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Sorry voor bl s. 2 en 1)" AlIe begin is moeilijk.. ". ".

vq0-+"'-L|9.0RD

Een irieuwe Orion'^Expres, een ni-euwe voïm, een nieuli/e redak-
tie, d.at zijn de zaken waarmee we d.it nummer gekonfronteerci
word.en.

rn een langderige stirte, voorafgaand,e aan de verschijning
van d-it nummer, hebben we gezocht naar een forinure die ze-
ker zo succesvoL moest r.ísn a].s d.e vorige ged.aante van de
O"i" En nu ligt d.it vooï u.
of een brad wel of niet funktÍoneert, vrorc.'r.t bepaald. d,oor
de bijd-ragen van d-è r-ezers. rn het verr-eden brachten d,e 550
mensen d.ie dit blad. lazen, zelden meer dan tr.,ss kantjes bij-
een, d.e rest .,;erd. altijd weer gevuld. met bijdragen van d.e-.

zelfde xiensen.

l'rii r Jeanne Broens en Rien Oosterd.ag, zi jn nie b zo optimis"-
tisch nu te verondersterlen d.at di-t verschijnsel van passi*
viteit plotseling veranderen zar, her-aas h"eeft het begrip
r;vertrossingtr ook al d,oorgewerkt in d.e sportr,rereld, toch
wÍl1eir lre proberen het blad. lezenslraard"ig te houd.en.
loor de nieune opzet zí3n we ged.wongen elke keer een vast
aantal blad.zijden uit te geven. Elke keer rnoet, als r,re de
kopy g:aan i-ndelen ar het materi-aa-l aanwezÍg zíjn, er kan
niet, zoals vroeger wel mogelijk vras, later nog we1 lrat "bij-
g:edraaid. rvorden. Irie willen gTaag onze vooïgang,ers, Ànnie;
itrarns o Jan en hun vele med.ewerkers hartelijlc bed.anken vooï
hun werk en i{e hopen, indien nod.ig, nog een.q een beroep op
hen. te r qen d.oen.
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IN GESPREI( 98T.......... 
r

zoels wc bij divcrse t.v. -progre.nma.ts eriaren, is een gesprek

met cen hooggeplaatst persoon altijd nuttig en instructief.

Vanda.:r d.-,t we ons eeïste echte nu1nmeï en ons eeÍste echte er-

tikel besteden ean een interviei,r met onze vootzit,t,er, Roelcnd

1flooi j ( t ). ,,,Ie willen vooral ingaan op de actuele situatie.
0.E. Je beni nu ruin een half ja:r voorzitter v.::Ir da nieuvre

S . V. ïioc zi jn j e erv;.ringen?

Roel,:;nd.. (Bedachtz:,.àD ilèt zi jn hand d.oOr zi jn baard. sti jkend).

Het vaLt me niet tegen. De strr-'.ktuur komt langzamerhand- tot
zrn recht. Het blijkt d.ui-delÍjlt dat een omni vereniging zirn

heeft (een omni.-vereniging kent binnen haar gelederen diverse

takken van sport. red..).
o.E. z;-7n er d.s.n nooÍt problemen tussen de verschillende

sporten?

Roel:nd.. Slechts kleinigheden. Eén }<eer rras er een wat grotere

ruzie tussen de taf eltenni.ssers en C,d basketballers. Ire ene

groep beschuldigd.e d.e and-ere ervan hun ba]1en stiekun ge-

leend te hebben, maaT c1a.t was een misverstand. De beschuldi-

ging van de tafeltennissels aaR het adres ven de vo1leyballers

klopte wel: deze Le.e.i;sten kl'ramen bij een t'iedstïiid een keer

een net d.e kort en door d.e omstand.ighed,en gedruongen hebben zij
inderdaad een net van d.e tafeltennissers gebruikt. iviaar ver-'

der zijn er nooit Problenen'
o.E. ,rire hebben gehoord. d.at op techni-oc'f--taktisch gebiecl er

{lniS" -/er--li'i'eringen voc'.ll cr.c cleLlll .,rt-
.

