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Alstublieft de nieuwe presentatiegids. 
Het is alweer de zesde uitgave onder 
auspiciën van de Vriendenclub. Voor de 
vrijwilligers een periode van hard werken 
om in een kort tijdsbestek een 
lezenswaardige uitgave in elkaar te zetten. 
We hopen daarin te zijn geslaagd. 

Elk seizoen rijst de vraag waar vestigen we 
nu de aandacht op, rekening houdend met 
de vaste items van presenteren. Wie en wat 
zijn de teams die onder de prestatielijn 
vallen van Seesing Personeel|Orion? 
Wat zijn de nieuwe gezichten, wie zijn er 
vertrokken en wat zijn de prognoses? 

De Vriendenclub maakt zich sterk voor 
Dames 1, Dames 2, Heren 1, Heren 2 en de 
talenten van Heren 5. Ieder team krijgt de 
nodige aandacht en wordt op eigen wijze in 
de schijnwerper gezet. 

Het is de Vriendenclub opgevallen dat er al 
jaren een volleybalcultuur heerst in bepaalde 
families. Dat zie je terug in de doorstroming 
van talenten binnen de vereniging en dit 
seizoen in het bijzonder in Dames 2. 

Leuke bijkomstigheid is de spotlight op de 
Opbouwploeg (van dik 70 tot 15 plus), 
die altijd zijn werk in stilte verricht.

Ruim aandacht is er voor 
de visie van verenigingsvoorzitter Jeroen 
van Ree en stichtingsvoorzitter Wijnand 
Geerdink. Beiden stralen de nodige ambitie 
uit. Een doel dat door hoofdsponsor 
Seesing Personeel uit Lichtenvoorde stevig 
wordt omarmd.   

Nieuw is het fenomeen Super Sunday, de 
opvolger van Super Saturday. Doel is de 
volleyballiefhebber op zondag, na de vaak 
druk bezette zaterdag,  de mogelijkheid te 
bieden twee topwedstrijden op één dag te 
bezoeken in de topsporthal van Orion. 
  
Geen Vriendenclub zonder trouwe 
vrienden. De Vriendenclub is blij dat zij al 
jaren kan rekenen  op zoveel vaste support. 
Daardoor kunnen sportieve zaken geregeld 
worden die normaal gesproken niet 
mogelijk zouden zijn. Immers, zonder 
Vrienden en Sponsoren kan Seesing 
Personeel|Orion in 2016/2017 niet bieden 
wat in deze gids te lezen is. 

Hoewel de oefencampagnes achter de rug 
zijn en enkele teams met de competitie zijn 
begonnen, wenst de Vriendenclub iedereen 
veel succes en alle supporters, sponsoren, 
vrienden en vriendinnen veel kijkplezier. 
Zowel in als buiten Home of  Orion. 

      STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM

Enthousiasme troef 
bij nieuw seizoen
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Welkom in Home of  Orion, de plek 
waar u dit seizoen weer vermaakt 
wordt met topvolleybal. 
Mijn gedachten gaan nog regelmatig 
terug naar het sluitstuk van vorig 
seizoen met fantastische wedstrijden 
tegen Landstede Volleybal (Zwolle) 
en Abiant Lycurgus( Groningen). 
Een paar keer volle bak en veel 
enthousiaste reacties. We zijn 
opnieuw op weg naar de play-offs.

Ons doel is u een leuke, aantrekkelij-
ke, maar vooral herkenbare pot 
volleybal voor te schotelen, waar veel 
mensen naar komen kijken. En dat is 
weer leuk en motiverend om voor te 
spelen.
Alle Orion leden kunnen dit jaar 
door de  aanschaf  van een clubkaart 
(€ 7,50) de thuiswedstrijden van onze 
topteams bezoeken. Vrijwilligers 
krijgen een gratis kaart. 
Vanzelfsprekend is de hele (volley-
balminnend) Achterhoek uitgeno-
digd. De Super Sunday verdient het 
een begrip te worden.

We willen spanning, strijdlust, 
creativiteit en bovenal meedoen voor 
de topklasseringen in de eredivisie. 
Dit zal de beleving, zowel in- als 
buiten het veld goed doen!

Er staat een mix in het veld van 
‘ervaren’ spelers (bekende gezichten) 
en jong elan. Samen zullen zij goed 
passen bij het realiseren van de 
gestelde doelen. Tijdens de wekelijk-
se trainingen krijgt de selectie van 
Heren 1 aanvulling van talentvolle 
spelers uit andere teams, die in 
toekomst hopelijk aansluiten bij de 
groep. Het scoutingapparaat krijgt 
weer vorm en dient vanaf  volgend 
seizoen aanwas ‘te leveren’.

Het begeleidingsteam is tevens 
vernieuwd, er zijn meer (specialisten) 
trainers bij het team betrokken. 
Wat hen bindt is de passie voor 
volleybal. Gezamenlijk bespreekt dit 
multidisciplinair team maandelijks de 
ontwikkeling van de spelers (vooral 
sportief, maar ook maatschappelijk) 
en de stand van zaken met betrek-
king tot de sportieve ambities. 
Daarnaast zoeken we nieuwe wegen 
en mogelijkheden om continuïteit 
van topvolleybal creëren.
Ik ben er echter van overtuigd, dat 
dit begint met passie en vermaak in 
de zaal. Kijk maar naar de successen 
van het NED dames volleybalteam. 

Organisatorisch gezien gaan we dit 
jaar voor verdere samenwerking 
tussen Stichting en vereniging in het 
algemeen en meer specifiek: 
integratie op het gebied van 
talentontwikkeling en damestopvol-
leybal. 

Leden van #TEAMOrion spelen in 
hetzelfde shirt, komen naar hetzelfde 
huis (Home of  Orion), houden allen 
van beach-, zit-,  en/of  zaalvolleybal 
en luisteren naar dezelfde naam: 
Seesing Personeel|Orion

Publiek, vrijwilligers, vrienden en 
sponsoren  bij voorbaat, bedankt !
En nu ballen, juichen, en klappen . . .

Wijnand Geerdink
Lid #TEAMOrion, 
voorzitter Stichting Orion Topvolleybal 
Doetinchem

Publiek binden 
Stichting en vereniging zoeken steeds meer samenwerking

Een dubbel Olympisch jaar 
Ook zo genoten van het volleybal 
tijdens de Olympische Spelen in Rio? 
Nachtrust verstoord door het 
aanmoedigen met appjes van de 
beachvolleyballers of  het succesvolle 
damesteam? Met liefst vier volleybal-
sters uit de Achterhoek. Hun 
prestaties kunnen voor Seesing 
Personeel|Orion een inspiratiebron 
zijn. Laten we van de successen in 
Rio profiteren, waardoor we nog 
aantrekkelijker worden voor nieuwe 
leden, vrijwilligers, sponsoren en 
bezoekers.

Ook Orion had een Olympische jaar. 
Sociaal, Technisch, Organisatorisch 
en Financieel. We noemen dat STOF. 
Er stond veel druk op deze onder-
delen en de verantwoordelijke 
mensen. Het ambitieuze streven van 
bestuur, vrijwilligers, trainers, 
coaches, spelers, speelsters en ouders 
is goed en moet ook zo blijven, maar 
wel in het juiste perspectief. Medailles 
zijn afgelopen seizoen gewonnen, 
maar ook gemist. Door blessures, 
slechte voorbereiding, tijdstraffen, 
struikelingen en miscommunicatie. 
Daardoor bleef  het gewenste 
resultaat op de STOF-gebieden uit. 
Op sommige momenten was het 
zelfs contraproductief. Kostbare tijd 
en energie gingen verloren, leden 
bedankten. Dat moet anders. Met 
veel energie, kracht en souplesse 
maken we ons nu op voor de 
volgende Olympische cyclus van 
Seesing Personeel|Orion. 

Orion OnTheMove gaat zijn tweede 
jaar in. De titel slaat op het ambitieu-
ze veranderingsprogramma waar het 
bestuur zich sterk voor maakt. 
Belangrijkste speerpunten zijn: meer 
samenwerken en integreren, werken 
in kleine units aangestuurd door een 
Orion Office, verkleinen van het 
bestuur en het aanstellen van een 
Raad van Advies. 

Doel is dat de nieuwe structuur eind 
januari is ingevuld en dat juli 2017 
TEAMOrion 100% operationeel is. 
Als voorzitter  doe ik een beroep op 
de mensen binnen en buiten Seesing 
Personeel|Orion: sluit je aan bij het 
vrijwilligerscorps en maak daarmee 
het verschil in TEAMOrion.

Twee extra pijlers Beach-volleybal en 
G-volleybal (voor mensen met een 
beperking) zijn nog steeds in 
ontwikkeling. Subsidieaanvragen 
zitten in de laatste beoordelingsfase. 
We hopen op spoedige toekenning. 
Seesing Personeel|Orion besteedt 
veel aandacht aan zitvolleybal. We 
organiseerden het Nederlands 
Kampioenschap en boden ondersteu-
ning bij het trainingskamp in de 
Achterhoek van het Olympische 
Damesteam van Rwanda. 

In januari willen we de pilot 
Nederlands Jeugdkampioenschappen 
Zitvolleybaltoernooi organiseren. 
Verder wil Seesing Personeel|Orion 
een actieve rol spelen tijdens de 
Special Olympics die in 2018 in de 
Achterhoek gehouden worden. 

De eerste contouren van een mooie 
samenwerking met Elver (voormalig 
Fatima) zijn zichtbaar. Streven is om 
met een volleybalteam aan deze 
Olympics deel te nemen.

Maar eerst maken we een frisse start 
met het seizoen 2016/2017 in 
topsporthal Home of  Orion. Met 
andermaal een nieuw initiatief:  
Orion Super Sunday. Hopelijk wordt 
het weer een seizoen met mooie, 
persoonlijke uitdagingen en een 
voorbeeldige teamgeest en . . . 
‘medailles’.
Ik dank alle vrijwilligers voor hun 
inzet. Niet alleen voor afgelopen 
volleybaljaar, maar ook bij de 
voorbereiding op het nieuwe. 
TEAMOrion zorgt elke week, dat de 
zaak draait zoals die moet draaien.  
 
Heel veel plezier en succes. 
Zet ’m op! 

Jeroen van Ree
Voorzitter Seesing Personeel|Orion 
Volleybal Doetinchem

TEAMOrion moet in juli 2017 operationeel zijn
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Wat een prachtige seizoen mochten wij 
meemaken. De hoofdmacht van zowel 
de dames als de heren hebben het 
fantastisch gedaan. Een mooier begin 
hadden wij ons als hoofdsponsor niet 
kunnen wensen.

Seesing Personeel is vorig jaar het hoofd-
sponsorschap aangegaan, omdat dit 
uitstekend paste in de marketingstrategie 
van het bedrijf. Sabine ten Holder, 
bedrijfsleidster bij Seesing Personeel, ligt 
toe: ‘Het aanbod aan vacatures groeit de 
laatste jaren aanzienlijk en ook de diversiteit 
wordt steeds groter. Daarom moesten wij 
een groter publiek bereiken om alle 
vacatures in te kunnen vullen. Hiervoor 
werd een grote reclamecampagne opgestart 
die zich vooral richt op Doetinchem en 
omstreken. Het hoofdsponsorschap van 
Orion past hier uitstekend in. Mede ook 
doordat zij vergelijkbare kernwaarden 
(nuchterheid, betrokkenheid, eerlijkheid, 
duidelijkheid, doorzettingsvermogen) 
nastreven als wij. Kortom, een prima 
match!’

Seesing Personeel Volleybalteam
Dat het een goede match was, is het 
afgelopen jaar ook gebleken. ‘De goede 
prestaties van de club hebben hier uiteraard 
een grote bijdrage aan geleverd, maar ook 
de inzet van de vrijwilligers wil ik graag 
benoemen. 

