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Adverteren in de Groene Flits?

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

Er is er bijna 1 jarig… hoera, hoera, hoera.  
Waar is dat feestje???
Je gelooft het niet, maar VV Alterno bestaat volgend jaar op 27 juni 2023 maar liefst 50 jaar!! En dat moet een knalfeest worden 
natuurlijk. Hoe of wat? Dat moeten we met z’n allen verzinnen. Van jong tot oud, van competitie-spelend lid tot recreatief, oud of niet lid, 
wellicht zelfs een trouwe Alterno-fan/vriend, ouder of wat dan ook. Dus meld je aan om mee te denken, doen aan de voorbereidingen 
voor dit speciale feest. En als ik het al hoor in de wandelgangen: dit zal menig Alternoot zich nog jaren herinneren. Ja, stiekem zijn er al 
wat mensen aan het denken geslagen. 
Wat nu te doen?

Zet in ieder geval deze datum , 27 juni 2023, vast in je agenda. En wellicht ook nog het weekend er voor of er na. 

En wil je meedenken: geef dat even door aan de activiteitencommissie: activiteiten@alterno-apeldoorn.nl

Nieuwsgierig hoe we zo gegroeid zijn vanaf 1973? 
Zie https://www.alterno-apeldoorn.nl/vereniging/historie/



Bizarre tijd: van Beachveld naar Slagveld.
Waren we tot voor kort nog helemaal in de ban van Corona en alles wat daarbij kwam kijken, nu is het vizier op iets heel anders 
gericht, en in mijn ogen vele malen erger. 

Algemeen nieuws

Maar toch nog even terug naar 
2 jaar geleden:
Blij zijn we dat we van nagenoeg 
alle corona-regels af zijn en dat 
we weer kunnen volleyballen 
zoals we dat het liefst doen. 
Geen mondkapjes, geen 1,5 
meter afstand, publiek en 
gezellig een drankje/hapje na 
de wedstrijd en training. Het 
kan allemaal weer. Gelukkig.
Twee jaar geleden begon de 
corona-crisis. Het raakte ons 
allemaal. Persoonlijk, zakelijk, 
direct of indirect. We hadden 
en hebben er mee te dealen. 
Gelukkig kwam er snel een 
vaccin, waardoor, naar mijn 
persoonlijke mening, er gelukkig 
niet nog meer sterfgevallen en 

ernstig zieke mensen te betreuren viel. Inmiddels lijkt de pandemie 
onder controle en zijn we weer ‘vrij’ mens. Inmiddels bekruipt 
me wel een vervelend gevoel van wat nu vrij is, gezien de huidige 
omstandigheden in Oekraine. 
Ik wil via deze plaats alle Alternoten bedanken voor hun inzet 
om zich te houden, waar kon, aan de corona-regels. We hebben 
het met z’n allen super gedaan. Ook waren er bij Alterno de 
nodige besmettingen. Maar door tijdig en alert te reageren en te 
informeren, is het denk ik binnen de perken gebleven. Ook wil ik het 
adhoc Coronateam bedanken voor de enorme inzet, snelheid en 
kritische houding na de persconferenties. Voortdurend afwegend: 
wat moeten we doen, wat kunnen we doen en wat moeten we 
daarvoor regelen? Zo waren er halverwege 2021 speciale looproutes 
aangelegd (en diverse keren na aanleiding van praktijk ervaringen) 
weer aangepast, kwamen er vochtige doekjes, handgel-pompjes, 
enorm veel plakkaten met informatie, richtlijnen voor mondkapjes, 
maximaal aantal mensen in de kleedkamers, werden er uitsluitend 
zitplaatsen ingericht in ons clubhuis en niet te vergeten: werden er 
2 jaar op rij beachvelden aangelegd. Ook iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt, enorm dank.

De Corona-commissie heeft 
zichzelf opgeheven. Natuurlijk 
waren er onderling ook 
discussies. Moeten we dit ook 
doen, hoe dan en in hoeverre 
dan. En hoe moeten we de 
regels interpreteren. Veel 
onduidelijkheid, maar het is 
altijd goed gekomen. Af en toe 
kwam de pers van De Stentor 
even meeluisteren. 

Anton, Anne Britt, Bert, Jan, 
Marga, Mark, Patricia, Peter, 
Ricardo: dank voor jullie inzet. 

