
{

í

rrlrlrink
oriclrr

erEpres

t -32



UjlBIl'iK * C.RI0N - li'\i P;S

oK[cB.iR 1981

Rl-lnAKTIis Bas Bloem

r\it 2

/i\t\.{

{l\ )..'-'/ i

Bcnno D:url<cnÍ-

lfIry-!ry,: Ahce lraftink

ST&{CILIJER,:

.Aatoinette iiofland

VI,RSTRJII DI1{G :

Via trainingsgroepen.

REIÀLTI.i,i-AlR,;S z

Bcnno Duurkens

t,ulpcrlaan 16

7 CC3 X(, )oetinchern

Te1, o834c-j28a6

IN DIT irulii'iiR e-Jaarverslag À1 g em en<, Led-errrrqrgaderj-r.r o

-Problemen rond halinrleling.

-L'Iini-intorri cns

-René Strioklrold, nieuwe trainr:rrleoa.r,L

-Arbitragc

-Vaste rubrieken



ll:rt is i1us wccr gcluht. De red,aktie is er in gcslaagd volCoende kopi'i

ï,for eon t;.ieut.;e aflevering van ttc Ubbj-nk-OrÍon-Expres bl.iecn tc ha:rlcen'

7,oí:.,)-3 U aI lczcncl.e zu1 t ncrl<en, trord-t in d.it nunmer orà. .d-c 
problenatiok

va,n hct tel..ort aa.n halruimt,; in DoetÍnchem aan de orde gestelcl.

,,:: r,t)di;,ktic hocf t gerneend tttee hoofdrolspelersrdic in c.c afgelopctr wcll'err

Lyr <,).r; Tlubi.'-citei; zi.1n gc};.olncn, ArÍe Brinkman en Bo<.:1 Booy, aan het r'ioclc

-ir,, mo<,tea iaten teneind.o hun visie op d.ít probleem te geven. Hopelijk

it::rLi-i, c]it tot rnocr C,uid-elijkheid. bij in j-ed-er geval- de ]ezers va:r dit bIaà

t(r't\ lcdor, dic ztc): gt,roepen voelt, haar of zijn meniilg'op d-it punt neilr'

.,-.:,r'(in te 'Drcirl{en, zal !*ertoe uiteraard. uitgebreid' d-r: gelergenheirl }<r|-

5,;el -in t1c -ro16;c:ncic afler,'ering(en) .

,ix"ira -rÈr'ncld.iirg bi.j c'e vcrschiining v?n d'eze Exprcs

d-c ::ciakiier eritl is gcslaagd- iema'nd- te vinden, d-ie

::r.r"": te vc::ricirte,t. Àlice Aaf tink is zo aard'ig om

h.rlpcrnie haricl tc rcÍIc::-r,

I::,.teressanie tijdon br:kcn ci-us aan vo,'r Ubbink-/orio1.

'oiaci clg rde,JrsiaE: d-a::rvan te vinrlen z,al zi)n. Op ''l 2 en

tir,.r:. sl're cl-s tr':,1 clen in cu:cop e cri vc rban d- pl atlts'

Vórlr' d-i'-r 'cij:1 hoo::t U echtcr nog va,n ons.

verd-ient l:et f cit oa;,t

b:::eid. is het tYPL-

ons in dit-oPzi.cht dr

l,irsschien c-at in d"r;

1) tl-r,,:c: b,;r 'rin -,-n .i;

).., kompetitie is iilmid.clels voor d"e meeste teams be'gonncn' l:iet t^rissolcirtl

sl'r-c()os uiter.:.::.:r,1. i)c p1 ocgcn van Cames 1 en hereti 1 triaoh-tcn llog Ö-/c11 ,

oi,scLroon de vc',i,'r'bereid-ingen in volle gang zijn'

ll ,.;,; ii: ,:iit nunnr:::6;epJ-a::tste interviei, met René strielit'rold- kan es;n

i ,. di i. ::.t"r 6j q(-\rcr:. ./oor c1c s'band. van zaken en d.e mogelijirhed-en van clo dames-

:.1 'la -ui c .

Ia,r, Let vo,,-r: ci: Orior-r-top -tea,r.s i:ull-':e ti;d-:n ';orcen, sta':,t tiel ''rast'

i;ietnailed-el.luropa-C'rp-natcheszullencenocigeinvesteringcnvragen.
In een vol:lende aflevering hopen riij Bert Funk, de nieuwe trainerT'coach

val he:rcn 1, aan liet .i;orrd. te l."rrnnen laten aangaa-nde cte hem tor;vertrouil-

dc, selc"tio.

?

Senno D*urLens
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''l De voorzttter heet de aanwezigen hart'elijk lrelkon. Zoa1s elk jaar

is het weeï een klein, d-och selelctrgezelschap.

2 De sekretaris leest d.e notulon vqn d-e ledenve:'Saderingen van 22

aug:tstus 1969 en 22 mei .1981 . Beid.en lrord-en gocCgekeurd.rrtet cle

toevoeging d.at in de eerstgenoenie notulen was verzuirrd ie !rer-

ilelrlen d-at cle vergad.ering C.e peruringmeeste:'' dec'rar5e had verieenC"

3 De post rneciedelingen bestoncl uit het noemerl van enkele n3men va.n

lecl-eneciie zicLr had.den afgemeld voor d'eze velgadcring.

.i De Jaarverslagen van Ce sekretaris en cle divcrse selities trorden

vooïge] ezeri" iJe evenemen tenkor,rní ssi e en t1e regl enentcnkomnis si e

had-uen geen jaarverslag. Ilil, óe vergadering konen over deze vcr-
rl p ror:n í-ëoYt opnerlcin3en"

! De penningmeestor 61eeft toelichtin6 cI het finatrcieel vr)rsl-ag

over 19Ba/U "Vragen uit cl-e vergaoerin5l i'rorden elo,,ir hcin beant-

:.rocrd"Ile1li-n:a r^ri1 coir ,fe begroting 8O/e,l bi j l.ict pai'-J<e-r hebben,

d.a-n is er een :ete:'e .;ergeli jkin5 nogeli jk' Dc pe;::.:.ingmeester

menoreert Ceze i-'csten.

. Roel- ilaierink r'"raagt naar de voor'cerei-d-ingsl'osioi."

