
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

juli

	 3-5	juli	jeugdkamp
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MAART 2020
Van de voorzitter...

Wat een mooie opkomst op de 
ledenvergadering	van	6	febru-
ari.	 de	 kantine	 zal	 helemaal	
vol, volgens mij wel meer dan 
60	aanwezigen.	met	zijn	allen	
hebben	 gesproken	 over	 “Het	
groene	Hart”.	

Het bleek breed gedragen door 
iedereen. Dat is mooi, het is 
ook ontstaan in gesprek met 
veel leden, dus eigenlijk heel 
logisch dat er herkenning is. 
Het fundament van onze ver-
eniging is weer gelegd. Dit is de 
koers waarop we elkaar kunnen 
aanspreken. Daarom zijn we be-
trokken bij DROS Alterno. Daar-
om ben je lid, kaderlid, spelen 
je kinderen hier etc. We zijn 
niet zomaar een vereniging, we 
hebben een koers : Het Groene 
Hart. En om het goed te laten 
doordringen bij iedereen, staat 
het nog een keer afgebeeld on-
der dit voorwoord. 

Het werd ook duidelijk dat de 
jeugd de basis is van onze ver-
eniging. We zijn volop bezig om 
plannen te maken voor komen-
de seizoen om daar echt han-
den en voeten aan te geven. 
We gaan er voor om nog meer 
jeugd te betrekken bij onze ver-
eniging. Uit onderzoek blijkt 

dat jeugd bij een sport vereni-
ging blijven als ze de trainingen 
leuk vinden, het team leuk vin-
den en uitgedaagd worden en 
zo dingen leren. Plezier is de 
rode draad.  Dat plezier willen 
we nog verhogen, meer uitda-
gingen, nadenken over nieuwe 
trainingsvormen etc.   Hiervoor 
zullen we ook extra energie 
stoppen in het begeleiden van 
trainers op alle niveau’s. En ie-
dereen die graag trainer bij ons 
wil zijn – of je nu jeugdlid bent, 
ouder, senior of gediplomeerd 
voor Dames of Heren 1, “Het 
Groene Hart” moet je aanspre-
ken. Daar gaan we voor. 

We zijn een vereniging waarin 
we iedereen met plezier willen 
laten volleyballen, maar ook 
een vereniging waar om het vol-
leyballen heel wat activiteiten 
plaatsvinden. Van administratie 
tot zaalindeling, van scheids-
rechters aanwijzen tot het op-
zetten van allerlei activiteiten. 
We zijn dan ook heel blij dat we 
als bestuur een kandidaat heb-
ben gevonden om de taak van 
Algemene Zaken op zich 
te nemen. Pamela de 
Koning zal dit gaan 
doen, ze is nog best 
nieuw binnen onze 

vereniging, maar ze heeft nu al 
een Groen Hart heb ik gemerkt. 
Ze zal zich binnenkort op de 
website voorstellen en gaan 
kennis maken met de verschil-
lende kaderleden die met Alge-
mene Zaken te maken hebben. 

Tot slot Dames 1.  Jullie heb-
ben ondanks dat jullie je ui-
terste best hebben gedaan, 
helaas niet kunnen voorkomen 
dat we in de degradatie poule 
spelen. Dat worden een aantal 
spannende wedstrijden met 
Springendal Setup en Peelpush.   
We wensen jullie heel veel suc-
ces om te komen tot een goed 
sportief resultaat. 

Het groene hart vindt u op de 
volgende pagina.

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

Het Groene Hart gaat weer 
harder kloppen …..  



Zaterdag	29	februari	
9:00  Dros-Alterno MC 3-Avior MC 3 
11:00  Dros-Alterno JC 1-Seesing 

Personeel | Longa`59 JC 1 
13:00  Dros-Alterno MB 3-Klarenbeek 

MB 2 
15:00  Dros-Alterno JA 1-Abiant/Set 

Uppers JA 1 
15:00  Dros-Alterno MB 1-Krekkers 

MB 1 
17:00  Dros-Alterno MA 3-Vocluma 

MA 1 
17:00  Dros-Alterno HS 2-Hellas HS 1 
19:00  Dros-Alterno DS 7-Hevo DS 2 
19:00  Dros-Alterno DS 3-EVV Bult-

man-Hartholt DS1 
ZOndag	1	maart
16:00  Dros-Alterno DS 1-Peelpush 

DS1 
vrijdag	6	maart
16:30  Dros-Alterno JC 2-Gemini JC 
19:15  Dros-Alterno DS 5-Spiker DS 2
19:15  Dros-Alterno DS 7-SV Dynamo 

