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Van de redaktie
I n het kader van het 2!-jarig bestaan
heeft de redact ie van de 0u i ck-0r i on
Expres op verzoek van het bestuur een
jubileumuitgave verzorgd, die thans in
een ander formaat en veel fraaier uit-
gevoerd het dag I i cht aanschouwt.
Deze lubileumkrant - in zeer korte tijd
tot stand gebracht - 'l aat in ilvogelvlucht"
een kwart eeuw verenigingsleven zien.
Behalve de historie - Quick-0rion komt
voort uit drie verenigingen - wordt de
huidige tijd belicht omdar daarin naasr
de top met zijn vele aspecten, het dis-
trikt, de jeugd (opleiding) alsmede het
recreatieve gebeuren een belangrijke rol
spelen.
De redactie is zich heel goed bewust dat
er nog vee I meer over de afqe lopen per i ode
te schrijven valt maar een compleet boek-
werk zou teveel van het goede ziin.
Deze uitgave is dankzij een advertentie-
campagne kostendekkend gemaakt en daarom
wi I de redactie al le adverteerders al s-
mede de anon i eme gever b i j zonder harte-
lijk danken.
Tot slot is de redactie al le tijdel ijke
ve rs I aggevers voor de s pon tane medevter-
king zeer erkentel ijk.

René Wi ggers
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Vertrouwen
in de toekomst
Historisch gezien is 25 jaar een moÍnent-
opname maar voor de geschiedenis van on-
ze vereniging betekent het zonder meer
een prestatie en niet alleen een kwestie
van beg i nnen en vo I houden.
Als er in de afgelopen 2! jaar en zeker
na de diverse fusies geen duidel ijke ini-
tiatieven genornen waren, zou Quick-0rion
er nu niet zo bloeiend uitgezien hebben.
Qu ick-0rion is ui tgegroeid tot een vol-
Ieybalvereniging d ie plaatsel ijk, reg io-
naal, en landelijk een vrij hoog aanzien
heeft en op vele plaatsen een welkome
gast is. Na een stormachtige ontwikkel ing
is bij dit jubi leum een moment van bezin-
ning op zijn plaats. Niet alleen voor
vol Ieybal lend 0rion maar mijns inziens
voor de sport in het algemeen.
\íi I een veren ig ing of tak van spor t goed
b1 ijven functioneren dan zul len vele
vrijwi I 1 igers zi ch hiervoor moeten inzet-
ten. Daarnaast is sportiviteit, begrip en
waarderi ng voor elkaar noodzakel ijk.
lJanneer een ieder zich van zijn persoon-
I ijke verantwoordel ijkheid binnen de ver-
eniging bewust is dan durf ik als voor-
zitter van 0rion op d it mornent de kornen-
de per iode met ver trou!^/en tegemoet te
zi en.

Roel Booij
voorzitter.

Beste Orionvrienden
Met genoegen voldoe ik aan het verzoek van
de redakt ie om een korte bi jdrage te leve-
ren aan dit jubi leumnummer.
Namens het gemeentebestuur van Doetinchem
mag ik onze hartel ijke gelukwensen aan ju-
bi Ierend 0rion overbrengen.
Een goede gelegenheid biedt ons dit jubi-
leum om op deze plaats onze oprechte waar-
der i ng u i t te spreken voor uw bestuur en
overig kader dat steeds weer bereid is
zich zoveel inspanning te getroosten om

0rion groot en gezond te houden.
lk mag als bekend veronderstel len, dat ons
gemeentebestuur de sport een warm hart toe-
draagt en de grote betekenis van de sport
voor onze samenleving onderkent. ln het ge-
meentelijk beleid komt dat tot uitdrukking
via subsid ie-regel ingen en het beschikbaar
stel len van voldoende en goede akkornmoda-
ties. Het is plezierig dat in Doetinchem
de sport in grote variatie aanwezig is, ge-
varieerd naar soort zowel als naar niveau.

En wat het laatste betreft, is het erg fijn
dat de sport tevens een beiangrijke functie
heeft t.a.v. de z.g. passieve rekreatie.
Nu is het geen geringe opgave om binnen
één vereniging enerzijds de spanningen te
verwerken, d ie topsport met zi ch brengt en
anderzijds dat ontspannen kl imaat te schep-
pen waarbinnen de meer rekreatieve sporten
gedijen kunnen. Bij dit jubileum wil ik u

toewensen, dat u met z'n allen erin zu'l t
b I i jven s I agen genoemde opgave te vol bren-
gen.

Met vriendel ijke groeten,

A. Jurriens
wethouder van de gemeente
Doet i nchem voor sport, re-
rekreatie, onderwi js, cu l-
tuur en jeugdzaken.

Orion nog springlevend
Aan het verzoek van de redactie om voor
uw jubi leumnummer in het kort iets te
sch r i j ven namens het Com i té Doet i nchemse
Sportveren ig i ngen, wi I i k gaarne vol doen,
want de same:\^/erking met u\^/ vereniging
is altijd zeer goed geweest.
Gelukkig hoef ik niet over persoonl ijke
ervaringen te schrijven, lvant dan werd
het geen kort ve rhaa I . Vol I eyba 1 vr i enden
op 15 februari a.s. is het dan zover,
25 )aar geleden werd de grondslag gelegd
voor jull ie vol leybalclub. Nu is 25 jaar
besl i st geen verdienste, want dat gaat
vanzelf, maar wat er in die periode ge-
beurt, dat is belangrijk.
En dan kunnen jul 1 ie al lemaal van bestuur
tot de minirs trots zijn op zorn f ijne
verenigíng. 0rion heeft namel ijk bewe-
zen tot grootse daden in staat te zijn.
Bovendien zijn al uw teams op elk niveau
zeer geziene (sportieve) tegenstanders.
Ook de sfeer in uw vereniging is prima,
want dat weten wij als C.D.S. bij onder-
vinding, o.a. met de vele sportuitwisse-
I i ngen.
Ook denk ik natuurl ijk terug aan de eer-
ste uitreiking van de C.D.S.-trofee in
1977 , waarbi j uw damesteam werd u i tge-
roepen tot het sportteam van het jaar.

DE NOïUL I ST ME L DT :

- 1959: dat de contributie wordt
verhoogd tot í 2,- (t ijdel ijk voor
het ba I I en fonds ) waa rb i j de hoop
wordt uitgesproken, dat bij de
volgende vergadering de contribu-
t i e wee r zalr worden ver 1 aagd .
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T jzend dz VnLe,t de-nh,Í glLa-dg Íotug ann
he,t moment, dtt M! do C,0 ,S,-Lt-ct{zz
h.on ove,nn-eih-en ann dame,t 1 , tponLteam
va.n he-Í jaat 1977 ,

Sportvrienden, velen hebben meegewerkt om
van 0rion een actieve club te maken en
i k hoop-en daa r ben i k vast van overtu i gd-
dat al deze-harde (ook stille werkers
achter de schermen) i n de toekomst d i t
mobie, maar vaak veeleisende werk op hun
schouders wi I len bl ijven nemen, zodat oud
en jong zul len ervaren welke waardevol le
elementen vol leybal heeft.
Vol leybal is een boeiend, modern en at-
tractief spel.
Met dit 2J-jarig jubi leum wi I ik u gaarne
mijn gelukwensen aanbieden, daarbij de
hoop u i tsprekend , dat de goede ve rstand-
houding tussen het C.D.S. en uw vereni-
g i ng beves t i gd mogen worden.
Tot slot een gezel I ige jubi leumviering
en voor de toekomst veel succes, pret-
tige wedstrijden en seríeuze ge gezel I ige
trainingsuren.

Tjeerd de Vries
voorzi tter C.D.S.

Het allereerste begin
(Door René V/iggers)

I n de beg i n jaren r50 kwam het herhaa I de-
I ijk voor dat de veteranen van gymnastiek-
vereniging D.G.V. tijdens de wekelijkse
gymavond door leraar Bijlsma in twee groe-
pen opgespl itst werden -iedere groep aan
een kant van het touw, het aantal deed er
niet toe- met de opdracht de bal naar de
overkant te spelen. 0p d ie manier werden
de grondbeg inselen van het vol leybal
-Bijlsma had de regels in een klein grijs
agendaatje staan- in Doetinchem bijge-
brach t.

Langzamerhand werd de belangstel I i ng voor
di t spel steeds groter, mede door de ac-
tieve inbreng van de lndiëgangers (zie ar-
tikel De Bronbeekgangers), wedstrijdjes te-
gen 0vedo ( be I as t i ngen) , een toernoo i op
De Bleek om maar enkele facetten uit de
historie te noemen.
Uiteindel ijk werd op 15 februari 1956 ten
huize van Theo Konings, de eerste stap ge-
zet om een eigen vol leybalvereniging (Doe-
tinchemse Vol leybal Club) op te richten
omdat de gymnastiekvereniging geen onder-
afdel ing vol leybal wenste.
Met Theo Kon i ngs, vanaf de opr i cht i ngsda-
tum t.m. 1961 voorzitter van D.V.C. door-
I iep ondergetekende in vogelvlucht de be-
ginjaren, die een toch wel rrstormachtigrl
verl oop kenden.
Omdat de weerso{nstandigheden de 15e fe-
bruar i erg s lecht \^/aren, ulerden de eerste
avond enke I e pr i nc i pe-u i tspraken gedaan
(contributie f 1,- per maand, inleggeld
f 1 ,-) , terwij I veertien dagen later het
bestuur zi jn opwachting mocht maken. 0p-
merkel ijk is het misschien we1 dat :ij
D.V.C. de emancipatie hoog in het vaan-
del geschreven stond want het kersverse
bestuur kreeg van de vergadering de op-
dracht ook dames in het bestuur verschil-
I ende funkt i es toe te bede I en.
0p donderdag 8 maart ging in zaal Oosseld
de eerste training van start. Konings:
rrlk was met meester Vermeulen overeenge-
kornen dat D.V.C. voor f 1,- per avond de
zaal kon huren en na toestemming van de
hee r B rouwers , voorz i t ter schoo I bes tuu r,
-de goede man stond mij met een boter-
ham op de vuist aan de deur te woord- kon
D.V.C. aan de slag.

Ruiten
De vriendschap was echter van korte duur
omdat naar mening van het schoolbestuur
teveel ruiten sneuvelden -het bestuur
vergat klaarbl ijkel ijk dat ik er aan de
binnenkant stangen voorgemaakt had en dat
dit werk van de Oosseldse jeugd was- waar-
door de huur drastisch verhoogd werd
(f 25,' per avond). 0at kon bles natuur-
I ijk niet trekken, vandaar dat de training
naar de open lucht verplaatst werd, eerst
een weiland aan de Lijsterbeslaan vervol-
gens bi j boer Steentjes aan de Zu i velweg
waarvoor de training eerst met de bats de
koeienflatsen weggehaald moesten worden.
Reeds op de eerste jaarvergadering tevens
feestavond kon meegedeeld worden dat zo-
wel dames 1 als heren 1 kampioen van de
afde I i ng Doet i nchem was geworden.



* Ha.t e-ulAto he-nznte.am van DVC daÍ in
1956 hampíoen wefi-d buÍond wíÍ: Hznlz
)bbí;,,h., F tteelL AJut elinlz, Theo Koning.r :
vaoh^Íe nij Jooyt van )nzonoottt, The-o

Keizen en Oíctz va"n Locs,

Een presentiel ijst ontbrak en daarom werd
de controlelijst van de feestcommissie,
die aan de ingang van de zaal zat om en-
t reege I den te i ncas se ren i n ee rs te i ns tan
tie gebruikt maar toeh hiertegen bezwaar
aangetekend werd, ging alsnog een pre-
sentiel ijst rond.

Flitsen
Naast de problemen waarmee het bestuur
van D.V.C. opgezadeld werd, zoals de
trai ni ngsaccommodatie, trai ni ngsuren,
noodcompetitie, onvoltal I ig bestuur
-l ijkt het huidige 0rion wel- noodge-
dwongen contri butieverhogi ngen, waren
de eerste vijf jaren ook bijzonder posi-
tieve resultaten te vermelden waarbIj
het derde jaar zonder meer het succes-
jaar werd omdat maar I iefst vier teams
het kampioenschap behaalden (dames 1 

'

heren 1 , 2, en 3), ln dat derde jaar
werd tevens een clubblad in het Ieven
geroepen, dat de toepassel i jke naam

"D.V.C. - f litsenrr kreeg terwij 1 de
ve ren i g i ng 39 I eden kende.
Tijdens de Iedenvergadering op 28 juni
1961 nam Theo Konings door ziekte ge-
dwongen als voorzitter afscheid. Hij
werd tot ere-voorzitter benoemd en kreeg
een plaquette opgehangen o.m. als dank
voor de tact waa rmee h i j de veren i g i ng

in die jaren geleid had.
Naast de activiteiten bij D.V.C. was Ko-
nings in die jaren ook binnen de afdel ing
Doetinchem te vinden. Een van de mooiste
dingen,die hij zich uit die periode kan
herinneren, is een Europacupwedstrijd in
de beginjaren r61 in de Houtkamphal.
Konings:rrHet was de return tussen Reva
(Amsterdam) landskampioen 1 960 en Rapid
Boekarest. De hal zat met 2300 bezoekers
afgeladen op de tribunes die Ten Brinke
er geplaatst had. lk had zelfs enkele
Amsterdammers met toeters vrij toegang
beloofd als zij met Riva mee naar Doetin-
chem kwamen. Het werd het eerste grote
spektakel in Doetinchem dat op f 0 r53 na

een sluitende begroting kende. Door de
wedstrijdbal, welke ik nog bezit,word ik
er nog vaak aan herinnerd".

Hondebaan
Later,toen de afdeling opging in het dis-
strikt 0ost-Gelderland was Konings nog een
aantal jaren schei dsrechtersaanwi )zer;
rrHet is de grootste hondebaan die er be-
staat. Bi j nacht en onti j wordt je opge-
beld, dat er niet gefloten kan worden.
Al les wordt er maar op je afgeschoven.
Nee dan fluit ik liever ze1f. Al vanaf
mei 1953 (geleerd via het boekje van Bij ls-
,a) hanteer ik de fluit dus nu al 28 jaar.
Vooral bij de invalide volleyballers (ook
in Duitsland) ben ik veelvuldig in aktie
omdat je daar tenmi nste voor je optreden
als fluitist nog dankbaarheid ondervindtrr,
aldus Konings, die thans nog I id is van de
D.S.A.(oistiikts Sektie Arbitrage) en in
1979 de zi lveren bondsspeld van Nevobo
kreeg uitgereikt.

Th.za Kotingt ovolLl"L«ndLgÍ
V ctn Bommel ( «ctnv ct end.tÍ-zz

tl1ev'1, lÍ. AaLbe,u-
0ve-dc:) dz beh.en.

lÍt,
r.



De Bron beekgangers
(Door Joop Meijer)

0nder genot van ol iebol len en heerl ijke
koffie vond een gesprek plaats met Freek
V/esselink en Henk 0bbink. Dit zijn de laat-
ste twee, die nog overgebleven zijn van de
befaamde'rBronbeekgangers".
0nder deze naam stonden de lndiëgangers be-
kend, die deelnamen aan de po1 itionele ac-
ties in het vroegere lndië. Volleybal was
daar de sport van de dag en werd voortdu-
rend gespeeld (in onderbroek).
Het eerste team,dat in Doetinchem speelde
en deze tak van sport hier introduceerde,
bes tond u i t mannen van hetze I fde ba ta 1 jon ,
namelijk: Hans Hoefman, Richard CIaus, Henk
Went i nk, Henk 0bbi nk, Freek VJesse I i nk en
Jochie Kappert.

0o be-ttuchÍo Bnonboolzgangant, v,.L. n, rt.
.tÍactnd: He,nh A)znÍinlz, F,tzelz Ule-t.t elinlz,
Leo Hogznlzamp
zi-ÍÍend:Hznb )bbíntz, Hctwt Hoo{mcln Q-n

Richand CL«ud.

