
Rabobank Orion Skopein Wivoc13.00 uur   -  H3 H1
15.00 uur Rabobank Orion  - Tornado Geesteren  D2 D1 

15.00 uur  - Rabobank Orion AVV KeistadH2  H1
 Rabobank Orion  - OBEG Donitas 18.00 uur D1 D1

TRIBUNE-INFO
Zaterdag 6 april 2019



Vo o r b e s c h o u w i n g
O R I O N D A M E S 1 - O B E G D O N I T A S D A M E S 1

door Marcel van Zuijlen, trainer/coach Dames 1

Tribune Info 
is een uitgave van 
de Vriendenclub Orion

Coördinatie: 
Jan Bosma 
Jaël Veenstra 

Fotografie: 
Hans van Dijk 
Gevel Fotografie

Vormgeving: 
René Jansen 
Druk: 
Drukkerij Siebelink
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W e s t e n d o r p  T e l . 0 3 1 5 - 2 9 8 4 3 0
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R O T S
R

T E G E L Z E T B E D R I J F 

SEESING
PERSONEEL nl

The best off  the  rest.

En dan . . . de laatste thuis-

wedstrijd van het seizoen. 

In grote lijnen zijn de kaar-

ten geschut. Kampioen wor-

den zit er al lang niet meer 

in. Dit maken Peelpush, VV 

Utrecht en VoCaSa uit. 

Degraderen is inmiddels 

ook uitgesloten, dus 

wat blijf  er over. Een 

soort troostprijs ‘the 

best off  the rest’.  

Het seizoen zijn we 

als team goed be-

gonnen. Helaas 

duurde de mindere 

periode te lang. De 

laatste drie wedstrijden 

werden weer gewonnen. 

In deze wedstrijden werd er 

fel gestreden en was duide-

lijk te zien waar wij volleybal-

lend toe in staat zijn. 

Graag willen wij deze laatste 

thuiswedstrijd dit nog een keer 

aan u laten zien, met als doel 

de troostprijs. Wij gaan voor 

de titel ‘the best off  the rest’. 

Natuurlijk gaan we vandaag 

ook afscheid nemen van een 

aantal speelsters,  maar daar-

over leest u verderop in dit 

blaadje meer. 

Graag wil ik van de gelegen-

heid gebruik maken om alle 

vrijwilligers heel erg te be-

danken voor hun geweldige in-

zet. Ik ga geen namen noemen 

want dan weet ik zeker dat ik 

er een paar vergeet. 

Ik hoop u volgend seizoen 

weer te zien. Bedankt voor uw 

support en laat u nog één keer 

horen!

Stand Topdivisie  

 1 Peelpush D1 20  - 48

 2 VV Utrecht D1 21  - 48

 3 VoCASA D1 20  - 44

 4 Laudame Fin. VCN D1 20  - 35

 5 OBEG Donitas D1 20  - 32

 6 Dros-Alterno D2 20  - 31

 7 IMS/Voltena D1 20  - 31

 8 Rabobank Orion D1 20  - 30

 9 Prima Donna Kaas D1 20  - 23

 10 Inn.Makelaars.nl WSV D1 21  - 20

 11 SV Dynamo Apeldoorn D1 20  - 19

 12 IBM / Veracles DS 1 20  - 20
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Officials: 1e Scheidsrechter: Martin Schuurman, 2e Scheidsrechter: Frans Jongkoen,

 

                

Rabobank Orion Dames 1
 1 Heleen Fokkinga 25 jaar 1.80 m Midspeelster 

 2  Sanne Heusinkveld 31 jaar 1.87 m Midspeelster 

 3  Iris Reulink 25 jaar 1.80 m Midspeelster

 5 Michelle van der Wens 30 jaar 1.83 m Midspeelster

 6   Bente Veenstra 24 jaar 1.78 m Spelverdeelster

 7  Dirkje Berendsen 26 jaar 1.86 m Spelverdeelster 

 8  Laura Klaver 24 jaar 1.83 m Diagonaal

 9  Maureen Reulink 22 jaar 1.72 m Passer/loper

 10  Linda te Molder 29 jaar 1.81 m Diagonaal

 11  Silke Bruil 16 jaar 1.86 m Passer/loper

 12  Jaël Veenstra 26 jaar 1.74 m Libero

 14 Sandra Duinkerken 27 jaar 1.78 m Passer/loper

 

Trainer/coach: Marcel van Zuijlen  Fysiotherapeut: Martin Moons

Assistent/trainer: Jet Timmers  Teammanager: Michel Lenderink

Kotec
Installatietechniek & Onderhoud V L O E R V E R W A R M I N G

OBEG/Donitas Dames 1

Lijnrechters: Hans Albers en Herbert Reindsen.

 1 Lieke Streutker 21 jaar 1.91 m  Passer/loper

 2 Rosanne Ottevanger 27 jaar 1.71 m  Spelverdeelster

 3 Iris van der Veen 24 jaar 1.75 m  Spelverdeelster

 4 Meriek Wanders 19 jaar 1.81 m  Passer/loper

 5 Lynn Fortman 30 jaar 1.76 m  Diagonaal

 6 Mijke Nijenhuis 18 jaar 1.85 m  Midspeelster

 7 Ellen Jansen 20 jaar 1.83 m  Passer/loper

 8 Lobke Overtoom 22 jaar 1.87 m  Diagonaal

 9 Annelies Dokter 24 jaar 1.82 m  Passer/loper

 10 Femke Yntema 25 jaar 1.80 m  Midspeelster

 11 Sanne Huisman 19 jaar 1.78 m  Libero

 12 Anne-Lotte bij de Weg 22 jaar 1.82 m  Midspeelster

Trainer/coach: Erwin Sikkema  Ass. trainer/coach: Wout Bodewes

Trainer: Henny Woldman  Teammanager: Eline Koopman
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Doetinchemseweg 8
7035 CR Kilder
Telefoon: 0314 - 68 32 51
E-mail: info@groeiendgroen.nl

Groeiend Groen
Kwekerij - Hoveniersbedrijf

www.groeiendgroen.nl 

Vandaag is een dag met een 

lach en een traan. Wat heb-

ben we genoten van alle 

(thuis) wedstrijden die wij 

hebben mogen spelen. 