Lgx Drosten vral.gt naar cle bed-ragen zaaL1tutr oOfll en AlfBZ,

6 Bíi monde van Geor;:;i: ,1e Jong doet de kaskonnissie vcrsla6. ilten

b1o3gt grote i,racil(ierj-ng vccr het werk vat cre penningmeester tob

uÍtCrukkin6. lc konn:issie stelt ucchalge van d,e lennin[:'lecste;r

T De pla,ats van Georg. de Jorrg in Ce kaskornmissie wordt het kornende

'i:-, r i 5 nn.rl)Cïl ,"loor Ger', ld- ll,ls.;CIin};. ,C penning:'e i ster nerkt or'!:rl \/rrvr

crat er ook eens iemand- uit d.e an,lere geIed.in,1en van c1e vereniging

in deze konntissie moeien 1.'laatsnemen.

8 De pcnpingnoester lícht oe Begrcting 8.1 fBZ t'oc".l!r outspint zích

een rlishussic ovcr cle pos-b "zaaii:uu::r'"1',t ortrt cr cr"oor somnige Sroe-

pen te va:k aietraind.?Iloe sta:,t h.;t net ci-e bezettiuSsgraadz voor--

a1 na afloc1 van de kornpetitie'? De suggestie orn eÏ op cen bepaal-

Ce cr.atuni nee te sto;-rpcn, ir'ordt van C.e itand geriezer\ Tt'et het arllu-

riient d-at cie l-ecien voi-.r r:cn hecl- jaar betalen en kun:ren trainen

zol-ang za'ctai rvilt-en en e:ll zaalruillrie beschik-ba:r is. V3n te

vcren is nict i.e beiiijkcn hoer,-eel trainingsur6n 6rr in a1ri1 3n

rnei noclig zi jn" In cle Begroting moet met het maxirirum rekening



word-en gehouden. Iiet kan da^n a11een maax meevaIlen.

v.Gurp vraagt hct llestuur uit te kijken r{aar cp deze post be-

zuinigd" kan rnrorCen" Ie penningmeester zegt d.at d-it aI gebeurt"
Zod.ru. d-e bezettingsgraad. te laag r,rordtrwo::d.t d-it uur tcrr:g gege..

ven aan ,1e Gemeente"

ilet voorstcl van Jos ?asman d.e post Zaalhuur net 2000 guld.en te
vermincLeren wordt door d"e vergad.ering afgewezenrer waren drie
Yoc rs tenr,:crs

le sug5;estie van het Bestuur d.e eigen 1ed.en toegang te laten be-
talen bi j Ce thuiswed-strijd.en word-t door d.e vergad.ering afgewezen.

Le:-l Drosten vonci d-eze overweging a.bsurd"

Voorstel tsestuur tot verhoging van d.e kontríbutie net 1guld.en per
maa-lnd., (voor rekreanten en pupii-lcn !O cent) vrord.t met 6 stemmen

tegen aan€jenomen.Lex nrosten stelcie voor ook de sponsorreservering
à ,O0O gulden r.oor Ce Cekking te gebruiken. Penningraeester ze6t d.at

d"it toch iiei za1 noeten, ook bij kontributieverhoging.
Peter r,..Gurr, is iegcn omclat het vor:rste1 d.oor d.eze Begroting niet
worCt onclcrbour^rd.,

!l3cstuursrrerlcr ezíng:Àfscheid. uord,t genoinen van dc scheid-end.e

sekretaris" IIij r,rord.t benocmrl i;ot erelid. en ontvangt geschenken

van de k-o1legars bestuursled.en cn van d.e led.en d.er verer:.Í-ging.
iíamens cle ]d.\r"8. rvord.t J.Zuyderd.uyn door Jo Wassing de bond.spen-

ning aa::.rrcbocLen,

In hot bestuur i.rord-en gekozen C-e heren Penterman en Bei.jer.

nen zevend-e persoo:i is nog niet benad-erd,. Van uit tle vergad"ering
me1 d.t zich nienancl .,roor d-eze post.Voorzitter vraagt mand.aat van

d-e vergad.ering eerl zevende bestuurslicl te zoeken" ne vergad.ering

ili:,r,rt Jticrnee ekkoorC.

'i1 voorzitter i;eeft toelichting cp het pr-int professionalisering en

automatisering. Iiet zal wel leiden tot kontributieverhogingrma;,r
het a:ntrekken van vrÍjuilligers voor het Distriktsr,rerk vrorclt

s teeds nocilijker.
-/trend ilorclijk stclt voor professionele krachten te zoeken bij het
i,olcrrtvoorzieni-nrïschap. Aanmerkelijlc 

"toeclkoper, 
nit word-t recd.s d_oor

het Disinkt or:d-er.zocht.

Le;r Dros'ccn vraagt of Ce resterend-e aktiviteiten d.an t:iet zo

boperkt leunnen lorCen dat daarr-ii; een besparin;l volqt.

1ï



De vergadering geeft het Bestuur nandaat bij d-e bespreicingcn

rirei he t d.istnl<t over d-eze zaak"

Er is op d-it moment nog Seen scherÀa ontva-ngen va.n de Gemeentc

over het aantal zaaluren eR. d-e vcrclcling er\ran.iI": }<ilrnen op clit
mornent niet rcggen ue1]re Sroeprwaar moet trainen" ijr :-s op tlezc

manier;,een beleict uit te ";tippelen. Iict bestuur is hct za1, op

zorn martier tc nocten werken;het stelt voor c,en hardc,rc lijn tc

,gaan vcl 5cn. Lex l)rosten stelt vooï: d-aíI naarrolj -l'1 ;--.uJustr.1s oF

het 'Lerrcin lrrJ het Gemeentehuis ïe gacn traine:r. De vergad-erin,3

staat,achter iret Bestuurr,in rle nening d.at er a]<tie gevoerd

rroe t l,r ol',i-e:: n

.1 2 Ronclvra:9:Jan

op te richten"
denken.

n1 oem vràirigt of liet gecn tijti lrrorCt ecn ledenraad"

Íhj geeft de Led-en Ce raad. da.r eens ove:r na te

]ret iiled,ingsprobleeiï. aJJ;. Iioet cr ccn k1;Jilhgs-Eoel Booy sni;r1t

kor.,:,,i; ri c lionLcrr?

