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Versterking voor Dros-Alterno 
  
De selectie van volleybalvereniging Dros-Alterno uit Apeldoorn krijgt er per direct een 

ervaren speelster bij. De 25-jarige Marlies Wagendorp zal als onderdeel van haar 

revalidatieproces binnenkort haar opwachting maken in de hoofdmacht van de 

eredivisieploeg, die dit seizoen onder leiding staat van hoofdcoach Eric Meijer.  

 

Wagendorp, vorig seizoen nog uitkomend voor het Duitse Rote Raben Vilsbiburg (Duitse 

Bundesliga), raakte gedurende het seizoen geblesseerd aan haar knie en bleef bij het 

begin van de nieuwe competitie, na een operatie aan het gekwetste lichaamsdeel, 

noodgedwongen zonder club. 

 

Met haar komst brengt de in Vaassen woonachtige volleybalster de nodige eredivisie-

ervaring en routine mee. Voordat ze namelijk aan haar Duitse avontuur begon speelde 

Wagendorp voor Sliedrecht Sport, waarmee ze onder andere de nationale beker won. 

Daarvoor kwam de 1.93 m. lange speelster uit voor SV Dynamo. Bij Dros- Alterno zal ze 

op de diagonaal en op de middenpositie gaan spelen.  

 

Bij haar komst naar Dros-Alterno geeft Marlies Wagendorp  aan er erg naar uit te zien 

om te kijken hoever ze met dit jonge team dit seizoen kan komen. 

 

Einde persbericht 

 

VOLLEYBALVERENIGING  

DROS-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 
 