Maar helaas nemen we van-

daag ook afscheid van een 

paar speelsters. 

Er is namelijk volgend jaar maar 

één Veenstra te vinden in Orion 

D1. Zusje Bente gaat een we-

reldreis maken, waardoor we 

haar helaas een seizoen moeten 

missen. Maar gelukkig komt de-

ze topper waarschijnlijk na vol-

gend seizoen gewoon weer te-

rug. 

We hebben ook twee speelsters 

die de volleybalschoenen (voor-

goed/voorlopig, je weet het 

nooit) aan de wilgen hangen. 

Sanne stopt na zes jaar bij Ori-

on. Als klein meisje begon ze bij 

VCV Varsseveld en via Sourcy, 

Halley, terug naar V.C.V en uit-

eindelijk Longa ’59, kreeg ze de 

kans om bij dezelfde club te 

gaan volleyballen als haar broers 

bij een jong team. Enige eis die 

ze had was dat ze met rugnum-

mer 2 zou spelen zodat de fami-

lie Heusinkveld hetzelfde num-

mer zou hebben bij Orion. Met 

haar ervaring en gigantische la-

ding passie is ze een vaste en be-

langrijke waarde geweest binnen 

ons team! Lieve Sanne, we gaan 

jouw drive, zorgzaamheid, 

eigenwijze uitspattingen, gekkig-

heid en zeker die passie missen!

Ook Heleen heeft gekozen om 

te stoppen. Wegens andere hob-

by’s en haar drukke leven moet 

het volleybal nu helaas plaat-

smaken. Heleen begon als klein 

meisje bij Huevo, wat later fu-

seerde met Orion en heeft hier 

altijd gespeeld. Als jonge jumper 

stoomde ze 10 jaar geleden als 

een van de eerste van de nu ou-

de garde door naar Dames 1. 

Sindsdien is ze een vaste waarde 

als midden, dia en zelfs passer-

loper. Alles kan deze meid. 

Een kind van de club! Daarom 

misschien voor haar wel extra 

lastig om deze keuze te maken. 

Lieve Heleen, we gaan jouw ent-

housiasme, harde aanvallen, heer-

lijke uitspraken en oneindige 

energie missen!

Lieve Bente, Sanne en Heleen, 

we gaan jullie missen maar wat 

hebben we mooie dingen mee-

gemaakt, met misschien wel als 

hoogtepunt de dag dat we met 

zowel Dames 2, als Heren 2 pro-

moveerden. Wat een feest! 

Maar dingen zoals fantastische 

stapavondjes liggen vast nog in 

het verschiet, want zoals vaak 

wordt gezegd; afscheid nemen 

bestaat niet! 

Afscheid nemen bestaat
                              niet . . .
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Elke zaterdag weer staan er al-
lerlei mensen voor ons klaar 
en daarvoor willen wij jullie 
heel hartelijk danken! 
De netten opbouwen is bij-
voorbeeld een hele kunst, 
maar sommige mensen be-
heersen die vaardigheid heel 
goed! Bedankt dat jullie elke 
keer weer zorgen voor een fan-
tastisch centrecourt. 
Ook willen we graag onze 
court crew en begeleiding be-
danken, net zoals onze tellers 
en onze vlaggers. Zonder jullie 
was er geen wedstrijd! Bedankt 
Menno, voor het filmen van 
onze mooiste punten. Ook de 
organisatie van de Vrienden 
van Orion bedankt voor het 
creëren van alle mogelijkheden 
en extra’s en natuurlijk dank 
aan Piet voor het creëren van 
een mooie sfeer in de sporthal! 
Last but not least, willen we 
onze wedstrijdleiding Kees en 
Pauline bedanken. Zonder jul-
lie kan er überhaupt door nie-
mand worden gevolleybald!

Dames 1

Voor de allerlaatste thuiswed-
strijd hebben we weer twee mi-
ni’s. Save the best for last laten 
we maar zeggen. Vandaag 
doen Madelon en Laura met 
ons mee. Deze meiden mogen 
in de allerlaatste wedstrijd de 
eerste bal serveren. We stellen 
beide dames graag aan jullie 
voor:

Madelon Masselink is 12 jaar 
oud. Zij speelt in CMV 62 en 
speelt sinds 2017 bij Orion. 
Ze traint ook bij RTC en traint 
buiten met Beach Volleybal. 
Ze spelen binnenkort het 
Open Nederlands Kampioen-
schap in Scheveningen! Made-
lon is erg druk met volleybal-
len maar houdt ook van teke-
nen en buiten spelen. 
Laura de Jonge is 11 jaar en 
speelt in team 64. Ze houdt na-
tuurlijk van volleyballen maar 
ook van zwemmen. Ze heeft 
maar liefst 10 zwemdiploma’s! 
Ook houdt ze van buiten zijn. 
En als ze op vakantie gaan, 
gaan ze altijd heel ver weg.

Beide meiden hebben er heel 
veel zin in. Wij hebben ook 
heel veel zin om deze laatste 
thuiswedstrijd te knallen!

