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Il. [Iof land ,
Einthovenlaan 1? r33209

J, Rro ens,
Marsnanstraat 1 14, 30512

Ë"Burgers,
Uroekstraat 39,
HuqneLo r 08348-19?

§" 0oatardag,
Fr HaLgstraat 56,
Zelhemr08342 - 1139

Copy volleybal:
§larsmans traat 114,
Ëinthovenlaan 17,

Copy haeketbal:
Fr Halsstraat, 56,
Ze th em

Tel sporthal: 90991 - 30992
ïel restauranè: i12534

v0081ï008D

iïij weten niet waarrtee iye nroeten
beginnen.ïs het nu "het kampioen
'ran Nederland yan rneisjes-junioren'r,
f'het pronoveren en el.erlivisionist
van heren-l ,t, of ,|het proruoveren
van daares-2rto
§eí ie eigenl"iji< te veel om op te
noe&encl'rij hehben rte titels hinneg,
iret feeet is 0r ge$eestrde spelers
en speelstershebben hun preetaties
geleverd.
De huldigingerr zijn er geneest en
0BI0N is volop in de krant en oI)
teLevisie geweest" Oeveldigrqtasr laten
we niet vergeten tlat er $eer eea
seizoen konetoDan vernftcht men weer
veel van 0nï0N"Dat kanriedere Zater-
dog is er volleybal van hoog tot
I"aagrmaar neI met jul1ie medewerking"
IÍet bestuur zal jullie nede werking
nodig hebben,Ook vnn veel kader.
lïeageer niet aLtijd negatief als U
iets gevraagd wortlt.
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1. 0Br{l§ verïeeaÈ steiur aan de sporèdag rtiE z"$,{}. cp 2g:rei a"s.
aiganiseerë op sportpark *Zuiti"
0p 1. jrrni. is er in Garnderea in de sporfirarrrDe pol,'een vol*leybelwedstrijd tussan tlBI0N 1* Ned §{i1 VolleS,balteam*
laalaanvrs,ag ïroor he* nietr',e seizoen ie neurr de gemeenten

se acceptgi.rokarrten voor de wonbetalers zijn verzondËn.
Fest,ivitsite:: om IIeren 1;

3 ruei. oaàvangst door Ë en ,i,í op het sàadhuis
7 meÍ recepàierdaarna feeatavond

I juni is de tl is Lrictrard tergcrdering te trrarss eveld"
I,íentcrsyatoere "jonge"sclrei<Isrechters is aanvarrrtio
0p l0 juni organ.*.seert líeren I een ontlerling tour*ooi in de
s;rorthatr,zie elders in riit blad"
;iru,rrvang w*dsàrijden in het ci**+_,* seiarasS

13"00 uur Ë*9 ; D-2 ; II-3
i 11 
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ulïDE 
NAT'NALE LUN

IIeÈ rordt nu eindelijk terugkijken,
terugkijken in een seizoen wat super
succesvol is verlopen voor 0BI0N,
Ga het rijtjo uaar af:

isjes -junioren kampioea van Neder-
nd;Dames L halen de Europacup;

eren 1 promoveert noar de ere divi-
sie;Dames 2 promoveert -naar tle eerete
divisle ;allemaol mooie resultaten
en voeg daarbij de knoppe derde
plaats van heren 3 ,d*n heb je een
goetl beeld van rls totale lijn.
líaar we soeten verderrhoger kuanen

rue niet"Dus het zal stappen op de
plaats moeten worden.l{iet meqr en
niet ninderrdtrt houdt in vanaf onder

een sterk fundament lrounen ría,or op je door ktrnt gaan ,daar iloeten
wij met zijn allen a.&n werkeno
En clan alle mensen die altijd lrlaor stonden dit seizoen om wed-

strijdjes te fruitenrbedankt;Bert en JeannerMajorie en Rob ilie al-
lijg-v-oor een ander klaar stonden ,bedankt;ook rlr pasma en Kleln-Gebbink ook dit jaaf, heda.nkt.zeker ook de fam penterma,nrde lijn-rechtersrde tell.ersrde telstersrbedankt.lfant zonder al Oeze poÀt_tieve menÍiell hadden wij het nooit gerundo
Àlg }ratste wil ik ook nog de pers'bedankenrwant net hun hebtrenwij een brok positieve reclame kunnen maken voor onze volleybal-

sportu
JvV
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ïn rle- Èe!:ste sei u eg liiet" er r!i*t rËÉsk1*ur.ig liià ,'uínnerr eràkë j"ëiJiint:.tËn lveE hc* 1E * ? vser chieöIl€.f,"Ès e,lm<li r*eesàen eei:t uiö eenirriílt1r v&&tie gean tapllen,fi,n{lers standen zi.j n*6r1e kwartíer.*eeriruj"ten En !ïeg w*s Eurul)§, arlp osrl ,het.,tserd i$rr andeï.srlle Éxeède set.iïËi* vsor Qrisn ea thictpe* werrl xet 15 * 4 =,",ersÏ.agenoile ii*rde set IYes e]'g Bps,n:texri;g*iijkopgaand;rian siion -?-{r&r;da* chie*-peo;tussenstanden ve,r 5 -E' í? -r;s -ról ra-i+ Eeggen genoeg.Eetwerd echter 18 - L4 vsor Srirnrniet zonrler geluk.
Be vierde set *as voq-lr sllze damee er: chicoi:eë ln:erd van !:et ver.dgeveegd"se s*tstarxl 1§ - 5 xegt genceg.gricà ovcrwinnaar en een

f in*r,1o plaats 1§§,s veru Ëtrie rd.
Iïierna rverd de wedstrijd v lio*ten/yc§ - Dvc gespeeld,cyc probeerde