Clinic van de Grote Club Actie geslaagd.
Op zondag 6 maart was het dan zover. Onze jongste Alternoten 
van diverse mini-teams en MC3 kregen de clinic als prijs voor de 
bestverkopende teams voor de Grote Club Actie. Maar liefst 8 
spelers uit D1 en H1 hielpen mee om deze kinderen een training te 
geven. Spelletjes, technische trainings-aanwijzingen en veel lol (en 
her en der wat zweet). Ook diverse ouders waren aanwezig om hun 
kinderen bezig te zien. Gezellig druk dus.
Dank je wel spelers van D1 en H1. Super dat jullie dit wilden doen. 
De waardering bij de teams was enorm. 
Iedereen kreeg na afloop van de training een drankje en een sjaal 
van Alterno. Nu maar aanmoedigen met de sjaal in de lucht. Drie 
Alternoten, de beste lotenverkopers, kregen een prachtige Alterno 
rugzak. Super gedaan David, Hugo en Sanne.
De ouders hielpen na afloop nog even met opruimen en zo was de 
zaal weer snel opgeruimd. MC3 kon maar geen genoeg krijgen van 
het trainen en trainde na afloop nog even verder. 
Wederom een geslaagde morgen in onze hal.
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Heel fijn is dat alle competities weer opgestart zijn. Trainen is leuk, maar weer wedstrijden kunnen spelen dat zijn toch de kersen op 
de taart. Een compliment aan het wedstrijdsecretariaat, dat zij zo hun best doen alle door de lockdown en covid-uitval niet-gespeelde 
wedstrijden van diverse teams alsnog in te plannen. Een superklus!

De NeVoBo laat in de krokusvakantie de competitie helaas 
doorlopen, want anders komen zij niet uit met alle te spelen 
wedstrijden. Met veel kunst- en vliegwerk hebben gelukkig alle 
teams kunnen spelen. Het heeft trainers en de JC veel tijd en 
moeite gekost om alle teams te vullen, want er bleken heel veel 
Alterno-leden op vakantie. Sneu is dan voor degenen, die er wel 
waren, dat zij in geïmproviseerde teams moesten spelen. Helaas 
kan de JC daar weinig aan veranderen dan alleen er voor zorgen 
dat er voldoende spelers/speelsters in het veld staan.

Alle 9 door Alterno opgegeven Open Clubteams komen op de 
Tussenronde op 16 april op Paaszaterdag in actie. Er waren 3 
Alterno-teams door de hoge ranking van hun spelers/speelsters 
vrijgesteld van de Voorronde op 26 februari. De overige 6 teams 
hebben bij de Voorronde zo goed gespeeld dat ook zij alle 6 door 
zijn en op de Tussenronde weer mogen spelen! 
Een topprestatie van Alterno: er zullen in heel Nederland weinig 
of geen verenigingen zijn die met 9 Open Club-jeugdteams in de 
Tussenronde uitkomen! Daar mogen we best trots op zijn!
Binnenkort zullen de OC-trainingen weer van start gaan: op 3 
zondagen vóór 16 april. De juiste trainingstijden zullen aan de 
spelers/speelsters worden meegedeeld.
De NeVoBo heeft laten weten, dat zoveel mogelijk de competitie 
uitgespeeld wordt. 

Krokuscakantie

Open Club Tussenronde

Poules

Inventarisatie

Mocht dat in bepaalde poules niet lukken dan wordt de kampioen in 
die poule bepaald door hun wedstrijdquotiënt. 
Ook meldde de NeVoBo, dat er dit jaar in mei/juni geen 
kwalificatiewedstrijden voor de niveau-indeling komen, maar dat zij 
het net als de twee voorgaande jaren aan de verenigingen overlaten 
om hun teams op het door hen gewenste niveau in te schrijven. 
Uiteindelijk beslist de NeVoBo of zij de aanvraag honoreren door 
controle van de ranking binnen het team.

De Jeugdcommissie is gestart met inventarisatie voor seizoen 2022-
2023. Op leeftijd zal er weer veel doorgeschoven moeten worden: 
aan iedere Jeugdklasse A, B of C  zitten door de NeVoBo vastgestelde 
leeftijdsgrenzen. Jonger in een hogere categorie mag altijd, maar 
onder je leeftijd dus niet! Op talent kan het voor de ontwikkeling van 
jeugd nodig zijn om naar een hogere klasse of de senioren te gaan. 
Veelal wordt hiervoor ook meetrainen bij andere teams gebruikt om 
af te tasten waar een speler of speelster aan toe is. 
Echter aan dit meetrainen bij een hoger team kan geen enkel recht 
voor de selectie van het volgend jaar ontleend worden, maar ga 
ervan uit dat we voor elke speler/speelster elk jaar weer heel 
zorgvuldig kijken wat voor hem of haar en ieders ontwikkeling de 
beste plek is om te spelen.

