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Alterno legt focus op Dames 1 
 

Het bestuur van volleybalvereniging  Alterno heeft ervoor gekozen  om de komende 

jaren te investeren in het eerste damesteam.  Reden daarachter is dat het bestuur van 

mening is dat er  binnen topsport keuzes gemaakt moeten worden. Vandaar dat het 

bestuur van Alterno afgelopen week de beslissing heeft genomen om te stoppen met 

het herenteam in de Eredivisie.  Komend seizoen zal Alterno dus alleen met het 

damesteam uitkomen in Eredivisie.  

 

Het blijkt in deze tijd niet alleen organisatorisch maar ook financieel noodzakelijk om 

focus  aan te brengen.  Een herenteam in de eredivisie met te beperkte mogelijkheden is 

niet iets waar binnen Alterno voor is gekozen. Dat past niet bij de visie op Topsport van 

de vereniging. Het bestuur is van mening dat men er  volledig voor moet kunnen gaan, 

of niet. Vandaar de keuze om de  investeringen te concentreren op het damesteam.  

Met het  damesteam wil Alterno  namelijk ook volgend seizoen boven in de eredivisie 

mee gaan doen.  Dit seizoen zijn onze dames  er in geslaagd om in de kampioenpoule te 

gaan spelen, een ambitie die we ook voor de komende seizoenen zo goed mogelijk 

willen realiseren 

 

Voor nadere informatie hierover  kunt u contact opnemen met Henk Wijnsma, 

voorzitter volleybalvereniging Alterno. Tel;  06 51186180 
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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 
 


