
 01SEPTEMBER
SEIZOEN 2020/2021 - NR

Voorwoord

Het voorwoord komt dit keer 
niet van de voorzitter, Henk 
Wijnsma omdat hij herstellen-
de is van een val met zijn fiets. 
Henk ook via deze weg, van 
harte beterschap. 

Het seizoen 2020-2021…na een 
abrupt eind van het seizoen 
2019-2020 begint het nieuwe 
seizoen toch wat aarzelend. In 
de zomermaanden was er de 
mogelijkheid om te beachvol-
leyballen op het terrein naast 
de Alternohal. Vele leden heb-
ben daar gebruik van gemaakt. 
Het weer was natuurlijk ook 
fantastisch. Maar dat was bui-
ten en dat is toch minder span-
nend dan in de zaal te volleybal-
len.

Ondanks de onzekerheid, wat 
kan wel en wat kan niet in Co-
ronatijd, zijn we in het nieuwe 
seizoen van start gegaan. Het 
is wennen om buiten het veld 
de 1.5 m afstand te houden 
maar het gaat een ieder goed 
af. Het clubhuis en de ruimtes 
erom heen zijn inmiddels co-
ronaproef ingericht. Er is ook 
een protocol opgesteld en we 
zijn nog bezig met een tool om 
te reserveren voor wedstrijden 
zodat we niet teveel mensen in 
onze hal krijgen.
Overigens staat en valt het met 
het gedrag van ons allen. Geef 
elkaar de ruimte, spreek elkaar 

aan maar doe dat met respect!
Op de website staat de actuele 
informatie.
 
Heb je vragen of suggesties 
mail dan naar Bestuur@alter-
no-apeldoorn.nl
 

De ALV
Op vrijdag 11 september jl. 
was de ALV vergadering. De op-
komst was niet groot maar de 
aanwezigen hebben ingestemd 
met de begroting 2020-2021.
 
Naast de begroting stond ook 
de toetreding van Pamela de 
Koning tot het bestuur op het 
programma. Pamela, een nieuw 
gezicht binnen de vereniging, 
gaat de post Algemene zaken 
op haar schouders nemen. Een 
bestuursfunctie die al enige tijd 
in de vacaturebank terug te vin-
den was na het vertrek van haar 
voorganger Bert Kemkes naar 
het Verenigd Koninkrijk (en in-
middels weer teruggekeerd). 
Pamela gaf in haar korte toe-
lichting aan door haar beperkte 
kennis van het volleybalspel, 
graag op een andere wijze toch 
een bijdrage aan de club te wil-
len leveren, iets wat door de 
voltallige vergadering met een 
instemmend applaus werd be-
krachtigd.
 Tenslotte heeft het Bestuur in 
deze ALV Jan Voortman, Tonnie 

en Monique Nijhof voorgedra-
gen als erelid, dit werd door de 
aanwezigen ook met een ap-
plaus bekrachtigd.
Drie leden die veel voor de ver-
eniging hebben gedaan en nog 
steeds doen.

Jan zijn jarenlange inzet voor 
de vereniging. Als er iets op 
klusgebied bij de vereniging op 
het programma staat, is het Jan 
die er de schouders onder zet. 
Daarbij is Jan ook jarenlang bij 
diverse activiteiten van de ver-
eniging betrokken geweest.

Tonnie als “stille kracht” bin-
nen de vereniging is in diverse 
commissies vertegenwoordigd 
waaronder de klus- en de kle-
dingcommissie, zijn betrokken-
heid bij vele activiteiten van de 
vereniging en het feit dat Ton-
nie voor iedereen klaar staat 
en bijna altijd met een gepaste 
oplossing weet te komen.

Monique “iemand met een 
echt groen hart”, de lijst met 
activiteiten die Monique voor 
de vereniging ontplooit is te 
lang om op te noemen. Bo-
vendien is zij ook iemand 
die via diverse acties 
jaar na jaar de nodige 
extra inkomsten voor 
de vereniging weet 
te realiseren. Mo-
nique  is “de (on)

zichtbare motor van Alterno”.
 
Een uitgebreidere motivatie 
kun je terugvinden op de web-
site.
 
Dit weekend beginnen de eer-
ste competitiewedstrijden, ho-
pelijk komt er geen 2de golf van 
besmettingen en kunnen we dit 
seizoen met mooie resultaten 
afsluiten.
Namens het Bestuur wens ik 
iedereen een mooi en sportief 
seizoen.

Adverteren in de Groene Flits?

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

Marga Tijssen 
Namens het bestuur
DROS Alterno

De eerste nieuwsflits!



Ook dit jaar doen we nu mee 
met Rabo Clubsupport. Doe 
mee en stem op ons.
 
Wij doen mee met Rabo Club-
Support! Kunnen wij op jouw 
stem rekenen? Stemmen kun 
je vanaf 5 oktober in de Rabo 
App of online op rabobank.nl/
clubsupport.
Je vindt ons onder de naam Vol-
leybalvereniging Alterno
 
Heb je wel een Rabobank re-
kening maar ben je nog geen 
lid? Geen probleem. Je kunt 
heel simpel lid worden. Volg de 
instructies nadat je bent inge-
logd. En let op, iedere stem telt, 
dus vraag ook je opa en oma, 
je buren en je andere familie-
leden.

verse prijzen. De beste loten-
verkoper wordt beloond met 
een iPad.  Kijk voor meer info: 
https://clubactie.nl/

Ook online kun je loten kopen
Gemakkelijker kan het niet. 
Vanuit je luie stoel direct loten 
kopen van Alterno. Ga naar 
deze link en vul de gegevens in. 
groteclubactie2020 en klik op 
‘Steun ons’. Of scan deze QR- 
code.

