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We vieren feest, 
maar we lopen geen polonaise en 
gaan niet met Arie Ribbens bij 
Hoevelaken linksaf. 
De Vriendenclub is niet wars van 
carnaval, maar stopt energie en geld 
voor een feestje komend seizoen lie-
ver in sportieve zaken. Met een 
glimlach en bescheiden trots mel-
den we niettemin dat de 
Vriendenclub 10 jaar bestaat en de-
ze Presentatiegids alweer de vijfde 
uitgave is. 

Wat treft u zoal aan: prognoses 
voor het nieuwe seizoen, dat voor 
een enkel team al is begonnen; het 
vertrouwde ABC van alle teams 
waarvoor de Vriendenclub zich 
sterk maakt: Dames 1, Dames 2, 
Heren 1, Heren 2 en Heren 3. 
Ruim aandacht voor de nieuwe 
sponsor annex naamgever Seesing 
Personeel, Dames 1 in de 
Topdivisie, de op het Orionnest te-
ruggekeerde trainers Goran 
Aleksov (Heren 1), Alex Stein (2e 
trainer Dames 2), Björn Proost (He-
ren 3), de beoogde face lift Orion 
On the Move van verenigingsvoor-
zitter Jeroen van Ree en de gewen-
ste cultuuromslag van Emile te 
Dorsthorst (nieuwe voorzitter 
Stichting Orion Topvolleybal 
Doetinchem).

Maar er is meer: 
de Vriendenclub duikt in de oude 
doos van  de Orionfamilie. Terug 
naar de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw toen veel zusjes 
samen in één topteam speelden. 
Een geschiedenis die zich komend 
seizoen herhaalt bij Dames 1 en 
Dames 2.  

Tussen de regels door is er aan-
dacht voor het Klere-team van de 
Vriendenclub, dat via de sponsor 
heel Seesing Personeel I Orion van 
een nieuwe, hippe outfit voorzag. 
Ook in dat opzicht gaat de 
Vriendenclub met tijd en mode 
mee. Natuurlijk wordt andermaal 
de loftrompet gestoken op top-
sporthal Home of  Orion, die in rui-
me mate bijdraagt aan de jongste 
successen. Last but not least willen 
we wijzen op de nieuwe taak van de 
Vriendenclub binnen de sponsor-
commissie om zoveel mogelijk 
sponsors aan te brengen en voor 3 
jaar vast te leggen. Immers, zonder 
sponsors kan Seesing Personeel  
Orion anno 2015 niet bieden wat u 
in deze Presentatiegids kunt lezen. 

De Vriendenclub wenst alle teams 
veel succes toe en alle supporters, 
sponsoren en Vrienden en 
Vriendinnen veel kijkplezier.    

Dubbel ‘feest’ Vriendenclub



03

De Presentatiegids 
is een uitgave van 
Stichting 
Vriendenclub 
Orion Doetinchem

Louise de Colignystraat 13
7001 GD Doetinchem
vriendenclub@orionvolleybal.nl 

Bestuur
Hans Albers
Jan Bosma
Cor Dales
René Wiggers

      STICHTING DOETINCHEM VRIENDENCLUB ORION 

Redactie
Jan Bosma
Rob Lureman
René Wiggers
        
Fotografie
Henk den Brok
Edwin van de Graaf
Robert van de Gevel
Hans van Dijk

Vormgeving
René Jansen

Druk
Drukkerij Siebelink 

We vieren feest, 
maar we lopen geen polonaise en 
gaan niet met Arie Ribbens bij 
Hoevelaken linksaf. 
De Vriendenclub is niet wars van 
carnaval, maar stopt energie en geld 
voor een feestje komend seizoen lie-
ver in sportieve zaken. Met een 
glimlach en bescheiden trots mel-
den we niettemin dat de 
Vriendenclub 10 jaar bestaat en de-
ze Presentatiegids alweer de vijfde 
uitgave is. 

Wat treft u zoal aan: prognoses 
voor het nieuwe seizoen, dat voor 
een enkel team al is begonnen; het 
vertrouwde ABC van alle teams 
waarvoor de Vriendenclub zich 
sterk maakt: Dames 1, Dames 2, 
Heren 1, Heren 2 en Heren 3. 
Ruim aandacht voor de nieuwe 
sponsor annex naamgever Seesing 
Personeel, Dames 1 in de 
Topdivisie, de op het Orionnest te-
ruggekeerde trainers Goran 
Aleksov (Heren 1), Alex Stein (2e 
trainer Dames 2), Björn Proost (He-
ren 3), de beoogde face lift Orion 
On the Move van verenigingsvoor-
zitter Jeroen van Ree en de gewen-
ste cultuuromslag van Emile te 
Dorsthorst (nieuwe voorzitter 
Stichting Orion Topvolleybal 
Doetinchem).

Maar er is meer: 
de Vriendenclub duikt in de oude 
doos van  de Orionfamilie. Terug 
naar de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw toen veel zusjes 
samen in één topteam speelden. 
Een geschiedenis die zich komend 
seizoen herhaalt bij Dames 1 en 
Dames 2.  

Tussen de regels door is er aan-
dacht voor het Klere-team van de 
Vriendenclub, dat via de sponsor 
heel Seesing Personeel I Orion van 
een nieuwe, hippe outfit voorzag. 
Ook in dat opzicht gaat de 
Vriendenclub met tijd en mode 
mee. Natuurlijk wordt andermaal 
de loftrompet gestoken op top-
sporthal Home of  Orion, die in rui-
me mate bijdraagt aan de jongste 
successen. Last but not least willen 
we wijzen op de nieuwe taak van de 
Vriendenclub binnen de sponsor-
commissie om zoveel mogelijk 
sponsors aan te brengen en voor 3 
jaar vast te leggen. Immers, zonder 
sponsors kan Seesing Personeel  
Orion anno 2015 niet bieden wat u 
in deze Presentatiegids kunt lezen. 

De Vriendenclub wenst alle teams 
veel succes toe en alle supporters, 
sponsoren en Vrienden en 
Vriendinnen veel kijkplezier.    

Dubbel ‘feest’ Vriendenclub



0504

Het is zo’n 15 jaar geleden dat ik 
‘echt’ in aanraking kwam met 
Orion. In november vorig jaar 
ben ik door Paul Bloem, oud 
teamgenoot Heren 1 en be-
stuurslid van de Stichting, ge-
polst om ‘iets’ voor Orion te  
doen. Ik voelde bij mezelf  de no-
dige terughoudendheid, maar 
zijn enthousiasme trok me over 
de streep.  
Die nieuwsgierigheid mondde uit 
in het bezoek van een aantal ‘Su-
per Saturdays’ in de nieuwe 
Topsporthal en het bijwonen van 
bestuursvergaderingen. Het nieu-
we elan dat ik aantrof, verraste 
me. Onder de bezielende leiding 
van verenigingsvoorzitter Jeroen 
van Ree is Orion aan een meta-
morfose bezig. Het aantal initia-
tieven om de vereniging van nieu-
we impulsen te voorzien is nau-
welijks bij te benen. Een positief  
bijproduct van deze initiatieven 
is dat de vereniging een ware cul-
tuuromslag ondergaat.

In de bestuursvergadering van de 
Stichting Orion Topvolleybal 
Doetinchem trof  ik zeer gedre-
ven bestuursleden aan en een 
goede operationele organisatie 
onder leiding van Ben Spaai. Het 
bestuur miste misschien bepaal-
de specifieke, commerciële kwali-
teiten en financiële sturing, maar 
dat leek me niet onoverkomelijk. 
Wat me zorgen baarde,  was de fi-
nanciële situatie waarin de stich-
ting zich bevond.

Inmiddels heb ik met 
verschillende stakeholders ge-
sproken en merkte dat er veel 
‘oud zeer’ is. Velen zijn ‘helemaal 
klaar’ met de financiële gaten en 
de bedelcultuur waarvan Orion 
zich de laatste jaren bediende. 
Kortom geen goede basis om 
meer financiële middelen te gene-
reren om zo de begroting slui-
tend te maken. Toch ben ik ing-
estapt. Waarom? Omdat er met 
zoveel positieve energie vanuit de 
vereniging en de nieuwe accom-
modatie een fantastische basis 
ligt. Onder het motto: ‘als het nu 
niet kan, dan kan het nooit meer’ 
ben ik in het bestuur gaan zitten.
De cultuuromslag die Orion 
moet maken in bestuur, begelei-
ding, spelersgroep,  zelfs bij sup-
porters en sponsoren is dat we 
ons moeten focussen op conti-
nuïteit. 

Het  betekent dat we 
niet verder moeten springen dan 
onze ‘financiële’ polsstok lang is. 
Dit is een breuk met het verle-
den waarin sportieve doelen en 
successen bepalend waren voor 
het financiële plaatje.
Stakeholders mogen van ons ver-
langen dat de financiën op orde 
zijn. Als we dat voor een langere 
periode waarmaken, keert  het 
vertrouwen  terug en kunnen we 
voorzichtig gaan bouwen.
Een cultuuromslag is niet mak-
kelijk te maken en gaat ook niet 
van vandaag op morgen. Soms 
zie je nog oude reflexen: geld uit 
willen geven zonder financiële 
dekking of  boosheid dat iets om 
niet-sportieve redenen niet door 
kan gaan. Namens het bestuur 
vraag ik om begrip en geduld in 
het proces dat deze cultuurom-
slag naar financiële degelijkheid 
vergt. Het is de enige manier om 
de continuïteit van volleybal op 
eredivisieniveau in Doetinchem 
te waarborgen.
Toch zijn we er, ondanks de afge-
nomen financiële middelen, voor 
dit seizoen in geslaagd een kwali-
tatief  prima selectie neer te zet-
ten. Daarom wens ik iedereen 
een spetterend volleybalseizoen 
toe.

Emile te Dorsthorst

Cultuuromslag

Emile 
te Dorsthorst
Voorzitter 
Stichting 
Orion Topvolleybal 
Doetinchem

Orion OnTheMove
We zijn er klaar voor. Het nieuwe 
seizoen kan van start en is voor 
een enkel team zelfs begonnen. 
Er waren mooie verassingen. 
Stichting en Vereniging kregen 
Seesing Personeel als hoofdspon-
sor, waardoor we nu Seesing 
Personeel | Orion heten. Andere 
surprise: Dames 1 promoveert 
naar de Topdivisie door succes-
volle promotiewedstrijden en het 
wegvallen van VC Weert. 

