
FEBRUARI
 1 Thuiswedstrijd D1
   Douche- en  

(zwem)bad feest
 6  Algemene  

ledenvergadering
 8 Mini ochtend
	 15	 Halve	finale	NOJK

MAART
 6 Thuiswedstrijd H1
 7  Mini ochtend
 21 Mini ochtend
 27 Thuiswedstrijd H1

APRIL
 4 Mini ochtend
 11 Finale	NOJK
 17 Thuiswedstrijd 
  Heren 1
 18 Mini ochtend

	 3-5	JULI	JEUGDKAMP

 8JAARGANG	6
SEIZOEN	2019/2020	-	NR

FEBRUARI 2020
Voorwoord: Ons Groene Hart

Hierboven zien jullie de op-
brengst van gesprekken die 
gevoerd zijn met jullie, onze 
leden.	Meer	dan	80	unieke	le-
den hebben meegedaan aan 
de sessies die op deskundige 
wijze geleid werden door Fons 
van	de	Logt.		We	zijn	de	RABO	
BANK heel dankbaar dat op 
hun kosten Fons bij ons zijn 
werk	 kon	 doen.	 Hij	 heeft	 er	
voor gezorgd dat er een goed 
beeld is gemaakt wie we zijn 
en wat we willen. 

Het	 bestuur	 wil	 ook	 de	 Kern-
groep bedanken voor hun in-
zet,	 inspiratie,	 betrokkenheid.	
Zij hebben elke keer met Fons 
de bijeenkomsten voorbereid, 
verwerkt en vertaald in boven-
staand	Groene	Hart.	

Op	 de	 Algemene	 Vergadering	
gaan we samen nog bekijken 
welke	 acties	 we	moeten	 inzet-
ten om er voor te zorgen dat we 
ook	realiseren	wat	we	willen.
Het bestuur zal daarna een 
opzet	 maken	 waarin	 de	 acties	
worden	 benoemd.	 Ook	 zullen	
we als bestuur nadenken of de 
werkwijze die we nu hanteren 
met  de commissies, werkgroe-
pen etc die er allemaal zijn pas-
send is om onze doelstellingen 
op een goede manier te reali-
seren.	

Natuurlijk	 hebben	 jullie	 alle-
maal ideeën hoe we verder 
moeten,	 kom	dan	naar	 de	ALV	
en	 breng	 daar	 je	 idee	 in.	 	 Het	
Groene Hart klopt alleen goed 
al we als leden daarbij betrok-

ken zijn en ook iets voor willen 
doen.
 

Adverteren in de Groene Flits?

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

Alterno
Activiteiten
Kalender

Henk Wijnsma 
Voorzitter DROS Alterno

KOM	NAAR	DE	

ALGEMENE	

VERGADERING	

OP	6	FEBRUARI	

OM	19.30	UUR	

IN	ONS	CLUBHUIS.

