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R" HofIarrd,

S.V" *RtGtU
r-r r

Eintirorrenlaan 1J , 11209

Lr o !IW§llÈ,

j4a::srians tTaa',' lll, 345L2

Ho Br-rrgers,
l3roeks traat 19,
liummelol A8543 - L976

R, 0os r;erdag,
Fz"" Halssiraal; 55,
Ze1hem, A8112 - ll19

Copy volleybai: I,farsmanstraat 11,{,
E-in-bhovenl-aan L'/

Copy basketrcal; Fr. Haisstraaí J6,
Zel-hein

Te1. sportha.lz Ja,e)L - 10992
'ilel . res iauran-b : 525i4

VOORh'OORI:

De sensatie blijft niet
uit d.e lucht. Darnes I
wint d.e kwartfinale van
-tDynamo/À met 5-2 in
Apeldoorn. Heren I ver-
liest mbt J-L van 0ranje
Nassau en staat r,leer rret
beide benen op d.e grond 

"
Ondertussen is EAYV van
Slag en bezorgt ons he-
renteam weer een voor-
sprong:. .Het blijft tot
het eínde spannend"
De aflevering van d.e

Orion Expres was d.e af-
gelopen maand. een huis-
adres bezorging. Dit
heeft ons echter zoveel
verk gekost, ,Lat uij lriel
weer vanaf zien en zal de
0 

" 
E. op d"e trai-n-i tr€; i{ o:-

d.en uitgereikt.

r;:gÏ * yh:6,,



ir.ti *{htpr .-lit\,---J

, [i i: SïIJLJËSïA I"
''!

'i!

:-
:

\ i i._'

1. starlift heeft voorstel inggd.iend. voor opzet nieuwe
. ,:-compp.titie" Door ons afwijzend,otrl, gereageerd..

2. EeYi §esprek met de basketballijn heeft plaatsgevon-
d.efi... Hu-n nieuwe struciuur i,rord.t in cLe bostuursver*
gadering van l, april besproken.

3" De gieoeente'heeft het verzoek om kr,iijtschelding .oa,.
de zaal-huur.schuld. niet gehonoreercl.

'i
4" Idota over rekreatief vol1eybaI ,u.1- doo, bestuur $oï-

d.en behand.eld

5" l,rled.erom gaat"er een ÀBO-cursus van start.
6" llil- van I,reldhuizen stopt konend seÍzoen als scheid.s-

rechterscoördinatri_ce. ldie volgt haar op?
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i',ire o-e laatste 'ci.ji onze naticczl È ta'.ls goe .r heef 1 ,.,'e-
volgii iuoe'; r,ot d.e cn'l;rj.ei;i,iir,1,zi;l n gekotne.n., dF,,, ,ze ejt..rtrl
ra::e tilts'jcl:re-i;e::s itetl:i,,e1.. I,.:lill,,_.,: iI heef 1, e.;l_ ilOoie 9i;;;,
veriJcrvei: i n de 2e drvisie oni.ar-rtns he l: rre::l i e:: v:r ,.f -.

t_l'elCIrr:rr zate rclai; zi.jn alLc kan,,rctn 1lC i] .]itr-l!.rG:r1,.{" iàt::r; ,.: I
zo::gde I'OO-r eelt ,j.r.vcreno-- vertra;._:itri{r I n hei ;efer:i_ael
'i,eÉie n Dyi:.anr: Ji1,e-1-acorri, :ia:rr lreei .íoil 6.1-1l.5, 1 r:lil iír,i_i,.rl -

lancl- kt-.elí Gr vài.L orr . i-lun gcinrcror;1,: i-:r..ci;,,,..r,.l1:d-.;i.r-ru_,à"

lieren l'T i.raa-'j t vco-r-rreíie1i ja" Hr_in r:;izoeir r* r,.,..: ,,. ,;í,...

slaa'1c-. LIei.-,rl -[ iJ ee i.r. rre rhaal s.part. Z,.t s t:,.:lrr zr i:i] -
lool; l:ovet:a:,n en. zo'r,r61i,iï;,f,6 l-.oel 5reiri<,.,:,urc,l;k;i. ic.,r,
t1e r:. oriitod-i 3e ned.erlaag teg:rr C::an.je .Las:.:au. ,iJCS i..a:::r::1..

l.)rair cr ea.T zi jn pink llrt,ar ciat he::.te iit, r:a1 z,ej-,; ,:nt,_i .

t,iu ncg 1 '",,eirstri j lerr, ,r;:1 I ooiizi;a.rc. r:la.iï. oit- .c-a:,J.-rj:
're I'it -:IGfl :.,: . v --ï"-1t,.'.-iL,,iI. I .,,:-.- .-c I ,l . .: ,,J' 'r..-)- -,t._:,. -.-:f -.
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rie v):azE i,rc;::ci,eli.

jiie zeri 'zal 'ile-r, r^io::Cen en dan gaan +:: r,:;1 j-i 1i3.gl1 r,rg3ï.

Oricn spelcn" Het íj':roïe r.roorri r!-ICPSPnI?rtilr llot:t da:t.:ijllcr.

-Ls d-aar plaats 1,roor? ïs d.at e eri zaak voor l,rrion at I e .:r:?

-i;c r J,3 \'oJt . -'L:.,e.: J -'j-rc..r:. .,);,p ,.it HÉra-n I :::;oi;i:i,. 
,

idant alsl jer he b redt, dan zu1 je tiet goecl lnoeten d_cen.

In 'beiCo ge.".al1eir heeft Orion in de volJ-eybaI i,rereii een
gevelclia'e naan hoop; te ho*c1en die moeizaan vefrk:reger. is "

IJ" v. V.
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ïn d.e vorige 0rion Expres stonden een groot aantal leden
d.ie hun contributie van voorgaande jaren nog: niet had.den

betaald" Volgens de penningmeesier hebben van deze lijst
{ leden hun contributie betaald, t.lr. F. Haverman, L.
ldijnands, M" Bulten en 1,[. Brinkerink. Bedankt. Wí1len de

overigen ook zo goed. zijn om hun contrÍbutie te vold.oen.

Het seizoen is bijna ten einde en i edereen zoa zíjn con-
tributie voor 1 nei betaald moeten hebben. Ve1en hebben

nog helemaal niets betaalcl. Zie hier de 1ijst"
Volleybal e

V. ambrosius ].{. Sakker, G. Berendsen
I. Burgers À. Duthler t. v. Ha11

J. v. Hall , 1!t' Earzing B' Hilbrink

r. v.d. r(oot i. ï:ï::i3 i. $:ul'fi3"
R.'Ratelband M. Schennink Rn Stri.ekwold
B. de Waard [. v. l{essel B. }fentink
C. tr'Ji jnand s L" Wi jnand s , J. Anneveldt
Mevr. Bakker ïVL v. Balveren C. v"d.. Berg
J. Claus C. v. Dikkenberg P. v. Es
À. Graafland. F. Haverman J. Eeerema
1,f.. t. Hietbrink ïí" Hoekwater E. Hond.orp
À. Jolink 3, Karsdorp 3,[. Keizer
J.C. K}. Essink G. ï,amners E. Liesvel.d.
Th. tubbers P. 'Lucassen I(. Mijnten
V. Ranbaeh C. Roetman P. Pothuizen
L. Scholten A" cle Vries V. v. Weeld.en
Wo Wenting Uesterhog D. de llitt

4.