Apeldoorn DS 5
21:15  Dros-Alterno DS 8-Avior DS 8
21:15  Dros-Alterno HS 1-Scylla HS 2
Zaterdag	7	maart
9:00  Dros-Alterno N6 5-Dros- 

Alterno N6 6 
9:00  Dros-Alterno N4 3-Jumbo Van 

Andel-Ormi N4 2 
9:00  Klarenbeek N6 1-Blok EVC N6 1 
9:00  Dio Ugchelen N6 1-Auto van 

Oort/Rebelle N6 1 
9:00  Dros-Alterno N6 8-Dros-Alter-

no N6 10 
9:00  Klarenbeek N6 2-Dros-Alterno 

N6 9 
9:30  Dros-Alterno N4 3-Jumbo Van 

Andel-Ormi N4 1 
10:00  Blok EVC N6 1-VZK N6 2 10:00 

 Auto van Oort/Rebelle N6 
1-VZK N6 1 

10:00  Dros-Alterno N4 5-Spiker N4 1 
10:00  Dros-Alterno N6 6-Dros-Alter-

no N6 7 
10:00  Dros-Alterno N6 10-Klarenbeek 

N6 1 
10:00  Dros-Alterno N6 9-Dio Ugche-

len N6 1 
10:30  Spiker N4 1-Dros-Alterno N4 3 
10:30  VZK N4 3-Dros-Alterno N4 5 
11:00  Dros-Alterno N6 5-Dros-Alter-

no N6 7 
11:00  SV Dynamo Apeldoorn N2 

2-Dio Ugchelen N2 1 
11:00  GTH/Torpedo N2 1-Klarenbeek N2 1 

Nieuws van de teams

Programma 
Alternohal

in	december	begonnen	met	de	
voorbereidingen	 in	 ons	 team	
met	onze	feestcommissie.	Het	
werd	 een	 keer	tijd	 voor	mooi	
ouderwets	alterno	feestje.	We	
hebben	lang	gedacht	en	vooral	
ook	overleg	gehad.	Het	thema	
van	het	feest	zou	het	douche-	
en	 (zwem)bad	 feest	 worden.	
dit	omdat	we	graag	beter	dou-
chekoppen	 zouden	 willen	 en	
we	 hier	 een	 passend	 thema	
voor	wilden	bedenken.	

Na het voorbereiden, uitdenken 
van het ´zoveel mogelijk geld in-
zamelen voor alle douchekop-
pen´, overleggen, foto’s maken 
met veel lol, teams persoonlijk 
benaderen en informatie delen 
op de Alterno site, onze Face-
bookpagina etc. waren we er 
eindelijk klaar voor. 
Bij de bijeenkomsten waarbij 
Alterno zoekt naar de identiteit 
en visie van de club kwam dui-
delijk naar voren dat er meer 
verbinding mag komen. Terug 
naar vroegere tijden. 
Wij waren in de veronderstel-
ling dat dit feest op het juiste 
moment kwam. Veel supporters 
in de hal, immers dames 2 en 
dames 1 moesten spelen, dan 
weer 1 van die altijd veel te leu-
ke Alterno feestjes erachteraan. 
Kon niet misgaan!!

Gelukkig ging het ook niet mis!! 
Hoewel het aantal Alternoten 

niet was om over naar huis te 
schrijven, waren de gezellige Al-
ternoten, die zin hadden in een 
feestje, aanwezig. Alternoten 
die verbinding zoeken bij hun 
vereniging en waar we weer 
naar zoeken. 
Mensen die er niet waren, ik 
kan u verzekeren.. U heeft iets 
gemist! 

Lekkere muziek, goede cocktails 
en een hele leuke sfeer, veel 
jonge mensen afgewisseld met 
de altijd trouwe supporters. 
Fantastische foto’s die spreken 
voor zich …. :) 
Leuke verkleedpartijen! Ook 
leuk om je voorzitter eens in z´n 
alleroudste zwempak te zien, 
leuk om vrijwilligers met haaien 
op hun hoofd te zien, leuk om 
te zien dat iedereen die er was, 
zijn/haar best gedaan heeft er 
leuk uit te zien! 

