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         Weer nieuwe spelers voor Alterno Heren 1  
  

Het management van Coolen Alterno Heren 1 maakt bekend dat er wederom 

twee spelers voor het nieuwe seizoen zijn vastgelegd. Hiermee komt het totaal 

op 10 spelers. De selectie van trainer Jeroen Monshouwer nadert hiermee zijn 

voltooiïng. 

 

Als eerste nieuwkomer stellen we graag Dewi Verseput aan u voor. Deze 22-

jarige passer-loper heeft afgelopen seizoen voor Rivo Rijssen gespeeld. Hij is met 

de reeds eerder aangekondigde Sjoerd Wessels de tweede spelers die na het 

stoppen van eredivisievolleybal in Rijssen, zijn carrière in Apeldoorn voortzet. 

Over de toekomst bij Alterno is Dewi optimistisch gestemd: “Alterno is een 

enthousiaste jonge ploeg met erg veel potentie. Het zal mij niks verbazen als wij dit 

seizoen voor een paar leuke stunts gaan zorgen”. 

 

Tweede aanwinst is de Utrechtenaar Wouter van Gilst. Wouter is 21 jaar en 

speelde in het verleden voor SV.Irene. Afgelopen jaar verruilde hij de zaal voor 

het zand en kwam hij uit in de eredivisie van het Nederlandse beachvolleybal.  

Het team spreekt hem erg aan omdat: “ het bestaat uit erg jonge spelers die hard 

willen werken, maar vooral volleybal heel leuk vinden. Dat geldt ook voor mij. Ik 

verwacht dit jaar veel te leren, plezier te maken en zo een mooie prestatie neer 

te zetten. Ik heb er super veel zin in”, aldus Wouter. Hij zal komend seizoen bij 

Alterno op de libero positie in actie gaan komen. 

 

Binnenkort verwachten we de laatste nieuwe spelers van Coolen Alterno Heren 1 

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