De eerste wedstrijden werden op De Bleek
gespeeld en de oude heer Claus was zoge-
naamd sponsor. Hij leverde namel ijk net,
bal, sigaar of sigaret. De palen waren zelf
gemaakt en lagen opges I agen b i j de fami I i e
0bb ink.
De teams waar de Bronbeekgangers tegen
speelden waren onder anderen \^/.1.K., D.G.V.
Politie Sport Vereniging (pSVO), Belas-
tingen (Ovedo) en P.T.T. Na de Bleek werd
het hu id ige parkeerterrei n van de Hout-
kamphal het nieuwe speelveld. Ook is ge-
speeld in de wei van boer Loman aan de
Lijsterbeslaan.
Het eerste team is in zijn oorspronke-
lijke samenstelling niet lang bij elkaar
gebleven, al snel kwam onder andere ere-
voorzi tter Theo Konings de ploeg ver-
sterken.

Toe rnooien

0nder de naam rrBronbeekgangersrr werden
toernooien in De Steeg, en \íinterswijk
bezocht. Van het oorspronkel ijke team
spelen nu nog Henk 0bbink en Freek l,/esse-
link bij de recreanten. ln de wintermaan-
den werd gespeeld bij verenigingen, die
de ploeg introduceerde.
Ti jdens belangrijke wedstrijden fungeer-
den de heer Bijlsma, leraar lichamelijke
opvoeding van de Rijkskweekschool, a1s
scheidsrechter. ln die periode verschi l-
den de spelregels aanmerkel ijk met de
huidige, onder andere niet onderhands
opvangen, geen spelverdeler, geen time-out
geen tweede sche i ds rech te r , te I I er en
I ijnrechter, het spel was niet zo tech-
nisch er werd veel di recter gespeeld daar-
door ook snel ler. Volgens Henk en Freek
behoren de kniebeschermers tot de zoge-
naamde kunsten : I I Freek heeft met het
bovenstaande nogal moeite als hij de wed-
strijden van het eerste herenteam analy-
see rt met zoon Gerard.
Henk en Freek volgen de competitie nog
steeds en zijn meegeweest naar de beker-
f inale van heren 1 in VJoerden.
Tot ongeveer 1970 speelden beiden nog in
competi tieverband en zi en de wedstrijden
in Terborg voor recreanten nog altijd
als een rrUitjerr, meestal wordt het afge-
rond met een I nd i sche maa I t i jd (hoe zou-
den zij daar bij komen?).
Toch kunnen beiden de westerse leefwij-
ze wel waarderen, getuige de oer-hol land-
se borrel, die tijdens dit gesprek genut-
tigd wordt.

,.. \è:l i,.iN
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Autoschadebed riif

EWALD FÖLKEL
Nijverheidsweg 14 - Telefoon 08340 -26897
DOETINCHEM

K'ES EEN FOCWA-BEDRIJF

voor vakkundig
en snel herstellen
van de schade aan uw auto met de modernste
apparatuur

O o k v e rze ke r i n g s ex perÍises

Ook uw adres voor vinyl-daken; keuze uit I kleuren

ll+
ll rnllz,ll-llrnll-tb
§ry

éénvan de modernste wasstraten in nederland

I
GOEN PÍf,ULUS
kompleet in keukens, tegels,
sanitair en open haarden

Twee handen op één bu i k :

Bedrijfsvol leybal
en
Restaurant DE MARKTHAL

Tevens het adres voor :

Partijtjes, koude schotels en diners

Bel 08340-23222 (u.s.g. 08360-2\151.

Ar^.4

familiedrukwerk?
Bil ons heeft u een ruime

keuze urt de meest
o rg ine le

GEBOORTE-
VERLOVINGS-

HUWELIJKSKAARÍEN

de lntercard kollektie is net binnen!
U hebt dus eerste keus

N
wink
Postbus'177 / Grutstraat 12

7000 AD Doetinchem
TeleÍoon (08340) 23414

E\ 44000 E\

rrt
IcoEN PouLusiav

verheulstr. 2 doetinchem tel. 08340-24681

geopend: maandag van 13.30 tot 17.30 uur
dinsdag t/m vÍitdag van 8.30 tot ,l2.00 uur. 13.30 tot 17 30 uuí
vrildags koopavond tot 21.00 uur
zalerdags van 9.00 lot 15.00 uur



En dan was
er ook nog V.D.S.
(Door Benno Duurkens)

Voor zeer veel vol leybalkenners in Doe-
tinchem en omstreken zal het een bekend
feit zi jn, dat 0rion ontstaan i s u i t de
fusie van Phoenix en D.V.C. V/einigen zul-
len echter weten, dat er naast deze twee
ve ren i g i ngen nog een de rde I oot aan de
0rion-stam zit. Wij doelen dan op V.D.S.
lmmers, toen i n 1 969 de verbi nten i s tus-
sen be i de ee rs tgenoemde ve ren i g i ngen tot
stand kwam, hadden een jaar eerder reeds
Phoen i x en V.D . S. bes I oten om samen ve r-
de r door het vo I I eyba I I even te gaan .

Wat was V.D.S. voor een club?
0m een antwoord op deze vraag te krijgen,
zijn wij naar Jaap Zuijderduijn, de hui-
dige sekretaris van Quick-0rion, getogen.
Hij vertelde ons, dat in de zestiger ja-
ren i n Doet i nchem de sthoo I sport oàde r
leiding van Jan Kloen opgang maakte.
Er ontstonden in die jaren diverse school-
vol leybalclubs zoals D.L.C. (Doetinchemse
Lyceïsten Cl ub) en Ardi to (Ludgerkol lege)
V.D.S. (Van Dijk School) r^ras één van die
school teams en wel van de protestants-
christelijke ds. Van Dijk school.
Dit schoolteam had uiteraard een leider
nodig en het was toen Jaap Zuijderduijn,
leraar Engel s aan genoemde school , d ie
erbij ging zittenrr.

Bekend

Er ontstond in die jaren een goed team,
waarvan sommige namen ook nu nog bekend
in de oren klinken. De ploeg bestond uit
Dick Schimmel, Jan Fukkink, Theo Vriezen,
Martin Radstake, Ton van Kampen en Pim de
Graaf (ae nuidige trainer/coach van de da-
mes eredivisie-ploeg van Springendal Set-
Up ui t 0ostmarsum). L/isselspeler en tevens
trainer was dus Jaap Zuijderduijn.
Moei I ijkheden ontstonden, nadat men de
school had verlaten. De vol leybal lers kre-
gen het advies om maar naar D.V.C. de eni-
ge algemene vereniging, te gaan. Daar was
echter de sfeer aanvankel ijk niet gewel-
dig. Pas toen Roel Raterink voor een aan-
merkel ijke sfeerverbetering had gezorgd,
waren met name de jongens genegen om naar
D.V.C. te gaan. De mei sjes bleven hun be-
zwa ren houden en s pee I den dan ook I i eve r
bij V.D.S. voorhands.

K«npice-tuÍe-«n 1961 (Ze h.!-a.t dLtLaLcÍ.).
V ..L. tr, rt. lÍn«nd: Í,t«,Lnzrt J ««p TwLj dortduij n,
f'hat-tLn R«d.tÍ«h.2, Pim de- G,,tct«[, Thzo VnLzzzn,
zLLte-nd: Oích SclyLmmQl, l?uud vctn Si.L/;hout,
Jut Fuhh,ínb zn Jctn van Canpen.

Opzettelijk
ln die eerste jaren van het volleybal in
Doet i nchem spee I de a I 1es zi ch af i n en
rond de Houtkamphal in deze plaats.
Toen echter genoemd V.D.S.-team kampioen
werd van de eerste klasse en via promo-
tiewedstri jden naar de overgangsklasse
moest zien te promoveren, verkoos men
toch ieep het (opzettel ijk) verl iezen
van de promotiekompetitie in Hengeto (0)
om in de eerste klasse te bl ijven spelen.
Er bestonden namelijk overwegende be-
zwaren om verre reizen te gaan maken.
ln geval van promotie zouden er immers
ve I e weds tr i jden bu i ten Doet i nchem ge-
speeld moeten worden en daar bestond
weinig animo voor.
Overigens is het aardig om melding te
maken van het fe i t , dat de c I ubk I eu ren
van V. D. S. oranje sh i rt en b I auwe broek,
de eigenl ijke clubkleuren van 0rion zijn
gebleven.
Nu waren er i n d ie eerste jaren van het
schoo l vol l eyba l i n Doet i nchem nog we l

enke I e prob I emen te overwi nnen. Zo ont-
stond het prob I eem dat de school presta-
ties te I ijden hadden onder het enthou-
siasme voor het volleybalspel. Dit was
de reden voor andere leraren om enigs-
z i ns met scheve ogen naar het vo I 1 eyba I -
gedoe van Jaap en de zijnen te kijken.

Nils{
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Begeesterd
De sportprestaties waren echter van
d i en aard , da t ook aanvanke I i j ke tegen-
standers begeesterd raakten. Zo raakte
het hoofd der school Blankesteijn ook
in de ban van het sPel en hij vond dan
ook, dat de rekening voor de nieuw aan
te schaffen shirts maar naar de school
ges tuu rd moes t worden.
ln 1968 besloten Jan Bloem van Phoenix
en Jaap Zuijderduijn van V.D.S. om tot
een fusie over te gaan. Dit betekende
echter geenszins dat het met het vo1 1ey-
balgebeuren op de ds. Van Dijkschool ge-
daan was. Rond 1968 werd namel ijk ene
Bouke Hel I inga gymnastiekleraar op deze
school. En hij was het in het bijzonder,
die er voor zorgde, dat er nogal wat ta-
lentvol le meisjes bij 0rion terecht kwa-

men ter versterki ng van de eerste dames-

teams.
In 1969 was het gebeurd met de aParte
verenigingen in Doetinchem. Er werd een

belangrijke en noodzakel ijke stap gezet
orn het vo1 leybal voor Doetinchem te be-
houden. 0rion werd de uiteindel ijke naam

van de nieuwe club. Zonder het enthou-
siasme en de inzet van oude schoolteams
zoals V.D.S. was het echter waarschijn-
I ijk nooi t zover gekomen.

Bloemlezing
over volleybal
(Door Joop Meijer)

0p de een na laatste dag van het jaar was

er ten huize van Jan en lef Bloem een sa-
menkomst om de beginjaren van het volley-
bal eens de revue te laten passeren.
Aanwezig waren Ria en Jeanne Rijpertt

Hans \./eikamp en last but not least Jan en

lef Bloem.
Jan was in 1960 benoemd als leraar aan de

R.K. M.U.1.0. te Doetinchem. ln oktober
van dat jaar begon h i j met een stel I etje
leerlingen te volleyballen: rrDe leerlingen,
en ikzelf ook, waren zo enthousiast over
het spel dat we bui ten de schoolwedstrij-
den màér wilden spelen.'r ln de beginperio-
de verzorgde Jan zelf de training, die
vaak plaats vond bui ten op het schoolplein'
Jan Kio"n =orgde toen voor de extra bal len
d i e nod i g wa ren. Ook tra i nden de enthou-
s i astel i ngen i n het gymzaa 1 tje aan de

Stei n laan. Het was een enorm gezel l ige
tijd en omdat de resultaten niet uitbleven'
,oót"l de dames hadden een goed team' be-
sloot men in 1964 om onder de naam Phoenix
in de competitie te gaan ballen.
Jeanne Rijpert: "U/ij traden aan in een wi t
rokje en wi tte bloes, meestal trokken we

er een trui over aan omdat het in de Markt-
hal verschrikkel ijk koud was." Zus Ria vult
aan: 'rln de winter namen we wel zout mee

omdat de vloer bedekt was met ijs, de dag

* HeÍ Pttctonix-clcLmQatLtJn, dn-t in 19(t4 aL in
C,e yc»L!zen víe,.L:ttaand v,L.n,n, Jzanno
Rí!'y:e-nt., T ttza T omes zn, E!-!-q- Geand-Lnh'

zLïÍ-end'Ingz CoLz, TLlleL.l B.aunan on Ja'c-

que/ine Hagzman, 7n de tnaditionel-e
tititte nohi"u, dLe. tit ianen voh»Lsbald
zíjn voott dz 'tÍnetch-bnoebriu.
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ervoor was de hal namel ijk na de veemarkt
schoongespoten en bevroor het water. Menig-
maai stonden we klappertandend en met blau-
we vingers in het veld.rr Naast Jeanne en
Ria Rijpert speelden toen voor Phoenix
o.a.: Marion v.d. Sandt, El ly Geerdink en
Lia v.0osterbosch.
Ook de jongens van de Wi I I ibrord M.U.1.0.
speelden jaren bij elkaar. René Striekwold,
Louis Konings, Johan en Theo Caldenhove,
Martin Visser en Sierd Hiddink kwamen in
een rood-wi t geblokt shi rt binnen de I ij-
nen (later opereerden ze in rood-wit ge-
streepte sh i rts) Oe .longens werden even-
eens door Jan Bloem onder de hoede genomen
totdat u i t Fr i es I and ene Henk Kete I aa r
kwam opdagen.

Een f am ilie
Henk Ketel aar benoemd al s gymnast iekl eraar
aan de M.U.1.0. was evenal s Jan Bloem be-
zeten van vol leybal en wist door zijn niet
geringe kwal iteiten .de teams voo.ral op het
techn i sche vl ak het een en ander bi j te
brengen. Huize Bloem was en bleef het cen-
trale punt. Men vertrok bij de fami I ie
Bloem en als er eens verloren rrrerd was
dat erg voor.... lef, Jan en Henk. Het was
één grote fami I ie en iedereen had al les
voor elkaar over.0p zondagmorgen werd er
zelf s get ra ind en eenmaal kr^;am het voor
dat bij de fami I ie Bloem de aanschaf van
nieuwe schoenen uitgesteld werd omdat er
bezinegeld nodig was voor het vervoer van
de teams.
Jeanne en Ria: "Je leefde echt naar de
tra iningen en de wedstr ijden toe, de sfeer
onderl ing was geweldig, je had voor al les
wat er zich bij de club afspeelde belang-
stelling." De gezusters R.ijpert zijn o-
ver igens de en ige dames u i t de Phoen i x-
tijd die nr.r nog actief zijn bij 0rion.
Jan Bloem herinnert zich nog enkele span-
nende lvedstrijden van Phoenix:"We verlcren
eens zeer dramatisch een belangr ijke lve-d-
str ijd tegen 0lympia u i t U I ft en ook b ij
de beslissingswedstr:i-ld in Borculo tegen

líivoc droop de spanning eraf. Het meeste
is me toch bij gebleven dat we in Hengelo
(O) promotiewedstr i jden speelden.
Na diverse wedstrijden stonden we in rian-
te positie en zelfs de laatste wedstrijd
wonnen we, ware het n i et dat S i erd H idd i nk
bij de al lerlaatste bal een touché aangaf.
De serve ging naar de tegenpartij en we
ver loren met 1 6-'l 4 en promoveerden n iet .

lk heb nog nooit een stel sportmensen zo
teleurgesteld gezien als de jongens van
Phoenix op dat moment. Later had de ploeg
toch veei waardering voor het sportieve
gedrag van Sierd.tt (ttp"t Siert Hiddinkn') .

G rote f usie
ln 1!68 kwam de fusie met V.D.S. heel mak-
ke1 ijk tot stand. Bij de dames had Phoenix
veel goede speelsters en bij de V.D.S.-
heren zag men er ook wel wat in om samen
te gaan. 0nder de naam Phoenix '68 werd er
één seizoen gespeeld, tot derrgrote, fusie
met D"V.C. in '69. Phoenix '68 speelde zo-
we'l met de dames a I s de heren in de over-
gangsklasse.
Een van de opval lendste leden uit die tijd
was ilans Weikamp: !'lk kan waarsch ijnl ijk
als enige zeggen dat ik l id ben geweest
van 5 Doetinchernse vol leybalverenigingen,
te \veten D.L.C., D.S.T. (een studenten-
team) Phoenix, D.V.C. en 0rion. lk hand-
haafde me overal, want ik lvas altijd in-
zetbaar zowel als spelverdeler als aanval-
ler.r'
U i t de ges prekken deze avond b I eek du i de-
1 ijk dat de band die in die tijd is ont-
staan nog steeds hecht is. lk weet zeker
dat het huis van lef en Jan Bloem net zorn
basis zal bl ijven voor de jager 0rion als
het een vei I ig nest is geweest voor de vo-
gel: Phoenix.