Er konden foto’s gemaakt wor-
den met een fotobooth, num-
mers aangevraagd worden bij 
de dj’s en er waren spelletjes 
als beerpong en spijkertje ram-
men. 
Bij de ingang stond een leuk 
zwembad bedoeld voor het in-
zamelen van de flessen voor de 
Tobias Sybesma foundation. De 
dames van dames Top dachten 
daar anders over en met een 
emmer water werden de twee 
drooggespoelde haaien weer 

bevrijd van de droogte. 

Dan nog even de tussenstand...
voor het kopen en opschroeven 
van de nieuwe douchekoppen 
hebben we maar liefst 211 euro 
opgehaald... hahahahh! 
We gaan natuurlijk beginnen 
met de douchekoppen waar 
dames 2 graag onder staat, dus 
mocht je verbinding zoeken in 
de vereniging met dames 2,.. 
wees dan daar waar er een 
nieuwe douchekop is, voel je 
welkom! Neem shampoo en 
douchegel mee, verzekerd van 
succes! 

Al met al een fantastische avond 
waar je echt wat gemist hebt 
als je niet aangehaakt bent. Bij 
deze: ZORG DAT JE ERBIJ BENT 
OP HET EINDFEEST!!!

Lieve mensen die aanwezig wa-
ren, nogmaals top!! 
Dames 2 is erg blij dat jullie het 
tot een mooi feestje hebben 
weten te schoppen. De kern is 
aanwezig nu volgt vast snel de 
rest van de vereniging. 

Bedankt en tot snel in de hal, 
want ook aanmoedigen bij de 
wedstrijden mag gewoon! Je 
hoeft niet te wachten met het 
naar de hal komen totdat er een 
volgend feest is! ;) 

Groetjes Dames 2

Nieuws van het bestuur

Wilfried Groothuis terug naar Alterno
Het	 bestuur	 van	 volleybal-
vereniging	 drOS	 alterno	 uit	
apeldoorn	 is	 verheugd	 Wilf-
ried	groothuis	 te	presenteren	
als	de	nieuwe	trainer	voor	het	
eerste	 damesteam.	 groothuis	
en	 het	 bestuur	 zijn	 een	 con-
tractperiode	 van	 drie	 seizoe-
nen overeengekomen.

Wilfried Groothuis is reeds een 
aantal jaren lid van Alterno. In 
de periode 2014-2016 was hij 
gedurende twee seizoenen al 
eerder eindverantwoordelijk 
voor het eerste damesteam. 
Daarvoor was hij trainer van het 
tweede team van Alterno dat 
momenteel uitkomt in de Top-
divisie.

ervaren	trainer
Voorzitter Henk Wijnsma over 
de komst van Groothuis: ,,Wilf-
ried is een ervaren trainer en 
heeft in het verleden reeds 
bewezen uitstekend met jeugd 

te kunnen omgaan. Hij zal zich 
dan ook gaan inzetten als op-
leider voor de jeugd en de mi-
ni’s van onze vereniging. Vooral 
om te zorgen dat de trainingen 
binnen onze vereniging gemo-

derniseerd worden en er een 
gedegen begeleiding voor onze 
trainersstaf komt. In de nieuwe 
visie die afgelopen maanden is 
ontwikkeld door onze leden, 
staat de ontwikkeling van de 

jeugd centraal. Daarom willen 
we daar ook investeren.”

Alterno wil de komende jaren 
verder bouwen aan het profes-
sionaliseren van de vereniging. 
Het aanstellen van Wilfried 
Groothuis voor een minima-
le periode van drie jaar maakt 
hier onderdeel van uit en past 
derhalve uitstekend in de ver-
nieuwde toekomstvisie van 
DROS Alterno.

Ook Wilfried Groothuis is blij 
met de overeenkomst en kijkt 
uit naar de samenwerking: ,,Al-
terno biedt een mooie combi-
natie aan van trainen/ coachen 
op niveau, opleiden van jeugd 
en werken met enthousiaste 
collega’s. Deze combinatie heb 
ik gedurende mijn carrière al-
tijd gezocht en ik ben blij dat ik 
dat mag gaan doen bij de club 
waar ik eigenlijk nooit weg ben 
geweest.”

