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Ja, d.at gaat vlot. Het ène nummer is de d.eur nog nauvelijlcs uit,
of het tweede verschijnt al- weer. Daarvoor zijn drie redenen:

ten eerste w111en r,re toch graag inhaken op het vertrek van lr{ou-

ter bij de eerste garnituur volleydames, ten tweede nild.en r,re

voor de Kerst nog een Orion Expres de deur ui tdoen, ten derd-e

ïras er nog zoveel copy d.at d.e planning verd.er in de knoop zou

kunnen komen. a
I;íe zoud.en grààg van d.e diverse teams eens een kOrt verslag over

d.e'gang van zaken krijgen, zodat de rest van d.e vereniging wee-i;

r+at er zoal gebeurt en 1eeft, artikelen van niet-competitie spe*

lende gïoepen zijn natuurlijk van harte well<om.

Een kcrte g:reep uit d"e inhoud.; verslag bestuursbij-
dragen, hoe vergaa.l, het'dames I ran basketbal in de tweede divi-
sie, de eersie schreden van dames 2 (ook al van basketbal), de

relatie 1.,loriier-0rlon en nog meer zak.en"
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I'{et in het achterhoofd het ver-e ,rerk d.at we gehad hebben omde kontributi-e van het afgel0pen jaar binnen te krijgen enhier en d'aar n-og noeten ontvangen wir-r-en we voor de aanvangvan het nieuue seizoen de zaken arvast duidelijk aan de ledenbekend naken.
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)1 is ilat u vooraí noet betaletr. U kunt keu-ze maken ult:

rling per kwartaal, d"i. vóór tfLO * L/tz - t/2 - L/5i
.ling per halfjaar, d."i" v66r tftO - t/Z;
.líng per j aar, d. i. v6ór t/tO .

1 oktober rrreten wij wie jaar-, halfjaar- of kwartaarbetaler
Iegene d"ie niet op tijd. heeft vold.aan wordt geacht kwartaal*
.1er te zijn en ontvangt een aarunaning di-e u Í 1"-..2a1 kosten,
,open dat d-e aanmaningen beperkt zullen blijven. ons is er
,s aan geregen dat u op tijd. betaalt" r,rÍe hebbenrt ge1d. hard_

g en het bespaart ons handen vol werk.
u betaalt vermeldt u dan voor wig d"it geschied.t en vooï lrel-k
.vak. Het is in dit verband. goed. te weten d,at ons verenigiirgs-
' loopt van 1 augustus tot en met JL juli.
t u de vereniging verlaten bericht dit dan schriftelijk aan

ekretaris" Doe het vooral tijdig and"ers blj-jft u cloorbetalen.

u ] schoolgaande kinderen bij de vereniging (vol1eybal enf
aslcetbal) tielt d.an bent u voor het Je kind geen kontribu'i;ie
chul-digd".

e laatste jaarvergad.erinC (14 junÍ j.1.) is net atgemene
men d,e voorgesteld,e kóntri-butieverhoging aangenooen.rVot -
overzicht zal r,r d.uid,elijk maken wat u het kcnende jaar zult

en betaien,

ni d.e resp. bed,ragen overmaken op onze kontributierekening
d.e Gern. Spaarbank te Doetj.nchem. Giro r 809604 ond,er vermel-
: t.g.v" S.V. Orion rek.nr. 93-6O-t7-)LB"
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*0Q kunt solliciteren als OrÍon-.traine:r
'"er een nieurre steengoeis 6'lpee van d"e 'tEagl esil r-r_itgekomen

is ( "Hotel Calif ornia', ).
.-CLames I een carnavalshit heef i;" '11..iij staan sterl<rr.
*Pieter L,ï. bij Orion zÍt. Zijn nummerbord SS-40.45.
...G. d,e J. na een r,,rilde Orion-parilr een bekeuring kreeg we-

gens to hard- rijd-en.
.Rene S. net zrn enkel tegen de lamp gelopen is.
-de Orion*sterrit ii1egaa,. nas" (}-rs niets voor r,retsge*

troui+e basicetball-ers., " . " )
*bijna alle bes-buu::sleden een prijs l/onnen met het bing,.:-

spel.
*wij daaron aan steekrren:ringen d.enl<en.

-0Q copy ku-n b inlel,ereíl.

IAI{ES I 3-iSIGTB-.L fi{ lI T-l.lllr.1.i::; DfliIÍlIE.

