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Alterno en Groothuis uit elkaar 

  
Het bestuur van Volleybalvereniging Alterno uit Apeldoorn maakt bekend dat trainer 
Wilfried Groothuis en Volleybalvereniging Alterno aan het einde van dit seizoen niet met 
elkaar verder zullen gaan.  
Na vier seizoenen vinden beide partijen het tijd worden voor verandering. 

  
Groothuis kwam aan het begin van seizoen 2012-2013 over van toenmalig topdivisionist 
Hierden en had twee seizoenen de leiding over Alterno Dames 2. In het eerste seizoen 
haalde hij een 5e en in het 2e seizoen een zevende plaats met het team.  
Daarna maakte hij de overstap naar Coolen Alterno Dames 1, als opvolger van Ali 
Moghaddasian die dat seizoen kampioen van Nederland was geworden met de dames. 
Dit seizoen, dat in het teken stond van het bouwen aan een nieuw team, sloot hij af met 
een verdienstelijke vijfde plaats.  
In het nog lopende seizoen wist Groothuis in de beker de final four te halen en deed hij 
met het team tot de slotdag van de competitie nog mee om een plaats bij de laatste twee, 
een plek die recht geeft om te mogen gaan strijden om het landskampioenschap in de 
Eredivisie. 

  
Het bestuur van Alterno is dankbaar voor wat Wilfried voor de vereniging heeft betekent. 
Niet alleen voor het eerste team maar ook voor zijn inzet voor de jeugd van Alterno.  
Wij wensen hem veel succes bij de volgende stap in zijn carrière als volleybaltrainer. 

  
 

 
 
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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