1J De voorzit-rcr sluit d-e vergaclering en dankt ir:der.gen vgor de

konstr-d<tiar'e opstell-ing. T:ij 'roet cen beroep op d'c lecien ori'

. hulp aa.n het bestriur te l'erl eaen"

J
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igaar aanleid.ing \íar. de problemen, d"ie zich hebben voorged"a.:n net betrel"-

king tot d.o verd-eling van de ruÍmtc in de sporthal en dc publikatics

hicrover in d.e regionale pers heeft d.e red"aktie d.e voorzitter van dc

Ioetinchemse Sad.rainton Club alsncd.e d.e voorzitter va,n Ubbink Orion ge-

vraagri hun mening orntren'r deze affaire te ventileren.

Beid.en blehen bereid aan dit verzoek te voldoen. Hieronder volgt hun rear<-

Beste sportkoLlegar s,

In verband net d-e gerezen problemen inzake d.e toewijzing van het aantal-

zaaluren aan cre d.:-rlerse loetinchemse sportverenigingen, wil ik hierond-er

graa[] e. e.a. uitcenzctten.

^ !^
-y"b,u.[!oe-r]-nohense jao.n]n1ion Club) heeft in haar bijna 1)-jarig bestaan

ali;ijd- cl-e beschj-!:kin.: gehaa o.rer de woensd.agavond van'18,00 tot 23'30

uur als t::ainings-c.,*. club/speelarrond.. Dit go1d. voor zolrel d.e ivlarkthal

a1s ook voor Sporthal Rozengaard.e(de laatste 5 iaar).

-D.B.C" heeft, sinds zij Sporthal Rozengaard.e ter beschikhing had-, een

sterke groei in leo.ental d.oorgemaakt. Een en ander resulteerde in een

Ied-enstop(ea. 3 ja.:r geled,en), die ock nu nog van kracht is.

-D.B.C. heef-r n:ornr:irteel een wachtlijst van c.a. 60 pcrsonen. Hierbij nog

buitcn beschou,iing gelaten het aantal nensen(tientallen), d"at niet eens

C.e moeite neent op de wachtlijst te komenri.v,rÍt. d-e larrge wachttijd.

Bor.enstaand-e geef i een beeld. van een lf ou:-"rrae, financieel gezonde sport-
-rerenigingr cïie er:n 16O-ta1 led.en(op d.it mor,ient) de gelegenheid. geef t d-e

barlmintonsport i'j.n dc breedte't te beoefenen;m.a.w'+ieugd-ri'redstrijd--,

ir,cclstrijrlrek-reatie- en pure rekreatie-sporters z+n Ln a1le f acetten ver-
r:J Ícr,Hooïdi;d..

iict cioor i.e gemcente g;enomen besluit, ons medeged.eeld. door hun schrtjven

van 8 sepi;enbcr ;lt, rbetekent in óén klap het eind.e van onze b1 oeienr-Le en

frnancieel gczonile verenigÍng.

Dool het tocrvijzen rran 6 woensd.agavond.en en 66nderd-e ged.eelte van Sporthal

Rozenge,ard.e(van 19. jO '- 21 .lO uur) ralsmed-e 3 kompetitiezondagen aa,n Orion

cn and-crc cvener:entc::organisatj-es, -s D.B.C. clermatc ged.upee rcl-, crat d-it

voor: dcze vereni-21ing onacoeptabel is.

!,ret naine d-e bcsl-issin,7,.,ran c1e Semeente éénderd-e ged,eeltc van Sporthal

Bozengaard-e(zie boven) aan Orion t@t te ttíizen, ternijl hier in cLe vooraf-



gaande bespreliingen ( z:- e lic t of f ici öle ulen-rocs ter) rc -'l 1 si rake v':;i i s

gcrircr,st cn die cns pas wcio necaedeelcl net h,.ur t::ieÍ va::. ö scptenber, li-''itli:l

vool D"B.C. als oen d.onJirSlag 'bij helCcre henel , te.ao;:: daa:: alli;s be'',ref-

fend,e trlnyss*Llï:ï1,,'iai-ne::srk-ompetÍtíei+ed,strllrienrfinalr.ciiil-e a.ispïa...-È-]

.voor hc-i; koritencic scizoenretc"- ëtc. rc':Cs ger:ègeld- e:r. vasigele gd- l'ras.

nc konsekueptie va.,n d-ezc gemeentclijke beslissing i*:, .iat ''ti1 een konplcte

rekrea:rtenaf dclinll van ca. .jO 1e d-dn niocten af stoten"-

Jul-1íc zullen ;e ku:in'-'n vocrsterienrcl-at een àer,3cl-jr,:c'-'.;sf isS'j--I€; Ín d.it

staeiu.n ci1 op itii; tijd-stip vocr het bestuur van D.E.Oo onult.roerbaa:: is,
zolr'ei r-tii sooíaa1 al-sook uit techniscl: en financit;sl oo,qpt,::i*;.

::,:

fk ho, p dat bovonst;i.r.,nc1e de Orion-l-erlen v:-at neer inzicht geof t in 1e si-
rai; jull-ic, begrijpcn waeron rri;

zo ons uite::ste best,loen Ce nu wel bekcnd.e uren .ieer tci:ug ic kri;g':-r"

XIet vriend.elíjke 6roet,
Arae -Brr-n1(man

\raorz,Ltter D.B.$;

*[t L t licO r' :

;e gang van zakon lond.crra cle sporthal-urenverdeling heuft c1e iLfgelopcn rnaan-

den ve ,:,1 'be:ror:ring g;obracht in het Doetrnchemse zaalsportleven en ztch

uiteiti6-e1ijk tocge spi-'cet to-t'd.e vcronigrngen D.B.C. e::r Ubbink-Oricnrruelke

br3irlern nÍct g.'e.lr-,i-l:íd ,U.11 net ae noncn le'..1 ontstane siiuati';.