Opbrengst RABO Traject



ZATERDAG	1	FEBRUARI
9:00  Dros-Alterno MC 1- 

Pegasus MC 1
9:00  Dros-Alterno JC 1- 

VoCASA JC 1
10:45  Dros-Alterno MC 2- 

A.B.S. MC 1
10:45  Dros-Alterno MA 1- 

VV Forza MA 1
12:30  Dros-Alterno JA 1- 

Sudosa-Desto JA 1
12:30  Dros-Alterno DS 3- SV 

Dynamo Apeldoorn DS 3
14:30  Dros-Alterno HS 6- 

Langhenkel/HEC HS 2
14:30  Dros-Alterno HS 2- 

Blauw Wit HS 2
17:30  Dros-Alterno DS 2-Boole-

ans/ VV Utrecht DS 1
20:00  Dros-Alterno DS 1- 

Eurosped DS 1

VRIJDAG	7	FEBRUARI
19:15	 	Dros-Alterno	DS	9-SV	

Dynamo	Apeldoorn	DS	7
19:15	 	Dros-Alterno	DS	10-SV	

Dynamo	Apeldoorn	DS	8
21:15	 	Dros-Alterno	DS	4- 

Volta	DS	1
21:15	 	Dros-Alterno	HS	3-SV	

Dynamo	Apeldoorn	HS	6

ZATERDAG	8	FEBRUARI
9:00	 	Dros-Alterno	MC	1- 

Avior	MC	2
9:00	 	Dros-Alterno	MC	5- 

Vocluma	MC	1
11:00	 	Dros-Alterno	JC	2- 

LIVO	JC	1
11:00	 	Dros-Alterno	JB	1- 

Twente	‘05	JB	1
13:00	 	Dros-Alterno	MB	2- 

VVH	MB	1
13:00	 	Twente	‘05	JB	1- 

Sudosa-Desto	JB	1
15:00	 	Sudosa-Desto	JB	

1-Dros-Alterno	JB	1
15:00	 	Dros-Alterno	JB	

2-ESV-Hellas	JB	1
17:00	 	Dros-Alterno	MA	2-SV	

Dynamo	Apeldoorn	MA	3
17:00	 	Dros-Alterno	JB	3- 

Rood-Wit	‘75	JB	1
19:00	 	Dros-Alterno	HS	5- 

Primavo	HS	1
19:00	 	Dros-Alterno	HS	8- 

Klarenbeek	HS	1

Nieuws van de teams

Programma 
AlternohalZaterdag 1 februari 2020

Vorige week speelden we uit 
bij	de	nummer	1	van	de	com-
petitie.	 Onze	 libero	 stond	 op	
de	schaats	op	de	Weissensee,	
dus we waren blij dat Cynthia 
deze rol wilde vervullen. Van 
de wedstrijd weet ik uit verha-
len	 dat	 het	 er	 niet	 in	 zat.	We	
kwamen niet goed in ons spel 
en konden helaas niet laten 
zien wat we in huis hebben. 

Vandaag	 willen	 we	 dat	 verve-
lende verliesgevoel weer achter 
ons laten en vol goede moed 
starten aan de nieuwe wed-
strijd.	

We	 zijn	 blij	 dat	 jullie	 allemaal	

weer in grote getale naar de 
hal gekomen zijn om ons aan te 
moedigen en natuurlijk mee te 
feesten! 

Op	 het	 programma	 staat	 VC	
Utrecht.	Zij	staan	4e	op	de	rang-
lijst	 en	wij	 staan	op	plaatsje	8.	
Het verschil in punten is aan-
zienlijk, maar ja, volleybal is vol-
leybal,	 de	 bal	 blijft	 rond	 en	de	
hal	is	van	Alterno!	En	dat	is	toch	
wel	even	lekker.	De	vorige	wed-
strijd	 tegen	 Utrecht	 was	 niet	
zo'n beste van onze kant, dus 
we	willen	graag	een	revanche.	
Pass	 onder	 controle	 brengen,	
aanvallers	 in	 de	 juiste	 posities,	
gas erop en niet nadenken! 

Even	 alles	 op	 alles	 zetten	 om	
te	 laten	 zien	wat	we	 kunnen...	
en we kunnen wat, dat staat als 
een paal boven water! 

He,	 wat	 leuk!	 Een	 paal	 boven	
water!	 Water	 is	 zweet,	 zweet	
betekent douchen, douchen is 
lekker, maar met deze douche-
koppen, ben je snel klaar, ook 
dat staat als een paal boven wa-
ter...	Ware	 het	 niet	 dat	 er	 een	
douche- en zwembad feest is 
na onze wedstrijd! 

HOPSA!	Inzamelen	maar!	Bete-
re douchekoppen is een feestje 
waard! 
Dus mocht je dit nu lezen en 
denken:	“Verrek	ik	heb	nog	niks	
te	 doen	 vanavond...”	 Ga	 naar	
huis, trek je bikini en badjas 
aan, kom terug, moedig ons aan 
en sluit aan bij het geweldige 
festijn!	TOT	ZO!!!!	

