
januari

 18 Thuiswedstrijd D1
 25 Miniochtend
 29 Thuiswedstrijd D1
 31 Thuiswedstrijd H1

februari
 1 Thuiswedstrijd D1
 8 Miniochtend
	 15	 Halve	finale	NOJK

maart
 6 Thuiswedstrijd H1
 7  Mini ochtend
 21 Mini ochtend
 27 Thuiswedstrijd H1
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18 januari 2020
Voorwoord

We hopen als Bestuur dat ie-
dereen fijne feestdagen en 
een mooie jaarwisseling heeft 
gehad.

Dit is alweer de eerste Groene 
Flits van 2020 en zoals gebrui-
kelijk is deze uitgave nog voor 
de wedstrijd van Dames 1 maar 
de Groene Flits gaat verande-
ren. Met ingang van dit jaar gaat 
de Groene Flits niet meer op de 
speeldata van Dames 1 verschij-
nen maar aan het begin van ie-
dere maand. Dit als antwoord 
op verschillende verzoeken 
vanuit de vereniging maar ook 
sluiten we hier gedeeltelijk aan 
bij de uitkomsten van het Back 
to Basic traject. Zoals al eerder 
een paar keer aangegeven zijn 
er meerdere bijeenkomsten ge-
weest waarbij een kerngroep 
onder begeleiding met elkaar 
in	 gesprek	gaat	om	onze	Kern-
waarden vorm te geven en de 
(Alterno) Droom te verwezen-
lijken. Deze bijeenkomsten heb-
ben	altijd	veel	energie	gegeven	
en we gaan helaas alweer naar 
de eindfase. Maandag 20 janu-
ari staat namelijk de allerlaats-
te bijeenkomst van het traject 
Back to Basic (Rabobank tra-
ject) gepland om het traject te 
evalueren en de uitkomsten te 
presenteren aan o.a. het Be-
stuur. De bedoeling is dan dat 
het Bestuur met deze uitkom-
sten het traject overneemt om 

het verder binnen de vereni-
ging vorm te laten geven. Moe-
ten	we	doorgaan	met	alle	acti-
viteiten of is moeten we zaken 
gaan	aanpassen?	Nog	steeds	is	
iedereen uiteraard welkom om 
hierbij aan te sluiten en mee te 
denken.	Kom	jij	ook?	Locatie	Al-
ternohal, commissiekamer om 
19:30.

Waar we als Alterno elk jaar ook 
weer	 even	bij	 stil	 staan	tijdens	
de	nieuwjaarsreceptie	is	bij	die-
genen die al vele jaren aan onze 
vereniging op verschillende wij-
zen zijn verbonden. Dat kan zijn 
als speler maar ook als vrijwilli-
ger of als trainer. In ieder geval 
mensen met een Groen hart!!. 
Op	zondagmiddag	5	januari	zijn	
onze 12,5 en 25-jarige jubila-
rissen voorzien van het collec-
tors-item van de vereniging: het 
speldje. Een mooie opsteker!
Ook	 een	 mooie	 opsteker	 wa-
ren de resultaten tot nu toe 
van	 onze	 teams	 op	 het	 NOJK.	
Van de 8 teams van Alterno 
gaan er namelijk zeven de hal-
ve	 finales	 van	 de	 Nederlandse	
Open	 Jeugdkampioenschappen	
(NOJK)	 in.	Daarin	wordt	 op	 za-
terdag 15 februari gestreden 
voor	een	plaats	in	de	finaleron-
de	van	11	april.	Laten	we	hopen	
dat alle zeven teams doorgaan, 
hoe mooi zou dat zijn!
En als we het hebben over op-
stekers dan mogen we ook ze-

ker niet de laatste wedstrijd 
van ons eigen Dames 1 verge-
ten. Deze eerste pot van 2020 
werd gespeeld bij de koploper 
Sliedrecht.	 Ondanks	 dat	 Al-
terno het deze wedstrijd met 
een	 minimale	 bezetting	 moest	
doen wist Alterno er een goede 
wedstrijd van te maken en het 
Sliedrecht	echt	lastig	te	maken.	
Als	onze	Dames	deze	positieve	
energie vandaag weten om te 
zetten	 in	 daadkracht	 dan	 kan	
het nog wel eens een mooie 
pot worden tegen de dames 
van FAST. Dames 2 speelt van-
daag tegen de dames van Prima 
Donna	 Kaas	waar	 ze	 de	 vorige	
keer met 3-1 van hebben ge-
wonnen.	Laten	we	hopen	dat	ze	
dat deze keer ook weer weten 
te doen. Als we zo kijken naar 
alle inzet van de laatste periode 
dan moet dat zeker goed ko-
men.	Heren	1	blijft	nog	 steeds	
stabiel bovenin mee draaien en 
speelde gisteren tegen Avior 
waar ze de vorige keer van heb-
ben gewonnen. De uitslag zal 
nu ondertussen wel bekend zijn 
maar	 tijdens	 het	 schrijven	 van	
dit stukje was de wedstrijd was 
nog wel aan de gang denk ik…..