Vorig jaar zijn we gestart met een 
facelift, die we gaandeweg Orion 
OnTheMove gingen noemen. 
Doelstelling is Seesing Personeel 
| Orion een gezonde, zichtbare 
en toonaangevende volleybalclub 
in Nederland te laten zijn en blij-
ven. 
De uitgezette pionnen omvatten 
sociale, technische, organisatori-
sche en financiële aspecten die 
de komende jaren zichtbaar ef-
fect moeten krijgen. Afgelopen 
12 maanden  is geïnvesteerd in 
trainerscorps, VT-2 cursussen en   
complete vernieuwing van de 
website. 
Ook hebben we nieuwe sponsor-
boarding gemaakt, zijn we gaan 
samenwerken met Radio 
Optimaal FM, is de vrijwilligers-
actie gehouden en hebben we 
evenementen georganiseerd in 
het kader van ons 45-jarig be-
staan. 

Een monsterklus was alle spelers 
en speelsters in nieuwe, maar 
ook goed passende kleding te ste-
ken. Een woord van dank aan 
het Klere-team is hier zeker op 
zijn plaats.
Seesing Personeel | Orion gaat 
verder op de ingeslagen weg en 
barst van ambitie. Dit seizoen 
staat aanpassing van de organisa-
tiestructuur op het programma 
en nauwere samenwerking met 
de Stichting waarin Heren 1 is on-
dergebracht. 

Ook onderzoeken we de moge-
lijkheid om met zitvolleybal te 
starten, willen we beachvelden 
aanleggen en beginnen met een 
intensieve ledenwerfcampagne.
Ander voornemen is nauwere sa-
menwerking met de omliggende 
verenigingen op verschillende ge-
bieden. Dat mag geen situatie 
worden van ‘halen’, maar juist 
van ‘brengen’. Synergie zoeken 
en zaken samen oppakken; het 
delen van kennis en kunde door 
bijvoorbeeld MaterClasses op te 
zetten. Uitgangspunt bij dit alles 
is om ook in de toekomst top-
volleybal  te kunnen blijven spe-
len in de Achterhoek. 

Dit neemt niet weg dat we eerst 
een frisse start maken met het sei-
zoen 2015/2016 in topsporthal 
Home of  Orion. Hopelijk wordt 
het opnieuw een seizoen met 
mooie, persoonlijke uitdagingen 
en een voorbeeldige teamgeest. 

Vanaf  deze plaats wil ik al onze 
vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet in het afgelopen en nieuwe 
seizoen. Zij zorgen elke week 
weer dat de zaak draait zoals die 
moet draaien.  
 
Heel veel plezier en succes. 
Zet ‘m op. 

Sportieve groet,
Jeroen van Ree.

Jeroen 
van Ree
Voorzitter 
Seesing Personeel
Orion Volleybal 
Doetinchem
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Bij Seesing Personeel 
is geen twijfel. Ambities en kernwaarden 
van Orion Volleybal Doetinchem passen 
naadloos bij wat hoog in  het vaandel 
van Seesing staat: betrokkenheid, be-
trouwbaar en Achterhoekse nuchterheid. 
De nieuwe hoofd- en naamsponsor wil 
niet groter groeien dan de Achterhoek, 
maar daarbinnen als uitzendorganisatie 
toonaangevend zijn. 

Seesing Personeel kwam als geroepen, want 
Orion had net afscheid genomen van de vo-
rige sponsor Wenters Sports. “De presenta-
tie van Orion sprak ons aan. Ze hebben een 
goed verhaal, bieden de jeugd in de regio 
een volleybalopleiding en verliezen de war-
me, menselijke kant niet uit het oog,” zeg-
gen Sabine ten Holder (vestigingsmanager) 
en Nardy Kemperman (marketing-
communicatiemanager). Zij vinden het een 
eer, dat Orion mag bijdragen aan hun 
naamsbekendheid, zoals Orion het een eer 
vindt dat Seesing Personeel de nieuwe spon-
sor is voor zowel de vereniging als de stich-
ting, die Heren 1 onder haar vleugels heeft.

“De vereniging heeft 500 leden, 50 spelende 
teams en een grote achterban daaromheen. 
Dan ben je wat in de Achterhoek! 
Daarnaast zijn Heren 1 in de eredivisie en 
Dames 1 in de topdivisie prachtige vlaggen-
schepen die een gaaf  voorbeeld zijn voor de 
jeugd. Ze zetten de Achterhoek sportief  op 
de kaart. Net als De Graafschap, waarvan 
wij dit seizoen ook sponsor zijn.” 

Het acht jaar bestaande Seesing Personeel 
richt zich als allround bureau op uitzenden, 
werving en selectie, detachering en payrol-
ling voor vacatures van elk niveau.  Het is 
een bedrijf  door en voor Achterhoekers, dat 
op een streekeigen wijze de beste match tot 
stand wil brengen tussen vraag en aanbod. 
“Steeds meer mensen vinden het lastig een 
passende baan te vinden. Ondanks het aan-
bod in de media zien ze vaak door de bo-
men het bos niet meer. Daar willen wij bij 
helpen.” Seesing Personeel telt 13 bemidde-
laars, die veel aandacht inruimen voor het 
verhaal van de mens op zoek naar werk en 
dat van de werkgever op zoek naar perso-
neel. “Ook als we ze niet kunnen helpen, lui-
steren we toch naar hun verhaal.” 

Seesing Personeel 
had aanvankelijk voetbal met stip 
op de prioriteitenlijst voor sponsoring staan. 
“Vanwege de grote maatschappelijke rol in 
het dagelijks leven.” Longa ’30, in de eigen 
vestigingsplaats Lichtenvoorde, en de 
Achterhoek Cup voor senioren- en C-
jeugdteams zijn sprekende voorbeelden. Dit 
jaar werd het sponsorcontract met De 
Graafschap opgewaardeerd tot Official 
Partner, maar al drie jaar geleden kwam met 
Longa ’59 volleybal in beeld. Het aanschui-
ven van Orion in de sponsorfamilie past in 
de marketingstrategie om ook oog te heb-
ben voor andere sporten dan voetbal.  
“Onze groep Achterhoekse opdrachtgevers 
groeit wekelijks en de aanvragen worden 
steeds uiteenlopender. We moeten een gro-
ter publiek bereiken om aan al die aanvra-
gen te kunnen voldoen. De reclamecampag-
ne die is opgestart richt zich vooral op 
Doetinchem en omstreken. Daarin past het 
hoofdsponsorschap van Orion, met onze 
naam en logo, uitstekend.”  

Seesing Personeel 
nieuwe hoofdsponsor

SEESING PERSONEEL

HOLLARTS
KUNSTSTOFTECHNIEK

Multi
Ratio

CLAUS SPORT
DOETINCHEM

BusHuren.com.comBusHuren.com
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Het is niet verwonderlijk dat het bestuur 
van de Stichting Orion Topvolleybal snel bij 
Aleksov uitkwam toen een opvolger voor 
Bas Hellinga gevonden moest worden. 
Goran: ”Ik was verrast, maar ook trots. Het 
is een grote verantwoordelijkheid om dit op 
te pakken. Om het vertrouwen, dat veel 
hardwerkende mensen in mij stellen, niet te 
beschamen…”

Goran noemt zichzelf  een andere trainer 
dan Bas Hellinga: ”Ik ben een ander mens, 
dat zal te merken zijn in mijn ideeën bij 
training en coaching. Prestaties zijn 
belangrijk, maar ook de opbouw van een 
team is van belang. Het één kan niet zonder 
het ander.” Aleksov signaleert dat er veel is 
veranderd bij Seesing Personeel|Orion. 
”Het is professioneler geworden. Beter dan 
ik meemaakte in mijn tijd als Bundesliga-
trainer. Je merkt een positieve drive in de 
hele organisatie. Iedereen hoort erbij en 
straalt plezier en professionaliteit uit.”

Een belangrijke bijdrage in de professionele 
aanpak levert de Topsporthal. Het afscheid 
van Rozengaarde was desondanks niet 
zonder sentiment. ”Omdat iedereen van 
Rozengaarde hield. In die hal liggen vele 
herinneringen. Met de Topsporthal wordt 
een flinke stap voorwaarts gezet. Er is meer 
mogelijk, dus ligt de lat ook hoger.” 

Aleksov beseft dat ook dit seizoen de 
verwachtingen hoog gespannen zijn. 
”Natuurlijk! Wij moeten steeds het 
maximale eruit willen halen. Dat willen de 
spelers, dat wil ik. De basis is prima, er is 
veel vertrouwen. Technisch en tactisch  
beschikken we over voldoende potentie, de 
jongens kunnen veel. Dat hebben ze 
afgelopen jaren bewezen.”

Met de nieuwe jongens wil hij op de 
ingeslagen weg verder. Aleksov probeert 
een middenweg te vinden tussen ambitie en 
realisme. ”Ik ben als trainer nooit tevreden, 
wil steeds verder, steeds beter worden. Aan 
de andere kant ben ik ook realist. Onze 
concurrenten Landstede en Lycurgus 
beschikken over meer financiële 
mogelijkheden en Dynamo maakt meer 
trainingsuren. Dat betaalt zich uit. Maar: wij 
kunnen verrassen! Een plaats bij de eerste 
vier moet, net als afgelopen seizoen, 
minimaal mogelijk zijn.” 

Tot slot het toetje . . .: 
”Europacup is altijd iets speciaals. 
Zeker nu we tegen Menen uit België spelen. 
Leuk en interessant ook qua kosten. 
De Final Four van het bekertoernooi is net 
zo’n kers op de taart. Nogmaals: een toetje 
waar we voor moeten gaan!”

Aleksov: 
Minimaal bij eerste vier
Voor de één is het verrassend, voor de ander vanzelfsprekend dat Goran Aleksov 
(42) de training- en coaching van Orion-coryfee Bas Hellinga heeft overgenomen. 
Maar . . ., is de geboren Macedoniër zelf  ook geen Orion-coryfee? 
Meer dan 15 jaar is hij actief  in volleybal en vele jaren, met enkele binnenlandse- en 
buitenlandse onderbrekingen, ook bij Orion. Eerst onder andere sponsoren, nu 
onder Seesing Personeel.