Ctn enig inzíchi-;e gcven, vcor. zovrir nog niet br3 cle icdcrl bc):c:rd, orntrent

c1r,, 6-1lrr*. van zal;e:r ii:. d-e afgclopcn ::eizocnen, .l.raarin loetinchem beschii<t

o-./ir. ci.rn spolth;.1-, iril tret bcstuu-r va.n Ubbink--Oriott c,;n or,'erzich'b gcven

v3.n .ie nog;l;Ilt<).rr;lr.clr die sincLs -i 97'1 tl-c vercni;iing ter beschíkking stondcn"

fl:gS-l9-fi9ÉS--11-;..:7* r'ic::d' er getra:'nd' in g.lmnastiekzaLen r'lrcv" d'ames 
'1

cp 2 cn horclr 1" Dlzc -bearns ira,inden 1 keer 1t"li. in 'ía:::;seveld. en sltcoldc'-r

ltr.or hun conipc*ui-1,ír:r.rccl.:triJ(ien, ter';,;ij1 de o.rcrigc, in het C.istriet s1:i:lencic,

tca,:ls h:rl thuiJ-!i'..altit-ri,jd,r:n o-o 1:'io:nsd-a,geivt'nd. in Tcr'oo::':, í-r,-{-'Iic:l':-',ii'no

t;tcb clc ]:onst ;n:r ,r,: ;,poith,:I ;;Ï;;;;:t"*-tr*a eni.s,e vl,rrbíj)ierrng pJ-;r:,'br';"

-i;, ,,las r,r-tinits vc.rr cl-c rr-an(:s en, ht:ricrii om, cvena,ls ne (.Jzza'I)-tll, 2 lKc-l,'.:-t post,

i-n I']je Pol't te ira,iricn cn in hc:'i rro.,,:-eind- bij toorbeu::-b ci.o thr-ris;oedst:ri.j-

Lien -i,r,: spelc-r... J:' ''c:'t.i op d.istrikLr',iveau llleven of g99l§93[::.{!3! i-n

-',,,-'ll o ll ?.

:1._tj1':-!S,yl:yy,:*!Ií:-:-.:.t1. worclt ci.nc1 ja.nunri Sporthal lior-:enfla'"::de of ['ici-*

:,,:I- ;;ccpr:nc}" Ori-on krijg-i ilSl-lllg::gÍ.:1 in een treigerril hal i-n noetincitr'rrr
*'t

r;,.-r-" cp ilaarril.a.E 'l - u.r-r en op y1.1Cag ?-! utrl bovcnilicn blijÍ't in Cre.::-iclr:rerr
I



gedurende 2 uur cLe haI ceschikbaar voor een 2e training.

BJ.; het bestuur is verd-er bekend. d.at X.B.C, op woensd.agavond. hr::t trainings-
a,vond he,.,ft en àeze in d-e nir:uwe hal l,riI behouo.en, -r.'aarop besLoten worot

d.e volleybal corcpetitieavon.d. van oe ,^'ggggg*g* naer d" 9g1*glggggyggg t"
verplaatsen en deze avorrd. bij c1e Gemeente aan te vragena

lía '1; speelseizcen verd-wJ.;nt d.e trainingsgelegenheid. op maandag in Rozen-

ga.Lrd.e t,bnv, and.ere zaalsporten. Na veel onderhand,elen met d"e Gemeente

i^ror,1-u verd-er niets gewi.jzigd- en gaat d.e vereniging het seÍzoen t73-t'i9 :,n.

Seizoen ,79-t80 verloopt, afgezien van d"e rtvoor-seizoengevechten.tr om vol-
i.cence ruimte en in het sei zoen ze-.f slechts 1 k-ecr ecir haibezetting ln
Gaa.nileren vrij probleemloos, tot ín het seizoen t80-t81 g!9lig91 rr0osselirl

iilai-r is, r;aarop Orion ui-b Ie Po] d-ieni te vcrdr.qnenr'nred.erorn halruimte

inl-everenC.. Iri i..eer ten koste va"n lanes 1.

Gaz.:ert he-L iate iijd.stip ',,Iàr.rop alles bekend. ',ras, rrerd- hicrop doo:: het

Bestu-ur niet gereageerrl. Ve1 e gebeurtenissen spelen zich nl . af j-n ren

rracantieperiod.e. In 1e instanti e zag het ervoor J.e vereniging 9fl-t:SgSl-
9S_gll:gSI rlog i.roeviger urt, 16 teams minder in d-e competitie, doortlat

d-e d.ond.erdagavond- voor het competitiegebeuren gernlst zou moeten r'rorqen.

Na veLe tussen-voo::stellen kiram het huid.ige rooster tot stand-,

In d.e jcugus;ec'cic lrcrrder. "slechtstt 1l ired-sirr;deri elde::s gespeeld. Gevo13

vanecn cursus over 2 sei-zoenen geplarrd, Slechts éénmaal word.t uitgeweiien

naarrrDe Pol" in Ga,anc-eien, rÍaari:i; { l;eCstrijd-en nog niet gespeeld. kurtnen

noraen doord.a*, deze hal cp d.it monent tot 18.00 uur iep.v" 20"00 ter
beschikking sta,;t.
1/oor clistric'"rswecLstrijclen moeten ín totaal 6 nocd"oplossingen i'ror:cietr ge-

vonclen, TraininEstijcL is eï voor heren en dames 1 op vfijdag voor 2 uur;

r.roensd-ags voor d-ainc:s 1 in Oossclo- en één d"erde CceI Rczengaarde voor

heren 1 , waa.rd.oor d-e huiti.ige problenen voor D.B.C. z--i.ln ontstqan.

Yaak wo:rql-t Ubbrnk-C::iol't .Tslructen dat ze als vererriging tn:rar ;itbreiii-cn"

lit zou r:cliter clt:o:r d-e loop ct-er jaren hecn d"an wel duidelijk raocten blij-
kcn uit cic tocname van trainingsuren in cen sporthal. nÍt is beslrst
ni e t he t géva,1 , oerd-cr he t tegc:nd-ee1 .

l,[.u,v. d.ermes 1 en heren'l traj-nt ge'ln enkel jeugdlid- of recreant(e) Ín
d-e sporthal . A]l-c overige uren zijn nod"ig voor cornpetitie-i'recistrijcen,

lr,aarbij ng evonrreol teans zijn betrokken als in: d.e [crborg-Varsseve]C--

s e pcri ocle i'an t 11 -''l 6 .