Sashetbal:
I. Bel
;tr, Boermans
L[. Cramer +

(v. Starkenb" str" )
I,tI. v. )oorn,
H, Giezen
l',I. Hart
G. i{1uit
Ro lensink
i(. I,to1
J. Pars
T d3 __-d. Drep
E. Stríekwold
A. Voogsgeerd.
E. Goetheer"

i'trad.ere inlichrtingen
26918

H. Bergevoet
J. Bos
M.' dramer l

(Rooseveltstr. )
E, Eltink
P. Groenewold
A" Heiligers
I. Kroes
G. Massen
I/Í. Noord.hoek
?. v.d,. Riet
To Slebiod.a
R. Verheij
E" ltleid.ema

Po Bergevoet
M. Bulten
J" Cnossen
l,{" Dekker
G. Geers
W. Hammer
S. Jonkers
M" Kuster
J. v. MÍerfo
G. Nusseld.er
S. v. Linsym
l,{, Slutter
Vo Verheij
S" ZwaaT

bij ï. Booy, Antillenstraat, )Q, tel,

rn d.e afgelopen naand-en ga..en zich op af s nieuw lid van
Orion;

:rvl. flaïrl_ng
I,,I. Y. Veld,huizen
J" Hietkanp
J" Gorissen
Po tucassen
P. Rothuizen
À"' Bronkhorst
G. v.d. Weg
IiI. Geurlink
H. Scheers

Àl1emaal hartelijk r,ielkom en een sporti-eve tijd. toege-
wenst bij onze vereniging.

E. Blokker
C" Kloos
I. Hofland
J" Hofland
À. Hofland
P. Heinen
H. Ku5-pers
Lt. v" I{ilten
Ii" Kempers
Do Línzej-
Jo PhilÍpsen

.T " i a:pe::..
ft] i.^tr-^---_1. _1C,1_.Le1i

J. 1." llliter.
G" I,lier,sr:l,-r

I" 1,r. Ka-c1,e;1
lt " ttutte
1 ri.--' .-,!. V!lilL-::

E. Goetheer
V " .:-_o 

"*rrians1,/. liervef

1'/ïSl Ll r,i!" ". o.. o o.

-CrL:r bczoek hcer'; 1+ha:1
lock (scnctland )

2

van een danesteam uit liilt:ra::-
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f, iu,rolging van mljn eerste artikel-tje wilde ikl th*rr*
enkele spelregels onder de aandacht brengen, die d.e

laatste tijd. op de een of andere manier punten van d.is-
cussie z:-jr, gel.reest in zowel d.e nationale- a1s d.istricts-
conpetitie.

I'tranneer is een bal rtirlrr of "uit'r?

Ien bal is rruitrr als hij een voorrrerp of 'de grond. buiten
de. grenslijnen raakt. Ter verd"uÍd.elijking merk ik hierbij
op dat het raakvlak bepalend is en nÍet d.e projektie zo-
a1s vele spelers/speelsters d.enkeri. tren bal is d.us 'tirlrt
als hij d.e grenslijnen raakt.

t'-.. - IiY

Jt'.. .r4
viir[:

L .'tr

§.

Bar

Í-r.1 írr LJ I 'ï'



}at men soras met een scheicisrechter van mening ver_
schÍ1t, is niet zo verwoncierrijk omdat scheid.srechter
enf of speler( speelster) de situatie vanuit een ein,ier
gezich-Lsve1d" bekijkt maar clat coet aan de grondregel
nie'cs af e, het is mij gebleken dat deze bij velen ni_et
duiclel i"i l< wa,s .

Derde tirne.-out ( spelond,erbrekrng) in één setZ

Onl-angs rn'as i]< geiuige van het feit d.at een coach een
deroe tinie*out in óén sei (max. twee per set per tean
-Eoeg'esLaan) aanvroeg. Hoe client men ars scheidsrechter
dan te hand-eleir? Ars bij vergissing een derd"e speronder*
br-'eking voor' r'L1st wordt aangevraagd,, za]L d.eze gelreigercl
moeten r.rTorden en d_e coach of de aanvoerder dÍe d.e time*
out heeft aangevraagd zal een aanmerking krijgen. In
ger,.a1- van ]rerhaling j_n dezelfd.e set zaL de ploeg ge_
straft worden- rnei verlies van opslag of een punt voor
de tegenpartij, a1_dus de spelregel 

"

In het beschreven geval kon m.i. geen sprake ztjn van
een vergissing omdat de eerste scheidsrechter d.e coach
had aangep,even dat er twee spelonderbrekÍngen geweest
waren" Hoe handelde d.e eerste? ne eerste scheidsrechter

7



stond d.e spelonderbreking niet toe en liet de ploeg als..
nog opslaan. Dit ís fout!
Hoe had. de eerste reglementaÍr moeten hand"elen? Ie eerste
scheid.srechter had d.e t'weeCe time-out aangegeven (Suiste
hand.eling) r,raard.oor van een vergissing geen sprake meer

kon zijn. ilij had d.us de ploeg d.ic d.e time-out aan-vïoeg
-d.irekt moeten straffen en d,e opstag aan de tegenpartij
moeten geven

Conclusie: .,tls de eerste scheidsrechter'een tweed.e tine-
out heoft aangegeven d.an kan er van vergissing
geen sprake meer zijn en moet d.e ploeg d.ie d,e

overtred.ing begaat direkt gestr:rft worden door

d.e opslag: naar andere kant of een punt voor d.e

tegenpartij.
Een scheid.srechter moet in hei distrikt een wedstrijd.
fluiten en na controle van de kaarten enz. wordt er ge-

start. Iirekt na het begin g:aat een spe3.er van ploeg.ri
(zes spelers op het wedstrijdformulier) door de enkel.
lIat nu? Hoe handelde d.ie seheid.srechter?

De regel luid.'bi een geblesseerd.e speler moet d,irekt ge-

wissefd. worden" fs geen uisselspeler aanwezig (in ait
geval) aan zaT aan d.e ploeg een ond.erbrelcing van max. d.rie
minuten tororden toegestaan. tr'r-e gaan er vanuit d.at d.e d.rie

minuten zÍjn gebruikt en d.at d.e spele,r niet verd.er kon

spelen. De set d.ie aan d.e gang lras is voor'pfeog A ver-
1oren, uitgaand.e dat ts met J-2 voorstond. clan wordt de

aU



eind.stand- 'an d-ie set 15-2 voor B en de twee andere sets
15-0 en 15-0. Eindstand 5-0.
Hoe handelde echter de scheid.srechter?
Na overleg met d.e aaavoerd.er -van p1o9g B werd. een sup_
porter van ii, verenigingslid en uitkoàend. in een lager
team van d.e tribune gehaald., in de kledlj van de gebles-
seerd.e speler gestopt en het spel ging gewoon d.oor.
0p welke problemen d"it arr-emaar kan uitdraaien, lijkb
mij op dit moment niet te overzien. De beslissing van
de scheid.srechter is ten arre tijde onjuist en er had
dus nooit gespeeld mogen word.en, hoe sneu d.at d.an ook
mag zij*.
-Conclusie: Als zich ooit iets d.ergelijks voordoet, licli

. niet d"e hand. met de spelregels. ploeg A

zo onverstand.ig geweest om met zes spele:es
verschijnen en zij moeten d.e consequenties
ook ae.nyaarden,

d.an

is
te
dan

zijn er vrag:en of problemen. Laat d.it d.an weten en ik
zal proberen een juist .antwoord. hiervoor te geven.

