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Drie nieuwe talenten voor Dros Alterno 
 

Het management van Alterno maakte vandaag bekend dat de eerste drie speelsters 

voor het nieuwe seizoen zijn vastgelegd. De nieuwe hoofdcoach Eric Meijer is blij met 

deze aanwinsten. Alle drie de speelsters zijn afkomstig van het op Papendal trainende 

Talent team. Het drietal deed in de afgelopen jaren al internationale ervaring op met 

Jeugd- en Jong oranje. 

 

De eerste nieuwkomer is de 17-jarige Tess de Vries. De uit Klazienaveen afkomstige de 

Vries, speelde eerder bij Tjoba. Zij is aangetrokken voor de positie van diagonaal. 

 

De tweede speelster die komend seizoen het groen zal aantrekken is Charlot Vellener. 

De roots van deze pas 16-jarige speelster liggen in Twente bij Krekkers en Set Up '65. De 

spelverdeelster geeft aan de stap naar Alterno te maken om zichzelf verder te kunnen 

ontwikkelen. 

 

Diezelfde motivatie heeft ook Lisa Nobel doen besluiten de overstap naar Alterno te 

maken. Afkomstig uit Lekkerkerk en met ervaring bij Voleco en Sliedrecht Sport 2, zal 

deze eveneens 17-jarige het komend seizoen actief zijn op de positie van passer/loper. 

 

Met de komst van dit drietal worden de contouren van Dros Alterno voor het komend 

seizoen zichtbaar. Binnenkort zullen we meer speelsters bekend kunnen maken.  

 

Omdat het eerste team momenteel nog volop in de strijd is voor het 

landskampioenschap, verwachten we informatie over de huidige speelsters van de 

selectie pas na afloop van deze best off five serie 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 
 