Feesten op de overwinning

bestuur@alterno-apeldoorn.nl



11:00  Jumbo Van Andel-Ormi N4 1- 
Dros-Alterno N4 5 

11:00  VZK N6 2-Dros-Alterno N6 8 
11:00  VZK N6 1-Klarenbeek N6 2 
11:00  Jumbo Van Andel-Ormi N4 

2-VZK N4 3 
11:30  Klarenbeek N2 1-SV Dynamo 

Apeldoorn N2 2 
11:30  Jumbo Van Andel-Ormi N4 

2-Spiker N4 1 
11:30  Dio Ugchelen N2 1-GTH/Torpe-

do N2 1 
11:30  VZK N4 3-Jumbo Van Andel-Or-

mi N4 1 
12:30  Dros-Alterno MA 3-Jumbo Van 

Andel-Ormi MA 2 
12:30  Dros-Alterno MC 2-Avior MC 3 
14:30  Dros-Alterno JA 1- 

Ruutvoorn JA 1 
14:30  Dros-Alterno DS 3- 

TweeVV DS 1 
16:30  Dros-Alterno HS 6- 

Dros-Alterno HS 7 
16:30  Dros-Alterno HS 2- 

Pauwervoll HS 1 
20:00  Dros-Alterno DS 2- 

OBEG Donitas DS 1
vrijdag	13	maart
19:15  Dros-Alterno DS 11- 

Klarenbeek DS 3
19:15  Dros-Alterno DS 9- 

Salvora DS 2
21:15  Dros-Alterno DS 4- 

Voorwaarts DS 2
21:15  Dros-Alterno HS 3- 

Dio Beemte HS 1
Zaterdag	14	maart
9:00  Dros-Alterno MC 1- 

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

Avior MB 1 
11:00  Dros-Alterno MB 1- 

Apollo 8 MB 1 
11:00  Dros-Alterno JB 1-SV Dynamo 

Apeldoorn JB 1 
 13:00  Dros-Alterno JB 3- 

Blauw Wit JB 1 
15:00  Dros-Alterno JB 2-Salvora JB 1 
17:00  Dros-Alterno MA 1-KSH MA 1 
17:00  Dros-Alterno DS 10- 

Voorwaarts DS 7 
19:00  Dros-Alterno HS 7-E.S.V. HS 1 
19:00  Dros-Alterno HS 5-Bruvoc HS 2
ZOndag	15	maart
15:00  Dros-Alterno DS 2-Laudame 

Financials VCN DS 1
vrijdag	20	maart
19:15  Dros-Alterno DS 6-Scylla DS 2
19:15  Dros-Alterno DS 5-BSV DS 1

Nieuws van de activiteitencommissie

activiteiten@alterno-apeldoorn.nl
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vervalle
n	

Alterno is natuurlijk ook 
milieu bewust

al	enige	jaren	scheiden	we	af-
val.	 plastic,	 papier,	 glas,	 lege	
flesjes/blikjes	 voor	 de	 actie	
‘Heel	apeldoorn	rein’.	en	daar	
ben	 ik	 trots	op.	laten	ook	wij	
onze	maatschappelijke	verant-
woordelijkheid	pakken.	

En even zo mooi is dat er diver-
se mensen een steentje bijdra-
gen, zoals Theo, die vaak op de 
dinsdagavond een zak vol met 
plastic meeneemt om dat in de 
juiste container te stoppen. En 
recentelijk is Kathleen degene 
die de lege flesjes en blikjes in 
de daarvoor bestemde depots 
inlevert. Ieder flesje/blikje le-
vert 5 cent op en dat tikt uit-
eindelijk toch lekker aan. Maar 
ook jij kunt je bijdrage leveren. 
Lever je flesje/blikje in, toets de 
code voor Alterno in (1003) en 
we ontvangen er weer 5 cent 
voor. Geen tijd om zelf naar de 
Eglantier of De Mheen te gaan? 
Dan staat er altijd nog de groe-
ne container voor in het halle-
tje.

gezocht!
Tot slot hebben we ook nog 

papier. Best veel iedere week. 
Tot nu toe kwam iemand van 
buiten de vereniging dit iedere 
keer ophalen, maar daar is nu 
een eind aangekomen. Dus zijn 
we op zoek naar mensen (mag 
natuurlijk meerdere) die het 
bekende papierhok regelma-
tig willen legen en in de juiste 
container van de gemeente wil 
stoppen (bij bv een winkelcen-

trum_, maar het mag natuurlijk 
ook in je eigen container als 
deze nog niet vol is. Hopelijk 
gaan meer mensen helpen, zo-
dat het voor iedereen een klei-
ne klus wordt. 

