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

Toch trainen, maar dan op zaterdag
De afgekondigde corona maatregelen zorgden ervoor dat de trainingen na 17 uur moesten worden stopgezet. Hoe jammer, maar we 
snappen het. De Nevobo ging nog overleggen over de wedstrijd-zaterdagen, maar heeft  besloten ook de competi ti e onder het ere-di-
visie niveau stop te zett en. Dat bood voor ons weer kansen. Na overleg met vragen als willen we dit, is dit wenselijk, is er behoeft e aan 
en kunnen we dit doen, is besloten de zaterdag te gebruiken als trainingsdag voor alle teams  (senioren en jeugd). Nagenoeg alle teams 
maken hiervan gebruik. In een aantal gevallen is er voor een combinati e gekozen op verzoek van de teams zelf. Fijn dat we toch nog 
kunnen volleyballen. En hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar weer op onze eigen ti jden sporten. 

Livestream 
Rond 12 november kwam er bij 
het mediateam de vraag of er 
weer livestream mogelijk was 
bij Alterno. 
Vorig jaar hebben we ook 
voor een periode van 2 weken 
livestream gehad waarna het 
gehele volleybal er uit ging.
In het voorjaar zijn de camera’s 
weer terug gegaan naar Kugel 
omdat het er naar uitzag dat 
we weer normaal konden gaan 
volleyballen.

Het antwoord was dus nee, 
dat is op dit moment nog niet 
mogelijk.

Binnen het mediateam hebben 
we kort overlegd en de vraag 
bij René Kugel gesteld hoe snel 
we weer livestream kunnen 
hebben. Antwoord was, dat 
komt goed. 

 Op vrijdag morgen  19 nov 
zijn we met Kugel, Riccardo, 
Wim, Jan en Peter aan het 
werk gegaan om de camera’s 

weer te installeren en door de 
medewerking van Wim ook 
livestream te verzorgen van de 
wedstrijden op centercourt van 
Dames 1.
Vrijdagavond gingen weer live 
met prima beelden.
Om de livestream te laten 
slagen wordt er van de tellers 
bij de wedstrijden verwacht dat 
de score bijgehouden wordt op 
de laptop. We zijn nog steeds 
bezig om te kijken of we het 
streamen nog makkelijker 
kunnen maken.

De wedstrijden zijn later ook nog 
terug te zien op ons YouTube 
kanaal “Alterno livestream”, 
dit YouTube kanaal is gemaakt 
door Quinty Wolters.

Laten we hopen dat we weer 
gauw kunnen genieten van het 
volleybal als publiek in de hal 
of met livestream, of misschien 
wel allebei.

Kugel (René & Nathan), Wim, 
Jan, Tonnie, Quinty  en Peter 
bedankt voor jullie werk.

Mediateam Alterno.
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Lotenverkoop

Lotenverkoop

Alterno sjaal

Oliebollen

December maand bij Tempelman

Nieuw concept AVA: thematrainingen voor 
de jeugd vandaag gestart!
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Prachti ge opbrengst via 
Clubsupport van de Rabobank
Geweldige opbrengst van 
PLUS: Spaar je club gezond
Mooie opbrengst van de Grote 
Club Acti e: Loten verkoop

Wat een mooi bedrag hebben 
we mogen ontvangen van 
de Rabobank, doordat jullie 
gestemd hebben op vv Alterno 
en Stg. EBA. Geweldig. Samen 

goed voor een bedrag van ruim 
2800,-.  Dit waren onze doelen. 
De nummers 2 en 3 kunnen we 
afvinken. En voor nummer 1 zal 
een bedrag apart gezet worden 
om in het voorjaar aan te gaan 
schaff en. 

1. Nieuw beachvolleybal 
 materiaal
2. Nieuw spelmateriaal voor 
 de allerkleinste Alternoten

3. De fi nanciering van de 
 warmteboilers (zodat we 
 weer warm kunnen 
 douchen).

Ook de PLUS acti e is zeer 
geslaagd. Iets meer dan 
1900 euro mogen wij straks 
ontvangen. De Grote Club Acti e 
opbrengst is iets meer dan 1100 
euro. 

En er zijn alti jd weer 
nieuwe wensen. Zo wil de 
accommodati e commissie 
voorbereid zijn op (groot) 
onderhoud en over middelen 
beschikken om dit te kunnen 
uitvoeren. Hierbij moet ook 
gedacht worden aan het zo 
energiezuinig mogelijk maken 
van onze Alterno locati e. Daar 
is al heel veel in gebeurd. 

