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Adverteren in de Groene Flits?

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

De competitie is over de helft 
en met de standen in de hand 
kan worden bekeken of de am-
bities worden waar gemaakt. 
Dames 1 gaat fier aan de lei-
ding in de Top divisie. Dat zij 
in de kwartfinale van de beker 
worden uitgeschakeld door de 
nummer 3 van de eredivisie 
Friso Sneek mag niet deren, 
het visitekaartje is afgegeven. 
Het vlaggenteam van de heren 
heeft meer concurrentie van 

vooral Dynamo en DIOS. De 
weken van de waarheid zijn 
voor hen aangebroken.

Bestuurlijk gezien is er geen 
groot nieuws. Wel worden 
flinke vorderingen gemaakt 
als het gaat om het maken 
van een toekomstbestendig 
plan. De ambitie van de club 
is leidend en dat moet dan 
worden afgestemd met allerlei 
instanties, zoals de gemeente 

Apeldoorn. Die contacten met 
de gemeente zijn aangehaald 
en er zijn geregeld gesprek-
ken. Waar dat toe zal leiden 
gaan jullie horen in de komen-
de maanden.

Over achter de schermen ge-
sproken: wat wordt er hard 
gewerkt om alles soepel te la-
ten draaien. Respect voor alle 
vrijwilligers! En de voorberei-
dingen voor het halve eeuw 

feest beloven eveneens een 
onvergetelijke feestweek.

Martin Polman

Van de voorzitter

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



Commissie nieuws

Na het vertrek van onze mini 
voorzitter hebben we met de 
mini- commissie overlegd: hoe 
zorgen we er met elkaar voor 
dat alles goed blijft lopen? Al 
pratend kwamen we tot inzicht 
dat we een paar zaken anders 
gaan organiseren, met name 
rond de mini ochtenden.

Voor Covid begon hebben we 
het back-to-basic-traject door-
lopen, waarin we antwoord 
zochten op de vraag hoe wij 
een vereniging willen zijn. Uit-
komst: we willen een vereniging 
zijn waar we samen zorgen voor 
een fijne plek om te sporten en 
te ontspannen. Met een groen 
hart!
Nu de heftigste periode van co-
vid achter de rug lijkt, pakken 
we het back-to-basic-traject 
weer op: we gaan de plannen 
concretiseren.

Coördinatoren en trainers be-
geleiders gezocht
Na de zomer zijn we gestart met 
een nieuw bestuur. Vanuit de 
portefeuille volleybalzaken zijn 
wij (Mathijs en Rob) in contact 
met de mini- en jeugdcommis-
sie. We willen in de vereniging 
graag een betere doorgaande 
leerlijn van 4-18 jaar. Daarom 
willen we de drempels tussen 
mini’s, jeugd en senioren weg-

halen. Samen met de mini- en 
jeugdcommissie verkennen we 
hoe we beide commissies op 
weg naar de zomer kunnen sa-
menvoegen.

Het ziet er naar uit dat er al heel 
snel één technische commissie 
voor volleybalzaken komt, voor 
mini’s en jeugd samen. We gaan 
de werkgroep Trainers Begelei-
ders nieuw leven in blazen. Zij 
gaan zich richten op het begelei-
den van trainers. Op die manier 
wordt de taak van coördinator 
wat overzichtelijker.
We willen bij het benoemen van 
de nieuwe coördinatoren de 
leeftijdsgrenzen anders bena-
deren dan tot nu toe: geen knip 
meer tussen mini’s en jeugd, 
zodat we de kinderen beter in 
hun langlopende ontwikkeling 
kunnen volgen. We denken aan 
6-10 jaar, 10-14 jaar, 14-18 jaar. 
En vanaf 10 jaar een lijn voor 
jongens en een lijn voor meis-
jes. We willen geen onderscheid 
meer maken tussen selectie-
teams en breedteteams.

