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Voorwoord

Wat brengt 2021 ons ?
Deze vraag stellen we ons allemaal, we willen weer terug
naar ……

Namens het bestuur wensen
we jullie allemaal het
allerbeste toe in 2021.
Het zal nog wel even duren
voordat we de ballen weer uit
de kast kunnen halen en wanneer we elkaar in het clubhuis
kunnen ontmoeten. Wanneer
worden er weer wedstrijden
georganiseerd? Hier is echt
niets over te zeggen. Hou de
site in de gaten, daarop zullen direct mededelingen
verschijnen als er weer
getraind kan worden.
Maar blijf niet stil zitten …..
Sporten is voor iedereen toch wel heel belangrijk om te blijven
doen, blijf bewegen

met of zonder bal. Samen met
je huisgenoten of 1 ander persoon in je tuin of in het park.
Een goede lichamelijke conditie
is altijd al belangrijk, maar zeker
in deze tijd.

accommodatie is ook nog
steeds een belangrijk punt van
aandacht. We hopen dat we
voor de zomer hierover iets
kunnen melden, het blijft wel
een ingewikkeld vraagstuk.

In de Algemene Vergadering
van februari vorig jaar hebben
we uitgebreid gesproken over
de toekomst van onze vereniging. We hebben het Groene
Hart toen opnieuw invulling
gegeven. Dit seizoen zijn we
gestart om een aantal zaken
op te pakken. We investeren
in de jeugd en mini’s met het
Superclub programma. Met de
activiteitencommissie
wordt
nagedacht en onderzocht welke
activiteiten door jullie als leden
belangrijk worden gevonden.
Hoe verder met een goede

Financieel blijft het ook ongewis hoe het seizoen gaat verlopen, de bar inkomsten vallen in
ieder geval weg. Dus we zullen
moeten afwachten hoe zich dit
ontwikkeld. We houden jullie
op de hoogte.
Ik hoop dat ik een volgend keer
weer meer over het volleyballen kan schrijven en hoe we
weer veel plezier vinden in het
elkaar ontmoeten in onze hal.
Het gaat jullie allemaal goed.

Henk Wijnsma
Namens het ...
DROS Alterno

Van de jeugdcommissie
Allereerst willen we alle
leden een heel mooi, gezond
en sportief 2021 wensen. We
hopen elkaar snel weer te
mogen ontmoeten in de
Alternohal.
In de vorige Groene Flits
schreven we over een aantal
leuke dingen die we voor onze

jeugdleden in petto hadden in
december. Helaas gooide
Corona wederom roet in het
eten en zitten we allemaal
noodgedwongen thuis. Toch
blijven we als jeugdcommissie hopen dat de activiteiten
die we hadden bedacht alsnog
plaats kunnen vinden op een
later moment. Als de sporthal

weer open mag en we met de
jeugd weer mogen volleyballen,
dan zullen we de activiteiten
weer gaan inplannen.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor
de NOJK. Zoals jullie weten is
de voorronde geannuleerd en
hoopt de NeVoBo dat er in
februari wel een tussenronde

kan plaatsvinden. Dit hopen wij
ook. De trainers zijn al
gevraagd en hebben er heel
veel zin in om te starten met
de trainingen. Zodra ook hierin
meer duidelijk is, zullen we dat
communiceren.

Adverteren in de Groene Flits?
Voor meer informatie:

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

Algemeen nieuws

Interview

Coronateam 2021
Coronateam wenst iedereen
een goede gezondheid en een
fantastisch 2021
Tja, halverwege dit jaar
moesten we er toch aan
geloven. Een apart team voor
al het Corona-geweld dat
over ons heen kwam. Veel
maatregelen en evenveel
onduidelijkheid. Dit moest in
goede banen geleid worden.
Met een team, waarin veel
disciplines
zijn
vertegenwoordigd, zijn we aan de slag
gegaan. Keer op keer moesten
we bijstellen, besluiten herzien,
discussies opnieuw voeren,
de looproutes in ons complex
wijzigen,… en we zijn er nog
niet.
Van de zomer konden we
gelukkig
beachen.
Nog
zoekende naar de juiste
interpretatie van de regels,
zullen we best her en der niet
helemaal correct zijn geweest.
Maar we deden en doen nog
steeds ons best. Zeker niet om

de grenzen op te zoeken.
Hoewel we volleyballen en
alles wat erbij hoort, enorm
missen en we er alles aan doen
om dat weer mogelijk te
maken, staat de
gezondheid
van
ied e re e n
altijd

vooro p .
En dat
maakt het
soms dat wij
een ander besluit
nemen dan een (buur)
vereniging, een ander besluit
dan de NeVoBo, een ander
besluit dan iemand persoonlijk
denkt.

