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Onderwerp: Selectie Dames 1  Eredivisie 

Bijlage(n): 3 (foto Gina Valenti, Kirsten Bröring, Laura Overwater) 

 

 

 

Nieuw Alterno krijgt vorm 
 

Het nieuwe team van Dros Alterno begint steeds meer vorm te krijgen. Vandaag 

kondigde een blije Eric Meijer aan dat hij weer drie speelsters aan zijn selectie heeft 

weten toe te voegen, waardoor de teller momenteel op negen staat. Bovendien is de 

technische staf voor het komend seizoen bijna rond. 

 

Meijer is bijzonder verheugd dat van de huidige selectie Gina Valenti heeft aangegeven 

ook volgend seizoen het groene shirt van Alterno te zullen dragen. Met het reeds eerder 

aangekondigde doorschuiven van Yvet Visser en Daphne Broekhuis vanuit dames 2 is 

het aandeel van speelsters uit de eigen jeugdopleiding daardoor flink toegenomen ten 

opzichte van vorige seizoen. 

  

Van Inter Rijswijk komt de 17-jarige Kirsten Bröring over. De 1.90 m. lange Bröring traint 

momenteel mee met Jong Oranje en zal in het team van Eric Meijer gaan spelen op de 

middenpositie. Voor dezelfde positie maakt ook Laura Overwater (20) de overstap. Zij 

komt van eredivisionist VC. Weert en geeft in haar toelichting aan toe te zijn aan een 

nieuwe uitdaging die zij in Apeldoorn hoopt te vinden. 

 

Binnenkort hopen we de namen voor de resterende posities bekend te kunnen maken. 

 

De staf van Dros Alterno Dames 1 is ook bijna rond. Hoofdtrainer Eric Meijer zal komend 

seizoen geassisteerd worden door Gert Ketel en Frans Schäffer, beiden ervaren 

assistenten afkomstig van de eigen vereniging. Nieuwkomer is Ina Rouwenhorst. Zij 

komt over van VC Zwolle, waar ze twee seizoenen geleden Redbad Strikwerda 

assisteerde bij Zwolle Dames 1. Daarnaast is zij al enige jaren actief als Nevobo-trainster 

bij het RTC. 

 

De technische staf is verder ingevuld met fysieke trainer Vincenzo Valenti, scout Rick 

van Andel en algemeen manager Alex Vlessert. 

 

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  
Communicatie en Pr. 
(M) 06 - 51 12 08 86 
(E) info@alterno-apeldoorn.nl 
(I) www.Alterno-Apeldoorn.nl 
 