Doe-groep
Terug naar de mini’s. Ook na 
het vertrek van Riccardo moet 
de organisatie goed blijven lo-
pen, en dan in het bijzonder die 
van de mini-ochtenden. Daarin 
deed Riccardo heel veel en dat 
moest nu allemaal overgeno-
men worden. Een paar ouders 
hadden daarvoor een prachtig 
idee. Zij hebben een Doe-groep 
opgericht. Zij zetten telkens 
praktische zaken in gang. Het 
eerste resultaat is binnen: een 
draaiboek voor de mini ochten-
den.
Hun volgend project is het beter 
neerzetten van de Maatschap-
pelijke Stages (MAS) en het 
opnieuw opzetten van de werk-
groep Trainers Begeleiders. Wij 
zijn als bestuur superblij met 
deze groep!!

Focus op ouderbetrokkenheid
Vanuit back-to-basics staat ou-
derbetrokkenheid hoog op de 

agenda. We willen ouders heel 
graag ‘in de zaal’ hebben op 
mini ochtenden. Op die manier 
denken we dat ouders steeds 
meer betrokken raken bij de 
vereniging, en kunnen we snel 
inspelen op vragen en wensen. 
En omgekeerd: we kunnen jullie 
als ouders heel goed gebruiken 
bij het organiseren van de mi-
ni-ochtenden. Dat gaan we van-
af de tweede helft dus doen! De 
Doe-groep heeft daar een mooi 
plan voor gemaakt.

Ouders in de zaal: gezellig en 
handig
Tot nu toe lag de coördinatie 
van de mini-ochtenden bij de 
minicommissie. De bar- en zaal-
dienst tijdens de mini-ochten-
den was verdeeld over seni-
orenteams. Jeugdteams zijn 
ingedeeld als scheidsrechters. 
Geen enkele rol dus voor ou-
ders en dat vinden we jammer. 
We zorgen er immers graag met 
zijn allen voor dat iedereen kan 
sporten. Daarom gaan we het 
advies van de Doe-groep opvol-
gen: voortaan draaien ouders 
van thuisspelende miniteams 
met elkaar de mini ochtend. 
Hiermee bedoelen we dat zij sa-
men de wedstrijdleiding en de 
bardienst zijn. 
Elke keer zijn de ouders van 
twee teams die thuis spelen aan 
de beurt, net zo lang totdat ie-
dereen een keer aan de beurt 
is geweest. Ouders ontvangen 
daar een schema voor. We gaan 
er vanuit dat op zo’n morgen 
alle ouders van de betreffende 
teams aanwezig zijn. Met elkaar 
maken we het voor elkaar! En 
dankzij het draaiboekje is dit 
voor iedereen goed te doen. Er 
is altijd iemand van de minicom-
missie aanwezig voor het geval 
er iets onverwachts gebeurt.

Ouders gaan meehelpen bij mini ochtenden

We zoeken een aantal nieu-
we coördinatoren, die samen 
met de trainers kijken naar de 
grotere ontwikkellijnen van de 
spelers, en die zorgen voor za-
ken als de teamindelingen, ook 
samen met de trainers. Heb je 
een redelijke kijk op volleybal, 
of weet je iemand dat heeft 
(kijk even om je heen), en vind 
jij of die ander het leuk om 
mee te helpen in één van de 
grootste jeugdafdelingen van 
Nederland? Zou je samen met 
iemand coördinator willen zijn? 
Stuur dan een appje naar Rob 
van den Dool (06 – 5199 3856). 
We maken dan een afspraak om 
eens te praten over de moge-
lijkheden.

Behalve nieuwe coördinatoren 
zoeken we ook mensen voor de 
werkgroep trainers begeleiders. 
Deze mensen begeleiden ieder 
een aantal trainers, geduren-
de een af te spreken periode, 
rond een bepaalde vraag van de 
trainer. Die vraag kan zitten op 
volleybalgebied, maar ook op 
sociaal vlak, groepsvorming, pe-
dagogische zaken. Het gaat per 
trainer om 3 of 4 contactmo-
menten, in onderling overleg 
te bepalen. Dit is dus echt zo’n 
klus die je kunt doen als je geen 
zin hebt in vaste wekelijkse acti-
viteiten, maar wel graag dingen 
doet voor de club op projectba-
sis. Dus heb je verstand van vol-
leybal en/of één van de andere 
gebieden, meld je dan bij Rob 
(06 – 5199 3856), dan kunnen 
we van gedachten wisselen. 