Tegelwerk, 
Natuursteen, 
Afwerkvloeren
Ook voor betonlook: 
Badkamers, vloeren, wanden, 
keukens, meubilair…

R O T S
R

T E G E L Z E T B E D R I J F 

Mini's
van de
week

Jet bedankt!
Vorig jaar afscheid als speelster 
en nu als staf. Ook Jet gaat ons 
verlaten. Jet, heel erg bedankt 
voor al je wijze woorden, tips, 
hulp en gezelligheid langs de 
kant!

Dank
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Vo o r b e s c h o u w i n g

door Jeroen Hamminga, trainer/coach Dames 2

ORION  DAMES 2 - TORNADO GEESTEREN DAMES 1

GIRA SOLE SPORT en GIRA SOLE ART stimuleren sportieve, 
artistieke en culturele samenwerking tussen Italië en Nederland. 
Website: Girasoleart.eu

GIRA SOLE SPORT

Nog twee te gaan . . .
Het is (net als het vorige sei-
zoen) opnieuw spannend aan 
het einde van de competitie. 
Met twee wedstrijden te gaan 
en plek 9 op de ranglijst is het 
nog steeds game on! 
Wat vertrouwen geeft is het feit 
dat we de laatste twee wedstrij-
den weer wisten te winnen. Met 
een overall hoge servedruk, een 
stabiele pass en hard werken 
wonnen we overtuigend met 3-1 
van één van onze vier directe 
concurrenten, Alterno D3. 
Vier belangrijke punten in onze 
strijd voor behoud.

De week erna speelden we tegen 
WIK Steenderen D1, de num-
mer 3 op de ranglijst. In set één 
denderde WIK over ons heen 
met veel servicedruk, een hoge 
set snelheid en gevarieerd aan-
vallend spel. Geen lekker begin. 
Toch bleven de neuzen de goe-
de kant op staan en lieten de

meiden in set twee en drie 
prachtig volleyball zien. In set 
vier werden we passend goed on-
der druk gezet, waardoor we er 
aanvallend niet meer uit kwa-
men. In set vijf  waren en bleven 
we weer de bovenliggende par-
tij. Een heerlijke wedstrijd waar 
iedereen zichtbaar blij, opge-
lucht en trots op was. 

Met deze twee wedstrijden in 
het geheugen is het enigszins 
vreemd dat wij nog steeds alle 
punten moeten halen om degra-
datie of  PD te voorkomen. Te-
gelijkertijd inspireren deze 
laatste wedstrijden om 
dat ook te doen! 

Vandaag is weer 
een top drie team 
aan de beurt: Tor-
nado Geesteren 
D1. In de uitwed-
strijd werd met 
4-0 verloren. Gelukkig heb-
ben we de beelden nog en kun-
nen we daar deze wedstrijd mo-
gelijk ons voordeel mee doen. 
En zijn Marre en Irene, toen ge-
blesseerd, nu topfit! En is de 
rest van het team ook fit en 
komt Silke ons een duw in de 
rug geven. 

Alles in huis om opnieuw een 
hoog niveau te halen en punten 
in Doetinchem te houden!

Stand Derde divisie A

 1 Tornado Geesteren D1 20  - 74

 2 Springendal-Set-Up`65 D3 20  - 67

 3 WIK Steenderen D1 20  - 65

 4 Krekkers D2 20  - 65

 5 Kerkemeijer Gemini D1 20  - 60

 6 LEDnovate Esch Stars D1 20  - 48

 7 Twente '05 D1 20  - 44

 8 Rivo Rijssen D2 20  - 42

 9 Rabobank Orion D2 20  - 41

 10 Morgana DVO D1 20  - 40

 11 Dros-Alterno D3 20  - 37

 12 De Hofnar-Bovo D1 20  - 17
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door Jeroen Hamminga, trainer/coach Dames 2

ORION  DAMES 2 - TORNADO GEESTEREN DAMES 1

GIRA SOLE SPORT en GIRA SOLE ART stimuleren sportieve, 
artistieke en culturele samenwerking tussen Italië en Nederland. 
Website: Girasoleart.eu

GIRA SOLE SPORT

Nog twee te gaan . . .
Het is (net als het vorige sei-
zoen) opnieuw spannend aan 
het einde van de competitie. 
Met twee wedstrijden te gaan 
en plek 9 op de ranglijst is het 
nog steeds game on! 
Wat vertrouwen geeft is het feit 
dat we de laatste twee wedstrij-
den weer wisten te winnen. Met 
een overall hoge servedruk, een 
stabiele pass en hard werken 
wonnen we overtuigend met 3-1 
van één van onze vier directe 
concurrenten, Alterno D3. 
Vier belangrijke punten in onze 
strijd voor behoud.

De week erna speelden we tegen 
WIK Steenderen D1, de num-
mer 3 op de ranglijst. In set één 
denderde WIK over ons heen 
met veel servicedruk, een hoge 
set snelheid en gevarieerd aan-
vallend spel. Geen lekker begin. 
Toch bleven de neuzen de goe-
de kant op staan en lieten de

meiden in set twee en drie 
prachtig volleyball zien. In set 
vier werden we passend goed on-
der druk gezet, waardoor we er 
aanvallend niet meer uit kwa-
men. In set vijf  waren en bleven 
we weer de bovenliggende par-
tij. Een heerlijke wedstrijd waar 
iedereen zichtbaar blij, opge-
lucht en trots op was. 

Met deze twee wedstrijden in 
het geheugen is het enigszins 
vreemd dat wij nog steeds alle 
punten moeten halen om degra-
datie of  PD te voorkomen. Te-
gelijkertijd inspireren deze 
laatste wedstrijden om 
dat ook te doen! 

