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Het gaat best goed met DROS 
Alterno ondanks .... 
De jeugd is druk aan het 
volleyballen. Helaas was er 
wel even een dip na de Sinter-
klaas viering van de Mini’s, 
waardoor die een tijdje niet 
konden trainen. 

Ook wij ontkomen er niet 
aan dat er besmettingen ko-
men. Dus nogmaals een oproep 
aan iedereen: laat kinderen 
thuis als ze verschijnselen heb-
ben en voor de trainers geldt 
uiteraard hetzelfde. Het 
Corona team is er elke keer heel 
druk mee, maar doen hun werk 

goed, hoe ingewikkeld het soms 
ook is. Laten we hopen dat we 
in het komend jaar afscheid 
kunnen nemen van dit team. 
Financieel kunnen we het nog 
steeds bolwerken maar 
natuurlijk zijn er ook zorgen. Tot 
nu toe zijn die echter beheers-
baar. 

Deze tijd gebruiken we ook om 
nog eens te kijken waar we de 
kosten kunnen verlagen. Zo zijn 
er al nieuwe (dus voordeligere) 
contracten gesloten voor de 
vuilophaal en de 
bierleverancier. 

We willen natuurlijk niet alleen 
volleyballen, maar ook elkaar 
zien. Het verenigen is een heel 
belangrijk onderdeel van onze 
club. Dit missen we helaas 
allemaal ... hopelijk kunnen we 
in de loop van het voorjaar 
elkaar weer in ons club-
huis ontmoeten. 

Zoals al eerder gemeld hebben 
we de ALV ook uitgesteld naar 
het voorjaar. 

Tot slot wens ik jullie allemaal 
het allerbeste toe, voor de ko-
mende feestdagen, voor 2021 

en  hopelijk weer met leuke 
wedstrijden en bijeen-
komsten volgend jaar. 



December nieuws

Black December: koop nu voordelig  
sportkleding voor de feestmaand

Bestel ze alvast: Oliebollen en 
appelbeignets van bakker Toet

December nieuws

Jij gaat natuurlijk ook niet ein-
deloos shoppen in de stad om 
de spullen bij elkaar te krijgen 
die op het verlanglijstje staat? 
Nou, de Sint ook niet. Daarom 
lekker online bestellen. Ook 
Alterno zorgt voor een stukje 
gemak, vanaf de bank.
Bestel op tijd, want in huis is 
maar in huis!

Via Tempelman regelt Alterno 
haar clubkleding. En ook voor 
andere sportartikelen. Speci-
aal voor de maand december 
hebben we een paar bijzonder  
leuke cadeau’s er uit gepikt en 
een leuke prijs meegegeven. 
Een inspeelshirt, een mooie 

rugtas met een apart schoenen-
vak, een hooded vest, … en dat 
alles met het Alterno logo erop, 
en.. als je wilt, ook nog je naam. 
Altijd handig als een teamge-
noot ook eenzelfde tas of trui 
heeft.
De rugtas is groot genoeg om 

FIJNE DECEMBER MAAND!

Scan deze code om naar 
de webshop te gaan

zodat je het op tijd in huis 
hebt of op kunt halen bij  
Tempelman. Better safe than 
sorry. En er staan ook nog an-
dere leuke sportartikelen in de 
webshop. 
Ga naar de Alterno site en kijk in 

alle spullen in op te bergen,  
zeker met het handige schoe-
nenvak onderin de tas. 
De hooded trui, al jaren bijna 

een vast item voor Alterno-
ten is er in zwart en groen te  
verkrijgen. 
Het inspeelshirt is zooooo fijn. 

Snel droog en heerlijk om in te 
sporten.  Velen kennen dit type 
shirt van de Week van Alterno 
shirt. Let even op: de dames-
maten vallen wat klein uit, dus 
neem een maatje groter. 
En nogmaals, bestel op tijd, 

onze webshop. T/m 16-12-2020 
bestellen is voor 25 December 
in huis. Je kunt de bestelling la-
ten bezorgen, maar ook afhalen 
in de winkel van Tempelman. 
Dan weet je zeker  dat je je  
bestelling op tijd in huis hebt. 

Wij wensen iedereen heel veel 
plezier tijdens de toch wel 
heel bijzondere feestdagen. En 
we hopen elkaar weer snel te  
kunnen ontmoeten in meer 
normale omstandigheden.

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >>> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >>

Bijna is het jaar weer om. 
Knallen met vuurwerk zit er 
niet in. Voor veel mensen jam-
mer, maar ook voor veel men-
sen een zegen. Ik hoef het ei-
genlijk niet meer te promoten, 
want we weten hoe lekker de 
oliebollen en appelbeignets 
van bakker Toet zijn. Gelukkig 
helpt ook dit jaar bakker Toet 
ons aan een extra zakcentje. 
Voor iedere verkochte zak, 
krijgen wij een deel terug voor 
in onze Alterno-portemonnee.

