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Adverteren in de Groene Flits?

Voor meer informatie: 
sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl of informeer bij Astrid Roelofs

De Alterno-familie beweegt 
zich vlot richting het einde van 
de competitie en het halve 
eeuwfeest. Alles lijkt op rolle-
tjes te lopen, het is bijna alsof 
het vanzelf gaat.  In mijn vorige 
voorwoord sloot ik af met res-
pect voor het werk dat wordt 
verzet op vrijwillige basis. Het 
laat niet onverlet dat het alle-
maal niet zo vanzelfsprekend 
is als het lijkt. Want wie zich 
uit eigen beweging meldt voor 
een taak kan zich natuurlijk na 
enige tijd ook weer afmelden. 
Het is ons duidelijk dat op dit 
moment het aantal beschikba-
re kandidaten uit de pas loopt 

met het aantal vrijwilligers 
dat vertrekt.. Om de balans 
te bewaken lijkt dit een goed 
moment tot een algemene op-
roep.

Zoals een vrije interpretatie van 
wat John F Kennedy (onmisken-
baar een grote leider van de af-
gelopen eeuw) ooit zei: “Vraag 
niet wat jouw club voor jou kan 
doen, maar vraag wat jij voor 
je volleybalclub kan doen!”. 
Het raakt aan het principe van 
halen en brengen. Dus halen is 
helemaal goed maar breng ook 
iets in waar dat kan. Het hoeft 
het niet meteen een taak te zijn 
die een grote hap uit je vrije tijd 
neemt.
Als wij onze ambities waar wil-
len maken, zoals het werven 
van veel jonge leden, dan moe-
ten we die wèl iets kunnen bie-

den. Trainers, begeleiders, co-
ordinatoren en scheidsrechters 
stellen onze jeugd in staat om 
het verenigingsleven te leren 
kennen. Daarom een oproep 
aan alle leden en ouders…
Wat kan jij bijdragen aan dit 
plezier?

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

27 november hadden we de 
eerste training, de selectie 
was al samengesteld en be-
gin November konden Astrid 
en ik aan de slag! Zoals we al 
meerdere jaren gewend zijn 
te doen, hebben we ook een 
tweetal meiden mee die nog 
geen D leeftijd hebben.
 
De selectie bestaat uit:
1. Yfke Kofman
2. Lynn Ribbink
3. Lynn van Amersfoort
4. Noëlla van Hunen
5. Elin Knoop
6. Puck Krans
7. Zara Vilez
8. Katelijne Schäffer
Fenna Weterkamp en Senna van 
Amersfoort sluiten aan als num-
mers 9 en 10.
Dit alles onder leiding van de 
trainer/coaches Astrid Roelofs 
en Frans Schäffer

Voorronde, 7 januari Hooge-
veen
Zaterdag 7 januari was het zo-
ver, de voorronde van de NOJK! 
De meiden CMV waren inge-
deeld in Hoogeveen, waar we 
de eerste wedstrijd om 9:45 
moesten spelen. We moesten 
dus vroeg op pad.
Samen met ons reisde Bryan 
(onze scheidsrechter) mee. Hij 
heeft die dag alle wedstrijden 
gefloten waar Dros-Alterno voor 
opgesteld stond. Dank Bryan!!

De poule waar we waren inge-
deeld: Apollo 8, Engeltherm 
WSV, Twente ’05 en Forza Hoog-
land.
De eerste twee plaatsen zich 
rechtstreeks voor de halve fina-
les.

Eerste wedstrijd tegen Apollo 
8 was spannend, maar werd 
helaas nipt verloren (21-25, 24-
26). De tweede wedstrijd begon 
voortvarend, tegen Twente ’05 
werd de eerste set met leuk vol-
leybal gewonnen (25-15), maar 
werd het lastiger in de tweede. 
Door iets te veel eigen foutjes 
ging deze verloren (25-21).
Na twee wedstrijden achter el-
kaar was het tijd voor een wed-
strijdje rust. Dat had ons goed 

gedaan, de start in de derde 
wedstrijd tegen Engeltherm 
WSV was scherp en met een 
aantal serve series achter elkaar 
wisten we deze binnen te ha-
len (25-13). Nu de tweede set. 
Met veel plezier en mooie acties 
werd deze ook binnengehaald 
(25-21). We zijn nog in de race 
voor de tweede plek, want het 
was duidelijk dat Apollo 8 voor 
deze poule duidelijk de sterkste 
ploeg is.