Vandaag is weer 
een top drie team 
aan de beurt: Tor-
nado Geesteren 
D1. In de uitwed-
strijd werd met 
4-0 verloren. Gelukkig heb-
ben we de beelden nog en kun-
nen we daar deze wedstrijd mo-
gelijk ons voordeel mee doen. 
En zijn Marre en Irene, toen ge-
blesseerd, nu topfit! En is de 
rest van het team ook fit en 
komt Silke ons een duw in de 
rug geven. 

Alles in huis om opnieuw een 
hoog niveau te halen en punten 
in Doetinchem te houden!
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 2 Springendal-Set-Up`65 D3 20  - 67
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 9 Rabobank Orion D2 20  - 41
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 12 De Hofnar-Bovo D1 20  - 17



Rabobank Orion Dames 2Rabobank Orion Dames 2Rabobank Orion Dames 2
1 Jody Stevering, 2 Sophie de Munck, 3 Marlijn Stelwagen, 4 Hannah Jansen, 
5 Inge van Zoggel, 7 Anne Overbeek, 8 Myrthe Eijkelkamp, 9 Irene Bloem, 10 Robin Hekkers, 
11 Marre Raddatz, 12 Zoë Go, 13 Julia Harmsen. Trainer/coach: Jeroen Hamminga.

l i l i an s ee t pa l e i s@out l ook . c om
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1 Inger Platenkamp, 2 Pleuni Klein Haarhuis, 3 Jorieke Meijer, 4 Jorieke Letteboer,
5 Sanne Hemmer, 6 Ellen Meijer, 7 Esmee oude Avenhuis, 8 Tina Weerink, 9 Romy Loohuis, 
10 Femke Gehring, 11 Marlon Bekhuis, 13 Yvette Maathuis. Trainer/coach: Patrick te Vaarwerk, 
Ass. trainer/coach: Loes Kuipers.
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Bent u op zoek naar oplossing-
en voor koude en klimaat, dan 
bent u bij Gafco aan het juiste 
adres. Met een halve eeuw tech-
nische kennis en knowhow van 
de allernieuwste technieken is 
Gafco een autoriteit op het vlak 
van koeltechnische producten 
en airconditioning apparatuur. 
Als importeur en groothandel 
voor de Nederlandse installatie-
branche leveren wij producten 
van gerenommeerde en innova-
tieve  fabrikanten.

50 jaar volleybal in Doetin-
chem gecombineerd met het 
50 jaar bestaan van Gafco dit 
jaar. Een van de redenen dat 
Gafco sinds dit seizoen op het 
shirt bij dames 1 van Orion 
staat. 
“Maar ook gewoon omdat het 
een fantastische club is waar 
ik ook al meer dan 40 jaar deel 
van uitmaak”, aldus de direc-
teur van Gafco Erik Veenstra. 
Gafco is gevestigd te Moor-
drecht. Als onderdeel van de 
Rensa Family Company is er 
een duidelijke link naar de 
achterhoek! 

Nieuw op de 
Nederlandse markt en 
exclusief  bij Gafco:          
airconditioning van 
Fluo 
Fluo is nieuw op de Ne-
derlandse markt en met 
Fluo’s complete en kwalitatief  uitstekende pakket aan pro-
ducten heeft Gafco een exclusieve partner in hen gevon-
den. Single split, multisplit, VRF-systemen; wandmodellen, 
cassette, vloer/plafond modellen, satelliet.... te veel om te 
benoemen.
Het pakket van Fluo is compleet, uitstekend geprijsd, 
heeft veel extra opties en is leverbaar vanuit voorraad! 
Het volledige programma kunt u zien op onze nieuwe 
website: www.fluo.nl

Als onderdeel van de Rensa Family Company is het totale airconditioning pakket van Fluo natuurlijk ook exclusief bij Rensa verkrijgbaar. Voor informatie kunt U terecht bij uw Rensa vestiging in de buurt!  

50 jaar Orion - 50 jaar Gafco

Gafco is onderdeel van de Ren-
sa Family Company: het huis 
van kwaliteitsleveranciers voor 
de installatiewereld. Naast Gaf-
co maken verschillende gespe-
cialiseerde technische groot-
handels uit Nederland, Duits-
land en Roemenië deel uit van 
deze hechte familie. De familie-
gedachte is het bundelen van on-
ze innovatiekracht en kennis 
om de klant een voorsprong te 
geven.  

Ons assortiment bestaat uit 
meer dan 20.000 artikelen. Een 
groot deel hiervan ligt bij ons 
op voorraad en kunnen wij de 
volgende werkdag bij u afleve-
ren. We zijn overtuigd dat de 
grootste successen worden be-
haald door nauwe samenwer-
king en uitwisseling van kennis 
en ideeën. Onze specialisten bie-
den ondersteuning bij systeem-
ontwikkeling en adviseren des-
kundig over samenstelling en 
toepassing van ons assortiment. 
Desgewenst denkt Gafco mee 
over specifieke  systemen volle-
dig op maat en biedt oplossin-
gen buiten de traditionele kana-
len. 
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Tegelwerk, 
Natuursteen, 
Afwerkvloeren
Ook voor betonlook: 
Badkamers, vloeren, wanden, 
keukens, meubilair…

R O T S
R

T E G E L Z E T B E D R I J F 

Dit seizoen zou ik beschrij-

ven als een achtbaan. De rit 

gaat na een fanatieke voor-

bereiding toch echt van 

start, in ons geval een sta-

biele start, we wonnen niet 

alles maar we bleven wel 

goed bij. 