ci,l-tr,es om v&,xi ileuèe:: een nederlaag èoe t* br*ngenofmmers heè reedsge{egrrrdeerrie Lycurglrs }vfi,s het E:rok gelukè,Àlleert de eerste setlvas voor DVCr10 - lAovan llouten won met B *X en ons rlames te*m
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rersekerd v{Ln Elrrops,cap wëdstrijder:,
u nu mochÈ denken dat het teem van Eouke Heltinga in de fina.le, :*o-Houten/vcE niet meer aou vorreybarl*;;;;" rran heeft u;eheel uis.Een finale winnen en rran Loropu"op spelen is heeleuker dan afgaan a+t de gedachte :** spà1*n- toch eurepacup.rs 1" heeft er vaor gevochten"Het mist* Joué llreurer in verbandiektermaar de klassè van von lIout,en is nu eenuaaar groter.rer va,n de eerste setrlE - L3 voor van llouàenrdere lra,rl ooh r.oo:r.kunnen zijn"B* finale rserd venroren mei;3 * srnet *,1s set:ea15*1*r15*gslS*?.
e finale was de loting voor de eerste ronde in het nieuu,e
en,Deze keer nordt het een k]-eine ronderondat rle Nevobo reedsceaher de finale *i1 spel*no
de loting kwam :'oor 0rion ui"t de bus:

da.mee: 0EI0N - OtfMplÀ(Gronigen)
Ïreren: OIIION r INTsfr,LrlliCs UÀ$I

0- 0-0- 0-0_ 0_ 0- 0_ 0-b _ o- 0_ 0

I}HT{T U ÀL GEÀE*§I§ETïi?} OP HÉ]? *}TGAAN YnN Da I\ÍEVOBO ?

HST }TA}§BIÀD VOI,IEYBÀI ?

U vindt er alles in :trainingsscheroars
r'-edstri j dpragrtmma r s
standen
of f iciSIe nededelingen
verslagen of fiei§le vergaderingen, enz

lïÍenst U nadere gegevens of een abonnement?
Nadere iulichtingen bij B llofrandrEinthovenraon r?

Jaarabonnemeat { iznurumersi / ,rr}§' 
33209'

ÍI WOITDT TOCTI OOK A}JONNEE II !!I
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?ijdens de halve fina].s om de ïEf0B0-
beker va,Àl dase$ 1 ,epeeltle heren i. in
ïIarderwijk tegen Mate Shok.Eigealijk
nauwelijks de moeite waard on over te
spreken wa,nt je kwam in de zaal en voor
je het wist wae de wedstrijd afgelopen,
15 - 3, 1.5 - 3, 15 - 4 voor heren 1.

Ë)é a1ï i i-,# g-- f +Èr'-f
e*,++^" ;ef ;;"-#.+

irl*hter i;í;rtens rï.e n'yond;rren :i1$e.sl e.*-*dg*
:,i.jn,nri i'l;ilrV t,egeu liïIfl speS-exrn;it vriË.r'
e*:i it:ij:r.' eÉÈ! g've:"tr"ànruing vssr Efr*',i\' .'evas*o

iíar*rr:*r <tr+arr$E$ v*r*l*eg iQ,àl,ïi r**í 3 * lu
wë:s zeil bi*E"d:8o3" ?:ei:**iie:r v*+r ds
eerst,e divi.§ie eÉi 0&r&lf was kampisenè BËàr hatlden nij niet op
g§rekend, §e laatste weilstrijd ,ihuis èegen Bruinsna ,arat een
vo1le hal ,noest de beslissing brengen"IÍ.&&r neer0rion was het
al"ïn de avond.uren rverd in tle Graafsehap het feesÈ aangev&ngeÍ
en heren I in de bloene$ gezeto
De laatste thuiswedstrijd tegen Bruinsma had tlan eigenrijk ec

volle hal moeten brengen met volop feestgeruis"De kampioenen
we.ren er alr de bloemen ook van Bruinsmo , dames 3 en darnes 6,
het volleybal nog nieto
Bruinsma wist van geen v:ijken 1§ * t0 en 1§ - lp ïyaren de eer

ste setst,audeu.Orisn wes nergen§rzou dan de nieuue eredivis§.*
ouist zijn eerst* tliuisnederlaag sitds jaren moeten incassere{3
Neerdat, ka.n nietn$e rollen rrerdlen onngek*erd ,Orion'won uet 16
en 1§ - 8.De laatste set moest de beslis*eing brengen"
Orion $'as en bleef lret eèerkste.Het toontle zich een pare kam-
pioenrlS - 12"
Na afloop rverd in de eantine het kampÍoensfeest voortgezet

rnet slelersraanhangrouders, etlzoenz.
0p I nei volgde er een ontvangst van B en ïr' op het stadhurs.

I-turgemeester Haveru&ns na,m die gelegerheid te baat os.een drie
tal redenen te noem€n voor de offieiËte ontvangst op het atad-
Ili:" r 6 _



"0rion betekenÈ een stuk passieve recreat,ierzoale ook de Graaf-schap die vorm v&n recresren voor veel mensen vertegenwoordigt.
Ten aanzien van het volgende eeizden betekent ORr0N rrDoetin-
chem promotion,rzeker wa,nneer heÈ team op de televisie vèr-
schijnt.Ilaarnoast betekent deze sport voor u zelf ontspanning,
gezongheid en mitldel tot soeiaal contactro
ÀIs sluitstuk op het trehaarde kampioenschap van heren 1 wertl

er op 7 nei een receptie gehoutien met daarop aansluitend eenfeest voor alle leden.
Vele sprekers lrrva§€n &a.n het woord *a lieten hun rra*rdering

blijken uit een geschenk, Onze voorzitter kr.am echter iefiryaite vroeg uret zijn dankwoordrwant als las,tste had dames I het
uoord. en daÈ in de vorm v&.n een gewerdig liedrnaarin het wel
en wee van 'heren 1 uitvoerig werd belicht.
Dit schone lied wirden wij u niet onilrorrd,en en het refreinis een clublied wa*rdig.