Middenweg 
tussen ambitie en 
realisme

Heren 1 gaat op de Hollandse tour. 
De inbreng is meer dan gemiddeld Nederlands. 
Geen drie Amerikaantjes meer, een Australiër of  een Britse trainer, zoals in andere 
tijden. Toen deze gids naar de drukker ging, kwam de enige buitenlandse 
nieuwkomer uit Schotland. Dit kan nog veranderen, want met tien man blijft de 
selectie aan de krappe kant.

Heren 1 staat in meerdere opzichten 
voor vernieuwing. Good old Goran 
Aleksov verruilde als trainer/coach 
Duitsland voor het vertrouwde Orion, 
waarmee hij als speler zoveel triomfen 
vierde. Goran (zie pagina 8) is de opvol-
ger van Bas Hellinga, die naar Dynamo 
vertrok. Andere nieuwe gezichten zijn 
Stijn, Tom en Seain.  

Stijn Held (20), ex-Landstede, combi-
neert spelen bij Seesing Personeel Orion 
met zijn stage bij Ubbink. Die bedrijfs-
leerschool is onder deel van zijn studie 
Human Resource Management. 
Bij  Landstede/Zwolle, één van Orions 
geduchte concurrenten, speelde hij drie 
seizoenen. Daarvoor kwam hij uit voor 
SSS uit Barneveld, waar hij ook geboren 
is. “Orion is een mooie club. Ik heb zin 
in dit seizoen. We hebben een leuk en 
goed team.” 

Tom Kottink is één van de twee nieuwe 
spelverdelers. Afgelopen vier jaar speel-
de hij bij Prins/VCV. “Dat beviel goed, 
maar ik was toe aan een nieuwe omge-
ving. Orion bood mij deze kans.” Sinds 
de zomer werkt hij in Doetinchem: 
“Ik regel de communicatie van Radmer 
Arbeidsadvies en Zorggroep Achter-
hoek. Ik ben niet alleen gewisseld van 

club, maar ook geswitcht van studeren 
naar werken.” Niet veranderd is woon-
plaats Nijmegen. “Ik ben er geboren en 
opgegroeid en ga er liefst nooit weg.” 
In Nijmegen kunnen ze echter nooit tip-
pen aan “die fantastische sporthal van 
Doetinchem. We gaan er een boel 
mooie wedstrijden spelen!”   

Seain Cook (23) mag zijn roots dan in 
het Schotse Perth hebben, hij is al aardig 
geacclimatiseerd. Afgelopen seizoen 
speelde hij voor Skylift/SSS in Barne-
veld. Seain is begonnen als beachvolley-
baller. Indoor speelde hij voor Leeds 
Met en het universiteitsteam van Nort-
humbria dat in 2013 landskampioen 
werd en een seizoen later de Engelse be-
ker won. De 1.93 lange passer-loper is 
zowel Schots als Brits international. 
Hij zegt sterk te zijn in verdedigen, ter-
wijl zijn serve veel beter moet. Seain 
heeft alle vertrouwen in nieuwe succes-
sen bij Orion. 

Sonny Chaney (21), Essex (Engeland)  
haakte op het laatste moment af.  Sonny, 
niet alleen volleyballer, maar ook kampi-
oensroeier, trainde een week intensief  
bij Heren 1 mee. Maar kwam niet. 
Koos voor een avontuur in België, want 
daar verdien je beter dan in Nederland. 

Heren 1 op Hollandse tour
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2  Dik Heusinkveld
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5  Joris Marcelis

6  Tom Kottink

7  Pim Kamps

8  Seain Cook

10  Rob Jorna

11 Tom Buijs

Goran Aleksov (links)

Trainer/coach

Erik Reitsma (rechts)
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TOPDIVISIE: 
Dames 1 mag het met hoofd-
letters schrijven. Wat een sur-
prise! De dames zijn de kers 
op de feesttaart van Orion. 
Na één seizoen eerste divisie 
ineens doorgestoten naar de 
Topdivisie. Trainer Eric 
Robbers kan er nog niet over 
uit hoe ‘zijn dames’ vorig sei-
zoen alles en iedereen hebben 
verrast. De vraag is nu of  het 
succes een vervolg krijgt. 
Robbers heeft er alle vertrou-
wen in. 

“Natuurlijk is de afloop ongewis, 
maar de verwachtingen voor 
2015/2016 zijn hoog. Plezier in 
het spel, doorzettingsvermogen 
en tactisch goed volleybal staan 
opnieuw voorop.” Robbers blikt 
nog maar eens terug op de uit-
gangspunten van vorig jaar, die 
een plaats in de subtop moesten 
garanderen, maar werden be-
kroond met promotie naar het 
op een na hoogste niveau.  

“We wilden niet alleen 
in het linker rijtje eindigen, maar 
vooral veel leren en als één team 
gaan spelen. Dat is voorbeeldig 
gelukt.”
Voor het seizoen 2015/2016 
staat er een ijzersterk fundament. 
Niets is aan het toeval overgela-
ten om het team, individueel en 
als ploeg, beter en sterker te ma-
ken. De kern bestaat uit dezelfde 
speelsters, aangevuld met twee ta-
lenten uit Dames 2: Anne 
Berndsen en Dirkje Berendsen. 
Terug op het oude nest is Ilse te 
Welscher. Het twaalftal wordt ge-
completeerd door Maus Smeets 
die over kwam van PDK Huizen. 
De technische staf  is verfijnd en 
uitgebouwd: Op donderdag krijgt 
Eric Robbers bij de training on-
dersteuning van Pim Kamps en 
op maandag van Jeroen Peters.  

Maandag is ook de dag dat er, 
door Martin Moons, veel aan-
dacht wordt besteed aan de fysie-
ke training, terwijl Ivo Martinovic  
mentale training voor zijn reke-
ning neemt. Zelfs is er in de be-
geleiding een dag ingeruimd voor 
de juiste voedingsgewoonten 
voor topsporters (Bert 
Goedkoop).
Henk Bazen is in het nieuwe sei-
zoen opnieuw manager. Robbers 
is gul met complimentjes: “Henk 
regelt alles rond de organisatie, 
een man als hij is zeldzaam!” 
Niet te onderschatten ingrediënt 
noemt de trainer de steun van 
“het meer dan geweldige publiek 
bij zowel uit- als thuiswedstrij-
den.” 

De dames 
hebben hem vorig seizoen 
meer dan verbaasd, daardoor rijst 
bij iedereen de vraag waar het pla-
fond van Dames 1 ligt?  “Belang-
rijk is of  het team zich kan door 
ontwikkelen tot een stabiele mid-
denmoter. Ook of  individuele 
speelsters nog beter worden en 
speelsters uit de talentontwikke-
lingslijn kunnen aansluiten bij het 
niveau van Dames 1?”
Het trainersoverleg met trainers 
in deze talentontwikkelingslijn 
van Orion zou, zo is de wens van 
Robbers, mogelijk aangevuld 
moeten worden met trainers uit 
de regio. “Op die manier krijg je 
de garantie dat jonge speelsters 
ook in de toekomst klaarge-
stoomd worden voor het eerste 
damesteam. “
Robbers zegt dat het een uitda-
ging moet worden om als trainer 
en als speelster bij deze volleybal-
ontwikkeling aan te sluiten. 
“Allesoverheersend doel is het 
volleybal in Doetinchem en om-
geving naar het hoogst haalbare 
niveau te liften.”

Zorgt Dames 1 weer voor surprise? 
1 
Ryan Anselma 
(Nijmegen)
26 jaar (12-01-1989)
2.00 m
Beroep: Combinatie 
functionaris Deltalent
Midspeler

2 
Dik Heusinkveld 
(Halle )
25 jaar (20-04-1990)
2.07 m
Beroep: Mechanical 
Engineer
Midspeler

3 
Stijn Held 
(Doetinchem) 
20 jaar (03-11-1994)
1.89 m
Studie: Human Resource 
Management
Spelverdeler

4 
Mark Posthuma 
(Doetinchem)
31 jaar (29-08-1984)
2.00 m
Studie: ALO HAN
Beroep: Fitnessinstructeur
Passer/loper

5 
Joris Marcelis 
(Arnhem)
30 jaar (10-12-1984
2.11 m
Beroep: Webshop/
database beheerder
Diagonaal

6 
Tom Kottink 
(Nijmegen)
23 jaar (28-06-1992
1.89 m
Beroep: 
Communicatieadviseur
Spelverdeler

7 
Pim Kamps (Utrecht)
27 jaar (25-10-1987)
1.90 m 
Beroep: 
Marketingmanager 
Active Living
Passer/loper

8 
Seain Cook 
(Doetinchem)
23 jaar (19-11-1991
1.91 m
Beroep: Volleyballer
Passer /loper

10 
Rob Jorna 
(Doetinchem)
22 jaar (03-10-1992)
1.92 m
Studie: Marketing
Libero

11 
Tom Buijs 
(Arnhem)
27 jaar (26-11-1987)
2.02 m
Beroep: IT-specialist
Passer/loper

Goran Aleksov 
(Doetinchem)
Beroep: 
Trainer/coach. 
Logistiek medewerker.

Erik Reitsma
Beroep: Docent LO 
Montessori en  
Bondstrainer RTC 
Apeldoorn
Ass. Trainer/coach

Hemmie ten 
Hoopen 
(Doetinchem)
Teammanager

HEREN 1
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Zorgt Dames 1 weer voor surprise? 
1 
Ryan Anselma 
(Nijmegen)
26 jaar (12-01-1989)
2.00 m
Beroep: Combinatie 
functionaris Deltalent
Midspeler

2 
Dik Heusinkveld 
(Halle )
25 jaar (20-04-1990)
2.07 m
Beroep: Mechanical 
Engineer
Midspeler

3 
Stijn Held 
(Doetinchem) 
20 jaar (03-11-1994)
1.89 m
Studie: Human Resource 
Management
Spelverdeler

4 
Mark Posthuma 
(Doetinchem)
31 jaar (29-08-1984)
2.00 m
Studie: ALO HAN
Beroep: Fitnessinstructeur
Passer/loper

5 
Joris Marcelis 
(Arnhem)
30 jaar (10-12-1984
2.11 m
Beroep: Webshop/
database beheerder
Diagonaal

6 
Tom Kottink 
(Nijmegen)
23 jaar (28-06-1992
1.89 m
Beroep: 
Communicatieadviseur
Spelverdeler

7 
Pim Kamps (Utrecht)
27 jaar (25-10-1987)
1.90 m 
Beroep: 
Marketingmanager 
Active Living
Passer/loper

8 
Seain Cook 
(Doetinchem)
23 jaar (19-11-1991
1.91 m
Beroep: Volleyballer
Passer /loper

10 
Rob Jorna 
(Doetinchem)
22 jaar (03-10-1992)
1.92 m
Studie: Marketing
Libero

11 
Tom Buijs 
(Arnhem)
27 jaar (26-11-1987)
2.02 m
Beroep: IT-specialist
Passer/loper

Goran Aleksov 
(Doetinchem)
Beroep: 
Trainer/coach. 
Logistiek medewerker.