Maar eerst orde van de dag, 
volleyballen	met	goed	spel.
En	 ook	 daarvoor	 hebben	 we	
jullie	 steun	nodig...	en	klappen	
in bikini of badjas is toegestaan 
en dat vinden wij heeeeeel erg 
leuk!!!

Groetjes dames 2

Mannen winnen, vrouwen verliezen

Nieuws van de teams

De	mannen	van	Alterno	won-
nen	 zaterdag	 met	 1-3	 het	
uitduel	 tegen	 Aetos	 2e.	 De	
vrouwen daarentegen gingen 
tegen de hekkensluiter van 
de	Eredivisie,	het	Talent	team,	
met	3-0	onderuit.

De mannen van Alterno ver-
zuimden zaterdag in het uitduel 
tegen Aetos alleen de bonusset 
te	 verzilveren.	 Indien	 dat	 wel	

was gebeurd dan had de ploeg 
van	de	afwezige	coach	Lars	Olav	
Massa, de honneurs werden 
waargenomen door Mathijs 
mast, nog betere zaken gedaan 
in	 de	 strijd	 om	 de	 titel	 in	 de	
derde	divisie.	Tegenstander	SSS	
kwam namelijk niet verder dan 
een	3-2	overwinning	waardoor	
Alterno weer een puntje dich-
ter bij de huidige koploper kon 
komen.	Dat	hadden	er	dus	twee	

kunnen zijn maar de koek leek, 
nadat	 de	 derde	 set	met	 27-29	
was gewonnen, toch een beetje 
op.	Ook	de	eerste	twee	sets	wa-
ren daarvoor al in Apeldoorns 
voordeel	beslist.

Nog	 een	 goed	 nieuwtje	 voor	
Alterno.	De	volgende	ronde	van	
de beker is ook binnen vanwe-
ge het terugtrekken van tegen-
stander	Rivo	uit	het	toernooi.

Voor	de	vrouwen	was	er	minder	
goed	nieuws.	De	ploeg	van	Wil-
liam	Klaver	leek	na	de	winst	te-
gen	Fast	en	het	punt	tegen	Set	
‘Up	’65	afgelopen	woensdag	de	
weg omhoog eindelijk te heb-
ben gevonden maar het Talent 
team bleek zondagmiddag een 
maatje	 te	 groot.	 Alterno	 ver-
loop in drie sets en kan de na-
competitie	niet	meer	ontlopen.	
(25-21,	25-19,	25-16).

Dames 1 wint eerste thuiswedstrijd 2020
Zaterdagavond	 18	 januari	
speelden	 zowel	 dames	 2	 als	
dames	 1	 thuis	 op	 het	 center-
court.	Dames	1	moedigde	het	
2e	 aan	 naar	 de	 overwinning.	
Dames	 2	 pakte	 overtuigend	
de	 3-1	 winst	 op	 PDK	 Huizen.	
Hierna	mocht	dames	1	zelf	aan	
de	bak	tegen	FAST.	Goed	voor-
beeld deed goed volgen!

Na	 een	 wiebelige	 start	 in	 de	
eerste set, waarbij Alterno met 

5-1 achter kwam te staan had 
ze twee servicekanonnen aan 
de	 achterlijn	 staan.	 Zowel	Mo-
niek als Anna maakten mooie 
series.	 FAST	 verloor	 hierdoor	
haar evenwicht en wist niet 
meer	 op	 te	 staan.	 De	 set	 ging	
met	25-12	naar	Alterno.
In	 set	 2	 leken	 de	 rollen	 bijna	
omgedraaid.	FAST	vond	het	rit-
me van de wedstrijd weer terug 
en	verraste	dames	1.	FAST	ploe-
terde vastberaden door en wist 

met 25-17 de setstand gelijk te 
trekken.	 In	de	derde	set	moest	
Alterno het helaas doen zonder 
Moniek, in verband met blessu-
releed kon ze jammer genoeg 
niet	verder	spelen.	Benthe	nam	
de	 taak	 als	 diagonaal	 op	 zich.	
En	hoe?!	Alles	wat	Benthe	sloeg	
in	de	aanval	leek	te	scoren.	Het	
team draaide lekker en leek op 
een	 stand	 van	 24-20	 de	 set	 te	
pakken, maar het moest nog 
3	 setpoints	duren	voor	Benthe	

