
Zaterdag 8 december 2018

TRIBUNE-INFO

Orion Volleybal Time Out'7513.00 uur   -  H3 H1
15.00 uur Orion Volleybal  - WIK Steenderen   D2 D1

15.00 uur  - SURFspot.nl-USV Orion Volleybal H2 H1
 Orion Volleybal  - Prima Donna Kaas 18.00 uur  D1 D1
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W e s t e n d o r p  T e l . 0 3 1 5 - 2 9 8 4 3 0

Cadeautjes
Veel mensen vinden het leuk, 
de ander ziet er als een berg te-
gen op . . . de december-
maand! In de decembermaand 
zijn wij gewend veel met ca-
deautjes te doen. Veel geven 
en veel ontvangen. Dit doen 
we natuurlijk namens die grijze 
man met die mijter en daarna 
namens de variant met de dik-

ke buik. Het is echt leuk om 
met cadeautjes verwend te 
worden. Dat gedicht dat 
in vele gevallen maar 
net rijmt of  de 'leuke' 
surprise waarin het ca-
deau is verpakt ne-
men we op de koop 
toe. Ook is het  leuk 
om als 'gever' van 
het met zorg uitge-
zochte cadeau, te 
zien hoe blij de ont-

vanger hiermee is. 
Hiervan kun je soms 

minstens zo genieten.

Twee weken geleden dachten 
wij, laten wij de tegenstander 
Alterno eens een leuk cadeau-
tje geven. Dat voelt vast goed. 
Daarnaast had Arno, de huidi-
ge coach van Alterno en na-
tuurlijk ex-coach van de dames 
van Orion, nog geen af-
scheidscadeau gekregen. 
Wel nu, ik kan u het volgende 
vertellen. Het geven van ca-
deautjes voelt lang niet altijd 
goed. 

Zowel voor de speelsters 
als voor de staf  voelde het niet 
zoals gedacht. Ondanks dat we 
dit echt vele malen hebben ge-
daan. Daarom hebben we naar 
wijs beraad besloten om de 
rest van het seizoen geen ca-
deautjes meer uit te delen.

Vandaag is de tegenstander 
PDK uit huizen. Een tegen-
stander die het op dit moment 
lastig heeft in de competitie. 
Voor de beker hebben we al 
eens tegen ze gespeeld. 
Toen met 3-0 gewonnen, maar 
iedereen weet hoe dat zit met 
de garanties. 
Natuurlijk hoopt PDK op nog 
een paar achtergebleven ca-
deautjes. Maar helaas de zak is 
helemaal leeg!

Ik wens u allemaal weer veel 
plezier,

Stand Topdivisie  

 1 OBEG Donitas D1 9 -  21

 2 Peelpush D1 9 -  20

 3 VV Utrecht D1 8 -  18

 4 VoCASA D1 9 -  18

 5 Orion Volleybal D1 9 -  16

 6 IMS/Voltena D1 7 -  13

 7 Laudame Fin. VCN D1 7 -  10

 8 Inn.makelaars.nl WSV D1 9 -  10

 9 SV Dynamo D1 9 -  9

 10 Prima Donna Kaas D1 8 -  7

 11 Dros-Alterno D2 8 -  6

 12 IBM/Veracles D1 8 -  2
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Prima Donna Kaas Huizen Dames 1

Officials: 1e Scheidsrechter: Martin Schuurman, 2e Scheidsrechter: Wytze de Jong,

 

                

Orion Volleybal Dames 1
 1 Heleen Fokkinga 25 jaar 1.80 m Midspeelster 
 2  Sanne Heusinkveld 31 jaar 1.87 m Midspeelster 
 3  Iris Reulink 25 jaar 1.80 m Midspeelster
 4  Marije van der Velde* 30 jaar 1.80 m Passer/loper
 5 Sandra Duinkerken 27 jaar 1.78 m Libero 
 6   Bente Veenstra 24 jaar 1.78 m Spelverdeelster
 7  Dirkje Berendsen 26 jaar 1.86 m Spelverdeelster 
 8  Laura Klaver 24 jaar 1.83 m Diagonaal
 9  Maureen Reulink 22 jaar 1.72 m Passer/loper
 10  Linda te Molder 29 jaar 1.81 m Diagonaal
 11  Silke Bruil 16 jaar 1.86 m Passer/loper
 12  Jaël Veenstra 26 jaar 1.74 m Libero
  *Geblesseerd en vervangen door:

 4 Michelle van der Wens 30 jaar 1.83 m Midspeelster 

Trainer/coach: Marcel van Zuijlen  Fysiotherapeut: Martin Moons
Assistent/trainer: Jet Timmers  Teammanager: Michel Lenderink 

Beoordelaar: Hans van Elst, Lijnrechters: Hans Albers en Herbert Reindsen.

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud V L O E R V E R W A R M I N G

 1 Kristy Beyazkaya Passer/loper
 2 Yara van Keeken Spelverdeler
 3 Daniela de Hooge Midspeelster
 4 Marleen Veldhuis Midspeelster
 5 Mira Innemee Diagonaal
 6 Kirsten Sparnaay Passer/loper
 7 Mable Hengeveld Passer/loper
 8 Lizzy Koole Midspeelster
 9 Famke Boonstra Diag./passer/loper
 11 Savanna van Gulijk Spelverdeelster
 12 Angelique Verheul Libero
 13 Carla Mulli Passer/loper

  
Coach/trainer: Ali Moghadassian  Fysiotherapeut: Melany Arends
Ass.trainer: Marc-Jan de Bont, Lisanne Scholte Manager: Mireille Bleeker 
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DOOR DAMES 1

Deze week hebben wij 
een speciaal stukje over een van onze kleinste, 
maar toch ook grootste, supporter: Faye Lende-
rink. Velen van jullie zullen Faye wel eens gezien 
hebben in onze eigen Home of  Orion, of  als vol-
leybalster of  als een van onze ballenmeisjes. 
Een echte volleyballiefhebster! 