Erik Reitsma
Beroep: Docent LO 
Montessori en  
Bondstrainer RTC 
Apeldoorn
Ass. Trainer/coach

Hemmie ten 
Hoopen 
(Doetinchem)
Teammanager
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1  
Heleen Fokkinga  
(Doetinchem)
22 jaar (03-12-1992)
1.80 m
Student docentenopleiding 
sector Groen
Passer/loper 
  

2 
Sanne Heusinkveld 
(Doetinchem)
28 jaar (09-01-1987)
1.87 m
Leraar ICT/ 
GrafiMedia, Fotograaf
Midspeelster

3
Iris Reulink 
(Wehl)
22 jaar (14-05-1993)
1.80 m
Student Pabo
Midspeelster

4 
Ilse te Welscher 
(Lichtenvoorde)
25 jaar (04-12-1989)
1.77 m
Leerkracht basisonderwijs
Passer/loper, 
diagonaal

5
Anne Berndsen 
(Wehl)
23 jaar (14-08-1992)
1.80 m
Student maatschappelijk 
werk en dienstverlening
Midspeelster 

6 
Bente Veenstra 
(Doetinchem)
21 jaar( 18-05-1994)
1.78 m 
Student Pabo
Spelverdeelster

7 
Dirkje Berendsen 
(Didam)
23 jaar (15-04-1992)
1.86 m
Junior Secretaresse
Spelverdeelster  
  

8 
Jet Timmers 
(Doetinchem)
21 jaar (26-07-1994)
1.80 m
Student Pabo
Passer/loper

9 
Maureen Reulink 
(Wehl)
19 jaar(30-01-1996)
1.72 m
Student Sport en 
Bewegings Educatie
Passer/loper

10 
Jorike Greven 
(Doetinchem)
26 jaar (31-05-1989)
1.78 m
Docent Bewegingsonderwijs
Diagonaal

11 
Maus Smeets  
(Arnhem)
25 jaar (30-09-1990)
1.84 m
Student Health & 
Nutrition 
Passer/loper

12 
Jaël Veenstra 
(Doetinchem)
22 jaar (22-08-1992)
1.74 m
Student Commerciële 
Economie & Student 
Leraar in het VO/MBO
Libero

  Technische leiding: Eric Robbers 
(Westervoort)
55 jaar (26-10-1959)
Opleidingsdirecteur 
VMBO Candea College
Studie: promotieonderzoek 
onderwijspsychologie 
Universiteit Antwerpen
Trainer/coach

Henk Bazen 
(Doetinchem)
60 jaar (17-09-1955)
Docent Economie
Teammanager
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Maus Smeets (25) verwacht een “mooi en 
leerzaam jaar in de Topdivisie. Leuk aan dit 
team is de onderlinge klik. We kunnen het 
goed met elkaar vinden. Zowel bij de trai-
ning, de wedstrijden als daarbuiten. Dit ver-
sterkt het teamgevoel.”
Maus woont in Arnhem, samen met Tom 
Buijs van Heren 1. Toen ze 9 jaar was, begon 
ze te volleyballen. Na DES (Angerlo), volg-
den VVC/Wormer, Zaanstad en Huizen. 
Haar VWO-diploma behaalde ze in 
Doetinchem. Aansluitend vertrok ze naar 
Amsterdam. Daar haalde ze haar diploma 
Voeding en Dietetiek. Nu zit ze in het laatste 
jaar van de masteropleiding Nutrition & 
Health in Wageningen. Tussen studie en spor-
ten door probeert Maus tijd te vinden voor 
haar vriendenkring en hobby’s als bak-
ken/koken, fotografie en mountainbiken.

Anne Berndsen (23) speelde één seizoen bij 
Dames 2 ,waar ze ontzettend veel heeft ge-
leerd. De kans om in Dames 1 te mogen spe-
len, greep ze met beide handen aan. “Het is 
een leuk en fanatiek team. Ik zie het als een 
nieuwe uitdaging.” Anne komt uit Wehl, 
speelde 7 jaar bij Halley  waarvan de laatste ja-
ren in de promotieklasse. Sinds oktober 
woont ze in Doetinchem. “Ik zit in mijn laat-
ste jaar van de opleiding maatschappelijk 
werk en dienstverlening aan de HAN in 
Nijmegen.” 

Dirkje Berendsen (23) speelde afgelopen drie 
seizoenen in Dames 2. “Dat was super. Ik 
maakte twee promoties mee.” De overgang 
naar Dames 1 ziet ze als een prachtige leer-
school. “De trainers en m’n teamgenoten ma-
ken me beter.” Dirkje begon met volleybal bij 
Loil (Didam) toen ze zes was. Vijf  jaar later 
maakte ze de overstap naar Orion. Ze werkt 
fulltime als junior-secretaresse bij Technisch 
Handelsbureau Rensa in Didam. Haar hob-
by’s zijn: “Volleybal, afspreken met  vriendin-
nen en shoppen.”

Ilse te Welscher (25) is bij Orion terug van 
weg geweest. Afgelopen anderhalf  jaar woon-
de ze in Engeland waar ze inval-leerkracht 
was op verschillende scholen. Ook was ze be-
geleider van jonge atleten. In de zomermaan-
den werkte ze als beachvolleybaltrainer voor 
uitwisselingsstudenten. “Gelukkig kon ik in 
Engeland bij Wessex lekker volleyballen. Het 
niveauverschil met Nederland is echter 
groot.”
Ze is blij terug te zijn bij Seesing Personeel  
Orion. “Dat goede gevoel had ik al bij de eer-
ste training. Dames 1 is behoorlijk sterk ge-
worden, de meiden zijn individueel enorm ge-
groeid. Het is een feest om hier te mogen vol-
leyballen.” 

Teamgeest, motivatie en de onderlinge 
vriendschapsband. De nieuwelingen Dirkje Berendsen, Anne 
Berndsen en Maus Smeets zijn vol lof  over de sfeer bij Dames 1. 
Ze worden in hun complimenten bevestigd door de op het oude nest teruggekeerde Ilse 
te Welscher. Zij vindt het een feest om weer bij Seesing Personeel Orion te volleyballen.  

Volleybal bij Orion is ’n feest

DAMES 1
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Luuc van der Ent (nr 7), 
17 jaar, Neede. 
Scholier: atheneum. 
Kwam medio mei op het net-
werk van de teamleiding van 
Heren 2 en daarna ging het snel. 
Luuc werd gespot door oud 
Heren 2 speler Jan-Willem 
Wensink toen hij als speler van

Dynamo Neede op proef  mee 
trainde bij Rivo Rijssen.
Luuc is een opvallende verschij-
ning. Hij een typisch voorbeeld 
van het gezegde Wat goed is, 
komt snel. De junior van 17 
lengtes onderscheidt zich niet 

alleen in fysiek (2.07 m.) op-
zicht, maar maakt ook een ra-
zendsnelle volleybalontwikke-
ling door. Overdag traint hij bij 
TTP (Talent Team Papendal), 
waar hij afgelopen seizoen in 
het zomerprogramma meedraai-
de. Luuc is op en top gemoti-
veerd en gaat voor het hoogst 
haalbare. In de eerste divisie wil 
hij zoveel mogelijk ervaring op-
doen. 

Michiel Makkink (nr 8), 
32 jaar, Warnsveld
Beroep: accountmanager 
Stageco. Is al jaren actief  in de 
regio voor o.a. Bovo en WSV, 
maar kon de verleiding niet weer-
staan om de stap te maken naar 
Orion. Michiel staat bekend om  
zijn fanatisme en drive. 
Zijn fysieke gesteldheid is een 
voorbeeld voor velen. Michiel 
gaat samen met Sven de concur-
rentie aan voor de positie van 
spelverdeler. 

Jan Horstink (nr 5), 
19 jaar, Hengelo (Gld.)
Student: technische bedrijfskun-
de. Komt oorspronkelijk van 
DVO (Hengelo Gld.). Werd een 
jaar lang bijgespijkerd onder de 
bezielende leiding van Alex 
Stein. Liet zien dat hij veel in 
huis heeft. Is niet van woorden,

 maar wel van de daden.
Een speler met een groot oplos-
send vermogen die wijzelf  dan 
ook een grote toekomst toe-
dichten. Net als Luuc van der 
Ent valt Jan in de categorie ru-
we diamant, waar nog veel aan 
te slijpen valt. Orion is zeer con-
tent met zijn komst, een ware 
aanvulling op de passer-loper po-
sitie, zeggen insiders. Ook voor 
Horstink wordt het een leerjaar 
op een hoger platform. 

Rutger Sloot (nr 1), 
27 jaar, Doetinchem
Rutger kan getypeerd worden 
als kind van de club. Het is een 
wederzijds lucky weerzien na 
een uitstapje bij buur Volga in 
Gaanderen. Rutger doorliep de 
volledige jeugdopleiding bij 
Orion. Als passer-loper en 
stand-in diagonaal/libero kan 
hij van grote waarde zijn voor 
Orion Heren 2. Hij komt uit de 
brede opleiding van de 
Orion/school. Daar heeft hij ge-
leerd hoe hij van zich kan doen 
spreken. Rutger typeert volgens 
zijn medespelers in grote lijnen 
de compleetheid van het team. 
Hij is breed inzetbaar en flexi-
bel.  
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Heren 2 maakt zich op voor 
nieuwe avonturen in de 
1e divisie. Dit keer niet in de 
zuidelijke editie, maar in de 
afdeling Noord. De succes-
volle 5e plek vorig seizoen 
was voor de promovendus 
een respectabele prestatie 
en met een beetje geluk 
had er zelfs meer in geze-
ten. Voor hetzelfde re-
sultaat wordt dit keer 
op voorhand gete-
kend. 