Bestel ze nu, dan weet je zeker 
dat je ze in huis hebt, zonder 
lang in de rij te staan. Ook bij 
Alterno zorgen we natuurlijk bij 
het afhalen, dat alles volgens de 
Corona-regels gebeurt. Op 30 
december tussen 10 en 11 uur 
liggen de oliebollen en 
appelbeignets voor je klaar.

Ga naar de website en be-
stel ze direct: https://www.
a l t e r n o - a p e l d o o r n . n l /
er-zijn-weer-oliebollen-en-ap-
pelbeignets/

En nog een leuk zakcentje voor 
de mini’s en jeugd.

Voor iedere verkochte zak, 
keert Alterno 50 cent uit aan 
een jeugd- of minilid. Dus 

download het formulier en 
vraag vrienden en familie om 
oliebollen te bestellen via Alter-
no. Je kunt daarna de bestelling 
dan digitaal doorgeven via de 
site (en via Ideal betalen) (nb 
dit heeft de voorkeur). Zet bij 
opmerking even je naam en het 
team waarin je speelt. 

Je mag ook het bestelformulier 
met het geld in de witte brie-

venbus doen, maar veiliger is 
het natuurlijk om het digitaal te 
doen. 

Beveiliging

Het geld dat wordt opgehaald 
met de verkoop zal gebruikt 
worden om bewakingscame-
ra’s aan te schaffen voor bui-
ten. Helaas is dit nodig. Voor 
het beschermen van onze en 
jouw eigendommen. De laatste 
maand is er een kostbare fiets 
verdwenen. Door bewakingsca-
mera’s te plaatsen, hopen we 
een veiligere omgeving te ma-
ken rondom de Alternohal en 
het clubuis. 

Als het allemaal lukt, dan gaat 
het gebeuren. De eerste online 
pop/pubquiz van Alterno. Op 
vrijdag 18 december via Teams. 
Nog onder enig voorbehoud, 
want daar komt een stukje ken-
nis over techniek bij kijken en 
dat heb ik nu nog niet 1-2-3 
allemaal in mijn hoofd.  

Het komt vast goed, ik ga er 
alles aan doen. Kun je helpen? 
Graag. Mail dan even naar acti-
viteiten@alterno-apeldoorn.nl. 
Dan neem ik contact op.

Maar bedenk alvast of je mee 
wilt doen. Alleen, met je gezin, 
of met je eigen volleybalteam of 

gewoon met een stel vrienden. 
Binnenkort volgt het hoe en wat 
qua inschrijving, maar wil je nu 
alvast zeker van een ‘plek’ zijn, 
stuur dan een mail met jouw 
naam/teamnaam naar: activi-
teiten@alterno-apeldoorn.nl

Noteer het in ieder geval vast 
in de agenda:

Vrijdag 18 december om 19.30 
uur starten. Ik verwacht dat het 
ongeveer 1,5 uur zal duren.
En natuurlijk spelen we om de 
prijzen. Dus lees je in, vergroot 
je kennis….. 

Pop/Pub-quiz op vrijdag 
18 december



corona@alterno-apeldoorn.nl

Corona, Corona, Corona,….

Algemeen nieuws

Bijna niets anders meer in je 
leven dan dagelijks het nieuws 
over Corona horen. Vervelend, 
weinig positief nieuws en tot 
overmaat van ramp ook nog 
niet volleyballen. Met goe-
de hoop zijn we dit seizoen 
begonnen, maar nu ligt alles 
weer stil. Alles is wat veel ge-
zegd; gelukkig kan de jeugd tot 
18 jaar nog wel trainen.

Sinds een paar maanden is Al-
terno een commissie rijker. Het 

Corona team. Heel veel doen 
we via de app en een paar keer 
zijn we fysiek bij elkaar ge-
weest. En wat is het lastig. Las-
tig om al precies te begrijpen 
wat de voorschriften zijn van 
het RIVM, vervolgens doet de 
NEVOBO nog een uitspraak en 
dan hebben we nog te maken 
met onze eigen leden, clubhuis 
en hal. Wat is haalbaar en wat 
is verstandig? En dat levert di-
lemma’s op en soms discussie 
binnen dit team. Niet erg, want 

heel Nederland is verdeeld, dus 
waarom wij dan niet? Maar het 
is en blijft lastig om een goede 
afweging te maken, waarbij aan 
iedereen wordt gedacht. Het 
moet te organiseren zijn, het 
moet veilig zijn, het moet vol-
doen aan de richtlijnen, ….

We doen ons best en proberen 
zo actueel mogelijk te hande-
len. Maar soms kost iets ook 
tijd. De zaaltjes zijn ingehuurd, 
weer opgezegd en moeten mis-

schien weer snel worden inge-
huurd. Dat moet wel kunnen en 
dat moet ook onder tijdsdruk 
door vrijwilligers binnen Alter-
no gebeuren. Maar wat gaat dit  
goed en ja, soms gaat het niet 
naar ieders wens. Laat het we-
ten, we horen graag suggesties/
wensen, zodat we die kunnen 
bespreken in ons overleg.