Faye is dochter van onze manager Michel en gaat 
vaak mee naar onze trainingen en/of  wedstrijden. 
Ze helpt met ballen ophalen, aangeven, met tellen 
en nog veel meer. Daarom willen wij Faye van-
daag graag in het zonnetje zetten! Lees hier een 
paar leuke weetjes over Faye.

1. Faye maakt soms nog meer volleybaluren in de 
week dan wijzelf. Ze is bij bijna elke training/ 
wedstijd aanwezig, is ballenmeisje, volleybalt daar-
naast zelf  ook nog bij de CMV team 53 én traint 
1 keer in de week bij de regiotraining!
2. Faye is op vijfjarige leeftijd begonnen met vol-
leyballen. Dat was bij Labyellov in Zevenaar. 
Op haar zesde is ze naar Orion gekomen, geluk-
kig maar voor ons!
3. Stiekem vraagt Faye op zaterdag aan papa of  ze 
met ons mee mag eten tussen de training en de 
wedstrijd. En dat vinden wij uiteraard heel erg ge-
zellig!
4. Celeste Plak is haar favoriet bij het Nederland 
team en haar grote voorbeeld.5. Faye is een ster in 
handstanden maken. Haar favoriete moment is tij-
dens de uitleg van onze trainer Marcel.
6. Stiekem zijn Iris en Bente haar favorieten bij 
Orion Dames 1.
7. Faye wil graag haar grote broer achterna gaan, 
dus ook naar pre-jeugd en vanaf  daar nog verder. 

Maar haar eerste doel is om de plek van Bente in 
Orion Dames 1 over te nemen. Jullie snappen dus 
wel dat wij zijn heel blij met onze trouwe suppor-
ter/hulptrainer Faye en we hopen dat ze dit nog 
lang blijft doen!

Ook vandaag hebben wij mini's die ons gaan 
assisteren. Deze twee meiden komen vandaag 
ons team versterken. Vandaag openen Marit 
en Maure samen de wedstrijd tegen PDK. Zij 
mogen de eerste rally van de wedstrijd spe-
len. Wij stellen ze beiden graag aan u voor:
Marit de Vries is 10 jaar oud en zit in groep 
7 van de Plattenburg. Ze houdt van tekenen, 
knutselen en natuurlijk van volleybal. Ze 
speelt in team 51 en vindt de trainingen en 
wedstrijden altijd super leuk. Ze zijn zelfs 
nog ongeslagen dit jaar!
Maure Ketelaar is ook 10 jaar oud. Ze speelt 
nu in team 52 en speelt al een paar jaar vol-
leybal. Ze is dol op dieren en helemaal op 
haar konijn. Verder is ze gek op  knutselen, 
muziek luisteren, skiën, mountainbiken en 
leest ze graag de boeken van Jochem Meijer. 
Meiden, heel veel plezier tijdens de wedstrijd 
en hopelijk zien we jullie weer terug over een 
paar jaar.

Mini's
van de
week

Faye
V O L L E Y B A L L I E F H E B S T E R



DOOR DAMES 1

Deze week hebben wij 
een speciaal stukje over een van onze kleinste, 
maar toch ook grootste, supporter: Faye Lende-
rink. Velen van jullie zullen Faye wel eens gezien 
hebben in onze eigen Home of  Orion, of  als vol-
leybalster of  als een van onze ballenmeisjes. 
Een echte volleyballiefhebster! 

Faye is dochter van onze manager Michel en gaat 
vaak mee naar onze trainingen en/of  wedstrijden. 
Ze helpt met ballen ophalen, aangeven, met tellen 
en nog veel meer. Daarom willen wij Faye van-
daag graag in het zonnetje zetten! Lees hier een 
paar leuke weetjes over Faye.

1. Faye maakt soms nog meer volleybaluren in de 
week dan wijzelf. Ze is bij bijna elke training/ 
wedstijd aanwezig, is ballenmeisje, volleybalt daar-
naast zelf  ook nog bij de CMV team 53 én traint 
1 keer in de week bij de regiotraining!
2. Faye is op vijfjarige leeftijd begonnen met vol-
leyballen. Dat was bij Labyellov in Zevenaar. 
Op haar zesde is ze naar Orion gekomen, geluk-
kig maar voor ons!
3. Stiekem vraagt Faye op zaterdag aan papa of  ze 
met ons mee mag eten tussen de training en de 
wedstrijd. En dat vinden wij uiteraard heel erg ge-
zellig!
4. Celeste Plak is haar favoriet bij het Nederland 
team en haar grote voorbeeld.5. Faye is een ster in 
handstanden maken. Haar favoriete moment is tij-
dens de uitleg van onze trainer Marcel.
6. Stiekem zijn Iris en Bente haar favorieten bij 
Orion Dames 1.
7. Faye wil graag haar grote broer achterna gaan, 
dus ook naar pre-jeugd en vanaf  daar nog verder. 

Maar haar eerste doel is om de plek van Bente in 
Orion Dames 1 over te nemen. Jullie snappen dus 
wel dat wij zijn heel blij met onze trouwe suppor-
ter/hulptrainer Faye en we hopen dat ze dit nog 
lang blijft doen!

Ook vandaag hebben wij mini's die ons gaan 
assisteren. Deze twee meiden komen vandaag 
ons team versterken. Vandaag openen Marit 
en Maure samen de wedstrijd tegen PDK. Zij 
mogen de eerste rally van de wedstrijd spe-
len. Wij stellen ze beiden graag aan u voor:
Marit de Vries is 10 jaar oud en zit in groep 
7 van de Plattenburg. Ze houdt van tekenen, 
knutselen en natuurlijk van volleybal. Ze 
speelt in team 51 en vindt de trainingen en 
wedstrijden altijd super leuk. Ze zijn zelfs 
nog ongeslagen dit jaar!
Maure Ketelaar is ook 10 jaar oud. Ze speelt 
nu in team 52 en speelt al een paar jaar vol-
leybal. Ze is dol op dieren en helemaal op 
haar konijn. Verder is ze gek op  knutselen, 
muziek luisteren, skiën, mountainbiken en 
leest ze graag de boeken van Jochem Meijer. 
Meiden, heel veel plezier tijdens de wedstrijd 
en hopelijk zien we jullie weer terug over een 
paar jaar.