DE NOTUL I ST MELDT:

- 1962: dat de rekening voor ba1-
lenreparaties zo hoog was, omdat
DVC-leden voetbalden en handbal-
den in de markthal . De aanvoer-
ders en aanvoersters werden ver-
antwoordel i jk gestel d.

* 0p 1 mei 19ó8 pn-omova-a-rLdz PhozwLx doort
zzn betU.t.tíng.ttazdtÍ,,rij d Ízgzn lJiv o c
(3-1) ín Bc-t.q-ctt{-o tz winnen nclcuL dQ-

ov a1-gcLtuh.l-an.tz.
l1e-Í i.ocrm bzrÍond ui-t: .tÍ.a«nd v..L.n.tt.
Jolrun Caldenhove, Sio,t-d Hidd,Lnh., Renë-
SÍn Lzlzwo{-d, Theo CaldQ-nhovQ-, LoaU
Kctningd, Gettazd Í Jntzn
zLLtond: co«cl't Jctn B.Lctem, Hctn Bu,[.-ten,
Í,nnLne,\- Hznh. Kate.Laal,1 Ln lla,nLLn Vi,s,sen.
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De vlot rode Riet
(Door Bas Bloem)

Eén van de leden, die een groot deel heeft
meegemaakt van 25 jaar volleybal in Doe-
tinchem, is Riet Kreuze, nu spelend in da-
mes 5 van Qu i ck-Or i on .

Als Riet Slakhorst meldde zij zich in 1960
aan bij M.1.V.0., de volleybalclub van
Misset. Na een seizoen van vrol ijk bal len
stapte Riet a1 gauw over naar D.V.C., waar
ze niet alleen a'l s speelster, rnaar ook als
trainster, coach, bestuurs1id, telIer enz,,
enz. werd gewaardeerd. Terugkijkend op de
periode tot de fusie in '6) zegt ze: "Er
heerste een geweldige sfeer onder de 1eden,
iedereen kende elkaar, er was veel contact
onderl ing. Dat was toen mogel ijk omdat we

zo'n 60 leden telden die een behoorlijke
betrokkenhei d toonden. !{e speel den op
woensdagavond in de Markthal en meestal was
het hele stel aanwezig om te kijken."
Riet kende in lr/im Nederkoorn haar eerste
trainer: "Van hem heb ik rt meeste geleerd,
voor m'n D.V.C.-tijd improviseerde ik maar
wat, op school bijvoorbeeld kwam je nauwe-
1 ijks aan tra inen toe. f/im Nederkoorn pro-
beerde er systeem in te brengen. lndertijd,
seizoen '61/'62, waren we ingedeeld in de
eerste klasse van het district Doetinchem."
i'Met ploegen als Blauw Viit, D.L.C., V.D.S.
en Ardito streden we fanatiek om het kam-
pioenschap. Het spel itas toch wel iets an-
ders dan nu, du i ken deed men toen n i et .

Al s je i n de Markthal speelde, durfde je
amper naar de vloer. De dames werden dan
aangespoord om op besl íssende momenten op
de knieën te gaan om een lastig bal letje
te verwerken."
'rVa I eens I klonk het dan. l{as je te f ana-
tiek geweest en I iep je een schaafwond op
dan had je de kans dat je door een infec-
tie weken uit de roulatie vuas. Zelf ben
ik daardoor eens 6 weken niet van de par-
tij geweest.rl
rrOns team, met o.a. AnkÍe ter Avest, Anne-
ke Volbeda en Lucie Raterink, balanceerde
steeds tussen het district en de overgangs-
klasse. Na diverse jaren van degradatie en

promotie handhaafden we ons enige seizoenen
in de overgangsklasse. Je had toen prak-
t i sch nergens i n de buurt een sporthal , je
was ge\,Jend aan kleine zaaltjes. ln Neede
bijvoorbeeld moest je uitk!jken rvani daar
hingen grote lampebol len vlak boven het
veld en vaak zaten er toeschouwers met de

voeten in het speelveid."

Dolle pret
"ln die jaren togen we regelmatig naar
Dortn:und, \^/aar we aantraden op het toernooi
van een kweekschool. Zowel de dames als
heren kwamen altijd als winnaar te voor-
schijn. Toch gingen r^,e er meer heen voor
de gezel I ighei d. Eén keer sl iep het hele
stei in de [/estfalenhaile en dat was na-
tuurl ijk dol le pret.rl
Zoals die keer dat líil Riemslag dacht dat
hij een wijzer van z'rt horloge kwijt rrtas,

het was echter rond kwart over drie
's nachts en toen iemand nuchter opmerkte
dat dat lve I vaker voorkwam was de pan iek
al vlot verdvrenen. De Duitsers legden cok
een iegenbezoek ef en sl iepen dan bij gasc-
gezinnen in Doetinchem.
l'la een f ees tavond b leek een kee r da t e r
vijf kereis over waren, ze 3tonden eert

een tijd hulpe'l oos te wachten maar er
verschenen geen gastouders. Riet was zo
vr iendel ijk om ze a\ le vijf mee naar huis
te nemen: "\ie legden ze toen maar kris
kras door elkaar in de huiskamer. Ze heb-
ben trouwens goed ges 1 apen . "

Trainer
De D.V.C. -dames pakten de zaken steeds
serieuzer aan, onder fanatieke leiding
van Ben Derksen werd besloten om twee
keer per week te trainen. Het duiken en

de korte aanval via het midden stonden

* ulcuten
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toen ook op het programma. Riet laat zich
zeer lovend uit over Ben Derksen: 'rEigen-lijk vind ik hem de beste trainer die ik
heb meegemaakt, onder zijn bewind leer-
den we het 3-2-1 systeem aan, iets wat
in die tijd niet zo gebruikelijk was, maar
toch oogstten we daarmee veel succes.,'
Toen Ben Derksen vertrok, arr i veerde een
van de meest succesvoi le damestrainers in
Doetinchem, namel ijk V/outer Landeweerd
d i e de Doet i nchemse équ i pe ze I fs tot i n
de eredivisie Ioodste. Riet had toen ech-
ter al afgehaaht bij het eerste team. Als
ervaren speelster moest ze talentvolïe
jeugdspeelsters als Loekie en Margot Ra-
terink, ïekie Berendsen, Dini Kroes en
Loes Schimmel in het tweede team bege-
leiden: rrferst liep dat niet zo lekker,
maar langzamerhand I ukte het steeds be-
ter en kwamen ook voor dat team de suc-
cessen . "

J u iste zet
De vereniging heette inmiddels 0rion en
het aantal leden groeide behoorl ijk.
Riet over de fusie: rrEerlijk gezegd zag
ik het aanvankelijk niet zo zitten, bij
D.V.C. was het immers alt ijd erg gezel-
I ig, maar toen het eenrnaa I d raa i de b leek
dat het toch een j u is te zet is gervees t .

Bovendien kende ik a1 verscheidene speel-
sters van Phoenix."rrln het tweede team coachte toen Jan
Bloem.Hij reed maar nooit voorop, want
hij wist ook werkelijk nooit hoe hij
rijden moest. ln Hoogeveen vonden we
de sporthal niet en toerden we al zoekend
diverse rondjes rond een plein. Jan reed
er rust i g achter aan en wachtte af of
de eerste auto de hal zou vinden.r'
R i et t rouwde met de eveneens vol 1 eyba I -
lende Wi m Kreuze en stopte en i ge t i jd
met spelen. Nu, wonende te Zevenaar en
moeder van twee kinderen, is Riet weer
actief en wel in dames 5:rrHet gaat nog
steeds behoorl ijk fanatiek onder beziel-
lende leiding van Roel Raterink. lk speel
echt voor de gezel 1 igheíd, maar toch wi I -
1 en we nog i edere weds tr i j d wi nnend af-
sluiten." Riet vindtrt v.;el jammer dat ze
niet meer zo veel kijk heeft op andere
teams : r'Naas t de topteams z ie ik nauwe-
lijks andere spelen, het is nu ook zo'n
grote veren i g i ng geworden ."

D E NOTUL I ST MELDT:

- 1962: dat de heren van DVC het
net zouden opzetten voor de dames.

Geintje
Als Riet 't foto-album te voorschijn haalt
komen de verhalen Ios, bijvoorbeeld over
de u i twi ssel i ng tegen Dortmund toen de
D.V.C.-dames allemaal als zwarte Piet aan-
traden en l{outer Landeweerd als Sinter-
klaas met (in plaats van een staf) een trek-
ker het team cornpleterend.

* ,z dane.t bt-Lihzn a.Lt;jd" in voott zzn
girttj e: men v Q-L^ chzen ín Sítytenh"naaa -
uLLtua LLng Ln he-i. v a,Ldt v ..L. n. n. : Ho"nwLe-
t.z Lírttz!--Hzh.hzt.t, Ineh.z RLLI ju, U)ouÍ.e,L
Lcutdu';zon-d, Nth,Le- ten AvzdÍ, KLazíen
ScltroÍotti zLt-tznd":RízÍ Sl-ah"hontt on
Annelie Vo.t-bzda.

"Wij waren in tegenstel l ing tot de heren
die het maar flauwekul vonden wel in voor
een geintje. Het s1oeg toen weI aan."
Lachend her i nne rt ze dat i n de D.V.C . -t i j d
Roel Raterink haar eens uitwisselde: "lk
krijg altijd vrij vlot een rood hoofd en
Roel dacht dat ik het niet meer kon bol-
werken, ik mocht dus even naast hem op de
bank afkoe l en . "
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zonder afspraken
Het kan

(Door Kees Mijnten)

Eén van de mannen, die al sinds mensenheu-
genis niet meer uit de vaste kern van Quick
0rion weg te denken zijn, is Hans Weikamp

BZ), Ooit leerde hij het volleybal op een
graveïveldje naast het belastingkantoor,
doorl iep vervolgens een groot aantal clubs
en funct i es en tra i nt tegenwoord i g dames 2.
ls zeer fanatiek met zijn sport bezig en
vergaarde er een indrukwekkende kennis over
Kan uren praten over Z-aanval len, kruisstaf
fels en wegtrekkende blokken en heeft heel
duidel ijke ideeën over het topvol leybal van
vandaag. "Er wordt teveel uitgegaan van af-
spraken in het veld. Het Nederlandse vol ley-
bal barst van de afspraken , )e ziet de spe-
lers elkaar een teken geven en dat systeem
wordt dan gespeeld wat er ook gebeurt. Het
moet zonder afspraken kunnen", is de theo-
rie, die hij ooit eens in de praktijk wil
toetsen.
Hij begon, zoals bijna iedereen in Doetin-
chem, in een schoolteam: De Doetinchemse
Lyceïsten Club (D.L.C.), wat later de
G.S.G.D. werd.rrVooral de activiteiten van
leraar Kloen zijn in die tijd een enorme
stimulans geweest voor zovtel vol leybal als
handbalrr, zegt Hans, "W. trainden toen
rs morgens van zeven tot acht voor school-
t ijdr'. Daarna schoten a I lerlei c lubjes de
grond u i t, zoa I s het Doet i nchems Studenten
Team (D.S.T.), waarin Hans samen met René

Wiggers te vinden was. Al le twee ui t de
buurt van de Loui se de Col ignystraat en

!,/ilhelminastraat waar volgens Hans erg veel
vo1 leybal lers, handbal lers en andere spor-
ters vandaan komen. Er werd daar altijd bij
de ma rktha I ges pee I d en get ra i nd .

Voorlopers
ln de verhalen over d ie tijd duiken natuur-
I ijk ook de namen Phoenix en D.V.C. op, de
eigenlijke voor'l opers van 0.rion, maar daar-
over valt elders in dit nummer al genoeg te
lezen. Phoenix was de ploeg van Hans, D.V.C.
was al een echte grote vereniging geworden,
daar kwam je hoogstens in het derde of vier-
de team terecht. De top was (toen a1) te
hoog, ook omdat die jongens een stuk ouder
waren. Eén team van Phoenix zal hij zich al-
tijd b1 ijven herinneren: dat met René Striek
wold, Han Bulten, Pim de Graaf en Jan Fuk
kink.

Dat was niet gering, die kwaliteit toen. Als
je die ploeg naar deze tijd kon omzetten'
dan zou die zeker naar de top zijn door-
gestotenrr, verzekert hij me.

Zevende
Van Phoenix maakte hij de stap naar 0rion
mee . Ha ns l,/e i kamp typee rt zi ch a I s een
soort zevende man gedurende al die jaren.
rrTussen tafel Iaken en servet, geen aan-
va I I er en geen setupper, maar gewoon
bruikbaar. lk heb me al die jaren kunnen
handhaven door zoveel mogel ijk foutloos
te spelen. Dat leerde je in die situatie
vanzelf, want als je fouten maakte werd
je eruit gehaald. De eerste set speelde
ik nooit mee, maar in de tweede was ik er
meestal. lk heb in die tijd ook nooit la-
ger dan eerste klas gespeeld. Je leerde
dat gewoon. lk zeg nu nog wel eens, als
ik 100 keer foutloos op moet slaan dan
lukt dat ookrr.
De tijd van Phoenix noemt hij als de
leuks te. rrDat was een hee I apart sf eert je.
De trai ner toen was Ketelaar, als je ver-
loor vond je het rot voor hem. Dan kwam
je na de wedstrijd bij de fami I ie Bloem
terug en dan moest je hen ook vertel len
dat je verloren had. Dat was het ergste,
je speelde in wezen voor die mensen. Ke-
tel aar stimuleerde je ook om spel leiders-
cursussen te gaan volgen. En dan ontdekte
je dat je daar eigenl ijk niet eens zoveel
leerde, want je had al les al eens met Ke-
telaar meegemaakt. Hij wist níet hoe het
heette, maar hij voelde dat het kon. \íe
hadden bijvoorbeeld een judoka in de
ploeg en met hem probeerde hij al lerlei
val technieken ui t. Zo kwam de zi jwaartse
rol bijvoorbeeld in onze p1oeg."
Tot voor twee jaar bleef Hans spelen,
maakte tussendoor ook nog jarenlang de
Mini-expres, en is nu door Heren 6 op-
nieuw overgehaald om zich binnen de 1 ijn-
en te begeven. Maar het trainen is toch
zijn grote liefde geworden. "Mijn grote
pech is geweest dat ik pas toen ik 18
was voor het eerst training kreeg en
toen speelde ik al zes jaar. Je leerde
je dan ook alles verkeerd aan. Wat me nu
aan de Nederlandse training opval t is
dat in één of twee uur geprobeerd wordt
alles er uit te halen, het maximale. Bij
Quique en Jorge zie je dat ook wel, maar
die hebben aan twee uur niet genoeg, die
willen drie. Het gaat veel gelijkmatiger,
leuke oefenstof, hun aanpak spreekt me

aan. "
'lVooral tussen Qu ique en mi ) zie ik veel
overeenkomsten. Het klinkt misschien hau-
ta in, maar we zouden van tevoren over'l eg
gehad kunnen hebben want ik zíe bij hem
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dealer van: Koga Myata Benotto
gazelle, peugot, sparta,
batavus, Puch
kreidler, zundapp

onze service uw garantie!!

dr. hubernoodtstraat 51

doetinchem - te|.24586

Blotmbi ttder i1 lllot»tisttrrj ffi
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dezelfde oefeningen met dezelfde accenten
zoals ik graag wil en doe, Zoals hij bij-
voorbeeld het blok verbeterd heeft, uit-
stekend. Aan de hele opbouw en benadering
te zien lijkt me dat Orion een enorme
trainer in huis heeft gehaald.rl
Zelf zou Hans Weikamp best ooit eens ere-
divisietrainer wi I len worden, maar de tijd
ontbreekt hem nu nog (hoofdonderwijzer +
studie aardri jkskunde) .
De ambitie is er in ieder geval welr maar
voorlopig bl ijft het bij dames 2. En dan
kom je vanzelf bij het hete hangi jzerz is
Orion op de goede weg door er erg veel spe-
lers vanlrbuitentrbij te halen?

