En dan het moment supreme: bij het aftellen 3-2-1 mochten we de cheque openmaken. 

Door de zenuwen lukte het niet 
supersnel, maar….. daar kwam 
het bedrag tevoorschijn. Ruim 
1113 euro’s voor onze vereni-
ging. En als klap op de vuurpijl 
kregen alle verenigingen ook 
nog eens 115 euro extra, omdat 
de Rabobank 115 jaar bestaat. 
Een prachtig bedrag dat bijeen 
is gebracht door alle leden van 
Alterno die gestemd hebben 
én alle andere supporters van 
Alterno. Een hartelijk dank is 
zeker op zijn plaats. Andre heeft 
bedacht dit bedrag (deels) te 
besteden aan spelmateriaal 
voor de Nijntje’s en mini’s. Dat 
komt vast goed.

Natuurlijk ook nog een harte-
lijk dank aan de Rabobank. Er 
is toegezegd dat ook volgend 
jaar weer een actie start. De 
ambitie van de Rabobank is om 
nóg meer verenigingen te laten 
deelnemen. Dan is onze ambi-
tie om nog meer stemmen te 
krijgen, toch????

Dames 1 sluit drukke week af
De eerste competitieweek van 
de eredivisie was direct een 
zware. Ons dames 1 mocht 
maar liefst drie wedstrijden 
spelen deze week. Vorige 
week zaterdag werd er gestart 
met de 3-2 winst op Vc Sneek. 
Op woensdag avond was apol-
lo 8 bij ons op bezoek en giste-
ren speelden de dames in het 
mooie Landstede Sportcen-
trum tegen regio Zwolle.

Woensdagavond was onze busi-
nessclub aanwezig en werd 
er voor de wedstrijd uit onder 
andere een presentatie gege-
ven door trainer William Kla-
ver. Dit gebeurde tijdens de 
warming-up in de VIP-ruimte. 
Het team was zich ondertus-
sen klaar aan het maken voor 
de wedstrijd. De avond ervoor 
is er nog hard getraind en heb-
ben de dames een dubbele vi-
deoanalyse verwerkt.
De wedstrijd begon vrijwel 
hetzelfde als de pot tegen VC 
Sneek. In de eerste twee sets 
kreeg Alterno geen grip op de 

wedstrijd en verloor dan ook 
met respectievelijk 11-25 en 
15-25.
In de derde set wisten de da-
mes het tij te keren en werd er 
mede door 4 bloks en 4 aces ge-
wonnen met 25-17.
Het begon erop te lijken dat Al-
terno weer een vijfsets kraker 
zou spelen in eigen hal, maar 
helaas lukte het dames 1 niet 
om ook de vierde set naar zich 

toe te trekken. Op 21-25 werd 
de wedstrijd besloten met een 
3-1 voor Apollo 8.
Zaterdagavond speelde dames 
1 uit bij Regio Zwolle. In re-
flectie op woensdagavond is er 
donderdag en vrijdag getraind 
op een paar verbeterpunten 
die uit deze wedstrijd naar vo-
ren zijn gekomen. Tijdens de 
eerste set leek het team scher-
per dan dat we ze tot nu toe 
hebben zien starten. Met een 
paar dubieuze beslissingen van 
de scheidsrechter viel het dub-
beltje in set één naar Zwolse 
zijde: 25-23 was de uitslag. Ook 
set twee ging naar Regio Zwolle. 
Alterno kon geen vat krijgen op 
de wedstrijd en liet voorname-
lijk in de verdediging een aantal 
punten liggen. Met 25-20 ging 
de tweede set naar de thuis-
ploeg.
Dames 1 heeft al eerder laten 
zien dat ze sterk is in set drie. Zo 
ook tijdens deze wedstrijd. Met 
een geweldige invalsbeurt van 
Froukje Hoenderboom aan het 
einde van de set won Alterno 

met 23-25.
In de vierde set moest het dan 
gebeuren. Tot halverwege de 
set liep de stand nog gelijk op 
maar vanaf daar nam Regio 
Zwolle het roer in handen. Het 
leek een beetje op te zijn aan 
het eind van de drukke week bij 
Alterno. De vrolijke aanmoedi-
ging van een aantal van de he-
ren van Set-Up mocht niet ba-
ten. De set ging met 25-17 naar 
de thuisploeg.
Nu is het zaak om wat rust te 
pakken voor herstel en op te 
laden voor de volgende wed-
strijd. Vandaag opnieuw een 
thuiswedstrijd. Ditmaal wordt 
er gespeeld tegen Springen-
dal-Set-Up ’65. Tijdens de voor-
bereidingen zijn de ploegen 
elkaar nog niet tegengekomen. 
Bent u net zo nieuwsgierig naar 
het verloop van deze wedstrijd 
als dames 1? Dan graag tot 
ziens in de Alternohal zaterdag 
26 oktober om 20.00 uur!

Marjolijn Oskam, 
Dames 1.



*

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
 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

Adverteren?
in de Groene Flits 

kan al voor 
25 euro per seizoen

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

Alterno WENZ 
Midwinter 
recreanten Toernooi 
ook dit jaar weer in de 
alternohal.

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 
agenda: zondag 5 januari

Hoeveel auto’s wil 
jij bestickerd zien 

met jouw 
bedrijfsnaam??

aanmelden hiervoor kan 
via sponsorcie@

altero-apeldoorn.nl
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