Mini's
van de
week

Faye
V O L L E Y B A L L I E F H E B S T E R



Vo o r b e s c h o u w i n g

door Jeroen Hamminga, trainer/coach Dames 2

O R I O N  D A M E S 2 - W I K S T E E N D E R E N D A M E S 1

Doetinchemseweg 8
7035 CR Kilder
Telefoon: 0314 - 68 32 51
E-mail: info@groeiendgroen.nl

Groeiend Groen
Kwekerij - Hoveniersbedrijf

www.groeiendgroen.nl 

Tegelwerk, 
Natuursteen, 
Afwerkvloeren
Ook voor betonlook: 
Badkamers, vloeren, wanden, 
keukens, meubilair…

R O T S
R

T E G E L Z E T B E D R I J F 

Mooie dingen!
Na vier opeenvolgende uit-
wedstrijden voor D2 is het ein-
delijk weer tijd voor een wed-
strijd in onze eigen hal! 
Tegen Rivo Rijssen werd met 
3-1 gewonnen. Ook de tweede 
ronde van de beker werd met 
dezelfde cijfers, hetzij met wat 
meer moeite, gewonnen van 
WSV D2. 

In Apeldoorn ontmoetten wij 
Alterno D3, die om onbeken-
de reden drie wedstrijden min-
der gespeeld hebben dan de 
rest. Lastig om in te schatten 
wat we van ze mochten ver-
wachten. Het werd met recht 
een kraker, waarbij onze mei-
den weer aan het langste eind 
trokken. 

Afgelopen zaterdag vonden 
we helaas op dit moment onze 
meerdere in de nummer 1 in 
onze poule, Tornado D1. 
Verrassend genoeg werden zij 
in de beker uitgeschakeld door 
een eerste klasse team. 
Dus misschien ook wel kansen 
voor ons! Ondanks dat we in 
de eerste set tot 17-17 gelijk 
optrokken en in de vierde set 
tot ver in de set 4 punten voor-
stonden was Tornado op dit 
moment nog een maat te 
groot voor ons. 

Het is volgens mij duidelijk dat 
we met elkaar mooie dingen 
doen! 

En dan bedoel ik niet alleen 
binnen ons team. D2 blijft on-
danks veel blessures 100% ge-
motiveerd om met elkaar beter 
te worden. Maar wij weten ons 
dan ook gesteund door zoveel 
meiden uit de andere lijnteams. 

Het is top om te zien dat Mar-
lijn en Floor (B1), Roos (D6) 
Kimberley, Hannah, Malon en 
Myrthe (D3) en Silke (D1) alle-
maal hun bijdrage willen leve-
ren om D2 te helpen. En cre-
ëren daarmee voor zichzelf  
weer nieuwe leermomenten 
om beter te worden. Waar 
in die teams ook met 
drive en plezier 
wordt gevolley-
bald. Met ook uit-
zicht op goede re-
sultaten: de B1 
heeft uitzicht op 
de topklasse, D6 
en D3 op het kam-
pioenschap, D2 op 
linker rijtje en D1 draait 
goed bovenin de topdivisie 
mee. Dat belooft mooie ding-
en voor de tweede helft . . .

D2 wenst jullie alvast fijne 
feestdagen, maar nu eerst nog 
een mooie wedstrijd tegen de 
nummer 2: WIK Steenderen.

RESTAURANT
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Orion Volleybal Dames 2Orion Volleybal Dames 2Orion Volleybal Dames 2

1 Jody Stevering, 2 Sophie de Munck, 3 Marlijn Stelwagen, 4 Hannah Jansen, 
7 Anne Overbeek, 8 Myrthe Eijkelkamp, 9 Irene Bloem, 10 Robin Hekkers, 
11 Marre Raddatz, 12 Zoë Go, 13 Julia Harmsen. Trainer/coach: Jeroen Hamminga.

GIRA SOLE SPORT en GIRA SOLE ART stimuleren sportieve, 
artistieke en culturele samenwerking tussen Italië en Nederland. 
Website: Girasoleart.eu

GIRA SOLE SPORT
WIK Steenderen Dames 1WIK Steenderen Dames 1WIK Steenderen Dames 1

1 Carolien Giesen, 2 Laury van Koot, 3 Femke Nijkamp, 4 Melanie Leferink, 5 Ienske Rutjes,
6 Anne van Halen, 7 Pauline Drouen, 10 Nienke Lammersen, 11 Celina Brander, 
12 Lian Leunk, 14 Mara Rutjes. Trainer/coach: Alfonso Volpe, Ass. trainer/coach: Jasper Geurts.
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Stand Derde divisie A

l i l i an s ee t pa l e i s@out l ook . c om

 1 Tornado Geesteren D1 9 -  39

 2 WIK Steenderen D1 9 -  32

 3 Springendal-Set-Up`65 D3 8 -  29

 4 Krekkers D2 9 -  26

 5 LEDnovate Esch Stars D1 9 -  26

 6 Kerkemeijer Gemini D1 9 -  23

 7 Orion Volleybal D2 10 -  23

 8 Twente '05 D1 9 -  19

 9 Morgana DVO D1 9 -  19

 10 Dros-Alterno D3 7 -  15

 11 Rivo Rijssen D2 9 -  7

 12 De Hofnar-Bovo D1 9 -    7

Vandaag staat de laatste wed-
strijd van de eerste helft op het 
programma! Een helft die niet 
helemaal vlekkeloos verliep. 

Al voordat de competitie be-
gon werd het eerste slachtoffer 
getroffen door de 'vloek' die 
wel over ons team lijkt te zit-
ten, de blessurevloek! 
Hannah ging door haar enkel 
waardoor ze de eerste paar 
wedstrijden heeft moeten mis-
sen. Snel daarna moest Marre's 
enkel er ook aan geloven. 
Marre is nog steeds bezig met 
haar herstel en wij hopen haar 
in de tweede helft weer te kun-
nen zien binnen de lijnen! 
Helaas hield het hierbij niet op 
en kreeg Irene een blessure 
aan haar knie waardoor ook zij 
nog bezig is met haar herstel 
en de tweede helft hopelijk 
weer inzetbaar is. 

