
 

 

Datum: 22 mei 2016 
Onderwerp: Juliet Lohuis 
Bijlage(n): foto Juliet Lohuis  (R. Biekart) 
 

 
         Juliet Lohuis ook het komend seizoen bij Coolen Alterno 

 
In gesprekken met het management en de technische staf heeft Juliet aangegeven dat 
zij ook het komend seizoen graag weer voor Coolen Alterno uitkomt 
Zij zal dus ook het komende seizoen het groene of zwarte wedstrijdshirt weer dragen. 

            “De prima faciliteiten om goed te kunnen presteren, het kunnen combineren met mijn 
studie, het team dat er al staat en de extra trainingen zijn  voor mij doorslaggevend 
geweest in mijn besluit om bij Coolen Alterno te blijven. Ik heb er zin in!” 
 
Met het verlengen van het contract met Juliet Lohuis staat de teller op 11 speelsters. 
 
De samenstelling van het team is: 
Spelverdeelsters: Sterre van Doorn, Bregje van de Heuvel 
Passer/lopers: Silke Schuitemaker, Annemiek ter Beest, Carlijn Oosterlaken 
Diagonaal: Linda te Molder, Joëlle Vilé 
Midden: Juliet Lohuis, Heleen Hesselink, Eline Timmerman. 
Libero: Rosita Blomenkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
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. 
 
 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE  
(niet voor publicatie) 
 
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 
 


