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Maikel van Zeist completeert selectie 
  
Het management van Heren 1 maakte vandaag bekend rond te zijn met een nieuwe 

twaalfde speler. Met de komst van Maikel van Zeist (21 jaar) heeft trainer Jeroen 

Monshouwer zijn selectie voor het seizoen 2016-2017 compleet.  

 

Maikel van Zeist komt over van plaatsgenoot Dynamo. Daar heeft hij 6 jaar gespeeld 

waarvan het afgelopen jaar in de eerste selectie van Draisma Dynamo. Met zijn 

overgang naar Alterno keert hij terug op het oude nest. In zijn jeugdjaren speelde van 

Zeist namelijk al bij onze vereniging in de A-jeugd. 

 

Van Zeist is aangenomen om te gaan spelen op de middenpositie. Voor deze plaats zal 

hij samen met Jesse Schuitemaker en Sjoerd Wessels gaan strijden om een basisplaats. 

Jelle Langevoort zal door de komst van Maikel naar de diagonaalpositie verhuizen. 

 

Maikel geeft als toelichting op zijn overstap aan:"Ik ben erg blij dat ik dit seizoen deel 

mag uitmaken van het eerste herenteam van Alterno. Met deze enthousiaste en 

ambitieuze groep liggen er voor mij en als team veel mogelijkheden, ik heb er zin in!". 

 

 

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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