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Adverteren in de Groene Flits?

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

Namens het hele bestuur wens 
ik jullie een gezond en gelukkig 
nieuw jaar. 

Op 2 januari werd ik benaderd 
door Walter van Zoeren, ver-
slaggever bij de Stentor, met 
het verzoek om bekend te ma-
ken welke onderwerpen be-
handeld zouden worden in de 
nieuwjaarsboodschap. Hij wil 
onderzoeken waar sportvereni-
gingen zoal bij stilstaan in deze 
dagen. Door een paar voor-
beelden te noemen dacht hij al-
vast een voorsprong te nemen 
op het onthullen van de rode 
draad. Zijn welhaast achteloze 
greep uit het crisisaanbod voert 
langs virus, energie, stijgende 

kosten, duurzaamheid en kli-
maat. Ik wist eigenlijk al meteen 
dat ik al deze onderwerpen he-
lemaal niet zou willen noemen. 
De permanente aanvoer van 
onheilspellende berichten be-
hoeft helemaal geen aanvulling 
in het vooruit kijken naar een 
sportjaar. 

Alterno bestaat bijna 50 jaar en 
er is nooit een jaar voorbij ge-
gaan zonder dat de wereld wel 
ergens in brand heeft gestaan. 
Toch, in al die jaren komen, wij 
in de eerste plaats bij elkaar om 
te ontspannen en sportpresta-
ties te leveren. Het is volstrekt 
legitiem om even te ontsnap-
pen aan het dagelijkse leven. 

Dat is gezond en het verhoogt 
de (mentale) weerstand. Het 
helpt ook bij het relativeren 
waarna, ieder op de eigen ma-
nier, maatschappelijk betrokken 
kan zijn.
Het lijkt mij beter om stil te 
staan bij het terugkerend ver-
trouwen om in verenigings-
verband bij elkaar te mogen 
komen. Vanwege de maatre-
gelen in de laatste jaren was 
dat verminderd mogelijk. Die 
ervaring stelt ons wel in staat 
om goed te doorvoelen hoe be-
langrijk het is om “gewoon” te 
kunnen leven en te volleyballen 
in competitieverband. Laat dat 
vertrouwen maar weer wortel-
schieten. 

Dat is wat mij betreft de belang-
rijkste overpeinzing bij het be-
gin van dit jaar.  Vertrouwen als 
basis om meerjarige plannen te 
maken en te werken aan leden-
binding en ledenwerving.

Dat 2023 een mooi sportjaar 
mag worden met geslaagde ju-
bileumfeesten.

Martin Polman

Van de voorzitter

In 2023 bestaat Alterno 50 jaar, 
een halve eeuw! Echt een bij-
zonder gebeurtenis voor ons 
allemaal en voor leden die al 
jaren en jaren lid zijn een mijl-
paal. Alterno is in die 50 jaar 
uitgegroeid van een bescheiden 
Volleybal Vereniging tot een 
regionaal aansprekende Vol-
leybalclub in Nederland. Zowel 
voor toptalenten als recreanten 
heeft Alterno veel te bieden. 
Dames 1 staat op dit moment 
(halverwege het seizoen) bo-

venaan in de Top Divisie, Heren 
1 staat op dit moment boven-
aan in de tweede divisie. Dat is 
boven verwachting en daar zijn 
we nu al trots op. Wat zou het 
mooi zijn als deze goede pres-
taties tot nu toe, een prachtig 
vervolg gaan krijgen in ons ju-
bileumjaar. Daar kunnen beide 
teams uw support overigens 
goed bij gebruiken. 
Ook in 2023 zijn er weer een 
tiental Super Saturdays in onze 
Sporthal (houdt de aankondi-

gingen via de website in de ga-
ten!). Dat houdt in dat Heren 1 
om 16.30 uur en Dames 1 om 
20.00 uur thuis speelt. Kom 
eens gezellig kijken en genieten 
van top- volleybal in een kolken-
de ambiance en na de wedstrijd 
(tijdens mag ook hoor) gezellig 
bijkletsen onder het genot van 
een drankje. Hardop dromen 
mag maar het is nog lang niet 
gespeeld. 
Hoe uniek zou het zijn om in 
ons jubileumjaar beide teams 

