
Zaterdag 26 januari 2019

TRIBUNE-INFO

Rabobank Orion Volleybal Volga13.00 uur   -  H3 H1
15.00 uur Rabobank Orion Volleybal  - Krekkers   D2 D2

15.00 uur  - VC Sneek Rabobank Orion Volleybal H2 H1
 Rabobank Orion Volleybal  - Dynamo Apeldoorn 18.00 uur  D1 D1



Vo o r b e s c h o u w i n g
ORION DAMES 1 - SV DYNAMO APELDOORN DAMES 1

door Marcel van Zuijlen, trainer/coach Dames 1

Tribune Info 
is een uitgave van 
de Vriendenclub Orion

Coördinatie: 
Jan Bosma 
Jaël Veenstra 

Fotografie: 
Hans van Dijk 
Gevel Fotografie

Vormgeving: 
René Jansen 
Druk: 
Drukkerij Siebelink

Stand Topdivisie  

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

W e s t e n d o r p  T e l . 0 3 1 5 - 2 9 8 4 3 0

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

R O T S
R

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

SEESING
PERSONEEL nl

 1 VV Utrecht D1 13  - 31

 2 VoCASA D1 14  - 29

 3 Peelpush D1 13  - 28

 4 OBEG Donitas D1 13  - 25

 5 IMS/Voltena D1 12  - 20

 6 Rabobank Orion D1 13  - 20

 7 Laudame Fin. VCN D1 12  - 17

 8 Dros-Alterno D2 13  - 17

 9 Prima Donna Kaas D1 12  - 15

 10 Dynamo Apeldoorn D1 13  - 14

 11 Inn.Makelaars.nl WSV D1 14  - 13

 12 IBM/Veracles D1 12 - 20 

"Wat is er mis gegaan." 
Dit vroeg de ene Amerikaan 
aan de andere Amerikaan. 
"Wat bedoel je?" vroeg de an-
der. "Nou je weet wel… met 
die Donald". "Welke Donald, 
Duck of  Trump, niet dat het 
veel uitmaakt hoor!"

"Ehu, ik bedoel in dit geval 
Trump" zei de ene weer. 
Maakt hij nu de verkeerde 
keuzes of  voeren wij ge-
woon niet goed uit wat 
hij bedoelt?

Wat is er mis gegaan? 
Een vraag die veel 
coaches zich ook 
stellen als er wordt 
verloren. Heb ik de 
verkeerde keuzes ge-

maakt in de opstel-
ling, oefenstof  of  stra-

tegie. Speelsters kunnen 
zich afvragen of  ze de stra-

tegie en afspraken wel goed 
hebben uitgevoerd. De ene 
wedstrijd is hierover duidelij-

ker te oordelen dan de andere. 
Belangrijker is het echter om 
de vraag te stellen "hoe zorgen 
we ervoor dat het niet meer 
mis gaat". Het antwoord zit 
vaak in het kritisch naar jezelf  
kijken. Als zowel de coach als 
de speelsters de eerder ge-
noemde vragen met ja kunnen 
beantwoorden heb je meestal 
gewonnen of  kun je met het 
verlies leven. Kun je als coach 
en/of  speelster hier niet met 

ja op antwoorden dan is het 
omgekeerde meestal waar.
Oplossing is dus simpel. Zorg 
dat je deze vragen met ja kunt 
beantwoorden.  That’s it. Ik 
weet niet of  ik het probleem 
voor de twee Amerikanen heb 
opgelost. Ik heb het gevoel dat 
hun probleem letterlijk en fi-
guurlijk iets groter is.

Vandaag spelen we tegen de 
kampioen vijfsetters spelen. 
Dynamo heeft de punten nog 
harder nodig dan wij, dus het 
zal er vanavond vast fel en 
scherp aan toe gaan. Wij gaan 
er in ieder geval voor zorgen 
dat we na vandaag beide vra-
gen met ja kunnen beantwoor-
den. Laat die Amerikanen hun 
eigen zaken maar oplossen.