Het zou niet makkelijJr vorden na het vertrek van ,foke,
Heity eir lriarga, De lengte vas in d.e ploeg ni-et zo verte-
genrioord-igà, inzcr- err morl-vaiie r.rarcri irel a:.1,,rez,ig. De

eerste."ri-nst teg:en Trajanu-m was oen leu-k opstekerije, naal:

Sphinx err ji"L',, geringe neclerlagen, brachten ons lreer .uot

d.e werkelijkireid- terug" Steed.s krr;aroen ,,.ie een helft ieis te
kort, d.e tweed.e helft r,ras meestal- in ons voord-eeI" De 1,.iijba-

d.anes, vorig jaar nog tweed.e, krranen overiuigd. van eigen
kracht naar Gaand.eren; gevolg tiuee punten voor 0rion Isel*

stars en overtuigend..
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TegenCondoren}lopperskwamenweweeïlengteenlichaa^mskracht
tekort,maarBrunsumleverdenaastvlaaieneenverdiendeoveÏ-
r+inning op, de ?hilips-meisjes hadden ook een na:e 

:i"*"::1"'"'
newedstrijd.tegenCondorgafeenbrokaardrijkskund.ig:ekeirnis;
ïria Grodngen? Ïenlo en de Oosterschelde U'**"1-ï"'t]i '::::1"t"''

Een fiJneweÓstri-jd-wasdie:tegenÀttaco3eenflirikenederlaag'
maaÏtr.leevoortreffelijkescheidsrechters,sportiefpublieken
een in Öe kien gesmoord conflict' Totaal indrukt we redden het

r,re]" lfees'L positieve punten; iedereen is blreid voor de ander te

knokkeninegatievepuntenc.hettoegenomen.aantalr.ledclenschappen.
o,-'í, danes

le coaqh"

0RI0]í 'PRI.VE ' 
deel 2

In gesprek met GerarÓ 1'rleenk' supporter'

Gerarcl i,,ieenkr een altijd aparte verschijning op de 0rion-tribunes

en vaak ook bij de u-itwedstrijden'' Gehuld in oranje-blauv onder*

goed,inbezitvan'toetersrvlaggen'fietskettingengrotel)oo"e
ishijzor,ielhetneestgeliefÖe(vrouwen)alsmeestgehate(scheirlt
rechters)inOivlau in de zaaL' Enkele stereotype ui-tsprakens

'rscheidsrechter " 'telefoon'r' 
rrkom op dames' werk tot het zvreet

tussen jullie bil-1en staattt' rrhoe wassierr en treffe d'e keel spoelen

I;lanneer ben ie je carrière aIs supporter begonnen?

Reed-s in de uieg kr'ramen mijn orale nogelijkheden tot uiting'

Voorpaenmal{asÓitnietzo}euk,gezienhetfeitdatdeglas-
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handelaar bi j ons in de straat een ful]-time, j-ob ilad 9n z',n ,: , . ...

zaak al d.viemaal kon uitbreiden. Mijn §upporte:eschaB bij

QrÍon begon pas grote vormen aan te nemen tOen het d.amesteam

\' in d.e eredivisÍe lcwam. .
,1,

Door jouw reputatie ben je natuurliik niet onbekend gCbleven

en heb je d.iverse aanbiedingen gehadr; vertel hierover eens.

Iiets.
Enkele topteams heblen vergeefs getracht mij in te lijven, in
verband. met financién r,ril- ik echteï geen namen noeglen" Qok

dames B i.rilde van mi jn d.iensten gebruik reaken e maa]" dit l-u-

cratíeve aanbod moest ik afstaan ondat ik ne anders niet op

d.e beid,e topteams kan concentreren

Yolleybal je zelf ook?

Ja, bij 3onitas (te A:-vi.sie). fk speel in het tiende team en

we worden d.it jaar kampioen in d-e d.erde klasse van de onder-

afd.eting van de boerenbond.. Vanwege níjn lengte len it< opgesteld

aIs hoofdaanvaller.

I"'Iat vind. je van het huid.ige scheidsrechterscorps?
Ioor raijn interna.tionàle ervaríng kan ik me meestal- wel con-

f,ormeren met de besíislsingen van de scheidsrechters

lÍat waren de hoogtepunten in je schreeuwcarrière?

Trnreemaal promotie van heren 1., het ned, schoolkampioenschap

met d.e G.S"G.D, I,laren tot op heden mijn gpootste succes.

Gerard werd als speler eens tweede van líeÖerland met school-

volleybalkampioenschappen (0" p. ) .
rï -



r/at vind je van C.e sf'eer op de tr:ibunes?
(iilecle cia,nkzíj kei;nere-deii hopen,rij allen d.at z-,oureL:jpelers "..1,,1 

pr-r

blier< cloo-r ons enthousia,sne optinaal genotiveerd. kunnen i.tcr:.len 
"