De Alterno Volleybal Academie 
(AVA) is weer vol enthousiasme 
met twee groepen gestart op 
21 november. Deze zondag 
trainingen staan los van 
de gewone trainingen en 
worden georganiseerd door 
de Avagroep. Ieder jeugdlid 
kon zich hiervoor opgeven 
om zo lekker op zondag extra 
te volleyballen met kinderen 
uit hun eigen team en uit 
andere teams. De jeugdgroep 

zit inmiddels helemaal vol, 
maar de minigroep heeft  nog 
wat plekjes dus mocht je nog 
iemand weten (van Alterno of 
van een andere club) die mee 
wil doen dan kan dat worden 
doorgegeven op ava@alterno-
apeldoorn.nl.

Mini’s
De mini’s kregen de eerste keer 
trainen van twee nieuwe Ava-
trainers: Marloes Zinnemers 
en Isa Jonker.  De komende 
8 trainingen zullen zij om de 
beurt de trainingen verzorgen. 

Jeugd
De eerste training voor de 
jeugd stond op 21 november 
in het teken van kennismaken 
met de nieuwe hoofdtrainer 
Loïs Valenti . De trainingen 

die nog gaan komen, zijn per 
twee trainingen gekoppeld 
aan thema’s zoals bovenhand/
spelverdelen, passen/serveren, 
aanval/blokkeren en 
rallyspel/verdedigen. Om 
Loïs te ondersteunen bij deze 
thema’s is de Avagroep druk 
in de weer geweest met het 
benaderen van assistenten 
die de kinderen veel kunnen 
leren over een thema. Vandaag 
was de start van het thema 
bovenhands/spelverdelen 
met vier topassistenten. Frans 
Schäff er (oud-spelverdeler 
heren 1 en assistent trainer 
dames 1), Jochem van 
Hintum (spelverdeler heren 
1), Daphne Broekhuis (oud-
spelverdeelster dames 1 en 
op dit moment spelend in de 
eredivisie) en Astrid Roelofs 
(oud-spelverdeelster dames 1) 
stonden van 12-14 uur op hun 

vrije zondag vol enthousiasme 
in de hal om de jeugd een 
en ander bij te brengen over 
hun favoriete onderdeel 
van het spelletje. Wat een 
betrokkenheid bij de jeugd en 
bij het opleiden van nieuwe 
toppers binnen de club. Heel 
erg bedankt voor jullie inzet 
vandaag en tot 16 januari voor 
deel 2 van  dit thema!

Een sporti eve groet van de AVA-
groep

De winnaars van de Grote Club Acti e nog niet bekend.
Nog even de administrati e bijwerken en dan zal de winnaar van de 
Grote Club Acti e bekend worden gemaakt. In het nieuwe jaar zal 
dan de prijs worden uitgedeeld. Dus nog even geduld.

Alterno sjaal voor maar 2,50 euro
Je team aanmoedigen?? Doe dat dan met de bekende Alterno sjaal 
in de lucht. Iedereen ziet dan dat jij supporter bent van een Alterno 
team. Helaas mag het nu even niet, maar zodra er weer mensen 
op de tribune mogen plaatsnemen, heb jij je sjaal al binnen 
handbereik. Bestel ‘m nu via de webshop.
htt ps://www.alterno-apeldoorn.nl/webshop/

Geen oliebollen en appelfl appen dit jaar via Alterno van Bakker 
Toet. Door omstandigheden gaat het dit jaar niet lukken om als 
Alterno bij Bakker Toet de oliebollen te regelen. Jammer voor onze 
vereniging, maar zeker ook voor Bakker Toet. Dit jaar mag je de 

oliebollen en appelfl appen zelf regelen (of bakken).  Succes!

Shop ti ll you drop bij onze 
sponsor Tempelman. Bestel 
online: gemakkelijk, snel en 
veilig!

De feestdagen komen er weer 
aan. En wat voor een geweldig 
cadeau heb jij op je verlanglijstje 
staan? Als sportf anaat en 
rasechte Alternoot wil je 
natuurlijk ook die mooie hoodie 
hebben met Alterno logo. In 
mooi groen of zwart. Of zo’n 
mooie jas of t-shirt.  htt ps://
vvalterno.clubwereld.nl/

Of zo’n prachti ge Alterno sjaal, 
speciaal nu in de aanbieding 
voor maar 2,50. Zeker van be-
lang, mits het weer mag, om 
teams aan te moedigen: htt -
ps://www.alterno-apeldoorn.nl/
webshop/

Voor kerst graag voor 15 
december bestellen. 
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Sporten is gezond, vooral nu

Jeugdkamp 2022: 
De jongens tegen de meiden.

