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Voorwoord

Groene Flits………
Wat mooi dat de jeugd en mini
commissie met behulp van de
allerlei andere mensen weer
activiteiten kunnen organiseren voor onze jeugd. Heel mooi
en heel belangrijk voor onze
jeugdleden. Dat ze weer
kunnen bewegen, even het
huis uit, weer anderen kunnen
ontmoeten. Deze activiteiten
staan ook open voor andere
jongeren die een keer mee
willen doen. Wel graag even
melden aan de jeugd of mini
cie, dan kunnen ze kijken bij
welke groep ze het beste
kunnen aansluiten.
Het Beachveld ligt er weer,
waarvoor dank aan Han Reinders (eigenaar van de grond)
en onze buren Villa in Kleur dat
weer hun terrein mogen gebrui-

Beachveld, voorlopig
alleen voor de mini’s
en jeugd.
Zoals jullie vast al gehoord en
gelezen hebben, het beachveld is er weer. Dat biedt snel
perspectief, zodra de overheid
besluit om weer te mogen sporten, vaak eerst buiten, voor Alternoten boven de 18 jaar. We
hopen dat dit snel weer kan. En
dan zullen we er ook optimaal
gebruik van gaan maken. Houd
dus de berichtgeving op de site
in de gaten.

ken. Als de BSO weer mag, zal
Villa in Kleur ook een groep starten in ons gebouw. We zijn heel
blij met hen als nieuwe huurder.
De ruimte is door hen zelf mooi
opgeknapt.
Nu is het nog wachten dat ook
de senioren weer samen mogen gaan sporten. En natuurlijk
het liefst ook binnen. En dat de
kantine weer open kan … en we
kunnen genieten van de drankjes van onze nieuw brouwer …
en gebruik kunnen maken van
de mooie overkapping … en
weer lekker elkaar kunnen ontmoeten … en leuke activiteiten
kunnen organiseren … en ….
Wie weet .. nog wat competitie
wedstrijden kunnen spelen…
We blijven hopen met zijn allen
dat de ontwikkelingen van de

Corona zo goed gaan , dat dit
weer kan.
Het bestuur heeft het besluit
genomen om dit eerste kwartaal bij de senioren één maand
niet te innen. U hebt er een
brief over gehad. Wel mooi dat
er een aantal leden zijn die die
maand contributie wel willen
betalen, heel mooi, we kunnen
dit natuurlijk goed gebruiken
voor nieuw materiaal etc. Waarvoor vast onze dank. De penningmeester is heel alert om de
regelingen van de overheid in
de gaten te houden en een beroep te doen op een financiele
bijdrage van het rijk als dat kan.
We hopen ook dat de Nevobo
een deel van de kosten gaan
terugbetalen. Dit allemaal meegerekend staan we er financieel

nog redelijk voor die seizoen.
Mooi dat deze Groene Flits ook
weer een beetje over sporten
kan gaan … hopelijk de volgende keer nog meer en voor meer
groepen.
Bij alles wat we ondernemen,
wordt steeds goed gekeken of
dit allemaal past binnen de regelgeving en de kans op onderling elkaar besmetten zo klein
mogelijk is.
Namens het bestuur wensen we
jullie het allerbeste en hopelijk
blijf je gezond.

Henk Wijnsma

Namens het bestuur,
DROS Alterno

Toch weer leuk meegenomen
In 2020 hebben we ruim 5200
blikjes/flesjes ingeleverd bij een
verzamelpunt. Deze actie van
de gemeente ‘Heel Apeldoorn
Rein’ loopt al enige jaren. Per ingeleverd flesje/blikje ontvangen
wij als vereniging 5 cent. Klinkt
niet veel, maar het telt toch
lekker door. Zelfs in 2020. Met
name tijdens de zomerperiode,
toen het terras van ons clubhuis
open mocht en we met blikjes
werkten, is er weer het nodige
verzameld. Omgerekend ruim
250 euro wat we ontvangen
van de gemeente. We moeten
daarvoor wel het terrein rond-