Mail dan naar  
corona@alterno-apeldoorn.nl

De wereld om ons heen 
veranderd en zo ook de sport-
behoefte van onze jongste 
volleybalvrienden. 

De afgelopen periode is 
gebleken dat een andere 
manier van opleiden bij de 
mini’s noodzakelijk is om te 
kunnen blijven wie we willen 
zijn: een club waarin we met 
elkaar zorgen dat we op onze 
eigen plek op ons eigen niveau 
kunnen sporten en ontspan-
nen. In onze opleiding kan 
iedere speler zich optimaal 
ontwikkelen als volleyballer en 
teamspeler.

Sinds dit jaar zijn we binnen 
onze vereniging gestart met 
Action Volley. Action volley is 
programma / visie op vol-
leybal waarbij centraal staat 
dat kinderen plezier hebben 
en spelende wijs beter leren 
volleyballen. Is Action Volley 
beter dan het aanleren van 
technieken? Nee zeker niet, 
zonder die technieken word je 
nooit een goede volleyballer/

volleybalster. Maar je moet wel 
de kans krijgen om de jeugd die 
technieken aan te leren. Met 
andere woorden: ze moeten 
wel blijven volleyballen tot 
ze ‘groot genoeg’ zijn om die 
technieken te beheersen. En 
dat is precies van wat Action 
Volley als doel heeft. 
We hebben ons als vereniging 
ten doel gesteld om de visie 
van Action Volley de komende 
jaren op alle trainingen bij de 
mini’s (en jeugd) te gaan 
toepassen. Dat vergt 
aanpassingsvermogen en 
doorzettingsvermogen. Dingen 
anders doen dan normaal is 
lastig, echter we zijn er van 
overtuigd dat het goed is. Het 
liefste doen we dat zo veel mo-
gelijk met onze eigen trainers. 
Gelukkig willen onze bekende 
gezichten bij de mini’s: Daphne, 
Hilda en Rutger hier de 
komende maanden dan ook 
sterk op inzetten. Vanuit de 
technische commissie hebben 
we Rutger gevraagd aanko-
mend jaar de pioniersrol hierin 
op zich te nemen. 

Rutger: “Ik ben zeer verheugd 
om deze rol in te mogen vullen 
voor dit seizoen. Mijn doel voor 
dit seizoen is om niet alleen 
alle mini’s te enthousiasmeren 
met het principe van Action 
Volley, maar ook de trainers. 
De wijze waarop we de 
trainingen willen invullen sluit 
aan bij de visie van mijn 
opleiding. Bij mijn sportoplei-
ding op de Calo staat centraal 
dat we kinderen spelende wijs 
nieuwe bewegingsvaardighe-
den aanleren”. 

De komende maanden zullen 
in het teken staan van de 
ontwikkeling van de trainer. In 
persoonlijke gesprekken willen 
we samen met de trainers 
kijken wat de juiste wijze is 
om onze trainers bekwamer te 
maken in het trainersvak / met 
Action Volley. Rutger zal, zodra 
de situatie met Covid-19 dit 
toelaat, een inspirerende clinic 
organiseren onder leiding van 
Remko Kenter, dé grondlegger 
van Action Volley. Graag 
nodigen we je t.z.t. uit om hier 

aan deel te nemen. Remko 
heeft al aangegeven graag zijn 
visie te willen presenteren aan 
onze trainers. 

Namens de technische 
commissie,
Mathijs Mast

Bij VV Alterno zijn we gestart 
met Nijntje beweeglessen 
voor kinderen van twee tot vijf 
jaar. We werken samen met 
ouders of opa’s en oma’s aan 
de motorische vaardigheden 
van het kind. Door middel van 
toestellen en kleine materialen 
leren de kinderen springen, 
klimmen en klauteren, schom-
melen en nog veel meer! Het 
kind leert de essentiële vormen 
van bewegen en het is ook 

zeker een uurtje ‘quality time’ 
met je kind. Zowel het kind 
als de ouder beleeft ontzet-
tend veel plezier bij de Nijntje 
beweeglessen. Lijkt het jou 
ook leuk om een keer mee te 
doen met je kleintje? Kom dan 
op de woensdagmiddag van 
16.30 uur tot 17.30 uur naar de 
Alternohal.

De overkapping komt er aan
De kogel is door de kerk. En 
wat zijn wij blij dat het is ge-
lukt. Dankzij jou, dankzij veel 
Alternoten en dankzij onze 
sponsor De Tuinman. SUPER-
RRRR!

Zaterdag 7 november hopen 
we de overkapping te kunnen 
plaatsen. Het blijft best 

spannend, want iedere stap 
wordt momenteel geregeerd 
door de aanscherpende Coro-
na maatregelen. Maar dat de 
overkapping er komt, is zeker.

Zie je jezelf al zitten, heerlijk 
buiten op het Alterno-terras, 
genietend van je team in de 
buitenlucht?