Het is prachtig om te zien dat zoveel 
mensen de club een warm hart toedragen. 
Steeds weer als een collega van team 
Seesing Personeel een wedstrijd bezocht 
kwamen ze énorm enthousiast terug. 
Erg mooi hoe al die vrijwilligers er steeds 
weer voor zorgen dat de topsporthal wordt 
omgetoverd tot een heuse Seesing 
Personeel Volleybaltempel. De bezieling en 
beleving binnen alle geledingen van de club 
is erg opvallend. Wij zijn ervan overtuigd 
dat dit een positieve bijdrage levert aan de 
prestaties over de hele linie en er mede voor 
gezorgd heeft dat Seesing Personeel in 
Doetinchem en omstreken op de kaart is 
gezet.’

Wie is de persoon achter het CV?
Steeds meer mensen uit de omgeving 
Doetinchem weten de weg naar Seesing 
Personeel te vinden. Dit geldt voor zowel 
opdrachtgevers die hun vacatures bij ons 
neerleggen als kandidaten die op zoek zijn 
naar een nieuwe baan. ‘Het klinkt misschien 
verrassend voor velen, maar inmiddels is er 
een situatie in de Achterhoek ontstaan dat 
diverse vacatures niet meer ingevuld kunnen 
worden met de juiste kandidaten. 
Dagelijks bellen nieuwe bedrijven met de 
vraag naar mensen, maar deze sluiten lang 
niet altijd naadloos aan op het aanbod van 

kandidaten. Elke werkzoekende 
in de sectoren techniek, transport, industrie, 
financieel/commercieel, logistiek en bouw 
is dus welkom bij Seesing Personeel. 
Kijk voor een up-to-date aanbod aan 
vacatures op www.seesingpersoneel.nl. 
Ook als jouw profiel niet naadloos aansluit 
bij de vacature, schroom dan niet om te 
reageren! Middels een persoonlijk intakege-
sprek proberen we vooral de persoon achter 
het CV te leren kennen, waardoor we vaak 
tóch de match kunnen maken. 
Vervolgens trachten we, met deze uitgebrei-
de informatie, onze opdrachtgevers te 
overtuigen en vaak met succes, ’aldus 
Sabine.

Succes!
Over succes gesproken: ‘Wij wensen alle 
teams van Seesing Personeel | Orion heel 
veel succes en sportiviteit gedurende het 
komende seizoen. Ons team, evenals onze 
mascottes Sees & Seesy, kijken weer  uit 
naar de wedstrijden. Tot ziens op de 
tribunes!’

SEESING PERSONEEL

Seesing Personeel|Orion; 
 succesvolle match                      

MODE M/V

BusHuren.com.comBusHuren.com

V L O E R V E R W A R M I N G

Multi
Ratio
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beleving binnen alle geledingen van de club 
is erg opvallend. Wij zijn ervan overtuigd 
dat dit een positieve bijdrage levert aan de 
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Dagelijks bellen nieuwe bedrijven met de 
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Colin Zuijdgeest (4) omschrijft zichzelf  
met z’n 18 jaar als het jonkie van het team. 
Hij komt van het Talent Team Papendal. 
‘Na 1 jaar kreeg ik het aanbod om bij Orion 
te komen spelen. Dit is natuurlijk een 
fantastische kans en een mooie stap in mijn 
carrière.’ Colin komt oorspronkelijk uit 
Woerden, waar hij lange tijd heeft 
gevolleybald.  Hij zit nog op school en wel 
in zijn eindexamenjaar. ‘Door de 
mogelijkheden die Orion biedt, kan ik dit 
mooi met m’n studie combineren.’ 
Passer/loper Colin bewaart goede 
herinneringen aan de Topsporthal Home of  
Orion. ‘Ik ben er Nederlands kampioen 
geworden met de A-jeugd.’

Twan Wiltenburg (9) komt eveneens van 
het Talent Team Papendal en speelt bij 
voorkeur op mid.  ’Bij het Talent Team  zat 
ik 2 jaar in het fulltime programma en 
speelde in de Eredivisie.’ Twan studeert  
Sportmarketing/Communicatie aan het 
Johan Cruijff  College in Nijmegen. ‘Ik zit  
in m’n examenjaar. Als ik klaar ben, kan ik 
me volledig op volleybal richten en kijken 
wat ik als speler uit mezelf  kan halen.’ 
Twan hoopt qua ontwikkeling de nodige 
stappen te  zetten en  veel te leren van de 
andere spelers en trainers.  

Freek de Weijer (8) begon met voetbal en 
maakte op zijn 11e de overstap naar 
volleybal. Triade-VCT in Tilburg was zijn 
eerste club. 

Op zijn 15e ging hij de gelederen van VC  
Goirle versterken. Dit was het eerste jaar 
dat hij zich helemaal richtte op de 
spelverdeling. Na 2 jaar kwam Next Volley 
Dordrecht in beeld en een jaar later werd  
het Dynamo Apeldoorn. ‘Hier heb ik 2 
seizoenen de nodige  trainingsuren gemaakt  
en veel geleerd,’ zegt de in Berkel Enschot 
geboren Orion-aanwinst. 
Bij de Doetinchemse formatie hoopt hij 
individueel  veel te trainen en  speelervaring 
op te doen. ‘Ik denk dat we dit seizoen een 
goede mix hebben tussen jong en oud en 
bovenin mee gaan draaien.’ 
Freek studeert in Deventer Commerciële 
Economie Sportmarketing. 

Erik van der Schaaf (6) (passer/loper), 
begon ooit bij Smashing ’72 in Diemen, 
vertrok als jeugdspeler  naar VV Zaanstad 
en volleybalde daar 1 jaar in Eredivisie en 
Topdivisie. Van diagonaal switchte hij naar  
passer/ loper. Erik doet elke zomer in 
Nederland mee op het hoogste niveau aan 
beachvolleybal. Afgelopen jaar rondde hij 
zijn Bachelor Informatica af  aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
‘Helaas heb ik nog geen baan, maar ben 
volop aan het solliciteren. Juist omdat ik net 
klaar ben met m’n studie was dit het 
perfecte moment om elders te gaan 
volleyballen. Bij Zaanstad was ik 
uitgegroeid.’ Via Tom Buijs, die hij nog  uit 
zijn Zaanse periode kent, kwam Erik bij 
Orion terecht.

Heren 1 versterkt met jong talent

Net als vorig seizoen telt de selectie van Heren 1 elf  man. 
Het team van trainer/coach Goran Aleksov is dit keer geheel op Hollandse leest geschoeid. 
Spelers van over de grens ontbreken. Tom Kottink en Seain Cook vertrokken, Mark Posthuma stopte. 
Er is sprake van verjonging en versterking met de  nieuwkomers Colin Zuijdgeest, Twan Wiltenburg, 
Freek de Weijer en Erik van der Schaaf.Uitgebalanceerde

             selectieGoran Aleksov zou een slechte 
waarzegger met glazen bol zijn. 
De trainer/coach wil ‘beter zijn dan 
vorig jaar’ toen Heren 1 van Seesing 
Personeel|Orion tweede werd in de 
eindrangschikking van de vaderlandse 
eredivisie. Maar ‘beter zijn’ mag niet 
automatisch vertaald worden in een 
serieuze gooi naar het kampioenschap, 
tweede plaats of  glimmende beker. 
Tot die prognoses laat hij zich niet 
verleiden.

Voor Aleksov (43) was afgelopen seizoen 
een hernieuwde kennismaking met de 
eredivisie. Die kennismaking is, gerekend 
naar het resultaat, goed bevallen. De 
verwachtingen mogen hoog gespannen zijn, 
maar Aleksov blijft nuchter in zijn twee 
doelstellingen: ’Allereerst wil ik dat we op 
het einde van de competitie, net als vorig 
seizoen, fit zijn. Dus: Geen vervelende 
blessures. En natuurlijk willen we beter zijn 
dan vorig seizoen. Waar dat toe zal leiden?’ 
Er volgen stilte en gefronste wenkbrauwen, 
dan: ’Wie weet!’

De veranderingen zitten voor de geboren 
Macedoniër in kleine dingen, in details. 
In grote lijnen verandert er weinig, daar is 
geen aanleiding toe. ’We nemen de 
eredivisie-ervaring van vorig seizoen mee en 
die gebruiken we.’  

Wat wel is veranderd is de samenstelling van 
de selectie. ‘Met de komst van een aantal, 
voornamelijk jonge spelers staat er een 
selectie die mooi uitgebalanceerd is. 

De jongeren maken gebruik van de ervaring 
van de oudere spelers en dat kan alleen 
maar voordelig voor ons zijn.’ 
Ook de samenstelling van de technische 
staf  is veranderd en tot op zekere hoogte 
betreurt Aleksov dat. ‘Je levert in eerste 
instantie wat routine in. Maar de wereld 
draait door, ook bij Orion. Wij moeten 
verder. Met de komst van Adri de Wilde, 
een man met een enorme volleybaldrive, 
was ik uiterst tevreden. We maakten samen 
plannen voor komend seizoen. Helaas 
moeten we improviseren door het 
plotselinge overlijden van Adri. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat ons dat weer gaat 
lukken.’

Aleksov is wel duidelijk in zijn 
prognose voor de drie kanshebbers die 
play-offs spelen aan het einde van de 
reguliere competitie: ‘Abiant 
Lycurgus, Draisma Dynamo en 
Seesing Personeel|Orion, 
aangevuld met misschien  
Advisie SSS of  Inter 
Rijswijk. Vooral Dynamo 
kan voor een verrassing 
zorgen. Dat team is erg 
sterk geworden. Onze 
eerste wedstrijd is 
uit tegen Dynamo. 
Dan weten we 
meteen waar wij 
en zij staan. 
Dat is mooi!’

Jeroen assistent Goran 

Jeroen Peeters (43) is de nieuwe rechterhand van 

Goran Aleksov. Hij is trainer sinds zijn 17e en 

was afgelopen jaren actief  bij Longa  ’59, 

BVC/Barchem, TUB/Bocholt en opnieuw 

Longa  ‘59. Na een sabbatical van 1 ½ jaar vroeg 

Seesing Personeel|Orion Jeroen als hoofdtrainer 

voor de prestatielijn meisjes/dames. Dit seizoen 

treedt hij toe tot de technische staf  bij Heren 1. 

Traint het team 1 x per week en is assistent/ 

coach  bij de wedstrijden.  ‘Een nieuwe uitdaging 

met een fantastische groep spelers en met trainer 

Goran.’ 

Begeleidend team

Bij het begeleidend team verandert meer.  

Pim Raterink en Wijnand Geerdink verzorgen 

elk 1 training per week. Pim (59), één van de 

beste spelverdelers die Nederland ooit had,  

neemt de maandag voor zijn rekening: ‘Op de 

tactische elementen van spelverdeling en aanval. 

Op dat gebied denk ik iets toe te voegen.  Maar 

wel in overleg met Goran, hij is de 

hoofdverantwoordelijke.’  Pim omschrijft Heren 

1 als ‘een gemotiveerde en gedisciplineerde 

groep die het hoogst haalbare wil bereiken’. 

