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Adverteren in de Groene Flits?

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

NOHJ-teams nieuwe kleding
Traditi egetrouw krijgen de 
NOJK-teams een inspeelshirt 
vanuit de vereniging.

Ook dit jaar kwam de vraag 
vanuit de Jeugdcommissie of 
dat dit jaar weer mogelijk zou 
zijn.

Binnen de kledingcommissie 
hebben Richard en Peter dit 
opgepakt en zijn sponsoren 
bereid gevonden om dit te 
realiseren. Er werden passets 

aangevraagd bij Tempelman 
en op een zondag ti jdens de 
training zijn de shirts gepast 
en de maten doorgegeven. Nu 
het er naar uit ziet dat de NOJK 
doorgaat is besloten om de 
shirts te bestellen zodat ze op 
ti jd binnen zijn voor de eerste 
ronde.

Bijzonder dank voor de 
volgende sponsoren die het 
mogelijk hebben gemaakt om 
de shirts te realiseren:

- Dros Schoonmaakbedrijf
- Wenz
- De Weerd 
- verkeersopleidingen
- Ghala
- TTC
- Tempelman
- Keukenland design Zutphen
- Konink kleinbouw.
- VVA (vrienden van Alterno)

De Kledingcommissie.

Bord in het clubhuis
Jullie hebben het eigenlijk nog 
niet kunnen zien, maar het 
bord in het clubhuis werd alti jd 
keurig bijgehouden en bewerkt 
door Willemien Kemkes. 

Willemien gaat verhuizen en is 
dus niet meer in staat om het 
bord bij te houden. Maar niet 
getreurd. Er is een waardig 
opvolgster gevonden in ons 

dames 1 speelster Gina Valenti . 
Zij zal ons bord bijhouden en bv 
het wedstrijdschema of andere 
belangrijke gebeurtenissen op 
dit bord vermelden. 

Jeugdkamp: Jongens tegen de Meisjes
Er wordt weer een jeugdkamp 
georganiseerd. In het weekend 
van 10 tot en met 12 juni is het 
kamp gepland met als thema 
Jongens tegen de Meisjes. 

Je kunt nu al punten verdienen 
door je in te schrijven voor 
het jeugdkamp, hoe eerder 
je bent hoe meer punten 
je kunt verdienen. Houd de 

aankondigingen op de social 
media in de gaten en zorg dat 
je er met je hele team bij bent. 
Geef je snel op want het wordt 
weer een enorm gaaf knalfeest. 

Lees meer op: htt ps://www.alterno-apeldoorn.nl/jeugdkamp-2022-jongens-tegen-de-meiden.   



Corona, Corona, Corona...

Winnaars Grote Club Actie bekend!

Algemeen nieuws

Bijna iedereen komt het 
lett erlijk de neus uit. Wat een 
opoff eringen. Niet sporten, 
geen wedstrijden, clubhuis 
dicht,…… en toch zijn we blij 
dat stapje voor stapje er weer 
iets mag. We mogen inmiddels 
alles weer onder bepaalde 
conditi es. Wedstrijden vallen 
nog veel uit omdat er teveel 
spelers besmet zijn, van ons 
of van de tegenstander. Hoe 
de Nevobo dit allemaal gaat 
oplossen….

Maar ik denk dat we op de 
goede weg zijn. Hopelijk hebben 
we onze laatste lockdown gehad 
en kunnen we nu weer volop 
volleyballen met een gezellig 
drankje na de training en de 
wedstrijd. We snakken er naar. 

Bovenal wil ik via deze weg 
alle mensen die betrokken 
zijn (nog steeds) bij he 
coronateam bedanken  voor 

hun betrokkenheid, inzet en 
kriti sche blik. 

Voortdurend was het uitzoeken 
wat nu wel en wat nu niet 
mocht/mag. De interpretati es 
waren zeer divers en zeer 
creati ef, maar ik denk dat we 
het met z’n allen goed hebben 
gedaan. Ook dank aan alle 
commissies, teams, trainers, 
staf…. 

Ook zij hebben zich maar moeten 
schikken in alle maatregelen. 
We hebben met z’n allen ons 
best gedaan om ons goed aan 
de regels te houden. Soms even 
een herinnering aan iemand, 
maar eigenlijk nooit discussie of 
problemen. Zelfs niet toen we de 
QR codes en ID’s  moesten gaan 
checken. Dank jullie allen voor 
jullie begrip, medewerking en 
het toch maar weer meeveren 
in deze lasti ge ti jd. 

En de winnaars zijn….
Hugo en David Ellens een Sanne Peters. Fantasti sch gedaan. Jullie 
hebben de meeste loten verkocht voor onze vereniging. En daar 
kunnen we mooie jeugd- en mini-spelmaterialen voor aanschaff en. 
Binnenkort zal er op de training een prijs worden uitgereikt aan 
jullie. 

Ook zijn de beste verkopende teams bekend. In ieder geval is dat 
MC3. Bij de mini’s zijn dat de teams: N6 1, N6 3, N3 1, N3 4,N3 3. 
De contacten met de 1e dames en heren teams zijn gelegd voor 
het geven van een clinic. Dus bereid jullie maar vast voor voor een 
geweldige clinic van onze dames en heren 1 spelers. Binnenkort 
horen jullie meer.