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >>

Algemeen nieuws

Action Volley

Nijntje beweeglessen bij Alterno
Alterno Volleybal 

Academie
D e AVA is van start gegaan. En 

hoe!! Er staan geweldige trai-
ners voor de twee jeugd trai-
ningsgroepen en beide onder 
leiding van Wilfried Groothuis, 
met een stel fijne assistenten.
We hebben er nu drie trainings-
dagen op zitten en we krijgen 

zullen leuke enthousiaste en 
positieve reacties van jeugd-
spelers en trainers. We kunnen 
nu al wel zeggen dat de AVA een 
groot succes is. Als je informa-
tie wil mail dan naar ava@alter-
no-apeldoorn.nl. 



Grote Club Actie

En de winnaar is....  MC3

Intervriew

De Grote Club Actie is achter de 
rug. We hebben bijna 540 loten 
verkocht. Dit is een klein aan-
tal minder dan vorig jaar, maar 
toch weer een fantastisch resul-
taat. Ook dit jaar konden teams 
een prijs winnen. Per verkocht 
lot krijg je 50 cent voor het fi-
nancieren van een teamuitje 
als je als team de meeste loten 
hebt verkocht. De winnaar dit 

jaar is MC3 geworden. Zij heb-
ben nipt gewonnen van MC2 
en op de 3e plaats is MG1 ge-
eindigd. Fantastisch gedaan al-
lemaal. Ook de andere teams 
hebben goed werk verricht. 
Dank jullie wel maar weer voor 
jullie inzet. De opbrengst van de 
Grote Club Actie wordt gebruikt 
voor de overkapping (die er in-
middels al staat).  Dus dankzij 

jullie allemaal is het gelukt vol-
doende geld bij elkaar te krijgen 
om dit te realiseren.

MC3 ontvangt binnenkort de 
cheque met het bedrag erop 
(maar liefst 39 euro) om iets 
leuks te gaan doen met het 
team. Dat is op dit moment 
misschien nog wat lastig in de 
Corona-tijd, maar wat in het vat 

zit, verzuurt niet. Laten jullie 
weten wat jullie hebben onder-
nomen?
Gefeliciteerd met jullie prijs. 
Goed gedaan. En wie weet, vol-
gend jaar weer? Of dagen jullie 
een ander team uit?
 

Grote Club Actie

Denkt u er nog even aan? Snel 
nog even een lot kopen. Doe 
het voor ons en wie weet, ook 

voor jezelf. Wellicht ben jij 
strakss een van de gelukkigen 
en val je in de prijzen!

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >>

een seizoen gespeeld en heb 
vervolgens de stap naar Heren 
1 gemaakt.’’

Waarom zijn jullie gaan volley-
ballen?

Jochem: ,,Na anderhalf jaar op 
Judo gezeten te hebben, vond 
ik het wel mooi geweest en 
ging ik opzoek naar iets anders. 
Mijn vader heeft vroeger ook 
gevolleybald, dus ben toen op 
die manier bij Alterno terecht 
gekomen.’’

Thom: ,,Geen idee eigenlijk. 
Vroeger heb ik de keuze ge-
maakt om deze sport te probe-
ren. En dat is me zeker bevallen 
en vind het nogsteeds super 
leuk om te doen.’’

Wat is je grootste volleybal 
blooper?

J o c h e m : ,,Ik weet niet 
of het echt een 
blooper was, maar 
h a n d i g was het in 
ieder ge- val niet… In de 
A1 hebben we een keer in Doe-
tinchem tegen Orion gespeeld. 
Na een pass die in het net ging, 
wilde ik de bal nog van de grond 
duiken. Dat lukte, alleen gleed 
ik daarna op mijn rug, met mijn 

hoofd, tegen de paal aan en was 
toen knock-out.’’

Thom: ,,Ik heb heel eerlijk 
gezegd geen idee wat mijn 
grootste blooper is. Probeer 
die meestal zo snel mogelijk te 
vergeten! Maar het zal vast iets 
met onder het net door serve-
ren zijn geweest.’’

Welke herinnering bij Alterno 
zal je altijd bijblijven?

Jochem: ,,De leukste herinne-
ring was het laatste jaar MJT 
Doezum waar ik heen ben ge-
weest. We gingen met een 
vriendenteam van jongens die 
allemaal of bij Alterno speelde 
of hebben gespeeld. We verlo-
ren uiteindelijk de finale, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
We hebben er een leuk week-
end van gemaakt.’’

Thom: ,,De keren dat we naar 
het MJT toernooi in Doezum 
zijn geweest blijven me zeker 
bij. Voornamelijk het laatste 
toernooi waar we aan mee heb-
ben gedaan.’’

Wat is de mooiste wedstrijd 
die je hebt gespeeld met He-
ren 1?

Jochem: ,,Dat was de beker-
wedstrijd tegen NVC dit sei-
zoen. We speelde tegen een 
team dat in de Eerste Divisie 
speelt (Alterno Heren 1 speelt 
zelf in de Tweede Divisie) en 
we zouden dus in principe ‘the 
underdog’ zijn. Het was jammer 
dat er geen publiek bij mocht 
zijn, maar we wonnen de wed-
strijd wel met 3-0.’’