Binnen ons team wordt ook
gediscussieerd en wij zijn het
zeker niet altijd met elkaar
eens. Maar weet, wij wegen
alles af, de voors, de tegens,…
en wat zijn de gevolgen. Ieder
vanuit zijn
eigen
standpunt

kiest
e e n
opinie.
En
dan
moet er een
besluit worden genomen. Ook niet altijd even
gemakkelijk en niet altijd even
populair. Maar gesteund door
iedereen in ons team, komen
we er uit.

Desalniettemin, mocht je soms
denken: waar zijn zij in
godsnaam mee bezig? Meld je.
Mail dan naar
corona@alterno-apeldoorn.nl
Vooralsnog durf ik hardop uit te
spreken dat wij het goed hebben gedaan. Er zin natuurlijk
besmettingen geweest binnen
Alterno, maar gelukkig, voorzover wij weten, is het aantal zeer
beperkt gebleven en is iedereen
er goed doorheen gekomen.
Laten we dat vooral zo houden.
Ik wens iedereen natuurlijk een
supergezond 2021 en waar ik
normaal ook roep: een
sportief 2021, vrees ik dat dit
voor nu nog even een loze kreet
is. Maar als het weer zo ver is,
dan omarmen we het
volleyballen en alles wat erbij
hoort. En dan gaan we er een
super sportief 2021 van maken.
Blijf gezond,
groet, Monique

Oliebollen en appelflappen
Wat leuk om een deeltje van
onze leden weer in levende
lijve te zien bij het ophalen
van de oliebollen en appelflappen. Niet zoals anders, gezellig
onder het genot van een kop

koffie even bijkletsen. Nee,
dat zeker niet, maar wel even
elkaar zien, snel even wat uitwisselen in de zin van: Hoe gaat
het?’. En dan weer door. Want
Coronaproof
moest
alles

gebeuren.
Eénrichtingsverkeer, open deuren, alles klaar
gelegd en het ging super.
Dank Alternoten voor jullie
bestellingen.
Dit
leverde
weer een mooie bijdrage

van meer dan 500 euro op,
welke zal worden besteed aan de
beveilgingscamera’s
voor
buiten.

Oud-Alternoot Jordi van Andel van mini’s
Alterno tot Eredivisie bij SSS Barneveld
Menig Alternoot die al een
tijdje bij de club zit kent hem
wel... Jordi van Andel. Als mini
kwam hij bij Alterno binnen en
snel groeide hij uit tot profvolleyballer voor het TalentTeam
Papendal, Active Living Orion
en Bielderman Koetsier/SSS.
Naast dat, mocht Jordi ook
nog zijn debuut maken voor
Jong Oranje.
Naar Alterno
In de G1, wat tegenwoordig
niveau 3 is bij de mini’s, begon Jordi zijn volleybal avontuur. Via de F1, E1, D1, C1, B1
en de A1 mocht hij naar Heren
3. De laatste wedstrijd die Jordi speelde was met Heren 2.
Maar waarom koos hij eigenlijk
voor Alterno? “Ik speelde, voor
ik bij Alterno terecht kwam, al
volleybal bij BSV Beekbergen.
Mijn oom Onno vertelde dat
er in Apeldoorn twee clubs waren waar ik beter kon worden
én meer plezier zou kunnen
beleven. Ik heb voor Alterno
gekozen, omdat
er veel
activiteiten
werden georganiseerd
zoals
het
minikamp,
ge n e rat i e toernooien,
twee te-

gen twee toernooien, vossenjachten en sinterklaasfeesten.
Dat was een goede keuze!”