dan het beslissende blok maak-
te.	 In	 set	 4	 was	 Alterno	 niet	
meer	te	stoppen.	Het	team	dat	
zich	 de	 laatste	 tijd	 zo	 aan	 het	
ontwikkelen is kon dit nu einde-
lijk vol overtuiging ook aan het 
publiek	 laten	 zien.	 Met	 25-11	
was	het	gedaan.	Zowel	Anna	als	
Benthe	behaalden	meer	dan	10	
punten, Anna was topscoorder 
met	 15	 punten	 en	 Benthe	 zat	
daar vlak achter met een knap-
pe	14	punten.



DONDERDAG	13	FEBRUARI
21:15	 	Dros-Alterno	HS	7-Blauw	

Wit	HS	3

VRIJDAG	14	FEBRUARI
19:15	 	Dros-Alterno	DS	6-TiVoC	

DS	1
19:15	 	Dros-Alterno	DS	11- 

Vocluma	DS	1
21:15	 	Dros-Alterno	DS	9- 

A.B.S.	DS	2Vervallen:	
21:15	 	Dros-Alterno	DS	10-Auto	

van	Oort/Rebelle	DS	4

ZATERDAG	15	FEBRUARI
9:00	 	Dros-Alterno	MC	

2-Dros-Alterno	MC	3
9:00	 	Dros-Alterno	MC	6- 

Avior	MC	5
10:45	 	Dros-Alterno	MC	5- 

Langhenkel/HEC	MC	1
10:45	 	Dros-Alterno	MC	7- 

Hevo	MC	2
12:30	 	Dros-Alterno	MB	3- 

Voorwaarts	MB	1
12:30	 	Dros-Alterno	MA	2- 

Avior MA 2
15:00	 	Dros-Alterno	MA	3- 

Blok	EVC	MA	1
15:00	 	Dros-Alterno	HS	8- 

Voorwaarts	HS	4

DINSDAG	18	FEBRUARI
20:30	 	Dros-Alterno	DS	

9-Dros-Alterno	DS	8

VRIJDAG	21	FEBRUARI
19:15	 	Dros-Alterno	JC	2- 

Trivos	JC	1
19:15	 	Dros-Alterno	DS	5- 

Voorwaarts	DS	3
21:15	 	Dros-Alterno	DS	11- 

Heeten	Sportief	DS	2

Nieuws van de activiteitencommissie

Activiteiten 
organiseren??

Vind	 je	 het	 ook	 leuk	 om	meer	
te doen dan volleyballen, met 
je teamgenoten of met andere 
leden	van	de	vereniging?	Neem	
het	initiatief,	net	als	dames	2	nu	
heeft	 gedaan	 door	 het	 organi-
seren van het Zwem- & douche 
feest.	Geweldig	toch??	

Meer zin in dit soort of andere 
activiteiten?	 Onderneem	 actie	
en laat het niet van anderen af-
hangen.	
Als je niet weet waar te begin-
nen, dan kun je contact opne-
men	 met	 de	 activiteitencom-
missie.

Nieuwe telborden

activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

Zoals	al	aangegeven	bij	de	Ver-
koop	 actie	 van	 de	 Grote	 Club,	
zouden we dit geld besteden 
aan	nieuwe	telborden.	
Van	de	oude	 zijn	diverse	num-
mers af, waardoor het wat ver-
warrend	 is.	 Na	 wat	 zoeken	 en	
speuren	op	Internet,	zijn	we	uit-

gekomen bij Hufterproof telbor-
den.	Laten	we	nu	niet	proberen	
of ze inderdaad hufterproof zijn, 
maar laten we dit samen waar-
maken.	
Ook	tijdens	de	laatste	ledenver-
gadering	is	hier	over	gesproken.	
Nu	dus	daad	bij	het	woord.