Thom: ,,Ik denk dat we met 
Heren 1 wel meerdere mooie 
wedstrijden hebben gespeeld. 
Maar voor mij was de mooiste 
denk ik de bekerwedstrijd tegen 
Dynamo Heren 4. Deze verloren 
we helaas wel.’’

Wat zou je in de toekomst nog 
willen bereiken?

Jochem: ,,Ik heb nooit echt 
de drang gehad om koste wat 
het kost de Eredivisie te halen, 
maar ik wel met Alterno in de 
toekomst wel zo hoog mogelijk 
gaan spelen. Het zou mooi zijn 
als we binnen een paar seizoe-
nen naar de Eerste Divisie kun-
nen.’’

Thom: ,,Ik wil mezelf graag 
blijven ontwikkelen en beter 
worden. Met Heren 1 wil ik uit-
eindelijk zo hoog mogelijk gaan 
spelen.’’

Is er iets wat je aan je verhaal 
wilt toevoegen?

Jochem: ,,Niks specifieks. Wel 
hoop ik dat we snel weer ‘nor-
maal’ mogen trainen en de 
competitie snel hervat wordt. 
En niet te vergeten natuurlijk, 
dat er weer publiek bij de wed-
strijden mag komen kijken.’’ 

Thom: ,,Kom na de Corona cri-
sis eens kijken bij een van onze 
wedstrijden!’’

Tekst: Quinty Wolters
Foto: Rudy Biekart

Jochem van Hintum en 
Thom van den Heuvel

Twee rasechte Apeldoorners, 
Jochem van Hintum en Thom 
van den Heuvel, spelen sinds 
jongs af aan al in het groen. 
Deze twee ‘jonkies’ (19 en 20 
jaar) zijn nu halverwege hun 
tweede seizoen in het eerste 
herenteam van Alterno. 

Hoe ziet jullie volleybalcarrie-
re er tot nu toe uit?

Jochem: ,,Ongeveer 12 jaar zit 
ik nu bij Alterno. Voorheen heb 
ik ook niet bij andere clubs ge-
speeld. Ik ben bij de mini’s in 
de G begonnen en daarna een 
jaar in de F4 gespeeld. Van de 
E1 ging ik naar de D2 en daarna 
naar de jeugd. Eerst een seizoen 
in de C3 en toen twee seizoe-
nen in de C1. Na twee seizoen 
bij zowel de B1 als de A1, zit ik 
nu in mijn tweede jaar bij H1.’’

Thom: ,,Ik speel nu bijna 12,5 
jaar bij Alterno. Vanaf de mini’s 
heb ik altijd in breedte teams 

gespeeld. Vanuit de 
B3 heb ik de over-

stap gemaakt naar 
de A1 en na een 

seizoen naar He-
ren 3. Hier 

heb ik 



Maikel van Zeist en Jesse Schuitemaker

Interview Toernooien!
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Ze zijn beide begonnen met 
volleyballen bij Alterno en ook 
beiden uitgekomen voor Heren 
1 in de Eredivisie, Maikel van 
Zeist en Jesse Schuitemaker. 
Inmiddels komen ze uit voor 
Draisma Dynamo Apeldoorn 
en Reflex Kampen. Bij het be-
antwoorden van deze vragen, 
kwamen er weer wat herinne-
ringen bij zowel de jongens als 
menig Alternoot omhoog.

Hoe ziet je volleybal loopbaan 
eruit?

Maikel: ,,Ik ben zelfs begonnen 
met volleyballen bij Alterno! Ik 
heb twee jaar in de B1 gespeeld 
en ben vervolgens naar SV Dy-
namo gegaan. Daar heb ik nog 
een jaartje in de jeugd gespeeld 
om vervolgens via Heren 3 en 
Heren 2 in het eerste team van 
Draisma Dynamo te spelen. 
Daarna ben ik teruggekomen bij 
Alterno Heren 1. Dat vervolgde 
ik naar de (destijds nog) Achter-
hoek Orion en ben uiteindelijk 
weer terug bij Draisma Dynamo 
Heren 1.’’

Jesse: ,,Ik ben begonnen bij 
Alterno toen ik zes jaar was. In 
de jaren daaropvolgend heb ik 
in zo ongeveer alle jeugdteams 
gespeeld, en in verschillende 
seniorenteams. Toen ik 17 werd 
mocht ik in Heren 1 komen spe-
len onder Paul ten Broeke. Ik 
heb toen zes jaar in het eerste 
gespeeld. Van de zes jaar bij Al-
terno Heren 1 heb ik twee jaar 
Topdivisie gespeeld en twee 
jaar Eredivisie. Hierna heb ik 
nog een jaar Eredivisie gespeeld 
bij Alterno en vervolgens ben ik 
Topdivisie gaan spelen bij Reflex 
in Kampen.’’

Waarom heb je er destijds 
voor gekozen om bij Alterno te 
gaan volleyballen?