F,efrein 1 Zofn stad is er m&&r eenrtris Doetinchem alleen
De stad met s"vo0rion,bekent bij iedereen
Destad voor volleybalruet sporthal en stadhuis
De stad v&&r men rle bat steetle slaat
$aar vcelen wij ons thuis"

Zo tn club is er nte,&.r eenrt r is Orion alleen
IIet clubpie uit de Àchterhoek,

I'ri'...:r )

bekent lrij iedereen
De elub wa,àrv&n men spreekt,

met trilling in zijn stem
De clrrb tlie nret een 0 begint
Ën eintligt met een N.

HeeI ons landje staat op stelten
Ileel ons lantlje is va.n sàreek
t'Is rusoerig tegenwoordig allerwegen
Toch weet ik nag een statrjerwanr rràt arti;ti rustig is
Van de sportraa.d natuurlijk dan nog gesrregen
Het ligt er toch zo schoonrzo rustig-"* gIo,oo,
fk ken het door een toevalrondat ik er zàlf ook ,,oon
Refrein I

-7 -



cp het vnetb*Lveld De vijverhergrdarrr is het oog gericht
1ïnnt daar roII*n :-là&$t de baLSen cok tle duiten
Gemeent*ka.s err èrsèadica die heefè nen àhans v*rliehè
§n het legioen dat doeÈr.m&&r niets cian fluiten
l{arrr kourt men bij onxe clubrrnet t,rgrote legioen
§s,n ziat ,*en nrr e*ns goed hoe j* uànt *porï ruoet troerr

ll,efrein 2

Ons eerste herentea*r t{et deed het dit jaar kien
fiou t,komen omdat wij het voarbeeld gaven?
Jutrie kregen iËëc!' ervari:rg ,d.a*:. tski;ke* naar Ë,,e tearg
fin prampt kwam de promotie bj"nnenrirriv"sail:t-::,{;
'lodat we eindrli_jk eaemrop de allerhoogste sport,
§tad Doetiachesn Laten zien iroe er gevoite3re *lorrlt
Refrein I
ïn de sporthal .ltozengnarde is het veld voor George te

kIei.uI{et, liefst zou hij
Neeu Geard met zijn
Ook el is hij traag
A1s orrde rot in het

uit Grogringen wi11en sarveren
s*otter ,die vind hij reuze fijn
met oefenvormen leren
veld roept Koos net veel geweld

à{ooi nas hij met zíjn pink bij orio:r -r*u:ï}ï;*}
Iteirein 2

l{sr}ierÈ en Renee zijr: bij Ees.t e*n vagte klant
fle worden door heru lekker losgev..reven
f*eddy met zijn steek en paul mei ztn rinkerhantr
Brengeu ttblok van tegenstaaders aan het heven
$nn heb?:eli rse nsg pímrtl!.e vcerè tlit ciui:j* ae*
I'ln llob die kanrt nu oolrrde ballen vaker slaan
ïlefrein 2

§ese steere jcnge*s heefà Fieter eia* onder zijn drrimI{ij loopt er in zijn jeans *e coumandereir
Pieter heeft het goed gedaanroorr hij verdient een pruinI{ij heeft de jongeas nu doen promovoren
§an hehbell lre ilog .Iaer1 ,l:ij doet vool. ietiereen iets
oe *cetiacireruse prorrremen die rost hij op in het niets
.Befrein 1
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t'e zittea tlus in
k' iïed dat velen
'ilij r"ensen jull.ie
Err rvi-lIen dat ju1
Vnndaar dan deze
liie jrrllie zuIIen
ïtef rein 2 "

Doetinchem nog niet zo lieel verkeerrler ons strrrlje nog benijden
in het ni-eury seizoen heel veel succeslie rnet alles schoon gaan strijden

hroek met daneg 1 eroir
helpen naar de ereclivisie top.

-- Èeze supporters rret eea I)uB na,&r, de finale inzijn gegaan ?

-- +1le 1íl supporters de chauffeur hebben iredcnkt voor deIift ?

-- Er nu reeds een bus naar Àloskou is hesteld ?

-- 0q copy krrnt inleveren ?

.- John lrams aanveaig uas tijdens tr.e dames lrekerfinale ?

IIij naa.r SBI0N Lonkt ?

Iíet 0P-iea.m nog steeds rle aehterhoekse dagblad journa-

te gerÍnge vorderingen?
aangeboden n.&.v.
Sport ?

list traint ?

De come-back n'ordt uitgesteld wegens
0BI0N darues 1 een filmcontraet kreeg
het geweldige optreden tijdens studio

-9-
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§HrT hl tkv**RuiL.
1, Nrr het seizcen 1§76 - 197? f,en einde loopt ,is het nodig

rr.lministnaÈíef weer a*In het ,xerk te gaan vcor het ltomen-
r'ïe seizoen. ïn hct dici;riet g*ra.t rnen tIe kompetitie antlers
organisere& en dnt *:arrkè heÈ voor ans ahsol-uut ncodeakeàijk
rll:1 zo tijdig mogekijk te weteEr hoeveel pioegen r..,s l{unnen
insclrri. jven voor l,et seizo en 77 /18.
!ïij zi"jn sterk afhanl*e1ijk van ur,; medt'::':erking en rekenen

daa.r eigenlij!< ne.l cpo
lloe kunt u allen meelcerken?
a. -1111e spelers - en speelsterskaarten innemen en inle-

veren.r bi. j rle eekret,aris (Heuthorststreat {i0 ) rOit
ge}"dÈ vror al. le *oeeheso Sns eaeches iel'eren per Èecl:n
irr "

tlo Degenen die zeker weten dat si j Í.n heb seiaoen 77 /?Skoupetitie ge*.n spelen de ironris*ontrillutie af rlragen
aan rle csach err evenàueeï }<euringsgeld,
Uw coach weet wie er in septemher gekeurd rnoet ucrden"

c" llls u allen raeewerki rlran de coach dit voor lIi jtrni
efk*ndeien roet de s*kretaris"