Commissie nieuws

NOJK: iedereen door naar de halve finale!
In het eerste weekend van ja-
nuari waren de voorrondes van 
de Nederlandse Open Jeugd 
Kampioenschappen (NOJK), 
beter bekend als de Open Club. 
We hebben met acht teams in-
geschreven. Drie teams waren 
vrijgeloot (JA, MA en JB) maar 
de andere vijf moesten aan de 
bak, in de strijd om de felbe-
geerde plek in de halve finale. 

Met acht ploegen naar de hal-
ve finale
We horen met Dros-Alterno tot 
de grote leveranciers van de 
NOJK-finales. Niet zo vreemd: 
we zijn een grote vereniging, 
met een grote jeugdafdeling. 
Al jaren leveren we samen met 
Dynamo, Sudosa en Sliedrecht 
de meeste teams voor de eind-
rondes. Uit het nieuwsbericht 
van de NOJK van de bond zelf: 
“Dan lichten we graag nog een 
aantal verenigingen uit die met 
meer dan zes teams deelnemen 
aan de halve finale. Zo doen 
maar liefst negen teams van Su-
dosa-Desto mee en zijn er van-
uit SV Dynamo, Dros-Alterno en 
Sliedrecht Sport acht teams die 
gaan strijden voor een finale-
plaats. Apollo 8 levert zeven

teams en Olhaco, Prima Don-
na Kaas Huizen, Rensa Family 
Orion, Spaarnestad en Twen-
te ‘05 gaan met zes teams 
de halve finaledag in.” Lees 
hier het volledige verslag van 
de NeVoBo over de voorron-
de: https://www.nevobo.nl/
nieuwsbericht/2023/01/10/ge-
slaagde-voorronde-volleybaldi-
rect-open-nojk 

De vereniging die de meeste 
teams op het podium weet te 
krijgen, wint de Jaap van Kasteel 
trofee. Die vereniging mag zich 
een jaar lang de beste jeugdop-
leiding van het land noemen. Nu 
is die titel niet het belangrijkste 
wat telt voor Alterno. Plezier 
in bewegen staat altijd voorop. 
Toch ligt het accent bij de NOJK 
anders: daarin ligt de focus op 
de teamprestatie, want ook dit 
is iets waar spelers sterker van 
worden. Zeker als je het in je 
hebt om op een hoog niveau 
te volleyballen. Ook daarin wil-
len we goed opleiden. Coaches 
zullen daarom tijdens de NOJK 
meer op prestatie coachen dan 
tijdens de reguliere jeugdcom-
petitie. Tja, en als we dan toch 
zo’n grote jeugdafdeling 

hebben, dan is het toch leuk om 
zo’n prijs mee te pakken.

Meisjes
Sommige wedstrijden begon-
nen met een makkelijke 25-1 
(Meisjes B). De rest van hun 
avontuur lees je hieronder. Zij 
werden eerste in de poule en 
plaatsten zich daarmee recht-
streeks voor de halve finale. Zij 
spelen die in Horst en treffen 
daar Avior, Hovoc, Peelpush en 
OKK ’70.

Meisjes C werden tweede in 
de poule, achter Trivos. In de 
kruisfinale wonnen zij met rui-
me cijfers van Morgana DVO, 
zodat een plek in de halve finale 
alsnog bereikt werd. Meisjes C 
speelt de halve finale in Nieuw-
leusen in de poule met DeVoKo, 
Flash Nieuwleusen en Olhaco. 
Meisjes CMV werd ook 2e in de 
poule. Ze verloren van Apollo 8, 
speelden gelijk tegen Twente 
en wonnen van Forza en WSV. 
Daarmee plaatsten ook zij zich 
rechtstreeks voor de halve fina-
le. Zij zitten dan in de poule met 
Havoc, Set-Up ’65 en Lycurgus 
en spelen net als Jongens CMV 
in Borne. 

Jongens
Net als Meisjes C en 
CMV werd Jongens C 
2e in de poule. Alleen 
Twente bleek te sterk. 
Dit was genoeg voor 
rechtstreekse plaat-
sing voor de halve fi-
nale in Enschede. Zij 
treffen daar Dynamo, 
EVV en PDK.
Jongens CMV werd 2e 
in de poule en waren 
daarmee zeker van 
een plekje in de halve 
finale. Ze wonnen van 
Olhaco en Twente, 

maar big-brother-in-het-groen 
Sudosa was te sterk en nam 
de punten mee. Jongens CMV 
zit dan in de poule met Apollo 
8, Olhaco en PDK Huizen, en 
speelt net als de meisjes CMV 
in Borne.