Laatste wedstrijd, tegen Forza 
Hoogland! Onze strategie was 
duidelijk, met een goede opslag 
en slim spelen moesten we deze 
kunnen winnen. De meiden 
hadden er duidelijk zin in en 
alles klopte, de wedstrijd werd 
met 2-0 gewonnen (25-15, 25-
11). Daarmee was de tweede 
plek een feit en rechtstreekse 
plaatsing voor de halve finale!

Halve finale 25 februari, Borne
Voor de halve finale moesten 
we naar Borne, waar we inge-
deeld zijn met Havoc, Lycurgus 
en Lammerink Installatiegroep/
Set-Up ’65.
Om in de finale te komen was 
het zaak om bij de eerste twee 
te eindigen. Dan zal er een 
kruisfinale gewonnen moeten 
worden. Geen makkelijke opga-
ve……….

We starten de dag om 11:00, 
wat betekende dat we niet voor 
dag en dauw in de auto hoefden 
te zitten. 

Speciale dank aan Maud van 
Lohuizen (en natuurlijk haar 
vader) voor het fluiten van de 
Dros-Alterno wedstrijden. Wist 
u dat ze pas 16 is en al derde di-
visie mag fluiten?

We werden netjes ontvangen 
door twee gastvrouwen die nog 
even de huisregels aanstippen 
voor de dag. Sowieso compli-
menten voor de organisatie van 
de dag, de hele dag liep op rol-
letjes!

Open Club MCMV, 
de weg naar de finaleronde



Mixed nieuws

Open Club MCMV, de weg naar de finaleronde vervolg
Onze missie van vandaag: Lekker volleybal-
len met veel plezier, dan zien we wel waar 
we aan het eind van de dag staan.
De eerste wedstrijd was tegen Lycurgus. 
De meiden waren duidelijk gespannen en 
moesten even ‘los’ komen. Na een punt of 
tien begonnen we te ontspannen en konden 
we vrijuit onze kunsten vertonen. Veel pun-
ten wisten we met onze opslag te pakken, 
maar ook aanvallend kwamen we mooi op 
dreef. Elin, Zara, Puck en onze aanvoerster 
Noëlla scoorden er lustig op los. Dat resul-
teerde in de eerste overwinning van de dag, 
2-0 ((25-16, 25-19).
Na een wedstrijd rust moesten we er twee 
achter elkaar spelen, eerste Set-Up ’65 en 
daarna Havoc. Tegen Set-Up ’65 klopte alles, 
de opslag, het blok op de balletjes die over 
het net werden gepassed, maar ook de pass 
en de verdediging stonden als een huis. Het 
meeste viel onze aanval op deze wedstrijd!  
Met bekeken balletjes maakten Puck, No-
ella en Elin de tegenstander gek. Maar het 
meest onder de indruk waren ze van de har-
de ballen van Zara! Door veel plezier te blij-
ven maken en netjes te volleyballen trokken 
we deze wedstrijd naar ons toe, 2-0 (25-12, 
25-17).

Met de wedstrijd tegen Set-Up ’65 nog vers 
in het geheugen was Havoc de volgende 
tegenstander. Die waren niet echt onder 
de indruk, wij speelden slordig en kwamen 
niet tot scoren…….eerste set verloren (11-
25). Dat was niet zo leuk natuurlijk, maar 
de meiden herpakten zich, met veel ener-
gie en plezier wisten we de tweede set toch 
binnen te halen (25-18). Daarmee was het 
zeker!  Eerste in de poule! 
Volgende halte: kruisfinale! Daar moesten 
we nog wel anderhalf uur op wachten. Die 
konden we gebruiken om een beetje te chil-
len. Gaf ons de mogelijkheid te kijken naar 
wie onze tegenstander zou worden. Als eer-
ste in de poule zouden we kruisen tegen de 
nummer twee uit een andere poule. Daar 
waren Sudosa-Desto en Rivo Rijssen de 
kruisfinale kandidaten. Doordat Rivo Rijssen 
de onderlinge wedstrijd tegen Sudosa-Des-
to verloor, waren zij onze tegenstanders. 
16:15, het is zover! 
Aan de start van deze wedstrijd stonden 
Elin, Puck, Noëlla en Zara in het veld. Aan 
de kant werden de kelen nog maar eens ge-
schraapt voor de aanmoedigingen. De eer-
ste set konden we met een goede opslag en 
verdediging veel punten maken. Met onze 
aanval probeerden we Rivo zoveel mogelijk 