2o lle bedragen van bondsccntributie zijn:
Íl.o genioren geboren voor 1 oktober 1059
b. junieren geborer: tussen 30 septemher 19S-Q

en t oktober 1963
c. adspiranten geboren tussen tiO sept,emberr6l

en Í" oktoher 1.9ti$
d, adspira*ten gebaren Erssem fiil septeroher

en i sktcber l9*S

ï2§,-
4Gfl
Jtwt*

ÍL4 ''r63

.FJ.C,-

rl]iit-oït',i'i -i' j 8r-

-:i0-

Let we3" de liomdseon*ríhu,öie heeft niets te ma!<en met de
Iitlmaatsehapscnntriliutie vaÏ! $"V"fifi.f Sli"Bere csnèriliutie
sè*aè da*r geheel br:.i*ea"

3o l)e onkost€rr vosr de keurirg hedrageff voor
en jeugd Í 10,*



lf ie n*eten er gekeurd
arAllen die voor het

nemen o

brDegenen die op een
van tle coach is"

*orden ?

eerst aan de konpetitie ges.i? deel-

lijst voorkomen rtlie in het bezit

J7,

g_uR6EtrJr{E s.taNr}.

GEBOOBTE:

1 lpril : PLUL-p1IALD ,
uoon van 1\rilleke en iïíil
Riemslag,

6 Àpril : Iíi1.RGOT ,
dochter van llls en Stef
van de I{emp*

15 Àpril : PETTLA - It0NIíiLrE,
dochter van Jnke *n 1::im
Ilarber.q.

28 April : rnÉUilRlqrie,
dochter van Inez en Co
Boot"

Namens de reclactie van 0RI0N EXPREÍi onze hartelijke
gelukuensen.l{orden zij }ater ook }id van 0Rï0N ?

- 11-



:{asr'liefsË {ii3 {,earns hei;h§gí ivcër *i} drie ir.c}rteraenl'oL9enrl-e

ilet ir:geni e*ae sedslri jdseheaa
van !ïirn Beseaer brx*ht *.11*ea de È

íl*arr,f ecl"i.aplatÈ* to í rvc.nhoop; ri j Ë

;;iffiï,ïi.li ïï,,ïi,,i;.ïÏ.*;,:ïo*' G
alleen slecht te lrristerelrrm&a,r G
leunnen ock nog niet leaenrfreggen ze I
1r1s hÍj 0r*on"Overigens valt de ver- f,,
slaggeving in de regionale pers

vrij-
) T q--

SiC e §-

zelÍs
het inschrijfgeld hetnlen fisï:der geepeeS.rl te hehl:en"
De S.V.SilI0N heef t weer prima propaga,nda voor t{e volleybalsport

gemuakt,.Per arrond, speelden + 500 volleyballers(sters) voor zeker

trisonder fei;iedere ploeg vond
ireà een eer om te rvinnenrmsnder
iixr,t d* s;:*rt,ivi.teit j.n het ge-
i"àrang Í*lr&m"

i3veï' so In belangrijk toernooi vies tegen.
Àan liei eind van de derde nvond kon llase voldane vocrriàter

ftoe ï §ony a" de èncruooi*oururissie be*taande ui i; iïim llese:nern
Peter va* §*rp ea }"ex []::<lel;en i:edan]<en vror d* perfecte o:'ge,ni*
saèi s

llo de seheidsrechters {sters} ter}anken
co de pri js 'ïrsar de meest veeh'filustige ploeg nitreil<en

aan tle da,nes vam Keep Fit.Niet so vsrwonderlijkrom-
dat tle helft vàn dezÉ dames aanleiding genoeg heeft
ou hun gr{rm op {}rion bot te vieren.

-12-



d. de prijzen uitreiken aan de rvinnaars ,te weten:
Ilames: te Blaur ilit 2

2e Keep Fit
3e lilauw Wit I

Mixed : le vo;í oV.
2e 0oiman
3e Àviko

Heren: 1e Vretlestein
?.e Oroep de lloer
3e 0BI0N (Veteranen)

De toernooicouLraissie ril nognaals harr grote dank uitspeken
aan rle vele leden v&n 0rion die zich als seheirlsrechter be-
schikbaar gesteldhebben;zontler hen is dit alles onuogelijk"
lYij rtenken hierbij vooral aaa Dames 4 en Danes § en (ae lefft)
lleren 3 die zeker al 3 achtereenvolgende toernooien prima en
veel roedstrijrlen f luiten,
Aan de tevreden toon vrin dit artikeltje kunt U wel zien dat

dii geschreven is door
De toernooicomrniesie.

P.S. I{ET V0LGITNDE TOAIiNOOI IS 0P DE VRI,IDA0iIV0NDIIN
SO SE}'T§,\{I}EB,
? OKfOBER,

14 OKTOBER,.
-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0-

ATTENTIE !! A1T§NTIE !!
VOLLEYBALlïEDSTBÏJI)

DE POL GAiïNtlEËEN

A"INVANG : 20.00 uur
aat 

"3rJfi1 -13-



FE§llILr&:

Yoor.z itter
Penningmeester

: B ïIooy
: J l]loen

rïntil Ienstraat ir4
Gr v Prinsterer-
las:l 14Seeretaris : J Zuycierduyn Heuthorstraat 60Leden volleybal : J3 §ellinga lV de Zwi;gerfaan:,]

.l v Veldhuizen Ed schiÍrterinkstLíd {,!rion sxpres : g, ï{+f iand ïiir:thovenlaan L?"3,i.d algemene raken:1, Irrostea sinthovenlaan Il4
0orrespondenti e-
adres , inl ichtingen vo l leytral z J ?nytlerduyn
enrrespondenti e-
adres,inlichtingen basketbal : àÍ 0oeterrlag 08A42
§tedstrijdregistratie volleybal.s J ileyer