De grote club actie

Jullie hebben het vast al ge-
zien. Heel veel plaatjes, heel 
veel strepen en tal van aan-
passingen om zoveel moge-
lijk te kunnen voldoen aan de 
richtlijnen van het RIVM, NOC-
NSF en de Nevobo. Maar… we 
kunnen VOLLEYBALLEN!

We zijn aan het testen, uit-
proberen, wat werkt wel, wat 
werkt niet, wat is handig etc. 
Ook hebben we hulp van veel 
Alternoten die met ons mee-
denken. Dus heb je een sugges-
tie, laat het weten. 
Dringend verzoek om zoveel 

mogelijk de richtlijnen en loop-
richtingen te volgen en zonder 
politieagent te spelen, ook an-
deren mensen die het even ver-
geten, hierop te attenderen. Zo 
kunnen we blijven volleyballen 
en gebruiken maken van ons 
clubhuis. 
Ook staat er op de site een Co-
rona protocol. Lees deze eens 
goed door. Met enige regel-
maat wordt dit protocol gewij-
zigd, dus kijk af en toe even of je 
de laatste versie hebt gelezen. 

Bizarre tijd, maar we zitten 
niet stil!
Het is een bizarre tijd. We we-
ten nog niet goed of we straks 
ons clubhuis wel kunnen/mo-

gen openen, omdat we niet aan 
alle voorschriften kunnen vol-
doen. Het is afwachten. Maar 
intussen zitten we niet stil. We 
hebben bedacht dat het fijn is 

om een mooie grote overkap-
ping (9×4 meter) aan ons club-
huis te plaatsen, zodat we meer 
ruimte hebben én zo langer 
buiten kunnen zitten met een 
terrasverwarmer voor de wat 
koudere periode.

Verschillende initiatieven
De kosten voor dit idee be-
dragen € 5000,-. Om dit geld 
bij elkaar te krijgen worden er 
verschillende initiatieven op-
gestart. Zo willen we oa. de 
opbrengst van de Grote Club 
Actie (start begin september) 
hiervoor gebruiken. Indien er 
meer dan €5000,- binnen komt, 
kunnen we misschien ook de 
terrasverwarming, verlichting, 
bewakingscamera, inrichting 
meteen aanschaffen.

Giften
Daarnaast hopen we ook dat Al-
ternoten en hun familie/vrien-
den een kleine gift willen doen.
U kunt 5 euro of een veelvoud 
daarvan doneren als uw bijdra-
ge voor de overkapping van ons 
clubhuis.

Bij een gift van 50 euro word je 
uitgenodigd bij de opening van 
de overkapping met BBQ. Heb 
je andere ideeën, laat het ons 
weten!!
 
Om te doneren, ga naar onze 
webshop:https://www.alter-
no-apeldoorn.nl/product/bij-
drage-overkapping/

Corona maatregelen in het Alterno Complex

Rabo ClubSupport

De grote club actie komt er weer aan

Helpt u mee met de overkapping?

Grote Club Actie: Voor Alterno 
heel belangrijk. 
Al jaren doen we mee met de 
Grote Club Actie. Waarom ei-
genlijk? Omdat dit een belang-
rijke inkomstenbron is voor 
Alterno, waardoor we nét dat 
beetje extra kunnen doen waar 
anders geen geld voor is. Ook 
dit jaar doen we natuurlijk weer 
mee en we hopen op een hoge-
re opbrengst dan vorig seizoen.
 
Waarvoor gebruiken we de op-
brengst?
Dit jaar sparen we voor een vas-
te overkapping bij ons clubhuis. 
In verband met Corona en de 
1,5 meter maatregel, hebben 
we dringend behoefte aan meer 
ruimte. Dit is een eenvoudige 

en snelle manier om dit te rege-
len. Hiervoor is ongeveer 5000 
euro nodig. De opbrengst van 
de Grote Club Actie zal hiervoor 
gebruikt worden. Dus help en 
koop ook een lot (of meerdere). 

Win een bedrag voor je eigen 
teamuitje
Het team dat de meeste loten 
verkoopt (jeugd- en mini-team) 
ontvangt het een bedrag voor 
een teamuitje. Dat bedrag kun 
je zelf zo groot mogelijk laten 
worden. Voor het totaal aantal 
loten dat dit team verkoopt, 

ontvangt het team per lot 50 
cent. Voorbeeld: stel jullie ver-
kopen samen 100 loten, dan 
krijg je maar liefst 50 euro voor 
een teamuitje. Kun je gezellig 
gaan bowlen, lekker wokken of 
iets anders samen doen. Dus 
zet ‘m op!

Daarnaast…
De Grote Clubactie organiseert 
een Kids-verkoopwedstrijd (tot 
13 jaar). Dit is een landelijke 
verkoopwedstrijd waarin de 
beste lotenverkopers worden 
beloond door middel van di-

Algemeen nieuws



Apeldoornse Volleybal Academie Dames 1

De Apeldoornse Volleybal Aca-
demie is terug. Vanaf oktober 
staat iedere zondag de hal bol 
van volleybalplezier. Alle jeugd 
van 10 tot 18 jaar is welkom, 
ongeacht het team waarin je 
speelt. 

