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Voorwoord
De zomertijd is gestart en
doordat het nu langer licht is,
kunnen er meer teams gebruik
maken van het Beachveld.
Mooi dat we het veld hebben
kunnen aanleggen, met dank
aan de eigenaar Han Reinders
en de medewerking van Villa
in Kleur. Met hen hebben we
een overeenkomst om de BSO
ruimte te huren, dus als de
BSO weer open gaat, zal daar
een groep starten. We zijn heel
blij met deze overeenkomst.
Zelfs bij koud en nat weer zie
ik teams actief op het veld,
fantastisch, natuurlijk hopen we
op een mooi voorjaar, zodat er
veel gebeacht kan worden.
Zoals jullie vast al ergens
gezien en gelezen hebben is
het klusteam onder leiding
van René Steenman afgelopen
maanden heel erg actief
geweest. Ik kwam op een
zaterdagochtend even langs,
zaten er een aantal onder de
grond om waterleiding buizen
die lek waren te repareren. Veel
zaken zijn aangepakt waarvoor
dank.
De bestuursvergadering aan
online gewoon door.
We
willen ook weer een Algemene
Vergadering houden, een
bericht hierover ontvangen
jullie van de secretaris. De ALV
zal online zijn, dat is best nieuw
natuurlijk maar het is beter dan
niks. Je kunt je opgeven als je
mee wilt doen dan krijg tzt een
link en natuurlijk de agenda.

Financieel
houdt
de
Penningmeester alles goed
in de gaten. We bekijken nu
elke maand wat de stand
van zaken is en wat welke
stappen we kunnen zetten.
Er zijn aanvragen ingediend
bij meerdere regelingen om
compensatie te krijgen voor de
kosten die we wel maken, maar
doordat er binnen niet gespeeld
en getraind kan worden, is er
geen ‘rendement’. We letten
ook goed op de uitgaven, zo
te zien kunnen we dit seizoen
positief afsluiten. Vandaar dat
we alle leden bij de komende
contributie inning voor 1
maand minder zullen aanslaan.
We horen ook dat een aantal
leden het niet nodig vinden,
als jij dat ook van mening bent,
mag je het geld overmaken
aan onze vereniging. Neem
daarvoor even contact op met
de penningmeester.

er vooruit gekeken worden,
omdat we er echt van uit
gaan dat het volgend seizoen
we weer kunnen trainen en
competitie kunnen spelen.
Tot slot wil ik aandacht vragen
voor onze sponsoren. Een
aantal heeft het echt moeilijk
in deze tijd. Ik wil een beroep
op jullie doen om als je iets wilt
kopen of anderszins, te denken
aan onze sponsoren. Zij denken
ook aan ons, en daarvoor heel
hartelijk dank.

Henk Wijnsma
Voorzitter
DROS Alterno

Mathijs is met een aantal
actieve leden om hem heen
al weer bezig met de
teamsamenstelling voor
komend seizoen. Dit
geeft
natuurlijk
wel een raar
gevoel, er bijna
niet
getraind
en nauwelijks of
geen wedstrijden.
Maar toch moeten

Adverteren in de Groene Flits?
Voor meer informatie:

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

Algemeen nieuws

Jeugdcommissie

Paasactiviteit jeugd
Afgelopen zaterdag (3 april)
was er voor onze jeugdspelers
een leuke paasactiviteit in en
om het park georganiseerd.
Meerdere teams gaven zich hier
voor op en gingen om de beurt
de strijd aan bij verschillende

onderdelen. Onder andere
bij het vlot en bij het (rauwe)
ei gooien ging het er fanatiek
aan toe! Achteraf is er gekeken
naar de hoeveelheid goede
antwoorden en hoe snel
iedere groep de opdrachten

Van de jeugdcommissie!

heeft uitgevoerd, hierdoor is
er ook een winnaar naar voren
gekomen. Meiden B3 heeft het
best gepresteerd! Gefeliciteerd
meiden & we hopen jullie
allemaal bij een volgende
activiteit weer te zien.

Gaan het Dros-Alterno terras weer open??
Helaas, zoals het er nu naar
uitziet, moeten we nog even
wachten. Maar dat wil niet
zeggen dat we stil zitten.

De voorbereidingen zijn in
volle gang. Alles moet weer
netjes schoon, zodat, als het
weer zover is, we direct ons
terras kunnen openen. Echt,
we zien er reikhalzend naar
uit. Even weer bijkletsen,
even elkaar weer live zien.
En dan natuurlijk genieten
van onze nieuwe overkapping,
zodat we ook als het weer iets
minder is, lekker kunnen blijven
zitten, zeker zolang het nog niet
binnen in het clubhuis mag. Dus

hup, handen uit de mouwen.
Jan Voortman van het klusteam
vroeg of Dames Top een handje
kon helpen. Gedurende de
afgelopen periode zijn de
klussers druk bezig geweest
in en rondom het clubhuis. En
dan weet je het wel. Overal
en nergens zooi, overal en
nergens is iets te vinden. En
sowieso, opruimen was hard
nodig. Sopje mee, container er
naast en alles wat weg kon, is
weggedaan. Iets een paar jaar
verstoft? Dan weg ermee. En

je komt natuurlijk ook dingen
tegen die je al jaren kwijt was.
Kortom, wij zijn er klaar voor.
En ook bij de bar is alles in
gereedheid gebracht. Nieuw
biertje, een nieuwe tap, het ziet
er schitterend uit. De koelkast
onder de bar staat er nu,
dankzij Hans, ook weer tiptop
bij. En nu de keuken en de bar
is opgeruimd, zijn we helemaal
klaar voor.