om onze hal schoonhouden én
de lege flesjes/blikjes naar een
depot (flesseninname) brengen, bv De Mheen of Eglantier. Ook in Ugchelen is een
depot. Ook jij kunt
helpen sparen, want
ook in 2021 loopt
deze actie nog
door. Lever je
lege
drankblikjes/-flesjes
(zoals AA, waterflesjes etc)
in bij een fles-

seninname, toets de code van VV
Alterno in (1003) en we zijn weer
blij met iedere 5 cent. Én
zo ruimen we met z’n
allen een beetje op
en houden de
omgeving
schoon.

Jeugdcommissie

Interview

Jeugd Alterno ontwaakt uit winterslaap
Wie de social media een beetje
volgt, weet dat er lekker veel te
doen was afgelopen tijd voor
onze jeugdleden. En er staat
nog meer op stapel – deze
week openen weer de Alterno
Beachvelden. Wat nou winter!
Eerlijk gezegd waren we een
beetje uit het veld geslagen, als
jeugdcommissie, in december.
Het ging net zo lekker… AVA was
gestart, alles voor het NOJK was
voor elkaar, met echt een heel
gaaf team van trainers… Toen
kwam de lockdown. We moesten het maar even accepteren.
Eind januari hebben we alle
jeugdtrainers bij elkaar geroepen, ook die van seniorenteams
met veel jeugd erin. In een gave
onlinemeeting hadden we binnen de kortste keren een stapel
ideeën bedacht: bootcamps,
voetbalpotjes, atletiekvormen…
Veel teams bleken ook al lang
dingen te doen:

- Het jonge D5 bedacht dat het
supergaaf was om op een grasveldje ergens in het Woudhuis
te volleyballen in de regen.
- JB1 en JC1 zijn lekker gaan
badmintonnen op een veldje op
onze eigen parkeerplaats.
- De bijzondere combinatie
H5-H2-H1-under-18 vond een

sportveldje bij een school om
lekker te basketballen en te
voetballen.
- MB1, MC1 en MC2 hebben
een gave bootcamp met boksen
en trapzakken gedaan in de winterse koude.
- JC2 doet iedere zaterdag in het
Mheenpark na een uitgebreide
warming-up aan Kaboembal.
Geen idee wat dat is trouwens.
- En dit weekend is er ook weer
een gave bootcamp, georganiseer in samenwerking met onze
huurder SportLokaal.
Je moet vooral eens op de site
kijken of social media, daar
staan ook foto’s. Zo ontzettend
gaaf om te zien!!
De grootste honger bleef toch
het volleyballen, bleek tijdens
de trainersbijeenkomst. We zagen vooral kansen voor een eigen beachveld, zodat alle teams
weer konden gaan trainen. Ook
al was het winter. Binnen een
week was het veld een feit,
dankzij de inzet van veel leden
en hun contacten. Nu ligt er
weer een prachtig veld op het

terrein achter Villa-In-Kleur,
met beter zand dan de vorige
keer. Afgelopen week is er een
beschermlaag rond het prikkeldraad aangelegd, zodat niet
alle ballen weer lekraken. En er

is weer een hoog net geplaatst
tussen het veld en de BSO. Dit
weekend wordt er voor het
eerst getraind. Ook AVA gaat
weer van start. Het trainingsrooster staat op de site, net als
het de nieuwe corona-richtlijnen. Lees ze goed voordat je
komt trainen!
Het levert natuurlijk ook weer
vragen op: hoe kunnen we AVA
op dezelfde dag plannen als de
trainingen van het eigen team?
Is het wel verstandig om weer
te sporten, de middelbare scholen blijven toch niet voor niets
dicht? Waarom wordt er niet
getraind op de eigen trainingsdag? We snappen die vragen
wel, en we hopen dat iedereen
de antwoorden ook snapt: om
18.00u is het donker en veel trainers werken overdag en er zijn
school en studie. Dus de meeste