Eigen kweek
Hans: rrVroeger was dat nodig, mensen als
George de Jong, Koos Mendels en letje Lin-
deman waren toen voor 0rion van onschat-
bare waarde. Maar nu ben je op een bepaald
niveau en vind ik dat je het van je ei'gen
kweek moet hebben. lk vind het bij de dames

bijvoorbeeld een nadeel dat het eerste niet
met het tweede traint. VJat er nu aan import
bij dames 1 zit, is teveel van het goede.rt
rrHet I ijkt er een beetje bi j te horen, je
moet spelers aantrekken anders tel je als
vereniging niet meer mee. Bii de dames be-
twijfel ik of het nodig is, er staan speel-
sters te wachtenr en die verliezen het nu

van die meisjes. De aandacht moet iets meer
naar het tweéde gaan, al heb ik nooit te
klagen gehad hoor, ik ben altijd bijzonder
positief benaderd.rr
rrHetmoet volgend jaar kunnen anders raakt
0rion speelsters kwijt, die zijn te goed
om in het tweede te bl ijven, de motivering
verdwijnt dan'f waarschuwt hij.
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Jubi leumtoernooi

Een spec i al e commi ss i e werkt moínen-
teel plannen uit voor een open lucht-
toernooi, dat in het kader van het
25-jarig jubileum van donderdag 28
t.e.m. zaterdag 30 mei 1981 wordt ge-
organ i seerd .

ïe.t j e Lindena,n
Ge-onge dz Jong
Koo,t l.4zndel,t

DE NOÏUL I ST MELDT:

20 november 1969: tijdens de ledenver-
gader i ng i n De Heezenpoort, aanwez i g

waren 39 Ieden, werd de nieuwe naam

voor de vereniging D.V.C.-Phoenix ge-
kozen .

ln totaal kwamen 17 nieuwe ideeën uit
de bus maar de meeste namen werden via
een boe-geroep terzi jde gelegd, ui t-
eindel ijk bleef een drietal namen over.
Di t waren "County" (Engel se woord voor
Graafschap), llolvedo (Vol leybalvereni -
ging Doetinchem) en 0rion (Sterrebeeld).
Met grote meerderheid van stemmen werd
0rioÀ (inzending van Marianne Sloot) al s
n i euwe naam aangenomen .
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Met Roel aan't roer

( Door Bob Went i nk)

Aangezien di t jubi leumnummer gaat over
25 iaar volleybal in Doetinchem zullen
de n amen van de twee 0 r iocr"roo rz i t te rs ,
Roel Raterink en Roel Booij, er vele ma-
len in opduiken. leder I id van 0rion zal
de personen die hierbij horen ook r^rel
kennen. Maar toch, i k ge loof dat het goed
is om bij deze gelegenheid beiden hun ge-
dachten weer eens te laten spuien.
De vele overeenkomsten zijn treffend,
enkele verschillen ook. Beiden vertellen
hun verhaai aan de lrand van bijna deze lf -
de vragen, onl^retend over de antwoorden
van de ander.
0p kerstavond begeef i k mi j naar hu i ze
Booij" 0nze huidige voorzitter draait
gehaktballen. Dit geeft zijn tweede hcb-
by al aan . Aangez i en het gesprek tot
diep Ín de nacht duurt, en ondergeteken-
de eerste kerstdag jarig is, tovert hij
en passan t nog een gef 1 ambee rde b i efs tuk
op tafel. Hij houdt van perfectie.
Enkele dagen later, vlak voor de jaarrvis-
seling, loop ik met Roel Raterink en zrn
hond in de donkere wouden van Hengelo,
Het onmogelijke wordt waar, in Roels
prachtige boerderij r,vordt het nog later.
Wij wijten dit aan Uruguay - Nederland,
dit kost ons namel ijk twee uur, maar doet
ons wel beseffen hoe mooi vol leybal ei -
genlijk is.
0mdat er diverse redenen zijn om steeds
maar weer te vergelijken, besluit ik de
antwoorden van beide Roelen onder elkaar
weer te geven. Daar gaat ie dan:

Vzn-tz!- Q-Q,n^ íe-ÍÀ ovarc jeze,L[,

R.B.
'rlk ben Ín Amsterdam geboren, heb de mid-
delbare school in Amersfoort doorlopen.
Daar turnde ik ook, bij !/ilhelminai een
omnivereniging. Vant58 tot,60 deed ik
het Cl0S, daarna mi I itai re dienst plus
studie en in '6,l deed ik staatsexamen
en ging ik trouwen. ln dienst was ik sport-
i nstructeur i n Ede. De Academi e voor
Lichamelijke Opvoeding heb ik in Amster-
dam en Arnhem bezoch t . Gymnas t i ek I e raa r
werd ik in Doetinchem. ln mijn vrije tijd
was i k techn i sch d i recteur van de turn-
vereniging 0lympia in Zutphen. ln 1970 ben
ik gaan vol leybal len: spelen en coachen.
lngrid, mijn vrouw, kwam in'71 in het
hoofdbestuur van de basket- en vol ley-
balclub, het jaar daarop ging ik de wed-
strijdregistratie doen, maar moest toen
ook in het vol leybestuur.rl

* Roz.L Bctctíj

R.R.
"lk ben geboren in De Krim, in de Drents-
Overijsselse grensstreek. Pas opl L/e1
Overijssel , , zet dat er even bij. Mijn
H.B.S. haalde ik in Coevoerden. Toen in
dienst.0pleiding tot off icier, maar de
hele hap moest naar lndonesië. lk werd 1e
brenschutter, maar had nog nooit zorn ding
in handen gehad. ln Bandoeng werd ik sport-
instructeur op de K.M.A. lk was soldaat-
sportinstructeur, want ik was geen goed
mi I itair; dat groeten enzo, begrijp je? lk
werd sergeant toen we teruggingen. Toen had
ik akte S. lk kon in twee jaar de Academie
doen, in Groningen. Als gymleraar begon ik
aan de L.T.S. in Drachten, terwij I ik bleef
voetbal len in Slagharen, met het motortje
heen en weer. Later ben ik in Dedemsvaart
gaan wonen en voetballen, daar ben ik ook
getrouwd. Nadat ik aan de U.1.0. in Zwol le
had les gegeven ben ik in 1 961 naar Doetin-
chem gekomen . Lesg even op d e Openba re U . L .0 .

de P.C. U.1.0. en op het Lyceur,:. Later al-
leen aan de huidige G.S.G.D."
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L,Janne.eh ben !e- ín heÍ volleqbal gutapt,
R.B.
lf lk zei al, vanaf t72 zat ik in het bestuur
Toen Roel in '74 moest stoppen werd Nick
Peyzel algemeen voorzitter van de S.V. Jan
Bloem was vice-voorzi tter bij vol leybal .

Hem loste ik af, maar een jaar later was ik
ook al algemeen voorzitter. Och eigenlijk
deed ik al les al met Roel samen; zalen, wed
strijden, trainers , enz. "( I ngrid zegt hier
'rZe durfden hem niet te vragen. lk heb ge-
zegd: vraag hem maar, qua tijd kan het wel
en hi j ziet het ook wel als een uitdaging")
R.R.
rrVoetballen was mijn lust en mijn leven. lk
heb nog in het Javateam gespeeld tegen Su-
matra. Daarnaast gaf ik veel gymlessen. ln
Dedemsvaart heb ik vanuit de gymvereniging
de volleybalclub D.A.C. opgericht, als al-
gemene club. Je weet wel, de club waar lna
Gerrits en Bernadette Tielbeek vandaan ko-
men. lk ben er nog erevoorzitter van. ln
die tijd basketbalde ik trouwens in het
noordelijk team en ik korfbalde ook nog. ln
Doetinchem rolde ik toeval I ig in het vol 1ey
bal. lk moest tegen mijn vrouw Lucie spelen
die zat in D.L.C.

Hoe enva.ast je het mitlulzlzen van )nio:+'.aLt
omnive-tzwLging,

R.B.
"Er was te weinig basketbalkader. Daardoor
moesten vol leybal lers te veel tijd en
energie steken in zaken die het basketbal
aang ingen. l,/e hebben ook nog sof t- en
honkbal geprobeerd in '71 en '72. Maar
de interesse was te klein en de zomers te
nat. lk geloof nog steeds in een omniver-
eniging, met één hoofdbestuur en één admi-
nistratie. Het verschi I in spelniveau i s
geen prob l eem"
R.R.
rrl k kende het vanui t Dedemsvaart. Hi er
heb ik het ook geprobeerd, het mislukte
en dat doet pijn. Maar ja, het 1ag elkaar
niet, er was altijd wat. Het basketbal
had bovend i en te we i n i g kade r. ïoch ge-
loof ik er nog in, vooral in de recrea-
tieve sfeer. l,/ordt het niveau hoger, ko-
men de problemen. Maar wi I je met een
tak van sport beginnen zou ik zeggen:
kruip in een omnivereniging."

)niont .ttettz,ste, LtJa-t hcLuL zusa.h.tÍ.e-

R.B.
rrDat is een directe, gevaarli jke vraag.
lk denk daar I iever even over na
Het zwakste punt i s denk i k de bi nd i ng.
lk bedoel, iedereen leeft mee met dames
en heren één, maar men trapt er ook te-
gen aan, Ze staan ver af van de rest,
hun belangen lijken zo anders. Trainin-

U)cLÍ iA
hant ?

gen aan Iagere teams verzorgd door dames
en heren van het eerste zijn daarom zo'n
goede zaak. Maar er is meer. De "grote'l
jongens en meisjes zouden nog wat meer
wedstrijdjes van lagere teams kunnen be-
geleiden, of fluiten, of velden oprui-
men, enz. Het zi jn al lemaal los spelen-
de teams, teveel groepjes binnen de ver-
eniging. Dit is trouwens denk ik ook het
ste rkste punt . Er i s a1 t i jd we I een team
in zorn grote vereniging waarin men past
en waa r i n men z i ch bet rokken gaat voe I en
bij volleybal.
Kijk, toen ik kwam waren er zorn honderd
leden, kader was er onvoldoende. Dat
zijn we aan het inhalen, maar we krijgen
de kans nauwel ijks. De promoties van de
topteams naar de eredivisie kwamen er
tussen, de verhuizingen van Varsseveld
en Gaanderen naar Rozengaarde, het hand-
haven van de topposities. Kortom: de
progressie was te snel, de vereniging
kon niet tot rust komen.
Daarom loopt nog niet al les fantastisch
Ja, alleen die jeugdlijn, die loopt goed.
Daar weet ik niets meer van, die zorgen
voor zichzelf; trouwens ook een nadeel
van een grote vereniging. Maar daar moet
je mee leren leven, zo'n bestuur hoeft
ni et al les meer te weten. Hoewel , dat

x Roe,[- RaÍ.wLnh-
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beangstigt me toch wel wat. Je moet wel we-
ten wat er leeft bij de leden. Zie je, de
competitiestart was s lecht. De samenste'l -
I ing van de groepen ging moeizaam, dat
kwam omdat de leden te laat beslissen of
men competitie gaat spelen of niet. Als die
teamsamenstel l ing snel ler gebeurt, zorgen
wij voor meer oefentoernooi en en wedstri j-
den voor de lagere teams aan 't begi n. Dat
moet volgend jaar beter"

* Bond.tvoc)lLzi-t-ta,L PíeÍ. dQ- Btt,*Ln van dQ-

Ne-vobo ovenhand"Lgi Koo.t MondeLt de Lo.n-
de,LLjh.z belzett na" dQ- ovontlLnning op 3Lcth.-
h.eut, fuie-e-de Ke-nsÍdag 1978 Íe- Zwollo.
"CLou)n" WeXlinlz UllLt toe...
QwLch.-0n-Lon hw«m wíÍ. in do Eunctpn-cu1c
Ízgzn ParuLwL (llodencL) me(t\- Lilaa he.Laa.t

R.R.
"lk geloof dat 0rion het sterkst is door
zijn kaderleden op de achtergrond. Geen be-
stuursleden dus, maar wel mensen die on-
middell ijk in willen springen als er iets
dreígt fout te gaan. ík kan er zo een aan-
tal opnoemen. Het zwakste punt is geloof ik
de aanvul I ing van de eerste teams. Dat word
te moeilijk vanuit de eigen vereniging"

Lt)aÍ
Na-t

uJ0"6 iÀ jow .ttentz,stz punÍ aU vootzLtLQ)t,
j e zwatz.tÍ.2?

R.B.
"Mijn sterkste punt? Dat laat ik aan de le-
den over.... Mijn zwakste? lk geloof dat ik
me nog met te veel zaken bemoei. Daarbij ben
ik nogal eigenwijs, ik laat een ander niet
uitpraten, ik wil te snel antwoorden en dat
doe ik dan zonder al les precies te hebben
doordacht".
R.R.
rrlk denk dat ik altijd alles overzag, dat
kan ik wel. Maar dat zal Roel ook wei gezegd
hebben. Daar staat tegenover dat i k teveel
hooi op mijn vork nam, dat kun je een zwak
punt noemen.rl

)n-Lan .t-t zijn voanziLton-. Hoz buf,vLjd jz
d.Lt?

R.B.
'rDoor een goede structuur binnen de vereni-
ging.Vanuit de basis moeten er commissies
komen, de voorzitters daarvan zitten in het
bestuur. Dan pas kan het bestuur echt beleid
voeren, dan pas komen we tot echt volleyple-
zier voor iedereen. Het plan voor die struc-
tuur is er, de invulling nog niet helemaal.
Omdat het allemaal redelijk verloopt dit
jaar, is er ook geen buitengewone ledenver-
gader i ng gekomen . Hoewe I n i euwe mensen fou-
ten maken, hoewel we nog meer kaderleden
nodig hebben, stel ik nogmaals: zoals het
loopt is het acceptabeIr.
R.R.
rrAls voorzitter doe je gauw te veel . Het
kost vaak twee keer zoveel tijd om iets
te delegeren. Maar dat mag je niet denken.
Commissies instellen? Dat streven is niet
nieuw. 0p papier zetten is makkel ijk, maar
vul het eens in. Uitbreiding van kader is
altijd het doel geweest, maar pas al s je
het gevoel hebt dat je mensen aantrekt
die je kunt vertrouwen, kun je delegeren.
Aan de andere kant moet je mensen wel de
kans geven,ook al komen er fouten. lk
ben bang dat dat nog te weinig gebeurt."

Hoz zízÍ Rozl- Booíj Roe.L RatenLnh.? Hoo
zie,t Rozt- Rate-t-Lnh" RooX- Booíj?
R.B.
ttZi )n eerste grote verd ienste voor het
vol leybal was het tot stand brengen van
de fusie tussen Phoenix en D.V.C. Dit
was voor mijn tijd, maar ik heb wel be-
g repen da t Roe I de doorzet te r was .

