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RtjDÀKTIE:

R" HoflanC,
Einthovenlaan 1/, 33209

N" Oosterdag,
Fr" Halsstraat J6,
Zelhem, oE342-tt39
J" Broens,
l"{arsmanstraat 114, 3A5L2

H" Burgers, 
IBroekstraat )),

Humriielo, 08348-19?6

Copy vo1leyba1;
l{arsmanstraat l-L4y
Einthovenlaan 17

Copy basketbal:
Fr" Halsstraat 56, Zelhern.

Tel" sporthal: 30991 - 30992
Te1" restaurant: 32534

l-itJn')rner 4

Nleuwe _gezichten"
U ziet weer.een paar nieuwe ge-
zichten" l.la ruim twee jaar hreg ge-
weest te zijn is Ruud Hofland weer
teruggekeerd in Doetinchem"
I{et bestuur heeft hem onmiddellÍj}
bezocht en hem Itgestriktrtvoor
OP.ïON" Niet al1ecn voor ORION, ool
voor de ORïOIí EXPR,IS"
Samen met Hanneke Surgers hoopt
dit viertal, aIs redaktie van de
ORfOll EXPRES, ons orgaan tot een
echt verenigingsblad te maken"
tJij kunnen L.chter a1les niet al-
leen zel-f. ïdeeën, anecdotets, cotr
enz" moet ook van ju11ie kant ko-
men"
Laat de ORïON ÍIXPRIJS een blad 7ijr
van jul1ie en door ju1lie"
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28 januarí 1-9?? Officiële opening.
29 januarí t9?? 16.00 u. ORÏON - SAN RIVAL

kwartfinales volleybalbeker dames

2 februart 1977 17"3O u" Mini basketbal-jongen§ en meisjes
ORTON - FÏRESALL

ORION - BASK}ITÏERS

18"30 u. Junioren basketbal jongens en meisjes
ORION - GAA}IDIJR]IN

ORION . IIOUi..]TAIN STARS

2]."00 u" tsasketbal heren

ORTO}ï ,- RJ,ST ÀCHT]CRHOEK

r rebr'-rar t Le77 
l;.;:',ï":::-:ï"ï' 

stedenontr::oetingen:

CRICl{ - XAI'IDVOORT

22"20 u" Volleyba1

, ORIOIV i - Tlli'iDOSS (clames Oss)

CRICN 7 * OI/OCO (heren Oss)

il ilchr.'ua,:. L9'/-t l/t"OO u." v'o11eybaI
li ,,;edst:'i j Cen meis j es ad-spiratten conr.'.

pcti- tie
i-5"00 u" Vo-r-leybal

li wedstrijden meisjes adspiranten com*

pet it ie
6 februarí L977 1+"00-t5"OO u" l.lini volleyba1 voor jongens en

rneis j es "
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lf" tNrrnNATroNALr; loNlc" voffi'

Jp zaterdag Is juní lg7? op het prachtige sporÍcomplex I'De

iampert'r te Coevorden" Het is een.buitentoernooir bii re-
-

gen in de sporthal te Coevorden en o.mgevlng

lnschrijving is mogelijk zowel- voor danes, heren, meisjes

en jongens. Nadere inlichtingen en opgave bii R" Hofland"

I'ÀNUIT DE NATICNÀLI LIJN"

l{u net in het nieuwe jaaro zal ik proberen een beeld te

Éleven van wat er zoal in de nationale lijn geschiedt. Ten

eerste hopen wij dat we verschoond b1i-jven van blessures j

r,rant we hebben er toch wel erg veel gehad en dan pas

bIíjkt op welke kwetsbare basis teams in elkaar zitten"
I{aar een troost is -patuur}ijk wel- dat elke andere vereniging

daar ook rnee zit" Zoiets is janmer, want vooral in de heren-

I-ijn Ieverde dit problemen op. i.{ensen die vlak voor de com-

peti_tie stopten of geen zin meer hadden, brachten bii het

bestuur weer het nodige extra vrerk, onnodig werk" Toch rol-

1en de heren er goed doorheen" van ]{eren I mocht je ver-

wachten dat het zo zaà gaanr maar dan niet zo hoogl heren

2 leek regelrecht af te Saan' maar zie na I wedstrijden

herstell en ze zich en hebben zelfs een kans voor een top-

positie" 3ij de darnes na een sterke start een terugval"

