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         Uitbreiding staf Coolen Alterno dames 1 
 
Het management van Coolen Alterno bericht dat de technische staf is uitgebreid met 

Albertine de Haan als assistent trainer en Wouter van Goeverden als kracht- en 

conditietrainer. 

 

Albertine de Haan 

De assistent trainer van het afgelopen seizoen, Marc van Baaden, heeft aangegeven 

vanwege zijn werkomstandigheden het komend seizoen niet langer voor Coolen Alterno 

actief te kunnen zijn. 

Het management bedankt Marc voor zijn waardevolle bijdrage en is zeer content de 

ontstane vacature met de komst van Albertine de Haan snel te kunnen invullen.  

Albertine (38) brengt als assistent trainer/coach veel volleybalervaring mee. In haar 

actieve loopbaan heeft zij in de eredivisie o.a. gespeeld bij Sovoco, Longa59 en  

Sliedrecht Sport. Daarnaast heeft ze de nodige internationale ervaring opgedaan in 

zowel de Champions League als de CEV en Challenge Cup  

 

Kracht en conditietrainer 

Ook de 30 jarige Utrechtenaar Wouter van Goeverden is toegevoegd aan de staf. 

Wouter heeft in het verleden zelf gevolleybald en heeft meerdere jaren ervaring in de 

begeleiding van Topdivisieteams volleybal en hoofdklasse hockey. 

Zijn werkzaamheden zullen bestaan uit het ontwikkelen en afnemen van diverse 

sporttesten. Hij zal de individuele trainingsprogramma’s gaan opzetten en deze 

wekelijks gaan begeleiden. Ook zal hij het team gaan adviseren over voeding rondom 

inspanningsmomenten.  

    

 
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  
bestuurslid commerciële  
zaken en communicatie  
(M) 06 - 51 12 08 86 
(E) info@alterno-apeldoorn.nl 
(I) www.Alterno-Apeldoorn.nl 
 