i

i
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Roel and. f nd,eràaaC.lie kornen bi j .:eteerste volleybaltean
lengte te kortrvooral bij het blokken van de tegenpartij
Daaron hehben we vaír het eerste basketbalteam Gerard

Geers .geleend.Hij kríjgt een spoed.cursus vol1eybal,
schriftelijk natuurlijkren we hopen d.at hij na de Kerst
tegen E.A.V.t/"kan meespelen.Verder heb ik nu d.oorrd.at

Loekie Raterings bfessure aan cond.itiegebrek te wijten
was.l.'y'e laten de volleybalsters nu meetrai-nen met de bas*
ketbalstersrvooï een betere conditie.
Halverr,rege mogen LoesrMargotrErica en de and.eren dan

erren rrlsten en daarna d.óen d.e basketbalsters expres r,rat

kalmer. Erg vriendelijk.
E"0-. Hoe zio je d.e toekomst van d.e }oetinchemse sport?
Roeland, ida d.e openíng van de sporthal verwacht ik een

sterke groei van het verenigingsleven"De viscl-ub,de
sportduikers en de zeilers treffen a1 maatregelen om d.e

opvang goed te regelen.Nee , dat gaat r.re1 goed."

E_.O.Heb je nog iets wat je kwijt r,rÍtt?
,i-oelaed Ja" Ie 'oe-ir:okkenheid van ver:cjril lenc.e lede-, bi j
d.e vereniging kan wel wat groter ziTnrd.aar heeft Zuid.erd
vorige keer al over geschreven.Verder veel succes met &e

4"0. Dank je.



CO]dTRïBUTÏES.

trr zijn helaas nog vrij veel leden die hun

hebben voldaan. De heer Supheerd heeft zich
contributi3 niet
bereid verl<laard

huis te innen " Zotgde achterstallíge gelden per kr,ritantie aan

er voor d.at hij het voortaan niet zo druk heeft

SPEIREGEI,-Vl:RÏ ii.

In deze rubrlek, a1s ik hen zo mag noemen, wil ondergetekende

in het komend seizoen van tijd. tot tijd proberen voor elk

0rion-1id nieur,,rtjes op spelregelgebied en eventuele problemen

t.a.v. d.e s:pelregels duidelijk te maken'

}{et een tvreeledig d.oe1 heb ik deze rubriek op tou-w gezet' 0p

de eerste plaats hoop ik er mee te bereiken dat d.e scheicls-

rechter tijdens het spel nog meer met rust gelaten wo::dt en

dat de sportiviteit van de orionleden de boventoon voert" 0p

d"e tveede plaats hoop ik d.at degenen die voor Orion d'e fluit

hanteren en misschi-en niet op Volleybal - het offíciee1 orgaan

van de i,ïevobo - geahonneerd zíTn met, de laatste ui-jzigingen op

de hoogte blijven zodat zTi.op c1e stoel steeds goed beslagen

ten dp komen.

Met ingang van het huid.ige seizoen " vooI. d"e meesten reeds

enkele ved.strijden oud - is op de allereerste plaats een wij*

ziging gekomen t.a.v. de antennes. ziJ staan geen 20 cm bui-

ten de zijband. meer maar aan d.e buÍtenkant van d.e 5 cm brede

zijband.. Er verandert dus r""einig"

VeeI i-ngrijcender is ilc volgende regel- gerrc::d-en'
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:\1s een bal 0p een br-ok r,rord.t geslagen cian geld.t dit nie
al s c1e eerste maal spelen van de ba1 door het team. De b
mag daarna nogmaa.ls driemaal woïd.en gespeeld, De rest bl:bíj iret oud'e' Iegenen die hier a1 mee gespeeld, hebben, zr1en ond-ervonden hebben d.at het spel in aantrekkerijkheid.
toegenomen.

nen d.erde r+ijziging was het wissel-en na afloop van een gÉ
s;reeJ-cie set. L{en wilde als experiment een nieuwe 