teams trainen in het weekend.
Het is niet te voorkomen dat
er dan teams op dezelfde dag
trainen als AVA, of we dat nu op
zaterdag of zondag plannen. We
kunnen natuurlijk best wachten met AVA, maar we willen
eigenlijk liever iedereen zo veel
mogelijk kans geven om weer te
sporten. Want ja, veiligheid voor
alles, en dat snertvirus moeten
we kwijt. Maar alleen maar thuis
achter het beeldscherm zitten,
het gebrek aan sociale contacten en beweging, dat is ook niet
gezond. We willen graag iedereen weer de kans op beweging

en contacten gunnen, en leven
daarbij steeds de richtlijnen na.
Dus ja, het is niet zoals normaal
en ook niet optimaal, maar we
hopen toch dat iedereen weer
wat gezonder kan worden door
lekker samen te sporten.

Nu, genoeg maar weer, we wensen iedereen heel veel plezier
met sporten. Wees voorzichtig
met elkaar, blijf thuis bij klachten, en als je er wel bent: heel
veel plezier toegewenst!!
Rob van den Dool
Voorzitter jeugdcommissie

Britt Rösler en Marnick Bredenoort
Twee jonge talenten van Alterno, Britt Rösler en Marnick
Bredenoort, spelen nu beide
op het hoogste niveau in de
Alternohal. Britt in het eerste
dames team, uitkomend in de
Topdivisie en Marnick in het
eerste heren team, uitkomend
in de 2e Divisie.

Zit je nog op school, doe je een
studie, werk je? Zo ja, waar?
Britt: ,,Ik zit in mijn laatste jaar
van de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker
op het Aventus in Apeldoorn. En
ik loop stage bij het kroonpad
wat speciaal onderwijs is! Als
bijbaantje pas ik op 2 kindjes.’’
Marnick: ,,Ik zit op het Aventus
in Apeldoorn. Binnen het Aventus volg ik de opleiding sport
en bewegen. Momenteel zit ik
in het tweede leerjaar. Hier leer
ik lesgeven aan verschillende
doelgroepen. Ik verdiep me nu
in het lesgeven binnen speciaal
onderwijs. Verder werk ik nog
bij de Dirk van de Broek.’’
Waarom heb je er destijds voor
gekozen om bij Alterno te gaan
volleyballen?
Britt: ,,Mijn oudste broer Mike
speelt ook bij Alterno en vroeger ging ik altijd mee naar zijn
trainingen en wedstrijden. Het
leek mij ook wel heel leuk om te
gaan volleyballen, dus toen ben
ik van dansen gegaan om te volleyballen.’’
Marnick: ,,Ik heb vroeger getwijfeld of ik op voetbal of volleybal zou gaan. Nadat ik op
allebei de sporten heb gezeten
kwam ik er achter dat ik volleybal leuker vond. De keuze om bij
Alterno te gaan volleyballen was

makkelijk voor mij, aangezien
de rest van mijn gezin al lang bij
Alterno rond liep.’’
Hoelang speel je nu bij
Alterno?
Britt: ,,Vanaf mijn 6e speel ik bij
Alterno dus nu 12 jaar.
Marnick: ,,Ik speel bij Alterno
sinds mijn zesde, dus dat is nu
ongeveer elf jaar.’’
Hoe is je Alterno loopbaan
precies gegaan?
Britt: ,,Ik ben begonnen bij de H
en zo ben ik eigenlijk elk niveau
langs gegaan op de A na. In de
C1 bij Rien ben ik op het midden
gezet maar in de B1 heb ik aangegeven dat ik liever diagonaal
wilde spelen en dat speel ik nog
steeds. Na de B1 was het de bedoeling dat we met het team
naar dames 6 gingen maar toen
zijn we doorgestroomd met Eric
naar dames 4. Na 2 jaar dames
4 ging ik naar dames 2 en nu dus
dames 1.’’
Marnick: ,,Toen ik uit de mini’s
kwam ben ik van de C3 naar de
C1 gegaan. Na de C1 werd ons
team verdeeld tussen de B1 en
B2, omdat ze ons niet nog een
jaar in de C wouden houden.
Ik kwam in de B2. Vanuit de B2
ben ik naar de A1 gegaan. Na
daar twee seizoenen te hebben
gespeeld ben ik in Heren 1 gaan
spelen.’’
Hoelang speel je nu bij dames
1/heren 1?
Britt: ,,Sinds dit seizoen!’’
Marnick: ,,Toen ik in de A1 zat
heb ik op 22 maart 2019 mijn
eerste wedstrijd gespeeld bij
Heren 1. Het seizoen daarop
kwam ik in Heren 1 te spelen.
Nu ben ik met mijn tweede seizoen bezig.’’
Wat is de mooiste wedstrijd
die je hebt gespeeld met dames 1/heren 1?