kampioen te zien worden met 
allemaal speelsters en spelers 
uit eigen opleiding! Kom dus al-
len om onze meiden en jongens 
fanatiek aan te moedigen op 
deze Super Saturdays. 
Heren en Dames 1 zijn dit jaar 
door meerdere sponsoren 
goed voorzien van inspeelshirt, 
broekjes, trainingspakken, 
softshell jassen en rugzakken 
voor de coaches.

Alterno nieuwjaarsgroet 2023



Activiteiten nieuws

Het was voorspeld dat het lek-
ker druk zou zijn, maar dat het 
zó zou zijn, overtrof de stoutste 
verwachtingen. Veel jeugd, veel 
complete teams, sponsoren 
en andere volleyballiefhebbers 
kwamen naar de Alterno hal om 
Heren 1 aan te moedigen. Dat 
het een zeer moeilijke opgave 
zou zijn, was vooraf duidelijk. De 

tegenstander is RECO ZVH uit de 
eredivisie. 

Vooraf samen een heerlijke bur-
ger eten van Burger Me en daar-
na vol aan de bak met trommels, 
handengeklap, gejuich op de 
tribune. Extra tribunes werden 
geplaatst en ook die waren bin-
nen no time overvol. Daarach-

ter stond het nog rijen dik met 
publiek en ook in het clubhuis 
achter het raam waren de nodi-
ge fans. En wat deden onze he-
ren het  goed. Uiteindelijk is er 
3-2 verloren, maar het had ook 
maar zo anders kunnen zijn. Een 
meer dan prachtige wedstrijd, 
vol met spanning. Ik heb geno-
ten van het spel, de emoties, 

de frustraties, de teamspirit…. 
Kortom, een wedstrijd om niet 
snel te vergeten en dat zullen 
bij RECO ZVH ook niet doen. Ik 
denk dat zij toch super verrast 
waren door het niveau wat door 
onze heren is neergezet. Cha-
peau mannen!

Bekerwedstrijd Heren 1 vanaf de zijlijn

Alterno Iconen 
aan het woord

Er zijn al diverse publicaties 
geweest over (oud) Alternoten 
die van betekenis zijn geweest 
voor onze vereniging. Dit jaar 
bestaan we 50 jaar en diverse 
Alternoten hebben daar een 
stevige bijdrage aan geleverd. 
Aan het begin van ons bestaan 
of juist later. Lees wat hun her-
inneringen zijn, wat hen heeft 
bewogen om van betekenis te 
zijn voor Alterno en hoe het nu 
met ze gaat. Ga naar onze site 
om hun verhalen te volgen. 
Zo zijn Rob en Melanie, Theo 
en Mieke, Inge, Bert, Marloes, 
Gert al aan bod gekomen. En er 
staan nog  de nodige mensen 
op het lijst. 

Bestel NU!!! 
Je unieke 50 jaar 

jubileum shirt
 (uiterste besteldatum 1 

februari 2023)

Doe het nu, want na deze da-
tum kun je never nooit meer 
dit unieke shirt bestellen. En 
dat zou een gemiste kans zijn. 
Nabestellen kan écht niet!!!
Let op, de maten vallen klein 
uit. Daarom hangen er in het 
clubhuis diverse passets. 
Om te bestellen ga je naar de 
webshop op onze site.