Meld je aan bij de activiteiten-
commissie door een mailtje te 
sturen naar: activiteiten@
alterno-apeldoorn.nl

Heren 1 verliest kostbare punten
Zonder	mathijs	mast	reisde	H1	
donderdag	20	februari	af	naar	
vocasa	H3.	Of	de	reden	van	de	
afwezigheid	 van	 mathijs,	 of	
de late door de weekse dag is 
voor	het	slechte	spel	van	H1	is	
een	raadsel	maar	goed	was	het	
niet

Alterno begon niet scherp aan 
de wedstrijd waardoor Lars 
Olav al bij 0-5 de eerste time 
out nam.
De eerste set ging met 25 – 17 
naar Vocasa.
De 2e zet kwam H1 toch wat 

beter in hun spel maar ging 
ook deze set naar de ploeg uit 
Nijmegen met de set stand 25 
– 23.
Veel hoop gaf dit niet voor de 

3e set die met 25 – 14 naar Vo-
casa ging.
Om niet de volle nederlaag te 
leiden gingen de ( jonge ) man-
nen nog vol voor de 4e set en 

dat resulteerde in een winst 
met 20 – 25 en nemen de man-
nen toch nog 1 punt mee naar 
huis die aan het eind van het 
seizoen heel belangrijk kan zijn.
Door het verlies wordt het nog 
spannend boven in de poule.

met	nog	7	wedstrijden	te	gaan	
is	de	stand	nu:
SSS      16 gespeeld 70 puntenAl-
terno  15 gespeeld 63 punten-
Vocasa  16 gespeeld 55 punten
De volgende wedstrijd is thuis 
tegen Scylla H2 op vrijdag 6 
maart.

GezocHt! GezocHt! GezocHt! GezocHt! GezocHt!

oud papier ophalen
Heeft of weet iemand een mogelijkheid om oud papier 

op te halen bij Alterno ?

Indien je hierbij kunt helpen dan graag even contact opnemen met 
Jan Voortman of even een mailtje sturen naar activiteiten@alterno-apeldoorn.nl.



21:15  Dros-Alterno HS 3-Avior HS 6
21:15  Dros-Alterno DS 7-Voorwaarts 

DS 3
Zaterdag	21	maart
9:00  SV Dynamo Apeldoorn N5 

4-Dros-Alterno N5 3
9:00  Dros-Alterno N3 1-VZK N3 2 
9:00  Dros-Alterno N6 4-Dros- 

Alterno N6 2 
9:00  Jumbo Van Andel-Ormi N5 

1-Dros-Alterno N5 1 
9:00  Klarenbeek N3 1-Auto van 

Oort/Rebelle N3 1 
9:00  Jumbo Van Andel-Ormi N4 

1-Dros-Alterno N4 3 
9:00  Dros-Alterno N5 2-Jumbo Van 

Andel-Ormi N5 2 
9:30  Dros-Alterno N5 3-SV Dynamo 

Apeldoorn N5 6 
9:30  Dros-Alterno N4 5-Jumbo Van 

Andel-Ormi N4 1 
9:30  Spiker N4 1-Dros-Alterno N4 3 
9:30  Jumbo Van Andel-Ormi N5 

2-SV Dynamo Apeldoorn N5 2 
9:30 VZK N3 2-VZK N3 1 
9:30  Dros-Alterno N5 1-Auto van 

Oort/Rebelle N5 1 
10:00  Dros-Alterno N3 3-Auto van 

Oort/Rebelle N3 1 
10:00  SV Dynamo Apeldoorn N5 6-SV 

Dynamo Apeldoorn N5 4 
10:00  VZK N3 1-Klarenbeek N3 1 
10:00 Spiker N5 1-Dros-Alterno N5 2 
10:00  Volleybalvereniging Zeewolde 