Verslag Meisjes B
We hebben een super leuke dag 
gehad met elkaar! We hebben 
de eerste drie poulewedstrijden 
makkelijk gewonnen. De eerste 
set van de dag zelfs met 25-1!
De laatste poulewedstrijd was 
de belangrijkste; de winnaar van 
deze wedstrijd werd eerste in 
de poule en was daarmee zeker 
van een plek in de halve finale 
ronde. We kregen hier iets meer 
tegenstand, zij verdedigden 
veel. We verloren de eerste set 

helaas met 25-27. 
Als we nog eerste wilden wor-
den moesten we de set pakken 
met meer dan 2 punten verschil. 
Het ging de hele set gelijk op en 
het bleef tot het einde span-
nend. Boven de 20 hielden we 
ons hoofd koel en sleepten we 
de set binnen met 26-24. 
Het was nu 1-1, met een gelijk 
puntenaantal….
Na het even na te vragen bij de 
wedstrijdleiding kon het feest 
gevierd worden. Wij hadden 
veel minder tegenpunten, dit 
betekende dat wij eerste in de 
poule waren! 

Op naar de halve finale!

JA – Barneveld JB – Amersfoort JC - Enschede JCMV – Borne

Avior

Dros-Alterno

Rensa Family Orion

SSS (Barneveld)

Twente ‘‘05

VVH

Apollo 8

Dros-Alterno

Rensa Family Orion

Susosa-Desto

Voorsterslag VC Zwol-

le 

Dros-Alterno

EVV Bultman-Hartholt

Prima Donna Kaas Huizen

SV Dynamo Apeldoorn

Apollo 8

Dros-Alterno

Olhaco

Prima Donna Kaas Huizen

MA - Gennep MB - Horst MC - Nieuwleusen MCMV – Borne

Dros-Alterno

Somas/Activia

Taurus

Trivos

Voltena

Donki Sjot

Halley

Rensa Family Orion

SV Dynamo Apeldoorn

Trivos

Dros-Alterno

Flash Nieuwleusen

Olhaco

TiMaX/DeVoKo

Dros-Alterno

Havo (Haaksbergen) 

Set-Up ‘‘65

Lycurgus
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Activiteiten nieuws

We zijn al geruime tijd bezig, 
maar wie is WE nu eigenlijk en 
wat doen WIJ dan?

De jubileumcommissie bestaat 
uit Alternoten vanuit verschil-
lende ‘afdelingen’. Iedereen 
pakt een eigen taak op, zodat 
we ook het aantal uren dat er 
in gaat zitten goed kunnen ver-
delen.

Noa denkt met alles mee en 
heeft begin september het feest 
‘Around the world’ georgani-
seerd.
Remco en Menno verzorgen 
samen de organisatie van de 
Bierproeverij op vrijdag 21 april. 
Lees ook het andere stukje in 
deze Groene Flits.
 Bryan en Collin hebben zich op-
geworpen om van alles voor de 
jeugd en mini’s te organiseren. 
Soms niet altijd even gemakke-
lijk maar binnenkort weer een 
top event van hun: donderdag 2 
maart, mini- en jeugddisco. 
Harry richt zich op alles alles 
rondom de officiële jubileum-
dag. Dat wil zeggen de receptie 
voor genodigden met 

Nevobo, gemeente Apeldoorn, 
sportverenigingen, sponsoren, 
ere-leden etc. Hij heeft daarbij 
gelukkig de hulp van andere be-
trokken Alternoten.
Frans en Monique gaan zich 
bezig houden met een mini- en 
jeugdactiviteit tijdens de week 
van Alterno.
Patricia en Laurens zijn de be-
denkers van de nieuwe vorm 
voor ‘een meter bier’ in de Al-
terno kantine (in de vorm van 
een groen Alterno hart). Bin-
nenkort zullen we meer van hen 
zien.
Marlous en Monique houden 
zich bezig met de reünie van 
oud Alterno-leden. De BBQ nar-
tuurlijk maar ook de uitnodigin-
gen verzorgen en het verwerken 
van alle aanmeldingen via de 
site dus doe dat vooral!
Jos zorgt voor een jubilieumma-
gazine en Jan de verbindende 
schakel met het bestuur. 