Met maar negen speelsters in 
het team werd de bezetting erg 
krap. Gelukkig zijn elke week 
weer een aantal speelsters uit 
dames 3, de B1 en dames 6 be-
reid om ons te helpen, waar-
voor wij erg dankbaar zijn! 
Daarnaast is Inge van Zoggel 
al een aantal weken bij dames 
2 te zien. Inge komt ons bij de 
thuiswedstrijden versterken als 
spelverdeelster. 

Wij sluiten deze seizoenshelft 
af  met een verlaat bezoek van 
sinterklaas op 15 december. 
Op 5 januari zullen een aantal 
van ons ook nog deelnemen 
aan het Open Club toernooi. 
Vervolgens begint op 12 janu-
ari de tweede helft van de com-
petitie met een thuiswedstrijd 
tegen LEDnovate Esch Stars 
dames 1. Na een paar weken 
rust hopen we deze tweede 
helft met een fitte ploeg te kun-
nen starten.

De  seizoenshelfteerste
D O O R M Y R T H E E I J K E L K A M P , D A M E S 2
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      Pizzabaas
wil succes delen met Orion
Wat hebben New York Piz-
za en Orion  op dit moment 
gemeen? Beide hebben een 
jubileum te vieren.

New York Pizza bestaat dit 
jaar  als keten 25 jaar. Het be-
gon in 1993 met één pizzeria 
op het Spui in Amsterdam. 
Nu zijn  er vele vestigingen in 
Nederland. Dit zilveren jubi-
leum werd gevierd met acties 
en kent een laatste attractie in 
de maand december.

Orion heeft het dubbele, ofte-
wel gouden jubileum, nog in 
het verschiet. Dat is volgend 
jaar, om precies te zijn 5 sep-
tember 2019. Op 5 september 
1969 werd de naam Orion uit 
de hoge hoed getoverd tijdens 
een algemene ledenvergade-
ring en waren o.a. Bronbeek-
gangers, DVC, VDS, Phoenix 
verleden tijd. Dit jubileum zal 
volgend jaar de nodige aan-
dacht krijgen en gevierd wor-
den. Eén van de activiteiten is 
mogelijk een New York Pizza-
toernooi.

Roy Leuverink, sinds juli 2017 
franchiser  van New York Piz-
za aan de Terborgseweg 31 in 
Doetinchem, ziet zijn huidige 
zaak helemaal zitten. 
Toen ik nog  op het Isalacolle-
ge zat, had ik een bijbaantje als 
bezorger bij New York Pizza. 
Ik begon dit werk steeds leu-
ker te vinden en dacht  ‘dit wil 
ik ooit zelf  doen’. Nou, zo is 
het gekomen.’’ 
Roy draagt Orion een warm 
hart toe en is maar wat graag 
subsponsor bij het jeugdige Da-
mes 2 en Heren 3. De naam 
van zijn bedrijf  siert niet alleen 
de broekjes van de Dames 2, 
maar de mouwen van de shirts 
van Heren 3. 

Ook het logo staat op beider 
shirts. ,,Ik ben trots dat New 
York Pizza een steuntje in de 
rug kan zijn voor Orion. 
En wil eigen succes, omzetstij-
ging en steeds meer blijven ver-
groenen, graag delen met pres-
taties van Orion. Roy zegt zelf  
sportief   genoeg te zijn: ,,Maar 
door tijdgebrek kom ik er niet 
toe. Ik doe nu  een beetje acro-
batiek met pizza’s,’’ lacht hij, 
,,uit zo’n klein deegbolletje 
moet al draaiend een heuse piz-
zabodem ontstaan, die een-
maal ovenklaar de later zo kro-
kante basis is voor alle variaties 
op de kaart.’’ 

Leuverink verschaft werk aan 
38 personeelsleden, onder wie
een flink aantal scholieren die 
op deze manier een zakcentje 
bijverdienen. ,,We rouleren in 
wisseldiensten, het weekend is 
het drukst. Door de groei kan 
ik nog best wat jeugdige vol-
leyballers/volleybalsters in de 
leeftijd van 15-19 jaar gebrui-
ken.’’

Als werkgever is hij zeer te 
spreken over de milieubewuste 
rode draad in het concept van
New York Pizza. ,,Dat varieert 
van het gebruik van biologisch 
afbreekbaar plastic tot het dra-
gen van organische katoenen 
shirts en petten voor alle mede-
werkers. Ook maken we ge-
bruik van elektrische fietsen en 
-scooters bij de uitbreng. Het 
milieu gaat ons allemaal aan.” 

 
                                                                                                                   

Terborgseweg 31a                                                                                                                                  
7001 GM Doetinchem                                                                                                                   

JAAR VOLLEYBAL IN DOETINCHEM

1 9 6 9 2 0 1 9

Roy Leuverink zoekt volleyballers 
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door Björn Proost, trainer/coach Heren 2

Vo o r b e s c h o u w i n g
O R I O N H E R E N  -2  S U R F S P O T. N L - U S V H E R E N 1

Voor lekker eten naar het Wapen van Heeckeren
www.wapenvanheeckeren.nl

ook voor feesten, partijen en vergaderingen

Stand Eerste divisie

 1 SURFspot.nl - USV H1 9 -  33

 2 AVV Keistad HS 1 9 -  31

 3 Springendal-Set-Up`65 H1 9 -  29

 4 Axell Claims / Sovoco H1 9 -  24

 5 Focus4U Woudenberg H1 8 -  22

 6 Orion Volleybal H2 9 -  21

 7 EVV Bultman-Hartholt H1 8 -  20

 8 VC Sneek H1 9 -  20

 9 Scylla H1 9 -  20

 10 FOOX Olhaco H1 9 -  17

 11 Avior H1 9 -  14

 12 Hovoc H1 9 -  14

Beleid
Hij was gestopt bij het nati-
onale hockeyteam als kee-
per omdat hij het niet eens 
was met het wisselbeleid 
van de trainer. De trainer, 
Max Caldas, die succes-
coach bij de dames was, 
had een beleid met veel spe-
lerswisselingen, terwijl de 
speler vond dat de beste spe-
lers altijd moesten spelen.

