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Versterking voor Coolen Alterno Dames 1 
  
Vertrekkers, Nieuwkomers en Blijvers.  

Naast het al eerder gemelde vertrek van Lisette Stindt en Kathy Bonsen zullen nog 

enkele speelsters volgend jaar geen deel meer uitmaken van de selectie van Coolen 

Alterno D1. Laure Obelink gaat het komend seizoen revalideren van de zware 

knieblessure die zij heeft opgelopen.  Lotte Leukenhaus overweegt momenteel haar 

volleybal opties waarbij een vertrek naar College Volleybal in Amerika tot een van de 

mogelijkheden behoort. Ook Joanne van der Noord vertrekt bij Coolen Alterno. Zij geeft 

voorrang aan haar maatschappelijke carrière in het onderwijs.  

 

Het management van Coolen Alterno is verheugd inmiddels 4 nieuwe speelsters voor 

het komend seizoen te kunnen aankondigen. 

Van het Talentteam Papendal komt de 1,92 m lange Eline Timmerman de middenpositie 

versterken. Zij heeft ondanks haar 16 jaar inmiddels al ruime eredivisie ervaring. 

Daarnaast heeft zij met Jeugd en Jong Oranje al de nodige internationale toernooien 

achter haar naam staan.   

De 23-jarige passer/loper Carlijn Oosterlakenkomt over van Regio Zwolle Volleybal. Zij is 

haar volleyballoopbaan begonnen bij Dynamo Tubbergen en heeft in het verleden oa 

gespeeld voor HAN Talentteam en SV Dynamo. 

Aan het einde van het seizoen was bekend dat beide spelverdeelsters zouden stoppen. 

Op de spelverdelers positie staan daarom het komende seizoen twee nieuwe speelsters. 

Sterre van Doorn (21 jaar) is afkomstig van Eurosped TVT en heeft daarvoor gespeeld bij 

oa Sliedrecht Sport en Moerser SC. Ook de 23 jarige Bregje van de Heuvel speelt het 

komend seizoen in het groen. Zij heeft de laatste jaren eredivisie ervaring op gedaan bij 

Irmato VC Weert en Peelpush. 

Naast de nieuwkomers zijn er ook speelsters die hun aflopende verbintenis weer 

hebben verlengd. Zo blijven Linda te Molder en Joëlle Vilé het komend seizoen op de 

diagonaal positie en zal Rosita Blomenkamp als libero aan Coolen Alterno verbonden 

blijven.  Als passer/lopers blijven Silke Schuitemaker en Annemiek te Beest actief en met 

Heleen Hesselink op het midden staat de teller inmiddels op 10 speelsters. 

De verwachting is dat binnen zeer afzienbare tijd de laatste twee namen voor de 

selectie van Coolen Alterno D1 bekend gemaakt kunnen worden. 

 

 

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


