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Jong International completeert selectie 

Coolen Alterno Dames 1 
 

  

Het management van Coolen Alterno Dames 1 maakte vandaag het volgende bekend. 

Joëlle Vilé de 18 jarige Jong International heeft bij nader inzien gekozen voor Coolen 

Alterno. Zij speelde het afgelopen seizoen in de eredivisie bij het Talent Team van de 

Nevobo dat gehuisvest is op Papendal.  

 

De 1,91 m lange buitenaanvalster was daarvoor actief bij Vocasa en in haar 

geboorteplaats bij Trivos uit Wychen waar zij ook de jeugdopleiding heeft doorlopen.   

 

Joëlle over haar stap: “ Ik zoek een maximale uitdaging in het volleybal en denk dat ik bij 

Coolen Alterno nog veel kan leren”.  

 

Met de komst van Joëlle Vilé kan op 17 augustus met een complete selectie begonnen 

worden met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op zaterdag 29 augustus kan het 

publiek voor het eerst kennismaken met de nieuwe selectie als het team om 15.00 uur 

een oefenwedstrijd speelt tegen Donitas uit Groningen, een team dat dit seizoen 

debuteert in de eredivisie. De voorbereiding van de dames brengt hen daarna oa op 6 

september naar Oudegem in België.  Van 17 t/m 20 september zal in het Franse Nancy 

worden deelgenomen aan een meerdaags toernooi met Franse en Italiaanse 

tegenstanders.  De voorbereiding wordt op 10 oktober afgesloten met een wedstrijd in 

Houten tegen Taurus. 

 

Op 17 oktober start de competitie met een thuiswedstrijd tegen Eurosped TVT. 

 

Selectie van Coolen Alterno dames 1 voor het seizoen 2015-2016 

 

Spelverdeling: Lisette Stindt, Joanne van der Noord 

Libero: Rosita Blomenkamp 

Buitenaanvallers: Kathy Bonsen, Silke Schuitemaker, Annemiek te Beest, Laure Obelink, 

Linda te Molder,  Joëlle Vilé 

Midden: Heleen Hesselink, Lotte Leukenhaus,  Juliet Lohuis,   

 

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 
 