P T,I

ldïsT u DÀT oo,.c
-orion Privé een dagblad.journarÍst traint voor zíjn come-
back?

-d-e come-back misschÍen d.it seizoen nog.gerealiseerd kan
r,iord en?

2



VOCït.IAÀRS Tolliir(j0ï
tilLr*L'i B,àt-

voor c1e achtste maal organiseqrt d.e toernooicomissie

het voorjaars vol1eyba1 tournooi voor bedrijven en/of

instellingen op vrijdag 22 en 2) april en 6 nei. lÍeder-

om i+ordt het lreer gehoud.en in de Markthal en niet in de

sporthal R.ozengaarde. De ovérwegingen zijn d.at in d.e

markthal 6 veld,en aanr.rezig zijn en in de sporthal maar

4. Dit houdt in d.at er nu veef neer wed.strijden kunnen

worden gespeeld. en zodoende ook meer teans kunnen d.eel-

nemen. Het zou janxler zijn om een dertigtal teams te

moeten weigeren. ne sfeer ronc d.e velden ia d.e markthal

heeft ook een rol gespeeld. ZoaLs u weet r+ordt er weer

in verschillende klassen gespeeld.. De vinnaar van het

Je tournooi in d.e mixed, Vredestein, zal wederom trachten
om als winnaar uit d.e bus te konren. In d.e damesklasse

werd. 3lauvr ];/it kampioen en in d.e hoogste herenklasse

eveneens Blauw ltIit d.at in een enerverende wedstrijd d.e

groep van Nico de Boer in d.e finale versloeg. Gezien de

insehrijvingen die reed.s binnen zijn word.t het weer een

geweld.ig tournooi in d.e rnarkthal. De tournooicommissie

staat echter ied.er jaar voor een groot probieem, daar a1

deze wedstrijden ook gefloten moeten r+orden. Zii zul1en

10



nu een beroeir op u al1en doen en de trainingen afgaan
om zod.oende voldoende scheidsrechters te krijgen. iIelpt
u hen een hand.je. Geeft medewerking.
veel succesr veel pLezier eïL een sportieve wed.strijd op
de vrijo.a.gavond.en van 22, 2) apríJ en 6 mei va. 1p.00 _

2J.00 uur.

R. H.

VANl,r lT DE

XTCIïIANïTNLI*I N

Enquete over sBelen wed.strijden recreatieve volreyballers,

De kans is zeer groot dat er volgend. seizcen binnen ons
d.istrict overgegaan zal ,n'orden tot het houden van ond.er-
linge wed.strijd.en tussen recreatieve vo11e;.|s11ers.
vanàit hei d.istrict is er een behoeftepeiling geiireest
en het resultaat hiervan is d.at J0 verenigingen (net on-
geveer 1J00 spelers/speersters) po=itief hebben gerea-
geerd op de vraag of het zinvol zott zíjn te komen tot
onderlinge vred.strijden van ?ecreatieve volleyballers in
tournooivorm.
Ook onze vereniging behoort tot d.ie groep van ]0, van_
zelfsprekend eigenlijk.
voor ons Íc het echter nog nÍet d.uÍdelijk net hoeveel

'lt
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teans r+e moeten gaa,n meedoen a,an rleze tournooien. -fie heb.-

ben daarom besloten om na de paasvakantie een enquete te

houden ond.er al onze recreatieve leden over deze zaak"

(Bovenclien r^rillen i,,rij van d,e gelegenheid gebruik maken

nog enkele vragen over andere zaken aan a voor te leggen).

I{et lijk-i, ong goed in d-eze 0rion Ex1:re": nog even puntsge

vri j c uiteen 'be zetten ,,rat het d-Ísirict vil.

I" In september/oktoTter L977 wordt gesi;art met tournooien
voor ïecreatieve teams (zo"riel dameg al s heren) nei; even'

tueel afsluitr:uiie r.red,stlijd.en voor het kamllioenschap van

0os t-Ge1d erland, "

Z, l,ien denkt aan 5 tournooien per seizoen.

J. Itfen rr:-1 het dis trl-ct in ] regioes indelen, n.1":
a. regio Groenlo;

waartoe behoren verenigingen uit Groenlo, tiinters*
wijk, T,ichtenvoord-e, Ruurlo, Borculo, Lochen, Laren,
ileede, Barchem, }e1trun, Xibergen;

b. regio TerborgS

r.raartoe behoren verenigingcn uit ïerborg, Varsse*

ve1d, Zelhen, Doetinqlrem, I{u-moe1o, Gaanderen,

Gend.ringen, ï,fegchel-en, ]in:lper]o, ? s-Heerenbergr

Sinderen, ;1,a1ben;

c. regio Did.an-Zevenaax )

'*aartoe behoren verenigingen uit deze plaatsen en

uit Beek, Zeddam, Lobi-th, 1ieh1, ï(ilder, Duiven,
l.rrestervoort r Doesburg

LL



!-. red.ereen die d-eelneemt aan deze kompetitie moet tegen
betaling van f 2.-- lid word.en van de Nevobo.
5. Men mag niet in de kornpetitie speren en men denkt aan
een mi-nimum l_eeftÍjd van 2l à 21 jaar,

!.re hopen dat alle rekreatieve leden het enquete*formu-
lier ,iIlen invulren, zodat wij weten hoeveel teams we
op moeten geven bij het d.istrict, Bij voorbaat harte_
11jk dank.

TE}J ELIK VOOR{-IIT

lli-':" het seizoen 1976*L977 ten elnde loopt, i-s het no-
dig aclminisiratief l/eer aan het werk te gaan voor
het komende seizoen. fn het district gaa,t rr.en c1e

kompetitie anders organiseren en d,at naakt het voor
ons absoluut noodzakelijk om zo tijdig mogelijk te
i^reten hoeveel ploegen r^re kunnen inschrijven voor het
seizoen 77 /lg. Ui j zi jn sterk afhankelijk van ur,r

meder.,,,erkÍ-ng en rekenen daar eigenli jk vrel op. Hoe
kunt u- al-len meewerken?

a. À11e spelers- en speelsterskaarten innemen en i_n_

leveren bij c1e sekretaris (Heuthorststraat 60),
ciit geld.t voor alle coaches. Dus coaches leveren
per tean in!

i.
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b" Iegenen die zeker ,,,ieten CLat zíj in het setzoen 'llf
JB }<ompetitie gaan spelen il-e bond.scontributie af.-
dragen il.an de coach en eventu-eel keu-r:ingsgeld" Ur.i

coach rreet rrie in septemlrer gekeurd noet word.en"

c. .1.1s u allen meewerkt, kan d-o coach o-it vóór I juni .

afhand.elen met d.e r,;ecretari s.