De spelersgroep voor het nieu-
we seizoen is flink door elkaar 
gehusseld. Maar liefst vijf  spe-
lers vertrokken, van wie Peter te 
Molder en Jan Willem Wensink 
op eredivisieniveau gaan spelen 
bij respectievelijk Rivo (Rijssen) 
en Alterno (Apeldoorn). Good 
old Peter Heldoorn is gestopt, 
Sjoerd den Hartog keerde terug 
naar Reflex (Duiven) en Elroy 
Bazen hield het halverwege het 
seizoen voor gezien. 

Tegenover 
deze aderlating staat 
de komst van vier nieuwe aan-
winsten: Jan Horstink (ex-Volga, 
ex-DVO/Hengelo), Michel 
Makkink (ex-WSV, ex- Bovo), 
Luuc van der Ent (ex-
Dynamo/Neede) en Rutger 
Sloot, die na een uitstapje bij 
Volga terugkeert op het 
Orionnest. 
“Door die volksverhuizing ligt 
het accent in de eerste helft van 
het seizoen op het smeden van 
een hecht team. De resultaten 
daarvan moeten we plukken in 
de tweede helft van de competi-
tie,” is de reactie van de trai-
ners/coaches Walter Slotboom 
en Harmen Gijgink. 

“Als het oude team bij elkaar 
was gebleven, hadden we met al 
die ervaring misschien wel kans 
gehad op het  kampioenschap.” 
In de nieuwe samenstelling on-
derscheidt Heren 2 zich volgens 
beiden door veel rek aan de bo-
venkant. “Er zijn maar weinig 
clubs in de regio die zoveel spe-
lers bij de heren en bij de jeugd 
hebben voor wie we een leer-
school kunnen zijn. 

Wij verkeren wat 
dat betreft in een luxe positie. 
Als we deze talenten naar een 
hoger plan kunnen brengen, in-
vesteren we flink in de toe-
komst.”
Het verband naar de opleiding is 
helder: Heren 2 en 3 moeten 
van elkaar leren en trainen daar-
om op de maandag doelbewust 
naast elkaar. Dat maakt snelle 
communicatie en andere links 
mogelijk. Omdat er nog geen be-
roep kan worden gedaan op de 
eigen opleiding onder Heren 2
zal het team regelmatig een be-
roep doen op de spelers van 
Heren 3 die het niveau van

Heren 2 aanvoelen. 
“De investering die we nu ma-
ken binnen de jongensjeugd zal 
zich op den duur uitbetalen,” 
is de overtuiging van technisch 
manager Marco Buiting. 
Geen wijzigingen in de trainers-
staf. Harmen Gijgink en Walter 
Slotboom zijn andermaal de gro-
te roergangers, die met drie 

zaaltrainingen en 
twee krachttrainingen per 
week het team in optimale con-
ditie proberen  te krijgen. 
Teammanager blijft Marco 
Buiting, projectbewaker sinds de 
start in de promotieklasse in 
2010.

Heren 2 wil eerst hecht team zijn

Luuc, Michiel, Jan en Rutger 
                               nieuw bij Heren 2 
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HEREN 2

1   Rutger Sloot 

2   Gijs Heusinkveld

4  Maarten Visser

5  Jan Horstink

6  Simon Eelderink

7  Luuc van der Ent

8   Michiel Makkink

10  Sven Dassen

11  Peter Paul Dijkman

12 Erik Reitsma

Walter Slotboom (rechts)

Trainer/coach

Harmen Gijgink (rechts)

Assistent-trainer/coach

Marco Buiting (links)

Teammanager

PERSONEEL
SEESING



HEREN 2

1   Rutger Sloot 

2   Gijs Heusinkveld

4  Maarten Visser

5  Jan Horstink

6  Simon Eelderink

7  Luuc van der Ent

8   Michiel Makkink

10  Sven Dassen

11  Peter Paul Dijkman

12 Erik Reitsma

Walter Slotboom (rechts)

Trainer/coach

Harmen Gijgink (rechts)

Assistent-trainer/coach

Marco Buiting (links)

Teammanager

PERSONEEL
SEESING



1 
Rutger Sloot  
(Doetinchem)
27 jaar ( 13-05-1988 )
1.94 m
Pianotechnicus
Passer/Loper - 
Diagonaal

2 
Gijs Heusinkveld 
(Doetinchem)
24 jaar (18-07-1991)
1.93 m
Fysiotherapeut
Passer/loper

4 
Maarten Visser 
(Doetinchem)
27 jaar (05-01-1988)
1.93 m
Docent
Midspeler

5 
Jan Horstink 
(Hengelo Gld.)
19 jaar (14-06-1996)
2.02 mtr.
Student Technische 
Bedrijfskunde
Passer/Loper

6 
Simon Eelderink 
(Doetinchem)
23 jaar (12-02-1992)
1.96 m
Magazijn medewerker
Midspeler

7 
Luuc van der Ent 
(Neede)
17 jaar (27-7-1998)
2.07 m
Student Atheneum
Midspeler

8
Michiel Makkink 
(Zutphen)
32 jaar (22-03-1983)
1.88 m
Project- en 
accountmanager
Spelverdeler

10 
Sven Dassen 
(Elst)
31 jaar (02-07-1984)
1.88 m
Business Controller
Spelverdeler

11 
Peter Paul Dijkman 
(Ruurlo)
24 jaar (25-02-1991)
1.94 m
Software Engineer
Diagonaal

12 
Erik Reitsma 
(Westervoort)
25 jaar ( 23-03-1990)
1.84 m
Docent Lichamelijke 
Opvoeding / Bonds- en 
club hoofdtrainer
Libero

Technische leiding: Walter Slotboom 
(Doetinchem)
42 jaar (23-02-1973)
Docent Lichamelijke 
Opvoeding
Trainer/coach

Harmen Gijgink 
(Lichtenvoorde)
36 jaar (03-02-1979)
Docent Lichamelijke 
Opvoeding
Assistent-
trainer/coach

Marco Buiting 
(Doetinchem)
42 jaar (10-12-1972)
SO Manager
Teammanager
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Bij Dames 2 herinnert niets meer aan het team van vorig jaar. 
Maar liefst zeven speelsters zijn vertrokken of  gestopt. De trainers 
Anton Baars en Alex Stein proberen de nieuwe, jonge selectie naar een hoger 
niveau te tillen en te laten wennen aan de snellere speelwijze in de tweede divisie. 

Primaire doelstelling is handhaving. 
Dat zal niet meevallen, want Dames 2 
grossierde afgelopen seizoenen in oude 
samenstelling in successen. Vertrokken zijn: 
Dirkje Berendsen en Anne Berndsen, 
(Dames 1), Rosanne Simmeling (Dash). 
Sabine Thuijs en Tessy van Londen gaan een 
treetje lager spelen. Anke Bloem en Erica 
Cramer Bornemann zijn gestopt. De zeven 
maken plaats voor de aanstormende 
Orionjeugd: Jody Stevering (passer/loper), 
Rebekka Booiman (midden) Anne Overbeek 
(midden), Robin Hekkers (spelverdeelster) 
en Nardy Booiman (diagonaal).   
Anton Baars en Alex Stein zien 
doorstroming als een investering in de 
toekomst, reden waarom de jeugd 
gelegenheid krijgt om met Dames 2 mee te 

trainen. Beiden vinden het een uitdaging 
om er iets moois van te maken. 

Teambuilding en geloof  in eigen 
kracht zijn daarbij gevleugelde 
woorden. “Het wordt hard werken. 
Belangrijk is dat we plezier in 
volleybal houden en niet te snel het 
kopje laten hangen als het even 

tegenzit. ”   
Het aantal trainingen voor Dames 2 

is uitgebreid met krachttraining. “Die 
fysieke ontwikkeling is nodig om blessures te  
voorkomen. De ervaring van Alex zal hier 
zeker van pas komen,” zegt Baars. Beide 
trainers hopen op zoveel mogelijk morele 
steun van het publiek. “Juist nu kunnen we 
dat goed gebruiken.” 

Alex Stein 
roemt Topsporthal     
Voor de teruggekeerde Alex Stein voelt 
het vertrouwd om weer op het Orion-
nest aan de slag te gaan. 
Bij de veranderende omstandigheden 
roemt hij de nieuwe Topsporthal met 
zes trainingsvelden en de sportschool op 
één locatie. Tevreden is hij over het 
sterk in de breedte gestegen prestatieni-
veau en  de toeloop van de jeugd.  
Alex denkt dat Anton Baars en hij elkaar 
in de training goed kunnen aanvullen. 
“Drie keer per week trainen en kracht-
training zijn een solide basis voor suc-
ces. Natuurlijk mag het ook aan inzet en 
motivatie niet ontbreken, maar daar heb 
ik bij deze groep alle vertrouwen in.” 
Hij hoopt zich als trainer verder te ont-
wikkelen en denkt  dat hij van de erva-
ren Baars veel kan leren.  
Voor Alex is Orion het feest der herken-
ning. In 2004 kwam hij samen met 
broerlief  Itamar naar Heren 1. “We had-
den een enthousiaste groep met veel er-
varing en haalden de Europa Cup naar 
Doetinchem. Thuis wonnen we meestal 
van alle topteams.” Een van de hoogte-
punten was het winnen van de Supercup 
in 2006. Na 4 jaar Orion vond hij een 
nieuwe uitdaging bij Bottrop (Bundesli-
ga) en Volga (Gaanderen),  dat hij als 
speler/trainer/coach naar de tweede divi-
sie loodste. 