In het ritje van deze achtbaan 

zijn er helaas af  en toe wat wa-

gonnetjes afgetakeld, blessure 

na blessure, maar een achtbaan 

begint dan ook vrijwel altijd 

met een vrije val. Gelukkig zijn 

er binnen het pretpark altijd 

wel andere wagonnetjes die be-

reid zijn zich in te zetten voor 

het zo goed mogelijk laten ver-

lopen van de rit. Na een tijdje 

kwamen de wagonnetjes één 

voor één gerepareerd terug. 

De achtbaan kon weer op vol-

le toeren draaien, toch beland-

den we eerst in een dal. 

We zagen het team op sommi-

ge momenten flink opbloeien, 

andere momenten zakten we 

volledig door het ijs, maar de-

ze afwisseling zorgt net als bij 

een achtbaan voor extra adre-

naline. Langzaam kwam de 

trein op gang: af  en toe een 

looping waarin we wat onnodi-

ge punten lieten liggen. 

De emoties liepen ook wel-

eens hoog op, elke achtbaan 

heeft immers eens in de zoveel 

tijd wel een storing.

Maar laten we de kurkentrek-

kers van dit seizoen ook zeker 

niet vergeten: waarin we 

kunstjes deden waarvan wij 

zelf  niet eens wisten dat we 

die beheersten. We zitten de 

laatste maand in zo’n kur-

kentrekker, twee weken ach-

ter elkaar gewonnen en even 

een weekend hersteld. 

Reken er maar op dat wij al-

les op alles zullen zetten om 

deze dubbele kurkentrekker zo 

goed mogelijk voort te zetten.

Zonder medewerkers functio-

neert het treintje niet dus be-

dankt mee-trainers, vrijwilli-

gers van de club en natuurlijk 

onze trouwe supporters die 

ons de hele rit bijstonden. 

Vandaag zullen we zo veel mo-

gelijk inversies toepassen om 

deze achtbaan knallend af  te 

sluiten, en wel met punten. 

Achtbaan
D O O R M A R R E R A D D A T Z , D A M E S 2
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door Björn Proost, trainer/coach Heren 2

Vo o r b e s c h o u w i n g
O R I O N H E R E N  -2  A V V K E I S T A D H E R E N 1

Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij klanten middels een
praktische invulling naar een ISO27001/ NEN751x certificering en
brengen ISO9001 naar eenzelfde management systeem. Ook de
AVG (GDPR) geven wij een praktische invulling. Nieuwsgierig!
Check QR-code of ga naar www.intechrity.nl

Uw partner voor ISO certificering

ISO9001

NEN7510
ISO27001

Privacy

Security

GDPR

Quality

AVG

inTECHrity

Voor lekker eten naar het Wapen van Heeckeren
www.wapenvanheeckeren.nl

ook voor feesten, partijen en vergaderingen

Vijf  jaar geleden kwam Orion 
erachter dat het niet goed ging 
in de Herenlijn; geen doorstro-
ming van jeugd naar de top-
teams, geen teamspirit en te veel 
gevoel. De hoofdstrateeg van de 
herenlijn (Marco Buiting) belde 
om advies. Daar had Marco nog 
iets te goed vanuit vroeger, zo 
had ik hem weggepest uit heren 
1 omdat we kampioen moesten 
worden. Daarom heb ik me 
aangeboden als de Nanny 
McPhee voor de club. Wiens 
motto voor wie het niet weet: 
“Wanneer je me nodig hebt, 
maar niet gewenst ben, dan 
moet ik blijven. Wanneer ik ge-
wenst ben, maar je me niet no-
dig hebt, dan moet ik weer weg-
gaan!”

Het eerste jaar ben ik bij Heren 
3 gaan kijken wat er nodig was 
en om niet gelijk alles teweeg te 
brengen hadden we ervoor ge-
kozen om alleen training te ge-
ven. Zodoende kon alles wor-
den geobserveerd om te zien 
wat te herstructureren en hoe 
dit te indoctrineren. Want ze 
hadden mij keihard nodig.

De herenlijn moesten we gaan 
omvormen naar een meedogen-
loos team dat eensgezind de 
strijd aangaat. Hiervoor moest 
er een krav maka specialist ko-
men; no-nonsense en waar 

eer en aanzien
van minder belang is. 
Winnen is belangrijker dan mee-
doen. Dus met de aanvulling 
van Alex Stein leerde ze de tech-
nieken welke nodig waren en 
zijn vele sessies geweest om dit 
te verwezenlijken. Aangevuld 
met wat kracht natuurlijk, want 
ze sloegen nog geen deuk in een 
pakje boter. 

Het werden wel slappe poezen 
genoemd, al wilde ik niet zo ver 
gaan.

Gewapend met een muts en be-
wezen Pavlov technieken wer-
den de verbeteringen zichtbaar 
en door de jonge jongens snel 
bij heren 2 toe te voegen kon-
den we ze alleen maar sneller 
kneden zodat ze uit het juiste 
hout zijn gesneden. 

Maar toen ik dit jaar werd ge-
vraagd om mee te gaan met de 
jongens, wist ik dat ik gewenst 
was maar niet meer nodig, dus 
moet ik gaan. Om als Jose Mou-
rinho af  te sluiten, mijn succes-
sen: Kampioenschap met Heren 
3, Heren 2, de jeugdspelers alle-
maal succesvol op de NOJK en 
doorstroming van deze spelers 
naar de top van onze club.