:er. tÉr'.-dl+ 'íer.:,al iirg :: echt=r o1 -'i, i Lats ',-orr ::-rj":'. 'i'-".a-,

irc',eC,er Striekvold. (net tf ijf t in cte fainiie (r"P" )

ircrh i:r iiie; retereer b1i; net je g+r;:irreeii-;l

Li-iti.1sr,-,olicLe'rci .,--r:-butu-rl i jh rle tegenpartij zljrr er ooit enrleLe ir,li
r.id-u.eii tn ar\zc §)iÉ1e1r ge,l-cr.i-eren ilre l,i jn enotionele ,-r ring(ir" n j a:'.:

aprecieren, maar dit stoort me in -rt geheel niet.
" "'it*.;

Je bent 'dicht betrokken bij de gebeurtenissen rond. d.e beide,.top-"

teams. Geef je visie op de huidige situatie!
(na enige aarzefing)....".Ik hoop uiteraard dat de boys zulIen
promoveren, ik zie echt wel- mogelijkhed.en med.e dankzi-j onze aan-

winsten. Voor d.e darnes geen ka^mpioenschap, ze draaien niet zo

best momenteel, maar toch zit er wel variatie in hun spel. Hoezo?

(0"p. ) l,Iou, ze naken steeds andere fouten.

ïiie zien je vaak i-n- gezelschap van prominente led.en de zaal bÍn-
nenkomen. l'Iaarom?

Dit heeft een simpele reden. Officieel ben ik geen lic1 neer en'
onder d.eze camouflage lukt het altijd, om voor niets binnen te ko'
men (d-it zal nu we1 afgelopen zLjn. 0.P. )

Je bent een geziene gast op onze 0.P.-parties. Helaas hebben we

jou gemist na d.e stemit; hoe kwam dat?

ÏÍaast mijn supporterschap, studeer ik ook ï1og om wat geld. te ver*
dienen. Mijn studie biologie vergt veet tljd, d.aarom kon ik niet
present zijn en bovendíen was ik d.oor onze public relationsman
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niet otr) d"e hoogte gebra'cht' Ï'[aar op

1ríeer aanwezig te zullen zaJTL"

TiTrlSL.-Gn:'i"

-:*;;**---.--È
(Bi3ge,.rerkt t/m { december)"

de volgende PartY hooP ik

I{oelang hoop je nog door' te gaan met supporteren'

ne gemiÖde}èe leeftijd waarop supporters stoppen

bekend raaar als mijn stenbanden het niet begevene

Orion ook te kunnen bIÍjven aarunoedigen'

i,Iamens het O.P"-team bedankt voor dit vriie attitude inter-

vier,,r en l'Ie wensen je veet succes met je- 
1raal*stimulatieve 

ex'

travert vocale eruptíes ' GerarÖ 'tBcdankt voor de sinas err

greag gedaan' rr

1e d.ivi-sie ' Tf^?Àrl
! iIU! v5+

Gerard?

is mij niet
hooP ik als o1a

q-2 L
a-?1
B-19
8*18
ö" lz
g*L2
B-11
B-g
B--7
B-6
d-o
B-2

ilr,^rLivisie:=^:-- -Van Hou'cen
lynamo/;r
Ro sr're11
xvc t. -^ChicoPe e7,ir''u
Boutn'lus t/Orawi ,

0rion
Vierhout'-Valbovol
(1 n,1
l)TU

0ctoPus
;rPB/LYcurgu'i
\Ían' Sànten LeÏ!and'

O-:-ine S

.íïc ï.) a/,

LL.2O
11 -r6
11--14
LZ'L+
LL,L2
1l *10
II"()
1r-A
L2-..4
11.*4
11 -0

0rion
E-.vv
Dynarno
vierhout--ri
Vredestein
Bruinsma
S,iC
Oranj e l"t assau
U;)

C Zi\ï
The Smash
Iï,àt,:é/S:no]r.
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1e kls,;se heren 1e ]il-asse clar,res

2e divisie B iLanes
l,faié/Shok B-2o
Orion 2 7-L9
Dynamo 2 7-15
]f'i jmegen ,71 B-15
uss 7-10
Vierhout*\ralb" 2 7-10
,rl teriro B -10t-- -Citcllieltum 7-B
G,IVV 7 -e
SC ïsa1a B-5
Olynpia B-1

1e ,rivisie C irereir:- .-:_ ------.ï.-:_=--
11 ;1-il./-1 'rlr-ii 2 3--2
EJIW 2
Í,abye1lov
Kid.ang
Orion 2

Volvera
\IenK^/-!]rnano/ri t
,i.vanti
Àlterno
Recter
Wivoc

.{..1

Gemini
v"c"v"
0::ion
Boemerang
Bovo
Labyellov
Grol
0rion
I'avorita
''r,ierro c
Tornad o
ldivoc

2e kl-asse ir
Sparia
Boenerang
V.C"V.
Vollverij s
Ori on
Vios
Tohp
K} " Tornax

B-20
B -2C
I *18
B -14q-t e

B*1 2
o f lU.II

ö-ö
9-5
Q7

C]
U--L

L B-21
t 7*17
4 R*l 7!t

I I --16
I C._t q

L)

l B*i2
I O._t I+)