Namens de meiden en staf  al-
vast bedankt voor uw support.
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SV Dynamo Apeldoorn Dames 1

Officials: 1e Scheidsrechter: Louis Oberije, 2e Scheidsrechter: Margot Verhoef,

 

                

Rabobank Orion 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

 5 Michelle van der Wens 30 jaar 1.83 m Midspeelster

 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

 14 Sandra Duinkerken 27 jaar 1.78 m Passer/loper

 

Trainer/coach: Marcel van Zuijlen  Fysiotherapeut: Martin Moons

Assistent/trainer: Jet Timmers  Teammanager: Michel Lenderink

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 Lisanne de Krosse 21 jaar  1.83 m  Midpeelster   

 2 Lotte Leukenhaus 24 jaar 1.83 m  Midspeelster   

 3 Bo Duteweert 19 jaar 1.84 m  Passer/loper   

 4 Susan Schut 15 jaar  1.82 m  Diagonaal   

 5 Lisanne Samsom 20 jaar 1.79 m Spelverdeelster   

 6 Lianne Sonneveld 15 jaar 1.80 m  Passer/loper   

 7 Matilde Boereboom 17 jaar  1.70 m Libero   

 8 Joyce Wassen 30 jaar 1.85 m Passer/loper   

 9 Lieke Dommerholt 23 jaar 1.78 m  Spelverdeelster   

 10 Chantal Nijstad 30 jaar 1.85 m  Midspeelster   

 11 Lynn Zweekhorst 18 jaar 1.83 m Passer/loper   

 12 Eva van der Graaf 18 jaar 1.82 m  Midspeelster   

 14 Heleen Hesselink 31 jaar 1.88 m  Diagonaal   

 

Trainer/coach: Michael Beugelsdijk  Fysiotherapeute: Liesbeth Kaman

Ass. trainer/coach: Lisette Oeldrig  Teammanager: Patrick van Werven
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Doetinchemseweg 8
7035 CR Kilder
Telefoon: 0314 - 68 32 51
E-mail: info@groeiendgroen.nl

Groeiend Groen
Kwekerij - Hoveniersbedrijf

www.groeiendgroen.nl 

D O O R D A M E S 1

Als je Marije van der Velde
eens opzoekt op internet, kom je de 
gewoonlijke social media pagina’s tegen: 
Facebook, Twitter en LinkedIn. Maar als 
je dan eens iets verder kijkt en start met 
lezen, vallen een aantal puzzelstukjes 
vanzelf  op zijn plaats. 

Vanaf  haar 19e speelde ‘ons’ Marie voor:
2006-2007 VC Weert A-League
2007-2009 Plantina Longa’59 A-league
2009-2010 Dros Alterno A-league
2010-2011 Heutink Pollux A-league
2011-2013 Longa’59 Topdivisie
Pauze 
2014-2016 Longa’59 Derde divisie
2016-2019 Orion Topdivisie 

Na wat fysieke tegenslagen vanaf  2016 is 
2018-2019 dan echt Marije haar laatste 
volleybalseizoen. Maar wat heeft ze een 
volleybalcarrière om op terug te kijken (en 
waar we stiekem een beetje jaloers op zijn)! 
+/- 6 jaar Eredivisie, ongeveer 5 jaar 
Topdivisie, volleybalscholen, Jeugd/jong 
Oranje. Supercups, Bekerfinales, Play-off  
finales. Gespeeld met grote volleybalnamen 
uit het huidige Oranje, zoals Maret Grothues, 
Myrthe Schoot, Nicole Koolhaas en Lonneke 
Sloetjes!

Maar voor ons, Dames 1, kennen we ons 
Marie als een nuchtere doorzetter, die keihard 
knokt voor haar team. Ze is een soepele 
danser, een dame die een biertje goed weet te 
waarderen!

Marie, bedankt voor je inzet, je passie en 
grote volleybalhart. We gaan je missen!

Ons Marie
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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 - K R E K K E R S D A M E S 2

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

GIRA SOLE SPORT

‘HUTS!’
Het nieuwjaarstoernooi van Ori-
on was een groot succes! Met 
mijn tijdelijke nieuwe teamge-
noten met veelal de nodige vol-
leybalkilometers op de teller, 
streden we om de prijzen. Voor 
mij weer een uitdaging om een 
tijdelijke band te scheppen met 
elkaar. En wat is daar nou beter 
geschikt voor dan een Yell? We 
spraken dan ook af  dat we voor 
het laatste fluitsignaal met el-
kaar een coole Yell zouden heb-
ben. En met resultaat! 'Huts'! 
Nou moet ik eerlijk bekennen 
dat de naam van mijn tijdelijke 
teamgenoot mij toch weer even 
ontschoten is, maar ik kan je ver-
tellen dat ik met een soort van 
stomheid was geslagen. 'Huts'! 
Uhm? Verstond ik het wel 
goed? Wat is dat? En hoe kom 
je er op? Maar goed: 'Huts' it 
was. Enigszins ongemakkelijk 
sloten wij met '1-2-3 Huts' het 
toernooi af  met een mooie twee-
de plaats. Misschien was 'Huts' 
toch zo gek nog niet!