 Ook stichtingsvoorzitter Wijnand 

Geerdink (45) draagt een steentje bij als 

aanvulling op de technische staf. Hij 

speelde bij Orion in 1991 zijn eerste 

wedstrijd onder trainer Adri de Wilde 

en dat was tevens het 

afscheidsduel van Pim 

Raterink. Zo gaat dat nu 

eenmaal binnen de 

Orionfamilie.  Bij de 

algemene staf  zijn drie 

nieuwe gezichten 

operationeel: Ruud 

Buiting (als teammanager 

de opvolger van good  

old Hemmie ten 

Hoopen), Ben Spaai 

(algemeen manager) en 

Albert Vissinga (video 

data analist).  
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2
Dik Heusinkveld

(Halle)
26 jaar (20-04-1990)

2.07 m
Beroep:

Mechanical Engineer
Midspeler

3 
Stijn Held

(Doetinchem)
21 jaar (3-11-1994)

1.89 m
Beroep: Human Resource 

Management
Spelverdeler

1
Ryan Anselma

(Nijmegen)
27 jaar (12-01-1989)

2.00 m
Beroep:

Combinatie functionaris 
Midspeler

4
Colin Zuijdgeest

(Doetinchem)
18 jaar (08-09-1998)

2.00 m
Studie:

HAVO
Passer/loper

5
Joris Marcelis

(Arnhem)
31 jaar (12-10-1984)

2.11 m
Beroep: 

E-commerce coördinator
Diagonaal

6
Erik van der Schaaf

(Doetinchem)
22 jaar (12-12-1993)

1.90 m
Beroep: IT-specialist

Passer/loper

7
Pim Kamps

(Utrecht)
27 jaar (25-10-1987)

1.90 m
Beroep:

Marketing Manager 
Passer/loper

9
Twan Wiltenburg

(Doetinchem)
19 jaar (20-01-1997)

2.05 m
Studie:

Marketing Communicatie
Midspeler

8
Freek de Weijer

(Doetinchem)
20 jaar (30-10-1995)

1.90 m
Studie:

Sportmarketing
Spelverdeler

10
Rob Jorna

(Doetinchem)
23 jaar (03-10-1992)

1.92 m
Beroep:

Marketing medewerker 
Libero

Goran Aleksov 
(Doetinchem)

Beroep: 
Logistiek Medewerker

Trainer/coach

Pim Raterink 
(Doetinchem)

Beroep: 
Docent lichamelijke 

opvoeding
Trainer

HEREN1 

Is dat even sjouwen! Cor Karels puft 
ervan als hij met assistentie van 
vrouwlief  Ger de lorrie met de 
boardingplaten naar de plaats duwt 
waar het makkelijk uitladen is. 
Cor (75) is één van de vaste krachten 
van de Opbouwploeg die er bij 
thuiswedstrijden van de Orion-topteams 
voor zorgt dat de speelvelden speelklaar 
zijn. Zoon Pieter (48) en kleinzoon 
Tycho (15) tekenen voor de tweede en 
derde generatie Karels met een warm 
hart voor de Opbouwploeg en Seesing 
Personeel|Orion in het bijzonder.

Herbert Reindsen (48) geeft met zoon 
Georg (15) tekst en uitleg over wat er op 
zo’n speeldag allemaal komt kijken: 
’Tribunes uitrollen,  netten spannen en op 
de juiste hoogte brengen, jurytafel, banken 
voor de spelers, de bok plaatsen en 
natuurlijk de boarding met reclame, zeg 
maar alles wat er op en om het speelveld 
nodig is.’

De ploeg, waartoe ook Raymond Agelink 
behoort, werkt in de vergetelheid: publiek 
komt pas bij de wedstrijden. De noeste 
werkers zijn vroeg uit de veren en gaan laat 
naar huis, want alles moet natuurlijk ook 
opgeruimd worden. ’Na afloop is er altijd 
wel tijd voor een biertje of  een glaasje fris. 
Dat noemen we evalueren,’ zegt Henk 
Beumer, the leader of  the pack.  Beumer 
(67) zit voor het 3e seizoen bij de 
Opbouwploeg. Hij kwam toen hij na 17 jaar 
bij De Graafschap stopte als 
veiligheidscoördinator. Baas boven baas: 
Cor Karels kan met vaste hulp Ger (72) 
bogen op de meeste opbouwjaren. 

’Dat zijn er minstens 10, we deden dit al in 
sporthal Rozengaarde.’
Cor onderbreekt z’n relaas voor lichte 
paniek in de tent. ’Waar is het 
draaimechaniek van de paal gebleven waar 
het net aan komt te hangen? Zo kunnen we 
niet verder.’ Het mechaniek blijkt tijdelijk 
onvindbaar, dus moet er een vervangende 
paal komen compleet met mechaniek. Dat 
betekent andermaal sjouwen. Maar alles 
komt goed en dat tovert een tevreden 
glimlach op alle gezichten. ’Het is een leuk 
ploegje, we zijn goed op elkaar ingespeeld 
en we hebben gevoel voor humor.’ 

Hulde wordt gebracht aan de gestopte 
Henk Kuiperij, die misschien wel 20 jaar 
zijn beste krachten aan de opbouwploeg 
gaf. Pieter vijzelt intussen met 
handschoenen aan het speelnet naar de 
gewenste hoogte: 'Ik heb de klauwen al eens 
kapot gehad, dat zal me niet nog eens 
gebeuren.'   

De Opbouwploeg 

11
Tom Buijs
(Arnhem)

28 jaar (26-11-1987)
2.02 m
Beroep:

IT-specialist
Passer/loper
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sjouwen met humor

Jeroen Peeters 
(Lichtenvoorde)

Beroep:
Locatiemanager AZC 

Trainer/
assistent coach



2
Dik Heusinkveld

(Halle)
26 jaar (20-04-1990)

2.07 m
Beroep:

Mechanical Engineer
Midspeler

3 
Stijn Held

(Doetinchem)
21 jaar (3-11-1994)

1.89 m
Beroep: Human Resource 

Management
Spelverdeler

1
Ryan Anselma

(Nijmegen)
27 jaar (12-01-1989)

2.00 m
Beroep:

Combinatie functionaris 
Midspeler

4
Colin Zuijdgeest

(Doetinchem)
18 jaar (08-09-1998)

2.00 m
Studie:

HAVO
Passer/loper

5
Joris Marcelis

(Arnhem)
31 jaar (12-10-1984)

2.11 m
Beroep: 

E-commerce coördinator
Diagonaal

6
Erik van der Schaaf

(Doetinchem)
22 jaar (12-12-1993)

1.90 m
Beroep: IT-specialist

Passer/loper

7
Pim Kamps

(Utrecht)
27 jaar (25-10-1987)

1.90 m
Beroep:

Marketing Manager 
Passer/loper

9
Twan Wiltenburg

(Doetinchem)
19 jaar (20-01-1997)

2.05 m
Studie:

Marketing Communicatie
Midspeler

8
Freek de Weijer

(Doetinchem)
20 jaar (30-10-1995)

1.90 m
Studie:

Sportmarketing
Spelverdeler

10
Rob Jorna

(Doetinchem)
23 jaar (03-10-1992)

1.92 m
Beroep:

Marketing medewerker 
Libero

Goran Aleksov 
(Doetinchem)

Beroep: 
Logistiek Medewerker

Trainer/coach

Pim Raterink 
(Doetinchem)

Beroep: 
Docent lichamelijke 

opvoeding
Trainer
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Een leuk stel
fanatieke meiden
‘Een leuk stel meiden en ook nog eens 
lekker fanatiek,’ zo typeert nieuwkomer 
Marije van der Velden het Orionnest 
waarin ze is terechtgekomen. 
Dames 1 betekent voor haar een nieuw 
volleyballeven. Ze was bij Longa ’59 
gestopt, nam een seizoen rust en heeft 
er bij Orion weer zin in: ‘Wat me 
aanspreekt is het enthousiasme en de 
wil om te winnen.’ 

Marije (28) trainde in december vorig jaar al 
mee bij Dames 1, maar tot spelen kwam het 
nog niet. Ze bewees eerst haar oude club 
Longa een vriendendienst toen die 
halverwege het seizoen in degradatienood 
(Derde Divisie) verkeerde. Die hulp bleek 
succesvol, maar: ‘Ik zie het niet zitten om 
op dat niveau te blijven spelen. Ik vind het 
te laag. Bij Orion in de Topdivisie vind ik de 
uitdaging die ik zoek.’ Ze komt op advies 
van Pim Kamps, haar collega bij Active 
Living, dat vanuit Papendal bedrijven en 
instellingen begeleidt bij het opzetten van 
een gezondheidsbeleid voor werknemers. 

Marije, die in Lichtenvoorde woont,  is 
geboren in Valthe bij Emmen. Ze volleybalt 
sinds haar elfde. ‘OSR, ofwel Odoorn Slaat 
Raak, was m’n eerste cluppie.’ Ook heeft ze 
voor Alterno, Pollux en met tussenpozen bij 
Longa gespeeld. 

De landskampioenschappen maakte ze net 
niet mee. ‘Toen ik kwam, werden ze derde,’ 
zegt de passer/loper, die ook diagonaal uit 
de voeten kan. ‘Daarna ging het met Longa 
bergafwaarts. Uiteindelijk werd het 3e 
divisie.’

Sterk punt bij Dames 1 vindt ze de open 
instelling om beter te worden. ‘Ze willen 
leren en hebben de doelstelling om de 
top te bereiken. Die derde plaats vorig 
seizoen was voor een net gepromoveerd 
team absolute top. Dit seizoen hopen 
we dat op z’n minst te evenaren, maar 
nog hoger is natuurlijk helemaal 
prachtig. Belangrijk is de eenheid 
die het team uitstraalt. Je ziet 
dat ze al lang samenspelen.’ 
De oefentrip naar 
Denemarken in augustus 
was voor haar de 
gelegenheid om alle meiden en de 
begeleiders goed te leren kennen. 

Marije is blij met de complimentjes, die haar 
tot nu toe over haar inbreng ten deel vallen.  
‘Mijn pass is okay, maar m’n blokkering 
moet beter,’ zegt ze over haar sterke en 
zwakke punten. Belangrijk vindt ze dat er 
meer afwisseling en nog meer tempo in het 
spel van het team komt: ‘Daarmee kunnen 
we de tegenstander verrassen.’

Nieuwkomer Marije: 
Een nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen! 

Alsof  de uitdagingen van de afgelopen jaren niet groot genoeg waren: 

Promotie naar de Eerste Divisie, promotie naar de Topdivisie 

en meteen derde worden.

Nieuwe uitdagingen liggen vaak niet in de 
kwantitatieve sfeer. Juist kwalitatief  kan 
Dames 1 nog veel sterker worden. Hierbij 
denk ik aan nog meer snelheid en precisie in 
de aanval, nog meer samenhang tussen net- 
en veldverdediging, een nog stabielere pass 
en heel veel lef  om te allen tijde de 
moeilijkste service te spelen. 

De speelsters van Dames 1 hebben 
afgelopen jaren laten zien vreselijk leergierig 
en ook leerbaar te zijn en bewijzen daarmee 
dat deze doelstellingen geen utopie zijn. 
Mooie doelstellingen kunnen alleen gehaald 
worden als binnen het team sprake is van 
teamgeest, motivatie en de wil om voor en 
met elkaar te knokken voor elk punt, voor 
elke set en voor elke wedstrijd. 
Over teamgeest, teamspirit en de wil om te 
winnen kan ik hartstikke duidelijk zijn: 
Geweldig! Het is elke keer een feest om dit 
team te mogen trainen.

De trainingen doe ik niet alleen. Ik ben blij 
met de inbreng van Martin Moons. Martin 
verzorgt op  professionele wijze de fysieke 
training voor de speelsters. Mede door zijn 
inbreng werd het team afgelopen seizoen 
nagenoeg gevrijwaard van blessures. Bij het 
begin van dit seizoen is de groep, na 
Martins zomerprogramma, fysiek fitter dan 
ooit. 

Verder ben ik blij dat ook Pim Kamps een 
significante rol krijgt bij trainingen van 
Dames 1. Pim verzorgt individuele,  
technische en tactische inbreng. Hij maakt 
speelsters individueel technisch beter en 
leert ze tactisch slimmer te denken over 
complexe volleybalsituaties. 