FOUT ALTERNO FEEST OP 
ZATERDAG 15 APRIL

Het is de laatste competitie dag. 
Dus reden voor een feestje. Het 
kan zijn dat we kampioenschap-
pen gaan vieren of promotie, 
maar misschien helaas ook een 
degradatie. Hoe dan ook, einde 
van het seizoen, dus reden voor 
een mooie afsluiten van het 
volleybalseizoen met je team. 
Even de handen in de lucht en 
de voetjes van de vloer.
En.. als thema is dit het FOUTE 
ALTERNO FEEST, dus kom uitge-
dost zoals je nooit over straat 

zou durven. Rond 20.30/21.00 
uur start het feest en zal ein-
digen om 0.30 uur. Heb je een 
wedstrijd deze dag, nodig je te-
genstander uit om te blijven. En 
nodig ook je vrienden uit om dit 
feest mee te maken bij Alterno. 
Dit  feest is vast een opwarm 
feest voor het slotfeest aan het 
einde van ‘De week van Alter-
no’. De week zal plaatsvinden 
van 23 juni tm 1 juli. Zaterdag 1 
juli is het slotfeest. Mis het niet, 
dus zet dit vast in jullie agenda. 



Activiteiten nieuws

Gezelligheid centraal op het 6e Alterno WENZ 
Midwinter recreanten volleybaltoernooi

Ondanks het prachtige weer, 
zaten we binnen. Zitten met 
een kop koffie en een heerlijk 
stuk vlaai werden afgewisseld 
met actief bezig zijn binnen de 
lijnen. Veel lachen, veel plezier, 
veel onmogelijke ballen toch 
nog over het net krijgen, be-
ginnend volleyballer tegen een 
ervaren ‘oude rot in het vak’. 
Alles zag je op de velden. Maar 
bovenal veel plezier, elkaar aan-
moedigen en weer verder. 
Als je binnen kwam in ons club-

huis, zag je maar liefst 4 grote 
statafels vol met gebak. Vlaai-
en gesponsord door WENZ, al 
jarenlang sponsor van dit toer-
nooi. Altijd op de 1e zondag in 
het nieuwe jaar met uitzonde-
ring van de afgelopen 2 jaren. 
Toen gooide Corona roet in het 
eten. Maar was iedereen weer 
blij dat het weer kon. Diverse ke-
ren is dat ook uitgesproken. Zo’n 
leuk, gezellig en mooi toernooi. 
En daar doen we het voor.
Veel teams komen al jarenlang. 
Trouwe fans van dit toernooi. 
Maar ook een enkele nieuwko-
mer dit jaar, zoals 1 van onze 
sponsoren Houwer & Ruys. 
Wouter Langendijk,  Alternoot 
en Fysio bij Houwer & Ruys, ver-
telt: ‘Het is zo fijn om elkaar ook 
te kunnen spreken, want tijdens 
het werk lukt dat niet goed, 
mede omdat we op diverse lo-

caties zitten. Een mooie bijkom-
stigheid van dit toernooi. Lekker 
bezig zijn en dat afwisselen om 
met een kop koffie lekker bij te 
kletsen’. 
Het publiek heeft zich ook aan-
genaam vermaakt. Tuurlijk, veel 
lachen, maar ook oude beken-
den spreken en herinneringen 
ophalen. 

Om 16.00 uur was er aanslui-
tend de nieuwjaarreceptie. Het 
glas werd geheven na het pra-
tje van onze voorzitter Martin 

Polman en we wensen elkaar 
een goed, sportief en gezond 
2023.

De einduitslag

1. Herman, naar veld 4
2. Jaap’s Hoogvliegers
3. Teamquila
4. Margriet& CO
5. Wie is Herman
6. De Tuinman
7. Houwer & Ruys
8. Ugchelskeitje
9. De Brinkies & Co
10. Mw. De Boer
11. WENZ 2
12. WENZ 1

Op naar volgend jaar: zondag 7 
januari 2024 is het weer zover. 
Noteer dat vast in de agenda. 
Leuk om mee te doen, maar ook 
zeker om te komen kijken.

Jubileum ‘Week van Alterno’ : 
23 juni  - 1 juli 2023

Na een paar jaar van afwezigheid is er komend jaar weer een ‘Week van Alterno’. In 2023  natuurlijk een zeer bijzondere week want we 
zijn immers jarig. Maar liefst 50 jaar wordt VV Alterno. Het hele seizoen door zullen er activiteiten in het teken staan van ons 50 jarig 
bestaan.
Het programma van de ‘Week van Alterno’ is zo goed als rond. Hier alvast een sneak preview.