Affijn u weet er a}les van, maar ik weet zeket dat ze

sterk terugkomen" Onder leiding van Bouke Hellinga en
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dan dames II onder leiding van Roel Booij naar de top van de 2e

divisie. Heel erg knap met ïreinig trainingsfaciliteiten en een

moeilijk programma" Erg goed en sterk mensenl

Ja en dan de 2e helft van hei seizoen" Je wordt dan toch wel- een

beetje warm van binnen, want rnie krijgen eindelíjk een THUIS! llind
januari hoeven we niet langer de benen bij een ander onder de ta-
fel te steken" Ille kunnen de auto laten staan en op de fiets naar

orrze sporthal. Adieu Gaanderen, rs lleerenberg, Varsseveld, Dinx-

perlo en Lichtenvoorde" Bedankt voor de gastvrijheid die wij bij
ju1lie genoten" lJij 6i}1en nu eens gaan proberen nog beter te
functioneren rnet een sterk bezette ha1 , zodat iedereen ín onze

club c.lkaar leert kennen in een f ijne sf eer" Van ,Ieren 1 tot da-

mes ! en van heren B tot damgs 1 en niet te vergeten die grote

groep Recreanten die ook hj-erin erg functioneel kunnen zijn, want

we lcrijgen de ka-ns om het samen te gaan maken, als één sterk
ORION" Om maar eens een kreet van Raterink te Sebruiken ttieder

op zijn niveau'r. l{ensen alvast vee} ba1ple7ier"

_J vV

ENTREI]HEFFING SPORTHAL "

De rtEntree sporthal?t bij thuiswedstrijden van ORÏON Nationale

competitie is door het bestuur opnieuw onder de loep Senomeno

In principe betaalt iedereen een kaartje à.;" 2"5O (16 jaar en

ouder) en kindererl .;3 1.-- (van 12 tot 16 jaar).
Vrij entree hebben: kinderen beneden 12 jaar; bestuursleden en

echtgenoten; ereleden en echtgenoten; leden op vertoon van lid-
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maatschapkaartl donateurs op vertoon van ka.artl houdqrs van

een reclamebord op vertoon kaartl medewerkers (verzorgers,

lijnrechters, tellers); scheidsrechters en echtgenotenl

scheidsrechters hebben ten aIle tijden toegang op vertoon

van hun nationale Iicentie, districtscheidsrechters op

vertoon van hun Iicentie tot en met eerste divisie; bonds-

officials en echtgenoten op vertoon van hun kaart; di-s-

trictsofficials op vertoon van hun kaart; persvertegen-

woordigers op vertoon van hun perskaart; echtgenoten, ver-

loofden of vriendT/vriendin van speler/speelster op vertoon

van kaart. welke aanger/raagd. kan ilorden; kaderleden en

echtgenoten op vertoon van kaart I bezoekende ploegen en

verzorgers (alleen in hun speeftiid) "

De te verstreklaen ledenkaarten zullen via de di-verse

lijnen, trainers evt" coaches zo spoedÍg mogelijk aan de

leden worden uitgereikt "

DRINGE}TD;I OPRO]F iiN ,,]N I,IAARSCiUI,]Ii'[G VOOR ]{EI.l DI]i DJJ

SC{OiN PAST"

A1 meerdere keren is in ons clubblad een oproep geplaatst

om de kontributie op tiid te betalen"

veel leden hebben hierop gereageerd en maken hun bijdrage

trou1r over. Aan hen is dit schri-jven dan ook niet gericht"

ilet geldt we1 voor hen die tot nu toe in gebreke zijn ge-



7

bleven en daardoor d.e penningmeester in moeilijkheclen brengen'

De rekeningen komen met de regelmaat van de klok in de bus" Als

de kontributie-ook .zo'regelmatig wordt gestort dan is er geen

vuiltje aan de lucht" Dit gebeurt echter niet"
Het bestuur kan dit niet lrnger accepteren en heeft daarom be-

sloten hier paal en perk aan te ste1len"

Deze regels zijn b'edoeld als een dringende víaarschuwing voor ie-
dereen die aehter is met de betaling. fn het eerstvolgende nummer

van de ORION EXPRES zu1Ien de namen worden genoemd van hen die

het seiz oen 1975-L9?6 nog niet hebben voldaan" Daarna za1 de

kaartenbak worden doorgelicht orn de leden op te sporen die voor

het lopende verenigingsj aar L9?6-L9?? achter zijn"
A1s deze ernstige oproep ook nu nog Seen voldoende effect heeft

zul1en wanbetal-ers op de trainingen geweigerd'moeten worden"

