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         Tijhuis van twee door naar één  
  

Het management van Coolen Alterno Heren 1 maakt bekend dat er weer een 

nieuwe speler aan de selectie voor het seizoen 2016-2017 is toegevoegd. Het is 

de 18-jarige Niek Tijhuis. Hij maakt de overstap van het tweede naar het eerste 

team. 

 

Niek Tijhuis speelde vorig seizoen nog onder Paul ten Broeke in de 2
e
 selectie die 

uitkwam in de tweede divisie. Aan het einde van het seizoen promoveerde het 

team via P/D wedstrijden naar de eerste divisie. Het tweede team fungeert als 

opleidingsteam van de sterke jongenslijn die Alterno al enige jaren heeft en die 

zijn oorsprong vindt in het CMV volleybal waar de jongens van Alterno al een 

aantal jaren steevast tot de top van Nederland worden gerekend. Niek Tijhuis is 

een mooi voorbeeld van een jongen die de Alterno Jeugdopleiding in zijn geheel 

heeft doorlopen. 

 

Andere talentvolle jonge spelers uit deze jeugdlijn zullen dit seizoen geregeld op 

de trainingen aansluiten bij de selectie om ook zo de nodige eredivisie ervaring 

op te doen. 

 

Met het toevoegen van de jonge passer/loper brengt trainer Jeroen 

Monshouwer zijn selectie op 11 spelers. 

 

Mocht er nog een twaalfde speler worden vastgelegd dan zullen we dat uiteraard 

melden. 

 

 

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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