UIteraard houden we ons met 
z’n allen bezig met de feest-
avond tijdens de week van Al-
terno op 1 juli.
Tot slot wil ik benadrukken dat 
wij dit niet allemaal kunnen 
zonder andere Alternoten die 
misschien wat minder zichtbaar 
actief zijn zoals onze webmas-
ters (Peter,  Erwin), ons redac-
tioneel team (Lando), bardienst 
(Ruud en Annet), ondersteu-
ning van de sponsoren/sponsor-
commissie, de VVA, ontwerper 
William, het bestuur en Leo die 
de centjes goed bewaakt. Het is 
onvermijdelijk dat ik de nodige 
mensen vergeet; ook zij natuur-
lijk ontzettend bedankt!

Heb jij nog suggesties of wil je 
ook een helpende hand bie-
den? Laat het weten aan Moni-
que Nijhof, activiteiten@alter-
no-apeldoorn.nl

Van de jubileumcommissie 50 jaar Dros Alterno

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. 

Bij de meisjes is in september 
een instroomgroep gestart. Die 
groep zat heel snel vol. Al na 
een half jaar konden we deze 
groep inschrijven in de com-
petitie. We hopen binnenkort 
een nieuwe instroomgroep te 
starten. Daarom zoeken we 
een trainer.

Jarenlang was de boodschap 
bij Dros-Alterno: volleyballen 
begint bij de mini’s. En daar be-
gin je mee als je 6 of 7 bent, of 
nog eerder. Er waren wachtlijs-
ten, want meer dan 250 mini’s 
konden we echt niet behappen. 
Later instromen was lastig, want 
onze spelers van een jaar of 
12 hadden van jongs af aan de 
techniek geleerd. Samenspelen 
met iemand die het nog moet 
leren was erg lastig.
We weten het allemaal: de tijd 
is veranderd. We zijn blij dat er 
weer groei is bij de mini’s. Het 
doel is dat we de komende ja-
ren weer in de buurt komen van 
200 mini’s. Belangrijk, want veel 

mini’s betekent ook veel jeugd. 
En veel jeugd betekent dat we 
spelers beter kunnen indelen op 
een passend niveau. We den-
ken nog altijd dat dat maakt dat 
kinderen zich beter kunnen ont-
wikkelen.
Terug naar de instroomgroep. 
Binnen een maand hadden we 
een groep van 12 meisjes die 
wilden leren volleybal. We wa-
ren blij met ervaren trainster 
Melanie van den Dool, die de 
kinderen in een mum van tijd de 
basisvaardigheden van het vol-
leyballen aan leerde. Het ging 
zo snel, dat het team nu al mee-
doet aan de competitie. Dus ze 
leren nu wat er allemaal komt 
kijken bij wedstrijden, te be-
ginnen met de vraag: wat voor 
broekjes zullen we dragen, en 
ook: hoe gaan de ouders mee-
helpen bij het tellen en rijden?
Inmiddels zijn de eerste twee 
wedstrijden gespeeld. En… de 
eerste setwinst is een feit. Van 
harte gefeliciteerd dames!

Instroomgroep Meisjes C groot succes
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Mixed nieuws

‘Uit de oude doos’ van Alterno
Geweldig dat sommige mensen 
van alles bewaren. Zeker als dat 
dan naar boven komt in het ju-
bileumjaar. Zo kwam Anton 
Schaffer met een oud waarde-
papier van zijn vader met een 
fantastisch verhaal erbij.

 In 1988 was het nodig om tri-
bunes aan te schaffen voor onze 
eigen hal. Helaas lukte dat niet 
uit eigen middelen en daarom 
is de hulp ingeroepen van de 
leden. Alternoten konden een 
tribuneplaats ‘aanschaffen’ (of 
eigenlijk is het meer leasen) 
en na vijf jaar kon het bedrag 
dat betaald werd, teruggevor-
derd worden. Gedurende die 
vijf jaar had je dan wel RECHT 
op een tribuneplaats en zat er 

aan dat waardepapier een rits 
consumptiebonnen die je kon 
besteden in ons clubhuis. Als 
klap op de vuurpijl deed je au-
tomatisch mee aan een loterij 
waarbij je consumptiebonnen 
twv 25 gulden kon winnen.
 