uit het spel te houden. Dat lukte zeer goed, 
met de setwinst als gevolg (25-14).
Hoe anders begonnen we de tweede set. 
Misschien een beetje spanning omdat het 
niet makkelijk scoren was, maar we stonden 
achter met 14-9. Door de wisseltruc van de 
coach van Rivo (en een oplettende teller 😉)
kwam de rust weer terug in het team. De 
opslag ging weer lopen, aanvallend geen 
rare dingen meer, de meiden aan de kant 
gingen nog harder zingen en aanmoedi-
gen. Dat bleek doorslaggevend te zijn! De 
tegenstander kwam er niet meer doorheen 
en daarmee was de winst opeens weer in 
zicht! Vakkundig met veel enthousiasme en 
plezier denderden we door: 25-17.
Daarmee is de plek in de finale behaald!!!
Bij deze willen we dan ook de meiden die 
niet of nauwelijks gespeeld hebben een 
super compliment geven! Het aanmoedi-
gen en harde zingen tijdens de wedstrijden 
geeft zoveel energie en plezier, echt gaaf.
Via deze weg wil ik voor deze ronden in ie-
der geval Mieke bedanken voor alle tijd en 
moeite die ze er toch weer in heeft gesto-
ken, dank daarvoor!!
Maar ook natuurlijk onze supporters, jullie 
zijn er 8 april toch ook weer bij?
Astrid en Frans

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 afsluiting van het 
volleybalseizoen met je team. 
Even de handen in de lucht en 
de voetjes van de vloer.
En.. als thema FOUT ALTERNO 
FEEST, dus kom uitgedost zoals 
je nooit over straat zou durven. 

Rond 20.30/21.00 uur start het 
feest en zal eindigen om 0.30 
uur. Heb je een wedstrijd deze 
dag, nodig je tegenstander 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. 

Al enige jaren bieden wij een 
waspas aan van Autowasstraat 
Kleiboer. Er zijn meerdere ves-
tigingen in Apeldoorn. Door ge-
bruik te maken van de waspas 
krijg je korting op de autowas-
beurt gaat er per wasbeurt 50 
cent naar Dros Alterno en dat is 
natuurlijk super! Al die 50 cent-

jes tikken leuk aan en je hoeft 
er verder niets voor te doen. 
Nog geen waspas? De waspas-
sen liggen achter de bar. Pak er 
gerust één. Jij blij, wij blij en je 
auto schoon. Kijk ook nog eens 
even voor andere voordelen op 
https://www.carwashkleiboer.
nl/waspas

Autowaspas van Kleiboer: jij voordeel en 
Dros-Alterno voordeel

https://www.carwashkleiboer.nl/waspas
https://www.carwashkleiboer.nl/waspas


Activiteiten nieuws

Bijna, bijna is het dan zover en 
kun je je bestelde unieke jubile-
umshirt in ontvangst nemen. De 
drukproef is goedgekeurd en nu 
zijn ze druk aan het werk, daar 
ergens in Portugal. Laat de per-
sen maar draaien. 
Naar verwachting zijn de shirts 
over zo’n 3 weken binnen en 
kunnen ze uitgedeeld worden. 

Iedereen die een bestelling 
heeft geplaatst, krijgt hier nog 
een mailtje over. Vervolgens 
worden ze uitgedeeld in het 
clubhuis. Dus nog even geduld 
maar dan komt er ook echt iets 
moois aan. 
De proefdruk zal voorlopig zicht-
baar zijn in het clubhuis. 