Primeur voor het nieuwe seizoen was het 
relatief  zware oefenprogramma met een 
sterk internationaal tintje. Door te spelen 
tegen tegenstanders die op een hoger niveau 
acteren, wordt Dames 1 ook sterker. 
Het team leert omgaan met een grotere 
servicedruk, een hogere snelheid en meer 
slagkracht. Daarnaast wordt ook mentale 
hardheid op de proef  gesteld. Juist in 
moeilijke situaties tegen sterke 
tegenstanders overeind blijven, wordt dan 
een kunst. Naast een professioneel 
internationaal oefenprogramma is een 
tweede primeur de training op de middag. 
Om een betere arbeid en rustverhouding te 
creëren wordt naast de maandag- en 
donderdagavond ook op dinsdagmiddag 
getraind. Een derde en laatste nieuwigheidje 
op weg naar verdere professionalisering is 
het spelen op het centercourt. 

Na het afgelopen 
seizoen hieraan licht geroken 
te hebben, worden in het  seizoen 
2016/2017 alle wedstrijden in het centrum 
van de publieke belangstelling gespeeld. 

Om een betere binding met clubs en 
speelsters in de regio te krijgen, hebben 
afgelopen seizoen staf  en speelsters van 
Dames 1 clinics gegeven. Die openbare 
demonstraties waren een succes en werkten 
aanstekelijk. Door de aanpak van de 
Oriondames werden veel speelsters en 
trainers uit de regio nog enthousiaster voor 
volleybal. Deze aanpak blijft niet zonder 
gevolgen. Ook in het nieuwe seizoen wordt 
nadrukkelijk contact gezocht met trainers in 
de Achterhoek. Op die manier hopen we de 
binding met clubs in de regio zo optimaal 
mogelijk te versterken.

Feest om Dames 1
               te trainen
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PERSONEEL
SEESING

DAMES 1

1 Heleen Fokkinga

2 Sanne Heusinkveld 

3 Iris Reulink

4 Marije van der Velder 

5 Anne Berndsen 

6 Bente Veenstra

7 Dirkje Berendsen

9 Maureen Reulink

10 Jorike Greven

11 Maus Smeets

12 Jaël Veenstra

Trainer/coach:

Eric Robbers

Assistent/trainer: 

Pim Kamps

Performance trainer/sportfysioth.:

Martin Moons

Teammanager:

Henk Bazen
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1
Heleen Fokkinga

(Doetinchem)
23 jaar (03-12-1992)

1.80 m
Student docentenopleiding 

sector Groen
Passer/loper/diag.

2
Sanne Heusinkveld 

(Doetinchem)
29 jaar ( 09-01-1987)

1.87 m
Werk: Beeldend docent, 

fotograaf
Midspeelster

3
Iris Reulink

(Wehl)
23 jaar(14-05-1993)

1.80 m
Leerkracht basisonderwijs

Midspeelster

4
Marije van der Velde 

(Lichtenvoorde)
28 jaar (23-03-1988)

1.80 m
Projectmanager Active 

Living
Passer/loper

5
Anne Berndsen 

(Doetinchem)
24 jaar (14-08-1992)

1.80 m
Maatsch. werkster & student 

leraar omgangskunde
Midspeelster 

6
 Bente Veenstra 

(Doetinchem)
22 jaar(18-05-1994)

1.78 m
Student Pabo

Spelverdeelster

7
Dirkje Berendsen

(Didam)
24 jaar (15-04-1992)

1.86 m
Secretaresse

Spelverdeelster

8
Jet Timmers
(Doetinchem)

22 jaar (26-07-1994)
1.80 m

Student Pabo
Passer/loper

9
Maureen Reulink

(Wehl)
20 jaar (30-01-1996)

1.72 m
Student Sport en

Bewegings Educatie
Passer/loper

10
Jorike Greven 
(Doetinchem)

27 jaar (31-05-1989)
1.78 m

Docent Bewegingsonderwijs
Diagonaal

12
Jaël Veenstra
(Doetinchem)

24 jaar (22-08-1992)
1.74 m

Student leraar in het 
VO/MBO

Libero

Henk Bazen
(Doetinchem)

61 jaar (17-09-1955)
Docent Economie
Teammanager

Eric Robbers
(Westervoort)

56 jaar (26-10-1959)
Opleidingsdirecteur 

VMBO Candea College
Trainer/coach

Martin Moons
(Velswijk)

53 jaar (14-01-1963)
Hoofdredacteur Physios

Sportfysiotherapeut 
Trainer/fysiotherapeut

11
Maus Smeets

(Arnhem)
26 jaar (30-09-1990)

1.84 m
Voedingsdeskundige en 

Msc.
Passer/loper
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SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday
Seesing Personeel Orion 
gaat dit seizoen iets nieuws pro-
beren: Super Sunday. Een echte 
volleybal zondagmiddag waarbij 
de thuiswedstrijden van Dames 1 
en Heren 1 van Seesing Perso-
neel I Orion worden gecombi-
neerd. Dames 1 opent Super 
Sunday en Heren 1 sluit af. 

De Super Sunday komt in de plaats 
van Super Saturday van afgelopen 
seizoen. Toen kwamen nagenoeg 
alle Orion teams op één dag in actie. 
Niet alleen in topsporthal Home of  
Orion, maar ook in uitwedstrijden. 
Daardoor konden leden de wedstrij-
den van de topteams niet bijwonen. 
Op zondag is dat geen probleem. 
De Sunday past ook beter in het pro-
gramma van de sponsoren. 

Super Sunday biedt eveneens de op 
zaterdag spelende volleyballers en 
volleybalsters van verenigingen uit 
de regio gelegenheid om naar 
Doetinchem te komen.  
‘Door het combineren van de wed-
strijden van Dames 1 en Heren 1 
hopen we nog meer volleyballief-
hebbers naar Home of  Orion te
 trekken. 

De zaterdag is voor velen de eigen 
speeldag,’ aldus voorzitter Jeroen 
van Ree. ‘Daarnaast is het tijdstip 
op de middag ook beter voor de 
jeugd. Voor de volleyballers en niet-
volleyballers. Door hun komst ont-
staat er meer binding. Dit zou 
gebruikt  kunnen worden voor het 
actief  werven van nieuwe leden.’  

De Super Sunday krijgt een extra 
tintje. Het programma staat nog niet 
helemaal vast. ‘Gedacht wordt aan 
een dag in het kader van een Goed 
Doel, Themadag, Volleybalbrunch, 
Sponsormiddag,’ aldus Jeroen van 
Ree, ‘of  misschien een clinic in de 
ochtenduren. Alle activiteiten wor-
den omlijst met een hapje , een 
drankje en een stukje muziek voor 
ontspanning.  Dus houd website en 
Facebook in de gaten.’



1
Heleen Fokkinga

(Doetinchem)
23 jaar (03-12-1992)

1.80 m
Student docentenopleiding 

sector Groen
Passer/loper/diag.

2
Sanne Heusinkveld 

(Doetinchem)
29 jaar ( 09-01-1987)

1.87 m
Werk: Beeldend docent, 

fotograaf
Midspeelster

3
Iris Reulink

(Wehl)
23 jaar(14-05-1993)

1.80 m
Leerkracht basisonderwijs

Midspeelster

4
Marije van der Velde 

(Lichtenvoorde)
28 jaar (23-03-1988)

1.80 m
Projectmanager Active 

Living
Passer/loper

5
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(Doetinchem)
24 jaar (14-08-1992)

1.80 m
Maatsch. werkster & student 

leraar omgangskunde
Midspeelster 

6
 Bente Veenstra 

(Doetinchem)
22 jaar(18-05-1994)

1.78 m
Student Pabo

Spelverdeelster

7
Dirkje Berendsen

(Didam)
24 jaar (15-04-1992)

1.86 m
Secretaresse

Spelverdeelster

8
Jet Timmers
(Doetinchem)

22 jaar (26-07-1994)
1.80 m
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(Doetinchem)
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1.78 m
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Diagonaal
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(Doetinchem)
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(Westervoort)

56 jaar (26-10-1959)
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(Velswijk)

53 jaar (14-01-1963)
Hoofdredacteur Physios
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11
Maus Smeets

(Arnhem)
26 jaar (30-09-1990)

1.84 m
Voedingsdeskundige en 

Msc.
Passer/loper
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SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday
Seesing Personeel Orion 
gaat dit seizoen iets nieuws pro-
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en Heren 1 van Seesing Perso-
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neerd. Dames 1 opent Super 
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alle Orion teams op één dag in actie. 
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Daardoor konden leden de wedstrij-
den van de topteams niet bijwonen. 
Op zondag is dat geen probleem. 
De Sunday past ook beter in het pro-
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gebruikt  kunnen worden voor het 
actief  werven van nieuwe leden.’  

De Super Sunday krijgt een extra 
tintje. Het programma staat nog niet 
helemaal vast. ‘Gedacht wordt aan 
een dag in het kader van een Goed 
Doel, Themadag, Volleybalbrunch, 
Sponsormiddag,’ aldus Jeroen van 
Ree, ‘of  misschien een clinic in de 
ochtenduren. Alle activiteiten wor-
den omlijst met een hapje , een 
drankje en een stukje muziek voor 
ontspanning.  Dus houd website en 
Facebook in de gaten.’



      STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM

De Vriendenclub, Orions hoop in 
bange en blije dagen, vierde afge-
lopen seizoen het tweede lus-
trum. Maar het drankje bleef  aan 
de kant, dat geld stopt de 
Vriendenclub liever in sportieve 
prestaties.  

De Vriendenclub begon 11 jaar gele-
den als steuntje in de rug voor 
Dames 1. Manager Henk Bazen her-
innert zich de oprichtingsbijeen-
komst bij hem thuis in de houten 
noodwoning nog als de dag van gis-
teren. ‘Dat was met Laura Bloem, 
Florieke Eggermont, Hennie Visser, 
Brechtje Wiggers, Inge Strijbosch, 
Lotte Krabben en Jet Jansen.’ 
Spin in het web René Wiggers had 
vrijwel alle voorwerk gedaan, dus 
was de start een fluitje van een cent. 
Aanvankelijk functioneerde de 
Vriendenclub alleen voor Dames 1, 
gaandeweg kwamen er andere teams 
bij.’

Oefenpotjes over de grens,  buskos-
ten, shirtsponsoring, consumptie na 
een gewonnen wedstrijd, het zat er 
allemaal in. De familie van de da-
mes 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 150 vrienden 
opleverde. Een aantal dat vrijwel 
constant blijft.

Ere-voorzitter Roel Booij was lich-
tend voorbeeld. Hij tekende meteen 
voor vriendschap toen hij de flyer 
onder ogen kreeg. Net als Erik 
Veenstra, oud-speler van Heren 1 
en penningmeester van de Stichting 
Topvolleybal Orion Doetinchem. 
Hij vindt de Vriendenclub weliswaar 
nog steeds een vreemde eend in de 
bijt, maar ‘ze heeft veel bijgedragen 
aan de successen van Orion.’ Huidig 
voorzitter Jeroen van Ree is content 
met ‘de vlieguren’ van de Vrienden-
club binnen Orion:

‘Ze zijn nooit te beroerd om de han-
den extra uit de mouwen te steken.’  
De Vriendenclub is sinds vorig sei-
zoen stichting en daarmee rechts-
persoon. Dat schept meer structuur 
en zekerheid als er ooit problemen 
zouden komen. Ze staat weliswaar 
los van de vereniging, maar doet in-
middels 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 naar uitwedstrijden, 
terwijl royaal in de buidel wordt ge-
tast bij trainingskampen. 
De Vriendenclub verzorgt en finan-
ciert daarnaast de jaarlijkse Presen-
tatiegids en de Tribune Info bij 
thuiswedstrijden. 