Dat was het weer even voor nu, 
maak er een leuke dag van in 
onze eigen Alterno hal en ge-
niet van deze mooie wedstrij-
den.

Adverteren in de Groene Flits?

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

Opstekers!

Alterno
Activiteiten
Kalender

Door: Henk Wijnsma 
Voorzitter DROS Alterno



9:00  Dros-Alterno MC 2-SV 
Dynamo Apeldoorn 
MC 4

9:00  Dros-Alterno MC 
3-A.B.S. MC 1

10:45  Dros-Alterno MC 
1-TiVoC MC 1

10:45  Dros-Alterno JC 1-SVH 
VC JC 1

12:30  Dros-Alterno MB 
2-Hellas MB 1

12:30  Dros-Alterno DS 
3-Jumbo Van An-
del-Ormi DS 1

14:30  Dros-Alterno HS 
6-E.S.V. HS 1

14:30  Dros-Alterno HS 2-SV 
Dynamo Apeldoorn 
HS 5

17:30  Dros-Alterno DS 
2-Prima Donna Kaas 
Huizen DS 1

20:00  Dros-Alterno DS 
1-FAST DS 1

Za 18 jan

Programma
Alternohal

Nieuws van de activiteitencommissie Minimale bezetting in Sliedrecht
In verband met een aantal ver-
plaatste wedstrijden kwam Al-
terno dames 1 pas in actie in 
het nieuwe jaar op 11 januari. 
De eerste pot na de winterstop 
werd gespeeld bij Sliedrecht. 
Sliedrecht had eerder deze 
week de koppositie heroverd 
na de winst op Eurosped.

Alterno moest het met minimale 
bezetting	 doen	 deze	wedstrijd.	
Ze	mistte	een	aantal	speelsters	
dat	in	Portugal	zat	Jeugd	Oran-
je	 speelde	 op	 dezelfde	 tijd	 de	
finale	 van	 het	 8-landen	 toer-
nooi	 tegen	 Italië	 voor	 een	 tic-
ket	 naar	 het	 EK.Ondanks	maar	
twee wisselspeelsters op de 
bank te hebben begon dames 1 
sterk aan de wedstrijd. Tot 15-
15 liep de stand zo goed als ge-
lijk op. Hierna pakte Sliedrecht 

de leiding en won met 25-17. 
Set twee verging het de dames 
van Alterno iets minder. Slie-
drecht was duidelijk de betere 
ploeg. Alterno wist de bal vaak 

in het spel te houden maar 
kwam er aanvallend niet door-
heen. Dit zorgde voor mooie 
rally’s en leuk volleybal, maar 
helaas wel een overduidelijke 
winst voor Sliedrecht: 25-15.
In set drie ging het Alterno iets 
beter af. De lange rally’s vielen 
iets vaker naar Apeldoornse 
zijde en Sliedrecht maakte wat 
meer fouten. De set werd op 
25-19 afgesloten.

Ondanks	 tegen	 de	 koplo-
per te spelen met een aantal 
speelsters afwezig wist Alter-
no er een goede wedstrijd 
van te maken. Het werd Slie-

drecht zo nu en dan echt las-
tig	 gemaakt	 om	 te	 scoren. 
Deze	 positiviteit	 wordt	 zeker	
meegenomen	 richting	 de	 vol-
gende wedstrijden in 2020. Al-
terno gaat een drukke periode 
tegemoet, waarin ze een aantal 
keer twee wedstrijden in de 
week zal spelen. Erbij zijn kan 
natuurlijk! 