Je snapt dat menig Alterno lid 
na vijf jaar het geld uit loyaliteit 
niet terugvroegen of het helaas 
document kwijt was geraakt. 
Dus een slimme actie destijds.
Mooie tijden en waarschijnlijk 
een mooi resultaat, want we 
hebben nog altijd deze prakti-
sche, verrijdbare tribunes.

Heb jij ook nog iets bijzonders 
uit de gouwe ouwe tijd? Laat 
het weten. 

De vorige keer kon het helaas 
niet doorgaan. Daarom is er een 
nieuwe datum geprikt; donder-
dag 2 maart. Dit is tijdens de 
schoolvakantie inderdaad want 
op andere dagen is de hal en 
ons clubhuis helemaal bezet. 
Van 19.00 tot 20.30 is er de mi-
ni-disco en vanaf 20.30  is het 
de beurt aan de jeugd om lekker 
los te gaan. Om 23.30 zullen we 
de dampende menigte dansers 
vragen te stoppen ;-).
 De muziek wordt verzorgd door 
DJ’s van onze eigen heren 1: 
Thom en Jochem. De organi-
satie is in de handen van onze 

jeugdspelers, Bryan en Collin. 
Zij zijn ook lid van de jubileum-
commissie en bedachten dit 
feest speciaal voor onze jongste 
Alternoten en onze jeugd. Het is 
dus echt een Alterno feest.
Dus waar wacht je op? Nodig 
snel je vrienden en vriendinnen 
uit en maak er een gezellig feest 
van. Voetjes van de vloer of ge-
woon lekker genieten van de 
fantastische muziek. 
Voor de mini’s geldt: neem je 
ouders gerust mee. Misschien 
wil je hen ook weleens zien 
dansen?

Jeugd- en Mini disco 
donderdag 2 maart

Oproep:
Foto’s/video’s

In het kader van het 50-jarig bestaan van Alterno zijn we op zoek 
naar foto’s en/of video’s.. Dit kunnen actiefoto’s, maar ook vi-
deo’s/foto’s van feestavonden, externe toernooien, clinics etc. 
zijn. Zolang het maar met Alterno te maken heeft. Oud of juist erg 
recent, het maakt niet uit. Op dit moment zijn we aan het inventa-
riseren of het mogelijk is, om tijdens de reunie, deze te laten zien. 
In welke hoedanigheid dan ook. Mocht je dus nog iets hebben 
liggen stuur het aub op naar activiteiten@alterno-apeldoorn.nl. 
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Mini nieuws

Rutger Boerdam heeft ons 
eind vorig jaar laten weten zijn 
werkzaamheden voor Dros-Al-
terno te willen beëindigen. We 
hebben toen afgesproken dat 
we er van beide kanten naar 
zouden streven om dit met 
ingang van het nieuwe kalen-
derjaar te realiseren. Dat is 
gelukt. In dit bericht laten we 
jullie graag weten hoe.

Vertrek Rutger Boerdam
Rutger was op zoek naar een 
andere sportieve uitdaging dan 
die hij bij Alterno vond. Die kon 
hij elders wel vinden. Rutger 
heeft ons daarop verzocht om 
de gemaakte afspraken tus-
sentijds te ontbinden. Vanuit 
het bestuur zijn we hiermee 
akkoord gegaan, onder voorbe-
houd dat we erin zouden slagen 
tijdig een oplossing te vinden.
Rutger benadrukt dat zijn keu-
ze niets te maken heeft met 
het plezier in het werken met 
de mini’s bij Alterno of met de 
assistent trainers waar hij druk 
mee aan het werk was. Hier wa-
ren juist mooie ontwikkelingen, 
lichtte hij ons toe. 
Vanuit het bestuur en de ver-
schillende tc’s: Rutger, hartelijk 
dank voor jouw jarenlange inzet 
voor onze jeugdopleiding! 