26938

24S18
2ö977

| 30518
323§S
33A09
?s827

25977

- 1139

2ö7t 0

ri2396

3239S

s3?0s

247AA

ttz
32292

33?29

30573

Scheiderechterco 6rdinatti e

Natl,onale lijn volleyhal
DistricÈli jn vol leyh*,l
àecreantenti jn voI leybal

Jeugdlijn ,secret*ris
Evenement encornmis s i e
il{iai fixpres

Tournoo icoumissie

: H r' trreldhuizen

: J v Veldhuizen
: § §Iofland

: Th Vriezenrpatton-
straat lt
hï tie Roer

: ii liloernrVondellaan

: ll Wiggers

: H l{*ikanp
: PvGurp

14-



C0NTIIIBUf IE !

l. De contributie bedraagt per verenigingsjea.r i
senioren geboren op 3:t.-lz-1958 of daarvoor Í íozr-
schoolgaande senioren J ggr_
rekreanten f g0r_
jeugdteden {geboren 1*1-IS59 tfm Si-1p-i§}íie } f 74r_
jeugrtleden (geboren t-l-lg83 of daarna ) t 60r_

f .illi jze van hetalen:
o,o rle bedrogen overnaken op onze contributierekening

bij de Geneente span,rbank te Doetinchen" Gi.ron*,mer
van de bank 809604, onder vermelding tosovo
§.V,0ËI0§ rek nr f)3.8f)"J?.318;

t)o betaling van de contrihuti.e is vsoraf ,

per kwartaal :vddr I okt, 1 dec, 1 fehr, I mei
per halfjaar :vddr 1 okt , 1 febr
per jaar :vddr 1 okt

Í-r. ïnlichti.ngen over betal.irrgen enz : r Rooy, ilntirlenstrai,.t
34 , tel 26938

+:i'!*+*íi*0*c-=1*il

tilpY ?*í)P *E V0L{}ïrll;r;.;: ij.il . | .rjii:ii,E5

0P DU V0LGï:Nl)E .,\OItL-SriïiN

t1ÀBSl,íAl'I§TlLA,trT 114

HÏNÏTIOVT*'ILÀIN 17

ï.q t.§ 2.qJLÍrd.r.



agenda
I juni

4 jrrni

l0 juni

18 juni
3 september

10 september

30 september

7 oktober
14 aktober

Nederlands I{ilitair ?eam -SftI0I{ ,spcrèhal ne pol
Gaanderen, *,anvang 20"0G uur
V.C.V. toernooi te Yarsseveltl ,deelnarle door
Dames 3 sn Her*n Sraanvang 10"00 rrur
0nderling toernooi in sporihaL l{ozengrltrrde,
georga,niseerd rloor Heren I
Y0NK toernooi te Coevortlenrdeeln&ue door Heren 1

0BI0N di,stricttoernooi voor 3e en 4 e k}*sse
in de sporthal Rozenga,arde

Beï0ïf nationaa.L erettiyigie toernooi in de
sporthal "fiozengaarde

Redrijfsvol leybal toernooi
Tretlri jf svol leyhal toernooi
lledri j f svo lleyiral toernooi

j)

11

novernher Voorronde Uuropa ciri: VotLeybal
novemher Voorronde Suropa cup yolleybal

genoteerd ?
a - ,t6 -
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ïnter=rieuw me--t -ïl*.s iltroem 3speler Ori"on heren 2.
i*#l

ilÍjn vele aetiviteiten binnen de ons ní: a&n het hart liggende
verenig'ing hebben ons ertoe gebracht o&. ecns nader rnet hem
kennis íe maken.

0PT ; l"Ia.l Io ila.s ! !

l| : ilallo OPT ! !

CIPT;lfe rvillen gràag iets veten slrer je hedendaagse acti.'viteiten
bÍnnen het 0rion eircrrs"Y{at doe je zo*1 ?

11 : ï{aasi mijn spelerseirap hij heren 2 tren ik actief ale trai-
ner bij tïe jeugd eri heren ö en ?ra1s örainer ad irrterim
iii"j darrles 2 {ber}arikt r'*s}r de pils ,dame§}nls eo*.cli bii
heren 5 en a1s lid van"i'r*+. koorèjert,V{"rrdÈr nag enke le
niet vermeldeusrsaardig* aetiviteiÈen"

0Pï : In een eert!er g*publiceerd int+rviculs lreltben 1vÈ een &n*
rter lid vàntthet l<oort,jerr aan het rvoord gela'ten over heí
t,ribune gebeurenen de c lubs f eer.
llíat is jou rrigie hierop?

steur:es"Ile Èi: nsg kieil:*rdcch
fapatieke kern heeft dring*nd
*ithrej.dieg ccrïig rvc ora)- v:i.R
rle zijde :.,&ri enze eigen 0rion
jeugd.Yerder hcolr ik :::et enktLe
anrlere prorairrentëïl een hoek-
r';erk me1, liederen en Sesfl.ngen
op de markt te hrengen.
Enltele lierleren zi jnl citroen,
eit,roeno, oo !o€rend hard en
slaap kintlje sloap.

ï? -

i r' ,rll 1,'t'-r: :-i:iilr:r:1, ::i.:' i ' , r;ji: ,,i,rr' ,l,l ir lr .
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B:
í\ 1).fl

OPT :

F:
OPT :

Suggesties voor audere liedren zijn natuurlijk van har-
te welkom.Met cleze liederen en gezangen hopen wij(de
proroinenterrr0PTlde *feer ti jdens r!e tedstrijden te ver-
hogen tot N0P-pei1,aotlat het niet allecn bfiift bii
trescheiden geklap.Is tlit duideli jlt?
-trrerder vind ik het onÈzettend belangrijk ,nou ja ...
ontzet.lentl ".."Ik vind het -beLangrijk rlat *rian i:r heà
hezit kont van een clubhuis"ïk geioof dat jullie ,als
CPT een erg belangrijlre bijdrage kunnen leveren in de
realisering: van dit itieeuof niet "!