Afgelopen zaterdag speelden we 
tegen Bovo in Aalten. Een wed-
strijd met kansen. Wij als num-
mer 7 op de ranglijst tegen de 
nummer 12. Bovo uit altijd las-
tig, maar nu loop ik al een beet-
je op de zaken vooruit. Op de 
heenreis zaten we met Marre en 
Robin in de auto wat te kletsen 
en naar bekende en minder be-
kende muziek te luisteren. Toen 
daar ineens uit het niets weer 
'Huts' was! 

Ik dacht: dat kan niet! 'Huts' zeg 
je niet voor de lol en je bedenkt 
het al helemaal niet onafhank-
elijk van elkaar in twee verschil-
lende leeftijdsgroepen en seksen 
(mijn tijdelijke mannelijke team-
genoot was toch richting de 50 
en mijn meiden zijn 17 en 20) 
en binnen drie weken na elkaar. 

Niets bleek minder waar! Zoek 
in Spotify op 'Huts' en alles valt 
op zijn plaats. In die zin dat het 
gewoon een dikke hit is, waar ik 
overigens echt niks van versta, 
maar wat op zich wel een lekker 
deuntje heeft. Dus al zingend 
uit de auto stappend werd 
onze Yell spontaan ver-
rijkt met 'Huts'!

Zoals u tussen de 
regels door al kon 
lezen had het niet 
het gewenste effect 
op het niveau van 
de wedstrijd. Bij vla-
gen deden we waar we 
goed in zijn. Nu alleen nog al-
lemaal tegelijk en gedurende de 
hele wedstrijd. Geen winst in 
Aalten dus . . .

Vandaag weer een nieuwe kans. 
Nu op revanche tegen Krekkers 
D2, waar in de uitwedstrijd met 
3-2 van werd verloren. 

Met of  zonder 'Huts' wensen 
wij jullie weer een mooie wed-
strijd. 
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Rabobank Orion Dames 2Rabobank Orion Dames 2Rabobank Orion Dames 2

1 Jody Stevering, 2 Sophie de Munck, 3 Marlijn Stelwagen, 4 Hannah Jansen, 
5 Inge van Zoggel, 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.

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

Krekkers Dames 2Krekkers Dames 2Krekkers Dames 2
3 Jet Reinerink, 4 Kim ten Velde, 5 Eline Rohaan, 6 Floor Veldscholten, 7 Merle Vellener, 
8 Maureen Lesker, 9 Femke Boomkamp, 10 Kim Engbers-Tibbe, 11 Marissa Masselink,
14 Sanne Hoek. Trainer/coach: Jeroen Sanders.
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D O O R I R E N E B L O E M , D A M E S 2

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 

Binnen het team van Dames 
2 staat er bovenaan het lijst-
je goede voornemens, de 
blessurebank opheffen. Be-
gin van het seizoen begon-
nen we met één blessure, 
langzamerhand breidde de 
bank zich uit naar drie. 
Maar nu in 2019 kan bijna ie-
dereen weer spelen en dat wil-
len we graag zo houden! En 
hopelijk kunnen we dan eens 
als een compleet team begin-
nen aan een wedstrijd en ook 
weer met een compleet team 
eindigen (dit seizoen nog niet 

gebeurd). 

2019 zijn we matig 
begonnen. Een 
mooie 3-2 over-
winning op 
LEDnovate Esch 
Stars, waar we 
vooraf  zeker 
voor hadden gete-
kend. Maar we 
weten dat er stie-
kem toch wel 
meer in had geze-
ten. 

We startten het 
jaar met de beker-

wedstrijd tegen een pro-
motie klasse team. Dan 

denk je een overwinning 
moet lukken. 