De beslissing die genomen is mag dan enigszins onprettig aandoent

u mag hierbij niet vergeten dat het voor een bestuur ondoenlijk

is het geld waarmee de rekenÍngen betaald moeten worden onder

de leden zit"

De financiële regeling en het banknurnmer t::eft u ook in dit num-

mer aan"

J" Bloen

TJIST U DATOOóOOOÓ

-UC Houten a} 4 seizoenen ongeslagen

-er heel erg veel Orion-Ieden op het
geueest?

is in de eredivisie?
Ago-Dynamo toernooi zijn
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AGO-DYNA}{O - TOERNOOI"

Opnieuw heeft het in grote getale opgekomen publiek weer

kunnen genieten van topvo11eyba1. Onder dit publi ek zag,en

we verrassend veel Orion-leden" Bij de heren zagen we

enkele spectaculaire wedstrijden met als hoogtepunt eën

schÍtterende wedstrijd tussen,3oedapest en ïnterlance
Zaan. Door een overwinning kwam de ploag van Krysik en de

afscheid r{emende l{ans Valkenburg in de finale waar het
kansloos verloor van het superieure Rode Ster uit Praag.
Ook bij cle dames werd Rode Ster kampioen en op d.e tweede
plaats UC Houten uit I{earlen" Vermeldensvraard. is dat
Dynamo de duitse karnpioen HSV Hamburg rnet J-Z versloeg.
Eindstanden: Heren'1 Rode Ster CSSR"

2 ïnterlance I{OLL": 
3 Boed.apest HONG.

4 l4ladost Zagreb YUG"

j Delta Lloyd HOLL"

Dames I Rode Ster CSSR"

2 UC I{outen HOLL

J Tunusran HONG"

4 Spartacus HONG"

5 Tatran CSSR"

ltiïsT u DATaoooo!.

-er diverse pogingen werden ondernomen o& Oosteur.opese
topspelers(sters) naar Orion te halen?

-dit niet is gel-ukt?
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Dit jaar draait ons eerste herentegm bovenaan mee in de eerste
divÍsÍe. Kampioenschap betekent promotie naar de e.redivisie! I !
Tegen EAvv en Dynamo is gcbleken d.at de supportersschare een be-
langrijk aandeel had. in de puntenwinst die wdrd bchaald.,rjil het
oriontearo promoveren dan zar h.et goed moeten vo1reyba1Ien, dat
is duidelijk. uw steun kan misschien clat beetje extra betekenen
clat beslisseríd is" vooral nu wc in onze sporthal spelen ver-
wachten r.nre veel steun van ons eigen publiek (dit getat natuur-
lijk ook voor de and.ere Orion-teams) 

"

i'Jegens wintersportvakantie ditmaal
privó-tcam. ],/anuit de sneeuw veel
vo1leybal j aar toc-geruenst.

geen reportage van het Orion-
groeten en alsnog een sportief

or icn - F)rive-teffiï
errNaNcrËw-voi,lareÀLTouRNooï 

RAC - At,l.iltt,o.

op zaterdag Jo april 79?? op het sportver-dencomplex erDe Riet, te
ÀlmeIo" Het is een bui-tentoernooi en inschrijving is rnogelijk
voor dames, heren, iongens en me'isjes. Zelfs voor mi.ni jongens
en meisjes"
Nadere inlichtingen en opgave bij R" Hof1and"

i"ÍIsT U DAT."cesos

-oQ, als lid, gratis toegang heeft bij aIle orion-thuiswedstrij-
den.



)ROGRAMMA NATIONAL,I COMPETTTÏ-E "

?2 januari sporthal Gaanderen:

t8.oo u" oRroN - Bou\'ILUSl/o dames
16"00 u" oRloN - ÉAVV heren

' 14"00 u" oRÏoN 2 - irAVV danes
L4.oo u. ORION 2 - EAi/V 2 heren

29 januari sporthaf Roz,engaarde;
: 16.00 u. ORION - SAN RIVAL darnes

I

5 februari
17.00 u" CHÏCOPii,-l/AitC - ORION dames

f3"45 u" Si-tC - ORION heren
15.15 u" CITj/K - oRIoN 2 dancs
L5"45 u" LÀBYitrLLOV - ORIOT'I 2 heren

12 februari sporthal Rozengaarde:
1B.OO u" ÖRION - Vl,iiiHOUT VALBOVOL clar'tcs

16.00 u. ORION - VIiIRTIOUT V.q.LBOVOL hercn
'14"oo u" oRlol\ï 2 - vrtli:{our vALBovoL damcs
14"oo..u". oRfo* , ,- 

V e1 K heren
't:\

?HUIS ...J DSTP. ] J DJJ'I "

Daar viij cian einclelijk een spóitnàf Rózerrg""tío hebben zijn
op Ce donderdagavond,en de thuisv,redstrijden van de volleybal
distriótteans van Orion" i/ij nemen aan dat vele ouders, fa-

nrilieleden en k..nnissen b1i j zijn dat jul1ie nu eind-eli jk

TiiUTS spelenr rrslrdaar deze aandacht en wij hopen clan ook

dat op d.eze avonden veel belangstelling wordt getoond" .