/, H.- tii

't o.-o/] B-7
t- 7*6
z l^r

d.ames

Lo,r6;a l
-qnar:h 1
\rollrrerijs ]
Boemerang t
Gemini 1

V"C.V" ]
Crion 1
Dynano 1
T,ri c toria 1
De ,I::.f l:en I
Ii. ct. v" 2

'ilivoc 2

2e klasse B heren
Rohda
BIok
Eavorita
Zio s
Peeske
Labyellov
Victoria
1.,.levoc

I
1
l_

t_

l
2
2
l

9-?_7
7-lB
8-,j- 7
B -15
7_1 

'7-1 2
8-12
7_A
ö.-i)
tï

E-4
gL5

| -Lz
8^t2
B.-10
noU-U

7"7
t-'l
/-o
B-b

I
I
2

t-

5
1

1
1

8-14
B-L3
8-L1
B*9
B-q
B-B
6"6
| -()
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Laby e1lov
Si:iash
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'v'. C , V'.
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Lon
,',itfl"
)merang

1ga

lgens poule B
lon b
Lon c
Lctoria b
:toria c
lntoms a
lve a
:ske a.

)VOC

Valken
b
a

:1-

Zíos
Snash
Longa
lJoeme,rang
Longa
1{, S . ii.
llo'r-o

c
a

a
d

a

a

t
t̂,r

t
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Lg7 6 l.977

'ugziend op het jaat t976 komen d.iverse gebeurtenissen bij
yLae.r rroren d.ie een ied.er op zíjn/haar ,,tíjze zal verwer-

.. Iloopvolle verlrachtingen die nen had. t,a,v, zijn/ihaat
rt kr,ramen uit of uerd-en de grond. Íngebcord..
migen zijn ievreden met geleverd.e prestaties, and.eren zeg-
a het kan no6 beter op sportief gebied, in teams, de team-
eleicling, met kader, op bestuurlijk vlak en vooïa1 in het
enigingsleven zelf.
i-eder die op 6én of ander gebied ]reeft bíjgedragen om L)J6
een goed. einde te brengen, zowel binnen als buiten de ver-

ging, zou 7k vanaf d.eze plaats hartelijk willen bed,anken

I

I

(
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voor hun steun, in welke vorm d,an ook, aan onze vereni_g:in8:.
Deze nedernrerking is voor ilOrion,r onmisbaar, ook in L|TT.
De verwachtingen z,'jn er al weer. Eón gebeurtenis is al zekerrn']' d'e opening van het sportcentrum ,Roozengaaïder,, waard.oor
er een eind- za1 konen aan het rrreizenrr van ,orionfr en het ver_
enigingsleven zelf tot bloei kan komen.
Wat 7977 verder brengen zal?
rn alle opzichten, i:r uï sport, school-, maatschappelijk-en ge-
zinsleven een Gelukkig en yoorspoedig l9TT.

R. Booij
Voorzl t ter.

BasketbaL - .Dames 2

De 2 maand-en die r^ie nu op basketbd-'r,&t"r, zijn ons goed. beval-len. ','Iat ons vooral op.,,,iàI was ou-e",ff-;;";= en de kameraad_
schap in het team. ide wercren meteen Slrg"rro*un (tezamen met de
andere beginnelingen) en zo vlug ingespeeld, 6at we oe kans jrad_
len al aan d.e competltier.redstrijd.en n:ee te doen"ís l4oensdagavoncis trainen 1{e en d,it verloopt v1ot. }/e begirur.en
zorn avoncl met een aantal technische oefeningen en aan het eind.
;peren we dan een wedstrijd, waarbij d,e wedstrijd.techniek be-
rproken wordt.
)e wedstrijden zijn voor ons nog wer moeilijk, omdat we vaak
teisjes met jarenlange ervaring tegenover ons hebben, naar het
'e€rint a1 aardig te wennen en we hebben er we1 plezier i.n.

Jolande Siep _ l\[arga Hollander
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ï1il1,Ei/ERI;TGSn:lTUlI ]'TIEU"^IE KCPY ;

tot 20 januaril :J!l I Il !

j'larsnaiis traa',; 11 'l- , Fr. iIal s s traat 56 ,

Ze]]re:.:t.

t,Ioensd"ag 2 februari;
LT,30 - 18.]0 uur -
17,10 -- IB.JO uur *
t8.r0 - l%tr5 uur -

21. O0

Iond.erd.ag ]
tegen de ou

aanvans 20.

0. r. s.
u.t.D. -
0. ï. s. ..

0"r.s. .-

0.r.s. -

spelen d-e basketbal cl-ames

ti^riss elings tegens tand.er Zr

1!i

22,5C IeaII!.

u,ari

ortui-
+

n(