De trainingen worden aange-
boden in 3 leeftijdsgroepen: 
- Mini’s: 10-12 jaar
- Junioren: 12-15 jaar
- Aspiranten: 16-18 jaar

We gaan werken met groepen 
van ongeveer 20 spelers, bege-
leid door een team van 4 trai-
ners. Een trainersteam besteed 
telkens een aantal trainingen 
aandacht aan een bepaald as-
pect van het volleybal. Daarna 
pakt een ander trainersteam 
een ander aspect op, ook weer 
voor een aantal trainingen. Je 
krijgt dus steeds trainen van tel-
kens een andere groep trainers. 
Zo leer je het hele jaar door 
nieuwe dingen, telkens van an-
dere trainers. 

De AVA wordt tevens ons op-
leidingscentrum voor trainers. 
Tijdens de zondagen werken 
trainers samen aan hun doelen. 
Ongeveer 6x per jaar is er een 
trainersbijeenkomst in de vorm 
van een clinic, ter inspiratie om 
die doelen te bedenken. 

Om de week is Wilfried Groot-
huis aanwezig om de trainers 
te begeleiden, aan te sturen, te 
ondersteunen. Wilfried zal ook 
de clinics verzorgen. 

Binnenkort ontvangen jullie per 
mail informatie over de inschrij-
ving. We kunnen alvast verklap-
pen dat we tegen kostprijs zul-
len gaan werken!

20 sep Trainersclinic
Voor de zomer was er een gave 
clinic, onder leiding van Wilf-
ried Groothuis (trainer D1). 
Vrijwel alle jeugdtrainers waren 
erbij. Zij hebben in theorie en 
praktijk gezien hoe je spelers 
kunnen uitdagen om zichzelf 
te verbeteren. Niet door te ha-
meren op een bepaalde ‘juiste’ 
techniek, maar door in allerlei 
competitieve vormen doelen 
te laten bereiken, bijvoorbeeld 
het vanaf een stoel spelen van 
een bal door een korf.

Deze clinic was de eerste van 
een serie van 6 clinics op zon-
dag en ook de start van ons 
nieuwe opleidingsplan. Op 20 
sep 13.30-16.30u is de volgen-
de. 

We verwachten in elk geval ie-
dereen die trainen geeft aan 
jeugd van 12-18 jaar, ook in se-
niorenteams. Ook trainers van 
alle andere seniorenteams zijn 
van harte welkom; de clinics 
zijn echt super inspirerend voor 
trainers van alle teams. Aan-

melden bij Rob: 06-51993856. 
Voor minitrainers volgt een an-
der moment. 

Alle data van de clinics op een 
rijtje:
- 20 september
- 1 november
- 29 november
- 24 januari
- 14 februari (onder voorbhoud)
- 7 maart

Apeldoorn Volley-
balstad Voorberei-
dingstoernooi
Samen met Dynamo organi-
seerden we afgelopen week-
enden voor de tweede keer dit 
fijne starttoernooi. We hadden 
een vrolijke ambitie: we willen 
in een paar aar uitgroeien van 
een bescheiden Apeldoornse 
meeting tot een stevig regio-
naal starttoernooi, graag met 
wat meer wedstrijden dan bij 
editie 1. 

Dankzij verbluffend veel aan-
meldingen (100+ teams) heb-
ben we er twee keer een heel 
weekend voor uitgetrokken. 
Twee weekenden, vier dagde-
len, zes tot acht velden in de 
Alternohal en Omnisport, vier 
ploegen per dagdeel… Het zat 
vol, doel nu al bereikt.

Wat bij dit toernooi echt wel 
heel bijzonder is, is de samen-
werking tussen Alterno en Dy-
namo. 

Vanuit Alterno trokken bij het 
jeugdtoernooi Mirjam Zijlstra 
(jeugdcie) samen met beide 
Britten uit Dames 1 de kar. Voor 
de senioren waren dat Thom en 
Marco. Voor de onderlinge af-
stemming zorgde Rob van den 
Dool (jeugdcie).

Het was weer een fijn staaltje 
samenwerking, waarbij duide-
lijk is dat twee gezond concur-
rerende volleybalclubs samen 
sterk zijn in Apeldoorn Volley-
balstad. Op naar editie 3! Hope-
lijk dan zonder corona-last en 
met feest en eind barbecue on-
der onze nieuwe overkapping.

AVA is back Klaar voor de start!

Zo weten we dat:

Oefenwedstrijden

Alhoewel bijna iedereen een lange geschiedenis heeft bij Alterno of na een omweg weer terugkomt, behalve Paula en Sophie is het 
ook leuk om even samen iets anders te doen dan volleyballen. Met een gezellige lunch bij Yume hebben we elkaar de hemden van 
het lijf gevraagd. Vooraf had iedereen twee vragen bedacht, die gingen in een grote pot. Aan tafel werd er om de beurt een vraag uit 
de pot gesteld aan iemand aan tafel.

- Claudia haar quilty pleasure 
het foute uur van Q-music is,
 
- Frans soms graag naar klas-
sieke muziek luistert en dat het 
heel iets anders is als zijn ge-
bruikelijke muziekkeuze “Ram-
mstein”... 

- Wilfried vroeger iedereen op 
de middelbare school deed ge-
loven dat hij iedere twee weken 
op vrijdagmiddag naar de ortho 
moest, eigenlijk was dit maar 1x 
per twee maanden... 

- Sophie lijkt op een giraf, vol-
gens haar ouders,.. ze weet zelf 
alleen niet waarom. Wij vinden 
haar na de vragen meer een 
kleptomaan ;) 

- Noa is trots op haar diploma 
en is minder blij met haar vader 
in de ochtend:) 

- Fleur, als ze geboren zou 
zijn met een gave voor mu-
sical, ze dat boven haar  
volleybalcarriere zou hebben 
gekozen. Wij zijn heel blij met 
haar volleybalcapaciteiten!!!! 