Z" Ite bed.ragen va.n bondscontributie zi,jnr
a. senioren geboren vóór 1 oktober 1p)! f 29"--
b" ju-nioren geboren tussen ,A.9-59 erl

1 .10 61 r 20" "...

o. ad.spiranien geboren tussen 30.9 6I en
t 1c,63 f 14. -

d"" ad.spir.lnten geboren tussen 1A.9 6J en
tLo.65 f 10.--

Lct wel- d.e bondscontributie heefi niets ie maken net de

1id-maa'i;schapscontríbutie van S"V" CRIOI{, }eze contribu*
tie staat daar geheel buiten.
5. De oni<osten voor de keuring bedragen vooï seni-oren

f 1B " -- en j eugd" / 10. --- 
"

idie noeten er gekeurd- uorden?
a. i^lllen d.ie voor hct eer;t .r,e,n d.e competitie gaan

d.eelnemen.

b" Degenen d.ie op een li-jst voorkomen, d.ie in he'r,

beztt van d, coach is"

i;,IïST U }rT o. .. d

-.Hugo eri Henk (ae fotografen) exaci 8] cm rLaar achte..
,ren verèen gestuurd. d"oor d,e scheid.srechter tijd.ens de

wed.strijd- 0rion -van Houten?

1L
=--!
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Thuisr,ieds trl j cien ORIOI{ in
':itÉ.r'rt

sporthal Rozengaar_
2 april

{ aprí1

ö aIZ'. I
j apr:L

1,6 a pr.i l

22 aprll-

2j apri.l

)o on-.,'II // alr ta

r-í mei

I mei_

J sept"
'l T\ ..^^+av ÈUiJ U.

d-e vanaf 1zf "0O uur.rrSportca,l§'r i4 sporthal Rozengaarri.e van 17.10-
19,3O uur vooï alle bes:tuursleden van. al1e
DoetÍnchemse sportverenigíngen, peïs en
sportraad.l ed.en

Fina1e Nationale Beker heren en Haarlem.
Finale Open Jeugd.kampioenschappen Klubteams
in Voorburg" ORfON-meisjes vertegenwoordigd"
Halvefinale Nationafe Beker d.ames in TwelIo
l.f . OO uur ORION - CHï COPE E/,\,EC
16. oo uur ,rÀN ïiourrm/vur _ IVC
Be Bedrijfs* en/oi instellingen tournooi in
de Markthal van l-9.OO-25.00 uur"
Thuiswedstrijden ORïON i_n d,e sporthal De po1
te Gaand.eren "

Finale Nationale Beker d.ames in Àrnhem
Be Bedrijfs volleybal tournooi Ín de Markthal.
Be BedríjfsvoIleybal tournooi- in d_e 1\{arkthal.
EÍnd.ronde Nattionaal Minitournooi ín Àrnhem.
0RI0N d.istricttournooi voor Je en {e klasse.
0Rï0N Ere- Eerste divisie tournooi d,ames_heren
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e reporters van Orion-privé blijken zeer verstandige
lied.en te zijna ze hebben n"1. geen copy ingeleverd. Ze
ded.en d_it met opgaaf van de volgende red.ens stud.iever_
l:ltchtingen. Tevens vragen zij begrip voor d.eze voor u
vervelend-e situatie " zii wensen iedereen d.ie dit jaar
examen moet doen (en ook de rest) veel succes en hopen
dan ook veel uitnodigingen te ontvangen voor examen_
partyr s "

Doe mee aan d.e Orion-llteraire prijsvraag.
Iedereen kan meecioen aan d.eze Orion_prijsvraag. De op_
dracht 1uid"i: maak een rimerick" De spelregels ruioen
als volgt: maak een vijfregelig versje met het rijm_
schema a q b b a; d.e regels 1, 2 en 5 zijn langer, re_
gels 5 en 4 korter, de inhoud i-s meestal erg eenvoud.ig
enfof konisch. Hier volgen enkele voorbeelden. stuur je
limericks naar de o"E.-redaktie. uiteraard" word,en d.e

leukste limericks in de O.E. gepublíceerd.

)nze sport brengt ons veel vertier
en gelukkig geen supportersgeklier
bfj ons rond. het veld

u



is geen gerveld

r+ij vo1leyballen al tijd rnet veel plezier"

Orion i-s een club in iret oosten

d-ie zich netcir kan met drallergrootsien
gcjuicl. op de bank

n:aar ock ,;el ge.iank

want cie tegenpartij is niet te troosten.

Iames 12 had. nog nimmeï gel,Ionnen

de coach heeÍ't toen maar ietg velrzonnen

ilant ze doken niet graag

en i.raren ook traag
It gaat nu veel beter iaei balionn?n.

Veel succcÍr.

illsT -iT !,,?

-De ered-.r,'isie voor Ce heren van 0rion erg dicht
nad ert ?

-Enleele Orion*spelers ook reerls besloten hebben oÍl

niet naar rrgentini-e te gaan?

'Zíj dit mentaal en lichaneli jk r.Liet r,reer kunnen op.
hra-n:"on ?

- Loes P. d.e scheiC.srechter bi j d.e r,.red,stri- j d Orion-van
Houten noest helpen?

-De vlaggeniers (liSnrechters ) ieuk werk deden ti;;d.ens

d.ieze1.f de neds tri j d'?

't A
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IiCGRAMMA

Aï'O§\IALE
26 maart

2 apr:il

aa10 aprr-L

at /nn /n-ít/ tt/ t)

april

2J aprÍ-l-

lfïsT u DA?..co§

-De Orion dames bij winst tegen Chicopee/AECjaar Europa-cup mogen spelen?

16. O0 u.
16. O0 u.
1{. OO u.
1z| " 00 u.

16.00
14.00
14"00

16.00

t5 .10
17.00

20.00 u.

tJ.Jo u.
15.1o u.

2

1

u.

u.
u.

u.

u.
u.

OCTOPUS -ORIO}I

czt'j--ORI0N

ÀLTER]VO-ORTON

ÀL?ER1,r0-ORr0t[

Sporthal Rozengaarde

ORICN.}Y}U]}ÏO

0RI0],i-DY]{ÀL[O

0P.r01[-]Y],iÀ1,,t0

]\[rITE SHOK-CRTON

AVANTI..ORTON

ruITE SHOK.ORlON

Sporthal Rozengaarde

ORTON-BRUINSMA

Sporthal De Pol
ORION-K]DANG

ORTON-NIJMEGEN ' 7 5

dames f
neren I
lames Il
heren If

nó?ah Irau! ur1 I

dames II
heren fI

heren

heren
dames

heren I

heren ff
dames fI

volgend,
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II
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COl'r r:RIlli, -l!:

1. ne contributie bedraagt per verenigingsjaar:
seni-oren geboren o_i) 11_lZ_lg5} of ilaarvoor f lOZ..-_
ucnco-gaancle rrcnioren ,, BB. __.

rel<reanten ,, 90 " ._-
jeu.gCie.Jen (geboren L-t-L9;g t,fn )l_12_.1962) ,, 74, -*jeugdl,rrn (geboren l-L-L961 of d.aarna.) u 50" __

2, t{i.; :.::. van betalingl
a. C.a .:eciragen over,aken oi,r c'ze cont::ibutie:rekening-trij de Ge:neente spaa::bank te |oetinchern" Gironun-

rier rran cle bank Ba96C!t, onaer verirelding t"g.v.
S . f " Oiif Oil :ck " ï.r . ))a C3l ilS;

b. betaling van ci.e conr,-ributie is vooral,:
pcr }l'urartaal: vóór I okt., 1 dec", I febr., I nei;
;e: half Jaat:s vóó:: I okt. , I febr. ;

per jaa:r vóór I ol<t.