Nieuws van de jeugdcommissie

Senioren: Geen promotie en 
degradatie
Deze week zijn er door het Bondsbestuur van de Nevobo besluiten genomen rondom de competitie seizoen 
2021-2022. Eerder werd al aangegeven dat er geen PD-wedstrijden zouden plaatsvinden om zo ruimte te 
maken voor het uitspelen van de competitie. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wedstrijden plaats 
konden vinden is er ook voor gekozen de invalbepalingen te versoepelen. Echter heeft dit niet geleid tot 
waar de Nevobo op gehoopt had.

Lees meer op de volgende pagina
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Hoge besmettingsaantallen van invloed op 
competitie 

De impact van corona op het uitspelen van de competitie blijkt 
te groot. Te veel wedstrijden vallen uit waardoor de kans op 
oneerlijke competitie alsmaar toeneemt. Zo zijn er teams die 
alles willen spelen om degradatie te voorkomen, zijn er teams die 
noodgedwongen gebruik moeten maken van spelers buiten het 
team, met als mogelijk gevolg een vergrote kans op degradatie, en 
zijn er teams die op basis van quotiënt op promoveren staan en 
daardoor de mogelijkheid hebben om misbruik te maken van de 
huidige coronasituatie.

Uiteraard is bovenstaande in de meeste gevallen niet van toepassing, 
maar wil de Nevobo er alles aan doen om een oneerlijke competitie 
uit te sluiten.

Plezier en onderlinge binding staat voorop
Om oneerlijke competitie tegen te gaan, heeft de Nevobo 
onderstaande keuzes gemaakt met betrekking tot de senioren- en 
de jeugdcompetities voor seizoen 2021-2022.

Seniorencompetities
• Er vindt geen promotie of degradatie plaats.
• Er worden geen kampioenen bepaald.
• Er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt 

voor opvulling competities seizoen 2022-2023 in geval van 
terugtrekkingen

Jeugdcompetities

• Er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt. 
• Er worden wel kampioenen bepaald. Dit is ook van belang 

voor afvaardiging A-, B- en C-jeugd naar de nationale gesloten 
clubkampioenschappen.

• Er worden wel kampioenen bepaald bij de CMV-jeugd. Er is 
echter geen sprake van afvaardiging naar de nationale gesloten 
clubkampioenschappen. Hiervoor wordt een alternatief 
opgezet waarover later nog meer informatie zal worden 
gegeven.

De bond begrijpt dat dit voor een aantal teams nadelige gevolgen 
heeft, maar daartegenover staat dat er nog meer teams zijn die nog 
grotere nadelige gevolgen ervaren als de competities wel worden 
uitgespeeld. Daarom zijn zij tot dit besluit gekomen en stelt de 
Nevobo het plezier in volleybal en de onderlinge binding voorop.

Vervolg competitie
De einddatum van het spelen van competitie blijft voor zowel de 
senioren als de jeugd staan. Hiermee wil de Nevobo ervoor zorgen 
dat dit seizoen zoveel mogelijk genoten kan worden van volleybal. 
Echter is het belang van verplaatsen van wedstrijden van senioren 
nu minder groot.

Samen in actie voor Oekraine
Op dinsdagmiddag 1 maart bedacht ik me dat we niet achter konden 
blijven met iets te ondernemen voor de Oekrainers. Wat kunnen we 
doen? Wie hebben we daarvoor nodig? En dan is het snel schakelen met 
een aantal dames van Dames Top. Om 20.00 uur ’s avonds om de tafel en 
nog diezelfde avond was het een en ander geregeld. De volgende ochtend 
kwam er een logo, kwam er een stukje op de site en Facebook (en zelfs 
instagram), kwam er een doneerknop…. Kortom, veel geregeld (en niet ons 
dagelijks werk) in een zeer korte tijd. Door gezamenlijke inspanning, snel 
overleg, is het allemaal gelukt. Iedereen droeg zijn steentje bij.

Ook in het clubhuis vind je de sporen om een bijdrage te leveren aan deze 
actie. Scan de QR code en doneer. Wij zullen er voor zorgen dat dit allemaal 
naar giro 555 gaat.

Heel even hebben we gedacht om ook kleding, speelgoed, knuffels, 
medicijnen in te zamelen, maar al snel kwam de landelijke oproep om mijn 
geld te doneren. Kleding en knuffels zijn er inmiddels voldoende. 

