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Vertrek Jeroen Monshouwer 
 

Het bestuur van Alterno heeft afgelopen maandag 12 december kennis genomen van 

het feit dat Jeroen Monshouwer per direct zijn functie als hoofdtrainer van Coolen 

Alterno Heren 1 heeft neergelegd. 

 

Als belangrijkste reden geeft Jeroen aan dat zijn visie en beleving van volleybal op het 

hoogste niveau niet meer in voldoende mate in overeenstemming is met die van het 

team. 

 

Het bestuur betreurt dit besluit maar heeft respect voor de door hem genomen 

beslissing. Tevens wenst het bestuur te benadrukken dat de samenwerking met Jeroen 

Monshouwer vanaf het begin prettig en constructief is geweest. 

 

Onze dank gaat uit naar hem voor zijn bijdrage in de afgelopen periode. 

 

De honneurs van Jeroen zullen voorlopig, tot er een geschikte opvolger is gevonden, 

worden waargenomen door de huidige assistent,  Niels Ringenaldus. 

 

Voor vragen of nadere informatie verzoeken wij u om zich te wenden tot dhr. Freek 

Meeske, bestuurslid volleybal technische zaken. (tel. 06-16304191) 

 

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 
 