1. Inlichtingen over betafingen enz.B I. Booye Jintil*
lens traat, il, tel . 269i8.



AGTNDA

TOUriNootËN:

lO april f,et ?Je Financrën irollei'bsltcurnooi RÀC 'Llnelo
14 nei líatlonaal Volleybal To'rrnooi i.'SI{ Vorden

1! mei llationaal Votleybal Openluchttournooi TIEII'rO

I È ir,-i 1 to f;ricritatiOrrale "rIonk" -/O1Iey'raltourncoi
au Jurfl L)t

7 r:iei l{ationaal Tournooi H,'F"^i,[Bi]E te ilnscheC"e

lQ noi \r'rl le-r'-bàl Ïo,rrr.oOi S.l..t/" te i/ageningen

/+-i juni Cpenluchttourncoi Ta-VOKO te Texel-

2L-22 meí Internationaal volleybaltournooi s . Y. Fl;r:ringoi s

2) .)O nej. 21e Internaticnale St. ,rnthonis Tourrrooi

2L ^22 meí f nternat torLàà\ Volleybaltournooi ti.i :x];io:ie
, (t-l tc. noxmeer.

fnlichtinge:t, sluiti-ngsdata.' s, inschri.ivinS'en enz, bij
R " llof l-and., i-!inthov enla.an l'l , te1 " 1)209 ^

BEII? U j'll GE,\BON]IEXRD 0P llET ORG,liLli Y:irÍ fE IÍEVOBO

het naandblad VOLLXYBiTL.

U vind.t er af Ies ln: trainingsschemars
wed.s tri j dprogrammar s

stand.en

off icië1e rnededelingen

LL
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0p zaterd-ag l)-2 vonden in d-e Hamelano-hal te Lichten-

voorde d.e voorronden van de nederlandse clubkampioen

schappen plaats. 0rion was met { teams vertegenwoord-igd..

le jongens-adspiranten lrerden terecht poulewinnaar maaÏ

kond.en het in de flnale lang niet bol-werken tegen het

veel sterkere Lyceun '64, De meisjesad'spiranten '"verden

7ta zeer lang wachten (van t',,,aalÍ iot zes uur,l I I I ) ook

poulelrinrLaa:l" maar verloren toch verrassend met 2-I van

Longa. De Longa-meisjes werd-en door deze winst kampioen.

De Orion-meisjes'hadden wellicht toch ncg kunnen r,tinnen

als niet éér: var hen plotseling naar huls ging. Ie jon-

gens-junioren schopten het.verrassend'ver, tnaar ook zij
kond.en de finale niet op hun naan brengen ondanks 1eu-k

spel. Opnieuw was er een tvreede plaats voor Oríori àch-

ter het sterke Lyceum '64. De melsjes-junioren voldeden

aan <i.e verwachting door een eerste plaats in d-e wacht

te slepen; ztJ llaren zo sterk d-at zt1 zelfs de finale
op halve kracht konden winnen van Àlterno. De meisjes-
jumioren vertegen-.roordigen Orion op de nationale kam

pioenschappen. Het was voor aIlc deelnemende teams erg

jammer dat het tournooi zo l-ang duurde (van )"00 tot
20.00 uur). Voor volgend jaar adviseren we 2 speeld"agen

op 2 sporthallen,

4.
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7 april lo e tlnchein
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G':t l:l
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! april T\i,l-*

C-t onri -l) à]'lL LL !,restervoort

L9.L5
-lo ttr

20"00

20.00
14.00

14"00

15.00

16. oo

16.00

17.00
17.00

18"00

1J.00
14. 00

1r.00
t4.75
l-4.10
L4.1c
L5.10

ORIOI{ C*BOEIÍIERAI{G B

ORIOI{ N-BOE}/IERIT}IG À

ORIO}i Ji-BOET,{ERA}IG B

ORION B-BOEI,{ERÀNG À

]/ICTORI:I A-ORION .i.

IABYELLOV iI-ORIOld À
ORTO}J À-LÀBYELLOY B

ORION À-GE]\iII],{I ]i
ORIOJI B-KSH 1i

ORION C-BOVO A

ORION II-KSH À

ORIOII C-SCM A

ORION C-THUVE :
V,'ILKEN A-ORTON B

PEESKE A-ORION C

AYANTI A-ORIOl{ A

TABYEILOV A-ORION B

ORION A-BOVO A

ORION C-GEMT}II À

iiT

1,,,I

l,Ï

I{

J

itÍ

J

T[

1,/i

1,1

ir'l

M

J

J

J

J

1\{

t,,l

t'{

u.
u.

u.
u.
u.

u.
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u.
u.
u.
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u.
u.
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u.
u"
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16 april ZeverLaar

16 april Duiven

2j r,;'r) r -.'--rlte.t

')< .;l-n-i I T.i -h t-^-l*- --,.-,-f\--
/0 Jrdz

l':,:plil llar:r'eveld
"l -.,ct -liLer;e:-

zaal L.l.S.
J raei Gendringen

L5 "30 a. SGNI A-0R10N I M

f5;JO u; R0HDA À-0Rï0N E 1/I

L6;JO tt. L;\BYELLOI/ I-0Rï0N E M

Lj.JO a" ORIoll B*PEESKE 4 . J

L4,1o u. THUVE 3-ORION C J

15.50 u. ORïON B-THïI],IE B J

15.í0 u. VïCT0RIA B-ORI0N C J

L4.t5 u" -.80i/0 A-ORION B M

L5.L5 a" 80110 A-0Rï0N D l,{

1J.00 u" LOIïGA A-0Rï0N A M

14.O0 u" t0NGÀ À-0Rï0N C M

1)"00 u. KSH A-ORI0N A J

14,15 u. BOEMERÀNG A-0Rï0N C M

15.15 u" B0EI/iE&{NG B-ORIOI{ B M

L6.L5 u. BOmIERÀNG B-ORI0N D M

15.00 u" B0EI/IERIIIïG À-0RI0N A J

\J.Ja a. 0RIo1.{ C-STOY0C À J

LJ.JO u" iIrCrORrA C-0RI01[ B J

LQ.JO a" 0Rï0N B-VïCTORTÀ B J

14.30 u. .. 0RION C-VÀLKEN À J

t6"50 u. 0RI0N E-PEESI{E B M

1J"]0 u. 0RION E-IÀBïELLOY B 1\{

I,,iIST U I;,7

-0p het az::-.^-talofce:t di.rerse vrcuwtje. :.;lt verl;:er-:-
borden rondliepen'?