Alterno WENZ Midwinter Recreanten 
Volleybaltoernooi 2020

Met maar liefst 15 teams was 
er dit jaar het toernooi. Be-
kend om haar sportiviteit, 
gezelligheid en natuurlijk het 
bekende gebak-buffet, geheel 
verzorgd door WENZ. Dit keer 
ook nog een bijzonder jaar, 
want dit is het 1e lustrum van 
dit toernooi. Onno en Vera 
(WENZ) hartelijk dank voor de 
inmiddels jarenlange sponso-
ring op een mooie wijze van 
dit toernooi.

De jaren zijn snel gegaan en 

vanaf de start kent dit toernooi 
alleen maar groeimomenten. 
Ieder jaar is het aantal teams 
gegroeid. En dat zegt wat. Als 
veel teams ieder jaar besluiten 
om weer mee te doen, bete-
kent het dat zij plezier hebben 
in het spelletje, de sfeer goed 
vinden en zeker weer zin heb-
ben in het balletje hooghouden 
aan het begin van het jaar. Maar 
er waren ook enkele nieuwe 
teams, waaronder het nieuwe 
recreantenteam van Alterno 
van de dinsdagavond. De team-
naam	was	bijzonder	tijdgebon-
den gekozen: Beter één oliebol 
in de lucht dan zes in het veld. 
Maar die oliebollen deden het 
maar wat goed. Geen enkele 
wedstrijd verloren en dan ben 
je	per	definitie	kampioen.	Maar	
dit kampioenschap moeten zij 
delen met Team XXX. Een com-
bi team van Harderbergers en 
Alternoten, jong en oud bijeen. 
Het feit dat er geen scheids-
rechters zijn bij de wedstrij-
den én dat er geen ongetogen 

woord is gevallen, zegt wellicht 
heel	veel	over	het	sportieve	ge-
drag van alle spelers. Het gaat 
om het plezier. En dat hebben 
alle spelers. 
Net	Fout	had	net	foute	kleding	
aan. Dit team had zich bijzon-
der uitgedost in carnavalskledij, 

waarbij ik mij afvraag of dit echt 
lekker speelt. Maar goed, ple-
zier hadden ook zij.

Volgend jaar is er weer een 
WENZ toernooi en wel op zon-
dag 3 januari 2021. Noteer dit 
vast in de agenda. 

Dros Alterno Mini Top Toernooi
Als voorbereiding op het Nati-
onale Open Jeugd Kampioen-
schappen, organiseert Alterno 
al jaren het Alterno Jeugd Top 
Toernooi. De laatste jaren is, 
door omstandigheden, dit niet 
meer 3 dagen, maar 1 dag. Het 
wordt uitsluitend nog georga-
niseerd voor de CMV-teams. 
Wil je meer weten over de 
achtergrond van de Open Club 
Kampioenschappen, kijk dan 
op: https://www.nevobo.nl/
wedstrijdsport/zaalvolleybal/
nojk-en-ngjk/

Het is zondag, 22 december. 
Vroeg uit de veren, want om 9 
uur starten de 1e wedstrijden. 
Gelukkig zijn de velden al op-
gebouwd door Alterno heren 

3	 de	 vorige	 dag	 (fijn	 mannen,	
dat scheelt een hoop gesjouw. 
Dank jullie wel). We weten 
uit ervaring dat de teams van 
ver	 altijd	 vroeg	 aanwezig	 zijn.	
Even, na een lange autorit, ac-
climatiseren	en	natuurlijk	koffie	
voor de begeleiding. Alles is op 
tijd	 klaar.	 De	 velden	 hangen,	
de scoreborden staan klaar, 
de tribunes naar beneden, de 

formulieren hangen aan de 
wand…., laat maar komen. Met 
behulp van Tonnie en Marga 
staat	alles	keurig	op	tijd.	Ook	de	
bardienders	zijn	op	tijd	aanwe-
zig. Maar… dan hapert het kof-
fie-apparaat.	Ai,	ai,	…	wat	nu??	
Na	 wat	 gesleutel	 (letterlijk)	
door bijna iedere aanwezige, 
krijgt het apparaat opeens het 
signaal dat het nu écht aan de 

slag moet. En ja hoor, .. wat kun 
je	 ongelooflijk	 verlangen	 naar	
een	bakkie	koffie.
De wedstrijden starten en er 
wordt	 meteen	 flink	 gevochten	
voor ieder punt. De tribunes 
beginnen ook vol te stromen. 
Vaders, moeders, opa’s en om-
a’s, zij juichen, klappen, en zijn 
allemaal ook coach op dat mo-
ment. De scheidsrechters ne-

men goed overwogen hun be-
slissingen. Het loopt prima.
Onze	 vlogger,	 filmer,	 fotograaf	
Remco is druk bezig om van-
uit alle hoeken van het veld 
de beelden vast te leggen. Hij 
neemt	 eigenlijk	 geen	 tijd	 voor	
zichzelf. Fijn dat je dit doet, 
Remco. De spelers krijgen nog 
de	 laatste	 tips	 en	 trucs,	 voor-
dat volgende week zaterdag het 
echte werk gaat beginnen. Een 
voorbereiding als deze komt 
precies op het juiste moment. 