Maikel: ,,Ik vond dat ik meer 
speeltijd verdiende dan dat ik 
kreeg bij Draisma Dynamo. Al-
terno was destijds een uitste-
kend platform om mezelf ver-
der te ontwikkelen.’’

Jesse: ,,Mijn ouders volley-
balden allebei, dus zodoende 
ben ik ook begonnen met deze 
mooie sport!’’

Waarom ben je weggegaan bij 
Alterno?

Maikel: ,,Ik ben benaderd door 
Orion, uit Doetinchem, met de 
vraag of ik daar Eredivisie zou 
willen spelen. Toen ik hoorde 

dat Redbad Strikwerda de trai-
ner zou worden heb ik niet lang 
meer getwijfeld.’’

Jesse: ,,Een aantal oud team-
genoten die samen bij Reflex 
speelden probeerde me al een 
aantal jaren over te halen om 
daar te komen spelen. Na een 
heel leuk jaar in de Eerste di-
visie bij Alterno bleek dat Paul, 
de trainer toendertijd, wilde 
stoppen en een aantal jongens 
minder wilde gaan spelen. Het 
team zou dus een beetje uit 

elkaar vallen. Toen heb ik be-
sloten om op het aanbod in te 
gaan om bij Reflex in de Topdivi-
sie te komen spelen. Deels voor 
een beetje uitdaging, en deels 
om eens te kijken hoe het is bij 
een andere club.’’

Wat heb je bij Alterno geleerd 
waar je nog altijd profijt van 
hebt?

Maikel: ,,Spelen met een laag 
dak!’’

Jesse: ,,Nou ja, alles wat betreft 
volleybal , maar naast dat, heb 
ik ook geleerd wat gezelligheid 
is! Ook wat een geweldige en 
warme club als Alterno voor je 
kan betekenen!’’

Als je denkt aan Alterno, wat 
komt er dan als eerste in je op? 
En waarom?

Maikel: ,,Gezelligheid. Bij bin-
nenkomst merk je direct dat het 
een hechte club is waar plezier 
bovenaan staat.’’

Jesse: ,,Dat ik blij word als ik 
zie waar Alterno mee bezig is! 
Op alle fronten gebeuren er 
leuke dingen, de bouw van de 
overkapping, de grote hoeveel-
heid Alterno-mensen in de eer-
ste teams, de extra media aan-
dacht. Volgens mij gaat het erg 
goed met de club!’’

Welke herinnering bij Alterno 
zal je altijd bijblijven? Waar-
om?

Maikel: ,,In mijn eerste jaar in 
de B1 zijn we kampioen gewor-
den! Wereldprestatie natuur-
lijk.’’ 

Jesse: ,,Het moment dat Paul 
mij belde dat ik in Heren 1 
mocht komen spelen! En na-
tuurlijk de promotie naar de 
Eredivisie! En naast volleybal 
alle leuke mensen en avondjes 
in de kantine.’’

Wat is je mooiste wedstrijd die 
je gespeeld hebt bij Alterno 
Heren 1? Waarom?

Maikel: ,,De wedstrijd tegen 
Draisma Dynamo Heren 1. Het 
is altijd leuk om (destijds) tegen 
je ‘oude’ club te spelen.’’

Jesse: ,,De mooiste wedstrijd 
qua gevoel was de kampioens-
wedstrijd in de Topdivisie. Maar 
qua volleybalgeweld was dat 
denk ik de thuiswedstrijd tegen 
SSS in het eerste jaar in de Ere-
divisie. Wij waren de underdog, 
en alsnog wisten wij te winnen.’’

Had je ook een bijnaam in het 
team of bij de club? Welke?

Maikel: ‘’Ik had geen bijnaam.’’

Jesse: ,,Haha, vraag dat maar 
aan Wouter Langedijk! Schuite-
poepert heb ik ook vaak genoeg 
gehoord!’’

Zie je jezelf ooit nog terugko-
men bij Alterno?

Maikel: ,,Op dit moment zie ik 
mezelf niet terugkomen bij Al-
terno, maar zeg nooit nooit!’’

Jesse: ,,Dat ben ik zeker van 
plan! Al- terno zit 
in het hart! Zoals 
Sjors van Tongeren 
ooit zei: “Je haalt de 
jongens wel uit het 
g r o e n , maar het 
g r o e n 
niet uit 
de jon-
gens!”’’ 

Wil je nog iets aan je ver-
haal toevoegen? Of iets dat 
je nog kwijt wilt?

Jesse: ,,Dat ik hoop dat er 
snel weer gevolleybald 

mag worden! Dan kan ik snel weer 
eens komen kijken en bier
drinken in de hal!’’

Tekst: Quinty Wolters
Foto: Jolien Banda & 
volleybalkrant.nl

Volleybal toernooi

jeugdcie@alterno-apeldoorn.nl

Mixmixmix toernooi

Zaterdag 
5 december

Oefenpotjes met 
jeugd/senioren teams

Zaterdag 
12 december

King of the Court 
toernooi

Zaterdag 
19 december

De Uitdaging

Zaterdag 
23 december

Leuk, leuk, leuk! In december 
is er elke zaterdag en soms op 
woensdag wat leuks te doen!
En in de kerstvakantie gaan we 
door:

De Uitdaging - Heb je met je 
team altijd al tegen een hoger 
team willen spelen of jongens- 
tegen een meisjesteam, nu heb 
je de kans. Daag ze uit!