Vooral de reünie is een belangrijjke dag om door te geven aan (oud) Alternoten die je kent. Laat ze de middag/avond vast in hun agenda 
reserveren. Nadere info volgt, net als over alle andere activiteiten.

vrijdag 23 juni Nachttoernooi

zaterdag 24 juni Reunie incl bbq voor alle (oud) Alternoten

maandag 26 juni Jeugdavond, toernooi, clinic...

dinsdag 27 juni Officiele dag; receptie met bobo’s, sponsoren, oud leden en andere verenigingen

woensdag 28 juni Minimiddag

donderdag 29 juni MIXMIXMIX senioren en A-jeugd incl. oud-leden

vrijdag 30 juni Versieren en opbouwen

zaterdag 1 juli Feestavond; thema Happy Birthday



Wedstrijdverslag

Op woensdagavond 21 decem-
ber 2022 voelde het in de Alter-
nohal weer eens als vanouds. 
Uitpuilende tribunes, gekte in 
de kantine en een geweldige 
strijd binnen de lijnen. Voor 
even merkte je bij alles en ie-
dereen wat een boel emoties er 
eigenlijk gepaard gaan met het 
mooie spelletje. Spelers van Dy-
namo heren 1 die luidkeels hun 
groene broeders aanmoedigden  
van achter de te volle tribunes, 
jong en oud op het puntje van 
hun stoel, de DJ’s/ MC’s die 
luidkeels de tekst schreeuw-
den: APELDOORN, WE HEBBEN 
JULLIE NODIG. Een magische 
avond. 

Het begon allemaal in Hooge-
veen, of nou ja, eigenlijk in het 
gat genaamd Bergschenhoek. 
De eerste bekerronde tegen 
twee 1e divisie teams. Van te-
voren zeiden we nog tegen el-
kaar, we zien wel waar het schip 
strand. Die twee teams bleken 
geen match voor ons als 2e di-
visie team te zijn. De volgende 
horde leek een flinke te zijn. In 
Hoogeveen mochten we op-
draven tegen twee TOP-divi-
sieploegen. Toen dachten we 
ook, we zien ‘t wel. Maar ook 
die teams wisten ons in de ver-
ste verte niet het vuur aan de 
schenen te leggen. Op naar de 
volgende ronde! We wisten dat 
we de mogelijkheid hadden om 
een eredivisieploeg te loten, 

maar dat zal toch wel niet? We 
zouden wel weer aan een top-
divisieteam gekoppeld worden 
dachten we. Totdat we zagen 
dat we het mochten opnemen 
tegen ZVH uit Zevenhuizen (het 
voormalige Nesselande voor 
de mensen die al wat langer in 
de volleybalwereld rondlopen). 
Een eredivisieteam, wat vet!
En dan begint opeens de voor-
pret. Wie zitten er allemaal in 
dat team, nog bekende van 
vroeger? Gaan we opeens ge-
gevens opzoeken en analyseren, 
wedstrijden terug kijken, oud 
groene broeders om informa-
tie vragen? Gekkenhuis, maar 
het illustreert wel mooi hoe erg 

deze wedstrijd bij ons als team 
heeft geleefd. Na alle voorpret 
en ideeën over de manier van 
opkomen, het veld ombouwen 
om zand in de ogen te strooien 
en andere ongein hebben we 
besloten dat we deze wedstrijd 
op onze manier willen spelen. 
Niks geen centercourt, lekker op 
half veld, dat moeten we toch 
elke week? 
Op de beruchte woensdag-
avond stonden de eerste spelers 
al te popelen voor een dichte Al-
ternohal. En op de gebruikelijke 
manier begonnen we aan onze 
o zo professionele wedstrijd-
voorbereiding. Bakkie koffie, 
boetepot-euro’s innen en in 
onze gymkleren luisteren naar 
de tactische aanwijzingen van 