Trouwe bezoekers hebben we; 
ieder jaar weer. Zij weten wat 
ze	 krijgen.	 Sportief	 de	 goede	
tegenstanders, sfeervolle hal, 
waarbij de ouders direct de 
jonge spelers kunnen aanmoe-
digen, vlakbij, de spanning voe-
len	wat	er	door	die	kleine	lijfjes	
gaat,….. Dat is waar onze hal zo 
sterk in is, denk ik.
Ieder team neemt het geleerde 
mee naar het grote toernooi. 
De	een	heeft	nog	net	wat	meer	
bij te spijkeren dan de ander. 

Bardienders, scheidsrechters, 
publiek, fotograaf, tellers, op-
ruimers, hand-en-spandien-
ders,  heren 3, en iedereen die 
heeft	 geholpen:	 hartelijk	 dank	
dat we dit weer konden organi-
seren. 

De uitslag:
Jongens  Meisjes
Alterno 1  Sneek
Alterno 2  Alterno 1
Dynamo  Avior
Orion	 Dynamo	T.	
Avior Alterno 2 
Emmen 95 Apollo 
Dynamo	A.	 PDK	Huizen
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DROS-AlTERNO DS 1
18 januari 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	 27	 Middenaanval
13	 Sophie	Posthumus	 174	cm	 15	 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

VOllEYBAl DAMES

-   FAST DS 1

Officials 
1E SCHEIDSrECHTEr
MARcO	VAN	ZANtEN
2E SCHEIDSrECHTEr
HANS	OOMES
JuryLID
HuuB	VAN	BuuL
LIJNrECHTEr 1
WyBE REiTSMA
LIJNrECHTEr 2
DiES KECK

mini´s vd week 

ELIN	KNOOP	MF1

ZOë	OOM	MF1

SPElERS     

BEGElEIDING

DROS

Alterno
Apeldoorn

Nr.   Naam  
1    Rachel Feron
2    Puck Hoogers
3    Veerle van den Heuvel
4    Daniëlle Bosman
5    Bregje van den Heuvel
6		 		 Steffie	Janshen
7    Ellen Willems
8		 		 Lara	Hendricks
9		 		 Joska	Fransen
10    Eline Peeters
11    Maus Smeets
12				 Lisa	Kersten
13				 Noa	Klerckx

Harmen	Bijsterbosch	–	hoofdtrainer
Josha	Kailola	–	assistent-trainer	–	coach
Jan	Janssen	–	assistent-trainer
Rogier	Veltrop	–	assistent-trainer	–	coach
Jacques	Theunissen	–	teammanager
Erik	van	den	Hoogen	–	datascout

Anke	Kwant	–	fysiotherapeute
Rachelle	Dahlmans	–	fysiotherapeute
Shannon	Gerhardt	–	fysiotherapeute



Nieuws van het sponsorfront

VV AlTERNO DS 2 - 
PRIMA DONNA KAAS HUIZEN 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

18 januari
17.30 uur

SPElERS
Nr. Naam Positie
1	 Angelique	Verheul	 Libero
2 Sylke Smit Spelverdeling
3	 Precious	Koppenhol	 Diagonaal
4 Carla Mulli Diagonaal
5	 Kendall	Cygan	 Spelverdeling
6	 Mira	Innemee	 Passer/loper
7 Melany Arends Diagonaal
8	 Lizzy	Koole	 Midden
9 Marleen Veldhuis Midden
10	 Danique	Lambert	 Passer/loper
11	 Zoë	Korstanje	 Passer/loper
12	 Lisanne	Scholten	 Passer/loper
   

BEGElEIDING
Coach Ali Moghaddasian 
Ass.coach Gerry Smit-de Vries 
Manager	 Hans	Stindt	
Scout	 Marc	Jan	de	Bont

Gratis sportspreekuur voor Alternoleden 
Houwer & ruijs biedt, op 
dinsdag de mogelijkheid 
voor leden van alterno om 
gebruik te maken van een 
gratis sportspreekuur. Het 
sportspreekuur is voor ALLE 
Alterno spelers, dus alle leef-
tijden 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.