Inschrijven via jeugdcie@alter-
no-apeldoorn.nl; aanmelden 
is steeds verplicht, omdat we 
moeten weten wie in de hal zijn 
geweest. 

Zoals jullie kunnen lezen zitten 
we niet stil en zijn we druk bezig 
om de jeugd lekker te kunnen 
laten volleyballen. Wij hopen 

jullie dan ook te zien op één van 
deze dagen!

Wij wensen jullie een hele fijne 
decembermaand toe en vooral 
een gezond 2021!

Jeugdcommissie Dros-Alterno

Leuke dingen
We zijn alweer 1,5 maand ver-
der en helaas mogen we nog 
steeds alleen maar trainen. 
Gelukkig dat de jeugd met hun 
hele team kunnen trainen. Hoe-

wel… Helaas voor de 17+ jeugd 
geldt de 1,5 meter regel en mo-
gen zij alleen maar 2 tegen 2 
volleyballen. Heel zuur voor die 
paar spelers in A-teams en bij 

senioren, die net 18 zijn gewor-
den en niet mogen meedoen 
aan de teamtraining! We hopen 
dat het snel verandert en dat 
iedereen weer lekker in team-

verband kan volleyballen. 

In de tussentijd hebben we als 
jeugdcommissie toch wel wat 
leuke dingen te melden…



Evi Broekhuis, een jong volley-
baltalent, die alles overheeft 
voor de sport. 

Dit verslag is gepubliceerd op 
Volleyinfo.nl en geschreven 
door Quinty Wolters

Ze is pas 14 jaar, maar stapel-
gek op haar sport, volleybal. 
Evi is zowel in de zaal als op het 
strand een jong volleybaltalent, 
die sinds haar achtste levens-
jaar alles uit de kast haalt voor 
de sport. Net als haar vader en 
zussen. 

Familie
De familie Broekhuis is geen on-
bekende binnen volleyballend 
Apeldoorn. De oudste zus van 
Evi, genaamd Daphne, heeft 
ook lang gevolleybald in het Al-
terno groen en haar zus Luna, 
speelt momenteel in Dames 2. 
Haar vader speelt tevens bij de 
concurrent van Alterno, name-
lijk SV Dynamo. “Het was dus 
eigenlijk bijna logisch dat ik ook 
zou gaan volleyballen.” conclu-
deert Evi. Maar dat deed ze niet 
direct, want ook andere spor-
ten vond ze erg interessant. 
Uiteindelijk werd toch de knoop 
doorgehakt om voor het volley-
bal te gaan. 

Uitdaging
Ongeveer een jaar geleden 
sportte Evi - samen met haar 
school, Veluws College Mheen-
park - voor het goede doel van 
Amsterdam naar Apeldoorn in 
één dag. Van een beetje uitda-
ging is ze dus niet vies. Het mini 
veld was dan ook een kleine 
tegenvaller voor haar. “Ik vond 
het simpelweg, een beetje 

saai.” Eric Meijer, haar trainer 
in de mini’s, merkte dat ze wat 
extra uitdaging nodig had en zo 
belandde ze snel op het ‘grote’ 
veld. 

Regionaal Trainings 
Centrum
Vrij snel kwam er voor Evi nog 
een extra uitdaging, het RTC 
(Regionaal Trainings Centrum). 
“Ik was 9 jaar toen ik voor het 
eerst mocht meetrainen met 
RTC Apeldoorn.” vertelt ze. “Dat 
vond ik nog heel spannend. In 
groep 7, een jaar later, ben ik 
echt begonnen. We trainden 
twee dagen extra, naast de 
trainingen van Alterno. Weer 
een jaar later mocht ik naar de 
groep met de meisjes O14. Ik 

zat in groep 8 en kreeg de vrij-
stelling van school om ook ‘s 
ochtends te gaan trainen.”

Inmiddels zit Evi bij RTC Almelo, 
vertelt ze: “Anika de Beer was 

altijd al de trainer geweest van 
mijn zus Luna en ik wilde graag 
bij haar meetrainen. Ik mocht 
selectie doen en werd aangeno-
men. Ik heb daar van veel goe-
de trainers, veel geleerd.”

Met de RTC Meiden O15 werd 
Evi in 2019 eerste op het UWG 
in Klagenfurt, Oostenrijk. “Dat 
was een gave ervaring!”

RTC Almelo
“Het liefst wil ik zoveel mo-
gelijk trainen, maar het moet 

ook haalbaar zijn. Ik had dus 
wel een dilemma toen ik werd 
aangenomen op het CSE. Ik heb 
natuurlijk ook verplichtingen bij 
de club, het reizen kost tijd en 
zit nog op school.” antwoord Evi 
op de vraag hoe ze het combi-
neert met RTC Almelo. Ze heeft 
nu de afspraak gemaakt eerst te 
starten bij het CSE en dan zou 
zien hoe RTC Almelo erin toege-
voegd kan worden. 

