
 

 

Datum: 5 april 2016 
Onderwerp: Selectie Dames 1  Eredivisie 
Bijlage(n): 2 foto’s (Lisette Stindt en Kathy Bonsen) 

 
 
Stindt en Bonsen nemen afscheid  

 
Lisette Stindt (23) en Kathy Bonsen (23) hebben het management van Coolen Alterno Dames 1 
recent laten weten aan het einde van dit seizoen voorlopig een punt achter hun volleyballoop-
baan te willen zetten.  
  
Lisette Stindt heeft er dan vier seizoenen in het tenue van Alterno op zitten.  
In het seizoen 2012-2013 maakte zij de overstap van plaatsgenoot SV Dynamo naar Alterno.  
Zij maakte in dat jaar deel uit van het team dat in Zwolle de nationale beker wist te veroveren.  
In het daaropvolgende seizoen volgde onder leiding van trainer Ali Moghaddasian het winnen 
van de landstitel als bekroning.  
In de seizoenen 2013 en 2014 speelde zij met Alterno in de Challenge Cup tegen o.a. Neucha-
tel, VDK Gent en het Italiaanse Novara. 
Lisette wil na het afronden van haar studie en na 3 jaar Topdivisie en 5 jaar eredivisie te heb-
ben gespeeld, voorrang geven aan haar maatschappelijke carrière. 
  
Ook Kathy Bonsen maakte onderdeel uit van het team dat beide prijzen voor Coolen Alterno 
wist te winnen en aan de Challenge Cup deelnam.  
Zij debuteerde in het seizoen 2009 – 2010 onder trainer Matt van Wezel en kwam daardoor 7 
seizoenen uit voor het eerste team van onze vereniging.  
Daarmee is zij de langst voor Alterno dames 1 uitkomende speelster op dit moment.  
Naast de twee gewonnen titels stond Kathy ook in de verloren bekerfinale in 2010 en nam zij 
deel aan de strijd om de Supercup in 2009, 2010, 2013 en 2014.  
Kathy is van plan om komend seizoen een aantal maanden op reis te gaan naar het Verre Oos-
ten. 
  
Het bestuur van Alterno dankt beide dames voor hun inzet de afgelopen jaren en wenst ze veel 
succes voor de toekomst. 
  

 
 
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 mo-
gelijk gebied. Vv. Alterno 
heeft één van de grootste 
miniafdelingen van Neder-
land met meer dan 250 kin-
deren in de leeftijd tot 12 
jaar en beschikt sinds 2013 
over een eigen volleybal-
academie. In 2006, 2012, 
2013 en 2014 won Alterno 
de titel beste jeugdoplei-
ding van Neder-land. In 
2012 werd het eerste zitvol-
leybalteam landskampioen. 
Het eerste damesteam won 
in 2013 de nationale beker 
en werd in 2014 Landskam-
pioen. 
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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 
 