-l',Tiemanci zich iets van di-e bo::den aa.ntroir?

-Olf irpus I;S op een noE .ïrcïcr f eest hail ;ereker-.1?
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naar: beneilerr en rrart link:
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men ook wel"

tegenovergestelde vans kort.

B. 1. Een andeï hroord. voore beest.
2" Een ander woord" vooï; plan.
1" Een zwemvogel is een.

+" Een preek noemt men ook r^re1

5 T]CCES

Àls je deze
je van boven

À. 1" Een

2" Een

1" Iaar
4" Het

oud paard noemt

ner_sJesnaam.

hoor je mee.
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v vrr. a

C" 1. Iaar lees je in.
2, Het tegenovergesteld.e van: d.icht.
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1. Een ander r,,'oord .voor: echtgenote.

4, Het geluid- uit een geweer noemt men een

EN SKETEAI
c;Jctrí^es 1

wE-€r oFl I'iet r;cede pf,cj
l'[a een reC.elijk gespeeld"e wedstrijd. tegen t'/ijba, onda.nks

d-e verwachte ned,erlaag 1-iep het redelijk, kwam het dlep-
tcpunt van het seizoen: d.e wed--otrijd tegen Brunssun Eag-

1es, de rnede-degra$atiekand-id.aat. Het was meteen d.e eerste
thuiswed.str!d. in de noetinchemse sporihal, en of dat nu

een e:ctra zenuvíverwekkentl element r.ras, rieet ik niet,
naar li e waren nergens. De líilburgse clanes waren op a1le
fronten beter. De wedstrijd- -begen Paulus r,rerd dan oolc

met veel zorg tegcrnoet gezien; een nederlaag zoLL eigen-
lijk a1 definiiieve degrad.atie betekenen.
l,[aar alsof er niets aan d"e ]rand. lras, het liep prima.

Jeanet gaf cl"e 2.00 m lange pivat van d.e Tilburgers nau-

welijks een kans en de anderen hield"en met zrn vieren
d.e bucket behoorlijk d.icht. Tot diep in de tweed.e helft
bleven we aan de positieve kant van d.e score, toen
rioesten we wat gas terugnemen en kwam Paulus langszij 

"

Ze bouwden zelfs een vooïsprong op. Toen het 1 minuut
voor tijd d-oor d.e boomlange Heersel nog 5r*50 werd. voor

2B



de Tilburgse danes leek d.e zaak bekeken. Maar toen toon-
de de ploeg nentaliteit; via de fel1e press werd het
55-54. ilIet nog l0 seconden te spelen mocht Jeanet )
vrije worpen nemen, Ond.er een dood.se stilte benutte
ze de laatste: verlenging. En in d.ie verlenging beslis-
te het betere sehot de wedstrijd. 65-64 voor 0rion!
Gestekt d.oor dit resultaat begonnen we voI revanche-
geàachten aall het duel tegen condor. ne Kerkdrielse da-
mes had.d.en net d.e { zusjes Honsdaal een flinke d.osis
lengte en lÍchaamskracht, wat ons in Kerkd.riel d.oor de
ma,tige leiding erg opbrak.
De scheidsrechters in Rozengaarde hielden de touvrtjes
wat strakker en de efficiënte,1-J-l verdediging hieid
de lange tegenstanders goed, onder :de basket r,reg. Ook

nu speeld.en we een rustige, rreloverwogen wedstrijd.,
zelfs toen aanvoerdster :\nke aL na ! rninuten met een
pijnlijke hand moest uitvallen. A1 snel hadden ue een
B punten-voorsprong opgebouwd. en wat d.e Kerkd.rielse d.a-
mes ook probeerden, zw kwamen niet d.ichterbij. Gea had
ook d.eze wed.strijd" haar perfecte schot weer neegenorrerl
(24 punten), Yvette goochelde diverse malen op links
langs de verded.iging, triilly d.eeld.e op de kop flink uit
(ze kreeg ook r+e1 eens wat), Dinie speeld.e ondanks
maagpijn een bravoureuze wed.strijd., Mirjam s1alomd.e
regelqatig langs d.e lange Cond.or-benen, pauline en Son-
ja troefd.en regermatÍg d.e forse tegenstand.ers af in d.e

rebound. en Jeanet speeld.e een prima ro1 als spelver-
d.eels t er

,c



En ontstond" er nergens een opeRing in de bucket, d-an

schoot Gea vetr van afstand raak.

De agressieve nan-to-man verd.ed.igi,ng van Condor bracht

d.e tegenstander nog wat dichterbi j, maar de goed leidend.e

scheidsrechters beëindigden de wedstrijd met een d.ik-

verdiend.e 56-47 zeg:e vooï :Orion ïselstars.
Het.is jammer d.at het soÍzoen bijna is afgelopen, we

krijgen nu de routine te pakken.

BASKET EA L

Een alom bekend. heren-senj-oren1id. moest'onlangs' de wed.-

strijd Dames 2 tegen Basketiers fluiten. En tot zÍjn
grote verbazing, vertelde hÍj achteraf, speelde d.e

tweede uitgave van onze dames nog goe<i ook.

En dit Iid, de heer G.S. te D., had. geli-ik. Dames 2 be-

wees in d.eze laatste wedstrijd. van het seizoen dat d.it
team terecht de 5e plaats in de competiti-e bezet. À11een

tegen d.e vier hoger geplaatste ploegen.werd verloren,
geroutineerde teams aIs Fireball, Beöege en Basketiers
kregen geen schijn van kans; .r'Lan het begin van het sei-
zoen was het vaak moeilijk een team bij elkaar te krijgen,

w.
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maar ons gedul-d. en onze noeite werden beloond.c 66'-Zt
tegen Becege, 56-15 tegen Black Stars zijn uitslagen
die er niet om liegenl
Als rqe inderdaa,d het groepje voor volgend jaar bij e1-
kaar houden gooien we hoge ogen in de strijd om het
kampioenschapt Dames, we zi-jn trots op u!
En bedenk wel, uitbreid.ing kan verkleining van d.e be-
schikbare spelerskern betekenen.. ..

DlL.

§-.1*

"-.. !.-.

iii lÍ*
.iI

iL 
T,J.t_.i1:;-t, tt\ Nir

A11e begin is moeilijk. Zo ook het begin van ïed.ere
basketballer(ster). Dit heb ik ook ondervonden. ïk wist
trour*en§ níet dat je op zotn dergelijke, ven^rarrend.e
manier als de mijne op basketballen terecht kon komen.