Net als twintig jaar geleden ver-
laat ik de club, maar nu als trai-
ner/coach. En trots als ik weet 
dat tijdens onze laatste thuis-
wedstrijd onze jonge aanvoer-
der tegen de scheidsrechter gaat 
zeggen; “Onze coach moet je 
maar met een korreltje zout ne-
men!” ;-).
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 1  Menno van der Ster,  2  Gijs Heusinkveld,  3 Rutger Sloot, 4  Maarten Visser,  5  Jan Horstink, 
6  Simon Eelderink, 7  Luuk hoge Bavel, 8   Dean Rots, 9  Peter te Molder, 10  Kees Merkx,  
11  Peter Paul Dijkman, 1 2  Jurjen Nijkamp. Trainer/coach: Björn Proost, Assistent-trainer/coach: 
Karel Mollevanger, Teammanager: Marco Buiting.
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 2 SURFspot.nl - Protos H1 20  - 73

 3 Springendal-Set-Up`65 H1 20  - 65

 4 EVV Bultman-Hartholt H1 20  - 61

 5 Focus4U Woudenberg H1 20  - 59

 6 Axell Claims/Sovoco H1 20  - 53

 7 Rabobank Orion H2 20  - 49

 8 VC Sneek H1 20  - 43

 9 Hovoc H1 20  - 36

 10 FOOX Olhaco H1 20  - 33

 11 Scylla H1 20  - 32

 12 Avior H1 20  - 20

1. Bij welk team mag iedereen mee trainen? 2. Welk team drinkt 
er bier op de tribune? 3. Uit welk team breken de meest spelers 
door? 4. Welk team wordt gebruikt als rehabilitatiecentrum voor 
oud-eredivisie spelers? 5. In welk team worden 30’ers nog 
steeds beter? 6. Welk team traint nooit, maar speelt altijd com-
pleet? 7. Welk team verdient het eigenlijk om op het centrecourt 
te spelen? Welk team heeft de meeste muzikale (karaoke) talen-
ten? 8. In welk team zijn minions niet perse klein of  onervaren? 
9. Welk team geeft altijd het goede voorbeeld? 10. Van welk 
team rijden de spelers niet alleen naar uitwedstrijden in een bus-
je? 11. Welk team is heel blij dat Menno bijna zijn rijbewijs gaat 
halen?  

. . . me t een 
          He ren2 spe le r
    naar keuze . . .

Dit leest u op alweer de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Om te testen of  u wel goed hebt 
opgelet wat er afgelopen seizoen gebeurd is binnen en buiten het seizoen een kleine test in de 
vorm van een kruiswoordpuzzel. Elk goed antwoord geeft een letter voor het woord wat de 
oplossingszin compleet maakt. Heeft u de oplossingszin juist? 
Dan verdient u een één op één gesprek met een Heren 2 speler naar keuze. 

Namens  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
bedankt voor uw support in en 
om het veld en tot volgend sei-
zoen! 
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Vrienden en Sponsoren van   de Vriendenclub Orion

      STICHTING VRIENDENCLUB ORION DOETINCHEM Met de bijdrage van bovenstaande Vrienden en Sponsoren
ondersteunt Vriendenclub Orion Topteams Dames 1/2, Heren 2/3 en Talenten

autoschade

Frits Bloemen
DOETINCHEM Tel. 0314 - 34 06 37

Steentjes Doetinchem

2Bis Print

Achterhoek United  
All Sportswear
ACE Accounting BV
Albrand
André en Cindy
Hans Albers 

Jos en Helmie Bosman-Kaalberg
Ankie en Andre Bruil
H.J. Bandstra
Bas Bloem
BAX Advocaten 
Theo Besselink
Dries en Petra Berendsen
Familie Buiting
Frits Bloemen
Hans en Ineke te Beest
Henny Barts
Ilonka Burger
Jaap en Renate Bakker
Jan Bosma
Marco Buiting
Mark en Marian Bloem
Niels Barts
Roel Booij, erevoorzitter

Wim te Beest
Henk Bazen

Ilja Clephas
Coffee and Friends
Conratio Advies
Edwin Caspers/EBC Doetinchem

Dance Department Malden
Hans en Wilma van Dijk
Cecile Dijkman-ter Mors
Guusje en Lea Dassen 
Hans en Ria Dassen
Marsha Dijkman-Faassen
Peter Paul Dijkman
Sil Dassen
 
Ekomurz
Erik Eijkelkamp
G.J. Eggink
Ingrid Eijkelkamp
Optiek Evers

Groen Rijk Steentjes  
Autoschade Groenlo
Eetcafe De Gebroeders
Ina Gerrits
Eetcafe De Groes
Tunnus ierpet     Gafco  
Wijnand Geerdink

Kotec Installatietechniek
Kyra
Lambiek en Vera Knepflé
Sandra Kamps
Thea Kranenbarg
Pieter Karels

Jan Luiten
Lindenhovius Opticiens
Marcel Leijzer
Mieke Linsen
Paul en Annelies Löwenthal
Peter en Joke Linsen
Rob Lureman
Van Langen Hoveniers
Lilians Eetpaleis

Bennie en Ria te Molder
de medialist/Geert Hilferink 
Karel Mollevanger
Everhard en Dia Maalderink
Mark te Molder
Medi-fit
Meek's Meubelen
Myrtax Bewindvoering
Martin Moons

New York Pizza
Nori Sushi & Sashinu
Truus Nijman
Henk en Diny Nijkamp

Feestcommissie Orion
Ingrid Oldenkotte
Ronald Overbeek
Tapperij Van Ooijen

Tony Overklift-Vaupel Kleyn

M.J.M. Polderdijk
Miriam Pasman
Nick Penninkhof
Peer Tuincentrum
Peerke
Pizzeria Pibia

Eric Robbers
Bennie Reulink
Familie H. Reindsen
Familie Reinders
Jeroen en Kitty van Ree
Karin Reulink
Michel Raddatz
Radmer Advies/Paul Bloem
Rosendaal Schildergroep
W. Rots
Wilhelm de Ruiter