             Dames 2 
gaat voor handhaven
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1 
Jody Stevering 
(Doetinchem)  
16 jaar (02-01-1999)
1.77 m
Studie: Havo  
Passer/loper  

2 
Ilse Bloem 
(Doetinchem)
23 jaar (17-06-1992)
1.76 m
Beroep:
Oefentherapeut Cesar
Diagonaal

3 
Mylaine v. d. Maas 
(Doetinchem)
19 jaar (25-01-1996)
1.84 m
Studie: 
Maatschappelijke Zorg
Midspeelster

4 
Jade Veenstra 
(Doetinchem)
19 jaar (02-02-1996)
1.73 m
Studie: Sport en 
Bewegingseducatie
Spelverdeelster

5 
Rebecca Booiman 
(Doetinchem)
15 jaar (26-03-2000)
1.80 m
Studie: VMBO 4
Midspeelster

6 
Eline v. d. Maas 
(Doetinchem)
21 jaar (29-01-1994)
1.86 m
Studie: Logopedie
Passer/loper
 

7 
Anne Overbeek 
(Zelhem)
16 jaar (03-03-1999)
1.80 m
Studie: VWO 5
Midspeelster

8 
Myrthe Eijkelkamp 
(Doetinchem)
17 jaar (28-07-1998)
1.79 m
Studie: 
Facility management
Passer/loper

9 
Robin Hekkers
(Wehl)
17 jaar (02-09-1998)
1.80 m
Studie: 
lerarenopleiding Frans
Spelverdeelster 

10 
Nardy Booiman
(Doetinchem)
17 jaar (17-08-1998)
1.78 m
Studie: VWO
diagonaal

Technische leiding: Anton Baars 
(Olburgen)
61 jaar (14-06-1954)
Beroep: Docent VSO 
Klein Borculo
Trainer/coach

Alex Stein 
(Gaanderen)
37 jaar (06-07-1978)
Beroep: Werkvoorbereider 
bij Wassink Installatie 
Winterswijk
Trainer/assistent-
coach

Vijf  jeugdige nieuwelingen 
maken Dames 2 tot één van 
de jongste ploegen in de com-
petitie voor seniorenteams. 
De mix van routine en jeugd 
(22,3 jaar) is ingeruild voor 
een gemiddelde leeftijd van 
18,0. Dat is een mijlpaal in de 
historie van Dames 2. Er zit-
ten zelfs twee talenten in het 
team van 16 en één van 15 jaar.  

De routine vertrok uit de succes-
volle selectie die in twee seizoe-
nen promotie afdwong naar de 
tweede divisie en vervolgens ein-
digde op een keurige vijfde 
plaats. Voor 2015/2016 staat er 
vrijwel een compleet nieuw 
team. De jeugdige inbreng is 
geen beletsel voor bravoure en 
dadendrang, ook al wordt lijfsbe-
houd een hele klus: “We gaan er 
voor met hart en ziel.” 

Jody Steveringh (16 jaar), 
volleybalt sinds haar zevende jaar 
bij Orion, nadat zij werd overge-
haald door twee vriendinnetjes. 
Vindt van zichzelf  dat zij, als pas-
ser/loper, een sterke serve heeft, 
maar moet passend nog het nodi-
ge leren. Volgde vier jaar regio-
training bij de Nevobo en be-
haalde met het kampioenschap 
van C2 haar eerste prijs.

Rebecca Booiman (15 jaar) 
is de benjamin. Volleybalt al 9 
jaar bij Orion na ook een jaartje 
turnen. Aanval op mid is haar wa-
pen, de pass is daarentegen nau-
welijks ontwikkeld. Werd ge-
scout door RTC Nijmegen en ge-
selecteerd voor de 16-jarige leef-
tijdgroep. Rebecca heeft de gehe-
le familie als fan.

Anne Overbeek (16 jaar), kwam 
overgewaaid van Sparta Zelhem, 
volleybalt 8 jaar en begint  aan 
het vijfde seizoen bij Seesing 
Peroneel 1 Orion. Blokkering op 
mid is haar wapen, maar passend 
is er werk aan de winkel. Het 
ongeslagen kampioenschap met 
meisjes A1 was het eerste succes. 
Ook dit seizoen wil Anne sco-
ren, al is het alleen maar voor 
haar grootste fans: beide opa’s.

Robin Kekkers (17 jaar) 
studente Frans, korte periode bal-
lerina, acht seizoenen Halley, be-
gint met haar overstap naar 
Orion aan een nieuw leerproces 
als spelverdeelster. “De kans om 
een stapje hoger te spelen, is een 
uitdaging me verder te ontwikke-
len” Sterke punt: vechtersmenta-
liteit, wat beter moet: snelheid. 
Afgelopen seizoen met meisjes 
B1 in de Topklasse was TOP, nu 
wacht de overlevingstocht.

Nardy Booiman (17 jaar), 
volleyballen en viool spelen zijn 
twee werelden van verschil. Is na 
twee jaar Halley terug op het 
Orion-nest en gaat het tiende vol-
leybalseizoen in. De diagonaal be-
schikt over een goede reactie, is 
fanatiek en een echter teamplay-
er. Wil veel energie steken in het 
fysieke om nog explosiever te 
zijn in de aanval. Bij Dames 2 
verwacht Nardy veel te leren en 
zich zo te ontwikkelen tot een be-
tere speelster.

Knokken voor lijfsbehoud
             is leerproces

Superjong 
Dames 2 
met hart en ziel 
aan de bak

DAMES 2
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Fris bloed moet bij Heren 3 voor 
nieuw elan zorgen. De oudjes hebben het veld 
geruimd, de jeugdige aanwinsten barsten van de 
dadendrang. Maar liefst 5 junioren uit het 
talententeam van Heren 6 komen de selectie 
versterken en willen zich op een hoger niveau 
bewijzen. 

Heren 3 is in de promotieklasse de kweekvijver voor 
Heren 2 en, je weet maar nooit, misschien ook Heren 
1. Al dat jeugdig talent kan bij een teveel aan 
overmoed terugvallen op de ervaring van vier 
basisspelers die zijn gebleven. Zij staan voor potentie 
en body. De negenkoppige selectie wordt wekelijks 
2 keer getraind door Björn Proost, oud-speler van 
Heren 1. Bas Ernst, oud-analist en 2e trainer van 
Heren 1, verzorgt de 3e training. Bas is ook actief  in 
de opleidingsteams direct onder Heren 3: Heren 7 
en Jongens B1. Dat brengt een link met het 
aanstormend talent eronder.
Tjard Hofland completeert als coach de trainersstaf. 
Hij brengt een schat aan ervaring mee door zijn tijd 
bij Longa, Zwolle en, in een grijzer verleden, Orion. 
Tjard is het zoveelste bewijs dat gegaan wordt voor 
kwaliteit.
Doelstelling is handhaving, daarnaast schaven aan de 
ontwikkeling van al het talent. Als dat op termijn zijn 
vruchten afwerpt is een plek in de regiodivisie het 
nieuwe streven. Op die manier kan aansluiting 
gevonden worden bij het niveau van Heren 2. 
De regiodivisie wordt als springplank gezien om de 
doorstroming in de club op niveau te houden.

Björn 
blijft ballenjongen
“Eens een ballenjongen, altijd een 
ballenjongen,” zegt trainer Björn 
Proost bij het ophalen van per-
soonlijke herinneringen. 
Vijfentwintig jaar geleden kwam hij 
voor het eerst in aanraking met 
Orion waar zijn vader trainer was. 
“Ik ging vaak mee en verzamelde 
daar alle ballen, zodat de jongens 
van toen lekker door konden trai-
nen. Gevolg was dat ik zelf  ook 
ging volleyballen en via wat om-
zwervingen weer bij Orion terecht 
kwam. 
Twee jaar heb ik bij Heren 1 
gespeeld alvorens elders mijn car-
rière voort te zetten. Uiteindelijk 
ben ik trainer geworden en ben 
daardoor opnieuw terug op het 
Orionnest.”
Bij Heren 3 wil Björn samen met 
Bas en Tjard de jongens omvor-
men tot echte volleybalmannen. 
“De nadruk zal liggen op techniek, 
tactiek en mentale kracht. Er moet 
hard gewerkt worden, maar de jong-
ens hebben de potentie om dit te 
verwezenlijken. En ik…? Ik haal 
net als de eerste keer weer de ballen 
op.”

              Heren 3
barst van dadendrang

Heren 3

Kwaliteit en continuïteit staan als 
doelstelling met hoofdletters geschreven 

in het beleidsplan 2015-2020 van 
Seesing Personeel|Orion. 

Het accent ligt op maatwerk in oplei-
ding, begeleiding en ontwikkeling. 

De meetlat ligt hoog: Orion wil weer de 
roemruchte club zijn die het was in de ja-

ren tachtig van de vorige eeuw.  
De aansprekende resultaten maakte 

Orion toen als opleidingsinstituut tot 
voorbeeld voor de brede regio.

Technisch manager Marco Buiting noemt  
de jongens- en herenlijn de voorloper  in 
dat geheel. Dat komt door het pilotproject  
dat zes jaar geleden is gestart. De nieuwe 
aanpak kreeg een vervolg bij de meidentak. 
Die heeft  sinds twee jaar te maken met een 
gewijzigde organisatie, die de nadruk legt op 
ontwikkeling en doorstroming van de jeugd. 
In de praktijk betekent dit meer speelkansen 
en extra ervaring opdoen in hogere teams.
Verder wordt de ontwikkeling op elk niveau 
gevolgd door een zelf  opgezet speler volg-
systeem.

Buiting, die ook voorzitter is van de techni-
sche commissie, ziet dat de nieuwe aanpak 
loont en de weg terug is ingeslagen naar de 
roemruchte jaren tachtig met al zijn succes-
sen. Hij wijst op de klinkende resultaten die  
binnen de open club op jeugdniveau zijn be-
haald en op de ontwikkeling van senioren-
teams die steeds beter presteren met nogal 
wat promoties als gevolg. Noemt als voor-
beelden Heren 2,  Dames 1 en Dames 2. 

Het is de reden waarom er andermaal veel  
aandacht is voor de jeugdlijn. Alle jeugdtrai-
ners, van CMV t/m A jeugd worden fysiek 
bijgestaan door hoofdtrainers met jaren-
lange expertise. “Daarmee draaien we gelijk 
aan twee knoppen,” stelt Buiting: “Ontwik-
keling van zowel trainers als spelers en 
speelsters.” Buiting is trots op wat hij aan ei-
gen kweek terug ziet in de diverse selectie-
teams. 

Op nogal wat platformen wordt volgens de 
technisch  manager momenteel gewerkt aan 
kennis- ontwikkeling, delen van kennis, sa-
menwerking in de regio en het verbinden 
van partijen. Nieuwe landelijke ontwikke-
lingen worden niet geschuwd. Bij verbre-
ding van het aanbod is een zitvolleybal- en 
een beachtak nadrukkelijk aan de orde. 
Buiting: “Daarmee onderscheidt Orion zich 
duidelijk binnen de volleyballende 
Achterhoek.”

Buiting denkt dat de nieuwe technische aan-
pak bij Seesing Personeel I Orion niet alleen 
doorwerkt in succes en spelplezier, maar 
ook effect sorteert bij het thuisfronten en 
de kring daaromheen. “We zien graag een te-
vreden aanhang in de Topsporthal Home of  
Orion. We willen kwaliteit bieden, op elk ni-
veau.”

