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Dros-Alterno verlengt contract Massa 
  

Het bestuur van Dros-Alterno is verheugd te kunnen melden dat Lars Olav Massa ook 

komend seizoen aan het roer zal staan bij het eerste herenteam.  

  

Dros-Alterno Heren 1 kwam afgelopen seizoen uit in de derde divisie en bereikte daar 

de derde plaats. Vanwege de wederzijdse tevredenheid is besloten om het contract met 

Lars Olav met 1 jaar te verlengen.  

  

Het bestuur geeft aan komende jaren te gaan investeren in de jeugd met als doel met 

zoveel mogelijk spelers uit de eigen opleiding weer op een hoger niveau te kunnen gaan 

volleyballen. Hiertoe zullen op korte termijn al acties worden ondernomen, waaronder 

het samenvoegen van de eerste en tweede selectie en het zo mogelijk versneld inpassen 

van jeugdspelers. 

  

Trainer Lars Olav Massa en het bestuur delen hierover dezelfde visie. 

  

Het bestuur is momenteel nog op zoek naar een geschikte kandidaat-trainer voor het 

tweede herenteam. Op niet al te lange termijn hoopt men ook deze positie te kunnen 

invullen. 

  

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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(E) info@alterno-apeldoorn.nl 
(I) www.Alterno-Apeldoorn.nl 
 