N



Gezien het feit ciat e:: j-i: noctínchem 1 sporthal te veriLel-en over 31 "OOO
j-nlroncrs (f jan. tE1 ) iraarcioor de ter beschil;l<ing s i;a:rncle haluren per
voreniging vri; klcii:.l zal zijn, uiteraa.::d. heef t Orion hi:;:: volleciig cegri-p
voor, Heeft het Sestuu:: van c1e verepiging gemecni z:tt:Lt te moeten bep=,r-

lren totc
a. Halruimte voor het spelen varr competitie-'.red"str:ijderi op alle ni.,'eaus
"b- i{inilnaal 2x p..",r. trainingsmogeli.lkheid voor d-ames 1 cn hercnl
c. ÀlLe overÍge 1:d,en, zov;el jcugd- al s recreanten als anilere r,rccstr:,ci-

spelers, zulTen in gymnastiekzalen moeten traineir.

iiet Bestuuï van ubbink-Orion is d-an ook de mening toege.laan d.at:
ac het aantarl traíningsurÍ:n, die d.oor d.e loop der jarcn a1 sterk veriiin-

d"crd. zi3n, vocr oen vcreni-ging van meer dan 500 leden boslist niet
bi-titenËpori.q hccg te rloemen Ís en dan ook h.i. nict verd.er ierug-
gcbrach-L l;Lmnen iroi'd-cn, lraarbij dan tev,,;rs itr C.c v,,r:e:rigrntl zclf
beslist kan r"iordeii -rr€Ik€ groepering c,eze uren zullen .geb::uiken.

bo )e problemertiek steeds neer zal toenemen bij d,e huid.ige tend,ens van

vorschuivi.ng van veld- naar zaalsport bi3 gclijkblijvcnde te ver:d.clen

ruim'te.
c, Toerrame -ran 1er:eirta.1 b5 vr:rschiller:.d-e takken vatl zaalsport in ,rreostrijd

en recrca-tiof vc::b;"rrà nict te verni;den zal ziji:.
d,.t'Íieuire 1reret.i5in.--er-;;11-en onts'raan traari1oor c1-etll-r1r;51 etrenil nog snel-

ler ioenem:ir.

ilct llerstuur zj-et j,n ír;its naar'6ón oplossing n1. er z,al er:n sporthal in
|octinchem bi.l noeten"
De rnoeilijkhedcn in de toekomst kunrren alleen nog maar vcïergeren voor d.e

zaalsporten. Uj-tera.rrd 1i-gt het b.i-; geen enlcelc tak van sport in cre bodoe-
1iii6; on elkaar hct le.,'enfrzuur of onmogelijk te makcn, integendeel- hct
Icc'cinchems sportlcven za1 e-.I]<aar in de toekonst juist heel hard. nod-ig

hcbben om al s vereriígíng goed. te kr-rnnen blijven functioneren.
ii at zÍch inomenteel- tlar:, cr-,k afsper:lt is geen zaak tusscn Orion of D"Ll.C. r

dezelfrlc problcnen }-rac.ocn zich k',-innen afspele:r. t.o.v. bijvoor'becld tiuee

io ta:1I anrtere .rcrcl':.i i1:i.ngcn "

R. Jlooy,

vcorzi tter"

a
,,L



c(jlTTIl-1;U?IrlF,r,Gr-iLll\iG SEIZtTTX\j 1 981 - 1 gB2

1.De ccntributíe bedraagt voor het verenigingsjaar 1981-t82
(f au,qr-r.stus tot en met 31 juli) :

a.senioren geboren op 31 d-ecember 1963 of
b" I{ecrr-a,nten

c"Jeugdlcd"en geboren in d.e period.e varr l januari
tot en met 31 december 1967

d.Jeugdleden gebóren op of na 1 januari 196'à

d"aa,rvoor:; f
:f

1964

3ï

31

| .l-'J , -
aaOll(Jg-

1 1',à 2-
on_./vt

2.Wtjze van betalen;
a. per giro:gironummer 3957446 ten name va,n S.V. Ubbink-O:rion

nntillenstraat lzt te Doetinchem.

b" per bank:Gemeente Spaarbank tc Doetinchem; gironunner

'",an (ie bank is 809604, onder verrr,relCin;,
t"ilotr-. S.V. Ubbink-Orion, rek.nr.93"60.17"31 Í1 .

J.Betalrng van de contributie d,ient vooraf te geschieden:

a".per termijn van tt,ree maand.enc voor 1 septemberrl nor.emberr
'1 januari-, 1 naart.
1 september, 1 januari.

s ep tembcr.

en d.ergelijke zaken s

L.per iralf' jaar
n nrrT irc-v 6 j vr tluu-

3 1/OOI

S1/OOr 1

U;i jaarcontril:utrc d.ient d.us voor 1 maart van het verenigings-
jaarbe zijn volclaan.

zi,Irrlichtingen over betalingen
-T rt^...-I o !W(rrl,

/.nti11ens t.r.aet"t, 34

Doetinche rn

Tel" 08340-2693E

^? ,t'l,l;;i' -- Li lA': - ,' ''.
)(

I

----. Hci'en 1 een toernooi Ín Luxemburg Tiron?

--- ijteana Boekarcst, t1e Europacup tegenstand,er niet klram opd.agen-i

--- -'rire:- 1 ooi- in Hi:rie:i,'j;)-. het toerno, i winnend- e.r;1t-,te,i:?

*--- lict rrílrtaire tean rrc+t l-2 werd- verslagen? )
---- irj-n Rs.tcrink met de milj-tairen meespeelde?

--.- Ook ue L:;,.r,,pioen va,ï'r D-ritsland- Leverkusen, met 3-0 geklopt l'lcrd?

----J" Fír,,tbergen r-rit Zevcnaar vind"t dat Bert Funk a1 s trainer afhan-

irr:1!1h i i van het lverk van Pieter Murphy en Qui-que Ed.elstein?
ï': r : -- '^ ^c]-ricrla:rd-cr ve rt.!T ilL L ., uclacrland-cr vermeld =torra: 

"f fi.

-)



lladere E,rgevcns betrclfeir,.lc Ce verenigin.5;:

Samenl; tel11::g be stuur:
Voorz:i ttrr : i., icoy
Secretari s :ií. Pcnternan

Pe,:nningneesii,:r :J" Elice,l

.-:rtill-enstr:a; lrj 2í:9:-

C;enstraa.. t 622 ?.JOac1

Gloen -,ran Pr-;ns to:r:r'*'

2461 8

1i 33209

253',o1

noesburg

aaB4-3712
622 2306"

258a1

26ó21

3.iil3 2

+227 6

Leilen

l-aan 1"a,

: -i1. Iioflanrl ilinthovenlaa,rt

:1 " v;.n liaarlem Zr-rivelr'rcg [,!
Iii. tsei.;'L: l,,iiolenga:irde l5

,Jorre sl-.onden-ti c,ad-r:es s1{. Pente rm:r.n Caen.straat

Samcnstellinli connissics e . c1, ',

lr.Iist::iotshjrLs ï-1. va:r:. Iia:lrl c;,t Zuivc:liveg B!