Speldjes weer uitgereikt
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
is het bij Alterno traditie om 
ook even stil te staan bij diege-
nen die al vele jaren aan onze 
vereniging zijn verbonden. Al-
dus geschiedde op zondagmid-
dag 5 januari.

Dit jaar waren er maar twee 
smaken, namelijk de 12,5- en 
de 25-jarige jubilarissen. Die 
werden	 door	 voorzitter	 Henk	
Wijnsma uiteraard eervol toe-
gesproken en voorzien van het 
collectors-item van de vereni-
ging: het speldje! De bloemen 
zijn	 al	 een	 tijdje	 geleden	 ver-
vangen door een bonnetje en 
hiervan voorzien, werd er door 

de	 aanwezigen	 nog	 enige	 tijd	
gezellig na-geborreld.

Het overzicht van de
jubilarissen

12.5 jaar: Sabien Beukers, Da-
nielle	 Franken,	 Lois	 Valenti,	
Thomas	 Krullaars,	 Eline	 Bre-
denoort, Sander Wassenberg, 
Daphne	Broekhuis,	 Jeline	Kam-
pen,	 Bas	 Lippe,	 Leonie	 Schol-
ten,	Mats	Beumer,	Kim	van	Es,	
Ilse van der Haas, Yvet Visser, 
Iris	Lambooy.

25 jaar:	Marlies	 Jansen,	Marrit	
Demmer	en	Henk	Kuijpers

Jaaroverzicht 2019: Waar gaan 
we met Alterno naar toe
Terugkijkend op het jaar 2019 
valt in eerste instantie het 
verlies van twee markante 
Alternoleden op. Op 23 april 
overleed oud-erevoorzitter 
Fop ten Broek en op 6 sep-
tember kwam bericht van het 
heengaan van rené Geerdink. 
Twee Alternoten die hun spo-
ren binnen de vereniging ruim-
schoots hebben verdiend en 
de komende jaren zeer gemist 
zullen worden.

Er was gelukkig ook genoeg 
goed nieuws. Het clubhuis on-
derging het afgelopen jaar door 
de inzet van een grote groep 
vrijwilligers, een ware, zeer 
fraaie, metamorfose, waardoor 
het er weer jaren tegen kan. 
Ook	binnen	het	bestuur	waren	
er	de	nodige	mutaties.	Zo	werd	
penningmeester Andre Tijhuis 
afgelost	 door	 Leo	 Bottema	 en	
vervulde Mathijs Mast de al 
enige	 tijd	 openstaande	 vaca-
ture van bestuurslid volleybal-
technische zaken. Het bestuur 
besloot bovendien om met de 
leden in gesprek te gaan over 
de toekomst van de vereniging. 
Samen met de Rabobank werd 
hiervoor een traject opgesteld 
dat na de zomer van start ging, 
door zal lopen in 2020 en ant-

woord moet geven op de be-
langrijkste vraag: “Wat voor 
een vereniging wil Alterno de 
komende jaren zijn en waar 
gaan we met Alterno naar toe”.

Heren 1 behaalt in de derde 
divisie	 onder	 leiding	 van	 Lars	
Olav	 Massa	 een	 derde	 	 plek	
en doet ook aan het einde van 
2019 bovenin mee in de strijd 
om	 de	 titel.	 Dames	 1	 belandt	
voor	 het	 eerst	 sinds	 lange	 tijd	
in	 de	 degradatiepoule,	 maar	
heeft	 weinig	 problemen	 om	
zich te handhaven in de hoog-
ste	 volleybalcompetitie.	 Wel	
komt er aan het begin van het 
seizoen een nieuw gezicht voor 
de groep te staan, Eric Meijer 
wordt	afgelost	door	William	Kla-
ver. Die ziet het team moeizaam 
in	de	competitie	van	start	gaan	
en met de kerstdagen op plek 
negen	in	de	competitie	staan.