Daarna was hij onmisbaar door zijn pus-
hende werking. Hij had meestal zeer waar-
devolle ideeën. Vaak had hij er teveel,
wi lde het tegel ijk uitvoeren en daardoor
werd het wel eens chaotísch. flíj had geen
geduld, wilde teveel ineens. Zag hij iets
oneerl ijks, dan trok hij ten strijde. Hij
was zo veel van plan, dat hij het niet
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al Iemaal heeft kunnen verwezenl i jken.rl
R.R.
'rRoel kan gerrreldig organi seren. Het klopt
al ti jd. lk geloof dat hi j meer moei te
heeft met teamwork. Als je het zelf doet,
gebeurt het goed, zo dacht ik ook te veel.
Je neemt afstand van bepaalde dingen, en
pas als het fout gaat, spring je erin.
Roel zegt wel dat hij relativeert, maar
neem van mij aan dat hij donders goed
weet wat er eventueel fout kan gaan. Als
je maar op iemand kunt rekenen, zoals ik
destijds op hem, dan pas kun je afstand
nemen van sommige problemen.rl

WaÍ. zegt Íngtuí.d,Lrc.ie ovul LLI,IJL man de
voorLZi,UuL?

t.B.
I'Moet ik daar nou op in gaan? Hi j is nou
eenmaal zo, dat hij ergens helenraal in op
gaat. Maar het is wel te gek. Als de jon-
gens morgen die bekerfinale winnen mogen
ze Europa Cup spelen. Prachtig natuurlijk
maar als ik aan het werk denk dat daar'
voor weer komt kijken.... On ja, eri fril
trekt alles wat 0rion betreft zich veel
te persoonl ijk aan.rl
L.R.I'ln die tijd was hij bijna nooit thuis.
Ten eerste was hij dat daarvoor ook al
niet, ten tweede moet je daar niet verve-
lend over doen, want het moest gebeuren.
lk heb het leren accepteren, zonder veel
moeite, bovendien had ik het zelf vrij
druk. Hij maakte het wel te erg, maar dat
hoort bij hem. Kijk naar onze boerderij,
hij is met alles altijd te druk bezig.
Het gaat allemaal te hard, daar heb ik
nooit iets aan kunnen veranderen.
Het is wel eens zorgelijk, maar met zeuren
maak je het nog erger."

Hoe zou le Leven en l,tehben wi..tgQzien
zondort 1nion?

R. B.
rrHeel wat rustiger. Maar ik had toch wel
een andere uitdaging gezocht, denk ik.
IJaarschijnl ijk in de sport. Maar soms gooi
ik iets helemaal aan de kant en ga wat
heel anders doen. Dus ik weet het eigenlijk
niet.rl
R.R.t'lk denk dat ik met turnen was doorgegaan,
in een technische commissie of zo. Hoewel,
ik ben meer een speltype, dus ik denk toch
een andere sport. Maar als je je met de
technische kant bemoeit, volgt daar nood-
gedwongen weer een kaderfunctie uit, om-
dat er weer iets gebeuren moet. lk zou dus
wel weer in een bestuur terecht gekornen
zijn.r'

r ..- I rri|r*s$,N§l§§§fttlNlËli.i§§,w

íij de.ns zen dze,sÍe,LLj hz v olLeqbaAtteda fnLi d
Í.u.t,szn zíjn (aní-UL Ln Len míxzd-Íean
(he-t duQ,L eind,Lgde onbesU,aÍ) aó,schaLd
aU voottziÍÍen,

Hoe Lang bLLi{t Roel Booíi nog voo)Lz;-tÍ.uL?

R.B.
"lk zou wel eens willen functioneren zoals
men verwacht dat een voorzitter zou moeten
functioneren. Dus weer die structuur, hè?
Maar dat I ukt nog n iet; d i t jaar heb i k
nog netten tussen wedstrijden opgehangen.
Maar al leen een representatieve functie
gaat ook sneI vervelen. Dan ga ik toch
weer wat nieuws zoeken."

)ven víjd jo.an ,sytelen iouw tz,Lndenen bLi
0 qnano , i^ tLef. l-edenÍal gehnLve-eltd an Lpe-
Len de Íoyttean.t in do tweedz d,Lvi,síl.

R.R.
".l i j vraagt wat i k het ergste vi nd? Dat
mijn kinderen bij 0rion spelen is heus wel
van belang, vooral voor de binding met
0rion. Daardoor knetter je wel een paar
keertjes extra naar Doetinchem. Dat de
eerste teams niet altijd eredivisie zul len
b l i jven spe len i s vanzel fsprekend, daar
moet je niet rouwig om doen. ledere vereni-
g i ng kent een gol fbeweg i ng en wi j z i t ten
al lang op een golftop. Maar als je leden-
tal is gehalveerd, dan zijn er geweldige
r'outen gemaaktl dat zou ik zeer bedenkelijk
vi nden.rr

Hoe- zie- jíj do venowLgíng in do Íozh.om.ti.?

R.B.
"De vereniging zal zi in functie bl ijven be-
houden, zi) is er tot hei I van een gezonde
gemeenschap, een pracht mi ddel tegen asfal t-
jeugd, drugs, criminaliteit, enz. Dat mag
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je gerust groot zien. Daarin vinden over-
heid en vereniging elkaar ook; publ iciteits-
media en bedrijfsleven zouden de vereniging
moeten steunen. Deze vier krachten moeten
íkaar in evenwicht houden.
Er zullen meer beroepskrachten komen, in
de training, in de leiding zeker niet.
Misschien wel in de administratie. En een
vereniging moet selfsupporting zijn, on-
geacht de hoogte van de contributie.tl
R. R.
rrVerenigingen moeten particul ier bl ijven. 

I

De overheid moet geen beroepskrachten 
]plaatsen in functies, die eigenlijk voor 
]

werklozen zijn geschapen. Heb je veel 
]tijd over, zoek een vereniging en maak

je waar. Bij teveel beroepsmensen ver-
slapt de vereni gingsgedachte.r'

Wot. util je nog Íztfiíif?

R. B.rrlk vind het vaak jammér dat ik niet
vrijuit kan piaten. Je bl ijft voorzitter
van 0rion, op alles wat je zegt drukt
een officieel stempeltje; dat hindert
me hiel eens. Over veel interessante on-
derwerpen kun je niet echt lang door
di scussiëren.rt

0p 22 januari 1979 mocht voorzitter
Roel Booij uit handen van de heer
N. tíi jma de zi Iveren l^Jalmolen - pro-
motion prijs van de Stichting Doetin-
chem '70 ' in ontvangst nemen.

R.R.I'lk mis de discipline. ln het huidige
volleybal is er wel inspraak, dat is
goed. Maar nauwel ijks zelfdiscipl ine.
Dat moet je dan opvangen door discipl i-
ne: spelers moeten opdrachten kunnen
aanvaarden en vervol gens u i tvoeren .

Zo simpel is dat. Kijk maar naar de we-
reldtop. Alleen al zo'n warming up, uni-
form en gediscipl ineerd."

Tot zover de meningen en ideeën van
0rions twee grote roergangers. lk hoop
dat ze een beetje dichter bij al die
0rionleden zijn gebracht, die zich nau-
welijks bewust zijn van het volleybal-
plezier dat ze meer of minder direct aan
deze twee mensen te danken hebben. Bei -
de Roelen, bedankt voor de overvloedige
tijd die jul I ie voor dit interview uit-
trokken en lngrid en Lucie bedankt voor
jul I í e zeer gewaa rdeerde gastvríjheid.

Middellijn
kost en kels
(Door Kees Mijnten)

Het bestuur van Quick-0rion is er van over-
tuigd, dat de vereniging mede dankzij uit-
stekende medische begeleiding kan meedraai-
en in de nationale vol I eybal top. Het pu-
bliek kent vooral Loes VJellink en Bert
Broens, die in de kleedkamer en op de bank
zorn belangrijke rol spelen bij onze hoog-
s te teams .
Maar er zijn er meer.
lk sprak daarom voor dit jubi Ieumnummer met
de chi rurg A.F. de Ruiter en de fysiothera-
peut G.J. Klein Gebbink, die samen met de
arts Pasma een voor 0rion onmisbaar medisch
trio vormen.
Sportgeneeskunde is in ons land eigenl ijk
nog een vrij onbekend fenomeen. En toch zal
dat special isme steeds meer aandacht moeten
kr i jgen , want het aantal act i eve s portbe-
oefenaren neemt toe -nu al 4,3 ,iljoen- en
mede daardoor ook het aantal sportletsels
-1 77.000 in 1979- | n Doet i nchem d raa i t nu
inmiddels een sportmedi sch adviescentrum,
al i s daar nog geen publ i c i tei t aangegeven ,
omdat de betrokkenen het eerst goed wi I len
I aten draa i en .
I'Het is eigenlijk zo dat iedere sport me-
dische begeleiding nodig heeftr','.zegt de
Doet i nchemse chi rurg De Rui ter, d ie mede
door zijn eigen sportieve verleden erg be-
trokken is bij de behandel ing van sport-
blessures. Niet al leen bij qrick-0rion, ook
bijvoorbeeld bij 5e Graafschap. In zijn
Leidse studententijd nam hij als roeier
deel aan Europese kampioenschappen en de
0lympische Spelen in Rome, speelde eerste
klas hocky en trainde vijfkampers.

Blessu res
Zijn confrontatie met blessures van 0rion-
spelers heeft hem er nu zel fs toegebracht
de strijd aan te binden tegen de middel-
1 i jnoverschrijding,de spel regel waarbi j

21



spelers bij het net met hun been onder het
net mogen komen. "lk wil door het verzame-
len van statische gegevens over de blessure
die daardoor ontstaan aantonen dat dat een
hel e s I echte spel regel i s,rr vertel t de spe-
cial ist, "Er is een regel rechte relatie tus
sen een hoog aantal enkel b lessures en die
spe l regel . De één spri ngt op voor een smash
de ande r b I okkee rt , en doo r de tegenk rach t
omdat je met je armen ui thaal t gaan d i e be-
nen naar voren om je balans te bewaren. De
één landt dan meestal een fractie eerder
dan de ander, ze komen op elkaars voet te-
recht en dat geeft de meest afschuwel ijke

In

ii"í

§\\\r'§§s
NNry

"*

*nn

Íe.t

enkelblessures,"
ln zijn 0rionperiode ontdekte hij nog een
andere kwetsuur, de zogenaamde vol leybal -
elleboog. Na onderzoek kwam ie Ruiter er
achter dat door een bepaalde blokmethode
de aanhechtingen aan de binnenkant van
de el leboog het zwaar kregen te verduren
en door overmatige training zelfs bezwe-
ken. Een ervaring die voor Erica de Bruin
het ei nde van haar carrière betekende.
Er zou volgens hem veel meer contact met
trainers moeten zijn om te bezien hoe
bl essures voorkomen kunnen worden. 'rDat
is een nog vol ledig braakl iggend terrein,
daar is nog zo ontzettend veel te doen.
!/at ik nu doe is het analyseren van ie-
dere beweging om te kijken hoe een bles-
su re veroorzaakt wordt . Daarom zouden
we ook het I iefst al le enkel blessures

t'
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aangemeld krijgen, zowel van de topspor-
ters als van de spelers op de lagere ni-
veaus. Wat mij wel opvalt is dat de su-
pergetrainden door de spel regels meer
risico's nemen en daardoor geblesseerd
raken.0f de trainingsbelasting daar ook
mee te maken heeft? lk weet het niet,
dat zou nog moeten worden onderzocht."

Lastig
Alweer door zijn eigen ervaring als top-
sporter \{eet De Ruiter maar al te goed
dat zo'n topsporter vaak wonderen ver-
rvacht van de medische wereld dat hij
recht meent te hebben op de beste behan-
deIing die er is. De Ruiter: "Je denkt
dat de lvereld van jou is, door je gewei-
dige conditie voel je je letterlijk su-
perieur en qua karakter ben je dan een
onlzettend lastig mens. lk zeg altijd:
als een topsporter niet lastig is dan is
hij nog niet in topconditie. En juist
daarmee worden in veel bonden fouten ge-
maakt. Een stel our^re heren gaat dan op
zi )n strepen staan en dat moet je nu
juist niet doen. Dan ga _je hem juist uit
die topvorm halen."
'rHet gevaar is wel dat zo'n sporter zegti
die arts doet niet wat ik wil, ik ga naar
een ander. Want de trainer zegt dat ie
er over 3 tot 4 weken weer moet zijn
want hij is onmisbaar. Dat is het aller-
slechtste ui tgangspunt dat er bestaat.
Vanuit die visie wordt dan eerst de ene
med i cus onde r handen genomen, al s d i e
iets zegt \.Jat je niet zint, dan gaar'r ze
naar een ander. Zelf s dat is niet zo erg
r.rant als ik zel f behandeld moet r.rorden
zoek ik ook de beste. Maar de waarde,
waarop de rnedicus lvordt beoordeeld is
dan niet strikt de medische."

* r.:^., )^ Du,,i,.E,tLcct dz B,twLn
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Voor schoenen

even
nctclr

gteven
Hezenstraat 19 Doetinchem

Het is net als met spelverdelen
Kaspers brood is om te stelen.

de echte warme hakker

Aloys Kospers
Waterstraat 38 - Te|. 24129

Kampioensbakker

ooKVooR uwín
SPORTBRIL

Horloger - Opticien - Juwelier

Boliestraal 17 Doetinchem

§4,
Ei gen reparatie-i n rÈhti nnílt

Voor een gezellige sfeer natuur-
liik naar Cafe Bar. . . .

Tevens het adrea voor vergaderingen

en partilen - WATERSTRAAT 14
TEL. 08340 - 2'!035 DOETINCHEM

HEREN
KtEI'ING

Simonspiein 6 - Doetlnchem
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"Dan gaat het gevoelsmatige een rol spelen,
dan stappen ze naar d ie en d ie, orndat d ie
zo aardig is. Dan staat niet langer het
medisch belang van de sporter voorop, maar
dat d ie zo snel mogel ijk weer kan spelen.
En die twee begrippen lopen niet altijd
parai lel. Dan komt de arts in de situatie
dat hij zijn eigen handeltje goed moet
verkopen anders is hij het vertrouwen van
die patiënt kivijt.Nou, datdoe ikdus niet.rt
Med i c i zouden volgens hem meer betrokken
moeten worden bij trainingsopzet, ook nu,
zoals bij 0rion, met gewicht training be-
Eonnen is. Verder zou overleg over voe-
d ingsger^roonten erg belang ri )k zijn. De
Ruiter: r1l'1aar zo ontzettend veel trainers
hebben de overtu i q i ng da t ze het we I we-
ten, ïn het algemeen gesproken dan.
Krachttraining is een goede zaak, maar
dan r^re I met zeer vee I over 1eg . \{e z i j n

best bereid daar medische begeleiding bij
te geven, maar !^Je gaan er n iet mee te
koop Iopen."
Zo is er ook nog niets bekend van de in-
vloed van vo1 ley,bal op het 1 ichaam op la-
tere leeft i jd, zoal s s 1 i j tage van po1 s-
en schoudergervricht. Dan moet je r.redstrij-
den gaan beki.j ken, dan moet de trainer _1'e

de vrijheid laten over zijn trainingspa-
troon kri ti sche vragen te stel len. Niet
om te corrigeren, maar om te zien of be-
paalde spiergroepen niet overbelast \,vor-
den. Maar die relatie is er nog niet, vra-
gen stellen over trainingsmethoden wordt
nog vaak beschouwd a ls het wi I 'l en beïn-
vloeden. Sporters zi 1n erg kwetsbaar, maar
het begeleidend team is dat ook".

