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Onderwerp: Coolen Alterno Heren 1 

Bijlage(n): 0 

 

 

Hooftman completeert selectie Coolen Alterno 
 

De selectie van Coolen Alterno Heren 1 voor het komende seizoen is rond. Afgelopen 

week is ook met de laatste speler overeenstemming bereikt waardoor de teller van 

het team van trainer/coach Gert Veldhuizen nu op twaalf spelers staat. 

 

Deze twaalfde speler is de 18-jarige Dimitri Hooftman, woonachtig in Lathum. Hooftman 

komt over van Reflex Duiven waar hij in de derde divisie uitkwam voor het eerste team 

van deze vereniging. Daarvoor speelde hij bij Des uit Angerlo waar hij op 14 jarige 

leeftijd begon met het spelen van volleybal.  

 

Hooftman is aangetrokken voor de middenpositie waar hij de strijd zal aangaan met 

Jelle Langevoort en Jesse Schuitemaker. De complete selectie voor het seizoen 2015-

2016 waarin Alterno zal debuteren in de Ere-divisie ziet er als volgt uit: 

 

Spelverdeling: Niels van Beek, Sjors van Tongeren 

Passer/Lopers: Bram Langevoort, Jorn Huiskamp, Jasper Smit, Peter te Molder en Marco 

van Zuidam 

Middenspelers: Jesse Schuitemaker, Jelle Langevoort, Dimitri Hooftman 

Diagonaal: Mark Flier 

Libero: Marc de Boer 

 

Namens het bestuur van Alterno, 

 

Jos Mulder. Bestuurslid commerciële zaken & communicatie 

 

  

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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