Tot nu toe hadden wij drie be-
kerwedstrijden gewonnen en 
wilden wij wel eens aan de 
kwart/halve finales ruiken. 
Helaas op 9 januari in Bentelo 
hebben wij 3-1 verloren. 
Lag het aan dat we pas twee 
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ren we niet scherp genoeg, was 
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Dames 3 en de B1 (wat wij erg 
fijn vinden), hebben we geluk-
kig genoeg wisselmogelijkhe-
den. We doen er alles aan om 
aan het eind van het seizoen in 
het linker rijtje van de compe-
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5DAMES
Karin Bazen-Beskers, Iris Bolder, Diane te Brake, Marlot Cornielje

Ineke Garretsen, Margot Hendriksen, Loes van de Kempe
Caroline Leferink, Inge Raaijman, Myrthe Steen-Smit

Esmée Valk, Monique Weijers

Wist U dat de meiden van Rabobank Orion Volleybal Doetinchem Dames 5 het 
leukste team van de Achterhoek zijn, de teamnaam van hierboven wel erg lang 
vinden, meedraaien bovenin en gaan voor de platte wagen, al weer druk bezig zijn 
met de voorbereidingen voor de violen actie, de derde set altijd de moeilijkste set 
vinden, dol zijn op moijto's, altijd asperges uit de muur trekken, heel goed op een 
tandem kunnen fietsen, een gemiddelde opkomst van 10 vrouw hebben tijdens de 
training, veel organiseren voor de vereniging, een trainer, coach en bonus coach 
hebben, een Facebook pagina hebben 
en dat ze te weinig volgers hebben . . .
Kaboem Dames 5

     Rabobank
Orion Volleybal Doetinchem
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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  V C S N E E K H E R E N 1

Stand Eerste divisie

 1 SURFspot.nl - USV H1 14  - 54

 2 AVV Keistad H1 13  - 44

 3 Springendal-Set-Up`65 H1 13  - 44

 4 Focus4U Woudenberg H1 12  - 35

 5 Axell Claims / Sovoco H1 13  - 35

 6 EVV Bultman-Hartholt H1 12  - 34

 7 Rabobank Orion H2 13  - 32

 8 Scylla H1 13  - 26

 9 VC Sneek H1 13  - 24

 10 FOOX Olhaco H1 13  - 23

 11 Hovoc H1 13  - 19

 12 Avior H1 12  - 15

Kip niet leren vliegen
Marc Lammers: "Winnaars 
hebben een plan, verliezers 
een excuus". Een mooie uit-
spraak welke je aan het denken 
zet, wat ook goed aansluit bij 
mijn anti 'ja-maar' filosofie. 
Zo ben ik allergisch voor 
"ja maar . . ." omdat dit ge-
woon "nee" is, wat daarna ge-
volgd wordt met een excuus, 
over het 'waarom niet'. 
Daarentegen heb je ook facto-
ren waar je geen totale invloed 
op hebt, zoals een scheids, de 
temperatuur of  de tegenstan-
der. Dit is echter, deels te be-
ïnvloeden, over je eigen team 
heb je daarentegen 100% in-
vloed, het is alleen de vraag of  
je de juiste snaar weet te raken. 
Maar dat beïnvloedt je als trai-
ner / coach wel. Zo ben ik van 
mening dat het team wint en 
als we verliezen dat ik heb ver-
loren, doordat ik niet het juiste 
heb gedaan.
 
Het wordt interessant als spe-
lers geblesseerd raken, dit in 
combinatie met een smalle se-
lectie. Of  spelers zijn ziek en 
kunnen in de week zelf  niet 
trainen. Dit zijn onverwachte 
momenten die niet te plannen 
zijn, toch? Zo hadden we afge-
lopen zaterdag een tegenstan-
der die daar helaas mee te ma-
ken had en niet zijn niveau 
haalde of  niet in de basis be-
gon. 

Of  de speler dit ook als ex-
cuus had aangedragen weet ik 
niet. Vanuit de staf  werd het 
wel aangedragen dat het 
niveau daardoor niet gehaald 
werd. Daar kan je denk ik, 
zeker wel plannen of  rekening 
houden met een plan B, C of  
ga zo maar door. 

Het klinkt misschien makkelijk 
en dat is het ook. Het heeft te 
maken met naar kansen kijken 
en deze benutten, evenals geen 
energie stoppen in slechte pun-
ten. Zo kan je een kip niet le-
ren vliegen en is het verloren 
energie. 