de coaches. Eigenlijk hadden we 
die niet echt. Geloof in jezelf en 
geniet lekker. En dat hebben we 
gedaan. 
Over de wedstrijd kan ik kantjes 
vol schrijven, maar dat vind ik 
niet leuk. Wat ik wel leuk vind 
om op te schrijven is dat we een 
geweldige pot volleybal heb-
ben gespeeld. Een pot volley-
bal waarin we de tegenstander 
die maar liefst 3 niveaus hoger 
speelt, het zo moeilijk hebben 
gemaakt dat ze er zelf ook niet 
meer in geloofden. Een wed-
strijd waarin Wessel zelfs met 
een gebroken duim doorbik-
kelde omdat we met z’n alle 
voelden dat er WINST in zat. De 
wedstrijd kende ups en downs, 
waar we in de ups geweldig vol-
leybal speelden, en in de downs 
net niet de stabiliteit hadden 
om door te drukken. Hierdoor 
verlies je helaas de vijfde en 
beslissende set. Zo dichtbij! De 
emoties die dan vrij komen zijn 
zo bijzonder. Je denkt, ach het 
is maar een spelletje. Maar het 
is veel meer dan een spelletje. 
Het is een soort avontuur dat 

je als team aan het begin van 
het seizoen met elkaar aangaat, 
waarin iedereen een belang-
rijke en unieke rol heeft. Een 
avontuur waarin je van elkaar 
leert en waarin je jezelf tegen 
kan komen. Maar het gevoel 
dat overheerst na de wedstrijd 
is natuurlijk trots. Want meer 
kan ik niet zijn als aanvoerder 

van zo’n team. Ik heb met veel 
bewondering gekeken naar 
jongens zoals Yvar, die vorig 
jaar nog in de promotieklasse 
speelde en nu als spelverdeler 
een eredivisieploeg kon weg-
spelen. Maar ook bijvoorbeeld 
Marnick, die baalt dat hij niet 
mag beginnen, maar wanneer 
hij het veld in komt even 3 kil-
lblocks maakt en een bal in de 
3 meter slaat. En Thommie, die 
als libero toch heel wat te ver-
duren kreeg maar zijn rug recht 
hield. En natuurlijk ook Wessel 
en Robin, die met hun ervaring 
en enthousiasme het team op 
sleeptouw namen. En als laatste 
natuurlijk Plukkie, die als ouwe 
rot al lachend een bal diagonaal 
voor een driemansblok erin tim-
mert terwijl hij daarvoor met 4 
paracetamol ziekig 2 uur op de 
bank had geslapen. En niet te 
vergeten de jongens langs de 
kant die het team van de nodige 
energie voorzagen. 
Ja het had zo mooi kunnen zijn, 
maar gelukkig was het beter dan 
mooi. Het was een waar spekta-
kel!

We willen namens het team 
iedereen bedanken voor hun 
komst en support. En dan in het 
bijzonder onze sponsoren die 
aanwezig waren en ervoor heb-
ben gezorgd dat we zulke mooie 
strakke pakkies hebben.

 Bedankt!
Jesse

Dat wat zo mooi had kunnen zijn
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Sponsoring

Sportieve prestaties zijn leuk, 
maar met plezier volleyballen 
is nog veel leuker. Daarom wor-
den er in ons jubileumjaar meer 
activiteiten georganiseerd dan 
in een “normaal ”jaar. Heel veel 
vrijwilligers zijn zich aan het in-
spannen om er voor iedereen 
een fantastisch jaar van te ma-
ken. Want dat is ook Alterno, 
één grote groene familie. Het 
“groene” hart gaat bij iedereen 
weer harder kloppen. Het is fijn 
om te zien dat er steeds meer 
betrokkenheid komt. Alterno 
staat midden in de samenleving 
en we beseffen maar al te goed 
dat sporten in het algemeen, 
en volleyballen in het bijzon-
der, bijdraagt aan het welzijn 
van onze leden. Volleyballen 
is gezond voor lijf en leden en 
voor je mentale weerbaarheid, 
het geeft betere prestaties op 
school en werk, en zorgt tevens 
voor de o zo belangrijke sociale 
contacten en vaardigheden. 
Op het sportieve en feestelijke 
vlak worden er echt stappen ge-
maakt om het iedereen zo veel 