Lo Drosten Einthovenlaan 2:i

.l'-o ,B.:cn Buri:l " d.c 3ru.rn:::tra::t 155

K" Lrerl-c)lal')lr Iloutsnastraat 'l 6

d.. jeugd"commissie:R. Hofland Einthovenlaan 17

B. Duurkens KuSrperlaan 16

C, Linzel M.Casinostraat 6

'o.itiedst::r.ier-regi.stratic,ri" lIofla'.nd.r.,Jintl,or.enlaa'n 1l 33249

c, sclrer C-sr:ech torc oSrd.rnator : G, Thi;s sen r J. I. ricnnedyJ-a an ii1 51 2

33209

JZ -lQrr

) )t-r'J

;. I'le:rtink Ussel-strir .t '11 i123?-1

D. l,:.'entsen K::uisbe-rgscireg 1 l) 25t)69

e.recreantenc ltr" Konings Deilhorst 66 33039

f " iiiini-e:,:pros r n. D;urkcns KuyIrerlaatr 1 5 32U0ó

-l

LiTCn ÍT ll m,1 rJl - Ll '' ):Ll !

l)ilnes 1 van Ubbinl<- O::ion pas langzaa[rr olr ganr] kon]cir?

Zij nog geon tr:,-.rnooj- t^ronnen? 'l

Zij ircL toernooien sp.rcf clen in Iepcr (lef ,Eii:) , Den I{aa"l,

Lj-chtenrroord-e en Ic,etrnche:a? (

Íriij crop ví:.rrtrouvíen r;at zjj op 11 oktober i;cl startklelar zljn?

Renó Strici.,l;ol,f daa:r voor zorgt?
])l n:_1-t.-,1-.1-c1r1| he :cn j n clc |s11;r"r:n:,r ,,t'i tj n l-i tq13r:ha.jre] cl rr n
d c o :r -.;:,:ct-Lr:r.r": Vali.. cnbc::3?

Ubbink Crion cp j a=ccmber tegen hc-bzelfcle l.lar1,inus Val}<cn*

be::g be:;e:-',?

hlij .,1 uiti<ijken naar c1e .iJuropa-Cup op 12 eti 1)

I

I (

rl an nmh,-rr?

I(OPï V00R 1 5 il0viii',tB,iilj INLJl,rrÈ,:";.
44
lt



nj'[lX SfiJD(ilCLl: tt..... rainstens vijfd-e ooonooo."

De ontnioeting mot d"e nieuwe traine:r fcoach van c1e ci.amesselektie van Ubbirr,i-

Oric.n viudt plaats tíjdens één van de pauzes tussen d.e tre.-l-s-br4d-en van het

toe::nocí van Longa Lichtenvoorde. De eerste weCstri;cl valn r1e dames van

Orj-on i::r d.it ioernooí is net afgelopenl a1s ik René on'unoet in cl"e kaniine

van d-e liamelanChal. Dr: zojuist beëind.rgd.e wed"strijd- is door de Doetinchense

danes rnet 2-o gei{onnen tegen een frj-s en gedegen spelencl CeltonufVCC rit

Cu.yk. Ien tcvreCere Coach? Dat blijkt niet helen1aa} zo te ztin,

Cok in C-eze.-:.iedsi;rijd. heeft men zich r;eer te veel laten leid.en ooor het

spel van de tegenstander, IIet kost, aldus d.e nieutre trarnetfcoach nog

steecrs moeite on d.e uiigestippeld.e lijn vast te houden. Zodta Ce tegenpartij

befint te ":oi,:e1en", ;aeri C-e Orionàanes in deze"rcnmeligirei-d-'t mee.

Tocir hoc,pt Fené StrÍek'rioid na C.eze d-ag Ce juiste opstelling gevonden te

hebLon. Hie'1in is.i:m ock tevr:,ns het belang van d"it soort toerncoien

gclegeir: he'u v1nien van eíJn min of meer vaste basisopstelling, O'reriSens

rrii riit piet zeggen, d-at hij niet bliift zoeken naal mo:qe1-i.;khecien on

ano-ere sysiel,e:i in te bourren, a1 smeCe om iets te gaan proberen net speel-

ste::s die iets anders kr.:nnen. René blijkt hierbij met name te doelen op

;'ionique Boo;.

;4..;'.j 1,,.,1 2

Gevraa,gC. y.aar cle relatie tussen d-anes 1 en 2 stelt hij, dat cLe ttrei:de

<aliituur van Orion bestaat uit rneisJes, d-ie (nog) niet het ere-d.ivi-sie

nir,.o ha1en. I.i.] is overlgens gel--,;,iikig net het feit i-a-L hi; r,, o.: hat tl^rei:rie

te;.,m l<ap tra'nerit vootai, ondat d-ii team een duidelijke verjonging heeft

6.oc,rgema;:l<i;. |ir iopeir in cit team 'oi.ina allemaa] roeisjes, d-ie ctÍcht tegen

lte, i nivo van het esrste tean aar:. zitten en van llie in het bijzond.er

Sat:c'-ra flier-uris (aÍ}<omstig va.n Sparta) een ,groct talent ís. Hoop voor de

toeklrmst r-'l-r-rs! Iri i.rit rre::bancl- maakt rf.ené melding vatr Ce gelukkige omstan-

c:-ghi:id, d;:t ):ij een r,ritstekende samenwerking heof t kunnen opbouwen in
xoltr: tiji. net Frits i'.Iieu-,r'etrhuj-s, d-ie de coaching van dames 2 nede vocr

z,.ltr -rekcnini.' z:t1 .r'Lor.rcn.

I',-i!,xi'i,:J Èidsc.rx P .tií .ljii:iiir. 
"

Ilr t,:gi:pstell-ing tot Ce rcanager van het e.,rste damesteam, llenh Hilve::ink

ci.l-e het pn6;:;r:1i;k acht, clat op Lret aLllerhoogste nivo in de ere-d-ivisic

::ee6;ed-aan kan ,:r;::':l-etr, is ii:né Stri;,'aold van ir,ening, [lat Jit seizoen c'Yr

liaatsje in d.e subtop i:et hoogst haalbare is. '!'iannee;r ()rion er niei: in

:i:l-]l;.gcn ninstens viifde te liordLen, d-an ís er volgens hon spra-l'.e va:n

c1;l r-rrisi."díking, d"ie hq zich ooh persoonlijk zal aanrekenen.

