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         Alterno hervormt Heren 1 
  

Coolen Alterno Heren 1 ondergaat voor het volgende seizoen een ware 

metamorfose. Met het vertrek van trainer Gert Veldhuizen en de komst van 

zijn opvolger Jeroen Monshouwer tekende deze grote verandering zich de 

afgelopen maanden al af.  

 

Van de spelersgroep van 12 mannen gaven 8 spelers aan het eerste team te 

zullen verlaten. Alleen de broertjes Bram en Jelle Langevoort, Jesse Schuitemaker 

en Peter te Molder zijn gebleven. Ook de assistenten Mathijs Mast en Ferdi 

Bleeker stopten. Het management van Coolen Alterno Heren 1 is verheugd nu te 

kunnen mededelen dat de eerste twee nieuwkomers een eenjarige 

overeenkomst met Alterno hebben getekend. 

   

Na een jaar in de Amerika gespeeld te hebben, in het team van the University of 

Mount Olive, komt Hugo van Garderen naar Alterno Apeldoorn over. De 19 jarige 

spelverdeler zegt over zijn overgang naar Alterno dat hij erg blij is met de kans 

die hij krijgt om bij Alterno te laten zien wat hij in zijn mars heeft.  

Tevens komt Guido Spooren over van Cito Zeist. Ook hij zal op de positie van 

spelverdeler in actie gaan komen. Over zijn overstap naar Alterno zegt Guido: 

,,Dit is voor mij een mooie kans om wederom in de Eredivisie in actie te komen 

met een jong en ambitieus team dat graag hard wil werken, wat mij heel erg 

aanspreekt. Daarbij is Alterno een mooie club waar ik me vast en zeker thuis zal 

voelen!”            

  

Tot slot zal Niels Ringenaldus (voorheen speler van Rivo Rijssen en trainer van 

oa.jongens Jeugd Oranje) komend seizoen als rechterhand van Jeroen 

Monshouwer gaan fungeren. Over zijn nieuwe assistent zegt Jeroen: “Niels heeft  

mij vorig seizoen tijdens een blessureperiode enige tijd geassisteerd en heeft 

toen blijk gegeven van een groot volleybal inzicht. Er was meteen een klik. 

Daarop heb ik Niels aangegeven dat hij na moest gaan denken om verder te gaan 

met het trainersvak. Mijn verwachting is dat Niels zich bij Alterno en op Papendal 

zal kunnen ontwikkelen tot een toptrainer en ik kijk er dan ook naar uit om met 

hem te gaan samenwerken.”  

Binnenkort zullen we meer bekend kunnen maken over de ploeg die in 

september aan het 2e seizoen in de eredivisie zal gaan beginnen. 

 

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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