Kwal i te i t  b ieden op elk n iveau
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Stijn Jansen (nr 8), 16 jaar, Doetinchem
Studie: Vakbekwaam hovenier. 
Stijn groeide thuis op met volleybal en met Orion. Niet verwonderlijk, 
want hij is de zoon van Gera Hendriks (oud Dames 1) en Robert Jansen (nog 
steeds spelend in Heren 4). Als setter maakte hij afgelopen seizoen de overstap 
van de jeugd naar het opleidingsteam Heren 6 o.l.v. Marco Buiting

Luuk Huinink (nr 12), 17 jaar, Harreveld
Studie: Sport en Bewegen. 
Is al vier jaar actief  bij Orion en wil graag hogerop. Ziet er niet tegen 
op om drie keer per week van Harreveld naar Doetinchem te reizen 
voor de training. Via het opleidingsteam Heren 6 greep Luuk de laatste 
mogelijkheid om als libero door te stromen naar Heren 3.

Tim Ruesen (nr 10), 17 jaar, Doesburg
Studie: HBO Technische Bedrijfskunde. 
Net als oudere broer Edwin is Tim oorspronkelijk afkomstig 
van DES uit het vlakbij z’n woonplaats Doesburg gelegen 
Angerlo. In de jeugd van Orion was hij vier jaar actief. 
Afgelopen seizoen zette  hij de eerste stap omhoog binnen de 
senioren. Via  opleidingsteam Heren 6 is het nu bij Heren 3 
weer een treetje hoger.

Robin Jansen (nr 6), 16 jaar, Doetinchem
Studiel: VWO 5 
Kreeg via zijn ouders volleybal met de paplepel ingegoten. 
Moeder Anouska komt uit de Hordijk-dynastie en is oud 
speelster van Dames 1, vader Bjorn gaf  zijn beste krach-
ten aan Heren 1. Voor de club is het prettig dat spelers als 
Robin opgroeien binnen een volleybalcultuur en zich bij 
de Orionfamilie snel thuis voelen. De 16-jarige junior 
ziet zijn debuut  in de promotieklasse als een volgende 
stap in zijn volleybal-ontwikkeling.

Timo van den Hazel (nr 5), 17 jaar, Doetinchem
Studie: HBO/ICT  
Timo geldt al sinds de CMV als een talent. Dat daar nu een 
aantal turven is bijgekomen is bijzonder prettig. Ook bij Timo 
wordt de volleybalervaring van de ouders in de volgende generatie 
voortgezet. Via het opleidingsteam Heren 6 en nu Heren 3 hoopt hij zich als speler verder te ontwikkelen. 32

1 
Rik Timmers 
(Doetinchem)
19 jaar (15-10-1995)
1.94 m
Studie: Sport en Bewegen
Diagonaal, 
passer/loper

3 
Luuk Pasman 
(Doetinchem)
24 jaar (22-08-1991)
1.90 m
Beroep:Energieadviseur
Midspeler, 
passer/loper

4 
Bas Brokking 
(Ruurlo)
21 jaar (21-01-1994)
1.81 m
Studie: Mechatronica
Spelverdeler
 

9 
Timo van den Hazel 
(Doetinchem)
17 jaar (16-05-1998)
1.90 m
Studie: HBO/ICT
Midspeler, 
passer/loper

6 
Robin Jansen 
(Doetinchem)
16 jaar (05-01-1999)
1.84 m
Studie: VWO 5                        
Diagonaal, 
passer/loper

7 
Pascal Vet 
(Doetinchem)
37 jaar (18-02-1978)
1.78 m
Beroep: Engineer
Passer/loper, 
diagonaal

8 
Stijn Jansen 
(Doetinchem)
16 jaar (28-05-1999)
1.83 m
Studie: Vakbekwaam 
Hovenier
Spelverdeler

10 
Tim Ruesen 
(Doesburg)
17 jaar (22-03-1998)
1.87 m
Studie: Technische 
Bedrijfskunde
Midspeler

12 
Luuk Huinink 
(Harreveld)
17 jaar (06-05-1998)
1.78 m
Studie: Sport en Bewegen
Libero, passer/loper

Technische leiding: Björn Proost 
(Arnhem)
36 jaar (31-10-1978)
Beroep: Customer Succes 
Manager
Trainer

Bas Ernst 
(Doetinchem)
40 jaar (01-11-1974)
Beroep: Business Analyst 
/(Assistent) Controller
Trainer

Tjard Hofland
45 jaar (09-08-1970)
Beroep: Commercieel 
Talent 
Coach

Jeugd troef bij Heren  3
Stijn Luuk Tim Robin Timo

HEREN 3
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      STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM

       Wat doet de 
                Vriendenclub?De Vriendenclub is populairder 

dan u denkt. Zelfs de allerklein-
sten weten hem te vinden. Eén 
van de Orionmeisjes kwam voor 
C5 passen bij het Klereteam en, 
wat we ook probeerden, alle 
maten waren te groot. Bleek ze in 
de balcirculatieploeg te zitten 
van CMV-5, zeg maar de 
allerjongsten, en dat is niet het 
pakkie aan van de Vriendenclub, 
maar van de vereniging. Was de 
aankondiging over de kledinguit-
deling verkeerd begrepen? 

Vroeger was het met die populariteit 
anders gesteld. Drie seizoenen 
terug, toen de Vrienden ook al de 
benen onder hun achterste vandaan 
renden, werden zij soms om de oren 
geslagen met de vraag: ‘Wat doet die 
Vriendenclub eigenlijk? 
 
De kritiek kwam van een speelster, 
naam doet er niet toe, die gebruik 
had gemaakt van  een door de 
Vriendenclub gesponsord busje, 
maar waarschijnlijk de betaling van 
vervoer had toegeschreven aan de 
vereniging of  een suikeroompje. 
Gelukkig stonden daar tientallen 
waarderende woorden van anderen 
tegenover.

De Vriendenclub begon 10 jaar 
geleden als steuntje in de rug voor 
Dames 1, dat toen probeerde op de 
deur van de B-league te kloppen. 
Oefenpotjes over de grens, de 
buskosten, shirtsponsoring, een 
consumptie na een gewonnen 
wedstrijd, het zat er allemaal in. De 
familie van de dames en vele, vele 
anderen zorgden voor een flink 
spaarpotje, waaruit die extraatjes 
werden betaald. Het was een zwaan- 
kleef- aan- effect dat gelijk meer dan 
100 vrienden opleverde. 

Tien jaar later zijn er flink wat teams 
bijgekomen die op steun van de 
Vriendenclub kunnen rekenen. 
Dames 1 wordt nog steeds onder-
steund. Het rijtje is uitgebreid 
met:Dames 2 , Heren 2 en Heren 3.

De Vriendenclub is stichting 
geworden en daarmee rechtsper-
soon. Dat schept meer structuur en 
zekerheid als er ooit problemen 
zouden komen. Ze staat weliswaar 
los van de vereniging, maar doet 
inmiddels wel de sponsoring voor 
de overige teams.

De doelstelling is hetzelfde, vrijwel 
alle uitgaven die buiten de vereni-
gingsbegroting vallen, komen voor 
rekening van de Vriendenclub. De 
helft van de vriendenbijdragen gaat 
op aan vervoer van de vier teams 
naar uitwedstrijden buiten een straal 
van 60 km, terwijl royaal in de 
buidel wordt getast bij trainingskam-
pen. De Vriendenclub verzorgt en 
financiert de jaarlijkse 
Presentatiegids, de Tribune-info bij 
thuiswedstrijden en ze bood de 
vereniging de helpende hand met 
het Klereteam, dat elk spelend lid 
van een sportuitrusting voorzag. 
“Eens maar nooit weer,” verzucht 
René Wiggers, “Gelukkig staan onze 
opvolgers te trappelen om het werk 
over te nemen.” 

René was tien jaar geleden, met Jan 
Bosma, oprichter. Beiden zijn nog 
steeds actief. Aan dat duo zijn Hans 
Albers en Cor Dales, tevens 
sponsor, toegevoegd. Cor is 
voorzitter van de stichting. Zijn 
Vriendenclub-motto: ‘Geen 
woorden, maar daden!’

Vrienden 
en Vriendinnen:

Annette en Gerard 
Wesselink
Annie Booijman-Smeenk
Annie Hendriks-Peek
Anton Baars
Apotheek de Linie
Arend Hordijk
Beauty Jolanda
Ben Spaai
Bennie Reulink
Bert en Jeanne Broens
Björn Proost

Bloemm Boutique
Brigette Nieuwland
Brudo Slaapkamers
Buro Wittenburg
C. Vollema-Stassen
Carla Horstink
Cécile Dijkman-ter Mors
City Beach
Corine, Bianca en Ilona 
Makkink
Counter Bos
Daan Kraayvanger
Dagmar Essing
Daily Womenswear
De Heide Smid
De Hoge Voort
De Vedettes
Diane te Brake
Dries en Petra Berendsen
Easy Pin
Eef  Bruins Schilderwerken 
Edwin en Fleur
Elektrotechnisch Bedrijf  
Caspers (EBC)

Eric Robbers
Erik Eijkelkamp
Erik Reitsma
Errea/All Sportswear
Esther Hengeveld
Ewoud, Manja en Sara Vet

Eetcafé De Groes
Eetcafé De Gebroeders
extensaverlichting
Familie Berndsen
Familie Buiting
Familie Heusinkveld
Familie Horstink/Beumer
Familie Huinink
Familie Linsen, 
Familie M. Booiman
Familie te Beest
Familie Wegman
Fenny Gerrits
Freddie en Marjan Hekkers
Frits Bloemen
G. F. Overbeek
Gemma Glitter
Gera Hendriks-Robert 
Jansen
Gerrit Jongebloed

Gijs Heusinkveld
Groeiend Groen 
H. Horstink
Hanneke en Bas Bloem
Hanneke Ruesen
Hairfashion Garcia

Hans Albers
Hans Bloem
Hans en Ria Dassen
Heleen Fokkinga
Hemmie ten Hoopen
Henk Boonstra
Henk en Gerrie Nieuwland
Henk Reitsma
Hennie en Rensje van 
Haarlem
Herbert Reindsen
Herma Makkink-Pauw
High Gloss Foliedruk BV
Ina Gerrits & Louw 
Fokkinga
Ine Vet
Ingrid Eijkelkamp
Ingrid Oldenkotte
Jaap en Renate Bakker
Jan Bosma
Jan Fenneman
Jeroen van Ree
John & Mia Greven