Dat is het nadeel van team-
sport, er is namelijk het beleid-
stermijn die langer duurt dan 
het termijn van de speler. 
Dit kan betekenen dat als je 
om je heen geen spelers van ge-
lijkwaardig niveau hebt of  spe-
lers met andere kwaliteiten, 
het moeilijk kan worden als 
speler in een team. Los van 
mentale en intrinsieke motiva-
tie die spelen.

Zo is een beleid dan ook het 
belangrijkste als coach om te 
hebben, zonder beleid zijn het 
keuzes die gemaakt zijn op ba-
sis van eigen voorkeuren. Een 
beleid loopt meestal vijf  jaar 
vooruit dat blijft het puntje in 
de horizon. Een beleid loopt 
meestal langer dan een speler, 
coach of  bestuur. Het is mooi 
om te zien dat dit beleid waar 
ik me nu drieënhalf  jaar in heb 
mogen mengen ook resultaten 
brengt welke men wil zien. 

Dit is dus ook iets wat ver 
voor mijn tijd is ingezet en 
waar ik maar een onderdeel 
van mag zijn. Nu spelen er 
twee clubs tegen over elkaar 
die allebei een heel ander be-
leid hebben en waar de achter-
gronden compleet anders zijn. 
De ene club, als vereniging in 
Doetinchem die vanuit de 
jeugd op kan bouwen en in de 
Achterhoek een grote aantrek-
kingskracht heeft. Protos zit 
daarentegen in Utrecht en is 
een studentenvereniging die 
elk jaar weer nieuwe studenten 
krijgt en ziet vertrekken, met 
veel concurrentie.

Vandaag zullen we kijken wel-
ke spelers tevreden zijn met 
het beleid.

R O T S
T E G E L Z E T B E D R I J F 
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 1  Menno van der Ster,  2  Gijs Heusinkveld,  3 Rutger Sloot, 4  Maarten Visser,  5  Jan Horstink, 
6  Simon Eelderink, 7  Luuk hoge Bavel, 8   Dean Rots, 9  Peter te Molder, 10  Kees Merkx,  
11  Peter Paul Dijkman, 1 2  Jurjen Nijkamp. Trainer/coach: Björn Proost, Assistent-trainer/coach: 
Karel Mollevanger, Teammanager: Marco Buiting.
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D O O R 

J U R J E N N I J K A M P , 

H E R E N 2

SURFspot.nl-USV Heren 1SURFspot.nl-USV Heren 1SURFspot.nl-USV Heren 1
Bart Vlasblom, David Hetterschijt, Ries Verhoeven,  Tom Niessen, Niek Marchal,
 Jochem Bloem, Oscar Scholing,  Jasper Rietman, Lode Notermans,  Alexander Kraan, 
Sven de Koe,  Lasse Jonker, Olaf  Buter. Trainer/coach: Jorad de Vries, Vincent Henskens. 

Bij menigeen is het wel bekend 
dat Heren 2 bij vlagen nog wel 
een aardig niveau kan neerzet-
ten in het volleybalveld. 
Wat echter geen algemene ken-
nis is, is dat ditzelfde team op 
intellectueel niveau nog een 
aardig, voor velen verborgen, 
niveau haalt. Nu vraagt u zich 
wellicht af: kan dat stelletje on-
derbehaarde bavianen über-
haupt wel in volledige zinnen 
communiceren? Ik kan me de-
ze gedachte voorstellen wan-
neer je ons na twee uur uit een 
busje ziet komen. Dan hoor je 
vaak niet veel meer dan ‘kof-
fie’, ‘kakken’ of  ‘honger’. 
Dus om dit stigma te doorbre-
ken zal ik een aantal voorbeel-
den noemen dat bewijst dat 
wij toch wel degelijk diepgang 
hebben.

De keuze tussen Bökkers en Jo-
vink wordt bewust gemaakt 
aan de hand van de afstand tus-
sen de geografische oorsprong 
van het Nedersaksische dialect 
van de desbetreffende band. 
Daarnaast zijn we ook in een 
vergevorderd stadium met ons 
onderzoek naar de mogelijkhe-
den om volleybal te stimuleren 
bij de Achterhoekse jeugd. 
De oprichting van de stichting 
'Orion H2 stimuleert volleybal 
bij de Achterhoekse jeugd' is 
zo goed als afgrond en er is al 
geboden op de bijbehorende 
rijdende reclamezuil. 

Deze reclamezuil, in de basis 
een 9-persoons Mercedes 
Sprinter, wordt onze uitvalsba-
sis met volledige themawrap 
(sponsormogelijkheden al van-
af  20 cm2).

Dit zijn natuurlijk randzaken 
maar ook volleybalinhoudelijk 
kunnen we er wat van. 
Een vaak terugkomend discus-
siepunt is waar het omslag-
punt ligt tussen een mannen- 
en vrouwenrally. Zoals bekend 
moet bij een vrouwenrally in 
het mannenvolleybal afgevan-
gen worden. Echter waar de 
overgang tussen mannen- en 
vrouwenrally zit is niet altijd 
even duidelijk. 

Conclusie, we hebben echt wel 
meer inhoud dan alleen de 
lucht die we verplaatsen.

Het verborgen niveau 
       van Heren 2 
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Hier zijn wij dan, Orion da-
mes 3 2018/2019! Dit jaar 
hebben wij in het team 10 
speelsters en worden wij ge-
traind en gecoacht door 
Gera Hendriks. 

Van de 10 speelsters zijn er dit 
seizoen maar liefst 4 nieuwe 
speelsters, namelijk; Marloes 
Meisters, Kimberley Houlton, 
Eline van der Maas en Hannah 
Booiman. 