Nieuwe tosti-apparaten voor in de keuken
Soms	 is	 iets	 aan	 vervanging	
toe.	Dit	keer	waren	het	de	tos-
ti-apparaten.	 Dus	 er	 staan	 nu	
spikkie-splinter nieuwe in de 
kantine.	Laten	we	er	netjes	mee	
omgaan, zodat we er lang ple-
zier	van	kunnen	hebben.	
EET SMAKELIJK.

Boete betalen
Nieuws vanuit het bestuur

In	 de	 afgelopen	 maanden	
hebben	wij	als	Alterno	enkele	
boetes	van	de	Nevobo	ontvan-
gen	 o.a.	 voor	 het	 fluiten	 van	
een wedstrijd zonder geldige 
licentie….kosten	 €	 50,00	 per	
wedstrijd.

Voordat	 de	 boete	wordt	 opge-
legd, is er eerst een waarschu-
wing en het verzoek aan de des-
betreffende	 scheidsrechter	 om	
alsnog	de	online	toets	te	doen.	

Helaas wordt die waarschuwing 
vaak niet opgevolgd en volgt 
daadwerkelijk	de	boete.

Maar ook voor andere zaken 
krijgen we boetes of admini-
stratiekosten	doorbelast:	bijv.	te	
laat afzeggen van een wedstrijd, 
geen	spelerskaarten	etc.
Tot op heden hebben we op die 
manier	al	€	200,00	aan	boetes/
administratiekosten	 gekre-
gen….zonde	 van	het	 geld	want	

daar kunnen we als vereniging 
leuke	dingen	mee	doen.
Het	Bestuur	heeft	 in	haar	 laat-
ste bestuursvergadering dan 
ook besloten dat de boetes of 
administratiekosten	 vanaf	 he-
den worden doorbelast aan de 
desbetreffende	 scheidsrech-
ters/leden	of	team.

Namens	het	Bestuur,	
Marga Tijssen
Secretaris

Programma 
Alternohal

Amstel Live en de gevolgen: 
2 tegen…. de rest

Donderdagmiddag.	 Een	 ap-
pje	 van	het	Alterno	Dames	7.	
‘als ik morgen in de wedstrijd 
4	 sets	 moet	 spelen,	 kom	 ik	
vanavond niet trainen’. Hé, 
denk	ik???	Wedstrijd	morgen-
avond??	Die	is	toch	verplaatst.	
Dus	ik	nog	even	een	appje	te-
rug ‘de wedstrijd van morgen 
is verplaatst’. 

Maar	 niets	 blijkt	 minder	 waar.	
De tegenstander kon helaas 
niet op de aangegeven data 
om	de	wedstrijd	te	verplaatsen.	
Maar wat doe je dan als bijna 
het hele team naar Amstel Live 
is en er nog maar 2 speelsters 
beschikbaar	zijn.	De	keuze	was	
niet zo moeilijk, want niet spe-
len betekent 5 punten in min-
dering op ons toch al lage saldo; 
zij winst en Alterno ook nog een 
boete.	Met	 behulp	 van	Dames	
6	 (Esther,	 Anna	 en	 Floor)	 en	
MA1	(Noah	en	Seline)	staan	we	
er	dan	 toch,	met	 Inge	en	Mar-
rit van ons eigen team, dames 
7.	Posities	moeten	herverdeeld	

worden, afspraken maken en 
bovenal	kennismaken.	We	ken-
nen elkaar deels, dus dat zegt al 
genoeg over hoe het samenspel 
daarna	ging.	Een	gelegenheids-
team,	mag	je	stellen.

Maar al met al ging het boven 
verwachting.	 Aan	 het	 net	 is	
het afstemmen met de setups, 
maar	 met	 een	 beetje	 flexibili-
teit	gaat	het	prima.	In	het	ach-
terveld	is	het	spel	toch	lastiger,	
omdat	 3	 teams	 ineen	 ook	 alle	
3	hun	eigen	afspraken	hebben.	
En	 gewoonten	 krijg	 je	 er	maar	
zo	niet	uit.
We	 hebben	 verloren	 en	 dat	

geeft	niets.	We	hebben	ons	kra-
nig geweerd en dreigden bijna 
nog	een	puntje	te	pakken.