Joke Emaus
Jola Nieuwland
Joop's Junior
Jos & Mirjam Bloem
Karel Mollevanger
Karin Reulink
Kees van Langen
Kramp bv
Lambiek en Vera Knepflé
Landgoed Rhederoord
Lars Krabbenborg
Ledsdeal
Maarten Visser
Marcel Booiman
Mario en Jeannette 
van der Maas

Marjan Nekkers
Marsha Dijkman-Faassen
Martine Merkx-Willemsen
Meeks Meubelen
Mia Fenneman
Mieke Linsen
Mienie en Cor Dales
Narda Vriezen-Buunk
Nicki Vet
Niels Wiskamp & Carine 
Greven
Olde Iessel
Olthuis-Takken

Optiek Evers
Pascal Vet
Paula van der Marel
Paulien Jansen
Peter Geubbels
Peter Heldoorn
Pieter Karels
Peter te Molder
Peter-Paul Dijkman
Petra en René Snijder
Praktijk Minka de Weerd
R. Booij, ere-voorzitter
René Wiggers
Restaurante Gringo’s
Restaurant Pand 9
Restaurant Syrtaki
Rik Ruesen
Rinze Reinbergen
Rob Lureman
Robert v/d Gevel
Rolien en Erik Veenstra
Rosanne Simmelink
Ruud Buiting
Sam en Els te Welscher
Sandra Stevering
Sil Dassen
Silke Wijkamp
Sportkantine Saza(Remco) 
Stadscafé Simons
Steven, Jelmer en Nathan 
Hijink
't Pannenkoekschip
Thea Kranenborg
Tjard Hofland
Tony Overklift Vaupel 
Kleyn
Velthorst Gerdessen
Walter Slotboom
Wassink Installatie
Wendy te Welscher
Wiggers Assurantiën
Wim Boonekamp
Wim en Ans Visser
Wim Hengeveld
Wim Tijken
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19-09-15

03-10-15

04-10-15

10-10-15

17-10-15

24-10-15

Wo 28-10-15

31-10-15

07-11-15

14-11-15

18-11-15

21-11-15

Wo 25-11-15

26-11-15

28-11-15

05-12-15

Wo 09-12-15

12-12-15

19-12-15

09-01-16

16-01-16

23-01-16

30-01-16

06-02-16

13-02-16

20-02-16

Zo 28-02-16

05-03-16

12-03-16

19-03-16

27-03-16

02-04-16

09-04-16

16-04-16

23-04-16

Eredivisie

Landstede Volleybal

Kootfin Taurus

Prins VCV

Coolen Alterno

Skylift SSS

Arbo Rotterdam Fusion

Rivo Rijssen

Abiant Lycurgus

TT Papendal

Inter Rijswijk

Dynamo Draisma

Rivo Rijssen

Kootfin Taurus

Prins VCV

Coolen Alterno

Skylift SSS

Arbo Rotterdam Fusion

Abiant Lycurgus

TT Papendal

Inter Rijswijk

Dynamo Draisma

Landstede Volleybal

Topdivisie

Ecare Apollo 8

VV Utrecht

ik wil van mij auto af

Sliedrecht Sport

VV Alterno 2

Flamingo's 56

De Krekkers

sv Dynamo Apeldoorn

Nijhuis Telecom/Sudosa

Prima Donna Kaas

Ecare Apollo 8

VV Utrecht

ik wil van mij auto af

Flamingo's 56

VV Alterno 2

De Krekkers

Pharmafilter US

sv Dynamo Apeldoorn

Nijhuis Telecom/Sudosa

Prima Donna Kaas

Pharmafilter US

Sliedrecht Sport

Eerste Divisie A

Arvevo

Auto v. Oort Rebelle

De Witte Olhaco

SoVoCo

S.V.S.

Donitas

E.V.V.

Lycurgus 2

Scylla

Ecare Apollo 8

AVV Keistad

Auto v. Oort Rebelle

De Witte Olhaco

SoVoCo

S.V.S.

Donitas

E.V.V.

Lycurgus 2

Scylla

Ecare Apollo 8

AVV Keistad

Arvevo

Tweede Divisie 

Spr. Set-Up'65 2

Tornado Geesteren

DeVolCo '88

Ecare Apollo 8

S.V.S.

De Babbel /SSS

Alterno 3

S.V.I.

Dash

Boemerang

Wevo '70

Tornado Geesteren

DeVolCo '88

Ecare Apollo 8

S.V.S.

De Babbel /SSS

Alterno 3

S.V.I.

Dash

Boemerang

Wevo '70

Spr. Set-Up'65 2

Promotieklasse B

Wevoc

Kerkemeijer Gemini

Reflex 2

WSV 1

BOVO 2

Grol 1

Vollverijs 

VIOS Eefde

Favorita 2

Wivoc

Kerkemeijer Gemini

Reflex 2

WSV 1

BOVO 2

Grol 1

Vollverijs 

VIOS Eefde

Favorita 2

Wivoc

Wevoc

Heren 1 Dames 1 Heren 2 Dames 2 Heren 3

Heren 1 
Eredivisie
Kootfin Taurus - Houten
Rivo Rijssen - Rijssen
Landstede Volleybal - Zwolle
Dynamo Draisma - Apeldoorn
Inter Rijswijk - Rijswijk
Prins VCV - Veenendaal
TT Papendal - Arnhem
Abiant Lycurgus - Groningen
Arbo Fusion - Rotterdam 
Seesing Personeel Orion - Doetinchem
Coolen Alterno - Apeldoorn
Skylift SSS - Barneveld

Dames 1 
Topdivisie
Ecare Apollo 8 - Borne
Sliedrecht Sport - Sliedrecht
Pharmafilter US - Amsterdam
Prima Donna Kaas - Huizen
Nijhuis Telecom/Sudosa - Assen
VV Utrecht - Utrecht
sv Dynamo - Apeldoorn
De Krekkers - Mariaparochie
Flamingo's 56 - Gennep
VV Alterno 2 - Apeldoorn
Seesing Personeel Orion - Doetinchem
ik wil van mij auto af  - Denekamp

Heren 2
Eerste Divisie A
SoVoCo - Soest
De Witte Olhaco - Hoogeveen
Auto v. Oort Rebelle - Dieren
Arvevo - Arnhem
AVV Keistad - Amersfoort
S.V.S. - Schalkhaar
Ecare Apollo 8 - Borne
Scylla - Wageningen
Seesing Personeel Orion - Doetinchem
E.V.V. - Tilburg
Donitas - Groningen
Lycurgus 2 - Groningen

Dames 2 
Tweede Divisie
Ecare Apollo 8 - Borne
DevolCo '88 - Deventer
Tornado - Geesteren
Spr. Set-Up'65 2 - Ootmarsum
Wevo '70 - Weerselo
S.V.S - Schalkhaar
Boemerang - Eibergen
Dash - Vorden
Seesing Personeel Orion - Doetinchem
Alterno 3 - Apeldoorn
De Babbel/SSS - Barneveld
S.V.I. - Zwolle

Heren 3 
Promotieklasse B
WSV 1 - Warnsveld
Reflex 2 - Duiven
Kerkemeijer Gemini - Borculo
Wevoc - Westervoort
Wivoc - Winterswijk
BOVO 2 - Aalten
Favorita 2 - Didam
VIOS Eefde - Eefde
Seesing Personeel Orion - Doetinchem
Grol  - Groenlo
Vollverijs - Terborg 
 

       Thuiswedstrijd

       Uitwedstrijd

Wedstrijdschema 2015-2016
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Orion is één grote familie. Nu en in het verleden, onder welke 
sponsor ook. Soms spelen familieleden samen. 
Wie herinnert zich niet de zusjes Nienke en Aukje Vollema uit 
het kampioensteam van 1984.
Maar ook Loekie en Margot Raterink,  Jacqueline en Loes 
Schimmel. Zij zaten met z’n vieren in één team. Dat was in de 
tijd van Quick Orion. De Gelders/Hengelose 
sportschoenenfabrikant was de eerste sponsor (1977-1981).

t
Aukje 
(links) en 
Nienke 
Vollema.

p
Loekie (7) en 

Margot (9) Raterink.
Ria (4), Willy (daar-

onder) en Jeanne 
Rijpert (2). 

u
Van boven 

naar beneden:
Jade, Bente en Jaël 

Veenstra,
Maureen en Iris 

Reulink, 
Mylaine en Eline van 

der Maas,
Rebecca en Nardy 

Booiman.

De zusjes van Orion

38

De zusjestraditie begon met Ria en Je-
anne Rijpert in één van de eerste da-
mesteams onder de nieuwe naam Ori-
on na de fusie tussen DVC, VDS en 
Phoenix ’68. Maar ook de zusjes 
Anoeska en Annemiek Hordijk, 
Brechtje en Hiske Wiggers, Anke en 
Laura Bloem, Ilse en Wendy te Wel-
scher verdedigden de kleuren van Ori-
on. 
Kijkend naar het seizoen 2015/2016 
zijn dat: Iris en Maureen Reuling, Ben-
te en Jaël Veenstra. Alle vier spelend 
in Dames 1. Ook Dames 2 kent twee 
duo’s: Nardy en Rebecca Booiman, 

Mylaine en Eline van der Maas. 
Om de heren niet tekort te doen. Ook 
broers speelden samen in één team 
(Heren 1): 
Pim en Bob Raterink, Alex en Itamar 
Stein, Justin en Marvin Sombroek.
Het is zomaar een greep uit de rijke fa-
miliegeschiedenis van Orion.  Natuur-
lijk zijn er meer voorbeelden. Daar-
voor moet de redactie naar het erf-
goedcentrum in ’t Brewinc. Hier ligt 
het grootste deel van het Orion-
archief  opgeslagen. Wie zich geroe-
pen voelt, mag gaan grasduinen.
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t
Aukje 
(links) en 
Nienke 
Vollema.

p
Loekie (7) en 

Margot (9) Raterink.
Ria (4), Willy (daar-

onder) en Jeanne 
Rijpert (2). 

u
Van boven 

naar beneden:
Jade, Bente en Jaël 

Veenstra,
Maureen en Iris 

Reulink, 
Mylaine en Eline van 

der Maas,
Rebecca en Nardy 

Booiman.

De zusjes van Orion
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