- Imre ‘s nachts wakker gemaakt 
kan worden voor p.... (vul zelf 
maar in)
- Paula heel graag een wereld-
reis wil maken door Azië en 
voor onbepaalde tijd op pad wil.  
- Barbara, op de vraag ‘eerst 
plassen dan omkleden of eerst 
omkleden dan plassen’ ant-
woordde: eerst plassen, dan 

omkleden, dan weer plassen.. 
Anne-Britt en Marloes konden 
dit beamen.... iets met kinde-
ren??? 
- Brittje Rosler liever op jun-
gle expeditie met Wilfried dan 
elke trainen zijn benencircuit! 
Wrowl … de leeuw is los! 

- Britt van der Weij het niet kan 
laten om gekke manoeuvres 
uit te voeren in haar slaap. Die 
oefent staand in haar bed alle 
nieuwe tactieken die op de trai-
ning aan bod zijn geweest. Zo 
worden wij dus beter! Heerlijk!
 
- Dat we bij Silke en Gina zelf 
leuke verhalen mogen beden-
ken omdat ik die antwoorden 
gemist heb... ik dus heel hard 
nadenk over iets grappigs maar 

jullie wel kan vertellen dat Silke 
onze fantastische aanvoerder 
blijft en dat Gina de planken uit 
de vloer slaat! 

Het was een heerlijke lunch 
met gezellige vragen dus een 
geslaagd uitje. Zo daar gaan we 
dan eindelijk bijna! 

HUP 
GROEN!

De korte periode van oefenwed-
strijden is ook bijna afgerond. 
Afgelopen zaterdag hebben 
we een driekamp in Sneek ge-

speeld. 
Eerst tegen de dames van Su-
dosa Assen dames 2. Deze wed-
strijd hebben met 3-0 gewon-

nen. We hebben goed kunnen 
slijpen aan ons eigen spel, dat 
nu nog meer van belang is als 
winnen, maar toch is winnen 
ook wel fijn. 
Tegen de dames van Sneek da-
mes 2 moesten we iets meer 
aanpoten. Uiteindelijk is de 
wedstrijd na 4 sets gestopt en 
stond het 2-2. Geen echte win-
naar, maar ook hier is winnen 
nog ondergeschikt en hebben 
we goed spel laten zien. 
We nemen de belangrijkste 
punten weer mee naar de trai-
ning van maandag en de aller-
laatste oefenwedstrijd tegen 
het Talentteam a.s. woensdag. 
Dat is echt de generale repe-
titie. Het niveau aan de ande-

re kant van het net zal hoog 
zijn, dus we kunnen de laatste 
puntjes nog even op de i zetten 
zodat we zaterdag kunnen aan-
treden voor de eerste echte pot 
van het seizoen. 
Dan mogen we aantreden in de 
mooie hal van Apollo in Borne. 
We hebben er ontzettend veel 
zin in. 
Ik hoop van harte dat we snel 
veel supporters mogen ontvan-
gen want we gaan er een mooi 
jaar van maken. 
Dus hopelijk tot ziens in de hal. 
Zaterdag 26 september mogen 
we voor het eerst aantreden in 
onze eigen hal en wel meteen 
tegen onze stadsgenoot! 
We hopen jullie daar te zien! 



jeugdcie@alterno-apeldoorn.nl

Algemeen nieuws

Vanwege het Covid-19 virus 
wat in maart was uitgebro-
ken,  kwam er een abrupt ein-
de aan de volleybal competitie 
2019/2020. We mochten ruim 
anderhalve maand niet bij el-
kaar komen om het o zo leuke 
volleybalspelletje te beoefenen.  
Pff… wat kunnen 6 weken dan 
lang duren. Begin mei mocht er 
eindelijk weer gesport worden 
,maar alleen buiten! En nu??  
Gelijk hebben een aantal top-
pers binnen Alterno overlegd 
met elkaar en alles op alles ge-
zet dat de leden weer kunnen 
volleyballen.  Buiten!!!

Binnen no time zijn er twee 
prachtige beachvelden aange-

legd op het BSO terrein.  Cha-
peau voor alle mensen die in 
zo’n korte tijd zo iets groots 
hebben gefikst. En hoe leuk was 
het om elkaar eindelijk na zo’n 
lange tijd te zien. En hoe moei-
lijk was het om die anderhalve 
meter afstand te bewaren.… 
Gelukkig werd die regel voor 
de jeugd snel versoepeld en 
mochten ze weer lekker dicht 
bij elkaar staan.  Tot aan de zo-
mervakantie werd er lekker ge-
traind met je eigen team en in 
de zomervakantie heeft de acti-
viteitencommissie allerlei leuke 
activiteiten bedacht. Onder an-
dere een mix mix mix toernooi. 
Hoe gaaf was het om ook eens 
met andere spelers/speelsters 

te kunnen volleyballen.  Super!