Onze gasten van vandaag heb-
ben ook, net als wij uitdaging-
en gehad in en rondom bezet-
ting van het team. Laten we 
vandaag zien wie er het beste 
mee om is gegaan.

In the spotlight
Dat we al een aantal jaren 
sterke jongensteams voort-
brengen is een gegeven. 
Het betreft niet louter 1 ge-
neratie die goed presteert. 
Vandaag in de spotlight: 
Jongens B1.
Het team is een voedvijver van 
voornamelijk de huidige 
NOJK C en B selectie, die ook 
binnenkort weer acte de 
présence geven met de halve fi-
naleronde NOJK. 
In de competitie presteert het 
team ook naar behoren: na het 
kampioenschap in de Topklas-
se C en een tweede plek van 
Nederland in de gesloten club 
(NGJK) afgelopen seizoen, 
werd de eerste helft in het 

huidige seizoen in de Topklas-
se B afgesloten met een keuri-
ge derde plek. Niet alleen 
wordt er op dit niveau lekker 
al meegespeeld door de zeer 
jonge groep, de kern van de 
spelersgroep maakt naast het 
eigen programma extra meters 
bij jongens A, heren 7, de vrij-
dagavond techniek training, 
plus op de zondag de AVA de 
extra meters om de stappen 
vooruit te maken. De vaste trai-
ners, Jordi/Karel/Hans, en vas-
te coaches te weten Jeanet en
Mathilde zijn de vaste

begeleiders in het ontwikkel-
proces. Dat belooft wat voor 
de toekomst!
We wensen de heren heel veel 
succes vandaag in hun wed-
strijd tegen het gepromoveer-
de Trivos JB!

 Jongens B1

JAAR VOLLEYBAL IN DOETINCHEM

1 9 6 9 2 0 1 9
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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.

Rabobank Orion Heren 2Rabobank Orion Heren 2Rabobank Orion Heren 2

VC Sneek Heren 1VC Sneek Heren 1VC Sneek Heren 1
1 Rienk Doevendans, 2 Jelco Sikma, 4 Redmer Huitema, 5 Senna Heikoop, 6 Rutger Zoodsma, 
7 Jan Schurer, 9 Rowan Heikoop, 10 Jorn Meijer, 11 Daniël de Boer, 12 Klaas Jelmer Hoekstra, 
15 Jesper Demmer. Trainer/coach: Marnick van Lith, Assistent coach: Ewoud Faber.

Tijdens een van de vele oude-
mannen-gesprekjes* na de trai-
ning waarbij we gemoedelijk 
aan het keuvelen waren over 
volleybal / het leven kwam de 
term 'de BV ik' ter sprake. 
Mijn eerste referentie bij deze 
uitspraak was een docu van de 
VPRO met als tagline: Status, 
netwerken en ongegeneerd car-
rière maken, het imago van de 
twintigers van nu. In deze se-
rie ligt de focus op de indivi-
dualistische, 'harde' maat-
schappij en worden de proble-
men van de slimme en ambi-
tieuze filosofiestudent Roos 
(20) die zich laat adviseren 
door een quarterlife-crisis-
coach** besproken. 
Het advies van de quarterlife-
crisis-coach heb ik helaas niet 
onthouden. Maar mijn advies 
zou zijn: als je na vier jaar 
denken nog steeds niet weet 
wat je kan met je studie, dan 
kun je er waarschijnlijk ook 
niets mee. Dus kijk op 
indeed.nl waar de meeste 
vraag naar is en word dat.
 
Desalniettemin is het een in-
steek waar ik niet al te vaak 
over nadenk. Over het alge-
meen heb ik meer last van een 
harde deurpost dan van een in-
dividualistische en harde maat-
schappij en ben ik blij als ik 
een keer alleen thuis ben. 
Toch denk ik dat jezelf  voor-
opstellen, ook in de teamsport, 
een goed idee kan zijn. 

Met een teamsport kun je el-
kaar versterken, maar ben je ui-
teindelijk ook maar een stel in-
dividuen met hetzelfde doel.
 
Dus denk dan even na over de 
volgende twee vragen: kan je 
als individu je maximale bijdra-
ge leveren aan het team als je 
zelf  niet in topvorm bent? 
En hoe behaal je topvorm als 
je jezelf  niet op de eerste 
plaats zet?
 