Jeugdcommissie

Nieuws uit de jeugdcommissie
Na een maandje lockdown zijn de trainingen sinds half januari weer begonnen. En gelukkig mogen we sinds vorige week weer wedstrijden 
spelen. We praten jullie graag bij.

Aanpassingen competi ti e: uitval en verlenging
Helaas hebben nu veel jeugdspelers Corona en hierdoor zijn we 
genoodzaakt om wedstrijden af te melden. We hopen dat dit snel 
voorbij gaat zodat iedereen weer lekker kan spelen. Omdat we later 
zijn gestart zal de competi ti e dit jaar langer doorgaan, tot en met 
mei. Op die manier kan de 2e competi ti ehelft  uitgespeeld worden. 
Hopelijk kunnen uitgevallen wedstrijden nog ingehaald worden. 

Medailles voor de kampioenen
 In de vorige Groene Flits hadden we al gemeld dat JC1 en MC2 
kampioen zijn over de 1e helft  van het seizoen. Mieke Roelofs 
heeft   namens de Jeugdcommissie de medailles uitgereikt aan de 
speelsters van MC2. Als extra verrassing hebben ouders van dit team 
een super mooi kampioensshirt laten bedrukken. De uitreiking van 

Nieuwe seizoen
Normaal gesproken gaan we in 
januari en februari alle teams 
langs, om te kijken hoe het gaat 
en om te vragen wat ieders 
ambiti es zijn voor het volgende 
seizoen. En dan maken we op 1 
mei de nieuwe teamindelingen 
bekend. Dat gaat dit jaar 
allemaal anders, omdat we pas 
net begonnen zijn en omdat we 
pas eind mei klaar zijn met de 
competi ti e. We gaan binnenkort 
het ti jdpad aanpassen. Voor nu 
al de vraag: als je vragen hebt 
over volgend jaar, bespreek 
het dan met je trainer en/of 

Vacatures in de jeugdcommissie
We hebben binnen de 
jeugdcommissie geen klagen 
over de samenstelling: we 
zitt en bij elkaar met een stel 
fl ink ervaren coördinatoren, 
secretaris en voorzitt er, en 
kunnen elkaar blindelings 
vinden. Ook proberen we de 
opleiding steeds te vernieuwen 
of nieuwe dingen aan te bieden. 
Het is dus eigenlijk enorm leuk 
om in de jeugdcommissie te 
zitt en. Goed nieuws dan: we 
hebben twee vacatures. We 
zoeken een nieuwe secretaris. 
Die onderhoudt contact met 

Nederlandse Open 
Jeugdkampioenschappen
Het ziet er naar uit dat de open 
clubkampioenschappen kunnen 
doorgaan. De trainingen zijn 
gestart. 

De data zijn verschoven. De 
1e ronde zal plaatsvinden op 
26 februari, de halve fi nale op 
16 april en de fi naledag op 21 
mei. Omdat er vorig jaar geen 
NOJK is geweest is er dit jaar 
en extra categorie toegevoegd: 

A+. Hierin zit jeugd die net een 
jaar te oud is voor de NOJK 
– een compensati e dus voor 
het gemiste jaar. We doen 
zowel bij de meisjes als bij de 
jongens mij in deze categorie. 
En verder ook in vrijwel alle 
andere categorieën. Alleen in JA 
hebben we geen team. Negen 
teams dus, heel bijzonder.

MA+, JA+ en MB hebben 
vrijstelling voor de voorronde 
en gaan dus direct naar de 

halve fi nale. De andere vijf 
teams wensen we veel succes 
toe op de 26e! Je zult op zo’n 
toernooidag merken dat het 
doel wat anders is dan ti jdens 
de normale competi ti e. Dan 
gaat het om het opleiden van 
de spelers; iedereen moet 
kunnen groeien. De positi e op 
de ranglijst is minder belangrijk. 
Bij de open club ligt dat toch 
net anders. De teams zijn 
prestati egericht. Het doel is 
om zover mogelijk te komen 

in het toernooi. Zou gaaf zijn 
als we met lekker veel teams 
de eindronde halen. Want de 
kaarten die we in huis hebben 
met Alterno zijn heel gunsti g.

Een dingetje is trouwens wel 
het publiek: daar is veel minder 
ruimte voor dan normaal. Dat 
kan nog wel lasti g worden met 
brengen en halen. We wachten 
de precieze richtlijnen van de 
NeVoBo af. De deelnemers 
ontvangen hier op korte termijn 
informati e over. 

het wedstrijdsecretariaat 
en zet algemene prakti sche 
zaken in gang. En we hebben 
al een ti jdje behoeft e aan 
een nieuwe coördinator. 
Die is verantwoordelijk / 
aanspreekpunt voor een aantal 
teams en is verantwoordelijk 
voor de teamindeling, samen 
met de andere coördinatoren. 
Je stapt in een gespreid bedje! 
Interesse? Mail dan naar 
jeugdcie@alterno-apeldoorn.
nl. 

Jacqueline Koopmans 
(secretaris)

neem contact op met jullie 
coördinator.
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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 - 