') -lÍe,rst d-e konr,ei;itie noet ooi.- het nationale'oekergebeurcn niet als eenri
I



bijkomstigheid r,scrd-en afged,aan, Ïs het kampioenschap d-an misschien nog te

ver,omd.eldeclerlanclsebekerkanOrionze}<er€o11}IoC,Icjemecsp-reken.
De eerst'olgende tegenstander yerbuntfwc mag geen onoverkomelijke hintter-

nis vornen? waaÍr}à in een uj-tweclstri.jd- het zuiÖ-LÍmburgse van Houten ovel-

I.íonrlen mOet'''ro::d-en.

lírx rs nmví srnur!íclr?

In het rocente veried.en r,ras hi.l als speletftra,,ntt a!'ticÍ'bi', \rollveri'ii

uii TerboÏg" i(et ]:et ec:rste heren-team van rleze vereniging prcnoveerdc

hij het afgelopen. seizoen naar de nationale derd"e d'ivisie' Iiei -"Crtreli

van Rcn.é ,ras 6Èi1 fikse aderlating, welke nen pl'oJeclt 'ue stelpen nii t

hct aantrel,l:-ei1 vari i(oos l,[end-e1s(ex-Orion, ex-I]lok) ' ]e d-ag voor c1i't

intervii:1{ i+erci ec}:ter bekend.e dat l(oos lvlend-eIs zijn hanci g4ebroken heeft

en daaro-oc':r .ic,:riopig uitgeschakeld- zal zt)íL'

Forneel is Ï.ené s,;::ieknoid nog gerechtigd on voor lio]-l-r'erijs te spelen

maar }i! acht ctit toch ,,,e veel .ran het goed"e, nu crion hem nocig heef.t.

Promoveren is voor hetn or.erigens niets nleu]1rs" Rc 'd's iir \rroeger jaren

.;,.as lrij ars spele rf trr,,ne' ai<tj-ef bij Orion en maakte ín d-Íe hoed-anigheid"

c1e p:romotie van het eer*.ie herenteail van d'e ilreede naar cle eelsie d-iViSie

riee, irl.et de konst van Pieter l',iu::phi'-;sr4';f.en hij naar het tt+eerle plan'

Ii i ,;a,s o.e rece;r oli el-c.els :.;-: r,ol-1-;;, 
-r'a1-;eiuL-' +'e 3a:'r: helroeven' tii' t-

einiiehjk: i-s hi;,fan toch in zijn gebocrteplalats teruggekeerd om te trach-r'en

zijn kund:-gheci-en hicr irr praktrjk ie kunrlen brengen'

Ul,iOTI lis ÀIP;rÀili,?;;l'I "

À1 stra,ii:cl e::0cach -,'an cie ilamesselektie voelt hr.1 zich sterh be'uroieken

i,:j i,et reilon cn zcilen van,leze g::oep" In bcid-e lioedanighcd-en beschikt

hi.l over ec:r grote v:rijheiul ""'an handelcnrte:;'urijl I{enk liilverink a1s inanage::

de ori;,:.nitato::ische I'-ant van cre za;;k gehecl voor zljn rckening necmt"

/\.. -..j ,--'k, ^n'i- --;=..,i, .ii t ,:,:n ;'r:zoïf tic siiuatie. Pfobli"'n ís i^'e1 , ciat liet
'\.1 ij j- u*l ( u -- i - 'Jr: J

,,.1i.,.i,ttij.1 e-.-cil :;enaírkelijk is on de emoties op é6n of ;,riiere -v.;i.j ze aÍ. te

.-1i^ n^a n1 nr,.t,.-r"r -, r. b:, herr l-aur uLocr. Positief h-; cir i ''u1-i'ls is e da'u r''e
L)du!,vu vf -j' rv-+_-"_l

sfce:r in crc g:roep goeci i-s. .l-,uiten ce rEedstrijclen is s1 Q(rrÏI uitsieket:i<:

sf-sr,;ro Prob}eern is ;rr:g vel , dat a1 s net tijàens dr: 'r'rctlstnjtl raisgaat' er

nog onvold-oer.ae cpvang is. llj t beteiient natuurll.l}: tocll Q{':í} e>:tra bel:'s-

4i.ar.rrnnlÀor:a3g},I{ijiskortomdagennachtrnetOrionD?Z'L].Í].JtpÏo'-ULii€1 VUUI

blccm is tian on clc,:zc eilo'uioli.ele betrokltcnheid- te I'-ana]ilser:en"

4^'
I Jt)



C,ITILiIST-L SUir'?

Dc nj-cuwe il'aincr/coach is nu ruj-m een half jaar berzig oiIl een goed- d-amec

tci:r,i:r op tc L--ourrcn" Ie ïesultatcn in de meest recente toernooien l{aren

riie-b l:ilr:t. 'Ioch ziet lienó e en o.uiclelijk-e vooruitgarrE. .'l:r i,'is tot op ilcàen

na'buurli3k ot.llrust in d-e se1 ektie-grcop, ne basis-formatie siond. niet -rtst.

Dt meis jes, cl-ie op,gestclcl word.en, zull-en e r varr doordrongen ,noeteil zijJn,

dat zil:rr cian o,ol: mo':ten staan. Nieutre speolsters zoals Charlotte Verbunt

zu1Icr:. ingepast moeten rrorclcn in het aloud.e Orionstramien. ne vooruii*
ga,ng op d,cze punten is volgens René Striehl;old. eohter d-uicielijk zichtbaar

zocr.et, a-1-s cind oli-Lob:r d.o konnpotitie begint, er rnet Ubbirlk/Oriort rek,:"-

ning gchoud,on zal itoetcn lÍot'd.cn.

Benno Duurkcns

- 
-)! oticii_L,!c.t t)FGi]Li,-Ti i !

|; ()r'ion.-;:p::r; rortlt via dc trainingsgrocpen uitgcd"eclcl.

lc tri:.:-ire::s zi,jn }:iervoor vorantwoord.elijh! ! Als íemand- niet
-'rr".ï-,\..': - j q -..?i-t .Le aarr.vocrder een cxemplairr mec vocr d"c',, ,.-
llr-:o:' ii'rder l-j-d. is er ecn Orion-Expres.

l il d.c-.cr,:lbi:::: He::cn Ubbinl</Orion - Stcana Boekarcst (Roemeniö)

24. J0 uur

.L2-*:::ySftPSy, Iamr:s irbbink/Orion - tí-iirtenrot (Oos tenrijk)

20.30 uur

op d-e trainiir;
aft,r ezi gc.