N6 1-Dros-Alterno N6 2 
10:00  VZK N4 3-Jumbo Van Andel-Or-

mi N4 2 
10:00  Spiker N5 2-Jumbo Van An-

del-Ormi N5 1 
10:30  Auto van Oort/Rebelle N5 

1-Spiker N5 2 
10:30  Dros-Alterno N3 1-Auto van 

Oort/Rebelle N3 1 
10:30  Dros-Alterno N4 5-Dros-Alter-

no N4 3 
10:30  Dros-Alterno N4 1-Auto van 

Oort/Rebelle N4 1 
10:30  SV Dynamo Apeldoorn N5 

2-Spiker N5 1 
10:30  Jumbo Van Andel-Ormi N4 

2-Jumbo Van Andel-Ormi N4 1 
11:00  Auto van Oort/Rebelle N4 

1-Dros-Alterno N4 2 
11:00  Dros-Alterno N3 1-Klarenbeek 

N3 1 
11:00  Dros-Alterno N5 2-SV Dynamo 

Apeldoorn N5 2 
11:00 VZK N3 2-Dros-Alterno N3 3

Nieuws van de sponsoren Nieuws van de jeugdcommissie

Samenwerking met 
fysiotherapiepraktijk Houwer & Ruijs

afgelopen	zomer	 is	alterno	 in	
gesprek	 gekomen	 met	 maar-
ten	 ruijs	 van	 de	apeldoornse	
fysiotherapiepraktijk	 Houwer	
&	ruijs.	Houwer	&	ruijs	levert	
al	 voor	menig	 lid	 van	alterno	
de	fysiotherapeutische	zorg.

Alterno en Houwer & Ruijs zijn 
met ingang van dit seizoen al 
de samenwerking aangegaan 
voor sportmedische begelei-
ding voor Dames 1. Daarnaast 
gaat Houwer & Ruijs ook een 
sportspreekuur verzorgen voor 
alle leden van Alterno. In on-
derstaande beschrijving 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 leden gebruik ma-
ken van het sportspreekuur op 
de FSG campus, laan van Wes-
tenenk 4, welke dagelijks is van 
16.30-17.30 uur.

U kunt zich aanmelden voor de 
sportspreekuren, diezelfde dag 
voor 12.00 uur, via sportspreek-
uur@houwerenruijs.nl.

Programma 
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jeugdcie@alterno-apeldoorn.nlsponsorcie@alterno-apeldoorn.nl

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

Weer hofleverancier NoJK
met	vijf	teams	die	zich	hebben	
weten	 te	 plaatsen	 voor	 de	 fi-
naleronde	van	het	nederlands	
Open	jeugd	kampioenschap	is	
alterno	weer	 	 goed	 vertegen-
woordigd	op	11	april.

Bij de Jongens wisten JB, JC en 
JD zich te plaatsen. Jongens A 
redde het niet. De mannen wa-
ren in de poulefase niet opge-
wassen tegen Taurus en Huizen. 
Voor Jongens B was in de pou-
lefase alleen Sliedrecht sport te 
sterk. Als nr 2 in de poule werd 
echter de kruisfinale tegen Tau-
rus, gewonnen.

meisjes
Ook Meisjes A en Meisjes B mo-
gen zich dit jaar weer scharen 
onder de beste acht ploegen 
van Nederland. Meisjes CMV 
overleefde de poulefase helaas 
niet. Meisjes C was er zaterdag 
vanaf het begin al niet bij. Dit 
team was in de eerste ronde 
reeds uitgeschakeld.
Meisjes A  werd eerste in de 
poule. De kruisfinale werd na 
een spannende drie-setter ge-
wonnen met 2-1 van Olhaco. 
Net als Meisjes A werd ook 
Meisjes B eerste in de poule. 
Ook daar was de finale plek 
pas zeker na het winnen van de 
kruisfinale. Daarin had Meisjes 
B geen moeite met Hornerhof/
HHC (25-16, 25-14).