Vanaf 1 juli kwam het groene 
licht dat we weer binnen moch-
ten volleyballen.  De laatste 
week van de zomervakantie  is 
iedereen weer begonnen met 
binnen trainen En ter voorbe-
reiding op het nieuwe seizoen 
stond er  12 en 13 september 
voor de jeugd een leuk toer-
nooi op de agenda. SV Dynamo 
en Dros-Alterno hebben voor 
de tweede keer het Apeldoorn 
Volleybalstad Voorbereidingen 
toernooien georganiseerd. Dit 
was een grote uitdaging voor de 
organisatie. Want er moest ten-
slotte rekening gehouden met 
alle Corona regels. Er hebben 

zich meer dan 50 jeugdteams 
aangemeld. Met de benodigde 
routewijzers, een aparte in- en 
uitgang creëren en voldoende 
Corona-coördinatoren in zowel 
Omnisport als Alternohal, is het 
toernooi wederom een groot 
succes geworden.  Alle jeugd-
teams hebben een paar  heer-
lijke wedstrijden kunnen vol-
leyballen.  Grote dank aan alle 
organisatoren van dit toernooi.

En nu is het bijna zover. Het eer-
ste competitieweekend komt 
eraan. Wij wensen alle jeugd-
spelers heel veel plezier en pas 
goed op jezelf en elkaar!

Jeugdcommissie

Scheidsrechters gezocht!
Het volleybalseizoen is weer 
begonnen en zoals elk jaar blij-
ken er weer hiaten in het roos-
ter te zitten van de scheids-
rechters. Zoals de Nevobo al 
kopte:” scheidsrechters ge-
zocht!”, doen wij dit ook, want 
zoals jullie allemaal weten; 
” GEEN SCHEIDSRECHTERS, 
GEEN WEDSTRIJD “. 

Om het wedstrijdseizoen zo 
goed mogelijk van start te la-
ten gaan, hebben we besloten 
dat we actief gaan opleiden tot 
scheidsrechters. Dames 5 en 
Heren 5 geven hierin de aftrap 
en zullen iedere wedstrijd bijge-
staan worden door een buddy. 
Dit om iedereen een kans te ge-
ven om ook goed te worden in 
wat je doet. 
Naarmate het seizoen vordert 
zullen meerdere jeugd/ senio-

renteams opgeleid worden tot 
scheidsrechter. We gaan hierin 
ook aanspraak maken op jullie 
verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de vereniging, want uit-
eindelijk doen we het met z’n 
allen. En natuurlijk gaat bij ie-
dere wedstrijd het groene hart 
kloppen, maar ja geen scheids-
rechter, geen wedstrijd!! Dus 
iedereen: denk daaraan!

Mocht je vrijwillig willen aan-
melden voor scheidsrechter, 
van harte welkom en meld je 
aan bij Esther Zinnemers.

En nu het volgende: in de week 
van 2 oktober t/m 11 oktober 
is het de week van de scheids-
rechters. Dus teams bedenk 
iets leuks/ ludieks voor de week 
van de scheidsrechters om jul-
lie verenigingsscheidsrechters 
te bedanken. Maak een foto 
of een filmpje en upload deze 

naar de Facebookpagina van Al-
terno. Laat zien hoe erg jullie de 
scheidsrechters waarderen!!! 
(Hou het netjes en gepast, an-
ders wordt het verwijderd)
Alvast dank!

Afgelopen zomer

Het gebeurde tot afgelopen 
zomer nog niet vaak, beachvol-
leybal toernooien die georgani-
seerd werden door Alterno. Dit 
beachvolleybal seizoen was het 
anders. De activiteitencommis-
sie kwam met een MIXMIXMIX 

toernooi voor zowel de seni-
oren als de jeugd. Terwijl de 
jeugd amper kwam opdagen, 
was het bij de senioren een 
groot succes. Maar liefst vijf 
keer op rij waren de beachvol-
leybalvelden, naast de Alterno-

hal, goed bezet. Zelfs zo goed 
dat er 6 tegen 6 gespeeld moest 
worden, in plaats van 3 tegen 3, 
wat afgesproken was. Niet ie-
dereen zou anders aan spelen 
toe komen. 

Wim Burghout en Quinty Wol-
ters maakte een sfeerimpressie 
van het toernooi. Bij interesse 
kunnen deze bekeken worden 
via het YouTube kanaal van Al-
terno. 

MIXMIXMIX Beachtoernooi

Het leek niets meer te worden 
met het volleyballen na de aan-
kondiging van half maart. Geen 
sport meer, geen bijeenkom-
sten meer, geen clubhuis meer, 
geen wedstrijden meer…. Och, 
och, wat een ramp!
Maar wat fijn dat er hulp kwam, 
toen bekend werd dat er buiten 
weer gesport mocht worden.
Hulp voor het leveren van een 
plek, hulp voor het leveren van 
zand, hulp van het leveren van 
netten en ballen en dan ook 
nog de vele vrijwilligers die dit 
voor elkaar hebben gekregen. 

Na enkele trainingen van de mi-
ni’s, jeugd en senioren, kwam 
het idee om het terras open te 
stellen voor een drankje. Na de 
aankondiging dat er voorzichtig 

mocht worden gezeten op een 
terras, zijn er plannen ontstaan. 
En zo konden teams gelukkig 
nog met elkaar ook sociaal on-
derhouden. Gelukkig hebben 
we picknicktafels (ooit geschon-
ken door de VVA); hebben we 2 
mooie banken van de Vriende-
loterij, lagen er nog parasols en 
waren er nog tuinstoelen. Tij-
dens menig zomerse avond was 
het bijzonder gezellig. Ook zijn 
er activiteiten georganiseerd. 
Wat dacht je van het 3x3 toer-
nooi voor zowel senioren als 
voor de jeugd, een bootcamp 
en diverse mix-mix-mix toer-
nooien? Vooral gezellig en leuk 
om elkaar zo beter te leren ken-
nen. Vooral de mix-toernooien 
iedere donderdag vielen goed 
in de smaak. Ondanks de vakan-

tie was de opkomst iedere keer 
bijzonder goed. 
Nu gaan we weer de zaal in. We 
zien het zand nog liggen. Een 
beetje hard geworden, maar 
wat hebben we er een plezier 
aan beleefd. 