1te ai.jn a}-li jd bereid om de anizet te verhogen àot liet
peil van eell ons l.iel<end ca.f é.0ok ti s verf hoef d geen
lrrohleerr íe zijnrhiervoor chu.rtet"t r,rij oo!('r,et een
ruannetj e,
Ik ben blij d*,t ik op jullie
llasrne zagen je lantst Ín het
tle liossen ronrl Doetinchem
trnine:rrplan je e en colrie-

1.:ash?
Vanwege ruijn stuttie aan rie
acadenie heb il< me her,;ust
geraatigtl dit s* i z*en rill&ar
ik hoop dat ik a.an het begin
van het nieurle seiroen de
achferstand. rveg heb geu,erk'í
aoriat ik nijn plaabs iu het

huidige sl'elverd§lers niet veel concllrrentie heb
duehten.
ïnriertiaad , tal eat verloochent sich. * i et , ranr er iopen
t,och enkele internaiionals rond in heíeerste teamo
0ké, maar een ongeluk zit in een hleirr hoekje,
Humrllumrrua.ar nu even seri.eus.lïe zoeken nog iemand voor
de redactie van het 0PI.Voel je d.aar nat voor?
ÍIoerrel ik nij steeCs heb verzet tegen rle *vcrtrossing*i
in de 0E zou ik eventueel ,tegen een kleine vergoeding,
wel tot jullie team rvillen toetredenrmaar dit zal wel
sonsequ€nties voor de strucàuur van het 0IlÍ hebben.

medeuerking rekeneR k&n.
geheiru zr§aflr zu'etentl irl

qb
*,
de

te

.t
i

-18-



OPT : IÍierover kunnen rr.e artijd nog pratentijdens eenr.0p-party,
onder het ge*ot v&§ een glaasje.
Je yras laatsè lijnrechter bij de t.edstrijrl 0rion *van
Itrouten/vcË.file hoorrlen je tegàn de opvarràntï uatig fluíten-
d.e seheÍÍlsrechter zeg{fsn:,tIIé, sctreiclsrec}rter ,toaar is je
hsnd.? trïat lredrel,rte je ciaarmee ?

H : ï'Iou, hehhen juilie wel ëens een trlinttre zontier geleiele
hond geuien ?

OPt I tlahahahahaha,ne clonkerr je voor tlit vrije attitude inter*
vieuw eu we ?;ensest je vee}" §ir*ces uet je creatieverq:_rali*
tatieveogepa,ssioneerde iluscilaire *cti.vitej.ten hj.nnen
oRze c ltib o

B : lledankt, voor ds thee en de pennyv,,afel en gr§,rrg gedaa.n"

0-0-o-0-0-0-0-0 -0-0-0 -0-0 -0
lltat Liedt het 0RI0l.ï Pifly§ TXrl.\Í u de volgende keer ..oocoo

ïntervieuryg met o.e." T*ijana ?reti*liovar
onze F ft, mcn,
gen va.n onze Huro!Írcup rlanres,
en de 0rion Prive 1'op Vijf .

{i *fi --l}*i:!--{i-*:il -.i: *ti*,-r *í}*0-$ -i}

Àl;S§lli3 ïÀ$ Íill l}Í.tu:NÈ rt F ii ï 1

Nt urenl.ange verhitte discrrssies
ie eensgezind tot " de misser van
de naandfi gekczen:het tot tweemaal
toe besteller v*,n een s:rpportersbus
door one 0rion Restuuro
Nanr .0.rnhem bevolkten 13 supporters

de bus en ï!a,&r twel"Io mosst,de bus u eLfs
iíeren jies §uurd*rs :

irl era "

*#q &r&
§B §
EÉ laLa-8

€"*§ è B*è- Ër,*

s
Èt

in het vervolg eeret inforneren of er
U wist toch ook dat aeer veel leden op
moesten epelen ?

n

langstel lingis.
erdagen zelf

i] §ÍÍ

* lfl -
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*ud** 
fl *und * &o*yiowm *c &*f

Lurm#* íw'§rul*affiye,.
la'terd+rg g rrpri l 197? rtn,,r$u*O

ïerr^'ij1 we or:.s corlcenIreerden gffi.
"sor rit- halr.e f intLe ueí de be- W
ren in de lrrcht,rt'ierden le ineerls
,edrle Irnd do or een ku,as Lrrcht o

ai .,iil: l.r:t gr: ..,i,-I"?l]ail.-q tii: ri :'li,irr
rrliirr,:i.:ti l, i,.t,.: ;'1]..-; i., ,;,,: ir:::,:t:rl i:,tr:
ienk e i;n lioni s ch par. I i;j t. j r: vo 1 1 cy*'
,al te gilir,n spelen op een let:g veld.

_ :i1



llet wes zo komisch dat tle *kinderen * *erden seigg*stuurd doorde scheidsrechter wan het aanliggende vetrd omdai ze de wedstrijddie daar gespeeld werír stoorden.IleÈ w&s mo.ar gcett daö v;ij een
lloos rust hadden want onze buiken werden r.astgehoutlen en onzelachspieren begaven het hijna toen zij met roàe liaofden hetveld verlieten.
Élchte vechtlrrst hadden rve nog niet getoond dus moesten r,e hetlaten zien in 11e wetlstrijrl tegen de Íange rneisjes v*n vierhoui/"t;'alhovoi.?egen rle verr*'a*hting i* r,-onnen r,:e <leae ir,edsàrijd roel,2 - O. Bst betekeade dus vsor orls de finnie .
#rtl&e vreugde rrlit keer st,ond het hrrilen,ng narier dan hetlor:hen.f,ourlen u'e lret dan toch [a]en?Zeer vermoeicl ,met knik],,en_ile knieen stapte:r rye het velr! in om rle 1antst* o,eil*t"i;,t tu