Hofleveranciers
Met vijf teams is Alterno dus 
goed vertegenwoordigd op de 
finaledag van het NOJK. Ook 
Sliedrecht Sport heeft vijf fina-
listen. Alleen Sudosa uit Assen 
is met zes teams net iets beter 
vertegenwoordigd. Orion uit 
Doetinchem  en plaatsgenoot 
Dynamo mogen ieder vier 
teams afvaardigen. 

resultaten	½	finales	nOjk
Apollo 8 (3), Avior (1), AVV Kei-
stad (1), Dinto (2), Dros-Alter-
no (5), Dynamo Tubbergen (1), 
Havoc Haaksbergen (1), Inter 
Rijswijk (1), Krekkers (1), Lycur-
gus (2), Next Volley Dordrecht 
(2), Olhaco (1), Peelpush (2), 
PDK Huizen (2), Rabobank Orion 
Volleybal Doetinchem (4), Rivo 
Rijssen (3), Sliedrecht Sport (5), 
Spaarnestad (2), Sudosa-Des-
to (6), SV Dynamo Apeldoorn 
(4), Taurus (2), Twente ’05 (2), 
VC Sneek (2), VC Tilburg (1), VC 
Volt (1), VC Zwolle/VV Voorster-
slag (1), VCV Veenendaal (1), 
VoCASA (1), VOKO Oosterhout 
(1), Voltena (1), Zaanstad (10 en 
als laatste Zovoc (1)

Per leeftijdscategorie plaatsen 
zich voor de finales op 11 april 
bij de meiden:
In de MA-categorie gingen de 
teams van Dros-Alterno, Next 
Volley Dordrecht, Rivo Rijssen, 
Sliedrecht Sport, Sudosa – Des-
to, SV Dynamo Apeldoorn, VC 
Sneek en Voltena door.
In de MB-categorie zijn dat 
Apollo 8, Dinto, Dros-Alterno, 
Lycurgus, Peelpush, Rivo Rijs-
sen, Sliedrecht Sport en Sudo-
sa-Desto.

In de MC-leeftijdsgroep gaan 
naar de laatste acht Apollo 8, 
Krekkers, Rivo Rijssen, Slie-
drecht Sport, Spaarnestad, 
Sudosa-Desto, SV Dynamo 
Apeldoorn en VOKO
En in de M6-categorie gaan om 
het Nederlands kampioenschap 
strijden de teams van Apollo 
8, Dinto, Dynamo Tubbergen, 
Havoc Haaksbergen, Olhaco, 
Peelpush, Orion, en VC Sneek.

Bij de jongens gaan de volgen-
de teams voor eeuwige roem 
en glorie en voor de notitie op 
hun volleybal CV ‘Nederlands 
Kampioen’
JA: Lycurgus, Next Volley Dor-
drecht, PDK Huizen, Orion, Slie-
drecht Sport, Sudosa-Desto, SV 
Dynamo Apeldoorn en Taurus.
JB: Dros-Alterno, Inter Rijswijk, 
PDK Huizen, Orion, Sliedrecht 
Sport, Sudosa-Desto, Twente 
’05 en VC Zwolle/VV Voorster-
slag,
JC: Avior, AVV Keistad, Dros – 
Alterno, Sudosa-Desto, Twente 
’05, VC Tilburg, VCV Veenen-
daal en Zovoc Zoetermeer.
J6: Dros-Alterno, Orion, Spaar-
nestad, SV Dynamo Apeldoorn, 
Taurus, VC Volt, VoCASA en 
Zaanstad

Mijn Volleybal APP 
vernieuwd

Zoals jullie waarschijnlijk al heb-
ben gemerkt is de Nevobo app 
flink vernieuwd. Voorheen was 
het mogelijk om de stand/wed-
strijd schema/uitslagen te bekij-
ken van je eigen team. Ook was 
het mogelijk om de speeldata 
van jij eigen team te transporte-
ren naar de digitale agenda van 
je smartphone.

In de vernieuwde app is het ook 
mogelijk om nieuws over volley-
bal te volgen. En specifiek vol-
leybal nieuws van Dros-Alterno. 

Na een paar aanpassingen van 
het AIT is nu dus mogelijk om 
nieuws van de Alterno site te 
lezen van uit de app. 

Doe u voordeel er mee.

Joop Koldenhof H7

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  

teamuitje,
schoolreisje, personeelsfeest, 

of verjaardag? 
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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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