CSE
‘Centre for Sport and Educati-
on’ in Zwolle. Dat is de school 
waar Evi elke ochtend naartoe 
gaat met de bus. Het CSE is een 
unieke school in Nederland, 
waar allerlei sporters samen-
komen. Evi vertelt erover: “We 
beginnen de dag met trainen 
en dat wordt vervolgd met de 
lessen. Ik ga elke ochtend vroeg 
weg uit Apeldoorn. Het reizen 
kost me ongeveer een uurtje 
tot aan het station in Zwolle. 
Daar staat mijn fiets en fiets ik 
naar de sporthal. Na de training 
fiets ik naar school. We krijgen 
naast ruimte voor veel sporten, 
ook een goede begeleiding op 
school en begeleiding over ge-
zondheid. We hebben een ei-
gen fysiotherapeut en er wordt 
zelfs voor eten gezorgd. Na het 
trainen krijgen we kwark en 
als we klaar zijn met de lessen 
kunnen we een warme maaltijd 
halen, zodat we met een vol-
le maag door naar de training 
kunnen.”

Libero van Dames 4
Het gaat snel bij Evi. Van de 
mini’s naar de jeugd, waarna 
ze in een rap tempo door ging 
naar Dames 4. “Ik was altijd wel 

de jongste in het team en nog 
steeds, maar dat vind ik niet 
erg.”. Evi is de libero van het 
team. Een positie die, volgens 
Evi zelf, goed bij haar past. “Ik 
ren en vlieg graag overal heen. 
Dan is dit een leuke positie!” 
Met dan natuurlijk Kirsten Knip 
als voorbeeld. 

Veel bezig
Door Corona is nu alles nu een 
beetje anders, maar ‘normaal’ 
gesproken, probeert Evi om zo-
veel mogelijk uren in de zaal te 
maken. In Zwolle traint ze drie 
keer in de week en daarnaast 
doet ze krachttraining. Naast 
CSE, probeert ze waar mogelijk 
te trainen bij Alterno. Ook dat, 
doet ze drie keer in de week. 
Maar heeft ze dan nog wel tijd 
voor school? “We worden goed 
begeleid met plannen. Veel do-
centen hebben ook een sport 
achtergrond, dus begrijpen wat 
we allemaal doen.” Legt Evi uit. 

NK Beachvolleybal
Niet alleen in de zaal, maar ook 
in het zand kan Evi wel een goed 
balletje slaan. Afgelopen zomer 
stond ze nog op Scheveningen 
met Jana Bitter en dat ging zo 
slecht nog niet, vertelt ze. “Wij 
hadden op de eerste dag alle 
wedstrijden gewonnen en had-
den ons geplaatst voor de win-
naars-poule. Op de tweede dag 
waaide het enorm hard en be-
sloot de organisatie dat het niet 
verantwoord was om toernooi 
uit te spelen. Daar baalde we 
natuurlijk enorm van, want we 
waren net zo goed op dreef.”

“Ik vind beachvolleybal, naast 
zaalvolleybal, ook heel erg leuk. 
Ik heb meerdere toernooien ge-
speeld afgelopen zomer. Zowel 
JBC (Junior Beach Circuit) als in 
de 3de divisie. Maar ook dit was 
anders dan normaal, omdat het 
later begon door Corona.”

‘Lekker trainen’
“Ik wil graag veel trainen, kei-
hard werken en voor mij het 
hoogst haalbare halen. Ik wil 
graag leren van de beste trai-
ners. Ik heb al veel goede trai-
ners gehad en heb nu ook hele 

goede. Daar ben ik enorm blij 
mee en hoop dat ik nog een tijd 
bij het CSE mag trainen.”

Interview Interview

Evi Broekhuis 
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Nederlandse Open  
Jeugdkampioenschappen

Het is al een poosje bekend dat 
de voorronde van het NOJK 
(open club toernooi) in janu-
ari vervalt. Deze week heeft 
de bond bekend gemaakt dat 
er voor de tussenronde (20 
februari) meer plaatsen be-

schikbaar zullen zijn, maar al-
les nog onder voorbehoud dat 
het door kan gaan. Wij zijn al-
vast gestart met het benaderen 
van trainers en het samenstel-
len van teams. Voor sommige 
teams zullen selecties plaats-

vinden. We kunnen jullie ver-
tellen de trainingen in januari 
gaan starten (misschien zelfs al 
in december) en de betreffen-
de spelers/speelsters zullen per 
mail hier een uitnodiging voor 
krijgen. Wat nu nog wel even 

jammer en lastig is, dat ook 
hier de 17+ jeugd nog niet in 
teamverband mag volleyballen. 
Dat heeft ook gevolgen voor de 
NOJK teamtrainingen. 
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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

- ADVERTENTIES - 