1O februari: 19.15 u" orion 4 a - labye11ov 1

19.15 u. orion 5 d - vios 1

ZO.JO u" orion 3 d, - favorita 1

" 
:' 2ö;Jo u" orion 4 rr - wevoc 1
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17 f ebruar j-:

24 februari:

J naart:
I

10 ma.art:

17 maart:

24 maart:

1L maart:

19"15 u" orion
19"15 u" orion
2O"3O u" orion
ZO"iO tt" orion

L9 "L5 u" orion
19"15 u" orion
20"1O u" orion
20"3A u" orion

19"15 u" orion
l-9" 15..u" orion
2O"trO u" orion
ZAJO ua orion

l.9.1-5 u. orion'
L9"15 u. orion
2O"3O u" orion
2O"3O u" orion

19"L5 u" orion
19"15 u" orion
20"3O u" _orion
2O"3O u" orion

19.15 u. orion
19"15 u" orion
20"JO u" orion
2A")O u" orion

19"15 u" orion
19"15 u" orion
20"1O u" orion
2O"3O u" orion

19"15 u" orion
19"15 u" orion
2Q"3O u" orion
20"]0 u" orion

rohda 2
volga 1
wivoc 2
victoria 2

zios 1
juventus 2
smash 2
tohp I

wevoc 1
longa 2
boemerang 1
phantoms 1

victoria l
spàrta 2;

labye11ov 2

tohp 1

vcv I
kI. tornax I
juventus I
phantoms I

ha1Ie 1
peeske 2
gemini 1
boemcrang 5

boemerang 2
boemerang 3
bovo 1
1abye1lov 3

tohp I
1abye1lov J
smash 1
sparta 4

5h
7d
1d,
b0

,h
ö0.
4ir
6n
4d
q,À

7d
6a
5r()o
7d
4h
6tr
?
E)
6
4

t)

ö
a

,6

5d-
7d-4a-
6a-
5d-
5h-
6a
7h-

-1tL-
J

d-
h-

d-
fl;
d-
h-

l-

14 april:
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BIISfUUR:

Voorzit t er:
Penningmeester:

Secretaris:.
Leden basketbal:

Antillenstraat J4,
Gr. v"Prinsterer-
laan 14,

Zuyderduyn Heuthorststr" 6O:

Pijsel I/" Beckmanstr.3L,
Ordelman, Ed.Schilderink-

straat 1)4,
Hell.ingar iii"d":Zwijger161an J, 3O5LB

v.VeldhuizenrId. Schilderink-
Leden volleybal: B;

I

J.

.T,id ORïON EXPRES: R"

Lid algemenè zaken:L.
Hofland,
Drosten,

Corre spondent ieadres , in1 i cht i-ng
vol1eyba1:
C orre spondent i e adres , inficht ing
basketbal: 

:

i,/edstri j dregi stratie vo1leybaI :

Sche idsrecht erc oördinat ie :

Nationale lijn volleybal:
Districtlijn vol1eyba1:
Recreantenlijn volleybal :

Jeugdlijn, secretaresse :

iBvenement encommi ss i e
MinÍ Expres:
Toernooi commissie:

R.

J.

J"

N"

J"

Booy

Bloem
z6%B

24618

25977

25247

3496
33209
26Bz?

straat /4,
Einthovenlaan If,
Einthovenlaan 24,

J" Zuyderduyn 25977

M" Oosterdag }B34Z-LL39
J" i.{eyer Z5?lO
1{"v"Veldhuizen 32396
G" v.Veldhuizen
R" Hofland
Th" Vriezen, Pat-
tonstraat l-1 Z4?OO

No de Boer

J" tsruggink aB35o-4412
R. l{iggers 3ZZ9Z
H. Bul-ten

Po vo Gurp; 105?1
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CONTRIBUTTE:

1o De contributie bedraagt per verenigingsjaar:
senioren geboren op J1-I2-lgjï of daarvoor f 102.__
schoolgaande senioren ,, BB.__
rekreanten ' 9O.--
junioren (t 3an" tg59 t/n Jl d,ec. Lg6» ,, ?4.-_
adspiranteri en pupillen (1 jan" 1963 ot daarna) , 60.--

2" Wijze \ran betaling:
&o de bedragen overmaken op onze contri-butierekening bij de

Gemeente spaarbank te Doetinchem. Ginonunmer van de bank
8o96o+, onder vermelding t"g"v. s.v. oRroÀr rek. rrrr
936qry19-

b. betaling van de contributie is voöraf:
per kwartaa.l: vóór I okt.r 1 dec"; 1 febr.; 1 mei;
per halfjaar: vóór 1 okt"; 1 febr";
per jaar: vó6r 1 okt.

3- rnlichtingen over betalíngen enzn: ïn Booy, lntillenstraat ]4,reI. 26%8"

5 v cnon
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3
4d
5h
1d
óaoa

,') (l

hh

7h
4-ti

L9 "L5
tg "L5
?o "30
2O.'rO

^CIC

21 april: 19.15 u" orion
19"15 u" orion
2O"3A u" orion
20"3O u" orion

april: u" or10n
uo or10n
11o orion
uo orion

- tornado 1

- victoria
- 51rol 1

- smash 2

- stovoc 1

- longa B

- Ionga 7
- bl-ok 1

*, ,-. -^'-,1{i.l( J _ :

Sikkens afhandel.rl" l,leI

Ed" Schilderi,nkstraat, ?4r. tel.

( r:tl U( v r,.
0RICNzaken gaarn€
rs avonds na tE"C

3496" Dank u"
;- '-'.'..

,' t /'-,.;... | \
- i-- ,-\.,; .,].r

h',
'i \.-

tsij de redaktie van de ORION EXPRES werd een'keurig stencil
bezorgd aangaande de jeugdafdeling van ORION"

Daar er vaak vragen, problemen en%" te voorschijn komen,

lijkt het ons verstandig om u de belangriikste adressen

mede te delen: , ' ,'-. 'l'

niet bij
O uur o!

..:



ördinator: B" Hellinga, i{" de 3ruijgcrlaan }1 3O5lB

cretaresse: J" tsruggink, Varsseveldseiueg 28, Terborg, )+4Lz

isjeslijn: , I{o Bloem, Gr"v"Prinstererlaan 14 24618

n6cnslijn: J" Iiulsink, De Jongstraat 1J8 31814

c}: 1" I{.enqers, Holtertreg LJZ 33121

15

Hulsinkri;-iontens
Blocra, i ongens C

meísjes A, Cr D cn ,i81oc.rn,

v" l,amoen, !{outsmastr" lB2, 2557L, mci-sjes B

Lenenan, Burg. Kehrerstraat 1, ?6Ji-1, pupilli-'n
,ri jnroks, Rekhemscr,veg 1f , 23250, pupillen, i ongens

Leef1ang, Kruisbergseweg )8, fi56?, pupillen, neisjes
:..

ITL,I'ITII; , 
'. 

i

lar B. H,:Ili-nga dit seizoen de trainin.S van dames f cn f f op

i-ch gcnomen hccft, door hct vertreli van 1'rl " Landeweerd, is het

:ntactaclres van dc j eugcl: Joop i-iulsink, Dc Jongstraat 118, tel"
i8l4 "

)SPIRA}.JTtrN"

: donderd ag 23-l,2 vond wederom het VCV-Keqsttoernooí plaatso Na

:n dag enthousÍast gevolleybald te hebben konden de prijzen wor-

:n uitgereikt" I4eisjes 3 won de vijfde prijs, en Orion meisjes A

:n cle derde prijs plus een eervolle vermelding voor de schitt-e-
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rende ye1l. Orion jongens A behaalden een tweede plaats"
De andere teams (meisjes C en jongens ts) inrerden Ín de poule
aI uitgeschakeld. Kortom een gcslaagde naar vooral voor
de meisjes eën erg vermoeiende volleybalclag"

AïïïN;EI
l{et medewerking van het bestuur en de penningmeester vrordt
in de volgende oRïcN EXPRES de namenlíjst genubliceerd van
d.e wanbetalers aangaande de contributire L9T5-l9T().
Daarop volgend de wanbetalers van L9?6-Lg??.
l/ilt u verschoond blijven van nagekeken te worden ep aan-
gesproken te vrorden van ttJij moet je contributie nog be-
talen ëÍ).2.ít " Doe het dan nu! I

