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Adverteren in de Groene Flits?

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

Twee kampioenen en 
nog meer jeugdnieuws
Hoera! Met trots kunnen we zeggen dat er twee teams jeugdkampioen geworden! MB2 en JC1 (JC1 zelfs voor de 2e keer op 
rij). Van harte gefeliciteerd, super gedaan! Ook natuurlijk complimenten voor alle andere teams, die een mooi seizoen hebben 
gedraaid. Behalve dit is er meer nieuws!

Einde seizoen
Nog een weekje en dan zit het seizoen 2021-2022 er dan 
toch echt op. We zijn blij dat de Nevobo de competitie 
heeft doorgetrokken na de meivakantie zodat bijna alle 
jeugdwedstrijden toch nog gespeeld konden worden. We hopen 
dat iedereen heeft genoten van die volledige competitie!

Vanaf 30 mei trainen in nieuwe groepen
Wel gek, die verlengde competitie, want normaal trainen we in 
mei al in de nieuwe groepen. Nog even geduld: zaterdag 21 mei 
wordt de voorlopige nieuwe teamindeling bekend gemaakt. Deze 
zal gepubliceerd worden op de site. Vanaf maandag 30 mei wordt 
er in de voorlopige nieuwe samenstelling getraind. We trainen in 
die groepen door tot en met 1 juli. Dan, of na de zomer, worden 
de teams definitief samengesteld.

Nederlandse Open Jeugdkampioenschappen
Zaterdag 21 mei is ook de finaledag van het NOJK. Er doen 
maar liefst zes Alterno jeugdteams mee aan deze finale: vier 
jongensteams (A+, B, C en CMV) en twee meisjesteams (MA+ en 
CMV). Daarmee doen we het in volleyballand heel goed: alleen 
Sudosa-Desto (Assen) en onze stadgenoot SV Dynamo doen 
het net iets beter en doen met acht teams mee aan de finale. 
Behalve Alterno doet ook Sliedrecht Sport mee met zes teams. 



Jeugdcommissie

De Finales zullen in de regio Zuid worden gespeeld. We wensen 
alle zes teams heel veel succes en plezier deze dag!

• JA+ Pica Mare 1 Gennep
• MA+ Pica Mare 1 Gennep
• JB De Wedert Valkenswaard
• JC Piushof Panningen
• J-cmv De Asseldonk Bergen
• M-cmv De Asseldonk Bergen

Kijk voor de precieze locaties en de wedstrijdschema’s op https://
www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/volleybaldirect-open-
nojk/ 

Vacatures
We hebben de komende tijd een paar leuke vacatures bij de 
jeugdcommissie. Na een flink aantal jaren heeft onze secretaris 
Jacqueline Koopman besloten te stoppen. Enorm jammer, want 
Jacqueline heeft het fantastisch gedaan. We zoeken dus een 
nieuwe secretaris. Interesse? Stuur een mailtje naar 
jeugdcie@alterno-apeldoorn.nl. 

Ook stopt een aantal coördinatoren. Esther van Dijk (jongens) 
heeft geen kinderen meer bij de jeugd en gaat haar vrije tijd aan 
andere zaken bespreken. En op iets langere termijn zoeken we 
ook vervanging voor de meisjescoördinatoren, want ook Mirjam 
Zijlstra en Mieke Roelofs gaan stoppen. Vind je het leuk om te 
coördineren en heb je kijk op de volleybalontwikkeling van jeugd, 
stuur dan een mailtje of spreek een van ons aan.

Nieuwe structuur
Tijdens de ledenvergadering hebben we vanuit het Groene Hart 
team een nieuwe structuur voor onze vereniging gepresenteerd. 
De feedback was positief, dus we gaan nu over tot de uitvoering. 
Onder andere zal er een nieuwe afdeling Volleybalzaken gaan 
komen, die zowel voor senioren- als jeugd en mini’s de zaken 
zal gaan regelen. Hoe en wat zullen we de komende tijd gaan 
uitwerken. 

Apeldoorn Volleybalstad Voorbereidingstoernooi
Ook dit jaar organiseren we samen met Dynamo weer het 
Apeldoorn Volleybalstad Voorbereidingstoernooi. Senioren op 3 
en 4 september, jeugd en mini’s op 10 en 11 september. De opzet 
is gelijk aan andere jaren. Ieder deelnemend team speelt dus één 
dagdeel in dat weekend. 

Vind je het leuk om mee te helpen met organiseren, stuur dan 
een appje naar Rob van den Dool: 06-51993856.

Alterno Volleybal Academie gaat samen met NJOI
Vanaf september werken AVA en NJOI samen. We zijn hier 
enorm blij mee! Voor AVA hadden we nooit te klagen over 
de belangstelling, maar de organisatie vroeg wel erg veel 
aandacht. Daarom hebben we gezocht naar een professionele 
partner. Dat is dus NJOI geworden. Deze volleybalschool van 
oud-international en oud-Alternoot Yannick van Harskamp is 
bij veel leden al bekend. Vanaf september hoef je niet meer te 
reizen naar Nijmegen voor deze leuke trainingen > je kunt vanaf 
dan terecht in onze eigen Alternohal. De AVA-NJOI Academy 
Apeldoorn is toegankelijk voor volleyballers van alle clubs. Beter 
leren volleyballen en veel plezier maken zijn de belangrijkste 
doelstellingen.
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De Njoi Academy is een volleybalschool voor kinderen tussen de 
leeftijd 12 en 18 jaar en is gevestigd in Nijmegen en Apeldoorn. 

Wil je extra trainen omdat volleybal je passie is en je beter wilt 
worden? Dat kan bij de Njoi Academy. Hier krijg je op zondagen 
training van toptrainers Yannick van Harskamp, Saskia van 
Hintum, Dirk Sparidans en Arjen Schimmel.

We organiseren verschillende vaste proeftrainingen per jaar, maar 
je kan ook gedurende het seizoen eens kijken of je het leuk vindt. 
Je kan altijd instromen. 

AVA-Njoi Academy Volleybalschool
Naast het trainen op het volleybalveld krijg je begeleiding bij 
blessurepreventie, trainingsbelasting en je volleyballoopbaan.

Op 19 juni en 11 september ‘22 kun je deelnemen aan een 
proeftraining in Nijmegen. Dit is helemaal gratis en hier kun je 
ervaren aan wat je kunt verwachten van zo’n academy training!

https://www.njoilife.nl/kopie-van-academy 



Colofon
Dit is een uitgave van Volleybal 
Vereniging Alterno i.s.m. Uitgeverij 
Stedendriehoek

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101, T. 055 541 7401
www.alterno-apeldoorn.nl

Eindredactie: Jos Mulder
Opmaak: Fleur van Andel
Foto´s: Rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl, 
aanleveren kopij uiterlijk de woensdag 
voor verschijning.

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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