Samen met alle speelsters 
gaan wij ons best doen om dit 
seizoen bovenaan mee te 
draaien met als doel; kampioen 
worden! Op dit moment staan 
wij op de tweede plaats met 
35 punten uit 8 wedstrijden, 
één wedstrijd minder gespeeld 
dan de koploper die 39 punten 
heeft.

Nu iets over al onze kwalitei-
ten, te beginnen met de oma’s 
van ons team. Dat zijn name-
lijk Eline en Aniek. Zij zorgen 
ervoor dat de gemiddelde leef-
tijd in het team (heeel erg) om-
hoog gaat. Het brengt ook 
voordelen met zich mee, name-
lijk een hele hoop ervaring 
waar de rest van het team pro-
fijt van heeft! 

Dan de benjamins in ons 
team; Hannah en Marloes. 
Deze meiden zijn niet alleen 
nieuw in het team, ze zijn ook 
nog eens de jongste met hun 
15 en 16 jaar. Dit wil niet zeg-
gen dat de tegenstanders niet 

bang hoeven te zijn, want dit 
zijn de echte hardhitters in het 
team! Dus maak jullie borst 
maar nat hoor! 

En de rest van het team? 
Die zitten natuurlijk tussen de 
oma’s en benjamins in! 
Dan gaat het over Charlotte, 
Isa, Kimberley, Malon, Merel 
en Myrthe. Allemaal meiden 
met kwaliteiten, zowel binnen 
als buiten het veld. Ook wan-
neer er aangemoedigd wordt, 
toch Isa? #letophoor 

Dit was dames 3 kort om-
schreven, wij hopen dat jullie 
nu voldoende weten om ons 
nog beter aan te moedigen ;)

Samen met Gera hopen wij 
een mooie prestatie neer te zet-
ten dit seizoen! 

De
kwaliteiten

van
Dames 3

Meisjes B2 kampioen!
Ondanks dat we afgelopen zaterdag niet hebben gespeeld, zijn 
we toch kampioen geworden.
Het was een geweldige eerste helft van het volleybalseizoen. 
Wat hebben we een boel geleerd en wat hebben we af  en toe 
moeten vechten om de wedstrijd te winnen. Maar het is gelukt. 
Ik ben super trots op de meiden en wil ze dan ook hartelijk be-
danken voor hun inzet. Ook de ouders wil ik bedanken voor 
hun support. Op naar de hoofdklasse! (Eddo, trainer en coach B2)

Nieuwjaars
toernooi

Woensdag
2 januari 2019

Inloop: 19.30 uur
Start: 19.45 uur

Afsluiting: 22.45 uur

Jullie komen toch ook?
U komt toch ook? 
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Vrienden en Sponsoren van   de Vriendenclub Orion

      STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM Met de bijdrage van bovenstaande Vrienden en Sponsoren
ondersteunt Vriendenclub Orion Topteams Dames 1/2, Heren 2/3 en Talenten
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Frits Bloemen
DOETINCHEM Tel. 0314 - 34 06 37
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Achterhoek United  
All Sportswear
ACE Accounting BV
Albrand
André en Cindy
Hans Albers 

Jos en Helmie Bosman-Kaalberg
Ankie en Andre Bruil
H.J. Bandstra
Bas Bloem
BAX Advocaten 
Theo Besselink
Dries en Petra Berendsen
Familie Buiting
Frits Bloemen
Hans en Ineke te Beest
Henny Barts
Ilonka Burger
Jaap en Renate Bakker
Jan Bosma
Marco Buiting
Mark en Marian Bloem
Niels Barts
Roel Booij, erevoorzitter
Wim te Beest
Henk Bazen

Ilja Clephas
Coffee and Friends
Conratio Advies
Edwin Caspers/EBC Doetinchem

Dance Department Malden
Hans en Wilma van Dijk
Cecile Dijkman-ter Mors
Cor en Mienie Dales
Guusje en Lea Dassen 
Hans en Ria Dassen
Marsha Dijkman-Faassen
Peter Paul Dijkman
Sil Dassen
 
Ekomurz
Erik Eijkelkamp
G.J. Eggink
Ingrid Eijkelkamp
Optiek Evers

Groen Rijk Steentjes  
Autoschade Groenlo
Eetcafe De Gebroeders
Ina Gerrits
Eetcafe De Groes
Tunnus ierpet     Gafco  
Wijnand Geerdink
Gira Sole Art Sport
Oma Fenny Gerrits

Sandra Kamps
Thea Kranenbarg
Pieter Karels

Jan Luiten
Lindenhovius Opticiens
Marcel Leijzer
Mieke Linsen
Paul en Annelies Löwenthal
Peter en Joke Linsen
Rob Lureman
Van Langen Hoveniers
Lilians Eetpaleis

Bennie en Ria te Molder
de medialist/Geert Hilferink 
Karel Mollevanger
Everhard en Dia Maalderink
Mark te Molder
Medi-fit
Meek's Meubelen
Myrtax Bewindvoering
Martin Moons

New York Pizza
Nori Sushi & Sashinu
Truus Nijman
Henk en Diny Nijkamp

Feestcommissie Orion
Ingrid Oldenkotte
Ronald Overbeek
Tapperij Van Ooijen
Tony Overklift-Vaupel Kleyn

M.J.M. Polderdijk
Miriam Pasman
Nick Penninkhof

Peer Tuincentrum
Peerke
Pizzeria Pibia

Eric Robbers
Bennie Reulink
Familie H. Reindsen
Familie Reinders
Jeroen en Kitty van Ree
Karin Reulink
Michel Raddatz
Radmer Advies/Paul Bloem
Rosendaal Schildergroep
W. Rots
Wilhelm de Ruiter