Britt: ,,Helaas hebben we nog
maar 2 wedstrijden gespeeld
door een of andere virus…
maar ik vond de wedstrijd tegen dynamo thuis heel leuk om
te spelen. Bij iedereen ging die
wedstrijd eigenlijk heel goed en
de sfeer in de hal was heel leuk
door de dj’s.’’
Marnick: ,,De mooiste wedstrijd
die ik heb gespeeld voor Heren 1
is de bekerwedstrijd tegen NVC.
Dit vind ik de mooiste wedstrijd,
omdat ik vóór deze wedstrijd
enorm benieuwd was naar het
niveau van NVC, aangezien zij
een eerste divisie ploeg zijn en
ik nog nooit een wedstrijd op
dat niveau had gespeeld. Het
was een leuke en spannende
wedstrijd die we met 3 -0 hebben gewonnen.’’
Je bent (een van de) jongste
binnen het team. Wat vind je
daarvan?
Britt: ,,Dat maakt mij eigenlijk
niet zoveel uit. We hebben een
gezellig team dus dat scheelt.
Het fijne is dat ik kan leren van
andere meiden die al veel ervaring hebben. Maar ook met
de ouderen meiden kan je over
dingen praten die niet alleen
over volleybal gaan…’’
Marnick: ,,Ik vind het leuk dat
ik de jongste in het team ben,
omdat ik kan leren van de
ervaren spelers. Ik
kan met iedereen
in het team goed
opschieten en heb
geen last van het
leeftijdsverschil.’’
Heb je een herinnering aan Alterno
die je altijd zal
bijblijven?
Britt:
,,Ik
heb best
wel
veel
herinneringen die mij

bij blijven. Alle mini/jeugdkampen bijvoorbeeld maar ook de
open clubwedstrijden. Verder
heb ik hier mijn eredivisie debuut mogen maken wat ik ook
niet meer ga vergeten. Maar
wat ik echt nooit meer ga vergeten is dat ik veel domme
blunders heb gemaakt waar ik
nog steeds vaak aan herinnerd
wordt.’’
Marnick: ,,De mooiste herinnering die mij bij zal blijven bij
Alterno is het jaar in de C1 waar
we de gesloten club kampioenschappen hadden gewonnen
en dus Nederlands kampioen
waren. De finalewedstrijd was
een hele spannende wedstrijd
waarbij we de beslissende set
met 15-12 wonnen.’’
Wat zou je nog graag willen
bereiken bij Alterno in de toekomst?
Britt: ,,Het lijkt mij super leuk
om met alterno weer eredivisie
te gaan spelen.’’
Marnick: ,,Ik wil bij Alterno het
hoogst haalbare niveau spelen
en uiteindelijk op het centre
court onze thuiswedstrijden
kunnen spelen.’’
Wil je nog iets aan je verhaal
toevoegen? Of iets dat je nog
kwijt wilt?
Britt: ,,Ik hoop iedereen snel
weer in de Alternohal te
zien en dat we weer mogen volleyballen!!’’
In een van de volgende Groene Flitsen kijken we met
coaches naar het
opleidingstraject
van de Alterno jeugd
Te k s t :
Quinty
Wolters

- 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
Adverteren in de Groene Flits?
Voor meer informatie:

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