Ai I-NTIE

t,
A-TTTNT|E: I

/

t
I

I

I
i

I
i
I

i
I
I

i
I

i
i

OPGELiJT"

Mag de redaktie van de ORION dXpRES op jullie medewerking
rekenen voor een aparte afdeling in dit orgaan" Trainers/'
sters, coaches kunnen julIie vast hierbij helpen. Dit geldt
natuurlijk ook voor de pupillenö
Mogen r,rij juIlie een tip geven! ! op 5 en 6 februari spelen
juIlie in de nieuwe sporthal.
Wij hebben voor jullie nu een p:uzzel.
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O}4SCHRIJV]NG

rond speelgoed

vloeibare brandstof
hoog bouwwerk aan een kerk
dat legt een kip

5. een verslag mct cijfers
van school

6" een meisje dat helpt
7. de hoof dstacl van Nederland

B" zo soreek je de koningin
aan

9" een dcel van de week

l-O" een and-er woord voor het
A" B. C"

eàn anclèr wooÍd voor vorst
een kleing ias is een
lJ."""""
een ander woord troor
voedsel
een ander woord voor zeep-
water

A1q je deze puzzeT goed op-

lost kríjg je van boven naar

beneden op de eerste rij 1et-
ters íets te 1ezen"

1"

2.

4"

1.1IST U DAT

-de Gazellen en

-Orion dit (nog)

de Graafschap

niet heeft?

I

I

11"

L2"

L3"

14"

een spelershome hebben?

t\
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-er veel wordt gevolleybald bij de opening van de sporthal?

-de regionale dagbladen u daarvan op de hoogte houden?

-de persfotografen alleen bij orion nog veilige plaatjes

kunnen schieten?

-het carnavalsfeest weer op komst is?

-in de, nieuwe sporthal geen CENTER COURT aanwezig is?

-on-e voorzitter Roel Booy op 28 januari weer een jaartje

bud-er wordt ?

-copy voor de nieuwe oRloN EXPRES voor 20 februari moet

inleveren? Doet u dat ook?

DE BILEVENTSSEN VAN }IET DAI"LIS.JUNÏOREN BASK,iTBALTEA}'I"

Op 23 oktober 19?6 vertrokken we naar Zevenaar. In de

kleedkamer hadd.en I^Ie nog gezegd. dat we zin hadden om er

een goede en fijne wedstrijd van te maken maar achteraf

konden we de woordea ttgoederr en "fijnert we1 weghalen"

Het hele team was aaniíe2ig' maar dat bleek ook we1 nood-

zakelijk. Aan het- einde van de wedstrijd waren er namelijk

4 mensen met 4 pts, waarvan er 1 (en wel ikzelf) eigenlijk
al 5 pts had" De andere J waten Helga, ÉI1en en Elsbeth"

Het spel van de Basketiers was niet bepaald geweldig en

wij sloten ons daar a1 gauw bij aan. Leo probeerde er in
de eerste helft van alles aan te doen o"a. door middel van

2 time-outs, maar het mocht niet baten" De ruststand uas

l5-1 voor ons en in de tweede helft scoorden h'e er nog

!:r SKETB,AL
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eens 22 bij r maar lieten er toen ook ? tegemmaken. De eindstand
was dus 37-Lo waar hie niet zozeer tevreden mee waren, aangezien
we er thuis met 55-Lr van hadden gewonnen (16 september). Deson-
danks kregen we nog een rondje van Leo. Nog hartelijk bddankt
hoor, voor het niet verdiende rondje!
Gerrit was overigens een uitstekence en zeer nette scheidsrech-

\
ter" Onze volgende wedstrijd speelden we thuis tegen BCA a" Dit
was een fijne wedstrijd en er werd goed gefloten onder andere
door Frans. Desondanks had ik weer 4 pt" qaar de rest heeft zich
netjes 5Sedragen. Vier hadden er 2 p's en we1 irÍarian, I{elgar.011el
en Karj-n" Ook dit keer was het team cornpleet en de uitslag was

39-30" Deze wedstrijd r.,uerd o.o 4 november gespeeld.
De lste december riioesten we uit naar I s-Heerenberg" Hier hebben