Ik	wil	de	dames	van	D6	en	MA1	
hartelijk bedanken dat zij met 
ons	 mee	 wilden	 spelen.	 We	
hebben alles gegeven, verras-
sende dingen laten zien en ook 
genoten van het zoeken naar 
opstellingen en hoe snel je toch 
kunt wennen aan een ander 
spelletje.	 Of	 zoals	 ik	 wel	 vaker	
zeg:	alles	is	oplosbaar.

Nogmaals	dank	namens	dames	
7 en de coaches

 Leon en Monique

Nieuws van de teams

Unieke Alternoshawl
€10.00 

Een must have voor elke Alterno-fan

In de Alterno webshop



ZATERDAG	22	FEBRUARI
9:00	 	Dros-Alterno	MC	5-SV	

Dynamo	Apeldoorn	MC	6
9:00	 	Dros-Alterno	MC	

6-Dros-Alterno	MC	7
10:45	 	Dros-Alterno	MC	

3-Dros-Alterno	MC	2
10:45	 	Dros-Alterno	JC	1-AETOS	

JC	1
12:30	 	Dros-Alterno	MB	1-Trivos	

MB	1
12:30	 	Dros-Alterno	JB	2-BSV	JB	

1
14:30	 	Dros-Alterno	MA	2-Hevo	

MA 1
14:30	 	Dros-Alterno	JB	3-Avior	

JB	2
16:30	 	Dros-Alterno	JA	1-Scylla	

JA	1
16:30	 	Dros-Alterno	MA	1-Grol	

MA 1

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.

Nieuws van de sponsoren Nieuws van de jeugdcommissie

De jeugd in 2020
Inmiddels	 ligt	 de	 eerste	 helft	
van	 het	 seizoen	 2019-2020	
achter	ons.

De jeugdteams zijn gestart met 
de eerste wedstrijden in de 
tweede	 helft	 van	 het	 seizoen.	
Weer	mooie	uitdagingen,	hope-
lijk worden er een aantal teams 
kampioen maar dat is niet het 
belangrijkste….

PLEZIER	EN	SPORTIVITEIT	
STAAN	VOOROP!

MA2  in de spotlights

Waar is de jeugdcommissie de 
komende tijd mee bezig?

- De Open Club kampioenschappen
-  Nieuwe teamindeling voor het seizoen 

2020-2021
- Extra trainingen voor de breedte teams
- En alle lopende zaken

Versterking 
van de 

jeugdcommissie
De jeugdcommissie is nog op 
zoek	naar	 versterking.	Heeft	
u	 als	 ouder	 tijd	 en	 zin	 om	
ons te ondersteunen of wilt 
u	meer	 informatie,	mail	dan	
naar jeugdcie@
alterno-apeldoorn.nl

Dit team begon het seizoen met 
9	speelsters,	maar	om	uitlopen-
de	redenen	zijn	er	3	speelsters	
gestopt en dan ook nog een 
speelster langdurig gebles-
seerd.	 Dat	 kan	 een	 jeugdcom-
missie	ook	niet	voorzien.

Overleg	 met	 de	 speelsters	 en	
de jeugdcommissie volgde, 
hoe	 verder?	 De	 overgebleven	
meiden laten het er niet bij 
zitten.	Ze	maken,	met	hulp	van	
MA1	 en	 MB2,	 samen	 het	 sei-
zoen	 af.	 Ondanks	 wisselende	
teamsamenstelling zijn eerste 
wedstrijdpunten	al	binnen.	Top	
Meiden!

Nieuwe Mizuno Wave Lightning Z6

Official shoe supplier van 
vv Alterno brengt nieuwe update

Vele volleyballers kiezen voor 
de	 schoenen	 van	 Mizuno.	 Of	
je nu speelt op het topniveau 
of	 op	 een	 willekeurig	 niveau	
daaronder, vele volleyballers 
spelen op modellen zoals de 
Mizuno	Wave	Lightning	en	de	
Mizuno	Wave	Momentum.	De	
Wave	Lightning	is	toe	aan	een	
hele	nieuwe	editie.	