"u="roi,protocolair toepasse]l, Gebleken i-s echter clat d.1t zoveelblenen oplevert, dat d.e wi-sseling bli jf t zoals het was, topstellen bij de achterlijn en clan langs de d.ichtstbijgel
gen zijlijn begeven van d-e ene achterlijn naar au *r,au=".
De vierde regel die gewijzigd is, heeft betrekking o1: het
voïmen van een scherm _r,screenenr,* genaamd. Heel in het kiuidi de regele Het is verbod-en groepjes van tlree of meeïspelers te vormen met de bed.oer-ing degene díe opslaat d.oo:
een scherm aan het gezicht van d.e tegenpartij te onttreick<
Eerder gaf c1e scheidsrechter een waarschuwÍng, d.Ít is echi
onJubt ' De scheid-srechter straf t onmid.d.elli jk c100r dezeploeg het recht van opslag: te ontnemen.

r'-nkele regels heb ik dus kort beficht. Door het driemaal
spele,' na. het b10k is er nogal het een en ander in het s;ieregelboekje gewijzigd., vandaar dat ik d.e bezitters van hetI'blaur'reÍr boekje (zoe druk) zou willen ad.viseren oveï te gaaop d.e 2le druk, die binnenkort verschÍjnt
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Ileacties en vragen zijn van harte
zal lk trachten hieroP een juist

welkom en indien mogelijk
antr+oord te geven.

René ',Iiggers

ORIOf\f ?RfYE cleel Ï

ïn gesprek ne r; PIii 1ï-:'I.tll1IIG, s::c1er Eeren I.
Iioe lang speel je al voi-l-e1'ba1? Ïk speel volleybal va.naf

de oprichting van Orion tn \)6! (voorheen DYrJ/Pi{Oll:IIX). fk
ben begonnen op ec"t jeu"gd'3roe1:je o.1,v. j{. C'e Bocr, sauen"

net o.a. Ho.ns en *ra,s Sloen e11 iienk Sevink, La'ber kregen i;e

trainen van c1c naeï nijn ireniirg beste tre,lner op het gebiecl

van de technj-ek-, n"1, lÏenir ](e-Lelaar. Helaas iree-í-'c hij on=e

gIOe;o nàar e(rn 1:)t.',i ji-r.r,r: gci::aincl en is no:oOn'r,eel' niet rleeÏ

in onze vereirgiag ai:tiet-'. Toor de perioCe v.in eert ji.:,:: b,'::l

ik ger:topi en i:.eb g';cl':cze:r vocï i:et jeugciel"fta,l. van àe Gre,af-

ochap. In ve:,-'oai:i rae 'i -};niebic:sLr-reri ben ik ooI: d-aa.,:r:Lee 8'e -
stopi en l:en ireíjl bij O-:io:r gekorer.

:lannee:: ben je in lte'; ee:rsie te.r:t gclionen? in het seizoen
,74.*,75 ond.e: C.e u i,e-'l-bel;endc Johr: ,iaas ("niet te geloven

zeg"). fn datzelfo.e ja..-r na.n de jeugcl d,e ro1 over van de

oude gard.e en not succes.

Je speelt ooh in het i'Ia.tiosi'rë JeuS:dtean. Hoe be-.,ait dat?

Uitsiekend, r,re hebben een fijne groep. 0rion i-s naast nij
ook nog door Fred.d-j-e en l'Iorbert vertegenluoord-igd, d"at

pleit voor ons€ vereni-ging. iie bereíd.en ons vooï op het

Eurol:ese Kanlrioenschap 1.)'(i i:;t noemenie' Lj1ke vakantie

zijn er t:iainingss-bagail , liee:-ta), erg zwaar ÍrLt,aY ik heb
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het er gïaag vooï oveï, vootral omdat d"e sfeer nu, na enkere
strubbelingen, weer goed. is. Het contact tussen d.e bond. en ver-
eniging in,ord.t cloor onze public relationsman op peil gehoucien"

rs je reis yraa:. de olympische spelen in canad.a een gevolg van
je positie bij het jeugdteam? Zo zou je het r,,el kunnen stel-
len" trlke sportbond. mocht 2 kand.idaten voordragen. Hei iii.o.c.
heeft d.aar in totaal 2J jongens en rneisjes uitgekozen" om d.e

