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Opvolger voor Gert Veldhuizen 
   

Het bestuur van Alterno is zeer verheugd dat er een opvolger is gevonden voor trainer 

Gert Veldhuizen voor Coolen Alterno Heren 1. Gert Veldhuizen heeft  enige tijd geleden 

aangekondigd aan het einde van dit seizoen te zullen stoppen als hoofdtrainer. 

  

Voor het nieuwe seizoen is Jeroen Monshouwer aangetrokken om het eerste 

herenteam, na het geslaagde debuutjaar, verder te ontwikkelen en zo ook het 

herenvolleybal bij Alterno naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. 

  

Zowel de ambities als ook de volleybalvisie van Jeroen en Alterno passen in ieder 

opzicht goed bij elkaar. 

  

Jeroen is afkomstig van Rivo Rijssen waar hij het afgelopen seizoen het eerste 

herenteam in de Eredivisie onder zijn hoede had. Daarvoor was hij actief als 

hoofdtrainer bij Taurus waar hij het eerste Damesteam naar de bovenste plaatsen van 

de Topdivisie wist te brengen. Jeroen kan bogen op een ruime ervaring als trainer maar 

ook als speler. Zijn actieve carrière sloot hij af in België waar hij vanwege een blessure 

de overstap maakte naar het trainersvak. 

  

Het bestuur van Alterno is verheugd dat er op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer is 

gevonden en wenst Jeroen veel plezier en succes met deze volgende uitdaging. 

  

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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