Hondstrouwe
   Vrienden 

Vrienden 
en Vriendinnen:

Lenny en Heino de Jong 
Rosendaal 
SchilderGroep 
Annie Hendriks-Peek 
Henk en Paula Jansen 
Dicky Piek 
Elly en Willy Rots 
Jolanda Piek 
Dries en Petra Berendsen 
Kapsalon Cor  
Apotheek De Linie 
Edwin Ruesen 
Hanneke Ruesen 
Rik Ruesen  
€asy Pin 
Annie Hebing 
Arend Hordijk

 
Aukje Vollema
Auto Mido 
Banketbakkerij Jolina 
BAX Advocaten 
Beauty Jolanda 
Bertus Weerdmeester 
Biostream (Marc Buevink) 
Bloemkunst Olthuis-
Takken 
Bloemm Boutique 
Brigitte, Walter, Rick 
Hendrixen 
Buro Wittenburg 
Counter Bos 
De  Theepotwinkel 
De Kompaen 
de niet vette Vedette 
EBC Doetinchem (Edwin 
Caspers) 
Elver 
Erik Eijkelkamp 
Erik en Rolien Veenstra 
Familie Siffels 
Familie Reindsen

 

Familie Wegman 
Frits Bloemen 
G. Buiting 
Gera Hendriks  
Gevel Fotografie 
Hairfashion Garcia 

Hans Albers 
Henk Beumer 
Hennie en Rensje van 
Haarlem 
Het Internethuis 
Ingrid Eijkelkamp 
Ingrid Oldenkotte 
Jaap en Renate Bakker 
Jager Engineering 
Jan Bosma  
Jan Luiten 
Jeanette Maas, van der 
Jeroen Ree, van 
Joep en Teun Hendriksen 
Jos en Helmy Bosman 
Karel Mollevanger 
Kees Timmers 
Kitty Jansen 
Kort Hout 
Koters kinderspul.nl 
Ledsdeal 
Lindenhovius Opticiens 
M.  Booiman 
Marco Buiting 
Mario Maas, van der 
Marjan Nekkers 
Heilbron
Kotec installatie techniek 
& onderhoud

Mark en Marian Bloem 
Marloes de Vegt 
Martine Merkx-Willemsen
MEE   
Mevr. A.B. Vriezen-Buunk 
Olde Iessel 

Niels Wiskamp
en Carine Greven
Patrick en Heleen Thijssen
Paul en Annelies 
Lówenthal 
Peter Timmers 
Peuterwijs 
Pieter Karels 
René Wiggers 
Restaurant Pand 9 
Restaurant Gringo's 
Rik Timmers 
Rob Lureman 
Robert Jansen 
Roel Booij, erevoorzitter 
Ronald Overbeek 
Rutger Sloot 
Sandra Stevering  
Shoot Schoolfotografie 
Stadscafé Simons 
Stichting  SAZA 
't Pannenkoekschip 
Team IJsselkade 
Th. Stevering-Hogenkamp 
Thea en Henk Bazen 
Theo Besselink 
Eetcafé De Gebroeders

Timo van der Ster 
Tony Overklift-Vaupel 
Kleyn 
Tuincentrum GroenRijk 
Steentjes 
Tycho Karels 
Vera en Lambiek Knepflé 
Vis-á-Vis Communicatie 
Achterhoek fotografie 
www.voorhuisdesign.nl 
Wilma Leenslag 
Wipo Tuindecoratie 
Restaurant Syrtaki
John en Mia  Greven
De Heide Smid

 
H. Horstink 
Wilhelm Ruiter, de
Arno Lippmann 
Wapen van Heeckeren 
Groeiend Groen 
Hetty Woltjer 
Wolfgang Uhlig 
Gira Sole Sport
Gira Sole Art 
Landgoed Rhederoord 
Cecile Dijkman-Ter Mors 
Marsha Dijkman-Faassen 
Peter Paul Dijkman 
Nienke ten Have 
Bram Smink 
Frits Flinkevleugel 
Kees Jansen 
Kramp 
Schoenmakerij van Aalst

Meek's meubelen 
Ineke en Aloys Spexgoor
Ekomurz België 
Bennie Reulink 
De Wehlse Bijenkorf  / Zit 
en Relax 
Freddie en Marjan Hekkers 
Karin Reulink 
Opa en Oma Koenders 
Plus Bruil 
Walck Westervoort 
Eric Robbers 
Henk Chevalking 
schilderwerken 
J. van de Kamp sr. 
Rosemarie van de Kamp  
Familie Linsen 
Gerrit Overbeek 
Minie en Cor Dales 
Oriongelofelijk 
Volleynanus 
Silke Wijamp 
Wim Tijken 
Eetcafé De Groes 
Auto Dales 
De Hoge Voort 
Halfords Doetinchem
Bistro Restaurant Cactus
Richard Seyger
Eetcafé De Gebroeders
Richard Grievink
Hemmie ten Hoopen
Rina Buiting
Praktijk Minka de Weerd
Wijnand Geerdink
Ben Spaai
Sven Dassen
Martin Wassink
Erik Reitsma
Bob Wentink
Antoinette Hofland
Paulien Zoethout
Service Centrum 
Doetinchem
Opa Veenstra
Gerard en Annette 
Wesselink
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De straffe aanpak van Koreaanse 
dictators en het slip and side baseball 
van wereldkampioen Nederland in  
2011 waren twee in het oog springen-
de rolmodellen voor de nieuwe frisse 
wind die door Heren 2 waait. 
‘Natuurlijk is het een grap,’ erkent 
eerste trainer Björn Proost, ‘maar wel 
een met een serieuze ondertoon.’ 

Beide voorbeelden zijn aangehaald om 
Heren 2, dat vorig seizoen afdaalde naar 
de Tweede Divisie, als team beter en 
minder wisselvallig te maken. ‘De manier 
van werken bij topsport is nogal 
hiërarchisch. We moeten het als team 
samen doen, maar de trainer bepaalt. 
Dat doet een dictator ook. Bij het WK 
honkbal werd Nederland wereldkampi-
oen met de beste spelers, maar niet met 
het beste team. Daar zit toch een nuance 
in.’

Björn Proost begint zeer gemotiveerd 
aan het nieuwe seizoen en verwacht die 
motivatie ook van zijn spelers. Natuurlijk 
hoort daar ook een verzetje na afloop bij 
en een spelletje in de aanloop naar het 
serieuze deel van de training. 

‘Plezier in het spel is een belangrijke 
basis voor teamspirit met oog voor 
individuele kwaliteiten die iets extra’s 
toevoegen. Heren 2 is een mooie mix 
van oude garde en nieuw elan.’ 

Die oudere, ervaren garde moet de 
jonkies tot voorbeeld strekken of  zoals 
Proost het zegt: ‘Waar we een sterk 
basisteam hebben, is het doel om de 
anderen snel op dit niveau te laten 
aansluiten.’

Bij het eerste trainingsweekend was de 
aanpak bij het succesvolle honkbalteam 
van 2011 de kick-off  voor de 
Doetinchemse volleyballers. 
‘Een prima inspiratiebron. De belangrijk-
ste reden waarom je training geeft is 
immers het winnen van wedstrijden en 
de tactiek die je erbij gebruikt. We 
hebben de balk toen hoog gelegd voor 
de rest van het seizoen. De strijd op het 
sportieve vlak is ook erg hoog, dat merk 
je bijvoorbeeld aan de gezonde strijd 
tussen Simon Eelderink en 
MaartenVisser. De een probeert altijd 
beter te zijn dan de ander. Mooi man.’ 

Proost is zeer te spreken over de 
samenstelling van het begeleidingsteam. 
Met name over de komst van Alex Stein. 
‘Waar Marco Buiting en ik als alfamanne-
tjes nogal extravert zijn, zorgt Alex voor 
evenwicht.’ Proost verwacht veel van 
Alex expertise vanuit de pass. ‘Je ziet dat 
het team nu al stappen aan het maken is. 
Het wordt een mooi jaar!’ 

Heren 2 gaat voor lange adem

Heren 2 wil, na degradatie, zo snel mogelijk het verloren terrein herwinnen. 
Na drie kampioenschappen op rij en een tweejarig verblijf  in de 1e Divisie moest na 
een wisselvallig seizoen een stapje worden teruggedaan. Gevolg: vertrek van spelers 
en trainers, maar de eerste schreden voor herstel zijn gezet. 

De weg terug wordt ingeslagen met vijf  
vertrouwde gezichten: Simon Eelderink, 
Maarten Visser, Jan Horstink, Gijs 
Heusinkveld en Peter-Paul Dijkman. 
Van buiten komen Dean Rots (Harreveld) 
en Jeroen van de Kamp (Westervoort). 
Daaraan toegevoegd zijn vier spelers uit 
eigen kweek: Robin Jansen, Rik Timmers, 
Stijn Jansen en Luuk Pasman. Zij zorgen 
voor een selectie van 11 spelers. 

Ook in de technische staf  is vernieuwing 
doorgevoerd. Walter Slotboom en Harmen 
Gijgink maken plaats voor Bjorn Proost 
(eerder trainer van Heren 3) en Alex Stein 
(2e trainer bij Dames 2). Marco Buiting 
blijft teammanager. ‘Opdracht is met fris 
elan aan de slag te gaan en fraai volleyballen 
neer te zetten. Dat wordt een zaak voor de 
lange adem.’ 

Anders dan in 2009, met een start in de 
promotieklasse, worden nu in de 2e Divisie 
de revenuen geplukt van de opgedane 
ervaring in de landelijke competitie. 
‘Doelstelling is het linker rijtje. Het team 
heeft echter zoveel potentie, dat er absoluut 
meer in zit,’ aldus Marco Buiting.  
Alex Stein knikt instemmend. 
‘Gevoelsmatig zeg je dat het kan. Als het 
team een eenheid wordt en blijft, is 
terugkeer binnen twee jaar naar de 1e 
Divisie mogelijk.’ Voor Bjorn en Alex is er 
werk aan de winkel om de spelersgroep 
weer op de rails te krijgen. 

Kernwaarden zijn: verantwoordelijkheid en 
voldoen aan duidelijk geformuleerde 
afspraken. De spelers hebben dit tot nu toe 
in de voorbereiding goed opgepakt.

‘Het publiek krijgt een gretig Heren 2 te 
zien, dat gaat voor resultaat,’ zegt Buiting. 
‘De factor ‘fun’ mag niet ontbreken. Dat 
blijft de basis voor elk team, elk proces en 
elke prestatie. De rek aan de bovenkant is 
aanwezig. Heren 2 kan niet wachten. 
U wel?’

Twee echte nieuwelingen
Dean Rots (18) komt Bovo (Aalten). 
De toekomstige onderwijsassistent 
(examenjaar) viel als volleyballer op toen 
teammanager Marco Buiting kwam scouten. 
Zijn speelstijl wordt omschreven als ‘snel en 
technisch vaardig’. Al in de voorbereiding 
liet Dean zien het gewenste niveau aan te 
kunnen. Dean begon bij KSV in Vragender, 
stapte bij Bovo de B-jeugd binnen en zat 
afgelopen seizoen in het eerste herenteam. 
Hij voelt zich vereerd om bij Heren 2 als 
spelverdeler aan de slag te gaan. ‘Heren 2 is 
een nieuwe uitdaging in een gemotiveerd en 
leergierig team. En een prikkel voor mijn 
ambities. Ik hoop zowel mentaal, fysiek, 
technisch en tactisch veel stappen te 
maken.’

Jeroen van de Kamp (19) komt van Wevoc 
(Westervoort). Hij is de zoon van Jan, 
‘vroeguhhh’ geen onbekende in 
volleyballand, begeerd door de halve regio, 
maar met geen tien paarden van Wevoc los 
te weken.  Clubtrouw was hem op het lijf  
geschreven. Jeroen bewandelt andere wegen 
en durft als midspeler de stap naar Orion te 
maken. Dat hij nog veel moet leren is 
duidelijk. De eerste stappen binnen Orion 
zijn gezet.  ‘We have got him’, is het oordeel 
van de technische staf. ‘We hebben een Van 
de Kamp te pakken.’