reis mee te rnogen maken moest mijn cultuurkennis d.m.v. stu.-
d"ies liord.en verhoogd. omdat niet d.e sport maar het sa,:lenzijn
met jeu-gd u-it alle landen van de wererd. het berangrijkste
ir.às. l.rat heb je gezien van d-e spelen? idatuurlijk d-e oi:eningr.
en i;luitingscereËonie, verd.er o.a. d.e hockeyfinales, basket.,.
bal, hand"irai, atletiek en uiteraard vol1eyba1" rk heb genoten
van voileybal op topniveau zoals polen-cuba en de herenfinale
?olen"-Rusland-" De hele entourage bij deze wed-strijd.en rras ge*
-reldig; 16.000 man op d.e tribunes. Het publiek stonrl achter
d-e Polen, die mede dankzij de steun d.e gouden overi,rinning
behaal-den (1-2) " Dit nas de ond"ergang van het hoge ongeva-
rieercle russische speltype. nit wed nog eens geaccentueerd
d,oor d.e Japannerinnen d"ie de Russi-nnen compleet ivegspeelden
met hun snelle gevarieerde spel" Het jeugc.kamp i,/as erg ge*
zellig, hierbij had. ik veel gemak van nijn stud.ies voora). op
het gebied van d.e spirituali-ën en i-nterhumane relatÍes.
Pim, wat zijn je verwachtingen voor het komende voll-eyba.l*
seizoen? l\[ede door de komst van pieter Murphy (chicopee*
,mC), George de Jong (Raat< SFC en Elves huis) en Koos Men-
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dels (Bour,rlusi; -Orai,ri em Ïr,tate/Shok) heb ik goede hoop om in
d.e top mee te kunnen draa.ien, Een nadeel voor mij is d.at ik
nu maar één keer in d.e week met d.e selectie kan meetrainen,

dit vanruege mijn studie op d.e rilo in Groningen. Ïk hoop clat

veel (Orion)mensen near orLze thuis',:ed-strijd-en komen kijken;
een paar goed.e iuedstrijd"en ve.n onze kant zaL d.e bel-angstei"

ling ongetwi_jfeld. d.oen stijgen, zeker als t"rij i-n de nieuwe

Doetinchemse sporthal terech-b kunneir.

ldamens het oRIOi,I .PRÏV.il '.;ean willen rrij jou hartelijk dank

zeggen vooï d.ít vrije atiitud-e interview en wij ,,,rensen iou
veel succes met je magico.mythische sublimatie |n de vo1ley-

bal sport. Pimr ilBedankt voor C'e koffie en greag gedaanÍr.

ORÏOÏ[ .PRIVE

DE J.{ISSER V-J.I l'.,i.!;1{D "

ook in dit nieurie seizoen gaan we door met de mÍsser van

d.e naand. l'eet u iets feuks dat eventueel in aanmerking

kont voor I'd.e misser" , La.at de Orion'-Express het weten.

Dr-rs niet a1leen denken maar ook doen

De misseT v2;n de maand augustus I Ilet ambitieuse eerste he*

renteam trok 2O augustus enthousiast naar het I'volleybaI-

eiland?? .lneland orc zich Lichamelijk en geestelijk voor te
bereiden op het nieur,re seizoen" Helaas waren de heren

niet exact op de hoogte van de vertrektijd-en van d"e boot.

Ze kwamen gelukkig net op tijd om George vanaf het Friese

vasteland. een goede overtocht toe te schreeurrlen, ze had--

tiL.!
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d.en clubbel pech want d.at.was de laatste
die schone vrijd,ag.. ..
?"S.. .op de terugtocht waren ze we1

. " " "yergatery ze de ba1len"

boottocht op

op tijd maar...