Schoe ise I

Het is duidel ijk: op het gebied van de
sportgeneeskunde moet nog erg vee l onder-
zocht worden, die discipl ine staat nog in
de kinderschoenen. Voor special ist De Rui-
ter is in ieder geval het eerste strijd-
punt: afschaffen van de middellijnover-
schr ijd ing, !"rant anders bl ijven de enkel-
b I es su res komen . En da t beteken t ook hee I

wat werk voor Gerard Klein Gebbink, de fy-
siotherapeut van 0rion, die vooral het
werk van Pasma al s clubarts roemt. Mede
dankzij hem heeft bijvoorbeeld Quick enke-
I e verbeter i ngen aan het schoei se I aange-

bracht, die de vol leybal lers ten goede ko-
men. lJat zijn nu de meest voorkomende bles-
sures die Klein Gebbink te behandelen
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krijgt? Bij de topteams zijn dat vooral de
enkeis en af en toe een handb'l essure, bij
de lagere teams zijn dat vonral spierbles-
sures in de kuit en het bovenbeen. Die zijn
onvol doende get ra i nd, en dan begeven de
spieren het eerder dan de getvrichten."
De verhoginq van het niveau waarop de
0rionteams spelen heeft volgens hem geen
groei van het aantal 'l etsels tot gevolg
gehad. " l k heb bewonder i ng voor de tra i -
ningsmethodiek", zegt hij, "Er wordt ver-
schrikkel ijk goed getraind en met een
enorme discip)ine. Daardoor ben ik ook
verl iefd geworden op het voi 1eyba1. lk
had een mei sje van het eerste i n behan-
de1 ing en toen ben ik een paar keer naar
de training geweest om te kijken hoe ze
zich aanpaste. Dat was in de tijd van
!/outer Lander,veerd. Toen ik daar zag dat
de meis_i es zonder dat er een trainer in
de buurt \'vas hun programmaat_i e en hun
r^;arming-up voor het beg in afvterkten, toen
heb ik gezegd: dat vind je bij geen er]-
Lele betaalde voetbalvereniging. Dïe
zelfdlsciol ine uas zo grandioos."
Net als De Ruiter laat Klein Gebbink het
medisch belang van de sporter prevaleren
boven clubbelang, 'lZor,vel bij de Graaf-
schap als bij 0rion en zelfs bij het ve-
teranenteam van hockey, zeggen we altijd:
na een biessure moet de sporter eerst
lveer de vo I led ige spierkracht, beweeg-
lijkheid en reflexen terug hebben. ls
dat n i et zo, dan i s het onverantloord om

te gaan spelen. 0f het moet zi jn dat
zo'n speler zegt: je kletst mooi, maar
ik maak maar eens i n mijn leven een Euro-
pacuprvedstrijd of een nationaal kampioen-
schap mee, kun je me in het verband zet-
ten zodat ik toch kan spelen. Zoals
George de long bij die laatste beker-
finale. Dat is goed, maar dan zet ik hem
zo in het verband dat hij verantv,loord
speelt. Anders doe ik het niet."

Doping
Vervolgens praten we over dopi ng, komt het
in het vol leybal voor en zou het helpen?
Kl ei n Gebbi nk: "Ach, a1 s je ergens een
kíck van krijgt dan heb je eigenl ijk do-
ping gehad. Er zijn spelers, die als ze
een leuke vrouw voor de wedstr i jd zi en,
dat die echt wel een kick krijgen. Dat is
ook dopi ng. "
Gelach als ik opmerk, dat dat niet alleen
voor spelers geldt. \,/e gaan verder. rrHet

publiek van 0rion is ook een psychologische
dopi ng, onderschat dat ni et. El ke vorm van
med i sche dopi ng heeft al I een maar effect
a1s je de grens van vermoeidheid verlegt.
Als een vol leybal ler vermoeid wordt, raakt
hij zijn coördinatie kwijt. A1s je die
grens ook nog gaat verleggen, krijgt hij



nog minder coördinatie, gaat hij slechter
spelen en reageren, krijgt meer kans op
b"lessures."
"Elke volleyballer, die doping gaat gebrui-
ken om de grens van vermoeidheid te verleg-
gen, is de grootste stommeling die er be-
staat. lk durf mijn hand er voor in het
vuur te steken dat het bij 0rion niet ge-
beurt. lk heb er in het hele volleybal nog
nooit van gehoord. Ja, druivesuiker en
Dextro. Nou, voordat dat in de cellen zit',
waar de verbranding plaatsvindt, heb je
drie kwartier zo slecht gespeeld dat het
een driesetter is en je alweer in de kleed-
kamer zit. Ach, het is lekker en het doet
geen kwaad. Een verstandige maaltijd is
veel belangrijker. Als je rs middags om

drie uur een wedstrijd hebt, eet dan na
elf uur niet meer. Daar moet meer op ge-
I et worden .rl
Volgens hem zal er nog erg veel gedaan
moeten worden aan de r:èlatie medische be-
gel ei d i ng- sporter-wetenschapper . Zo zi jn
er in de Achterhoek nog maar twee fysio-
theraoeuten met de aantekening sportfysio-
therapie. VJaardoor lagere teams onvoldoen-
de aandacht krijgen, waar op goed geluk
gespeeld en getraind wordt zonder veel
kennis over mogel ijke gevolgen.
De resultaten zijn dan rs maandagsmorgens
bij de huisarts te vinden. Klein Gebbink:
"En die zitten 's middags met het been om-
hoog op een stoel. Kom over veertien dagen
maar terug. Dat zijn de mensen die zes tot
acht weken weg zijn uit het arbeidsproces.
Er zijn veel teveel artsen die niet eens
weten hoe ernstig een enkelblessure is.
Zotn blessure kun je namel ijk niet serieus
genoeg nemen. En dan krijg je zulke advie-
zen: Ach mijnheer, ga toch lekker een eind-
je fietsen, zoek iets anders, U hoeft toch
niet meer zo nodig te volleyballen?"
Chirurg De Ruiter is het daar mee eens:
rrHet is het wantrouwen van de huisarts die
in eerste instantie niet wi I toegeven dat
hij niet bij is. Maar dat kun je geen huis-
arts kwal ijk nemen want al s hij al les wi I
weten moet hij wel 15 jaar studeren." Eén

ding is duidel ijk er I igt nog een hele taak
voor de sportgeneeskunde.

DE NOTUL I ST MELDT:

- 1962: dat de heer \^/esselink naar
aanleiding van het feit, dat Heren 2

zou worden gewi jzigd in Heren Vete-
ranen opmerkte, dat de veteranen
geen bezwaar hadden tegen deze naam,
maar wel tegen het feit, dat zij nu
in de tweede klasse zouden moeten
spelen. Eerst moest maar eens bewe-
zen worden, dat ze niet meer in de
eerste klasse konden meedraaien.

Azen op
Eu ropees volleybal
(Door Bas Bloem)

Nadat vol I eybal I end Doet i nchem door d i -
verse samensmeltingen en fusies de han-
den ineengeslagen had, vond men al gauw
de sportieve weg omhoog naar de lande-
lijke top. Zowel de dames als de heren
spelen nu al weer enkele jaren in de
eredivisie en beide teams lonken voort-
dg;,Énde naar een Europees optreden, iets
waar men inmiddels ervaring mee heeft
opgedaan.
Een optreden op een dergelijk niveau
brengt opofferingen, met name voor de
betreffende leden, met zich mee, zelfs
zo veel dat hun hobby door velen wordt
gekwal ificeerd als topsport. Over de er-
varingen in de top komen de huidige aan-
voerder en aanvoerster in de volgende
regels aan het woord.
* Getu,nd Wa,ste,[inb: je noe,t je veeL

onÍzeAgen,
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Gerard Wessel ink, een niet meer weg te
denken schakel in de herenploeg, vindt
eigeni ijk niet dat het vol leybal in Ne-
derland topsport is: I'lnternationaal
stel len we niets voor, daarvoor hebben
we een onoverbrugbare trai ningsachter-
stand.rl
rrToch moet je, om in de vaderlandse top
mee te kunnen draaien, je enorm veel ont-
zeggen . Het kost je vee I t i j d, je bent 3

vol ledige avonden aan het trainen en de
hele zaterdag is voor de wedstrijd be-
stemd. ln het voorseizoen is het nog gek-
ker, dan duurt 't soms hele weekenden.
Als ik niet op zorn hoog niveau zou spe-
len had ik zeker meer tijd gespendeerd
aan een studie en andere hobbyrs.'l
Gerard begon zi jn sportieve loopbaan,
net als vele andere volleyballers, op
het voetbalveld. ln die tijd ging hij
geregeld met zrn vader mee om te zien
hoe die volleybalde.

Vierde
Gerard raakte geTnte ressee rd en r^re rd al
spoedig I id van 0rion: "lk werd al vlot
in het vierde team geplaatst en na een
half jaar kwam er voor mij een plaats
vrij bij het eerste. lk leerde enorm
veel van Gertie Abbink, de Doesburgse
trainer die 0rion kampioen wi lde maken in
de derde divisie. Het lukte ons jammer ge-
noeg niet en na twee jaar verl iet ik samen
met René Striekwold 0rion om na een jaar
weer terug te keren. lk kwam toen in een
team dat r,vel kampioen was geworden in die
derde divisie en we stoomden in één ruk
door naar de eredivisie."

Samen geg roeid
Gerard, al jaren getooi d met nummer 8 ziet
het als een groot pluspunt dat het team al
jaren bijeen is: "Ve zijn samen omhoog ge-
groeid, het ging min of meer spelenderwijs
maar 't bracht toch een binding in 't team
zeker op het speltechnisch v.'iak."
Toch was het niet al tijd zonneschijn.
Tijdens het eerste jaar dat Pieter Murphy
bij 0rion trainde ebde de motivatie bij
Gerard enigszins weg: 'rPieter introduceer-
de het nu bekende spelletje via het midden,
dat betekende al tijd hangen en al tijd blok-
keren. lk baalde er toen vresel ijk van,
want veel ballen kreeg ik niet, we1 toen
het systeem begon te lopen. Het ging ineens
stukken beter en ik kreeg mijn spelplezier
terug."
Spelen op het landelijke topniveau brengt
diverse aspecten met zich mee, Gerard bij-
voorbeeld over de regio: "Vo11eyba1 is in
Oost-Gelderland erg populai r, dat bl ijkt

* Píztett l.\tLny:h,11 intnoduczendz he-t nu be-
h.ende .ty:e!-Lztje vLct hoÍ nídden.

uit het aantal beoefenaars en o.a. het pu-
bl iek bij onze wedstrijden."
"lk vind dan ook dat wij het publ iek iets
moeten bieden, als de mensen worden geboeid
komen zij ook in actie. lk zie regelmatig
spelers uit de omgeving op de tribune zit-
ten, misschien zitten er wel enkele tussen
die ook hogerop wi I Ien. Bij 0rion moet dat
n i et worden tegengehouden , al s zo'n knaap
in de groep past zou dat zeker toe te jui-
chen zijn. Norbert is zo'n voorbeeld, h!j
wilde hogerop maar kon dat bij Smash niet.
Bij 0rion is Norbert vol ledig aan zrn trek-
ken gekomen.'l
Ook i n de reg ional e dagbl aden vi ndt Gerard
een aanknopi ngspunt: rrAl s wi j i nderdaad een
bepaalde uitstral ing hebben, zal dat zeker
in de dagbladen terug te vinden moeten
zijn. De pers heeft het recht en zel fs de
pl icht om ons te bel ichten, ook in tijden
dat het minder draait. De journal isten kun-
nen ook dan bij ons aankloppen voor achter-
grondinformatie."
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J eugd
Zeer belangrijk voor de succesvol le weg
naar topvolleybal is altijd de jeugdaf-
del ing geweest. Gerard: "Quique Edelstein
heeft momenteel een gemoti veerde jeugd-
groep, daar zal de nodige aandacht aan
besteed moeten worden. Sinds Henk Kete-
laar weg is gegaan als jeugdtrainer is
dit misschien de eerste groep die voor
aanvulling kan zorgen. Die aanvulling is
voor ons besl ist nodig want het wordt
toch ook wel eens tijd dat er voor ons
eens wat gezonde concurrentie komt.rr
Tot slot wil Gerard, onderwijzer aan
school 0ossel d, het volgende kwij t : "\{e
draaien nu al enkele seizoenen op een
4", 5e plaats, het wordt voor ons nood-
zaak om weer eens een geweldige uitschie-
ter mee te maken, anders zakt de motiva-
tie weg. \^/e stoppen er zoveel tijd in
dat we er steeds iets beters uit moeten
halen om het enthousiasme te handhaven.
\,/e azen op Europees vol leybal ."

Programma
21 februar i

Jeugdac t iv ite i ten
(bowlen en f ilm)

Bowl i ngcentrum Doet i nchem
('lo.oo - 15.00 uur)

Recept i e
zaal Dimmedal,
Terborg seweg 57 ,
(t Z. oo - i8.30 uur)

Fees tav ond
zaal Dimmedal,
Terborg seweg 57,
(aanvang 20.30 uur)

Leden, oud-leden, ouders van
j eugd I eden en dona teurs z i j n
hartel ijk welkom.

* De hu,<íLge henen-,s ele-clio: dtaand v .L, n, n.
Fned AJol.t-Lntz, Goottgo dz Jong, NctnbettÍ Mpiizn, Ge-n-a.nd Wute,tinh, tnaLnen-coaclt Hentr,Lcque.

Edet-tÍ.aLn :zíÍ.tond:P.ín Ra-tenLnb, HonnL B.touhui,r, fub Ratuinlz en van-zoftguLBud. Bnoens,
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* Loe..t PctÍhovzn: Spo.{-ott meÍ y:ubLLzb dozt
me- gcted.

ln Loes Pothoven, beter bekend als Loes
Schimmel, kent 0rion een van de rasechte
Doetinchemse meiden die het damesvol leybal
hier gestal te hebben gegeven' Met name

voor Loes geld dat haar spel al tijd wordt
vergezeld met een flinke dosis enthousias-
me en spelplezier: "lk heb al die jaren
ontzettend vee I ge i n gehad en i k ge loof
dat ik niet zonder kan. Er moet natuurl ijk,
zeker in de eredivisie, keihard gelverkt
worden, maar i k geloof dat een brok sfeer
de zaak al leen maar goed kan doen. Je bent
tenslotte met een teamsport bezig, je trekt
veel met elkaar op."
0p de middelbare school kwam Loes via
Bouke He1 1 inga in contact met vo1 leybal .

Het bleef niet bij schoolvol leybal want
Loes vulde al snel een inschrijfformul ier
in van 0rion. Een paar maanden maakte da-
mes 4 gebruik van haar talenten, maar a1

ras palmde dames 2 Loes in. 'rDat was een
prachtige tijd," vertelt Loes: "lk kan i-re

nog goed herinneren dat we naar Eibergen
gingen. lk zat in de oude Triumph van An-
nel ies Lijbers en we lagen constant slap
van 't lachen, want die wagen had van al-
les. 0m de haverklap stopten we en na een
paar deskundige bl ikken van Annel ies en

wat fl inke trappen tegen de motor tuften
we vrol i jk verder, etende van de appel tjes
d ie we onderweg toeval I i g tegenkwamen."
Na dat jaar werd het ook voor Loes wat
ernstiger want ze kwam bij 't eerste op de

bank: "lk trainde keíhard want ik wilde
per sé i n het team. I k heb trouwens al -
tijd wel graag getraind. Zelfs nu we drie
keer trainen breng ik 't makkelijk op. Als
je iets wilt bereiken is die drie keer,
zeker voor mi j broodnodig."

Knokken
Loes knokte zich inderdaad in 't eerste,
dat toen onder de hoede was van \íouter
Landerveerd: rrWouter was bere-fanatiek, wij
trou\,vens al 'l emaal , de harde arbeid wierp
zijn vruchten af want onder Wouter kwa-
men we in de eredivisie. lk zal niet gauw
vergeten hoe we in Sneek kampioen werden
en op welke geweldige wi ize we bij Lange-
rak werden ingehaald. Grandioos."
Het spelpei I steeg in die tijd enorm en

bracht de 0riondames naar de vaderl andse
top: "We werken momenteel keihard om nog
hoge rop te komen , het kos t vee I i ns pann i n -
gen maar je krijgt er natuurl ijk wel wat
voor terug. lk leef intens naar de wedstrijd
toe, het publ iek en de spanning voor het
duel doen me goed. lk leef me dan echt he-
lemaal uit."
* Hz.t danz.tÍzant in het toÍ dutva-hrLQ- mzut

AuccQ,svolLz .t eLzctztt' 77 /' 7 8, do Íhuutazd-

^.ULí 
j d teg en !rcÍ Hct nga0,4,5 a- \t aÀ oÀ t v, L. n, tL.