Björn

Proost

laat

frisse

wind

waaien

door

Heren 2

Honkbal en
dictators als rolmodel

Eerste stappen gezet voor terugkeer 1e Divisie

Alex Stein
actief  bij Heren 2 
en Heren 5       
 ‘Afgelopen seizoen was 
pijnlijk en leerzaam voor 
mij,’ zegt Alex Stein, 
assistent/trainer bij Heren 
2. ‘Voor het eerst trainde 
en coachte ik een dames-
team. Dat viel niet mee, 
Dames 2 degradeerde. Ik 
heb veel geleerd en neem 
dat mee naar dit seizoen.’ 
Alex concentreert zich  
naast Heren 2 op Heren 5. 
Beide ploegen traint hij één 
keer per week. Als assistent 
van Björn houdt hij zich 
voornamelijk bezig met het 
technische gedeelte. Dat 
zijn de pass en de verdedi-
gingstechnieken. ‘Ook wil 
ik door middel van core 
stability- en concentratieoe-
feningen zorgen voor een 
stabiel(er) spelniveau.’ 
Doel is Heren 2 terug te 
brengen naar de 1ste 
divisie. ‘Een mooie 
uitdaging met prima 
kansen. Tijdens de training 
heb ik volop gedrevenheid 
en inzet gezien. Top dat dit 
aanwezig is.’ 
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1
 Rik Timmers  
(Doetinchem)

20 jaar ( 15-10-1995 )
1.93 m

Studie: Sport & Bewegen
Passer/loper, diagonaal

2
Gijs Heusinkveld 

(Doetinchem)
25 jaar (18-07-1991)

1.93 m
Fysiotherapeut
Passer/loper

4
Maarten Visser 

(Doetinchem)
28 jaar (05-01-1988)

1.93 m
Docent

Midspeler

5
Jan Horstink
(Hengelo Gld.)

20 jaar (14-06-1996)
2.02 m

Studie: Technische 
Bedrijfskunde
Passer/loper

6
Simon Eelderink 

(Doetinchem)
24 jaar (12-02-1992)

1.96 m
Magazijnmedewerker

Midspeler

7
Jeroen van de Kamp 

(Westervoort)
19 jaar (20-02-1997)

1.96 m
Student 

Midspeler

8
Dean Rots
(Harreveld)

18 jaar (13-08-1998)
1.88 m

Student onderwijsassistent 
Spelverdeler

9
Luuk Pasman 

(Arnhem)
25 jaar (22-08-1991)

1.93 m
Energieconsultant

Midspeler

10
Stijn Jansen 
(Doetinchem)

17 jaar (28-05-1999)
1.84 m

Studie: AOC
Spelverdeler

11
Peter Paul Dijkman 

(Ruurlo)
25 jaar (25-02-1991)

1.94 m
Software Engineer

Diagonaal

12
Robin Jansen
 (Doetinchem)

17 jaar ( 05-01-1999)
1.85 m

Studie: Havo 5
Passer-loper/ 

diagonaal

HEREN 2

Björn Proost
(Arnhem)

37 jaar (31-10-1978)
Vision Planner
Trainer/coach

Marco Buiting 
(Doetinchem)

43 jaar (10-12-1972)
SO- manager

Teammanager

Alex Stein
(Gaanderen)

38 jaar (06-07-1978)
Werkvoorbereider

Assistant-trainer/coach

Dames 2 wil een nieuwe frisse start maken. Het oud zeer van de degradatie naar de Derde Divisie B is 
verwerkt, alleen de toekomst telt. De ambities van Arno Lippmann (trainer/coach) en Willem de Ruiter 
(assistent-trainer) zijn gericht op lekker fanatiek volleyballen, spelplezier, leren omgaan met druk en 
vooral ‘de meiden beter als volleybalster maken’. Dames 2 moet als vanouds het opleidingsinstituut voor 
Dames 1 worden. 

Dames 2 werkt aan stabiliteit
‘Er zit veel meer in het team dan er 
op dit moment uitkomt,’ zegt Arno 
Lippmann (55) die de laatste twee 
jaar de dames van Setash in zijn 
woonplaats Huissen onder z’n 
hoede had. De directeur van de 
Juliana-basisschool in Arnhem 
merkte al na de eerste training een 
goede klik. Het trainersduo komt in 
de plaats van Anton Baars 
(gezondheidsproblemen) en Alex 
Stein, die naar Heren 2 vertrok. 

Lippmann is door Eric Robbers 
naar Seesing Personeel|Orion 
gehaald Hij kent Eric nog uit z’n 
trainingstijd bij VCV (Veenendaal). 
Lippmann was eerder assistent-
trainer bij de dames van Dynamo en 
Alterno. Dames 2 traint hij 
voorlopig drie keer per 14 dagen of  
zoals hij het zelf  zegt ‘1½ keer per 
week’ en tekent ook voor de 
coaching. Willem de Ruiter neemt 
de rest van de trainingen voor zijn 
rekening. Hij stapte halverwege 
vorig seizoen in als assistent van 
Alex Stein en vervanger van Baars. 
De Ruiter (75) is trainer/coach van 
Kerkemeijer/Gemini in Borculo en 
woont in Hengelo Gld. In een grijs 
verleden trainde de oud-docent van 
het marechaussee-opleidings-
centrum in Apeldoorn Alterno en 
Dynamo, ‘zowel de dames als de 
heren’. 

De Ruiter is lovend over de inzet 
van de nieuwe ploeg. ‘Het team van 
vorig seizoen was geen eenheid en 
had weinig zelfvertrouwen. Je zag 
enorme pieken en dalen. Dat kwam 
niet alleen door de trainersperikelen, 
maar ook omdat er een compleet 
nieuwe groep in het veld stond. 

Er vertrokken maar liefst 7 speel-
sters. Voordat nieuw en oud in 
nieuwe samenstelling aan elkaar 
gewend waren, was je een halve 
competitie verder.’ Arno knikt 
instemmend: ‘Ik ben al tevreden als 
de groep stabieler wordt en wat 
meer incasseringsvermogen krijgt. 
We moeten leren winnen als team 
en leren verliezen als team. Ik ben 
ook niet altijd op m’n best.’

Het verleden vinden Lippmann en 
De Ruiter verder een gesloten boek. 
Het team dat fris en fruitig naar het 
nieuwe seizoen kijkt, is net als vorig 
jaar opvallend jong met 4 zestien-, 
twee zeventien- en twee achttien-
jarigen. Ilse Bloem, Jade Veenstra en 
Nardy Booiman vertrokken. 
De versterking komt van Emma 
Buiting, Hanna Jansen, Irene Bloem 
(allen Dames 3) en Charlotte 
Hermsen (ex-Halley). 
Brechtje Wiggers (35), die halver-
wege vorig seizoen incidenteel de 
helpende hand bood, is opnieuw, 
maar nu volledig van de partij. 
Zij brengt een schat aan ervaring 
mee. Ze speelde eerder voor Dames 
1 en de topteams van Arke/Pollux 
en Longa ’59.

Oud zeer degradatie ingeruild voor nieuwe frisse start
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Dames 2 
telt drie nieuwelingen

 uit eigen kweek (Dames 3). 
Alle drie komen uit een sportief  

familienest. Hannah Jansen, Emma 
Buiting en Irene Bloem behoren tot 

gezinnen waar sport troef  is. 
Naast volleybal zijn dat 

voetbal en tennis. 

Hannah Jansen (16) is de benjamin van 
Dames 2. Ze troeft haar leeftijdgenootjes 
Emma en Charlotte in maanden af  en is  
één van de drie midspelers.
Ze begon met 6 jaar bij Orion nadat ze 
gestopt was met turnen. ‘Ik speelde in de 
A-jeugd als mid-aanvalster, maar afgelopen 
twee jaar zat ik op buiten. Ik heb een sterke 
serve, mijn mid-blokkering, misschien iets 
te langzaam, moet beter. Ik train drie keer 
per week en voor het vierde jaar op zondag 
bij de regio.’
Bij Hannah thuis is volleybal hoofdmoot. 
Broer Stijn speelt bij Heren 2, vader Robert 
komt uit in Heren 3. Moeder Gera 
(Hendriks), oud-speelster van Dames 1, 
coacht Dames 3. 
Hannah zit in het examenjaar Havo 5 op 
het Ludgercollege. Ze heeft nog geen keus 
gemaakt over een vervolgopleiding. 

‘Misschien iets in de richting van 
de zorg of  doorstromen naar het VWO.’ 
Met veel plezier denkt ze terug aan het  
kampioenschap bij de A-jeugd: 
‘Een absoluut hoogtepunt!’ 

Emma Buiting (16) is een kopje kleiner 
(1.73) dan spelverdeelster Robin Hekkers 
(1.80). Ook Emma kreeg volleybal met de 
paplepel ingegoten. Moeder Marion speelde 
in de promotieklas bij Huévo ’85, traint 
meisjes C2 en is actief  bij de CMV-jeugd. 
Vader Rob volleybalde ondermeer bij Bovo, 
is nationaal scheidsrechter en dit seizoen 
trainer van Heren 5. 

Zus Vera (12) leert de volleybalbeginselen 
bij meisjes C2. Zoon Thomas trapt bij 
DZC’68 (C3) een balletje mee. 
Emma volleybalt 10 jaar. ‘Ik begon als 
diagonaal, maar ben de laatste 2 seizoenen 
spelverdeelster. Ik wil me op die positie 
verder ontwikkelen. Ik heb er heel veel zin 
in,’ aldus de Havo 4-studente van het 
Ulenhofcollege. 

Irene Bloem (19) heeft ook een sportieve 
achtergrond. Haar familienaam is sinds jaar 
en dag met Orion verbonden. Ze is de 
zoveelste Bloem die doorbreekt. 
Moeder Marian speelt bij Dames 4, vader 
Mark  komt bij Heren 3 binnen de lijnen en 

broer Jasper laat zich gelden als tennisser. 
Sportiviteit blijkt ook uit haar vervolgoplei-
ding Sport en bewegingseducatie aan de 
HAN in Nijmegen. Irene volleybalt sinds 
haar zesde bij Orion. ‘Als Bloem kon ik bij 
volleybal niet achter blijven. Dit jaar speel ik 
voor het eerst als passer/loper. 
Voorheen was mijn positie mid. Ik kijk uit 
naar het nieuwe seizoen met een leuke 
groep nieuwe meiden.’  

Charlotte Hermsen (16), de vierde 
nieuweling bij Orion, is relatief  ‘laat’ 
begonnen met volleyballen. Ze speelde 
voorheen bij Halley (Wehl).  
Ze vindt zichzelf  een echte  sportfanaat. 
Zwemmen en volleybal zijn de rode draad. 
‘Voor ik volleybalde deed ik al aan zwem-
men. Ik overwoog dit jaar met volleybal te 
stoppen en weer te gaan zwemmen. Ik heb 
me bedacht en ga beide sporten combine-
ren. Dat kwam ook omdat andere meiden 
uit Wehl bij Orion gingen volleyballen. 
‘Dames 2 bevalt goed. Ik heb de eerste 
weken veel bijgeleerd in een superfanatiek 
ploegje dat er vol voor gaat.’