Jubileumshirt op drukpers 
in Portugal

Even een keer een andere 
sport doen? Padel is erg leuk. 
Iedereen kan het. Dros Alterno 
heeft een leuke deal gemaakt 
met Vego tennis In Apeldoorn 
(Malkenschoten). Op zondag 19 
maart zijn van 10 tot 11 uur en 
van 11 tot 12 uur maar liefst 5 
banen beschikbaar voor Alter-
noten. Je kunt dan gratis gebruik 
maken van de baan én rackets 
en ballen lenen. Leuk om een 
keer te doen met je teamgeno-
ten.
Je moet van te voren reserveren 
en vol=vol. Er spelen per baan 
4 personen (2 x 2), dus voor 5 
banen is het maximaal aantal Al-
ternoten 20 voor ieder uur. 

Hoe reserveer je? Download de 
app PEAKZ, registreer je en re-
serveer een plek op zondag 19 
maart om 10 uur of 11 uur. Je 
kunt alleen voor jezelf reserve-
ren, dus als je met teamgenoten 
wilt, moet je zorgen dat je dit 
zoveel mogelijk gelijktijdig doet. 
En nogmaals vol=vol. Het be-
treffen buiten banen. 

Een keertje Padellen? 
Probeer het eens uit op zondag 19 maart, 
speciaal en alleen voor Alternoten. En dat 

ook nog eens helemaal gratis.

Dat zijn we toch allemaal? We 
dragen Alterno allemaal een 
warm (groen) hart toe.

De stichting Vrienden Van Al-
terno (VVA) doet dat zeker. 
Deze stichting zet zich in om 
verschillende activiteiten (finan-
cieel) te ondersteunen die voor 
de leden van Alterno worden 
georganiseerd. Dit kan een fi-
nanciële bijdrage zijn voor het 
Minikamp of Jeugdkamp maar 
ook voor het jubileumfeest. In 
het verleden is bijvoorbeeld ook 
de overkapping aan het club-
huis dankzij steun van de VVA 
gebouwd. 

Lijkt het u ook mooi om mee 
te helpen deze activiteiten mo-
gelijk te maken, wordt dan lid 
van VVA. Dit kan al vanaf € 25,-. 
Ook als ouder van een mini- of 
jeugdlid is het mogelijk om lid te 
worden van de VVA. Dan is het 
mede dankzij u dat uw kinde-
ren kunnen blijven genieten van 
deze mooie activiteiten!
Sinds kort heeft de VVA een 
nieuw bestuur, bestaande uit 
Marloes Zinnemers en Tonnie 
Nijhof. Zij zijn graag bereid om 
wat meer te vertellen over de 
VVA. Dus zijn er vragen of denkt 
u erover zelf het team als vrij-
williger te versterken, spreek ze 
gerust aan of meldt u aan direct 
aan via vva@alterno-apeldoorn.
nl .

Ook op de website vindt u infor-
matie en een aanmeldingsfor-
mulier.
VVA - Volleybalvereniging 
Alterno Apeldoorn (alter-
no-apeldoorn.nl)

Vrienden Van Alterno

Speciaal voor ons 50 jarig be-
staan, heeft Patricia een Groen 
Hart met allemaal fotolijstjes 
gemaakt. Het is de bedoeling 
dat daar alle Alterno teams in-
komen. Staat jullie team er nog 
niet tussen met een teamfoto? 
Snel maken en aanleveren bij de 
ledenadministratie (ledenadmi-
nistratie@alterno-apeldoorn.
nl).  Een mooie uiting van onze 
verbondenheid bij Dros Alterno. 