Ben Spaai
Martin Slotman
Restaurant Syrtaki
Sandra Stevering
Administratiekantoor Sibbel
J.P.J. Siegers
S.F. Siegers
Simac
Drukkerij Siebelink
Sloot Pianoservice
Stadscafé Simons
H. Slutter
M. Smeitink
T. Smeitink
Thea Stevering
Groen Rijk Steentjes
Vincent Scholten
SaZa Topsporthal
Seppworks Sports/Events
Service Centrum Doetinchem
Maria Snijder

Helen en Patrick Thijssen 
Michel Tieleman
Rik Timmers
Tieleman Bouw
Trefa BV
Wim te Tijken

Ubbink BV

J. Vriezen
Maarten Visser
W.N.M. Visser
De niet Vette Vedette
Erik en Rolien Veenstra
Henky de Vriessien
Jan en Martine Velde
Marloes de Vegt
Onnie Verweij
Opa Veenstra
R. Voltman

Bob Wentink
Bertus Weerdmeester
Eric en Christa Wijkstra
Gerard en Annette Wesselink
Henk/Jan en Elsbeth Wegman
Hetty Woltjer
Martien Wassink
René Wiggers
Twan Wiltenburg
Silke Wijkamp
Wapen van Heeckeren

Lindi Zuijlen
Noa van Zuijlen
Paulien Zoethout
Rieke Zanting

Gira Sole Art Sport
Oma Fenny Gerrits
Groeiend Groen

GUV Uitvaartzorg
Peter en Ursula Geubbels
Ristorante Gringo's
Peter Geubbels/Ursula Lucassen

Bert Heinen
Bertus Heusinkveld
Annie Hendriks-Peek
Annie Hebing
Arend Hordijk
De Heide Smid
De Hoge Voort
Esther Hengeveld
Freddie en Marian Hekkers
Gera Hendriks 
H. Horstink
Hemmie ten Hoopen
Hennie en Rensje van Haarlem
Marijke van der Horst 

Het Internethuis

Gerrit Jongebloed
Douwe Jovink
Jager Engineering
Lenny en Heino de Jong
Paula Jansen
Pauline en Bas Jansen-Van Dijck
Robert Jansen
Daan Kraayvanger
Emiel Kniest

ACE ACCOUNTING
BOEKHOUDING- EN BELASTINGADVISEURS

Terborgseweg 41 - 7001 GM Doetinchem - 0314 795 001

D O E T I N C H E M - Z E L H E M

Pizzeria Pibia
Grutstraat 14
Doetinchem
0314 - 34 32 13

RESTAURANT

EMMERIK
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Vo o r b e s c h o u w i n g

door Alex Stein, trainer/coach Heren 3

O R I O N H E R E N 3 - S K O P E I N W I V O C H E R E N 1TribuneTalk
O r i o n - n i e u w s , - a c h t e r g r o n d e n e n - w e t e n s w a a r d i g h e d e n

Stand Derde divisie

 1 DIOS H1 20 -  78

 2 Weghorst WVC Volley H1 20  - 72

 3 Rabobank Orion H3 19  - 65

 4 Springendal-Set-Up`65 H2 20  - 61

 5 Time Out '75 H1 19  - 56

 6 Webton Hengelo H2 21  - 56

 7 Twente '05 H1 20  - 50

 8 Volga H1 20  - 45

 9 Fellini Vips H1 20  - 44

 10 De Hofnar-Bovo H2 21  - 36

 11 Skopein Wivoc H1 20  - 23

 12 Harambee H1 20  - 14

Eindeseizoensperikelen
Het is alweer bijna zover. Het 
seizoen is alweer bijna ten ein-
de en het is pas amper april. 
Na deze laatste thuiswedstrijd 
rest er nog een uitwedstrijd en 
dan kunnen wij, eerwaarde zaal-
volleyballers, weer plaatsma-
ken. 
Plaatsmaken voor de verloede-
ring van onze edele technische 
volleybalsport. Jawel het beach 
volleybal. Ook wel bitchvolley-
bal, om een beetje de algehele 
dapperheid van de volleybal 
stijl aan te geven. Als ik volley-
ballers shotjes wil zien doen, 
ga ik wel stappen met het team 
na de wedstrijd. Even tussen 
ons, ik ben bang dat, dat ook 
gaat gebeuren én gaat escale-
ren, wederom. 
Anyway, beachvolleybal is boo-
ming hoor ik wel eens, dus ei-
genlijk moet ik niet zeiken. Wel-
licht is het ook wel een gevalle-
tje perceptie, dat ik afgelopen 
jaar tijdens het EK bitch-
volleybal in Apeldoorn, met 
een ‘Very Important Prutser’ 
bandje om mijn arm, op een 
grotendeels lege tribune zat te 
kijken naar vrouwen die op 
mannen leken en mannen die 
aan vrouwen volleybal deden. 
Allemaal ondersteunt door een 
volksmenner die bijtijds aangaf  
wanneer je met dat kartonnen 
bordje moest klappen.