Op maandag 7 maart, tijdens 
de landelijke actie dag, is het 
eerste bedrag overgemaakt 
naar giro 555. Wat daarna 
nog gestort is/wordt, wordt 
later overgemaakt. Nb 
natuurlijk blijft er niets aan 
de strijkstok hangen. Dat 
zou echt niet netjes zijn. 
William, bedankt voor het 
maken van het prachtige 
logo in zo’n korte tijd. Peter, 
Harald, Jos, Ricardo, enorm 
dank voor jullie technische 
inspanning. 
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Erelid Jouke de Haan overleden
Ons bereikte het zeer droevige bericht dat zondagochtend 6 
maart, ons erelid Dhr. Jouke de Haan is overleden. Hij is 74 jaar 
geworden. Jouke was al enige tijd ziek. Met het heengaan van 
Jouke verliezen wij niet alleen iemand die bij onze vereniging het 
zitvolleybal op de kaart heeft gezet, maar ook iemand met een 
groen hart.

Tijdens de viering van het 40-jarige bestaan in 2013 werd Jouke ten 
overstaan van veel Alternoten tijdens de grote reünie benoemd 
tot erelid van onze vereniging. Niet veel later gevolgd door zijn 
benoeming door de burgemeester van Apeldoorn tot Ridder in de 
orde van Oranje Nassau. Die eretitels werden aan Jouke verleend 
vanwege zijn verdienste voor de zitvolleybalsport bij onze vereniging, 
met als hoogtepunt het landskampioenschap van de zitvolleyballers 
van Alterno in 2012. De tekst die in 2013 werd uitgesproken door 

voorzitter Leo Dadema bevatte 
onder andere de volgende 
zinssnede: ,,Vanaf het begin 
van het zitvolley in de jaren ’80 
is Jouke de drijvende kracht 
geweest om het zitvolleybal 
een volwaardige tak van sport 
binnen onze vereniging te laten 
zijn. Met nimmer aflatende 
ijver en enthousiasme heeft 
Jouke gedurende 30 jaar 
bij Alterno het zitvolleybal 
onder de aandacht gebracht 
en opgebouwd, met als 
hoogtepunt het Nederlands 
kampioenschap in 2012.” 

Nederland
Jouke de Haan heeft zowel nationaal als internationaal zeer veel 
betekend voor het zitvolleybal. Als bondscoach stond hij van 1982 
t/m 1992 aan het roer bij het Nederlands mannenteam. De Haan 
won met Oranje vele prijzen, waaronder goud op de WK’s van 1983 
(Delden) en 1989 (Las Vegas) en goud op de Paralympische Spelen 
van 1984 (New York). Nederland behoorde in deze periode tot de 
absolute wereldtop in het zitvolleybal. (Bron: Nevobo)

Wereldwijd

Met het heengaan van Jouke verliest ook het Nederlandse 
zitvolleybal een icoon. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd 
heeft hij zich bezig gehouden met het ondersteunen van het 
zitvolleybal. In verschillende landen is hij onder andere bondscoach 
geweest.

• 1982-1992 Coach/trainer Nationaal Heren zitvolleybalteam 
Nederland

• 1998-2003 Coach/trainer Nationaal Heren zitvolleybalteam 
Duitsland

• 2006-2008 Coach/trainer Nationaal Heren zitvolleybalteam 
Egypte

• 2008-2010 Coach/trainer Nationaal Heren zitvolleybalteam 
Rwanda

• 2010 Coach/Trainer Nationaal Heren zitvolleybalteam 
Duitsland.

Ook zijn inzet voor World Paravolley en Paravolley Europe zijn 
belangrijk geweest. Hier lag de aandacht vooral bij het opleiden van 
zitvolleybal coaches. (bron Paravolley Nederland)

Alterno
Jouke is er niet meer, maar bij Alterno zal hij niet worden vergeten. 
Als we aan Jouke zullen denken, dan gaan onze gedachten naar 
wat hij voor het zitvolleybal bij onze vereniging heeft betekend. 
Zijn vermelding op het erelidmaatschapsbord en het vaandel 
van het Nederlandse kampioenschap van ons zitvolleybalteam in 
2012, dat aan de wand hangt in de Alternohal, zullen de zichtbare 
getuigenissen blijven van de betekenis van Jouke voor onze club.

Rust zacht Jouke!

Wij wensen zijn vrouw Marjan, Marc, Tim en Robin en verdere 
familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Namens het bestuur en de leden van Alterno

Jos Mulder
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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
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