1ÀIe voor het eerst i-n dit seizoen verloren!!! Helaas waren Karin
en Helga geblesseerd, waardoor ze nie.t konden spelen, rtaar ze

zijn wel meegLagaan om.ons aan te moedigen" Maar ook dat mocht
niet baten" iíe hadden Gea als scheidsrechtste':: meegenomen, maar

ook- zij kon ons ni-et voor een nederraag behoeden" Dit keer. ech-
ter werden er 2 mensen met ) prs uitgestuurd en natuurlijk behoor
de ook ik daarbij alhoerrel ik het er niet mee eens was" Ook Ma-

rian moest het veld verlaten met ) prs. De eínduitsrag is f1-24
geworden maar dat Iag ook'weI degelijk aan ons niet al to beste
spe1, maar desondanks hebben we toch gedaan wat rve konden"
De wedstrijd claaropvolgend was op to december in Nijmegen. slecht
met 6 speelsters kwamen we aan de start. Karin en Helga konden
nog niet spelen en Marian moest dansen" ln/e hebben geprobeerd. ook

haar mee te krijgen, aangezien we thuis met moeite hadden geh/on-

nen van Cheetah (25-24), maar dat lukte niet"
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óok EIIen kon niet mee want zij moest werken.Gelukki.g had-
I

den we Loes gevonden a1s reddende engel die wel mee kon en
j --- :

*ira"doenendienogvoorvervoerkonzor8enookl!Bedankt
i

ntg lo"s" t/at prs betreft waren we d'ie keer zeer zuinig" A1-

;een Ine had 2 prs en de rest l of niets" lle hadden nauwe-

iijkshoopaan8ezienLeonogalsf}uj.tend.ecoachmoestoptre-
a"rr. maar daar tegenover stond, dat we een supporter hadden en
ll

r.je1 Ae heer Vrielink. i'{ede dankzij zijn norcle steun hebben we

gewonnen net 22-32" Na afioop kregen hre nog een rondje van de
i

ileer Vrielink" Loes., die voor het eerst meespeelcle, zette aI

metóen het eerste doelpunt" Ook in de tweede helft schoot ze

1*eer raak" Jeanet presteercie het om ! doelpunten te maken"
i

Hierna hadden we een thuiswedstri-jd" den sensatie-wedstriid: t

Karin was weer voor zo ver hersteld dat ze weer rneespeeld'e"

Ditmaal waren er bij ons 4 van de 7 speelstersi die er met 5

ir 1 ^* -^.r-* ho l lrérl^Il5oè Cre /'Í=p] s ul-tg1ngen. De eerste, ,iIlen, moest er halverwege de 2e

helft uit. Ze kreeg ëen p, terwijl ze minstens 10 meter (als

het niet meer is) van de bewuste plaats waar de p gemaakt

wab, verwijderd lua.s" Ze werd aI spoedig opgevolgd door l4arlan

en urel in de 12e minuut. Drie minuten later mocht ik ook ver-

trekken, aangezien ik de lucht insprong, wat kennelijk niet

mocht" Karin werd ook niet ontzien en rnoest er in de 16e mi-

nuut uit" Nu waren er nog slechts I speelsters te lrieten:

Edi-th, Ine en Jeanet. Jeanet liet even zien wat dribbelen is

en maakte fantastische solors. Bii vBV waren er ook aI 3 het'

veld uitgestuurd en hadden er 2 4 prs"
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)ndanks tegenwerking van de scheidsrechters IiÍonnen we met 52-10"

Desondank s zíjn we Klaas oprecht dankbaar dat hij de hondebaan

van scheidsrechter op zich wilde nenen"

3p het wedstrijdformulier is zelfs nog de extra speeltijd-kolom
half ingevuld aangezien er ontzettend veel J maals werden gegeven!

Deze wedstrijd zul]en lve nooit vergeten en achteraf hebben vJe

ons nog te pletter gelachten om deze idioter maar toch vermake-

tijke r'redstTÍjd"
Tenslotte nog de vermelding van de topscoordsters:

I" Jeanr:t met 37 Punteri;

2" Ellcn met 32 punten;

1" Karín meL 27 Punten.

In het totaal hebben we in d.eze 5 beschreven wedstrijden I84 pun-

PRAT}iN l,lliT: Gerhard Klein Gebbink - Fysíotherapeut"

Gerhard Klein Gebbink is haast niet meer hleg tc' denken uit het

Achterhoekse sportr+ereldje" De l6-iarige, van origine,,inschedeër,
kwan in 1960 naar Doetinchem en bouwde sindsdien een respectabele

staat van dienst op a1s fysiotherapeut"
K1ein Gebbink was goed. en i+eI werkz.aam aan het l,Jilhelmina Zi-eken-

huis in Doetinchern, of de toennalige trainer van De Graafschapt

Evert Teunissen, sLond bij hern op de stoep met het vqrzoek z1-jn

selectie te begeleiden"
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Het bleef niet alleen bij de Graafschap" Nadien nam Klein