Tijdelijke oplossing
Samen met Hilda zijn we op 
zoek gegaan naar een oplos-
sing. We kwamen al snel tot de 
conclusie dat we voor de korte 
termijn niet direct een volwaar-
dig opvolger zouden gaan zoe-
ken. We vinden dit namelijk het 
uitgelezen moment om de rol 

van de hoofdtrainer mini’s te 
evalueren. 
Daarom hebben gezocht naar 
een alternatief: niet één hoofd-
trainer die er alle dagen is, maar 
meerdere hoofdtrainers, die er 
ieder op hun eigen dag zijn. 
Nog net voor de jaarwisseling 
is dit gelukt. We stellen dan ook 
graag aan jullie voor: de twee 
hoofdtrainers voor de komende 
periode:

Ik ben Hilda Knaapen en de 
meeste ouders en kinderen 
kennen me al omdat ik al vier 
jaar training geef aan de mi-
ni’s van Alterno. Elke ochtend 
werk ik als verzuimcoördinator 
bij het Gymnasium en daarom 
kan ik in de middag mijn pas-
sie uitoefenen: training geven 
aan de kinderen van Alterno. 
Ik geef van jongs af aan al vol-
leybaltraining aan kinderen. Ik 
heb via de gymnastiekbond een 
bijscholing gehad voor de Nijn-
tje-beweeglessen. Daar heb ik 
veel geleerd over de groei en 
motorische ontwikkeling van 
peuters en kleuters én hoe je 
de ontwikkeling het beste kunt 
stimuleren. Dat breng ik tot uit-
voering bij de leuke Nijntje be-
weeglessen en de sportspeel-
tuin bij Alterno. Maar ook voor 
onze mini’s vanaf 6 jaar is dat 
zeer belangrijk.

Ik ben Serena. Inmiddels al twee 
jaar spelend bij Alterno, maar ik 
volleybal al 20 jaar. Ik ben af-
gestudeerd psychomotorisch 
therapeut en bewegingsagoog. 
Ik ben momenteel werkzaam 
als psychomotorisch therapeut 
bij Zorggroep Achterhoek. Hier 
werk ik met mensen met een 
verstandelijke beperking en/of 
psychiatrische problematiek. Ik 
heb bovendien altijd een passie 
gehad om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van kinderen. Ik 
ben blij dat ik dit als trainster 
van Alterno waar kan maken! 
Hopelijk tot snel in de hal!
We zijn als bestuur heel blij met 
twee trainers die veel verstand 
hebben van bewegen. We wen-
sen Serena en Hilda veel plezier, 
en natuurlijk vooral alle mini’s 
heel veel plezier bij Serena en 
Hilda!! Zij zullen samen met de 
hulptrainers vast fijne trainin-
gen gaan verzorgen. Als je vra-
gen hebt, zoek ze op!! 

Lange termijn
Voor de lange termijn evalue-
ren we de rol van de hoofdtrai-
ner. We roepen op korte termijn 
een denktank bij elkaar. Daar-
mee gaan we nadenken over de 
vraag: gaan we verder met één 
hoofdtrainer (professional), die 
voor alle mini’s het aanspreek-
punt is, of gaan we werken met 

meerdere semi-professionals, 
die als team de rol van hoofd-
trainer gaan uitoefenen? En is 
de professional er alleen voor 
mini’s, of ook voor jeugd? Is 
het vooral een trainer, of ook/
vooral de opleider van de as-
sistent-trainers? Het doel is dat 
we uiterlijk bij de start van het 
nieuwe seizoen weten hoe en 
met wie we verder gaan.

Nieuwe hoofdtrainers mini’s

Ja, de Jubileumcommissie zit 
niet stil en organiseert tal van 
bijzondere activiteiten dit bij-
zondere jubileumjaar! 
Op vrijdag 21 april zal in sa-
menwerking met Hertog Jan 
een echte bierproeverij in ons 
clubhuis plaatsvinden. Natuur-
lijk alleen voor iedereen boven 
de 18 jaar.

Niet alleen bierproeven is aan 
de orde. Er zal ook nog een 
(pub) quiz georganiseerd wor-
den en natuurlijk een poll welk 
biertje de winnaar is volgens 
de proevers. Wellicht komt 
dit biertje dan in aanmerking 
voor op de tap tijdens ons ju-
bileumjaar.
Er volgt nog nadere informa-
tie over inschrijven, de kosten 
etc. Houd dus de website en 
onze Facebook pagina in de 
gaten .

Bierproeverij
vrijdag 21 april