Sportieve families kleuren 
                              Dames 2

Van boven 
naar beneden: 
de familie Bloem, de familie Buiting 
en de familie Jansen.
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PERSONEEL
SEESING

DAMES 2

 1 Jody Stevering

 2  Emma Buiting 

 3  Charlotte Hermsen

 4 Hannah Jansen

 5  Rebecca Booiman

 6  Mylaine van der Maas

 7  Anne Overbeek

 8  Myrthe Eijkelkamp

 9 Irene Bloem

 10  Robin Hekkers

 11  Brechtje Wiggers

 12  Eline van der Maas

Arno Lippmann

Trainer/coach

Wilhelm de Ruiter

Assistent-trainer
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1
Jody Stevering
(Doetinchem) 

17 jaar (02-01-1999)
1.79 m

Studie: BML 
Passer/loper 

2
Emma Buiting
(Doetinchem)

16 jaar (25-03-2000)
1.73 m

Studie: Havo 4
Spelverdeelster

3
Charlotte Hermsen

(Wehl))
16 jaar (07-11-1999)

1.78m
Studie: VMBO 4

Diagonaal

4
Hannah Jansen

(Doetinchem)
16 jaar (31-08-2000)

1.76m
Studie: Havo 5
Midspeelster

5
Rebecca Booiman

(Doetinchem)
16 jaar (26-03-2000)

1.83 m
Studie: VMBO 4

Midspeelster

6
Mylaine van der Maas

(Doetinchem)
20 jaar (25-01-1996)

1.84 m
Beroep: Activiteitenbegel.

Diagonaal

7
Anne Overbeek

(Zelhem)
17 jaar (03-03-1999)

1.80 m
Studie: VWO 6
Midspeelster

8
Myrthe Eijkelkamp

(Doetinchem)
18 jaar (28-07-1998)

1.80 m
Studie: Facilitymanagement

Passer/loper

9
Irene Bloem
(Doetinchem)

19 jaar ( 12-06-1997)
1.81m

Studie: Sport en beweging 
Passer/loper

10
Robin Hekkers

(Wehl)
18 jaar (02-09-1998)

1.80 m
Studie: Ergotherapie

Spelverdeelster 

11
Brechtje Wiggers

( Doetinchem)
35 jaar ( 12-10-1980)

1.80 m
Beroep: onderwijs/coach

Diagonaal

12
Eline van der Maas

(Doetinchem)
22 jaar (29-01-1994)

1.86 m
Studie: Logopedie

Libero

Arno Lippmann
(Huissen)

55 jaar (16-11-1960)
Beroep:

Directeur basisschool 
Arnhem

Trainer/coach

Wilhelm de Ruiter
75 jaar (13-01-1941)

Beroep:
oud-docent opleiding 

marechaussee
Assistent/trainer

DAMES 2
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De leeftijden liegen er niet om. 
Ze variëren van 14 tot 26 jaar. 
Bovendien hebben heel wat talenten 
uit Jongens B1 de sprong gemaakt 
naar Heren 5. Die jeugd maakte 
afgelopen seizoen harde meters in 
de open club met klinkende resulta-
ten in eindrondes. 

Luuk Hoge Bavel (14),  Ruben 
Siffels (15), Menno v.d. Ster (15), 
Twan Smeitink (16), Thomas 
Zanting (17), Timo v.d. Hazel (18), 
Niels Barts (18) en Tim Ruesen (18) 
zijn jongens die hun eerste competi-
tiestappen zetten op het NOJK en 
in de competitie voor Topjeugd. 
Nu maken ze meters op seniorenni-
veau. ‘Zaak is de opgedane jeugder-
varing een bredere basis te geven in 
de Eerste klasse D,’ stelt Marco 
Buiting, TC-lid jongens- en heren-
lijn. ‘Dat noemen we investerings- 
en ontwikkelingsproces.’

Aangevuld met drie ervaren spelers 
moet er een goede mix staan.  
Terug van weggeweest zijn libero 
Jaap Löwenthal (24), passer/loper 
Stefan Voltman (24), die ook als libe-
ro uit de voeten kan en midspe-
ler/diagonaal Kees Jansen (26). 
‘Dit drietal is eveneens eigen kweek. 
Ze pakken na hun studie de draad 
weer op bij hun oude cluppie. 
Dat ze van harte welkom zijn is een 
understatement.’ 

‘We hebben veel potentie in huis,’ 
is het eerste wat de trainers Rob 
Buiting en Alex Stein ventileren. 
Volgens dit duo beginnen de reve-
nuen van de jeugdopleiding bij de 
jongens de eerste vruchten af  te 
werpen. Daarom is Heren 5 bij de 
training regelmatig en bewust 
geposteerd naast het veld van 
Heren 2. 

Volgens Marco Buiting moet Heren 
2 voor Heren 5 een prikkel zijn om 
op een hoger niveau te mogen trai-
nen en door te stromen. ‘Als oplei-
dingsvereniging moet je niet op je 
lauweren rusten, er is ‘never a dull’ 
moment. De technische commissie 
denkt continu na over de toekomst 
en wil de concurrentie altijd een 
stap voor zijn.’

Heren 5 gaat voor handhaving. 
‘Dat is voor de jeugd tussen de erva-
ren senioren een forse opdracht. 
We zullen zien of  er een kloof  is, 
of  dat deze al snel geslecht wordt. 
Uniek is dat de selectie voor 100% 
bestaat uit eigen kweek. Dat zie je 
niet vaak meer in deze tijd.’

Alle 
spelers 
komen
uit 
eigen
kweek

Heren 5:Heren 5:
jonkies tussen senioren jonkies tussen senioren 
Heren 5:
jonkies tussen senioren 

Heren 3 is van kleur verschoten. Oudere spelers 
hebben de plaats ingenomen van jeugdige talenten. 
De jeugd manifesteert zich dit seizoen bij Heren 5 
als het opleidingsteam voor Heren 2. 
Dat is beter omdat de Promotieklasse te hoog 
gegrepen zou zijn. Juist in de Eerste klasse kan dit 
team de gewenste ervaring opdoen.
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De leeftijden liegen er niet om. 
Ze variëren van 14 tot 26 jaar. 
Bovendien hebben heel wat talenten 
uit Jongens B1 de sprong gemaakt 
naar Heren 5. Die jeugd maakte 
afgelopen seizoen harde meters in 
de open club met klinkende resulta-
ten in eindrondes. 

Luuk Hoge Bavel (14),  Ruben 
Siffels (15), Menno v.d. Ster (15), 
Twan Smeitink (16), Thomas 
Zanting (17), Timo v.d. Hazel (18), 
Niels Barts (18) en Tim Ruesen (18) 
zijn jongens die hun eerste competi-
tiestappen zetten op het NOJK en 
in de competitie voor Topjeugd. 
Nu maken ze meters op seniorenni-
veau. ‘Zaak is de opgedane jeugder-
varing een bredere basis te geven in 
de Eerste klasse D,’ stelt Marco 
Buiting, TC-lid jongens- en heren-
lijn. ‘Dat noemen we investerings- 
en ontwikkelingsproces.’

Aangevuld met drie ervaren spelers 
moet er een goede mix staan.  
Terug van weggeweest zijn libero 
Jaap Löwenthal (24), passer/loper 
Stefan Voltman (24), die ook als libe-
ro uit de voeten kan en midspe-
ler/diagonaal Kees Jansen (26). 
‘Dit drietal is eveneens eigen kweek. 
Ze pakken na hun studie de draad 
weer op bij hun oude cluppie. 
Dat ze van harte welkom zijn is een 
understatement.’ 

‘We hebben veel potentie in huis,’ 
is het eerste wat de trainers Rob 
Buiting en Alex Stein ventileren. 
Volgens dit duo beginnen de reve-
nuen van de jeugdopleiding bij de 
jongens de eerste vruchten af  te 
werpen. Daarom is Heren 5 bij de 
training regelmatig en bewust 
geposteerd naast het veld van 
Heren 2. 

Volgens Marco Buiting moet Heren 
2 voor Heren 5 een prikkel zijn om 
op een hoger niveau te mogen trai-
nen en door te stromen. ‘Als oplei-
dingsvereniging moet je niet op je 
lauweren rusten, er is ‘never a dull’ 
moment. De technische commissie 
denkt continu na over de toekomst 
en wil de concurrentie altijd een 
stap voor zijn.’

Heren 5 gaat voor handhaving. 
‘Dat is voor de jeugd tussen de erva-
ren senioren een forse opdracht. 
We zullen zien of  er een kloof  is, 
of  dat deze al snel geslecht wordt. 
Uniek is dat de selectie voor 100% 
bestaat uit eigen kweek. Dat zie je 
niet vaak meer in deze tijd.’

Alle 
spelers 
komen
uit 
eigen
kweek
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jonkies tussen senioren jonkies tussen senioren 
Heren 5:
jonkies tussen senioren 

Heren 3 is van kleur verschoten. Oudere spelers 
hebben de plaats ingenomen van jeugdige talenten. 
De jeugd manifesteert zich dit seizoen bij Heren 5 
als het opleidingsteam voor Heren 2. 
Dat is beter omdat de Promotieklasse te hoog 
gegrepen zou zijn. Juist in de Eerste klasse kan dit 
team de gewenste ervaring opdoen.
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SEESING

1 Timo van den Hazel

2 Niels Barts

3 Stefan Voltman

4 Thomas Zanting

5 Twan Smeitink

6 Luuk Hoge Bavel

7 Kees Jansen

8 Ruben Siffels 

9 Menno van der Ster

10 Tim Ruesen

12 Jaap Löwenthal

Trainers:

Alex Stein

Rob Buiting 

HEREN 5
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1
Timo van den Hazel 

(Doetinchem)
18 jaar (16-05-1998)

1.92 m
Studie: HBO/ICT

Midspeler, 
passer/loper, diag.

2
Niels Barts

(Doetinchem)
18 jaar (06-07-1998)

1.88 m
Studie: HBO leerjaar 2

Passer/loper

3
Stefan Voltman 

(Doetinchem)
24 jaar (13-10-1991)

1.82 m
Beroep:

Assistent Accountant
Passer/loper, libero

4
Thomas Zanting

(Doetinchem)
17 jaar (26-06-1999)

1.90 m
Studie: Havo 5

Midspeler 

5
Twan Smeitink
(Doetinchem)

16 jaar (20-05-2000)
1.92 m

Studie: VWO 4
Midspeler

6
Luuk Hoge Bavel

(Doetinchem)
14 jaar (14-12-2001)

1.86 m
Studie: VWO 4                         
Passer/loper

7
Kees Jansen

(Silvolde)
26 jaar (07-09-1990)

1.85 m
Beroep: Verpleegkundige
Midspeler, diagonaal

8
Ruben Siffels 
(Varsseveld)

15 jaar (03-11-2000)
1.82 m

Studie: VWO 4
Spelverdeler

9
Menno van der Ster 

(Doetinchem)
15 jaar (05-07-2001)

1.89 m
Studie: VWO 4
Passer/loper

10
Tim Ruesen
(Doesburg)

18 jaar (22-03-1998)
1.89 m
Studie:

Technische Bedrijfskunde
Midspeler

12
Jaap Löwenthal

(Doetinchem)
24 jaar (04-12-1991)

1.83 m
Afgestudeerd Bioloog 

Libero

science+business media

V L O E R V E R W A R M I N G

SEESING PERSONEEL
BusHuren.com.comBusHuren.com

Alex Stein
(Gaanderen)

38 jaar (06-07-1978)
Beroep: Werkvoorbereider

Trainer

HEREN 5

37

Rob Buiting
(Doetinchem)

50 jaar (20-07-1966)
Beroep: ICT’er

Trainer
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Heren 1 
Eredivisie
Draisma Dynamo - Apeldoorn
TT Papendal - Arnhem
SV Land Taurus - Houten
Vallei Volleybal - Ede
ARBO Rotterdam Volley - Rotterdam
Advisie SSS - Barneveld
VC Zwolle - Zwolle
Inter Rijswijk - Rijswijk
VV Alterno - Apeldoorn
Nesselande Voor Elkaar - Zevenhuizen 
Abiant Lycurgus - Groningen 
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem

Dames 1 
Topdivisie
Nijhuis Telecom/Sudosa Desto - Assen
Pharmafilter US - Amsterdam
Stichting Topvolleybal Donitas 
VV Alterno 2 - Apeldoorn
Prisma Worx VC - Weert 
VV Utrecht - Utrecht
ikwilvanmijnautoaf.nl - Denekamp
IBM Client Innov./Veracles - Groningen
Prima Donna Kaas - Huizen
Ecare Apollo 8 - Borne
SV Dynamo - Apeldoorn
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem

Heren 2
Tweede Divisie
Renswouw Volleybal - Renswoude 
Pegasus - Nijmegen
Springendal Set-Up'65 - Ootmarsum
BVC '73 - Barchem
SSS 2 - Barneveld
SSS 3 - Barneveld
Harambee - Enschede
AutovanOort/Rebelle 2 - Dieren
Telecombinatie/WVC 
VVH - Harderwijk
Stichting Webton TV 2 - Hengelo
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem

Dames 2 
Derde Divisie
Pegasus 2 - Nijmegen
V.C.V. 2 - Varsseveld
Spiker - Eerbeek
VoCaSa 3 - Arnhem
Trivos - Wijchen
D.V.O. - Hengelo(Gld)
VV Alterno 4 - Apeldoorn
AutovanOort/Rebelle - Dieren 
Heyendaal - Nijmegen
Gemini - Borculo
Vollverijs - Terborg
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem

Heren 3 
Promotieklasse B
WSV 2 - Warnsveld
Wevoc 3 - Westervoort
Dash - Vorden
Vios Eefde 2 - Eefde
BOVO 3 - Aalten
Tornax - Ruurlo
Sparta - Zelhem
WIK - Steenderen 
Labyellov - Zevenaar
D.V.O. - Hengelo(Gld)
Wevoc 3 - Westervoort
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem
 

            Uitwedstrijd

             Thuiswedstrijd

Wedstrijdschema 2016-2017

24-09-16

01-10-16

08-10-16

15-10-16

16-10-16

22-10-16

26-10-16

29-10-16

30-10-16

05-11-16

12-11-16

13-11-16

19-11-16

23-11-16

26-11-16

03-12-16

10-12-16

11-12-16

17-12-16

14-01-17

15-01-17

21-01-17

28-01-17

04-02-17

05-02-17

11-02-17

25-02-17

03-03-17

04-03-17

11-03-17

12-03-17

19-03-17

25-03-17

26-03-17

01-04-17

08-04-17

22-04-16

Draisma Dynamo 1

TT Papendal 1

SV Land Taurus 1

Vallei Volleybal

ARBO Rotterdam Volley

Advisie SSS 1

VC Zwolle 1

Inter Rijswijk 1

vv Alterno 1

Nesselande Voor Elkaar 1

Abiant Lyvcurgus 1

TT Papendal 1

SV Land Taurus 1

Vallei Volleybal

ARBO Rotterdam Volley

Advisie SSS 1

VC Zwolle 1

Inter Rijswijk 1

vv Alterno 1

Nesselande Voor Elkaar 1

Abiant Lyvcurgus 1

Draisma Dynamo 1

Nijhuis Tel./Sudosa Desto 1

Pharmafilter US

Donitas 1

VV Alterno 2

Prisma Worx VC Weert 1

VV Utrecht 1

ikwilvanmijnautoaf.nl 2

IBM Client Inn/Veracles 1

Prima Donna Kaas 1

Ecare Apollo 8 1

Nijhuis Tel./Sudosa Desto 1

Pharmafilter US

Donitas 1

VV Alterno 2

Prisma Worx VC Weert 1

Dynamo Apeldoorn

VV Utrecht 1

ikwilvanmijnautoaf.nl  2

IBM Client Inn./Veracles 1

Prima Donna Kaas 1

Ecare Apollo 8 1

sv Dynamo Apeldoorn

Renswouw 1

Pegasus 1

Springendal Set-Up'65 1

BVC'73 1

SSS 3

SSS 2

Harambee 1

AutovanOort/Rebelle 2

Telecombinatie/WVC 1

VVH 1

Stichting Webton TV 2

Pegasus 1

Springendal Set-Up'65 1

BVC'73 1

SSS 3

SSS 2

Harambee 1

AutovanOort/Rebelle 2

Telecombinatie/WVC 1

VVH 1

Stichting Webton TV 2

Renswouw 1

Pegasus 1

V.C.V. 1

Spiker 1

VoCaSa 3

Trivos 1

D.V.O. 1

VV Alterno 4

AutovanOort/Rebelle 1

Heyendaal 1

Gemini 1

Vollverijs 1

V.C.V. 1

Spiker 1

VoCaSa 3

Trivos 1

D.V.O. 1

VV Alterno 4

AutovanOort/Rebelle 1

Heyendaal 1

Gemini 1

Vollverijs 1

Pegasus 1

WSV 2

Wevoc 3

Dash 1

Vios Eefde 2

BOVO 3

Tornax 1

Sparta Zelhem 1

WIKI Steenderen 1

Labyellov 1

D.V.O. 1

Wevoc 3

Dash 1

Vios Eefde 2

BOVO 3

Tornax 1

Sparta Zelhem 1

WIK Steenderen 1

Labyellov 1

D.V.O. 1

WSV 2

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

Heren 1 Dames 1 Heren 2 Dames 2 Heren 5

Aanvangstijden:
Heren 1 Zaterdag  20.00 uur   Zondag  16.30 uur
Dames 1 Zaterdag  19.00 uur   Zondag  14.00 uur
Heren  2 Zaterdag  15.30 uur 
Dames 2 Zaterdag  15.30 uur 
Heren 5 Zaterdag  13.00 uur

Eredivisie Topdivisie 2e Divisie 3e Divisie Promotieklasse



Heren 1 
Eredivisie
Draisma Dynamo - Apeldoorn
TT Papendal - Arnhem
SV Land Taurus - Houten
Vallei Volleybal - Ede
ARBO Rotterdam Volley - Rotterdam
Advisie SSS - Barneveld
VC Zwolle - Zwolle
Inter Rijswijk - Rijswijk
VV Alterno - Apeldoorn
Nesselande Voor Elkaar - Zevenhuizen 
Abiant Lycurgus - Groningen 
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem

Dames 1 
Topdivisie
Nijhuis Telecom/Sudosa Desto - Assen
Pharmafilter US - Amsterdam
Stichting Topvolleybal Donitas 
VV Alterno 2 - Apeldoorn
Prisma Worx VC - Weert 
VV Utrecht - Utrecht
ikwilvanmijnautoaf.nl - Denekamp
IBM Client Innov./Veracles - Groningen
Prima Donna Kaas - Huizen
Ecare Apollo 8 - Borne
SV Dynamo - Apeldoorn
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem

Heren 2
Tweede Divisie
Renswouw Volleybal - Renswoude 
Pegasus - Nijmegen
Springendal Set-Up'65 - Ootmarsum
BVC '73 - Barchem
SSS 2 - Barneveld
SSS 3 - Barneveld
Harambee - Enschede
AutovanOort/Rebelle 2 - Dieren
Telecombinatie/WVC 
VVH - Harderwijk
Stichting Webton TV 2 - Hengelo
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem

Dames 2 
Derde Divisie
Pegasus 2 - Nijmegen
V.C.V. 2 - Varsseveld
Spiker - Eerbeek
VoCaSa 3 - Arnhem
Trivos - Wijchen
D.V.O. - Hengelo(Gld)
VV Alterno 4 - Apeldoorn
AutovanOort/Rebelle - Dieren 
Heyendaal - Nijmegen
Gemini - Borculo
Vollverijs - Terborg
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem

Heren 3 
Promotieklasse B
WSV 2 - Warnsveld
Wevoc 3 - Westervoort
Dash - Vorden
Vios Eefde 2 - Eefde
BOVO 3 - Aalten
Tornax - Ruurlo
Sparta - Zelhem
WIK - Steenderen 
Labyellov - Zevenaar
D.V.O. - Hengelo(Gld)
Wevoc 3 - Westervoort
Seesing Personeel|Orion - Doetinchem
 

            Uitwedstrijd

             Thuiswedstrijd

Wedstrijdschema 2016-2017

24-09-16

01-10-16

08-10-16

15-10-16

16-10-16

22-10-16

26-10-16

29-10-16

30-10-16

05-11-16

12-11-16

13-11-16

19-11-16

23-11-16

26-11-16

03-12-16

10-12-16

11-12-16

17-12-16

14-01-17

15-01-17

21-01-17

28-01-17

04-02-17

05-02-17

11-02-17

25-02-17

03-03-17

04-03-17

11-03-17

12-03-17

19-03-17

25-03-17

26-03-17

01-04-17

08-04-17

22-04-16

Draisma Dynamo 1

TT Papendal 1

SV Land Taurus 1

Vallei Volleybal

ARBO Rotterdam Volley

Advisie SSS 1

VC Zwolle 1

Inter Rijswijk 1

vv Alterno 1

Nesselande Voor Elkaar 1

Abiant Lyvcurgus 1

TT Papendal 1

SV Land Taurus 1

Vallei Volleybal

ARBO Rotterdam Volley

Advisie SSS 1

VC Zwolle 1

Inter Rijswijk 1

vv Alterno 1

Nesselande Voor Elkaar 1

Abiant Lyvcurgus 1

Draisma Dynamo 1

Nijhuis Tel./Sudosa Desto 1

Pharmafilter US

Donitas 1

VV Alterno 2

Prisma Worx VC Weert 1

VV Utrecht 1

ikwilvanmijnautoaf.nl 2

IBM Client Inn/Veracles 1

Prima Donna Kaas 1

Ecare Apollo 8 1

Nijhuis Tel./Sudosa Desto 1

Pharmafilter US

Donitas 1

VV Alterno 2

Prisma Worx VC Weert 1

Dynamo Apeldoorn

VV Utrecht 1

ikwilvanmijnautoaf.nl  2

IBM Client Inn./Veracles 1

Prima Donna Kaas 1

Ecare Apollo 8 1

sv Dynamo Apeldoorn

Renswouw 1

Pegasus 1

Springendal Set-Up'65 1

BVC'73 1

SSS 3

SSS 2

Harambee 1

AutovanOort/Rebelle 2

Telecombinatie/WVC 1

VVH 1

Stichting Webton TV 2

Pegasus 1

Springendal Set-Up'65 1

BVC'73 1

SSS 3

SSS 2

Harambee 1

AutovanOort/Rebelle 2

Telecombinatie/WVC 1

VVH 1

Stichting Webton TV 2

Renswouw 1

Pegasus 1

V.C.V. 1

Spiker 1

VoCaSa 3

Trivos 1

D.V.O. 1

VV Alterno 4

AutovanOort/Rebelle 1

Heyendaal 1

Gemini 1

Vollverijs 1

V.C.V. 1

Spiker 1

VoCaSa 3

Trivos 1

D.V.O. 1

VV Alterno 4

AutovanOort/Rebelle 1

Heyendaal 1

Gemini 1

Vollverijs 1

Pegasus 1

WSV 2

Wevoc 3

Dash 1

Vios Eefde 2

BOVO 3

Tornax 1

Sparta Zelhem 1

WIKI Steenderen 1

Labyellov 1

D.V.O. 1

Wevoc 3

Dash 1

Vios Eefde 2

BOVO 3

Tornax 1

Sparta Zelhem 1

WIK Steenderen 1

Labyellov 1

D.V.O. 1

WSV 2

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

SUPERSUPERSUPERSundaySundaySunday

Heren 1 Dames 1 Heren 2 Dames 2 Heren 5

Aanvangstijden:
Heren 1 Zaterdag  20.00 uur   Zondag  16.30 uur
Dames 1 Zaterdag  19.00 uur   Zondag  14.00 uur
Heren  2 Zaterdag  15.30 uur 
Dames 2 Zaterdag  15.30 uur 
Heren 5 Zaterdag  13.00 uur

Eredivisie Topdivisie 2e Divisie 3e Divisie Promotieklasse



Hoofd
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