Onze Corona zomer...



Uitbreiding mediateam

Met ingang van het volleybalseizoen 2020/2021 breidt het mediateam van Alterno flink uit. Naast Rudy Biekart, Wim Burghout en 
Riccardo van Ernst, zullen maar liefst nog vier andere mensen Jos Mulder (van de PR-communicatie) gaan ondersteunen.

Quinty Wolters

De eerste kandidaat voor het 
mediateam was Quinty Wol-
ters. Afgelopen seizoen kwam 
zij over van de gele buren en 
zal de komende periode in het 
groen gaan spelen bij de MA3. 
,,Het leek mij leuk om wat vrij-
willigerswerk te gaan doen voor 
Alterno, dus toen stuurde ik Jos 

een appje met de vraag of hij 
wat ondersteuning kon gebrui-
ken in het mediateam. Dat was 
het geval en ik mocht direct aan 
de slag!’’ aldus de 15 jarige.

Naast dat ze het mediateam van 
Alterno versterkt, is ze ook ac-
tief bij Draisma Dynamo Heren 

1, RTV Apeldoorn en Volleyinfo 
NL. Quinty is inmiddels begon-
nen aan haar exame  jaar op het 
VC Mheenpark. Na 4mavo gaat 
ze op het Technova College in 
Ede beginnen aan een opleiding 
Audiovisueel Specialist. 

Fleur van Andel

De oproep voor uitbreiding van 
het mediateam bracht nog een 
groot succes. Fleur is met Al-
terno opgegroeid en het groe-
ne bloed stroomt haar al jaren 
door de aderen. ,,Ik ben blij om 
te kunnen vertellen dat ik ook 
het mediateam van Alterno zal 
versterken.’’ vertelt ze. Fleur zit 

momenteel in haar tweede jaar 
van de opleiding mediavorm-
geving op het Cibap Vakschool 
voor Vormgeving. Tijdens haar 
opleiding specialiseert ze zich 
in het Grafisch vormgeven. Ze is 
18 jaar oud en speelt in Dames 
11. ,,Ik heb veel zin om aan de 
slag te gaan!’’ sluit Fleur af.

Peter Bredenoort

Naast dat de sociale media en 
de groene flits al voor de reke-
ning werden genomen, heeft 
ook het internetteam verster-
king gekregen. Peter is zeker 
geen onbekende bij de club. 
Deze rol is Peter op het lijf is 
geschreven, gezien zijn affiniteit 

met websites. Hij zal zich als 
webmaster gaan bezighou-
den met de seniorenafde-
ling. 

Shalan Saeed

Sinds eind 2019 is hij lid van Al-
terno en naast dat hij al training 
geeft en zelf in Heren 8 speelt, 
sluit ook hij zich vanaf dit sei-
zoen aan bij het mediateam van 
Alterno. ,,Als extra hulp voor 
de vereniging!’’ vertelt hij. Sha-
lan geeft vier dagen in de week 

training aan bijna 
alle miniteams. 
Daarnaast volgt hij de op-
leiding sport en recreatie op 
het ROC Aventus aan de Laan 
van Mensenrechten. In de vrije 
tijd die de 19 jarige nog over 
heeft, fotografeert hij mensen 

Mediateam

en natuur. Dit zal hij 
ook komend seizoen 

gaan doen in de Al-
ternohal. Samen met 

Rudy Biekart natuurlijk. 

Alterno is drie ereleden rijker
De algemene ledenvergadering werd vrijdagavond, geheel coronaproof, in het clubhuis bezocht door slechts een handvol leden. 
Corona zal hier ongetwijfeld debet aan zijn geweest. De aanwezigen kregen in eerste instantie via penningmeester Leo Bottema de 
financiële situatie van de vereniging voor de kiezen, die ondanks de wereldwijde pandemie, nog immer zeer gezond mag worden 
genoemd. Daarna werd de vergadering voortgezet met een tweetal luchtigere onderdelen.

Nieuw bestuurslid

Als eerste stond de toetreding 
van Pamela de Koning tot het 
bestuur op het programma. 
Pamela, een nieuw gezicht 
binnen de vereniging , gaat de 
post Algemene zaken op haar 
schouders nemen. Een be-
stuursfunctie die al enige tijd in 
de vacaturebank terug te vin-
den was na het vertrek van haar 
voorganger Bert Kemkes naar 
het Verenigd Koninkrijk . Pamela 
gaf in haar korte toelichting aan 
door haar beperkte kennis van 
het volleybalspel, graag op een 
andere wijze toch een bijdrage 
aan de club te willen leveren, 
iets wat door de voltallige ver-
gadering met een instemmend 
applaus werd bekrachtigd.

Ereleden

Vervolgens sprak bestuurslid fa-
cilitaire zaken René Steenman, 
in aanwezigheid van de inmid-
dels binnengekomen kinderen 
en echtgenote, drie kersverse 
ereleden toe. Beginnend met 
Tonnie Nijhof.

René sprak als motivatie voor 
de voordracht de jarenlange in-
zet van Tonnie, als “stille kracht” 
binnen de vereniging in diverse 
commissies waaronder de klus- 
en de kledingcommissie, zijn 
betrokkenheid bij bijna alle ac-
tiviteiten van de vereniging en 
het feit dat hij voor iedereen 
klaar staat en bijna altijd met 
een gepaste oplossing weet te 
komen.

