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Uitbreiding selectie Coolen Alterno  
 

 

De technische staf van Coolen Alterno Dames 1 maakt de komst bekend van een 

nieuwe aanwinst.  De 17-jarige Iris Scholten komt over vanuit Arnhem. Zij is daarmee 

de 2e versterking voor het komend seizoen. 

 

Iris Scholten, afkomstig uit Nijmegen, geldt als een beloftevolle diagonaalspeelster. Het 

afgelopen seizoen kwam zij uit voor het Talentteam dat in de eredivisie speelt. Daarvoor 

was zij actief bij VoCASA uit Nijmegen. 

 

Scholten is een veel scorende aanvalster en maakt deel uit van de Jong Oranje selectie 

die in mei de laatste kwalificatieronde voor het WK gaat spelen.   

 

Ali Moghaddasian is ingenomen met de komst van Iris en geeft als toelichting aan: 

“Geweldig dat Iris komend seizoen voor Coolen Alterno speelt. Ze is jong, ambitieus, erg 

talentvol, en heeft op haar jeugdige leeftijd eredivisie ervaring.” 

 

Iris is zelf uiteraard ook ingenomen met haar keuze voor Coolen Alterno: “Ik ben 

ambitieus én een gevoelsmens en bij Alterno, ook als vereniging, is het gevoel goed! 

Met de overstap naar Alterno denk ik het hoogste te kunnen bereiken en mezelf 

maximaal te kunnen ontwikkelen.” 

 

Eerder meldden wij al de komst van Kirsten Wessels en de verlenging van de 

overeenkomst met Ali Moghaddasian. Binnenkort zal meer informatie over de selectie 

en de staf bekend worden gemaakt. 

 

 Einde persbericht 

 

VOLLEYBALVERENIGING  

ALTERNO 

 
Alterno, opgericht 27 juni 
1973, is een van de grootste 
volleybalverenigingen van 
Nederland. Met ruim 750 
leden biedt Alterno naast 
topsport ook ruime moge-
lijkheden voor de breedte-
sport. Middels zitvolleybal, 
Volleyplus en meerdere 
recreantenteams stimuleert 
Vv. Alterno de volleybal-
sport op een zo breed 
mogelijk gebied. Vv. Alterno 
heeft één van de grootste 
miniafdelingen van Neder-
land met meer dan 250 
kinderen in de leeftijd tot 
12 jaar en beschikt sinds 
2013 over een eigen 
volleybalacademie. In 2006, 
2012, 2013 en 2014 won 
Alterno de titel beste 
jeugdopleiding van Neder-
land. In 2012 werd het 
eerste zitvolleybalteam 
landskampioen. Het eerste 
damesteam won in 2013 de 
nationale beker en werd in 
2014 Landskampioen. 
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Voor meer informatie  

kunt u zich wenden tot: 

 
Jos Mulder  
Communicatie en Pr. 
(M) 06 - 51 12 08 86 
(E) info@alterno-apeldoorn.nl 
(I) www.Alterno-Apeldoorn.nl 
 