Enkele stoeltjes verderop zat 
Laura Dijkema, plichtmatig ent-
housiast te doen, een halfuurtje 
later was ze weer verdwenen. 
Was ze toch even heel dichtbij 
de huiscolumnist van Orion. 
Het was voor haar vast net zo 
spannend. 
En wat rest ons autisten dan, 
als bitchvolleybal niet je ding 
is? Als wij onze zaterdagen in-
eens geheel zelfstandig moeten 
gaan invullen? Elk weekend in 
de tuin werken? De auto poet-
sen? Onwerkelijke gesprekken 
aan gaan met huisgenoten die 
vragen waarom je op zaterdag-
middag/avond/nacht ineens 
wel thuis bent. 
Sommigen zullen nog PD wed-
strijden spelen. Anderen zullen 
wellicht een beetje tijd kunnen 
rekken door het plannen van 
teamfeestjes. Daarnaast wordt 
er gelukkig door getraind, voor 
sommigen zelfs tot (en met?) 
juli. Anders zijn we door de-
weeks ook ontregeld. 
Ach, al met al is het zo weer 
september. Zien we jullie dan 
weer . . . Misschien in de tus-
sentijd maar een beetje
beachvolleyballen.

PP

Alweer de allerlaatste thuis-
wedstrijd van het seizoen is 
aangebroken, ditmaal tegen 
het bekende Wivoc uit Win-
terswijk. Dit team is net als 
wij gepromoveerd afgelopen 
seizoen en toen waren de 
verschillen niet erg groot 
tussen de teams, een mooie 
meting dus om te kijken 
waar wij nu staan. 

Helaas is voor onze gasten al 
de druk van de ketel af  omdat 
zij volgend jaar weer een ni-
veautje lager gaan spelen, wij 
proberen daarentegen een pro-
motie af  te dwingen maar daar-
voor zal eerst deze wedstrijd 
gewonnen moeten worden. 
Wedstrijd voor wedstrijd, set 
voor set en punt voor punt; als 
het goed genoeg is, dan komt 
de promotie van zelf  onze 
kant op. 

Wij zullen als team nu karakter 
moeten tonen omdat dit de 
tweede wedstrijd in 2(!) dagen 
voor ons is, gisteren stond de 
inhaalwedstrijd tegen Time 
Out op het programma en van-
daag deze wedstrijd tegen de 
gasten uit Winterswijk. Excu-
ses mogen er niet gezocht wor-
den, dus ook vandaag gaan we 
weer alles geven om er een 
mooi potje van te maken! 

Afgelopen weekend heb ik een 
aangename blik op de toe-
komst mogen werpen van het 
volleybal. Tijdens de finales 
van de NOJK B-jeugd zag ik 
een volle hal met volleyballief-
hebbers waar het ook nog eens 
barstte van het talent. Schitte-
rend om te zien. En trots was 
ik om samen met Sven daar ge-
tuige van te zijn hoe onze ei-
gen B-jongens een fantastische 
prestatie neerzette door beslag 
te leggen op het zilver. Het 
heeft ons ervan overtuigd dat 
het met de toekomst wel snor 
zit in het volleybal. 

SPORTSWEAR
ALL
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Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3Rabobank Orion Heren 3
1 Jelte Stelwagen, 3 Luuk Pasman, 4 Stijn Jansen, 5 Twan Smeitink, 6 Jasper Wijkstra,
7 Saul Geverink, 8 Ruben Siffels, 9 Menno van de Ster, 10 Tim Ruesen, 11 Sven Dassen,
12 Jaap Lowenthal, 17 Rik Reinders. Trainer/coach: Alex Stein.

1  Martijn Fles, 2  Ramon Beernink, 3  Jart van den Berg, 4  Gerald Mensen, 5  Nivard Koskamp, 
6  Roel Teunissen, 7  Casper Berendsen, 8  Jesse Linneweever, 10  Ruben Kruisselbrink, 
11  Fabian Kruisselbrink. Trainer:  René Klaver, Coach:  René te Morsche.

Skopein Wivoc Heren 1Skopein Wivoc Heren 1Skopein Wivoc Heren 1

Aan al het moois komt een 

eind. Ook aan dit volleybal-

seizoen, voor de een soms 

wat eerder als voor de an-

der. De laatste wedstrijden 

zijn alweer aanstaande. 

Wellicht een mooi moment 

om terug te kijken, maar 

dat doe ik hier toch nog 

maar niet. 

Er staan op het moment van 

schrijven nog drie wedstrijden 

op het schema en tegen de 

vooraf  gestelde verwachtingen 

is het nog mogelijk om te pro-

moveren. Hier gaan wij dan 

ook alles aan doen om dit 

voor elkaar te boksen met de 

huidige groep jongens. De se-

lectie is minder breed als ge-

wenst wegens het uitvallen van 

Twan en dus zullen we moeten

roeien met de riemen die we 

hebben, het belooft in ieder ge-

val een spannende ontknoping 

te worden op deze manier.

Helaas moet ik u mededelen 

dat ik, Ruben, mijn status als 

gehandicapte van het team af-

gelopen wedstrijd tegen Time 

Out heb moeten overdragen 

aan Twan. Tijdens deze wed-

strijd heeft Twan na een on-

gelukkige landing namelijk zijn 

been gebroken. 

Voor aanvang van de wedstrijd 

hadden we al besproken dat 

we het tempo uit de wedstrijd 

moesten halen als het wat min-

der ging. En zo, bij een stand 

van 16-20 voor Time Out, zag 

Twan dat het niet meer goed 

ging komen in ons voordeel. 

Hij dacht aan de opdracht die 

we hadden meegekregen en be-

sloot om in te grijpen. 

Misschien was zijn methode 

van ‘het tempo uit de wed-

strijd halen’ iets te effectief  

aangezien de hele wedstrijd 

werd stilgelegd voor een half  

uur. Wellicht de opdracht iets 

te letterlijk genomen. Maar als 

Twan iets doet, doet hij het 

wel goed!

Namens het hele team wensen 

we Twan veel sterkte en een 

spoedig herstel toe!

Nog drie finales
S V E N D A S S E N & R U B E N S I F F E L S

T i p 
v an de dag : 
d r i n k g enoeg me l k
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