*pelen tegen de vcor ans al bekende meisje* r:it i.irnrur!.
Toch hebben 1re rieze I'edstrijd geltonnea raet 2 * 0 èlfij hs,dden bereikt tt''tar ctrze ha.r-íen vol van w&ren: NIIDEÍ{I*I-NDS
ILl\!PIONN"
?erug irt Doleiinsheu tet'den -rr,e ontyangen tinor hei iresiuur eu

$nrlere enthousiasi;e ,,lensen raei; ]rloeiuen en fe.l.icitaties.p.S. IÍenk en Ilob lietlankt voor het leitlell ïan tleae tlag,r-ue hebbenveel loi rïret jutl"ie geha.tl a

J acqueline.
Hrt ïiampioenstea& bestond uit:

I:,'riga de Bríuin,
I{onique I}ooy,
Ë1s te lieest,,
Thea l{ranenir*r'g,
Jacqueline SchimmeL,
Aukj e \ro11ema,
.Adri Leneman,
Ilanneke Lovink,
ïoorÈje Ijnsen"

liegeleiders:
llenk l\tulder,
Ilotr lyentink"

ieË#

' r'. ,- ri -t?i

no

i

!
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Ze stond- al jeren r*en het net
Ën had a1 aenig puntje gezet
t{ij zei v*.ak o1i d.e {,ri.br.rne Èe kijken

Boel lyil zijn dames rrog r{el eens }aveLler
§ocr *ererld l:ard oroer {lc i'jeg te snell.er:
Ííet seheelde niet veel
À1len bleven nog hëel
I(lt ltoefden dit keer nog geen anbulance te lrr'l

Ook tiames 2 rieílen het goerJ
fle tluken cn sruilsllteu zor\L*t ïrot. nuret
,llu urcet.:en zij pro$cti,e spelen
*ai, aatr hurr ègde3.e ha:.Èjes str€1ÈÍr
lïie hrid de-t van die dames bevroed?

swb eeffi*'s
-2:l."
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i rÏa
..i- ,
.'s 1í e

0rit,a
,yellov 2
rntoms
:tori.rr ?

EEREN I
42 OBION
38 EAyy,
30 DYNA}{O
28 Vierhout/V
28 0r*nje-H
26 Bruinsín
20 Vredeetein
1B §EC
ÍS U§
12 The Smash
6 CZN
4 llate/§hok

!\.t?larí 'rLril.:ti!); í

58 ltate/Shok zo
53 0nI0N 2 2A
50 DnlÀ\ro 2 2A
40 VierhcutfVe 20
38 §ijmegen 73 20
32 Cito/K z0
29 USS 2A
28 Àlterno 20
28 rAvv 20
27 SC Isala 20
11 0lyrnpia ZO

3

-48
-48
-45
-43
-34
-29
-26_2L
-20
- 11

?

22-
22-
22-
22-
22-
2:,-
22-
or}

22-
22-
22-
22-

21*-
.)o
aro

99-
22, -
OO

22-
22-
22-
22-
22-
22-

64
5B
50
48
s2
32
26
23
2t
21
l2
I

-58
-DÖ
-51
-44
-39
-38
-30
-29
-23
-18
-14

6

20-13
20-12
20-12

20-33
20-27
20-25
g0-25
2A-24
20-23
20-13
20-13

Si

I

t,
h,
1ït

II

&r

"
0r
si

-\

s(
ir
ï

22
22
22
22
22
2Z
22
22
2Z
22
22
22

li:ili$§-J-.cir;L*
Ge*iai. 22
YCY i.l

0aï0N 3 22,
Labyellov 22
Boemerang 22
onl0lr 4 22
Grol 22
B0v0 22
gIYOC 22
Favcrita Z?.

h'ivoc 2 22
Tornado 22

llevoc
OBÏCIN 4
Sios

IMNE,N O

59 Lor:ge
5it Smagh
50 lloemerong
46 Vollverijs
35 0ttl0ll 3
30 Genini
29 Victoria
21 VCV
91 Dynamo
18 De Vallren
16 VCV 2
12 llivoc 2

22-
r\.,

22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
,o

22-

-24-
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Iloemerang Z
ïc\r 3
I{} Tsrnax
Ofi,Ií]N 5
Toltp
trtulIverijs
\iios
Lorrga 2
Dynauo
I(1 lornax 2

D-Àilïs ?

De Valken
VtlLge
Foemerang 3
S1>arta 2
favorita 2
Longa 4
ï] lok
vcv 3
Iïrrl- 1e
$§r$N 7

{Eïrqrv z

Juventus 2
favoriia 3
Longa 7
ÍJparto 4
Xlok S

vcv ;i
0&ï0§ ?
Volga 2
Zíos 3
sfà{

c0-s4
20-29
20-95
í!n -i1 {àu *..Éd

20-21
20 - .t9
20-1í)
20*1r
20- rj
20- L

18-35
18-3L
r8-27
18-91
18-91
?B-Í?
18*L3
18-r0
18- 4
18- 1

18-35
18-Ë9
18-25
18-e3
18-20
18-17
18-14
Í.B- 7
18- 4
18- 2

p,À.lífls I
Peeske 2 18
Ur Vooruiè 1B
lict{ 18
§mnsh 2 18
oitloN I 18
§tovsc 18
Labyellov 4 18
Phantoms 2 18
,.Ittventus 2 18
Victoria 3 1S

Longa a 2!
ïiovo a 22
Iloenerang a 22
Labyellov o 22
OH,ïSN a 22
Geuini s 22
fioenerang b 22
I(,SH a 22
0RI0N e 22
sCt{ a 22
OIiI0I{ b 22
oIIIoN d 22

l;.,q}íF$ g

iiohda
0ïtï0N 6
J uventus

lli.us
1/i i:tor.in 2
La,Lyetr-lov 2
Pirnnir:xs
}ajodos
Labyellov i)
'fhur.e

if)'.,1ra;Í -

20-
:t0 -20-
jjo *
:10 -
,i0 -
lr0 -
-?c *
30-
20-
20-

38 Spnrta
,12 Victoria 3
:10 l-{a}:rla 2
25 'lios:l
2L Juventus
lU OttIoN 5
16 Lahyellov 5
16 Lahyeli.ov 3
I0 lÍevoc li'
? De Ynlken 3