Jeugdcommissie

Als voorbereiding organiseert 
SV Dynamo jaarlijks een 
internati onaal toernooi. Daar 
doen onze open club teams 
ook aan mee. Helaas heeft  de 

commissie afgelopen week 
moeten besluiten het toernooi 
ook voor dit jaar te annuleren. 
De reden is dat niet-spelende 
teams als publiek gezien 

worden, en daar is helaas geen 
ruimte voor binnen de huidige 
maatregelen. We hebben de 
toernooicommissie laten weten 
dat we het ontzett end zuur 

voor ze vinden en ze bedankt 
voor de voorbereidingen.

Het Alterno jeugdkamp komt 
eraan! Komend jaar staat het 
jeugdkamp in het teken van 
een strijd tussen de Jongens en 
de Meiden. Wie is het slimst en 
wie is het sterkst. Je kunt nu al 
punten verdienen door je in te 
schrijven voor het jeugdkamp, 
hoe eerder je bent hoe meer 
punten je kunt verdienen. 
Sstt  er zijn meer meiden! De 
jongens zullen nog beter hun 
best moeten doen. Geef je 
daarom snel op!!!

Het weekend 10 Juni t/m 12 
Juni 2022 is gereserveerd op 
het inmiddels bekende terrein 
voor ons: Heino Summercamp. 
Alle jeugdleden die tot de 
leeft ijdscategorie A, B of 
C-jeugd behoren, mogen mee. 
Maar let op, de accommodati e 
is beperkt, dus vol=vol!, 
waarbij geldt: de volgorde 
van inschrijving is bepalend. 
Dus schrijf je direct in! Je kunt 
je aanmelden tot en met 31 
maart!

De totale kosten van het kamp 
komen uit op 82,50 per persoon 
en daar zit alles in (overnachti ng, 
eten, drinken, acti viteiten en 
begeleiding). Ook dit jaar kun 
je direct betalen via Ideal (knop 
onderaan bericht). 

Rond de maand mei 
ontvangt iedereen die zich 
heeft  ingeschreven, van de 
kampcommissie een bericht met 
nog aanvullende vragen, zoals 
gebruik medicijnen, allergieën, 
bereikbaarheidsnummers en 
andere belangrijke zaken.

Overzicht:
Wat: We gaan naar het Heino 
Summercamp, waar we eten, 
slapen en allerlei acti viteiten 
gaan ondernemen. 
Wanneer: In het weekend 
van 10 t/m 12 Juni 2022. 
Onder voorbehoud van 
coronamaatregelen.

Hoe: Je wordt op vrijdagmiddag 
rond 18.00 uur verwacht op 
het kamp; zondag 15.00 is het 
einde kamp!
Waar: www.heino.nl (om een 
indruk te krijgen, kun je even 
gaan kijken op de site van Heino 
Summercamps)
Wie: voor alle A, B en 
C-jeugdleden (maakt niet uit 
in welk team je speelt, als je 
maar tot deze leeft ijdscategorie 
behoort).
Kosten: per persoon 82,50.

Inschrijven: je kunt je direct 
inschrijven en je ontvangt 
direct een betaalbevesti ging. 
Vul het formulier in onderaan 
dit bericht. 

Opgave is bindend,  Nog 
vragen/opmerkingen, Mail ons 
jeugdkampalterno@gmail.com!

We zien jullie graag in de zomer!

Groetjes de kampcommissie.

We hebben een hoop goed nieuws te melden. Er zijn kampioenen, we kunnen blijven trainen en de Open Club komt er aan! De AVA gaat 
door en de trainersclinics van Wilfried ook. Waarmee we maar willen zeggen: vooral nu is sporten belangrijk.

Kampioenen!
We zijn al weer bijna aan 
het einde van het jaar en 
we beginnen gelijk met een 
leuk bericht! JC1 en MC2 
zijn kampioen geworden! 
Gefeliciteerd toppers, super 
goed gedaan! JC1 heeft  al 
genoten van een lekkere 
teamschotel. MC2, jullie mogen 
je met elkaar nog melden bij 
de bar, dan kun je er alsnog 
één oppeuzelen met elkaar. We 
zullen daarna eens gaan denken 
over het Gezond Snacken 
beleid.

Kampioenen!
We zijn al weer bijna aan 
het einde van het jaar en we 
beginnen gelijk met een leuk 
bericht! JC1 en Trainen op 
zaterdag.