Zand is niet altijd zand
Oh, wat zijn we blij met
onze 2 eigen beachvelden.
Echt fantastisch dat dit nu
weer geregeld is. Natuurlijk
hadden we gehoopt om binnen
te kunnen sporten, maar
zolang dat niet kan, is dit een
uitstekend alternatief. Met nog
een beetje het zand van vorig
jaar in mijn hoofd, ging ik dit
jaar het veld op. En wat een
verschil. Enorm. Vorig jaar was
het zand hard en grof, lagen er
grote stenen tussen en werd het

zand steeds vaster. Dit jaar, dit
jaar is het anders. Dit jaar lekker
fijn zand. Het is nog koud aan
de voeten, maar als het straks
echt zonnig wordt, lijkt het alsof
je echt aan ‘the beach’ zit. Het
wordt volop pret op de velden,
dat staat vast. Ook als we weer
naar binnen mogen.
Waarom ook niet als het lekker
weer is? Lekker buiten sporten.
En zodra de terrassen weer
open mogen, wordt het toch 1
groot feest. Ik zie het al helemaal

voor me. Ik zit al te genieten.
Voorpret is zeker zo leuk.

Ben je ook zo blij met
het droge, losse zand van
afgelopen week? Na de koude
natte hompen nat zand was
het een verademing om het
warme losse zand tussen je
tenen te voelen. Hopelijk blijft
het weer de komende periode
lekker
volleybalvriendelijk.
En zit het een keer tegen en
regent het echt te hard, spreek
dan met je team af om op de
trainingstijd thuis lekker actief
te zijn, als het kan via zoom of
teams, met de trainer erbij die
je op afstand lekker kan laten
zweten. Zo houden we contact
met elkaar en blijf je fit.

Gek seizoen, gauw
door naar het
volgende
Het gekke seizoen dat nooit
echt begonnen is, loopt al weer
bijna op het eind. We zijn in de
jeugdcommissie druk bezig met
de voorbereidingen voor de
teamindelingen voor komend
seizoen. Omdat de spelers/
speelsters amper wedstrijden
hebben gespeeld, hadden
we graag de teams hetzelfde
gehouden. Helaas gaat dit niet
omdat wij rekening moeten
houden met de leeftijdgrenzen
van spelers/speelsters.
Wij zullen proberen om
de leeftijdsgroepen zoveel

mogelijk bij elkaar te houden
en in de loop van het komende
seizoen zullen wij, daar waar
mogelijk, voor diegene die
daarvoor
in
aanmerking
komen meetrainmogelijkheden
creëren. De komende weken
zullen de coördinatoren weer
komen kijken bij de trainingen.
Zo kunnen zij zich ook een beeld
vormen. Mocht je als speler of
ouder vragen hebben over het
komend seizoen, bespreek die
dan vooral met je trainer en/of
de coördinator.
De
nieuwe
voorlopige
teamindelingen zullen op 1 mei
gepubliceerd worden op de site,
gelijk met die van de senioren
en mini’s.

Aanpassing
spelregels
De Nevobo heeft voor volgend
jaar een aantal aanpassingen in
de spelregels aangekondigd. De
nethoogte, veldafmetingen en
serviceregeling voor de C-jeugd
worden gelijk getrokken voor
de Topklasse, Hoofdklasse en
1e klasse. De nethoogtes en
veldafmetingen zijn te vinden
op de Nevobo site.
De aangepaste service regeling
voor de C-jeugd zal alleen
nog in de 2e en 3e klasse
gelden: Een speler mag bij de
servicebeurt maximaal drie

keer serveren, daarna wordt
er verplicht doorgedraaid in
de opstelling. De service dient
achter de achterlijn uitgevoerd
te worden. Voor alle overige
aanpassingen
wat
betreft
klasse-indelingen verwijzen wij
jullie naar de Nevobo website
onder het kopje vernieuwde
opzet jeugdcompetitie.

met de bond te kijken of we wat
groter kunnen uitpakken deze
keer, om (hopelijk) te vieren dat
we weer wat meer kunnen dan
nu. Voorlopige planning:
- 4/5 september: senioren
voorbereidingstoernooi
- 11/12 september: jeugd
voorbereidingstoernooi
- 18 sept start competitie

De Grote Alterno Pass Sportevenement
Speurtocht/
Accres organiseert op 4 mei bij
bootcamp
Zaterdag 3 april wordt er weer
een super leuke jeugdactiviteit
georganiseerd. Er komt een
Alterno –paas speurtocht/
bootcamp. Op moment van
verschijnen van deze flits is het
al begonnen, dus kijk voor foto’s
op de website / social media.

3e Apeldoorn
Volleybalstad
Voorbereidingstoernooi (AVV)
Voor de derde keer wordt
in september samen met
Volleybalvereniging SV Dynamo
het Apeldoorn Volleybalstad
Vo o r b e re i d i n g sto e r n o o i
georganiseerd. We zijn bezig om

Groen-Wit een sportevenement
waar verschillende sportverenigingen aan deelnemen. Dit staat
in het teken van sportstimulatie.
Alterno is gevraagd om hieraan
mee te werken en uiteraard willen wij hier als club een bijdrage aan leveren. Als club willen
wij, zeker in deze tijd, uitstralen
dat wij het belangrijk vinden
dat iedereen mag bewegen.
Dit evenement wordt georganiseerd voor zowel kinderen uit
het primair als het voortgezet
onderwijs. Neem dus ook gerust je broertje, zusje, vriendje
of vriendinnetje mee naar deze
sportdag! Meer informatie komt
binnenkort naar jullie toe!

- 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
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