Daarna was Marga Tijssen, se-
cretaris, de aangewezen per-
soon om Monique Nijhof , als 
“iemand met een echt groen 
hart” eveneens voor het ere-
lidmaatschap voor te dragen. In 
haar verklaring gaf Marga aan 
dat de lijst met activiteiten die 
Monique voor de vereniging 
ontplooit te lang is om op te 

noemen. Bovendien is zij ook 
iemand die via diverse acties 
jaar na jaar de nodige extra 
inkomsten voor de vereniging 
weet te realiseren. Zij is “de mo-
tor van Alterno”.

Last but not least werd Jan 
Voortman naar voren geroepen 
en ook hij werd geprezen om 
zijn jarenlange inzet voor de 
vereniging. Als er iets op klus-
gebied bij de vereniging op het 
programma staat is het Jan die 
er de schouders onder zet. “Zijn 
bed staat regelmatig in de hal”, 
aldus René. Daarbij is Jan ook 
hij jarenlang bij diverse activi-
teiten van de vereniging betrok-
ken geweest.

Het wekt dan ook geen verba-
zing dat deze voordracht van 
het bestuur door de ledenver-
gadering met algemene stem-
men werd bekrachtigd en de 
vereniging daardoor een drietal 
prachtige ereleden rijker is ge-
worden.

JM.

Ereleden

Volg ons Alterno In-
stagram account om 
op de hoogte te blij-
ven van al het nieuws! 
@drosalterno



Corona protocol Dros-Alterno 
(versie 12-9-2020)
De trainingen zijn weer begon-
nen en de wedstrijden binnen-
kort.

Alle ruimtes voldoen aan de 
richtlijnen zoals bepaald door 
het RIVM, de Rijksoverheid en 
de Veiligheidsregio.
Om sporten op veilige afstand 
mogelijk te maken hebben we 
een Corona protocol ontwik-
keld.

De looproute volgt z.s.m. Voor 
ons als vereniging geldt dat we 
onze ruimtes mogen gebruiken, 
indien alle voorschriften zoveel 
mogelijk worden nageleefd. 
Er kunnen zich altijd situaties 
voordoen waarbij dit niet mo-
gelijk is. Ga daar verstandig mee 
om. Hoewel we allemaal terug 
willen naar de situatie voor Co-
rona, moeten we er met zijn al-
len het beste van maken zodat 
we in ieder geval kunnen blijven 
volleyballen.

Algemeen
Vanwege de geldende maatre-
gelen rondom COVID-19 zijn we 
als Dros Alterno genoodzaakt 
om het gebruik van de tribune 
en Clubhuis te reguleren tij-
dens de trainingen en (oefen)
wedstrijden van alle teams. We 
realiseren ons dat we hierdoor 

supporters zullen teleurstellen, 
dan wel keuzes maken waar u 
zich mogelijk niet in kunt vin-
den. Als vereniging hebben 
we echter geen ruimte om van 
deze geldende maatregelen af 
te wijken en wij vragen daarom 
uw begrip voor de gemaakte 
keuzes.

Looproutes wedstrij-
den
• Sporters kunnen via de BSO 
entree naar. Volg de pijlen.

• Publiek kan via BSO entree 
naar binnen, volg de pijlen. Er 
staat een plattegrond van de
looproutes in de PDF ‘Protocol 
wedstrijden en trainingen’.

• DE BSO ingang wordt een 
halfuur na aanvang van de 
laatste wedstrijd gesloten. Dan 
geldt als
ingang de reguliere ingang.

• Er is desinfectie gel aanwezig 
bij de ingangen.

• Er liggen registratiepapieren. 
Deze dienen ingevuld te wor-
den door supporters. (NB
spelers/begeleiding worden ge-
registreerd via het wedstrijdfor-
mulier)

 

Uitspelende teams
Door het beperkt aantal zit-
plaatsen zijn we als Dros Al-
terno genoodzaakt om voor 
uitspelende teams een zeer 
beperkt aantal zitplaatsen be-
schikbaar te stellen.

• Per uitspelend team zijn er 
maximaal 4 zitplaatsen beschik-
baar.

• Verzoek aan de uitspelende 
teams om kort voor aanvang 
van de wedstrijd aanwezig te 
zijn. De Alternohal beschikt 
slechts beperkt over ruimte 
om wachtende teams binnen 
te huisvesten. Indien er geen 
zitplaatsen gereserveerd zijn, 
betekent dit dat er buiten ge-
wacht moet worden als er bin-
nen geen ruimte beschikbaar is. 
Daarom het verzoek om maxi-
maal 40 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd aanwezig te 
zijn.

• Aangezien er beperkte ruim-
te is bij de stoelen/bank voor 
de begeleiders en wisselspe-
lers, verzoeken wij uitspelende 
teams om de begeleidende staf 
zo klein mogelijk te houden.

Kleedkamers
• Sporters worden verzocht 
zoveel mogelijk omgekleed 
naar de sporthal te komen en 

bij voorkeur thuis te gaan dou-
chen. Dit omdat de ruimte in de 
kleedkamers zeer beperkt is.

• Sporters van 18 jaar en ouder 
mogen de kleedkamers beperkt 
gebruiken voor omkleden en 
douchen omdat we hier de 1,5 
meter regel niet kunnen waar-
borgen. Per kleedkamer mogen
maximaal 6 personen gelijk-
tijdig aanwezig zijn. Er mogen 
maximaal 3 personen gelijktij-
dig douchen en zij dienen daar-
bij de 1,5 m afstand in acht te 
nemen.