Ben Spaai
Martin Slotman
Restaurant Syrtaki
Sandra Stevering
Administratiekantoor Sibbel
J.P.J. Siegers
S.F. Siegers
Simac
Drukkerij Siebelink
Sloot Pianoservice
Stadscafé Simons
H. Slutter
M. Smeitink
T. Smeitink
Thea Stevering
Groen Rijk Steentjes
Vincent Scholten
SaZa Topsporthal
Seppworks Sports/Events
Service Centrum Doetinchem
Maria Snijder

Helen en Patrick Thijssen 
Michel Tieleman
Rik Timmers
Tieleman Bouw
Trefa BV
Wim te Tijken

Ubbink BV

J. Vriezen
Maarten Visser
W.N.M. Visser
De niet Vette Vedette
Erik en Rolien Veenstra
Henky de Vriessien
Jan en Martine Velde
Marloes de Vegt
Onnie Verweij
Opa Veenstra
R. Voltman

Bob Wentink
Bertus Weerdmeester
Eric en Christa Wijkstra
Gerard en Annette Wesselink
Henk/Jan en Elsbeth Wegman
Hetty Woltjer
Martien Wassink
René Wiggers
Twan Wiltenburg
Silke Wijkamp
Wapen van Heeckeren

Lindi Zuijlen
Noa van Zuijlen
Paulien Zoethout
Rieke Zanting

Groeiend Groen

GUV Uitvaartzorg
Peter en Ursula Geubbels
Ristorante Gringo's
Peter Geubbels/Ursula Lucassen

Bert Heinen
Bertus Heusinkveld
Annie Hendriks-Peek
Annie Hebing
Arend Hordijk
De Heide Smid
De Hoge Voort
Esther Hengeveld
Freddie en Marian Hekkers
Gera Hendriks 
H. Horstink
Hemmie ten Hoopen
Hennie en Rensje van Haarlem
Marijke van der Horst 

Het Internethuis

Gerrit Jongebloed
Douwe Jovink
Jager Engineering
Lenny en Heino de Jong
Paula Jansen
Pauline en Bas Jansen-Van Dijck
Robert Jansen
Daan Kraayvanger
Emiel Kniest
Kotec Installatietechniek
Kyra
Lambiek en Vera Knepflé

RESTAURANT

ACE ACCOUNTING
BOEKHOUDING- EN BELASTINGADVISEURS

Terborgseweg 41 - 7001 GM Doetinchem - 0314 795 001

D O E T I N C H E M - Z E L H E M

Pizzeria Pibia
Grutstraat 14
Doetinchem
0314 - 34 32 13
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TribuneTalk
O r i o n - n i e u w s , - a c h t e r g r o n d e n e n - w e t e n s w a a r d i g h e d e n Vo o r b e s c h o u w i n g

door Alex Stein, trainer/coach Heren 3

O R I O N H E R E N  - T I M E O U T ' 7 5 H E R E N 13  

Stand Derde divisie

 1 DIOS H1 9 -  34

 2 Springendal-Set-Up`65 H2 9 -  28

 3 Weghorst WVC Volley H1 9 -  27

 4 Orion Volleybal H3 9 -  26

 5 Twente '05 H1 9 -  24

 6 Volga H1 9 -  23

 7 Time Out'75 H1 7 -  21

 8 Webton Hengelo H2 8 -  19

 9 Fellini Vips H1 8 -  17

 10 De Hofnar-Bovo H2 10 -  17

 11 Skopein Wivoc H1 8 -  13

 12 Harambee H1 9 -  11

Kantine Het is onlosmake-
lijk verbonden met een 
sporthal, de sportkantine. 
Maar toch ligt het niet altijd 
in één lijn. Zo kan de kanti-
ne schittermagisch zijn, ter-
wijl de hal zelf  graflelijk is. 
Of  andersom, of  gewoon 
beiden, graflelijke hal, grafle-
lijke kantine. Ga voor de lol 
eens naar de Wageningse 
Sporthal de Vlinder, a.k.a. 
het treinstation, neh laat 
maar! Daar kom je niet voor 
de lol.
Verder scoren kleinere 
'bruin café' stijl kantines 
doorgaans beter, want ja, 
kleiner, gezelliger. Afijn, dat 
is dan vaak wel weer hetzelf-
de als met sporthallen. 
U kent het vast nog, die Doe-
tinchemse sporthal waar het 
met 300 man prop, bomme-
tje vol zat. Diezelfde 300 
man vind je in de huidige 
Doetinchemse sporthal niet 
weer. Want groter en naja, 
wellicht interesseren ze zich 
ook niet voor elke wedstrijd. 
Maar dat terzijde.
Maar afijn, kantines dus. 
Daar waar de sfeer in de 
loop van de dag heerlijk kan 
omslaan. Daar waar je 's och-
tends een gehoorbeschadi-
ging kan oplopen door het 
hoogfrequente kabaal van al-
le jellende koters. Waartus-
sen zich aan het begin van 
de middag mannen voegen 
die uit een 'einde wedstrijd' 

reflex al om half  1 aan het 
bier gaan omdat ze al om 
11:00 uur tegen Heren 4 
moesten. 
In de loop van de middag is 
er een beetje verloop. Men-
sen met maaltijdsalades. 
Mensen met koffie. Mensen 
met beiden. Jongemannen 
die opvallend observerend 
toekijken of  er bij de tegen-
standers van de damesteams 
nog bijzondere exemplaren 
tussen lopen. Oudere jong-
emannen die hetzelfde doen, 
maar dan op routine (lees 
minder opvallend). 
Verder is het volledig af-
hankelijk van de prestaties 
van de dag en van de gebrui-
kelijke sfeermakers. Is de 
stemming euforisch? Zijn er 
mensen vuurspuwend chag-
rijnig? Wordt er gejankt? 
Wordt er met willekeurige 
voorwerpen gegooid? En 
hoe hard zou het gerstenat 
stromen?
Ik en mijn bierteam spelen 
vandaag tegen een stel stu-
denten. Dus met dat laatste 
zitten we in ieder geval ge-
ramd. 

PP

Vandaag staat alweer de laat-
ste thuiswedstrijd van deze 
seizoenshelft op de rol. 
Normaal gesproken een 
mooi moment om de balans 
op te maken, maar in de hui-
dige competitie is de con-
clusie dat er weinig te zeg-
gen valt over favorieten en 
zwarte schapen. 