* Oude-mannen-gesprekjes
zijn gesprekjes, die ontstaan uit 
noodzaak na de training omdat de 
oude mannen nog even moeten uit-
puffen op de comfortabele sporthal-
bankjes totdat onze oude, maar afge-
trainde, lichamen uitgezweet zijn.
 
** Quarterlife-crisis-coach
is iemand die mentaal gebroken 
twintigers en dertigers ook financieel 
breekt met denkwerk wat ze zelf  
ook wel hadden kunnen doen.

de BV ik
D O O R  J U R J E N N I J K A M P        H E R E N 2
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Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij klanten middels een
praktische invulling naar een ISO27001/ NEN751x certificering en
brengen ISO9001 naar eenzelfde management systeem. Ook de
AVG (GDPR) geven wij een praktische invulling. Nieuwsgierig!
Check QR-code of ga naar www.intechrity.nl

Uw partner voor ISO certificering

ISO9001

NEN7510
ISO27001

Privacy

Security

GDPR

Quality

AVG

inTECHrity

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

ook voor feesten, partijen en vergaderingen

Meisjes   B1
Een team met een persoonlijk-
heid waar je een huis op kan 
bouwen. En dan de inzet, die 
kun je niet onder … tribunes 
schuiven. 
Nee, alle gekheid op een stok-
je, op dit moment weer negen 
meiden die samen instaan voor 
spectaculair volleybal. Ze heb-
ben in de eerste helft van het 
seizoen door hard werken en

zeker ook mooi volley-
bal de topklasse bereikt. Met 
speelsters die flexibel inzetbaar 
zijn, hebben ze gebruik kun-
nen maken van ieders kwalitei-
ten.
Met Nanna, Daphne en Lynn 
als setters, Marlijn, Bonny en 
Floor op midden en Anna, Na-
dy en Aimeé als passer-lopers 
gaan zij ook in de topklasse

weer voor spectaculair volley-
bal zorgen. Willen jullie meer 
weten over deze kanjers, dan 
wil ik jullie van harte uitnodi-
gen om ze een keer te komen 
aanmoedigen.
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seizoen door hard werken en

zeker ook mooi volley-
bal de topklasse bereikt. Met 
speelsters die flexibel inzetbaar 
zijn, hebben ze gebruik kun-
nen maken van ieders kwalitei-
ten.
Met Nanna, Daphne en Lynn 
als setters, Marlijn, Bonny en 
Floor op midden en Anna, Na-
dy en Aimeé als passer-lopers 
gaan zij ook in de topklasse

weer voor spectaculair volley-
bal zorgen. Willen jullie meer 
weten over deze kanjers, dan 
wil ik jullie van harte uitnodi-
gen om ze een keer te komen 
aanmoedigen.
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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  - V O L G A H E R E N 13  

Stand Derde divisie

SPORTSWEAR
ALL

Pizzeria Pibia

Grutstraat 14
Doetinchem
0314 - 34 32 13

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud 

 1 DIOS H1 13  - 50

 2 Springendal-Set-Up`65 H2 13  - 46

 3 Weghorst WVC Volley H1 13  - 42

 4 Time Out'75 HS 1 13  - 40

 5 Rabobank Orion H3 13  - 39

 6 Twente '05 H1 13  - 36

 7 Volga H1 13  - 35

 8 Webton Hengelo H2 12  - 29

 9 De Hofnar-Bovo H2 13  - 22

 10 Fellini Vips H1 12  - 19

 11 Skopein Wivoc H1 13  - 15

 12 Harambee H1 13  - 12

Prutsers. Sinds een aantal ja-
ren is onze volleybalbond ac-
tief  bezig om het technische 
niveau van ons weledele vol-
leybalspelletje te degraderen 
ter faveure van het spelple-
zier. Na het gehele 'let them 
play' geneuzel en het gedo-
gen van dat verschrikkelijke 
aftreksel van wat beachvol-
leyballers een bovenhandse 
techniek noemen is het 
nieuwste wapenfeit daar: de 
'Internal pass'. 
Deze voorgestelde spelregel-
wijziging luidt: "de tweede 
bal (set-up) die bovenhands 
met de vingers gespeeld 
wordt én die aan de eigen 
kant van het net blijft, is al-
tijd goed, tenzij die gedragen 
of  vastgehouden wordt."
Wat volgt zijn argumenten 
als: "Niemand heeft er baat 
bij". Jawel, de tegenstander 
heeft er voordeel bij. Vaak is 
het bovendien een verdien-
ste van de tegenstander dat 
er een stressvolle situatie 
wordt gecreëerd waarin der-
gelijke fouten gemaakt wor-
den (lees: Servedruk > k*t 
pass> technische foute set).
Sterker nog, als jij niet in 
staat bent om een boven-
handse bal te spelen die tech-
nisch acceptabel is, conform 
het niveau waar op jij ac-
teert. 