L8
1B
ÍB
18
18
1B
18
ïQ
loIU
TB

IN'RfiN (i

Volga t8 - S5
*!rr0§* r8-30
'fohp 18 - 2S
l:loenernngS L8-Za
Long+rB f8-15
Iilols4 18-tlJ
§p*,rta3 18-t.S
$orro 2 t8 - lt
§emini ,5 t8 - I
À§v 18- 4

ml§{§sira*ip" pouie } rJ$y_qLry§(Ku,nJ," pci;} e )

60 ïloemer*ag a 22 * 03
5g Victoria a 2È * fö
§3 Longa a ZZ - 46
44 0itI0lf a 22 - 42
4i Esvo a 22 - 3T
35 l,abyellov a 2g - gr
26 Avanti a 22 - Zg
24 K§Ha ZZ-Ag
15 Ziss a 2Ë - :eg
15 Sraash a AZ * 14
11 l"eihyellov b 22 - lA
5 Longab ZZ- 4

"-- .j ,

- il

i ir
-. !i

-30
-28
-È7
-x2
-20
- 1::

- 1"2

- Ïi,
- 11

2

-25-
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ook achter de rug is.Al met al een redelijk seizoen.Leo en
oerrit zullen tle volgende keer de resultaten ïr&n hun tea.lqs
ïresprekenrik zal au eveïI ingaan op rle prestat,ies van rie;l
rl ames tearus .

Darues 1 kwaar in de tweede divieie naast routine voorar hard-
heirl te kort,-{peltechnisch kondèn Íïe aardig neekomenrsl.uoyo
tle nit-rretleriagen tegen rlttacus en splir:x liepen de krachten
niet zo stbrk uiteen"
De aauvankelijk rvat smalle basig AnkerDinierJeanetrïvetrGea,

1ïi}ly rverd in de loop vau het eeizoen aangevuld net scnja van
het juniorenteam en Pauriner,l,lirjan en li:nrrry rran rlaare§ p.

De vooruitzichten voor het kouende seizoen zijrr grrnstig:door
tle nieuwe divisie indeling wortlen tle reisaf sttrnden kortàr, zorlat
we minder lang onder $eg zijn.De vermoertelijke teanindeling
narrlt ; Ànke, Bini e, Gea,, I{ari:r, Sonja, lli I ly, $rmy eventuee I El I en,
l-rankspee lsters Pauline, Mirjam, Geke.

Drmes 2 had een moeilijl«e seizoengtart.vooral tle eerste drie
wetlstrijri€n w&s het Ítroeilijk een team op tle been te brengen.
I[a*,r met het stijgende sperpeil steeg ook het aantar redàn.
Fraa;ie zeges over llecegerBasketiersrvBVrprrrto en zelfs Eire-ball werden verslagen.
Ook ïrij dames 2 zíjn de vooruitzichten voor het volgende sei-

zoen gunstig:Jolanda siep vertrekt voor strrrlierparrla heeft
z ictr helaas teruggetrokken, maar i1af,go, Jacque r ine rJudy, Mi rj am,
ErumyrG6kerPaurine hebben dit seizoen al.versterking g"L""i*"'
van Ànita en Karin Yrielink.§n tle verwachting is rlot er nàgner enhele nieuukomers bij zurlen komenrzodat we ruiu in dà -
speelsters zullen zitten.
De training,voor damee z (maandag ven r-9.a0 - 21.00 urrr) gaatvoorlopig nog dooro

* 26 -



Hrlt;Ë}tr liï{ 0À,1N

Elk seizoeneinrle bestant de kans dat er een p&ar
firerlsen verdwl"jnen"Gelukkig geïreurt dat bij ons eeldenruraar dit
keer is het vertrek van Jea*et en Yvette defi.nitief"
Jeanet gaat naar ?arnbiarze wil zo ver mogelijk weg va,n sneeuw
en wintersport.
Yvette slaag{, voor haar ex&men en gaat medicijnen studeren in
Hijmegen"

Da.mes 1 zaL zonder deze dames antlerg zijn.ilisschien ontdekken
rre ïvette nog eens hij concurrent 'frajanuurren zien we Jernet
als o{rach van het Zam}ri{rans basketbalteam terug,ïk }rcop in ie-
der geval dat' l:eitie dames in rlaègene nat zij ga*n o*rleras*ren
veel gelr:k hebtren,Voor de goede verstafincter:Ilturttr Geels zeit
"Pari js t'r$&t mij betref t is het de Noortlkaap!
}íigschien volgen Yvette en Jea:ret nog eens het voorheeLd van

:lnrlelies Xete :"Arsrelies speel.rls zgs, su*cesval hi..i *rionrgiag
in lltrecht stntlerenrvertrok naar B"C.iÍarktrmaar rret. ingang van
volgend seizoen aal ,Enneliee een tuantal tedstrijden lrecr van de
p&rlj zijn.ïk ben blij dat ze weer bi.j ons is en uens haar vecl
plezier irij haar come-l:ack.

S?ANDEN

I{eren I
traj* 3.

l§ba I'
§phinx 3
?raja 2
YI{
RCÀ
Irsket
0rion
Splii.nx 2

Sparta
NISC
Cheetah

Ba,ules 2
Cheetsir 3
Genini
$C Leeurv
rlf o
lLL/ í

*r'ion 2
Firebb,11
Fluto
Rssket 2
Becege
vllv *'

§ar:es jI"
lt at ,t

0r ion
H§
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Cheetah
vBv

Heren jl
Pluto a 22
YI( a 22
lryba a 22
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líaak eerst de uoorden af ,
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