Lc:us SdtínnQ-l, Jo.te Ccttiin, Hannzh-z Lo-
vinh-, Jctcclttz{ir,e ScLLmme.L, líotgc:Í Rato--
n-Lnh-, 1 e,tj z Li r.donmcrn, Lc' eh'ie P'otonLnh,
PtLLLLpíne van S.LLLzn, Hanneh-e Bungent,
E,q-Lca d"e BttuLn zn AdnL Ler-znwn,
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derensa allesbrander

LEVERÀNCIER EN ADVISEUR
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Eu ropa cu p
Loes maakte met 0rion veel successen mee:
"D" promotie naar de eredivisie was gewel-
dig, toch bl ijft het seizoen '77/'78 me bij
a I s het bes te .rl
rrl./e had den een n i e uw en voo ra I j ong team"
Jacqueline, Hanneke en Erica kwamen er bij
en ' t I iep gesmeerd. VJe e ind igden op de
tweede plaats in de competitie, we won-
nen thuis van Van Houten, het team dat op
dat mornent al twee jaar ongeslagen was, de
laatste set was nota bene 15-0ll Ook het
Europa-Cup avontuur was fantasti sch voor-
al de thu i swedstr i j d met een bomvol I e hal .rl
Zoals de meeste spelers en speelsters bij
Quick/Orion ziet ook Loes de betrekkel ijk-
he id in van topsport ; 'rVee I van ons s tu-
deren nog, uiteraard staat die studie voor-
op, maar met de beschikbare mogel ijkheden
proberen we er wel alles uit te halen. l,/e
hebben er al lemaal erg veel voor over."
Loes heeft wat die mogel ijkheden betreft
niet te klagen: "Als het nodig is, kan ik
op m'n werk wel wat regelen t.a.v..de
training of voor een wedstrijd. lk heb
niet te k1agen."

Eigen groep
Loes, die overigens ook nog enige tijd
stopt in de evenementencommissie van
0rion, betreurt het dat ze niet zoveel
kan zien van andere teams: r'Je bent zo-
veel tijd met trainen kwijt, dat je daar
n i et meer aan toe komt. Je bl i j ft ei gen-
lijk altijd in je eigen groep hangen,
dat is ook wel gezel I ig maar ik zou bij-
voorbeeld de jeugdteams vaker wi I I en
zien spelen."
De laats.te vier jaar heef t Loes uiteraard
ook te maken gehad met Quick, de sponsor
van 0rion: "Gelukkig hebben we een fijne
sponsor, je merkt er niet veel van. !/e
worden goed in de kleren gestoken en de
vereniging heeft nu financieel wat meer
armslag. Met technische zaken bemoeien
ze zich niet, we gaan helemaal onze ei-
gen gang."
De middenaanvalster besluit haar relaas
met de volgende uitspraak: I'ln al die ja-
ren dat ik vol leybal heb ik het erg gezel-
1 io gehad en veel vrienden leren kennen.
Zolang ik er nog plezier in beleef, bl ijf
ik spelen, het is tenslotte je hobby."

* De- hui-d.ige damu-teL-zc.t-Le: .ttaand v,L,n,tL, I.loticluz Booíj, Ho,nneh-z Lovính., Lctolziz
Rate,t-Lnh-, \linkio &tandsna, Potna" vo"n do LLndz, Lta.inen-ccta.ch" Goon-ge Nzzd.Lzma"n,
bnielud: Ja.cquzÍinz Scltimmz!-, (j).í,bni Thíolon, \langot f{aLjính., Tno" Gesnlts Q-n L0Q,b

PoÍhov zn,
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Orion en de jeugd
(Door Benno Duurkens)

Wanneer een belangstel I end toeschouwer op
zaterdagmorgen de sporthal i n Doet i nchem
betreedt, dan kan hij of zij daar tiental-
1en jongens en meisjes bezig zien met de

beoefening van het vol leybalspel. De kon-
klusie, dat 0rion rijkel ijk goed in zijn
jeugdspelers zit, is gewettigd. Niet kor-
rekt is de opvatting, dat dit altiid zo
geweest is. ln de beginjaren van het vol-
leybal in Doetinchem waren er geen jeugd-
teams. De enige algemene vereniging uit
de beginjaren, D.V.C. kende geen aparte
aspirantenteams om nog maar te zwijgen van
pupi I len- of mini teams. Jonge spelers of
speelsters werden geacht in de (lagere)
seniorenploegen mee te spelen.
Het was ongeveer in de periode van de een-
wording der diverse vol leybalverenigingen,
zorn twaal f jaar gel eden, dat de eerste
echte jeugdploegen hun opwachting maakten.
Het is met name de heer Keesman uit Varsse-
veld geweest, die in die beginjaren het
jeugdvol leybal in onze regio op poten heeft
gezet. Van een officiële goed georganiseer-
de aspi rantenkompetitie zoals tegenwoordig
was echter nog geen sprake. De jeugd speel -
de in die jaren af en toe een toernooitje
en zo nu en dan was er sprake van een

/up^-{-{-Q-n (.tCzbÍ.Le--Íe-cm '79 t'B0) . ActtÍznsÍ.o
nL.jt tnnnh- v.t't. Línden, lktn-cu.t llo.tl, ULUzn
KLcLaA v, t/e,[-dlutLzzn. Voo,L^Íe nií: Svzn

Booíj zn Tian-d Hc'[.{-«na,

Opval I end was dat j e,gdvol I eybal voor me i s-
jes altijd gemakkel ijker te organiseren is
geweest dan voor jongens. ln lret begin van
de zeventiger jaren waren er de zogenaamde
hal lentoernooien, waarbij, wat Doetinchem
bet reft, Bob VJent i nk , zoa 1 s ook nu nog,
zich zeer verdienstel ijk heeft gemaakt. Al-
hoewel het naar diens zeggen een vresel ijk
werk was om deze toernooien te organiseren,
omdat hij alles alleen moest regelen.
Met het noemen van Bob Wentink treedt ie-
mand naar voren, die zonder enige twijfel
al s dragende kracht achter het jeugdvol I ey-

bal in Doetinchem beschouwd kan worden en
dit door de jaren heen nog steeds is.
Hij is als het ware de belichaming van het
jeugdvol leybal bij 0rion. Verscheidene
mei sjes, d ie nu i n het eerste damesteam
spelen (Hanneke Lovink, Monique Booij),zou-
den zonder de visie en de inzet van Bob
líentink waarschijnl ijk nooit zover gekomen
zi jn.

* Junionen Land,sh-ampíoLn 1977,
SÍ.aand v..L. n. 4. :The-a. Knanznbang, Honlz

l,4u.Lden (tnaínenl Ha,nnoh-o Lctvính-, EU
Íe Boe.tt, Atlzje Vct.t-I-zna-, Bob WonÍinh
lcoachl
Knielend: En Lca. do &n-wLn, Jaccluz.Ucne
Scltlmmol, MowLclue Booíi, Ad,ni Le.ne-

ftstl, Doont jz IJuen.

Het is daarb ij aard ig om te bedenken , 'lat
hij aanvankelijk eigenlijk liever het club-
blad r^tilde redigeren in plaats van opgeza-
deld te worden met de organisatie van het
jeugdgebeuren. Ook hier heeft echter de
overtuigingskracht van Roel Raterink zijn
diensten bewezen met het gevolg dat Bob

\^/ent ink toch b ij de jeugd terecht kwam.
Schrijvend over het jongerenvol leybal ui t
de afgelopen twaal f jaar mogen enkele suc-
cessen natuurl ijk niet onvermeld b1 ijven.
ln di t verband is één meisjesteam, dat be-
sl ist genoemd moet worden. V/ij doelen hier
op het "Wunderteam", dat onder leiding
van Bouke He1 I inga in 1976 het gesloten
kamp i oenschap van Nede r I and behaa I de .

Di t fameuze team bestond ui t Jacquel ine
Schimmel, Erica de Bruin, Doortje lJnsen
Adri Leneman, Hanneke Lovi nk, E1 s te Beest
en Karin Lodrigus.
Tl^ree meisjes, die zich eveneens zeer ver-
d ienstel ijk hebben gemaakt al s jeugd-
speelsters, zi)n Loekie en Margot Rate-
rink. Zij vormden eigenlijk met zijn
tweetjes een heel team en stuurden op
die manier menig tegenstander met een
nederlaag huiswaarts. l'1et name Loekie
Raterink is ook nu nog aktief als jeugd-
trainster.
Maar ook de jongens-aspi ranten hebben z i ch

in de loop der jaren niet onbetuigd gela-
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x Loe-h,L (.LLnLz.t) en llartgoÍ P.aÍzninh., a.[..tme-de

Bouh.z HoLUngct hebbon zích bii do ieugd
zQ-a-rL v a,LdLQ-ll,t Í.eL;j h" g em«cth-Í.

ten. ln het begin van de zeventiger ja-
ren werd zelfs in Zutphen een open kam-
pi oenschap van NederÏ and behaal d door een
team onder lei di ng van Roel Rateri nk en
waarvan dee'l uitmaakten: Pim Raterink,
Hans Tomesen, Rudie Aalders, Hepke Bloem-
kol k, S i mon Ki ngma, Bob Rate r i nk en F red
Wellink.
ln ongeveer dezelfde periode was er ook
een jongens team, dat en i ge j a ren achte r-
een kampioen van het distrikt werd. Deze
ploeg bestond uit Hans Bloem, Henk Se-
vink, Vincent Duurkens, Hans Tomesen,
Bas B1oem, Fred t^/el I ink, Paul Schol ten
en S imon Ki ngma.
Het was de tijd van het jaarl ijkse uit-
stapje naar Kassel , waaraan men nog
steeds aangename herinneringen bewaart.
Naast de aspiranten kwamen er in de loop
der jaren mini-ploegen hun opwachtingen
maken. Het gaat daarbij om jongens en
meisjes, die ongeveer 1l à l2 jaar oud
zi jn.
Het eerste mini-teamdat groot succes had
door kampioen van Nederland te worden,
bestond uit Jolanda Tieben, Josd van de
Vreede en Mon i que Boo i j . De p1 oegj es be-
stonden toen nog uit drie personen in

tegenstel I ing met de huidige situatie,
waarin we groepen van vier jongens of
mei sjes kennen.
Maar ook in het recente verleden waren
er successen voor onze mi n i 's. lmmers
i n het afge lopen se i zoen be re i kten de
jongens een vierde plaats bij het mini -
kampioenschap van Nederl and.
Als men dan bedenkt, dat er momenteel
vier mini-ploegen, negen meisjes-aspi ran-
tenteams en zes jongens aspi rantenteams
aan de kompetitie deelnemen, dan Iijken er
op korte termijn getal smatig geen proble-
men te verwachten voor zover het de jeugd-
sektor betreft. De goed funkt ionerende
jeugdkommi ss i e onder I ei di ng van Ruud Hof-
land ziet de nabije toekomst dan ook vol
vertrouwen tegemoet.

* Adtpln-«nÍen C (le,Lzoon '791'80).
SÍ««nd v..L. tL. tL. Ingebct,tg Ho [.Lctnd, Oineh"o
Lítase-.L, He-nt-ieLte Kuqyszr.s, LoQÀ Del-LQncLn

Z.LLtend: Scr,sli« Eooíj , lktt-g« v. AmotLongzn,
PeLr« UJellLth..

Heren 4
stillgoing strong
(Door Grady Veldhoen)

Tijdens vijfentwintig jaar vo1 leybal ge-
beurt zo enorm veel dat het moei I ijk is
om een keus te maken voor een jubi leum-
nummer. Heren 4 hoort er volgens de re-
daktie zeker in thuis. lk werd dan ook
op Jan Haring afgestuurd die een regel-
rechte lofzang op zijn team I iet horen.
Bij heren 4 moet je wel beginnen met een
stukje gesch i eden i s . V/e gaan terug naar
1968. Bij D.v.C.spelen dan in één team:
Jan Haring, Joop Hess, !/i1 Riemslag en
Bob VJent ink. Deze vie r worden nog a1 t ij d

al s de "vaste kern" aangedui d. l n 1 970
komen \,/im Bezemer, Frans Kamperman en
Piet Schoon erbij en deze zeven spelers
vormen tot nu toe heren 4.
I n de afge I open t i en j aa r hebben nog
diverse spelers korte of lange tijd in
dit team gespeeld. Hier zitten de kl in-
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kende namen bij van Roel Booy, Bouke
Hell inga, Joop Hulzink en René l,Jiggers.

Aalten
Jan Haring werd leraar Nederlands in Aal-
ten en dat betekende een afscheid van Doe-
tinchem. Hij nam echter geen afscheid van
heren 4 omdat deze ploeg voor hem meer
was gaan betekenen dan alleen maar een
vol I eybal team.rrLief en leed worden in ons team letter-
Iijk gedeeld", zegt Janr "wij vormen dan
ook een hechte eenheid."
Hij werd in Aalten wel trainer-coach van
een aspirantenteam. Als coach kwam hij
zijn teamgenoten nu ook regelmatig te-
gen als tegenstander.

Praten
Heren 4 staat bekend als een praatploeg.
Er wordt gepraat met de tegenstander, de
medespelers en het publiek. Je zult ze
echter nooit tegen elkaar horen mopperen.
Het praten maakt volEens Jan deel uit van
hun tactiek. Het kan zelfs bepalend zijn
voor winnen of verl iezen. ln het verle-
den waren er tegenstanders die duidel ijk
geïrriteerd raakten door dit gepraat.
Sommige scheidsrechters hebben er ook
moei te mee.
Jan wijst er echter met nadruk op dat er
dan wel veel gepraat wordt maar dat dat
nooit tegen de scheidsrechter is. (Uit
andere bron hoorde ik echter al eens over
een gele kaart) Jan is er trots op dat
vijf spelers van zijn team ook als
schei dsrechter actief zi jn.
De spelers van heren vier hebben volgens
hem toch steeds een belangrijke rol ge-
speeld in het verenigingsleven.

Trainen
Trainer zijn van deze heren is niet altijd
eenvoudig. De trainer di e autori tai r op-
treedt bereikt bij hen niets zoals enke-
Ie ambi t i euze trai ners al mochten ervaren .

De opkomst bij de training is bijzonder
groot de laatste jaren. Al s het weer het
toel aat kornt Jan vanui t Aal ten met de
fiets naar de training. Tweeëntwintig ki-
lometer in vijfendertig minuten weet hij
mij trots te melden.
Een opval lende verschijning tussen hun
traíners was Frans Lamoen. HÍj kwam als
jong broekje een paar avonden meetrainen
bij heren 4. ïoen iedereen zich begon af
te vragen wie die nieu,,ve speler toch was
deelde Frans laconiek mee dat hij de
nieuwe trainer was.

Successen?
Als ik veronderstel, dat zijn team in die
tien jaar wel eens een kampioenschap zal
hebben behaald, moet Jan tot zijn spijt
constateren dat dat tot nu toe niet mocht
Iukken. ln I970 werd gestart in de eerste
klas, in 1973 werd het 2e klas en in 1979
3e klas.
Het eerste jaar in de 3e klas was het
dan toch nog bijna gelukt om kampioen te
worden maar Bovo (l) gooide roet in het
eten.
Dit jaar zit het mede door een blessure
van Arend Hordijk weer niet in. De kop-
loper KSH kreeg wel zijn eerste nederlaag
in dit seizoen te sl ikken tegen heren 4.

De vierde set
Het niveau van het team is volgens Jan
nog steeds goed, maar de snelheid wordt
minder. Je kunt ook goed merken dat in-
spelen een noodzaak is. Doordat veel spe-
lers drukke werkzaamheden hebben, is het
vaak moei I ijk om tijdig bij de wedstrij-
den te verschijnen. Als er hierdoor geen
tijd meer over is om in te spelen gaat
bijna al t ijd de eerste set verloren. Al s
de overige sets dan gewonnen worden heeft
men zijn doel toch nog bereikt: vier sets.
Alleen op deze manier kan ieder teaml id
drie sets spelen
Alle spelers van heren 4 hebben hun voor-
naam op hun shirt staan. 0p deze manier
leert het publiek ook de spelers kennen.
lnderdaad weten ze steeds publiek te trek-
ken, ze zorgen altijd wel voor een show.
De manier van zich voorstellen getuigt
trouwens ook van zelfverzekerdheid. Hun

yell luidt simpelweg: I'Zie hier, heren
vier.rr

U itstapjes

* K,ze-rutonbnodon bíj de- v.Lozt!