Dan ben je gewoon niet 
goed genoeg. Kun je dat niet 
accepteren? Dan kun je be-
ter op een positie gaan spe-
len waarin je minder snel in 
de situatie komt dat je die 
fout kan maken. Zeg maar 
hetzelfde dat als je wel kan 
aanvallen maar geen hele 
goeie passer bent, je een dia-
gonaalspeler wordt. Dat stuk-
je acceptatie is overigens de 
eerste stap naar verbetering. 
Straks stelt men nog een re-
gel voor dat als je niet kan 
passen, je bij een moeilijke 
serve mag proberen de bal 
te vangen. Aangezien een 
bal ketsen niet goed is voor 
je tere zieltje. 
Het ligt in ieder geval lekker 
in lijn met een vertruttende 
samenleving waarin de alge-
hele opinie is: "We willen 
wel iets, maar dan moet het 
wel makkelijk en snel, an-
ders vinden we het niet 
meer leuk". 

Ga huilen, 
of  harder trainen! 

PP

Na de laatste twee wedstrij-
den al tegen Achterhoekse 
ploegen te hebben mogen 
spelen, staat vandaag dan 
de enige échte derby 
(spreek uit: darby) op het 
programma. We mogen van-
daag de zwartgelen uit 
Gaanderen ontvangen om 
te strijden om de gemeente-
titel. 
De liefhebber van wedden-
schappen zou er goed aan 
doen om een 3-2 in te vullen. 
Bij onze laatste drie wedstrij-
den werd immers maximaal ge-
bruik gemaakt van de zaalhuur 
en ook in Gaanderen werden 
vijf  sets gespeeld. Toentertijd 
wist Volga in een mooie der-
bysfeer de winst thuis te hou-
den. Die wedstrijd valt uit ons 
oogpunt het best samen te vat-
ten als wisselvallig. De eerste 
twee sets werden we volledig 
overklast en afgebluft door de 
gastheren, terwijl wij vervol-
gens weer twee sets de baas wa-
ren. In de vijfde set was de 
koek op en moesten we de te-
vreden zijn met twee punten. 

Vandaag is de doelstelling om 
absoluut beter te presteren dan 
de heenwedstrijd. Constant-
heid is ook een kwaliteit en het 
wordt tijd dat we laten zien dat 
we ook dat aspect beheersen.

Ongeacht wat de mannen van 
Karel Mollevanger laten zien, 
moet ons streven zijn om vier 
sets lang een hoog niveau te ha-
len. Mocht dit uiteindelijk toch 
leiden tot een vijfde set, zal on-
ze ervaring de doorslag moe-
ten geven; het zou, bekerwed-
strijden meegerekend, immers 
de achtste(!) vijfsetter van het 
seizoen betekenen.  

W e s t e n d o r p  T e l . 0 3 1 5 - 2 9 8 4 3 0
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Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion 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.

Volga Heren 1Volga Heren 1Volga Heren 1
Mitchell Versteegen, Frans Kroets, Paul Krul, Dennis Sluijter, Björn Schoppers, 
Robert Wink, Bart Icking, Lennart Reinbergen, Stephan Italiaander, Sjaak Böhmer.
Trainer/coach: Karel Mollenvanger.

(Geen teamfoto beschikbaar)

Toen de winterstop er aan-
kwam konden mijn ouders 
opgelucht ademhalen 
doordat ze even een tijdje 
wat meer vrije tijd kregen. 
Aangezien ik in Rekken 
woon, is het op de fiets nog-
al een eind om in Doetin-
chem te komen. 