Helaas vanwege de oplopende 
besmetti  ngen van het Corona 
virus mag er na 17.00 uur 
niet meer getraind worden 
en zijn alle wedstrijden 
voor 2021 geannuleerd. Een 
aantal vrijwilligers binnen de 
vereniging is direct aan de slag 

gegaan om er voor te zorgen 
dat teams op zaterdag overdag 
kunnen trainen. Dank jullie  
wel voor deze snelle acti e. 
Misschien denk je wel: wat een 
onhandige ti jd, of: nu heeft  
trainen niet zoveel zin, als we 
toch geen wedstrijden hebben… 
Toch willen we jullie oproepen 
om gewoon elke keer te komen. 
Juist nu is het belangrijk dat 
je blijft  sporten. Door sporten 
houd je je weerstand op peil. 
En juist nu is teambinding extra 
belangrijk.

MC2 zijn kampioen geworden! 
Gefeliciteerd toppers, super 
goed gedaan! JC1 heeft  al 
genoten van een lekkere 
teamschotel. MC2, jullie mogen 
je met elkaar nog melden bij 
de bar, dan kun je er alsnog 
één oppeuzelen met elkaar. We 
zullen daarna eens gaan denken 
over het Gezond Snacken 
beleid.

Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen

De trainingen voor de Volleybaldirect Open (NOJK; open club 
kampioenschappen) zijn in volle gang. Alle teams hebben afgelopen 
week al een keer met elkaar getraind. Omdat het toernooi vorig 
jaar niet doorging, is er dit jaar eenmalig een extra categorie 
toegevoegd: A+, voor jeugd die net geen jeugd meer is. Alterno 
doet mee met een meisjes- en jongensteam in de A+ categorie. 
Verder hebben we meisjesteams ingeschreven voor A, B, C en D 
(cmv) en jongens B, C en D.

Er is geen voorronde in de 
categorieën JA+, MA+ en JA. 
Die teams zijn rechtstreeks 
geplaatst voor de halve fi nale 
van 26 februari 2022. Er zijn 
daarnaast in de categorieën 
MA, MB en JB diverse teams 
(22) vrijgesteld van de 
voorronde. Ook zij zijn direct 
geplaatst voor de halve fi nales 
van 26 februari 2022. 

Mocht de voorronde vervallen, 
dan zijn alle Alterno-teams 
automati sch door naar de halve 
fi nales.

Rechtstreeks geplaatst voor halve fi nales:

Dros-Alterno Apeldoorn JA+ 
Dros-Alterno Apeldoorn MA+ 
Dros-Alterno Apeldoorn MB 

Speelplaats voorrondes
Dros-Alterno Apeldoorn MA  - Pathmoshal 
Enschede
Dros-Alterno Apeldoorn JB - de Veste 
Borne
Dros-Alterno Apeldoorn JC - Esdalhal 
Emmen
Dros-Alterno Apeldoorn MC - Acti viahal Sint 
Anthonis
Dros-Alterno Apeldoorn J-cmv  - De Kruisboog 
Houten
Dros-Alterno Apeldoorn M-cmv - De Kruisboog 
Houten 

De Volleybaldirect Open begint op 8 januari met de voorronden, 
op 26 februari volgen de halve fi nales, waarna bij de fi nales op 16 
april de prijzen worden verdeeld. Aan de best ‘overall’ presterende 
vereniging wordt de Jaap van Kasteel trofee uitgereikt. Alterno 
heeft  in het verleden een aantal keren die trofee binnen gesleept. 
In de laatste editi e werd Alterno nipt tweede van Nederland. Zou 
het dit jaar weer lukken? Eerst maar hopen dat het toernooi door 
kan gaan…

Internationaal Dynamotoernooi gaat niet door

WENZ toernooi
Helaas geen WENZ toernooi
Door de corona-omstandigheden is besloten om het WENZ toernooi niet door te laten 
gaan. Het is niet anders, hoe jammer ook. We gaan ervan uit dat het volgende keer wel 
weer door kan gaan. 

Rechtstreeks geplaatst voor halve fi nales:

Dros-Alterno Apeldoorn JA+ 
Dros-Alterno Apeldoorn MA+ 
Dros-Alterno Apeldoorn MB 

Speelplaats voorrondes
Dros-Alterno Apeldoorn MA  - Pathmoshal 

Dros-Alterno Apeldoorn JB - de Veste 

Dros-Alterno Apeldoorn JC - Esdalhal 

Dros-Alterno Apeldoorn MC - Acti viahal Sint 

Dros-Alterno Apeldoorn J-cmv  - De Kruisboog 

Dros-Alterno Apeldoorn M-cmv - De Kruisboog 
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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 - 