Heren 4 kan al leen maar zo'n hechte een-
heid vormen doordat de vrouwen er vol ledig
achter staan.
Een hoogtepunt vormen de jaarl ijkse ui t-

33



stapjes waarbij de vrouwen ook altijd mee-
gaan. Dit jaar wordt deze traditie helaas
niet voortgezet doordat er maar I iefst
vier kinderen worden geboren.
Bij één van de uitstapjes ging men wadlopen
naar een van onze waddeneilanden. Een van
de hereRwas echter de zwemkunst niet mach-
tig en voelde dan ook weinig voor di.t uit-
stapje. Hij I iet zich echter overhalen en
bereikte veilig de overkant. ledereen zat
echter flink onder de blubber en men was
blij dat er mooi helder water was vlak bij
het strand. De niet-zweÍffner ging zich af-
spoelen en schoot prompt onderuit en ver-
dween kopje onder in het water. Hij had
het idee dat er hïer een eind kwam aan
een schitterende carrière in heren 4. Hij
werd keurig door de anderen gered maar
wordt er nog wel steeds mee geplaagd.

Aandacht terecht
Jan wil ook een eÍnd maken aan de verhalen
dat het zo moei I ijk is om opgenomen te
urorden in heren 4. Je moet alleen niet au-
tor i ta i r zi j n en het team a ccepte ren .

Henk Beumer en Arend Hordi jk zijn dan ook
vol ledig opgenomen in dit bijzondere team,
Een team dat volgens Jan volkomen terecht
nog eens aandacht krijgt in dit jubileum-
nummer.

Sfeer bij recreanten
(Door Lambiek Knepflë)

Geen afdel ing bij 0rion, waar het ent-
housiasme zozeer bruist als bij de re-
creanten. En terecht. Want is het daar-
mee al lemaal niet begonnen destijds.
Gewoon een partijtje volleybal onder
elkaar. Natuurl ijk, naarmate de succes-
sen in de competitie elkaar snel opvolg-
den en in gelijk tempo nieuwe teams
werden gevormd, heeft het er een aantal
jar:en op geleken, dat a I leen de competi-
tie zaligmakend was.
Daar zijn we al een tijdje overheen. Al
zotn zes, zeven jaar bruist het van le-
ven in het steeds waziger patroon, dat
de hoger genummerde, maar lager geklas-
seerde teams nu eenmaal kenmerkt. Er
zijn voldoende ouderen én jongeren, die
graag een partijtje vol leybal spelen,
maar voor de competitie 6f niet op ni-
veau zul len kornen, öf dat gewoon niet
willen, omdat er geen tijd is voor het
strakke competi tieverband en de trainin-
gen.
Theo Vriezen, één van de recranten van
het eerste uur, heeft deze lijn lang-
zamerhand zien groeien. Tot wat het nu
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is: vijf dames en drie herengroepen van
elk gemiddeld zorn veertien spelers.
Dat begon zotn zes jaar geleden, toen
bekende favorieten van het eerste uur
als Freek l^Jesselink en Dick Obbink het
veteranen-team leven in bliezen.
0p dit mornent zijn er bij de heren drie
van zulke groepen: het hechte veteranen-
clubje, de groep rrDe Boerrr en de groep
rrBloemrr. I'Elk met hun eigen charme en
overigens vrij vaste clubjes met weinig
verloop rt' ,.gt Theo Vriezen. Hij stelt
echter meteen vast, dat er bij de heren
recreanten al enige jaren geen groei
meer in zi t. Daarentegen kornt er bij de
dames recreanten elk seizoen we'l een ploeg
bij. rrln het begin trainde Nico de Boer
ook nog een gemengde dames-heren groep.
Maar daar is hij later toch maar mee ge-
stopt. Er was teveel verloop, omdat het
spel van de heren uiteindel ijk voor veel
dames nu eenmaa I toch iets te hard \,Jas r"
a I dus Theo.

* 
Qu,Lch.-)»Lon wzat zich a.Ltijd ve-ttze-h.e-ttd
v cLtl Q-on znÍho u,s ia.tÍz .t uppo nÍ.e,t t.t cha.rtz.

P rog ress ie
De dames-groepen worden nu getraind door
Nico de Boer, Wil van Veldhuizen, \^/il le-
mien van de Kamp (2x) en Tom Lukassen.
'tEï zi t b i j de dames vee I prog ress ie i n.
De prestaties worden elk jaar beter en'
ze merken zelf dat het uiteindel ijk toch
veel leuker is om enigszins op niveau te
kunnen spelen.rr Theo Vriezen stelt tevre-
den vast, dat de dames het afgelopen jaar
onvoorstelbaar veel prijzen in de wacht
hebben kunnen slepen.
En bij de heren? rrln de recreantencompe-
titie, waarvoor zotn zesmaal per seizoen
gespeeld moet worden behoort de veteranen-
ploeg duidelijk tot de top vier van 0ost-
Gelderland. De oudjes kunnen zich uitste-
kend meten met ploegen als Vo.llverijs,
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Labyel lov en Grol.rl
Theo Vriezen constateert, dat ook de re-
creantenlijn duidelijk meer aandacht van
het bestuur krijgt. rrEn terecht, ook de-
ze 140 mensen houden de clubkas op peil
en kunnen hun deel van de organisatie
voor zi ch opeisen rrr aldus Theo, d ie al s
belangrijkste wens voor. de recreantenl ijn
gereal iseerd zou wi I len zien een vaste
speelavond in de grote sporthal Rozegaarde.
rrMomenteel speelt men in de meest uiteen-
lopende zalen en zaaltjes. Daardoor ken-
nen de ploegen elkaar nauwel ijks. Een ei-
gen avond in de hal zou besl ist bijdragen
tot een band en sfeer ook in de recrean-
tenl ijn.rl

Sfeer

* ToÍ. ín do .LaÍe uuntju
de- H o u.tlzanpha.L b e-z e-t,

zíjn de veLden in

Sfeer is er in ieder geval altijd wel op
cie recreanten-competi tie en bi jvoorbeeld
op de tweejaarl ijkse bedrijfsvol leybal-
kampioenschappen, d ie er in het voor-
en najaar i n de Houtkamphal te Doet i nchem
wordt gehouden. Lex Drosten, die momen-
teel samen met VJim Besemer en Geert Thijs-
sen borg staat voor een steeds gestroom-
I ijnder organisatie van dit toernooi, moet
elke keer weer teams afwijzen. 'rBlijkbaar
is er een forse mond-tot-mond-reclame ge-
maakt voor di t evenement, want de bedrijfs-
teams komen zelf s u i t Zevenaa r, Aa I ten
en Hengelo. Toch moeten we elke keer weer
teams afwijzen, omdat we gewoon völ zitten.
We kunnen maximaal 76 teams bergen in de
hal. En dan zit er voor elk team niet
meer dan driemaal één kwartiertje spelen
per avond aan."

§
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Heel g ezel lig
rrMaar het is wel elke keer héél gezel I ig
in de dikwijls zo koude markthal. 0nze
formule is: elk team speelt evenveel wed-
strijden, of men nu de winnaar wordt of
met de poedeIprijs genoegen moet nemen.
Naast de vijfhonderd spelers is er op
zulke avonden ook relatief veel publ iek
in de hal ril aldus Lex Drosten.
0m het recreatieve element van het toer-
nooi extra te benadrukken, heeft de or-
ganisatie de laatste drie toernooien ook
de wisselbeker afgeschaft. Er worden nu
taarten en andere snel verbruikbare prij-
zen uitgereikt. En het spel-peil? Lex:
'rOok dat gaat f iks vooruit. \^/e merken het
alleen al aan de piek die er enkele weken
vóór elk toernooi heerst in het aantal
verzoeken orn tijdel ijke trainingsruimten.rl

DE NOTUL I ST MELDT:

- 1971: dat er een stencilmachine, in
goede staat, voor een bedrag van
f 25r- is aangeschaft.

* HQ.t Ízatn vo-n a,tchiÍec,tznbwteau )vLnlz-
Tlijt.sa-n vq-LllLugÍ zích izd-a'to lzeen ;oee,'L

c: p luÍ g zzellig o b e-dnL! d.t v o ll-oqba,!.Í.0 e,r-
ttooi vo.n QwLelz.-0n Lon.

ln 1979 werd er door de jeugdkommis-
sie van Quick-0rion een ledenwerf-
aktie gehouden op de lagere scholen
in Doetinchem. Het sukses was groot.
160 jongens en meisjes meldden zich
aan. Daarvan zijn er tot op heden
ruim 100 lid gebleven.

§s*h,;r*



Autopalace Doetinchem BV
Tel.08340-41600

Opeldealervoor de AchterhoekH@
LOODGIETERSBEDRIJF

Fa. A.G. Winl«elman

& Zn.

TELEFOON 08340 - 26913 - 33285

{m
Waarom zou u 't met minder doen?i'***.t

Altiid prijs
bij deAmro Bank.
Proficiat. U heeft een uitstekende
prestatie geleverd. Voor financiële
topprestaties bent u welkom bij
de Amro Bank. U valt er altijd in

amru hanku
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Hoff otog raaf

(Door Lamb Í ek Knepfl é)

Een van de vaste "attributen" bij al le
thuiswedstrijden van 0rion is ongetwij-
feld Gelderlander-fotograaf Henk l,/ester
veld. Bij de dames, bij de heren of bij
de dames èn de heren plaatst hij zijn
zi lverkleurige koffertje I inks of rechts
van de scheidsrechterszetel, gaat erop
zitten, brengt zijn toestel in de aan-
slag en dan maar wachten op hèt moment.
Niet eenvoudig om in het snel wisselende
spel net die ene keiharde smash of het
ondoordringbare blok te kieken. "Je moet
precies het goede mornent pakken. Dat be-
tekent ook dikwijls dat dan juist de bal
niet te zien is. Als je 't een beetje
veel doet is het ook snel een kwestie
van routine. Hoewel toch nog zeker de
helft van een rol letje van 16 gewoon mis
i s ,'r zegt Henk .

De goedmoedige Aaltenaar heeft al die
tijd, dat hij bij 0rion onder het net zi t,
zijn hart verpand aan de cl ub. Hoewel hij
het ildr'um und dr'an" in de sporthaj
Gaanderen r^/e I wat leuke r vond, dan de
wedstrijden in Rozengaarde, is ook voor
hem elke thuisr,redstrijd méér dan alleen
werk.rrlk ben ook steeds graag mee geweest
met bekerwedstrijden, die ui t werden ge-
speeld. Vooral in Zwolle destijds was het
hartstikke gezellig. De sfeer in Modena
in ltalië viel me wat tegen, maar het
reisje van de dames naar Hongarije zal ik
ook noo i t mee r ve rge ten . rl

Henk heeft het ook wel eens moei I ijk on-
der het net. '|lk leef soms wat te hard
mee. Als de scheidsrechter boven mij een
aanvechtbare beslissing in het nadeel van
0rion neemt, laat ik wel eens teveel ho-
ren. Dan krijg ik hem van voren."
De sportfotografie is in het algemeen
géén gemakkel ijk tak in Henks vak. Rou-
tine is ontzettend belangrÍjk. Henk \íes-
terveld heeft zich die eigen gemaakt door
een jaren lange ervari ng. "Al s je goede
fotors wi I t maken van vol leybalwedstrij-
den, dan beland je toch meestal op het
plaatsje onder het net. Ga je achter het
veld staan, dan kijk je de spelers op
de rug en krijg je bovendien geen pu-
bl iek op de foto. Het publ iek is de beste
aank I ed i ng van een goed s pe 1 momen t . Je
kunt de spanning op de gezichten van de
toeschouwers af I ezen. "
Henk tr{esterveld hoopt dat de gezel I ige
0rion-sfeer nog lang mag voortduren.lllaten we er op het zilveren jubileum
een I euk fees t van maken met zrn al l en , "
besluit Henk.

x HeÍ rrcLl?.en va-n e-on gooda- Íean[oÍ.0 velLgt
v()orLa,t- va.n Henh- L,JesÍenvend" no-I- tuaÍ. di-
.ttígorutuaoenh.

HUL P

Dankzij de steun van de gemeente
Doet i nchem, sponsor Qu i ck, het be-
drijfsleven alsmede de vele vrijwil-
I igers heeft Quick-0rion dit jubi-
I eum kunnen be re i ken .

Voor de volgende periode rekent de
ve ren i g i ng opn i euw op de I eden en
de onmisbare hulp - in welke vorm
dan ook - van andere i nstant i es .

Het bes tuur .
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Eerste Successen
0iÍ danatte-on we-ttd in ,seizoen
'731'74 ín Sneelz lzanytioe.n en
ptLomlv euLde- naan de- ene- divi,sLe-.
Staand v . L. n. n. T elz,Le Be-nendsen,
RieÍ Klomytt, Loe-t Sclní-nmel,
AnwLe Bu,tÍe-, Anlzo Landoweend,
ziÍÍ.end: AnwLz Janton, Loolzie
RaÍuinlz, llangoÍ. Ra.twLntz,
Hannelze Beugen s.
Tfi*Lneh- coach: LtJouÍen Landeneend

Toen Petra en lnge Pape in
1979 1 id werden van 0rion,
betekende dit een mijlpaal
in de geschiedenis van de
vereniging. Het getal van
500 Ieden werd hiermee over-
schreden. De tweel ing Petra
en I nge werden dan ook door
voorzitter Roelof Booij
extra gehuldigd.

* ltteÍ d,íÍ. tean begon LnLon henen (bwnpLcten 3e d,Lvisie 1975) aan oen nzekt van
AucceÀLen; tÍnand v.X-.n.tt,: tta,Lnen John Bans, Paa,[- SchoLten, ltlancel SlttÍ.ten
flled Wetlinlz, coach Jacque.t van Ve.ldLtuizLn, Bob RatwÍnb, Hennan Hagen, Hant
Bloem; zi-tÍond: Hugo S.kt-tÍe.n Bu BX-oen, Henlz Sevínb, Pitn RaÍu:Lnlz en Han BuLten.
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Jurgens Carduck
UW MODEHUIS IN DOETINCHEM

de gelegenheid
voor al uw
partijen en feestjes
tot 150 personen

café - restaurant

MARKTZICHT
paul meinicke

dr. hubernoodtstraat 80
doetinchem - te|.23251

öeans 9entre
Voor al uw sportartikelen

Veemarkt 6 Molenstraat 6
's-HeerenbergDoetinchem

lVaarcm labn mensen hunsalaris sbrbn
bti debankmetdeÉ?

DeBondsspaarbank, attijd in de buurt.
Wanneer uw, .alarrs op een bankgiro-

rekening van tle Bon,lsspaarbank wordt gestuurd.
proÉteert Ll oP z n Lrest van alle moclerne Lrank-
cliensten. (U krijgt porh,rije enveioppen).

Uw betalingsop.lrachten worden snel en
g;ratis uitgevoerd.

En u kr-rnt betaaicheqr:es of Eurocheques
knjgen. zodat r-i altli.l voldoende "kontant"
geld bij u heelt

En wanneer er ieis verandert aan Lrw saldo
kriigt u een nieurv rekenrngoverzicht.

Zo krijgt r-r alle scrvrce. voor al uw zaken.
Van de Bondsspaart,ank

o

BONDSSPAARBANK =Alle ?al<envtx)r alle meÍlserL

eÍ.fiid wel een kÀntoor in
de buurl i5 w..r il gcld kan opnem€n,
ook àls tk buil€n m'n *oonpldats kom
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SPORTSCHOENEN

HEBBEN TWEE §TREEPJES VOOR.

Druk: Drukkerij Crescendo, Loolaan 4 Doetinchem Tel. 03340-23017
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