S !;iií!El'L v0 t_lEYililIr 
"

1e "klasse heren
tr '1 tr
)-L)

4-L2
5 -11
5-9
5-9
6-g
o-ö
5-5
5"4
5-1
5.- 4

5--1

Longa 1

Smaeh 1
Vollverijs 1
Boemerang I
Gemini 1
Orion ]
Dynamo I
v. c"v. 1
Y" C.V. 2
De Valken 1
\rictoria 1'I,{ivoc 

2

le klasse dames
%Genini 1
1I. C.V. 1
Orion J
Boemerang I
Favorita 1
Labyellov 1
Eornado 1
Bovo I
l,rlevOc 1
Grol l
Orion z|

l{ivoc 2

q-t q

5*t2
5-12
5 -10
5*9
\ "-7)t

5-6
5*5
5-5
5*4
5-4
5"1

2e klasse 3 heren
Favorita 1
Rohad I
Peeske 1
Blok 1
Zios I
ïi-ctoria 2

','ievoc I
Phantonns I
Smash 2
Labyellov 2
Orion {

2e klasse À dames
5 --q
lr*7
,-6
)-6
t1 tr+* -)
EI
)*Ll

4-1
5-t
1-2
4-2
4-L

5-B
5-B
5-B
5-6
,1 _tra)

5-5
6.;5
4^5
5-1
5^z
5-L

Sparta 1
Boemerang 2
V;C.Y. 2
Tohp 1
0rion )
Vollverijs 1
Vios I
Kl.tornax 1
Dynamo 1
Longa 2
Kl.Tornax 2
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3e klasse C heren

iq qlqqs.a E 4qq1es.
De r"ralkr,,n I 4.8
Boenerang J 4-/o
Volga I !t- 6
Favorii.l 2 i, 5
v"c.\r. j 4-4
Sparta 2 4-4

Rohd.a I
Juventus 1
Labyellov 2

Phantoms 1

Ztas 1
o-.--L 1
r ilildJfl t

Orion 6
Labyellov ]
Thuve l-
Victoria 2

.Paj od os 1

Blok 1

Longa {
Halle 1

Oriorr J

Volga 1

-Iohp 1
Boemerang !
Blok 4
Sparta J
ri,.S.V" I
Bovo 2
Gemini 5
Longa I

Sparta 1
Tt-ctorta )
!ios 2

,.iohc1a 2
I ab;relrov !
J uven cu.l -L

'.'evoc 2

Orion )
trabyellov J
Ie Yalken i

Dr 
" 
Vooruit

Orion B
,' d aÍ 1
r).vo.ll']. f,

l,abyellov {
Phantoms 2

Smash 2

Stovoc ]
Juventus 2

Vi.ctoria i

:.DSPIR,.liiï'li'I

Orion b
::-eeske b
Thuve a
Labyellov d

Rohd'a b
Yictoria a.

4"-7
4-1
)-)
4Ë.

Àtr

,,.-/
,1.-l

3-a

dames
iat+'l

L 1"-6
56
n- .\
A.q
tt+ ..1

t'l __ llïï
ti -.4a)
tro
) .L

ri--u

5r0
1+ -o

5,.6
,6
) '()
rl ..ïa)
7,4

Ëa

Ëc
/1..'l

/t *lï-a
AC
4'1+-'r
,+--0

4-8
+-o
A_q

4-4
tr'--I
)a

t--1
j'l
+*L
5-.L

/

,ie klasse C heren
Orior:. 6 5-LA

pjEle I ryelsies
{,abye11ov a 4-12

4.8
4*1
+-6
A7Ll"- )
Àz
A7+')



Dorile E neis.ies
0rion a 5-L4

lÀ

poule F neis..ies
S.C"i.{. a :t*lt

Orion d
Smash a
ne ll-alken a
1Inïrv. Vo V ó G

Labyellov b
lrollverijs a
Poa.,:lra a

5 "11
4"9
o*/
4..6
1l-+

4-.0

Peeske a
Orion c
Rohda a
ZLos a
Labyellov c
Stovoe a
Juventu:; a
Víctoria b

r-rgpl r; l_.r .'i oirlie:rs
Peecke a
Orion a.