Het zat n.1. zo. Er waren op de G.S.G.I. schooLbasket-
baltraini.ngen en daar deed. j-k ook aan mee. Degene die
d.aarvoor gezorgd had. was een zekere I,eo Oudakker.
Na een paar trainingen zei d.ie zekere nran d.at ik
rs avond.s ook wel eens mocht komen trainen. ldat d.eze

L



man echter verg:at te zeggen, was d.at die trainlng van

Orion was. Dat bleek J weken later pas, toen ik na de

trainÍng plotselÍngi een of ander papiertje in n'n han-l

d.en ged.uwd. kreeg. Het bieek een aaruneld.ingsformulier te
zj.jn van d.e S.V. Orion, afd-. Basketbal. Iit papiertje
heb ik d.an meegenomen naar huis en na overleg gepleegd.

te hebben met mijn ouders heb ik het netjes ingevuld. En

wat bleek? ïk was lid. 'ían Orion.
fot nog toe heb ik er nooit spijt van gehad en ik hoop

dat ik er ook nooit spijt van zal krijgen.
Zo ondertussen ben ik aI weer twee jaar lid. en ik heb al
van a1les meegemaakt. We werden en worden nog steed.s ge-

traind. d.oor Leo, I{aar ik ontzettend. veel van heb geleerd..

Dus Leo, imln complimenten.

De wedstrij4g" d.ie rie speelden liepen meestal op een

overwinning.uit. Maar ja, wat i+il je ook, Gea en Yvette

speeld.en nog''det ons tlee , Zo kwamen we op een eerste
plaats vavL onze poule terecht" I,,re moesien kanpioenswed-

strijden spelen tegen rdiiba, die we uit verloren en thuis
r^ronnen" Maar Wijba had. een hoger doelsaldo, waardoor zij
promiveerden" lilaar dat was echter níet zo erge want we

wild.en toch niet proml.reren? omdat Gea en Yvette d.it
jaar bij d.e d.ames ï gingen spelen. nus zou het d.it jaar
moeilijk voor ons worden.

lVïaar ziet, we staan alweer aan de top van d.e pou1e, dus

weer een kans op promotie. Maar ook ÖÍt jaar wi11en wij
het niet. Er gaan n.1. w€eï tlree goede speelsters bij

f.1
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ons r{eg. Dit jaay zíJn het Sonja en..Jeanet. Sonja gaat
nàar d.e d,ames ï en Jeanet gaa.+ rlaar Vught. Dgs maar
weer afi,rachten iuat het vclgend jaar geeft.
&Iijn mening over d.e basketbatsport bi-; ,.6rioru vriend.e-
lijke mensen, goede sfeer, aitijd. bereid om elkaar te
helpen, goed-e irainingen en goede trainers. Laten ,,re

met zt n aTlen ons best doen ön dit zo te ho,d.en en ik::':
ben er bijna:van overtuigt dat ons'Cit tept zal lukk-en"
Gro e t end"

Karin de Vries

UIST U' DLIT".

-Er niet één (ze1fs geen twéé) basketballer op hei car-
naval was?

-Het toch erg gezeilig is ger,reest?

-Henk en Teki op het carnaval ztjn geridd.erd.?

-Pim wegens volle;rbalverplichtingen ni et op het carrra-
val kon komen?' . .. 

,. , i 
.

-Hij d.aarom anderen d,e o-orqcht gaf om voor hen een

-De Orion r d-ames vergeten zijn hun carnavalshit te
zingen?
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Standen senioren
Hglen. l
Trajanum 1
Ii/yba 2
Trajanum 2
Sphinx 5
BCÀ
Basketiers
Orion'
\niz

Sparta
Cheetah
Sphinx 2

Iames 2

Cheetah 2 L4..?8
AE 2 15"22
BC Leeuwen 11*20
Gemini 12-13
Orion 2 L6 -L3

Fireball l4.LZ
Plui;o 14-.10
Basketiers 2 L1.6
tseccge 12"1
vBV 2 15.0

18..10
L7.-26
1q--2)
Ll-tv
I ó OnrQ-LW
I 8...1 I
t5-L6
Ib-Ib
1 5-B
r6 -s
1 7-B

lrct vri;qszsl [enwccken d
V';lfl rJ';fï1CS -"f
naar g:ingen we d-an, eind,elljk eens een keertje rust.
Geen gezerlr van wie dan ook aaï onze hoofd.en" Een vo1-
1eyba1r,.,'eekencl , alhoewel , de 1o1 en d.e drank werden
d-oor ons niet vergeten" Nad.at tsouke inger^rijd was
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(chauffeur van het -rrll-busje) vertrokken we om J uur vrij-
d.agàvond richting Ensched.e waar een oefenwed.strijd. ge-
pland. was tegen Spirit Àctíef, de ploeg van Annetje en
Lidy Schut. Veel werd, het niet (de wedstrijd dan), wel
wat betrof onze kant, maar spirit wilde wel maar kon
niet i-n hun normale d,oen komen. 1,/e hebben vier sets ge-
speeld" di-e lre al1en genakkelijk gewonnen hebben. Tijdens
deze wed.strijd een typisch orion-incid.antz anze gran-
dioze aanvoerd.ster l.p. Sehimmel sprong bij iemand. op
d.e voet en het :iesultaat kunt u alIen we1 rad.en: een
lekkere dikke enkel die verd.er spelen (tot Loes haar
spijt) onmogerijk maakte. Dik ingezwachteld vertrokken
we met cle enkel en de rest naar Hengelo riehting ret
Lind.ernann en Ben. Leuke avond gehad, soep geg:eten,
d'rank ged.ronken en spelletjes gedaan wat Ben helemaal
niet zo leuk vond. Maar, d.aarvan niets gezegd, hij deed
bereleuk mee. Ook Bouke, d.i-e we het spel IIoi Boer Hoi
hebben geIeerd.. Dat is een kaartspel waarbij je bij
enkele kaarten bepaald.e bewegingen rnoet vemichten,
zodat het op een gegeven moment voorkwam d.at iedereen
bij een schoppenboer bleef zitten en onze trainer
(d.ie voor het eerst met een stel volwassen vrour^ren op
stap was) paruantig rechtop stond., met de',arqen ge,:
kruist over elkaar. noodstil was het, tot na een halve
minuut iedereen het bescheurde en hij in,d.L gaten had
d.at hij het verkeerd. had gedaan en niet wij. Jacque-
line heeft trouwens verloren bij dit spel. want zij
kon van het lachen d.e ber*egingen niet maken en kreeg

1Í:



daardoor bijna alle kaarten. Goed, tr.raalf uur r,ras het
geweest, a1 d.ik, en de d.anes gaven het goecle voorbeeld
(wat de twee heren helemaal niet zo leuk vond.en) en
pakten luchtbed.d.en, slaapzakken'en d.e rest. Gesl_apen
werd. er nog niet irant de net.ororst van Jacqueline en d"e

d.ropjes van Hanneke moesten eersi noËr verorberd. worden.
Eri-ca heeft d.ie nacht trouwens slecht geslapen want ene
juffrour"r moest zonod"ig half bi.i haar op het ruchtbed.
liggen (gebrek aan Íets?). Zaterd-agochtend. opstaan, Iek-
'kere thee drinken en brood. eten dÍe gastvrour.,ie rei voor
ons had- klaargemaakt, d-aarna alles inpakken en richting
Groningen vertrokken r,,raar hre t s middags tegen Lycurgus
zouclen spelen.
Loes mocht onderlveg ook no.g even rijd-en, omdat Bouke
na de wed.strijd met Jan lloem rreer ierug zo-à gààrl rlaar
Doeti-nchem. i^/i j zoud"en n.I. rs nachts bi j Loeki en
George overnachten.