Praktisch altijd staan ze dan 
ook klaar op de maandag, 
woensdag en de zaterdag om 
mij te brengen en als dit niet 
lukt, maak ik meestal een lange 
toeristische route met de lijn-
bus langs allerlei plekken waar 
ik normaal nooit zou komen 
om in Doetinchem te kunnen 
komen en alsnog even lekker 
te kunnen ballen.

Echter is de winterstop nu 
voorbij en mogen papa en ma-
ma Saul weer even de taxi uit-
hangen tot ik zelf  mijn autorij-
bewijs heb. De eerste wedstrij-
den zijn alweer gespeeld, de 
tweede seizoenshelft is nu dan 
ook echt weer begonnen voor 
ons. De eerste seizoenshelft 
hebben we als team vooral op 
de ontwikkelingen gespeeld, 
waardoor we vaak een mooi 
spel konden creëren en waarbij 
alle spelers ook de kans kon-
den krijgen iedere wedstrijd 
zichzelf  te laten zien. 

Ieder speler heeft zo zijn ei-
gen kwaliteiten, waardoor het 
voor de coach natuurlijk lastig 
is om een zestal spelers in het 
veld te sturen die het klusje 
mogen klaren.

Al met al proberen we 
er natuurlijk nog een 
leuke tweede sei-
zoenshelft van te ma-
ken en hopelijk nog 
wat overwinningen 
mee te pikken. De be-
ker winnen zit er he-
laas niet meer in, 
aangezien we laatst op 

een doordeweekse 
avond 3-2 verloren van 

Set-Up‘65 uit Ootmarsum. 
Dat die wedstrijd bij sommige 
spelers enkele frustraties cre-
ëerde was zeker wel te begrij-
pen, aangezien de scheids-
rechter niet zijn beste wed-
strijd aan het fluiten was, om 
het zo maar even te zeggen. 

Verder hopen we als team om 
ons nog meer te ontwikkelen 
deze helft van het seizoen en 
er nog een leuk seizoen van 
maken voor u en voor ons-
zelf  natuurlijk.

D O O R S A U L G E V E R I N K , H E R E N 3

Rekken,
waar ligt dat eigenlijk?
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wat meer vrije tijd kregen. 
Aangezien ik in Rekken 
woon, is het op de fiets nog-
al een eind om in Doetin-
chem te komen. 

Praktisch altijd staan ze dan 
ook klaar op de maandag, 
woensdag en de zaterdag om 
mij te brengen en als dit niet 
lukt, maak ik meestal een lange 
toeristische route met de lijn-
bus langs allerlei plekken waar 
ik normaal nooit zou komen 
om in Doetinchem te kunnen 
komen en alsnog even lekker 
te kunnen ballen.

Echter is de winterstop nu 
voorbij en mogen papa en ma-
ma Saul weer even de taxi uit-
hangen tot ik zelf  mijn autorij-
bewijs heb. De eerste wedstrij-
den zijn alweer gespeeld, de 
tweede seizoenshelft is nu dan 
ook echt weer begonnen voor 
ons. De eerste seizoenshelft 
hebben we als team vooral op 
de ontwikkelingen gespeeld, 
waardoor we vaak een mooi 
spel konden creëren en waarbij 
alle spelers ook de kans kon-
den krijgen iedere wedstrijd 
zichzelf  te laten zien. 

Ieder speler heeft zo zijn ei-
gen kwaliteiten, waardoor het 
voor de coach natuurlijk lastig 
is om een zestal spelers in het 
veld te sturen die het klusje 
mogen klaren.

Al met al proberen we 
er natuurlijk nog een 
leuke tweede sei-
zoenshelft van te ma-
ken en hopelijk nog 
wat overwinningen 
mee te pikken. De be-
ker winnen zit er he-
laas niet meer in, 
aangezien we laatst op 

een doordeweekse 
avond 3-2 verloren van 

Set-Up‘65 uit Ootmarsum. 
Dat die wedstrijd bij sommige 
spelers enkele frustraties cre-
ëerde was zeker wel te begrij-
pen, aangezien de scheids-
rechter niet zijn beste wed-
strijd aan het fluiten was, om 
het zo maar even te zeggen. 

Verder hopen we als team om 
ons nog meer te ontwikkelen 
deze helft van het seizoen en 
er nog een leuk seizoen van 
maken voor u en voor ons-
zelf  natuurlijk.
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Rekken,
waar ligt dat eigenlijk?
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