Op	 het	 NOJK	 kwam	 onze	 ver-
eniging	met	zes	teams	in	de	fi-
naleronde	uit.	Die	zes	finalisten	
boekten wisselende resultaten. 
De C-categorie kon daarbij het 
hardste juichen. Zowel de jon-
gens als de meisjes gingen er 
namelijk met een mooie zilve-
ren medaille van door en ook 
in	het	overall	klassement	 (Jaap	

van	Kasteeltrofee)	behaalde	Al-
terno een tweede plaats.
Uiteraard zat ook dit jaar de ac-
tiviteitencommissie	 niet	 stil	 en	
organiseerde weer diverse fee-
stavonden, een Week van Alter-
no in afgeslankte vorm en ook 
verschillende	 jeugdactiviteiten.	
Ook	 dit	 jaar	 gingen	 zowel	 de	
jeugd- als de mini-leden weer 
op kamp naar de vertrouwde 
lokaties	in	Heino	en	Lunteren.

Tot slot de recreantenafdeling. 
Die groeit en bloeit als nooit 
tevoren. Dit jaar kwam er een 
vijfde recreantenteam bij en 
daarbij zien we steeds meer 
recreanten die hand en span-
diensten verlenen bij of deelne-
men	aan	diverse	activiteiten	die	
binnen de vereniging worden 
georganiseerd. Een mooie ont-
wikkeling, hoopgevend voor de 
toekomst.
Naar	een	antwoord	op	de	vraag	
waar we met Alterno naar toe 
gaan wordt momenteel door 
een grote groep leden gezocht. 

Eredivisie Podcast
De spanning is terug in de Eredi-
visie bij de mannen, de muziek 
bij Taurus mag wel wat zachter 
en	de	Talentteams	vallen	tot	nu	
toe tegen. Zo maar wat onder-
werpen die aan bod komen bij 
de allereerste Eredivisie-pod-
cast van Volleybal.nl. De regu-
liere	competitie	is	over	de	helft,	
tijd	om	een	eerste	balans	op	te	
maken.
Een van de gasten aan de pod-
casttafel	 is	 Jeroen	 Rauwerdink,	
337-voudig	 international	 en	 na	
mooie buitenlandse avonturen 
in Italië, Turkije en Griekenland 
nu teruggekeerd in de Eredivisie 
bij Draisma Dynamo. De andere 
tafelgasten	 zijn	 Jan	 Berendsen,	
huidig	 trainer/coach	 van	 Eu-
rosped en sinds jaar en dag als 
trainer	actief	in	de	Eredivisie	en	
Willem Held, journalist bij de 
Telegraaf, volleybalvolger, oud 
speler en vader van 3 zoons die 
in de Eredivisie spelen. De drie 
praten met interviewers Mark 
Snijders en Ralph Tip over de 
eredivisie bij zowel de mannen 
als de vrouwen.
De mannen pikten de discussie 
van volleybalkrant.nl over de 
VAR ook nog even mee: “Een 
VAR in de eredivisie volleybal? 
Geef	het	geld	alsjeblieft	aan	iets	
anders	uit”,	zegt	Jan	Berendsen.	
“Als je een VAR invoert, dan 
ook bij alle wedstrijden en niet 
alleen	 in	 finales”,	 is	 de	mening	
van	Jeroen	Rauwerdink.	

Een mooie 
ontwikkeling, 

hoopgevend voor 
de toekomst.
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HOUWER & RUIJS
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ALTERNO

SPECIALISATIES H&R:

     Fysiotherapie
     Manuele therapie
     Sportfysiotherapie
     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding
     Revalidatietraining
     Arbeidsfysiotherapie
     Vitaliteit en Preventie
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Deventerstraat 120
7321 CD Apeldoorn

Baron Sloetkade 109
7321 ZR Apeldoorn

Laan van Westenenk 4
7336 AZ Apeldoorn (Ugchelen)

Tel: 055-3605681
info@houwerenruijs.nl
www.houwerenruijs.nl

Ook amateursport vraagt het maximale van 

sporters en de organisatie. Houwer & Ruijs 

levert voor veel leden van Alterno de 

fysiotherapeutische zorg. Die zelfde hoge 

kwaliteit fysiotherapeutische zorg is ook 

beschikbaar voor bedrijven en particulieren. 

Door onze patiëntgerichte benadering, 

de minimale wachttijd, de diversiteit in 

specialismen en behandeltechnieken leveren 

wij een bijdrage aan het fi t maken en houden 

van sporters, werknemers en bedrijven.
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Geslaagde rijlessen 
starten bij De Weerd