Leuke sporthal rÍaaï we moesten
spelen, niet de giebruikelijke hal
maar voor d.ie nrd.d"ag alleen voor
d-e Lycurgus d-ames een hal met óén
dameskleedkarrer met als gevolg
dat wÍj zegge en schrijve met 6

d.amestearns in deze kleine kleed'
karier moesten huizen"
Deze i'iedstrijd. ook gewonnen,

waarmee Lycurgus definÍtief naar
de eerste C:vísie degradeerde.

f$ï
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ï,oes mocht ni-et meespelen., wat haar ni-et aa.nstond (van-
wege d.e enker weet u wer) maar daar stond. tegenover dat
?.ii ons ts zond-ags met het busje naar Doetinchem mocht
lood.s en.

Na de wed.strijd kennis gemaakt met het huis van toekÍ en
George, lekkere koffie gedronken en afschei-d g'enomen van
Bouker Jan en Itfarjorie. Wij gingen nog: even kijken bij
de Lycurgus-heren d"ie rroesten spelen tegen Starlift.
ï,euke uedstrijd., d.oor Starlift ge\,ronnen hoewel tycurgus
gesteund. d.oor fanatÍek publiek hevig weerstand. bood".

0nd.ettussen acht uur geword.en hadden i^r-e toch we1 honger
gekregen en met chauffeuse L,oes (nog steed"s met die ea-
kel) vertrokken we met bus richting: centrum Groningen
waaï we midden in de stad. een hardstikke leuke parkeer-
plaats vond.en. Loeki wist een ïtaliaans d.ing waar je
echt ïtaliaans kon eten, pízzería heette d.at en net
.ztn achten vonden we op d.e tweed.e.verdieping een tafel
en ieder besteld.e uit d.e uitgebreide menukaart een pizza,
ldijn en rosé erbij (nog bed.ankt gu1le gever) en het
wachten kon beginnerl. Half uur, I kwartier, toen twee
verbaasde gezichten (George en pim) en na een uur
kwam d,an eínde1ljk de lang verwachte pízza. Lekker
met moeite opgekregen al-1emaal en toen betaald, (ook nog)
en de stad. ingegaan. Ergens lcoffie ged.ronken, waar
George bijna ruzi-e kreeg. Iaarna richting parkeerplaats
want r,re zoud.en met d.e bus naet één of and.ere volreybal-
kroeg gaan.



ldelja, d"achten 1{e een leuke parkeerplaats te hebhen ge*

vonden, had. óén of and.ere lolbroek zijn auto 2 cm ach-

ter het bu;:je gezet" Achteruit ging d.us niet, vooruit
ook moeilíjk omd.at d.aar ook een auto geparkeerd stond-"

L:oes zweten, proberen, iedereen kijken, aanwijzingen ge-
'ren, publiek trekken enz. ],{at mensen eigenlÍjk toch d.om

ku,nnen ki jken naàT eeir. stel meiden in een lhl-bus, onge-

lofe1ijk" Eindelijk hulps witte fiat net blaui'r licht er-
op: t.rree jonge agenten stopten, d.raaÍden raalrr open,

vroegen of er moeílijkheden waïen" i\Iij uitleggen, autols
moeilijk geparkeerd., nie'r; voor- of achteruit kunnen, of
de heren zo vriend.elijk r.rilden zi jn ons ui t d.e misère te

helpen" Ja, ja. De politie is je
! , beste vriend zeggen ze dan. ifeerH-

aL ,f hoor, te 1ui om uit de auto te
\r \-\-rdF* \ -1 ,'-*\ ,-..,"\ ' :l j--' ko*urr, beetje dom zítten lachten,'+lH \ 2{::\' ,

""- *-ft*.r:'j | ,.gg"n dat het best moet kunnen.

tot eÍndeli jk ( aiepe zuc]:ten uj-t
-\B kelen) d.e bus midd-en op d.e weg

stond. zodat we na een half uur
onze borcel konden gaan drinken.
George en Pim waren a1 lang aan-

gekomen, keken verwond.erd, Yer-
teld.en dat meid.en niet konden

rijden enz"

lrlargot ingeschakeld, groie stad
I I i 

t.tot."w -Lri-sDur!Óarrru2 ör

I L i I gei.rcnd, en zii zou probcren het
I Li-.til';n Ii! i;i:t'lt': I ousSe eruit te toodsen" vooruit,r/ i'-J*-

\_^/, \...r"nt""uit en di.t zo Bx herhaald
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Iruk ras het er in de kroeg, veel volleybalgezichten,
ook veel moezel en rosé. Na een tijd. richting huis,
want ook d.e slaap begon te komen., Wger koffíe gehad,
weeï slaapzakken, luchtbed.den enz. te voorschijn ge_
haald. Erica ergens apart neergelegd zod.at ze rustig
kon slapen. lliets beleefd f s nachts, te moe waren we.
Volgend.e ochtend. boterham gegeten, aLles ingepakt en
met troes en haar enkel richting Doetlncheu..yeftrokkeà.
.ok nog een eind. omgered.en, mau,r dat mocht de pret niet
drukken. Bouke gemeld- dat we goed, waren overgekomen en
hard.stikke leuk weekend gehad

Vol-leylsl_ tournooi H. V" C

0p zaterdag 4 juni en zondag ! juni organiseert H"y;O.
een vol-l-eybaltournooi op het sportpark rrDe lïotenboomi,
te Haalderen., 0p zater.d-ag { juni voor junÍoren, l}upi_
ranten en níni-. Àanvang 10"J0 uur. Op zond.ag ) juni
voor senioren en recreanten. Aanvang fl.OO uur.

Vo11 eybal iourilooi ï!C . V.
op zatetdag 4 juni organiseert 'rcv uit varsseverd haar
jaarlijkse Pinkstertournooi zower vooï dames als heren
uitkomend.e in de Je divisie en le klasse" Vorig jaar
heeft een damesteam van 0Rr0N de wisselbeker gewonnen

ZO



bij d.e heren BLOK" Àanvang der wed'strijden

in d-e Van Palland-thal-

Iis trikttourno o i Doni tas -]tuo ton-\LS Q .

Op zaterdag 7 mei organiseren de Stu"d'enten

enigíngen in heï Universiteits sportcentnrm

een vol1e).baltournooi op d-istriktsniveau'

om 10"00 uur

volleybalver-
te Groning'en

'i e Tolhqyglourn-ooi 1972.

op zaterdag 4 juni organiseert Rohd.a uit l,ohith haar Je

volley'baltournooi op het sportcomplex "De Boskuuf 'r. In*

schrijving is mogelijk zoi,'cl voor d'ames a1s heren, ion-
gells en meisjes, uitkomende ín de le, 2e en Je klasse"

Ook inschrijving voor recreantenteams is mogelijk'

idadere inlichtiïIgen, inschrijvingen enz" bii R' Hofland-"

é?'t d}*,J\--r
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