Mizuno	Wave	Lightning	Z6
De	 nieuwe	 Wave	 Lightning	 Z6	
heeft	 een	 vernieuwde	 zool	
voor	nog	meer	 explosiviteit	 en	
acceleratie.	Dit	 is	het	 iconische	
model van Mizuno en al jaren-
lang nummer één binnen de 
sport.	De	 schoen	 is	ontwikkeld	
voor allround topvolleyballers 

en	aanvallers	die	behoefte	heb-
ben aan een lichte en wendbare 
volleybalschoen die meer snel-
heid in de bewegingen en meer 
kracht in de sprongen mogelijk 
maakt.	 Voor	 dames	 verkrijg-
baar in de goud-oranje kleur 
Cuprum.

Informatie
Mizuno	 Wave	 Lightning	 Z6	 is	
verkrijgbaar bij de sportwinkels 
van	Daka	Sport,	 in	een	dames-	
en	herenuitvoering.	
           
Mizuno	Wave	Momentum
Competitieve	middenaanvallers	

en allround spelers die behoef-
te	 hebben	 aan	 een	 optimale	
combinatie	 van	 stabiliteit	 en	
demping kiezen voor de Mizuno 
Wave	 Momentum.	 Deze	 nieu-
we	Hybrid	 Power-schoen	 geeft	
een subliem dempingsgevoel 
door	 de	Wave	 technologie	 die	
reageert op de kleinste veran-
dering	in	positie.	Zo	kun	je	nog	
sneller,	 explosiever	 en	 gemak-
kelijker	 bewegen	 in	 het	 veld.	
Voor	 dames	 verkrijgbaar	 in	 de	
goud-oranje	kleur	Cuprum.

Informatie
Mizuno	 Wave	 Momentum	 is	
verkrijgbaar bij de sportwinkels 
van	Daka	Sport,	 in	een	dames-	
en	herenuitvoering.	

Programma 
Alternohal

Voor meer 
informatie: 

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

Adverteren 
in de Groene 

Flits?

KRAZY KANGAROO 
Bij	 ons	 ontvang	 je	 bij	 grote	
groepen	 (vanaf	 20	 personen)	
groepskorting.	Je	betaalt	slechts	
€	 10,-	 i.p.v.	 €	 11,-	 per	persoon	
voor	 een	 uur	 jumpen!	 Wacht	

dus niet langer en kom samen 
met jouw groep jumpen!
Reserveer	via	onze	site	https://
optisport.nl/locaties/
krazykangarooapeldoorn  

SCHOOLREISJE, PERSONEELSFEEST, TEAMUITJE OF VERJAARDAG? 



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
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HOUWER & RUIJS
TROTSE PARTNER VAN
ALTERNO

SPECIALISATIES H&R:

     Fysiotherapie
     Manuele therapie
     Sportfysiotherapie
     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding
     Revalidatietraining
     Arbeidsfysiotherapie
     Vitaliteit en Preventie

     Kinderfysiotherapie     Kinderfysiotherapie     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie     Bekkenfysiotherapie     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding     Sportmedische begeleiding     Sportmedische begeleiding

     Arbeidsfysiotherapie     Arbeidsfysiotherapie     Arbeidsfysiotherapie
     Revalidatietraining     Revalidatietraining     Revalidatietraining

     Vitaliteit en Preventie     Vitaliteit en Preventie     Vitaliteit en Preventie

     Sportfysiotherapie     Sportfysiotherapie     Sportfysiotherapie
     Manuele therapie     Manuele therapie     Manuele therapie
     Fysiotherapie     Fysiotherapie     Fysiotherapie

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.

APELDOORN - EPE - ZWOLLE         

www.deweerd.net
Rijbewijs          A  |  AM  |  B  |  BE  |  C1  |  C  |  CE  |  D

Geslaagde rijlessen 
starten bij De Weerd
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