Plezier maken
Inmiddels komt Jordi uit als libero voor Bielderman Koetsier/
SSS. Hij heeft al aardig wat ervaring op gedaan in zijn carriére,
maar wat heeft hij bij Alterno
geleerd, waar hij nog altijd profijt van heeft? “Op technisch
vlak kan ik wel een uur doorgaan. Er zijn ontzettend veel
mensen binnen de vereniging
die mij (en anderen) hebben
geholpen om op een hoger niveau te komen. Toch is het allerbelangrijkste wat je bij Alterno leert, plezier maken. Je leert
dat je het samen moet doen,
want volleybal is een teamsport. Alterno is één familie.”
Het eerste wat opkomt bij
‘Alterno’
Als we Jordi vragen
waar hij als
eerst aan
denkt
bij Alterno,
komen
er
meerdere dingen bij
hem op. Iets wat meerdere Alternoten zich misschien wel
kunnen herinneren. “Bij Alter-

no denk ik gelijk aan groen, een
unieke hal, een laag plafond,
stoppen die doorslaan waardoor het licht weer uitvalt tijdens een Eredivisiewedstrijd,
trommels, kijken naar Dames
1 en Heren 1, mini- en jeugdkamp, Open Club en ‘Witje’.”
Open club
Naast al het bovenstaande,
komt er ook een andere herinnering bij Jordi naar boven.
Dat zijn de Open Club jaren,
die hem altijd bij zullen blijven.
“Waar je tegenwoordig ziet dat
clubs spelers van andere verenigingen uitnodigen om bij hen
Open Club te spelen hebben wij
altijd met twaalf Alternoten gespeeld. Zeven van de acht jaren
hebben we een medaille gewonnen en dat was een echte
teamprestatie, met elk jaar zijn
eigen verhaal.”
Uitgevlogen
Tijdens zijn laatste seizoen bij
Heren 2 kreeg Jordi het aanbod
om voor het TalentTeam Papendal te spelen. Een mooie kans,
die hij met beide handen greep.
“Het was een grote stap om de
eredivisie in te gaan, maar ik
wilde het heel graag. Het feit
dat Alterno Heren 1 zich dat
seizoen terug ging trekken uit
de Eredivisie, wat natuurlijk
ontzettend jammer was, gaf
ook een extra reden om de stap
richting Arnhem te zetten.”
Jong Oranje
Naast het trainen op Papendal,
kwam Jordi ook nog via selectietrainingen in het Oranje tenue
terecht. “Bij die selectietrainingen kom je in een gezelschap
terecht van ongeveer 16 man.
Uit die selectie wordt elk jaar

12 man gekozen om Nederland
te vertegenwoordigen op toernooien. Zo heb ik bijvoorbeeld
een toernooi in Duitsland gespeeld en zijn wij nog in België,
Italië en Slovenië geweest voor
oefenwedstrijden. Dat was ontzettend gaaf.”

Terug naar Alterno
Als we Jordi vragen of hij zichzelf ooit nog terugziet in het
Alterno-groen, is het antwoord
direct “Ja!” Hij sluit zijn verhaal
af met een kleine toelichting.
“Dat is ook de eerste gedachte
dat in mij opkwam toen ik voor
het TalentTeam Papendal koos.
‘Ik kom terug!’ Ik spreek soms
jongens die nu zijn gestopt of
ergens anders spelen. Ook zij
hunkeren terug naar wedstrijden in het groen.”
Tekst: Quinty Wolters
Datum: 01-01-2021

- ADVERTENTIES -

HOUWER & RUIJS
TROTSE PARTNER VAN
ALTERNO
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

SPECIALISATIES H&R:

APELDOORN - EPE - ZWOLLE

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportmedische begeleiding

beschikbaar voor bedrijven en particulieren.

Revalidatietraining

Door onze patiëntgerichte benadering,

Arbeidsfysiotherapie

de minimale wachttijd, de diversiteit in

Vitaliteit en Preventie

Geslaagde rijlessen
starten bij De Weerd

specialismen en behandeltechnieken leveren

www.deweerd.net

wij een bijdrage aan het ﬁt maken en houden
van sporters, werknemers en bedrijven.

Rijbewijs

A | AM | B | BE | C1 | C | CE | D

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

Colofon
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