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Selectie Dros-Alterno compleet 
  

Met de komst van nog twee speelsters heeft hoofdcoach William Klaver de selectie 

van Dros-Alterno Dames 1 rond. De groep van dertien speelsters is inmiddels 

begonnen aan de trainingen ter voorbereiding op het seizoen 2019-2020. 

  

Eerste nieuwkomer binnen het team is Sanne Konijnenberg. De jeugdige Sanne (14) 

kwam afgelopen toernooien uit voor Pre-jeugd Oranje, en is afkomstig uit de eigen 

jeugdopleiding van Alterno. 

  

Sanne maakte afgelopen jaar als spelverdeelster een stormachtige ontwikkeling door en 

is blij om de kans te krijgen zich bij haar eigen vereniging verder te kunnen ontwikkelen: 

Zij licht toe:‘' Afgelopen periode heb ik meegetraind en ik voel me erg prettig binnen dit 

team. Daarnaast krijg ik hier een mooi trainingsprogramma, waarin ik nog veel kan 

leren.” 

  

Voor de tweede nieuwkomer, Marjolijn Oskam, is de motivatie om voor Alterno te 

kiezen een compleet andere. De 23-jarige Oskam speelde de afgelopen vijf jaar in de 

Verenigde Staten op de middenpositie en hoopt bij Alterno haar rentree te kunnen 

maken in de Eredivisie.  

 

De in Eerbeek woonachtige Oskam geeft in een toelichting over haar komst aan: 

“William heeft mij een super kans geboden zonder al te veel druk te kunnen herstellen 

van een paar pittige operaties. Bij Dros-Alterno kan ik weer terug integreren in de 

Nederlandse Eredivisie na 5 jaar weg te zijn geweest. Bovendien leek Dros-Alterno mij 

een erg ambitieuze club met een zeer gemotiveerd dames 1. Ik kijk uit naar de 

samenwerking dit seizoen."  

 

 

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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