Het Groene Hart:
daar wil jij toch ook als team in staan?

mailto:vva%40alterno-apeldoorn.nl?subject=
https://www.alterno-apeldoorn.nl/vrienden-alterno/
https://www.alterno-apeldoorn.nl/vrienden-alterno/
https://www.alterno-apeldoorn.nl/vrienden-alterno/
mailto:ledenadministratie%40alterno-apeldoorn.nl?subject=fotolijstje%20teamfoto%27s
mailto:ledenadministratie%40alterno-apeldoorn.nl?subject=fotolijstje%20teamfoto%27s
mailto:ledenadministratie%40alterno-apeldoorn.nl?subject=fotolijstje%20teamfoto%27s


Colofon
Dit is een uitgave van Volleybal 
Vereniging Alterno

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

Eindredactie: Lando Mennink
Opmaak: Lennart Fennema
Foto´s: Rudy Biekart
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl, 
aanleveren kopij uiterlijk de laatste 
zondag van de maand.

Activiteiten nieuws

Onderzoek naar beach-
velden is gestart

Gaan we net als voorgaande ja-
ren ook dit jaar weer beachen 
op onze eigen beachvelden? 
Een team enthousiaste man-
nen is bezig dit te onderzoeken. 
Afwegingen worden gemaakt 
over haalbaarheid, hoe te on-

derhouden etc. Binnenkort zul-
len zij met een besluit komen. 
En wie weet kunnen we van 
de zomer lekker buiten volley-
ballen en mogelijk weer het 
enorme gezellige mixmixmix 
beachtoernooi organiseren.

Alterno ‘iconen’ 
aan het woord

Hoe leuk is het om die prachti-
ge verhalen te horen over het 
oude Alterno. Waar komen we 
vandaan en waarom zijn we 
wie we zijn? 

Mooie anekdotes, de verhalen 
achter de verhalen, emoties, 
betrokkenheid bij ons cluppie. 
Onlangs zijn Rien Scholten en 
Ronald Dros geïnterviewd. Wie 
zijn de mensen achter ‘de trainer 
van MC1’ en ‘onze hoofdspon-
sor’? Lees het op onze site. ht-
tps://www.alterno-apeldoorn.
nl/alterno-50-jaar/

Ja, de Jubileumcommissie zit 
niet stil en organiseert tal van 
bijzondere activiteiten dit jaar. 
Ons jubileumjaar. 

Op vrijdag 21 april zal in sa-
menwerking met Hertog Jan 
een ware bierproeverij in ons 
clubhuis plaatsvinden. Natuur-
lijk alleen voor iedereen boven 
de 18 jaar.

Er volgt nog nadere informatie 
over bijvoorbeeld hoe je je kan 
opgeven, de kosten etc. Houd 
dus de website en onze Face-
book pagina in de gaten .

Bierproeverij
vrijdag 21 april

Gezocht: opmaker van het jubileum-
magazine: eenmalige inzet

Het begint al aardig op te 
schieten. Het jubileum komt 
er namelijk binnenkort aan. 
De jubileumcommissie heeft 
het idee opgevat om weer een 
jubileummagazine te maken 
net als tijdens het 40-jarig ju-
bileum. Helaas heeft Lennart 
(onze Groene Flits opmaker) 
hier niet de mogelijkheid voor.
 
Daarom vragen we via deze 
weg of er iemand is en/of kent 
die deze jubileum uitgave zou 
willen/kunnen opmaken? Meld 
je dan aan via Activiteiten@al-
terno-apeldoorn.nl. Heb je nog 
wat twijfels of je beschikt over 
de juiste vaardigheden lees dan 
vooral nog even verder. 

Wat wordt er van je verwacht? 
Het blad zal voornamelijk wor-
den opgemaakt in Adobe Inde-
sign. Daarnaast is kennis van 
Photoshop of een ander foto 
bewerkingsprogramma nood-
zakelijk, aangezien het blad 
grafisch nog helemaal gemaakt 

moet worden. Lennart kan daar 
in ondersteunen. 
De foto’s en teksten worden 
kant-en-klaar aangeleverd door 
de (eind) redactie. 
De voorkant en lay-out kunnen 
alvast in het voren gemaakt 
worden. Daarna is het een 
kwestie van vullen. 
Het streven is om de teksten 
medio april klaar te hebben en 
een maand later is de deadline 
om het magazine te printen.

Mocht je na het lezen van deze 
“vacature”, tijd, zin en de juis-
te vaardigheden hebben, meld 
je dan graag zo snel mogelijk 
aan via Activiteiten@alter-
no-apeldoorn.nl  
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