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         Selectie Alterno Heren 1 naar 8 
  

De teller bij de selectie van Coolen Alterno Heren 1 is deze week naar 8 gegaan. 

Meldden wij al eerder het blijven van  de broertjes Bram en Jelle Langevoort, 

Jesse Schuitemaker en Peter te Molder en vervolgens de komst van Hugo van 

Garderen en Guido Spooren, vandaag maakt het management van Heren 1 de 

komst van de volgende twee nieuwelingen bekend  

 

De 20 jarige Wessel van Lunzen komt over van  Auto van Oort/Rebelle uit Dieren. 

Hij heeft daar vanaf z’n 7de jaar gespeeld, maar maakt nu de overstap naar 

Apeldoorn. Hij is aangetrokken voor de diagonaalpositie. 

  

Wessel van Lunzen zegt zelf over zijn overstap: “Ik ben blij om bij Alterno te 

mogen spelen. Ik denk dat het niveau en het team goed bij mij passen, we zijn 

een jonge ploeg die gemotiveerd is en dat vind ik erg fijn. Ik hoop op een mooi 

seizoen waarin we attractief spel gaan laten zien, en waarin we als team grote 

stappen vooruit gaan maken.” 

 

Van Rivo Rijssen maakt de 24 jarige en 2.01 m lange middenman Sjoerd Wessels 

de overstap. Hij heeft inmiddels 3 jaar eredivisie ervaring en kan daarmee tevens 

de nodige routine toevoegen aan het team. 

  

“Waarom Alterno?  Ze hebben een leuke jong team en ik denk dat we komend 

seizoen wel een verrassing kunnen zijn in de eredivisie. Zelf verwacht ik dat we 

met werklust de meeste tegenstanders het vuur na aan de schenen kunnen 

leggen en dat we zeker ver gaan komen in de competitie”. 

 

Binnenkort verwachten we meer leden van de nieuwe selectie te kunnen 

aankondigen. 

 

 

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  
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Jos Mulder  
bestuurslid commerciële  
zaken en communicatie  
(M) 06 - 51 12 08 86 
(E) info@alterno-apeldoorn.nl 
(I) www.Alterno-Apeldoorn.nl 
 