De verschillen zijn klein en vrij-
wel iedereen is in staat om van 
elkaar te winnen. Mooi is het 
dan om te zien dat ook wij vol-
op meedoen in de hele grote 
groep “toppers”. De vierde 
plek, maar vooral het punten-
aantal van 26 uit 9 toont aan 
dat we ons razendsnel hebben 
aangepast aan het niveau van 
de derde divisie. Hoewel er vol-
doende ruimte voor progressie 
is, mogen we absoluut trots 
zijn op wat we tot nu toe ge-
presteerd hebben. 

Met trots terugkijken zal overi-
gens een stuk fijner zijn wan-
neer ook de twee laatste wed-
strijden voor de winterstop ge-
wonnen worden. Te beginnen 
met Time Out’75. De heren 
uit Diepenheim zijn geen onbe-
kenden. In de voorbereiding 
hebben we al kennis mogen 
maken met deze ploeg, die ons 
toen met een mix van routine 
en power toch redelijk duide-
lijk de baas was. 

Sindsdien hebben we niet al-
leen negen wedstrijden meer 
ervaring op derde divisieni-
veau, ook de twee doorde-
weekse bekerwedstrijden tegen 
competitiegenoten hebben we 
winnend af  weten te sluiten. 
Gekoppeld aan de algemeen 
stijgende lijn die we dit seizoen 
laten zien, geeft ons dat vol-
doende vertrouwen om van-
daag de ongeslagen thuisstatus 
te behouden. 

G R O E SED G R O E SED

RESTAURANT
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gen valt over favorieten en 
zwarte schapen. 

De verschillen zijn klein en vrij-
wel iedereen is in staat om van 
elkaar te winnen. Mooi is het 
dan om te zien dat ook wij vol-
op meedoen in de hele grote 
groep “toppers”. De vierde 
plek, maar vooral het punten-
aantal van 26 uit 9 toont aan 
dat we ons razendsnel hebben 
aangepast aan het niveau van 
de derde divisie. Hoewel er vol-
doende ruimte voor progressie 
is, mogen we absoluut trots 
zijn op wat we tot nu toe ge-
presteerd hebben. 

Met trots terugkijken zal overi-
gens een stuk fijner zijn wan-
neer ook de twee laatste wed-
strijden voor de winterstop ge-
wonnen worden. Te beginnen 
met Time Out’75. De heren 
uit Diepenheim zijn geen onbe-
kenden. In de voorbereiding 
hebben we al kennis mogen 
maken met deze ploeg, die ons 
toen met een mix van routine 
en power toch redelijk duide-
lijk de baas was. 
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competitiegenoten hebben we 
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Thijs Veltkamp, Thijs Elderink, Richard Oonk, Peter Hassink, Patric Bannink, Niels Somsen, 
Jorik Ordelmans, John Vedders, Dennis Oonk, Arjen Schottink. Trainer: Edwin Bleumink.
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"Misschien moeten we al 
onze wedstrijden doorde-
weeks gaan spelen", het is 
maandag 26 november om-
streeks kwart voor tien in 
de kantine van de Diek-
manhal te Enschede. 
Een euforische stemming 
bij de jongens/mannen van 
Orion Heren 3, nadat zo-
juist in een zinderende 
5-setter Twente ’05 in de 
beker werd uitgeschakeld. 

Na een uitstekende start in de 
eerste set, kregen onze jong-
ens twee sets lang op de 
spreekwoordelijke broek. 
Gelukkig werd in set vier en 
vijf  uit een ander vat getapt. 
In lange rally’s die werden ge-
kenmerkt door karakter en 
harde klappen van beide zij-
den bleek Orion toch de 
sterkste die avond.

Een heerlijke overwinning, 
zeker als je in anderhalve 
week tijd voor de derde keer 
in Enschede speelt. 
Bovendien was de conclusie 
achteraf  dat doordeweeks nog 
niet verloren is dit seizoen. 
Tegelijkertijd gaat het ook op 
de zaterdagen niet onverdien-
stelijk. 

Het is nog wat wisselvallig zo 
nu en dan, maar na negen 
wedstrijden kunnen we toch 
concluderen dat we 'lekker 
meedoen' in deze klasse. 
De ploeg laat bijna wekelijks 
de nodige progressie zien. 
Trainer/Coach Alex Stein 
heeft daarmee misschien wel 
de moeilijkste taak. 
Er wordt in zeer uiteenlopen-
de samenstellingen getraind. 
En ook in wedstrijden is vaak 
pas achteraf  duidelijk wat on-
ze sterkste opstelling is. 
Spelers zijn aan elkaar ge-
waagd, motiveren elkaar en de 
meesten leren snel bij. Vul 
dan aan het begin op dat op-
stellingsbriefje maar eens de 
sterkste nummers in. Óf  mis-
schien kun je het als coach 
dan niet fout doen. 

In de wedstrijd tegen Time 
Out’75, een tegenstander van 
formaat, zullen ongetwijfeld 
weer verrassingen naar voren 
komen. Hoe? We gaan die 
strijd in ieder geval weer als 
één team aan. Als een geheel 
werken aan de juiste dingen, 
dan wordt het een mooie mid-
dag. En wellicht concluderen 
we naderhand dat we op za-
terdag ook best goed zijn. 

D O O R S V E N D A S S E N , H E R E N 3

Heren 3 overweegt
doordeweeks programma

Orion Volleybal Heren 3Orion Volleybal Heren 3Orion Volleybal Heren 3
1 Jelte Stelwagen, 3 Luuk Pasman, 4 Stijn Jansen, 5 Twan Smeitink, 6 Jasper Wijkstra,
7 Saul Geverink, 8 Ruben Siffels, 9 Menno van de Ster, 10 Tim Ruesen, 11 Sven Dassen,
12 Jaap Lowenthal, 17 Rik Reinders. Trainer/coach: Alex Stein.
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