Gebbink ook de hockeyclub DHC, voetbalvereniging Doetin-

chem, handbalclub De Gazellen alsmede diverse arnateur-voet-

balclubs uit de omgeving oncler zijn hoede" Pakweg drie jaar

geleclen trok Roel Raterink, ciestijds voorzi-tter van oriou,

bij Klein Gebbink aan de bel met hetzelfde verzoek. Klein

Gebbi.nk reageerde positief en verzorgt sinds die tijd de

blessures van de Orion-fanilie" Reden derhalve. voor de re-
daktie van o"I" om de fysiothe.rapeut te strikken voor een

verhaaltje, met a1s uitgangspunt het ontstaan en voorkornen

van blessures, in het bijzcnde:: bi-j vclleybal"
Gcrard. Kl ein Gebbink ','oel't zic,r naurt betrokken bij het' lvel

en t{ee van Orion 3n acht het ter'trour,,'en in de fysiotherapeu-'u

e ea erg be-1-an.r;rijke factcl'.' jlij zegt onder Ï]eeï:,ï?Hee1 lce-

J-angri ji< is dat de sportr:':;l( tri:or-riv) r'' ertrour'Íen heef .; i-n de

fysiothcrapeut " DeTc op !itr;n br:-.:-::'L tloet weten wel-ke sport

deze persoorr beoef:ad en'.r.t .la.rl vocr die LrJ-cscul'<; dt- besie

behr.ndeling isrr"

l;,laarom koos u- ;uis: voor het vak flrslo-theranie?

I(-1 ein Gebbink: ?tIl;. voelde net beslist niet ais ecn roeping

hoor" fk werd in nijn jeugd geconfronteerd net clít beroep

en hct . intcresscerde mí j, het sprak rni j aan" rr'ls 19-iarige
beöindigde ik deze studie en \,ras daarmee de jongste afge-

studeerde fysiotherapeut in Nederland." Daar ben ik toch wel

een beetje trots op. Toen ik de Graafschap.-sel.ectie ging be-

geleiden hcb rk daarnaast noq een aanvullende opleiding



sportfysiothcr'apie gevolgdÍr 
"

tsij orion komei: de la-aiste tijd v:cr enkcicressures voor" r.iaa-r

rs clat aar: te r,ri j ten?

'{o,: rl;n i : bl"c;,:urc:, vco:.ko;:.r.;n?

ii jl; v nd- dat he-b .v-oorkcllen r,,an hl:ssr_tr.es ,:n de aorzaal: ci.,rar.van
pa.r'aI1el 'i c::cn" Goed. schcoise l_ is rran essoniiee-i. bi:_t_anq" l{ct
t":toc'; de go-'ce r.laa';, e en --o,:c1e 

'r rest . en vcriind rroetbec, h,_-bbe n" ,ien
ouCc sciroen ve::grcot cle lians op {--en''enkelb1essui.d. Ilct bovenr^rerk
1r-ervan is t i slat er: clc. zole n zr jn vaak af,gu.sIcten"
"Jr eu"re schoen-en mre 'i; jc- aitr jo r:c:st r-ritprcber,:n on d_e trainirrg,
r:et in :,,'n ';.:cis":.iju 

"



rlen kleine ondersteuning van de enkelbanden midd.els een ban-

dage is onontbeerlijk, hetzelfde geldt voor de kniebescher-

ming" Bij de jeugd komt het vaak voor dat de duirn het kwèts-

bare punt is omdat de bovenhandse techniek nog niet goed be-

heerst wordt" Enkelbandage voorkomt dat de gewrichtskapsel-s

van /d-e buitenenkel bij rrverztri-kken" door de uiter.ste grens

gaan, met .a1s gevaar scheuring van de banden of een enkel-
fractuur "

Bandage garandeert niet dat men de enkel niet meer kan ver-
stuiken" Daarvoor z:-jn de krachten in bepaalde situaties, die

op de enkel werken, te groot. Bandage voorkomt echter we1

ernstige blessures"
Elastisch verband geeft nog te veel speling en is daarom min-

der geschikt dan niet-elastisch verband" 3lessures aan de

knie (banO en neniscus) zljn vaak het gevo§ van onvoldoende

loop- en springtechniek" 0ok hierbij spelen overbelasting en

vermoeidheid een belangrijke ro1"
Het voorkomen van dit soort blessures is een trainingsaange-
legenheid. Bandages kunnen hier weínig of niets aan verande-
renrr, aldus Gerhard Klein Gebbink"
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