 • Sporters t/m 17 jaar mogen 
de kleedkamers en douches 
volledig gebruiken omdat voor 
hen de 1,5 meter regel niet 
geldt.

• Teams die net hebben om-
gekleed nemen, bij voldoende 
zitplaatsen, plaats op de tribu-
ne of wachten in de daarvoor 
aangewezen ruimten tot de vel-
den leeg zijn. De BSO-ruimte en 
bestuurskamer zullen mogelijk 
ook als wachtruimten worden 
ingericht.

• Persoonlijke spullen worden 
in de sporttas meegenomen, de 
zaal in. Dus niet achterlaten in 
de kleedkamer.

 

Corona protocol Dros-Alterno

versie 12-9-2020

De zaal
 • Een teamsport mag worden 
beoefend zonder rekening te 
houden met de 1,5 meter regel. 
Voorafgaand en na afloop van 
de sportbeoefening moeten 
sporters van 18 jaar en ouders 
wél 1,5 meter afstand houden.

• Coaches, trainers, wisselspe-
lers en scheidsrechters die bij 
het veld staan, moeten wel de 
1,5 meter afstand aanhouden.

  Tribunes
• Publiek kan plaatsnemen 
op de tribuneplaatsen met in 
achtneming van de 1,5 meter 
(dit geldt niet voor personen 
onder de 13 jaar). Personen die 
behoren tot 1 huishouden mo-
gen naast elkaar plaatsnemen 
zonder daarbij 1,5m afstand 
te houden. Indien geen plek-
ken meer vrij zijn, moeten we 
bezoekers verzoeken buiten te 
wachten.

• Niet-spelende volleyballers 
moeten ook plaatsnemen op 
de tribunes. Dit geldt niet voor 
coaches/begeleiders.
 Dit geldt ook voor de teams die 
normaal gesproken langs het 
veld of in de gangen wachten 
tot hun veld vrij komt voor de 
wedstrijd/training.

 • Staan op de tribune is niet 

toegestaan. Aanmoedigen is 
enkel toegestaan middels ap-
plaudisseren.

• Geforceerd stemgebruik, zo-
als schreeuwen en spreekko-
ren, is niet toegestaan.

• Aansluitend aan de wedstrijd 
verzoeken wij u de looproute 
te volgen en de tribune te ver-
laten.

Blijven zitten op de tribune is 
NIET toegestaan, ook niet als u 
voor de volgende wedstrijd een 
zitplaats heeft gereserveerd. U 
dient zich dan opnieuw te mel-
den bij de ingang

 Clubhuis
 • In het Clubhuis moeten we 
ons houden aan de 1,5 meter 
afstand regel.

• De leden die hebben getraind 
zijn bekend. Trainer is hier het 
contactpersoon bij calamitei-
ten.

• Op trainingsavonden (maan-
dag-donderdag) staat maar 1 
persoon achter de bar.

• Gasten registeren zich bij de 
deur met naam en telefoon-
nummer (niet verplicht) en ont-
smetten de handen.

• Voor/tijdens en na de trainin-
gen, is de leveranciersingang 
open. Teams kunnen via deze 
ingang naar het clubhuis, maar 
ook via de zaal, richting de gang 
van de toiletten.

• Voor wedstrijddagen zal de 
BSO ingang open zijn en kan 
men zo in het clubhuis komen.

• Na de wedstrijd zullen er voor 
de teams, die net een wedstrijd 
hebben gespeeld een aparte
ruimte en/of 2 tafels ‘gereser-
veerd’ zijn en kunnen suppor-
ters plaatsnemen op de overige 
zitplaatsen of een plek op het 
terras. De Groene kamer, de 
BSO-ruimte en de bestuurska-
mer zullen hiervoor ingericht 
worden.

• Bij voorkeur gaat er 1 persoon 
bestellen per tafel/team.

• Na het ontvangen van de be-
stelling blijven gasten niet staan 
aan de bar maar gaan zitten (er 
zijn 20 zitplaatsen) of nemen 
plaats op het terras.

• De ingang van het clubhuis zal 
op wedstrijddagen via de hal 
zijn (BSO is hoofdingang). De
uitgang is de ‘traditionele’ in-
gang.

 • Aan de bar dringend verzoek 
om met betaalpas te betalen 

ipv contant geld.

• De mensen die betrokken zijn 
als zaalwacht, bardienst of co-
rona-functie, hebben een
veiligheidshes aan en zijn be-
voegd anders te lopen/doen 
dan is opgesteld.

Toiletruimten
• U kunt gebruik maken van 
de toiletruimten. Indien de toi-
letten bezet zijn, dan wordt u 
verzocht om niet te wachten in 
de toiletruimte zelf. ‘Uitgaand 
verkeer’ heeft voorrang.

Handhaving
• Tijdens de wedstrijden kan 
een handhaver (=lees vrijwilli-
ger) uw reservering op de tribu-
ne controleren.

• In het Clubhuis volgt u de aan-
wijzingen van het barpersoneel 
en de handhaver.

• Mocht u NIET gereserveerd 
hebben en er geen plek meer 
zijn, dan verzoeken wij u buiten 
te wachten of te vertrekken.

Corona protocol Dros-Alterno

versie 12-9-2020



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: Fleur van Andel
Foto´s: Rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl, 
aanleveren kopij uiterlijk de woensdag 
voor verschijning.

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

- ADVERTENTIES - 