Smash a
lai,.yei-1ov b
Orion c
ri ioioria b
Stovoc a
S. C.li" a

:irnheili- -= E 
"

Holrpers
r'Iyba
Condor
3C Paule.
0rion
Iraj ilnum
Brunssum l! "
PSÏ

A"_1 1
ï !f

A -.4'tJ

4."6

4--a
1n:'n4))
teruggetrokiren

; -!z
L-t/
/; . .11a)
L -.6
,:1 '5
.i -0
'-r'!
-Lerug5e tlc:l:ke:i

J,oule C .iongens,.{-.&.È_Victoria a 1-72
Laltyellov - 4-lC
:1ioc ',. +-6
Thuve a 4-6
Pha.ntora.: a 4- 1r-)ïion li- 4 -1
!i,:'"orj-a c 1; -0
.)eesk.; ïr ier:,g..:tr"
\\
.) .) z, ;.tt-:::'be:'r iir ni.nile::ii n"g.

here:i. 1e kiir":
ïr:lrJ ?,ilut]]
'-':'.l i n.r 'Z
J {!tLtLr- )

Ttt"lan:urt 2
Críon
i.:.ibe 2
i'i is c
Y. Kangaroet
3a.ske ti ers
-t)Ur-
S1:arta
S rrhinx 2
Cl eeta,h

cianes 2e d.ir isie
r: LL - ,._ttà.cus 7 -1 4
Sphin;r 5 .g

7-B
7*E
7*B
lf*i)
L l.

6..6
q_-/
)-t
b-0
6--o

B-1.1
1..:. I
B-L2
9"-L2
7-t 0
e,6
8-6
s-6
7-4
7-1
B.-r;
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2e klar,;
Cheetah 2 B L6
Gemini 6 fO
"lrnhemia -.2 5-6
Pluto 6 6
Orion 2 6*6
.]lireball 7 6

B"C. Leeur,ren 4 4-
Basketiers 6 +

-l:,^/SeCeGe b 2

}'BV 2 6 --0

5 T.li'ïD JUI.II OR,rid

Ïijuti 1

YKa
.Batouue
'ryba a
PIu'i;o a
E;r 3,

Basketiers
BC Leeutsen
0rion
Cheetah a

PL-uto b
t\{s

',/yba b

Djqp r
:^1PVli d

0rion
't!1rc
lru
BC Leeuwen
Cheetah
YBV
Basketiers

"7 ..1 ,1í r't
h -.-H

5.-B
,.. A

7t
,,.L

\-l

trA

5"4

2-"O
q*n -

5-o

5.'10
4-o
5.-6
5.6
,4 -A_r _Í

4-a
5*O
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li/e begonnen hoopvol aan d.it nieuwe seizoen. Ed. breek veï--
trokken, naaï Frans nam zijn plaats in, zod.at ïre een nog
jonger tearn kregen" Ue bestaan nu uit ) junÍoren t.w.
Frans, l.[artijn, Gerrite Rudy en Wi11y, 1 norma]e speler,
r,rant Gerard. is 2/. jaar en 2 oud.eren n"1, Niek, bijgenaamd.
Opa en Leo"

I'"le zoud-en niet d.ezelf d.e fouten gaan naken als vorig jaar,
d-us moest hoog eind.igen tot de mogelijkheden behoren. Bo--

vendien gingen d.e eerste { trainingen erg goed. }.[aar zietz
tijdens het l-e tournooi ging Gerard d.oor zijn enkel;
tijd-ens d.e 2e gymles op het Ludger verd.raaid.e Martijn zljn
knie, tot de kerst zijn we hem waarschijnli-jk wel kwijt,
tijd.ens de 5e training (d.e trainer r,ras afwezig en sonmige
jongens kun je nu eenmaal nj-et alIeen laten) probeerd-.e

Frans een ba1 met 1 vinger te vangen" Hij begon l_aatst
ideeï mee te d.ín;
tÍjdens de conpetÍtier^redstrijden bemerkt Niek eindelijk dat
hij niet zo jong noeer is ats hij zich voelt en pronpt kon
hij op gezette tijd.en zijn rechterarm niet meer omhoog:

krijgen.
J'.{aar toch, ondanks d.eze here lijst ziekenboeg patienten
ging het erg goed.. Ten eerste omdat Gerard gezi+achteld. en
r.rel toch meed.eed., ten tweed.e omdat er af en toe bankspelers
uit het 2e rneed.oen, zod.at i*e tenminsie aan 5 of 6 spelers
; o il jiarlien,
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ten derde ondat we gewoon verstandig zijn gewordenrbeheeri

spelenrweinig p?s maken en in tt veld kunnen veraltderen vi

tal<tisch concePt.

