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Staf en selectie Alterno krijgen vorm 
 

  

Coolen Alterno Dames 1 heeft voor het komende seizoen de technische staf rond. 

Voor de spelersgroep wordt momenteel bekeken hoe de laatste posities het best 

kunnen worden ingevuld. Afgelopen week werd het contract van weer een speelster  

met een jaar verlengd. 

 

Coach Ali Moghaddasian krijgt in het seizoen 2017-2018 hulp van Marc van Baaden en 

Albert Cristina. Door de komst van Cristina, die de woensdagtrainingen als assistent voor 

zijn rekening zal nemen, blijft Marc van Baaden ondanks eerdere berichten, toch 

behouden voor Alterno.  

 

 Kracht trainer Wouter van Goeverden krijgt komend seizoen gezelschap van Vincenzo 

Valenti. Beide mannen worden gezamenlijk verantwoordelijk voor de fysieke fitheid van 

de dames.  

 

Met betrekking tot de spelersgroep is inmiddels ook overeenstemming bereikt met 

Bregje van den Heuvel. De spelverdeelster zal, samen met Anna Mebus, aan haar 

tweede seizoen bij de eredivisionist beginnen.  

 

Hierdoor staat de teller momenteel op negen speelsters. Eerder konden we al melden 

dat ook Linda te Molder, Iris Scholten, Eline Timmerman, Lisanne Baak, Kirsten Wessels, 

Gina Valenti en Daniëlle Docter komend seizoen in de Alternohal actief zullen zijn.  

 

Voor de passer/loper en de middenpositie wordt momenteel nog gezocht naar 

versterking. Het management hoopt hier binnenkort meer over bekend te kunnen 

maken. 

 

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 
 