mogelijk naar de zin te maken. 
Financieel zijn we gelukkig een 
gezonde sportvereniging maar 
er zijn wel wat uitdagingen in 
2023 om dit ook zo te houden. 
Ook hebben wij te maken met 
soms (forse) prijs- en kostenstij-
gingen die we niet volledig wil-
len doorberekenen naar onze 
leden. Iedere bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld of dat nu 
in natura gebeurt of financieel. 
Dat brengt ons bij sponsoring.
Er is eigenlijk geen mooier mo-
ment voorstelbaar om te begin-
nen met sponsoring van Alter-
no dan nu. Zoals eerder gezegd 
staat 2023 bol van de festivitei-
ten en lijkt het er bovendien op 
dat we ook sportief een topjaar 
tegemoet kunnen zien. Daarom 
doen wij een appèl op al onze 
leden!
Wil jij je bedrijf (of dat van een 
van je ouders) koppelen aan 
Alterno dan help en steun je je 
club, en alle leden enorm, het 
geeft een goed gevoel en het 
is bovendien fiscaal vriendelijk 
voor je bedrijf. 

Hoe doe je dat?  
Dat kan via bijvoorbeeld een 
reclamebord in de hal of als 
(inspeel) shirtsponsor of als 
evenementen sponsor; geef  
bijvoorbeeld je naam aan het 
Mix-Mix-Mix toernooi, hèt fami-
lietoernooi bij uitstek. Of mis-
schien past een vermelding op 
de website, de jubileumgids je 
beter. Laat je voorlichten door 
onze sponsor werkgroep, wij 
denken graag met je mee over 
wat je als sponsor wilt bereiken 
via Alterno. Aan de hand van je 

budget zoeken we altijd naar 
passende oplossingen. Alterno 
zal er alles aan doen om het 
onze sponsoren zoveel mogelijk 
naar de zin te maken. Zij beho-
ren immers tot onze “groene” 
familie. Wij gaan graag met je 
in gesprek dus neem contact 
op met sponsorcie@alter-
no-apeldoorn.nl. 
We wensen iedereen een ge-
zonde, gelukkige en sportieve 
sponsoring van Alterno in 2023 
toe!  

Sportbeleving en sponsoring

Ook onze jeugd is goed bezig. 
Iedereen wil graag op zijn/haar 
niveau een beetje beter 
worden. Daar doen alle trainers 
en trainsters elke week weer 
hun best voor. Vanaf begin dit 
jaar gaan onze meest talentvol-
le speelsters en spelers weer 
meedoen aan de Nederlandse 
Open Jeugd Kampioenschap-
pen. Alterno weet zich jaar in en 
jaar uit te meten met de beste 

volleybal jeugdopleidingen van 
Nederland en ook dit jaar zijn 
er weer teams die in potentie 
hoge ogen kunnen gaan gooien 
op dit toernooi. Ook hier zitten 
meisjes en jongens tussen die 
het ooit wellicht tot Dames 1 
of Heren 1 gaan schoppen (of 
moeten we zeggen slaan ). 
Ook de OC teams lopen er dit 
jaar weer netjes bij in een voor 
dit jaar speciaal jubileumshirt.

Goed bezig, die jeugd

Ook dit is mogelijk gemaakt door diverse sponsoren

Acties succesvol
De oliebollen en appelbeignets 
van Toet vielen prima in de 
smaak. Dat bleek maar weer na 
de verkopen en de diverse re-
acties van de kopers. En Alter-
no houdt er een mooi bedrag 
aan over, welke weer ten goede 
komt aan het spaarsaldo van de 
schuifpui.
Ook de Grote Clubactie was 
succesvol, mede dankzij onze 
mini’s en jeugdleden. De 4 bes-
te verkopers zijn inmiddels in 
het zonnetje gezet. 
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