Daardoor líonnen we de eerste r,reclsi;rijd.en (6)en c.ed-e1 ïo9.'
klantenbind.ing,want r+e hiel-d'en het spannend' Tr'ree i'redstrijr
ríonnen we pas na verlenging en twee i'ottn"n we met slechts
punt verschil

Soms was het lrel eens bijna TE spannendrzoals tegen l'dyba

toenl+e 5 minuten vóór tijd' 1! punten en 20 seconden vóór

ti.rd , Punten achter stonden'

lJaar goedrwe l'Jorrnerl er1 ' "we speelden plezierig'
Toen sloeg het noodlot toe'Gerard- s-Lu"iterd'e 5 november va

het stoepje voor zijn huis en is voorlopig uitgeschakeld '
is Àvonds werd. er pïompi d'e eerste nederlaag gei:oekt

Vorig jaar vronrl", *" ! lreds'urijd'en achter elkaar om er ve

";1;;# 
5 in successÍe te verliezen'Laten we hopen'dai he

dit jaar zotn \ïaart niet za1 loPen'
Nu móet gàa.n blrjken,dat '',re ind-àrdaad' riiper en verstandi
ger zíjn dan vorig jaar"
Enfinrlaten we de boel maax eens

Verder- I/'rensen we Gerard en vooral
beterschaP toe.

Lr:':iTSTE i{IEÏi-r.IS

De recente orituikkelingen binnen de Yereniging'met name J

DameslzijnVooronsnunogteonoverzichtelijk.i',Iekomei
daar in ons volgend nummex op teru-g met intervier'rs roet

alie betrokkenen.

rustig bekeken aanPakker

l.{artijn een sne11e

rs'U.
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Diep nadenkend. heri.nneren we ons de alweer enige weken ge*
leden inr,rijding van d-e competitie; d.e wedstrijd.Orion
rselstars (voor het eerst zonder medespelen van ervarenere
speelsters zoals Gea en yvette) tegen Basketiers. De van
te voren geziene zenurrverschijnselen bleken voor niks. pas
na 9 minuten werd het eerste tegendoelpunt gescoord.. De here
wed-strijc gaf verder ongeveer hetzelfd.e beeld. 'rlriieuwelin-
genrr l1len, rne en Ed.ith maakten een goed debuut. De eind..-
stand '.rerd- 5i-tt. sleihts een week ]ater werd de vorgend.e
riedstrijd- in Doetinchem gespeeld. tegen cheetah. Ond.anks
opkomst van supporters bl-eef het tot het eind toe een g.e_
lijkoplopende strijd., met aan wederzijdse kanten soms vlagen
van doelpunten. Dankzlj een laatste doelpunt van sonjà L.erd
ons d'e zege toch gegund met een op het kantje zijnde stand,

atr a Àvatl í)--z*.

e rc"'L976 onze eerste uitwedstrijd. (in veenendaal). Onder-
ueg geteisterd. d-oor een f1le bij Àrnhem en een mopperende
I(l-aas (ai-e als fruitist en coach d.ienst mocht d.oenl volgens
ziSn zeggen rook het 'vrouwvolkrr te veer naar cosnetische
mi-d-delen). ondanks arles kwamen we op tijd aan. alres ver-
liep volgens verLangen. Karin en Jeanet lraren goed. op
schot, wat o.a. resulteerde i_n een eindstand van 16_g. Op_
gelucht konden ive d.aarna de terugreis aanvaarden, ondanks
dat r:rojiiiuj .e lrension i.n dc lcar.t:'ro- -ir.i i te l: rr (Sissi) niet
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',/e.í-be iilae:i1 llàIelt. ..:an het elnde v,zn c-l-e ri-C',/erliet een he

vig gcparfuneerd-e I(laat en enige voldane mensen d-e bus.

- - l': :,..': ",;'i .j ,'r i,rg 1.,

Voor all e ko1:;r: i,ia::smairs'ure"-'.'c LL4

1]r . h.al-: s, traa,.-'; 56 , .lelhen.


