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Alterno moet bij de dames op zoek 
naar nieuwe trainer: Wilfried 
Groothuis stopt 
 
Bij de vrouwen van Dros-Alterno staat volgend seizoen een andere trainer voor de 

groep. Wilfried Groothuis stopt aan het einde van het seizoen. Dan loopt namelijk zijn 

contractperiode van drie jaar af.  

 

In een gesprek tussen het bestuur en Wilfried Groothuis heeft de oefenmeester uit 

Zwolle aangegeven toe te zijn aan een sabbatical. ,,Na meer dan dertien jaar training 

geven op topniveau en dat gecombineerd met een fulltimebaan in de zorg is het tijd 

voor een jaartje rust van het trainerschap”, aldus de 50-jarige Groothuis, die tevens 

aangeeft dat zijn beslissing los staat van de club en het team waarmee hij momenteel 

bovenaan staat in de topdivisie A: ,,Ik heb het prima naar de zin hier bij Alterno en als ik 

niet het gevoel had dat mijn interne motivatie ten aanzien van het training geven 

langzaam minder wordt, dan was ik zeker hier gebleven. Ik ben toe aan een jaartje 

zonder wekelijkse verplichtingen. Daarna zie ik wel weer verder.”  

 

Groothuis laat bij Alterno een team achter dat ruimschoots aan de doelstellingen, die 

aan het begin van zijn contractperiode zijn afgesproken, voldoet: ,,Er staat een 

herkenbaar verenigingsteam, dat zichtbaar is binnen de club en de resultaten in de 

topdivisie zijn ook nog eens goed”, zegt Groothuis in zijn toelichting. ,,Ook wat dat 

betreft heb ik het hier enorm naar mijn zin gehad.’  

 

Mathijs Mast, bij Alterno samen met Rob van den Dool, verantwoordelijk voor het 

volleybaltechnische beleid, geeft in een toelichting aan het vertrek van Groothuis te 

betreuren maar er wel begrip voor te hebben: ,,Wilfried is een uitstekende trainer die 

ontzettend goed past binnen de visie ('Het groene hart') van onze vereniging. Zowel op 

technisch, tactisch en mentaal vlak heeft hij de afgelopen jaren, op verschillende 

manieren, een grote bijdrage geleverd aan onze vereniging, niet alleen bij dames 1.  

Als je een trainer een doelstelling meegeeft welke op deze manier wordt ingevuld dan 

kun je niet anders dan concluderen dat we afscheid nemen van een hele goede trainer, 

maar ook van een echte clubman".  

 

 Alterno gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe trainer en hoopt voor de 

huidige selectie zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. 

 

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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