Ir-;cic::e n C.1 e op zatcrcl-agmid.clag de thuiswed.strijd.en va,n d-artcs 1 cn hercn 1

ril gà,xt br:zor:1.:urr llicnt in het beztt te zijn van ecn geldÍg toegangsbet'ri.,is.

n:-t tocgangsborirs kan zijn: je liclnaatschapskaart (aic tr:.1g je als ;c
contributie bctaald" is) of een kaartje d.ie je aan cle ingang kunt leopen.

i(;cle:'1 ecl"e.n iro::d.on cvencens van eon toegangsbewijs voorzL{}rr.

Àtr.- ;c cl c liCriaat,scl:apskaart vergeet moct je een kaartjc kopcn rra:rt de

controlr;urs kr-,iiulln natuurlijk niet allo l-edon.

I,iuirolracup'.1.;cr.; t-ri1 cion z-'in bui ten beschoulring gelaten.

V."L]f-l?RiI DI ji i-ï ORIOli-li1GFJS

tt Ittli+ ](cirij rji.rOirl 1 5 llovxl,{Bi]R IiIL"lIJliR,I\M



1 "i:ir:m?
L . ..U U '.,1 tJl.J L: ,

3. ticeveel jaar ql bij

ljbbink-Lr: on?

.i-. -lrctief bij Ubbink-
i r.--i ^.^ -1 ovrlvil *!L-o o

5. Iiaarom iroud. je je
zi3 net volleybal?

6 " !':.lvo:ii etc ie ain bi;

'Jh:'ir.l:-Cri ori?

7. Ne reC-en van antt-

r';ocrd. 6 "

:-;..roïi etc si.eler( s t :rt
Í.,r,rdait htlf zt1

12"3cste trainer?
1 1,, S-Ler".kste col,:r;)r'/

1 ;" Gr;, tstc i;:,'t:-s r.'an

rLe vereniging?
1),Stcrkste L-.';v, 1 ,-utt

c1c vereniging?

16"'vlens voo:: ae

v(j ri;nigr-nLIi

1 I . G:rcots tc.: tel eu:rs te1-
iing bij './c11e}rba]!

1 i. íoc;rbcr::iain: voirr

bel;1.::rgrijk due l-.
-i ! " 

fielkc kleur soi<hen 
"

L-; 'r-os'rrijci?
20" l'avori c to yell bij

1 b jaar

) i^..-
) JaaL

Spelvercleels ter

Cnid-at Ed-itli and.ers al--

icen roet fietsen.

'1 O,al:.|es o

Iiet is lnrn eigen

Gabi Sal tarel-l-i
Te gel., speelt,

tean

8.
Q

' t-t:'À I..§\ ,-\W" i

\ rt\t vö\
í''.\v ^ \ '\\"' ,-...$\ .

.1 l" Sterkstc p,'uri; van j c:e1f ?

11 . Lastigste tcgcnstance:.'? Spari;a 2

li'atra ti sr.re.

Ilrits llieurrenhuis.
Onbekcnd"
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AItBiTEÀGE

--.zoals d.e ti tel a1- doet r.,ermoed.en gaat d.it artikel over scheicsrechters en

hrrn prestatics, lIe t is bed.oo].d. voor scheidsrcchters en speie:s"

I,Iu clc competitie neer'I;egonuen is en ongetwijfeld' al enkele teams erg c:rte-

vrecen zijn over de prestatie van d.e één of and'ere scheic'srechter' noeten

d-e ilensen van dcze teams zich echter we1 realiseren clat c1e scheid"srechter

probe.;:rt on onpartijd.ig en aan het niveau van de vred-strijd a;:ngepast te

fluiten. En vorgeet lriet d.at d-e sclleid-srechter ook voor zi2 pl-ezr-er fluit"

}:s ais je het niet met e.on beslissing eerrs bent, vlieg c.a,rr niet o]: d.ie

stoel af , naar bed.eni'. d"at hii/zíi ongetwi.jfeld- een reden heeft om anders te

hanclelen d-an veltr'acht. Laat heri rnet rusi! A1 s u a1s spelei "l-e 
scheiisrcci:-

ter slecht vind. fluiten, heb'b u een betere method-e om dít r'ot uítir:g te

brei:gon, o.an algiessie, namehjk het beoord'elingsf ormulicr'

Dit forrnulicr rnoet àoor d-e coach of een speler na iedere gespeeld-e wed:

strijcl ingewulct iior.cen, cn d:-ent met het l''edstrijdformulie:: rngeleverci te

t,rorclen bij l',ntoinettc Hofl-ano-"

op d-eze fornul-ieren ku:li u niet all-een een sLechte beoord-eling schrijven'

--rr nnrr ac.ïr .,9,.:,J-€;. U beOOrd-eel t d.e sCheid.sreChter naal aer'nleiding \/an
:LIAG! vv! e?]- L'

,r1nfhuu, prestati'es(objcctÍef s'v'P') op o'a' bovonhantlse technielc' ond'cr-

lrands , hard.cf z,irchi;r.r aanval en opstcl1,ngs-fnatfoutcr:.u cliont bij ied-er pr'mt

aan te strepen i.:at uvi iircning is;s1ech-urnatigrvoldconcte en uitstekend'"

}aarnaastiser:àcmogelijkheid.omopmerkÍngenteplaar,tson'Eierkr:ntu
uilr grieven kxi;t; c1,,t hij/zij o.,:rLuideliji< aangaf e niet oplette' partÍic1ig leek

te fruiien en r.rat e:: nos nee; voor opnerkingen zijn"l'Íaak hier rustig ge-

bruik van, t;ant do scneicl-srechter leert er lfeor t';at va:t, en op d'e kopÍe

van het beoor{elings:lornuiie-c s'r,aat geen na,an \ran eetr' beoordelaar'duso""n

In1 erroren d.us clie fornr-llicren, "'an iedere wedstrijd-!

À1s er nog belangs-bellend-en zijn oril een scheic'srechterscursus te volgen'

Icunnen U"r" r',urt,.tcn zich tot ini; r'renden' - l'' geef ze dan op voor een cursu§'

Schoirlsrechi;ers lce.n c1e rrerenigirng a1 tijcl gebruiken, omd"at het aantal

or)Il.;).Jt;tie spc,]Lcl:('lc ieans ieCcr jaar g::oter rvorclt'

op.ger,.en of vragcn i:ij Geert fhijssen, J.F. Kennedylaan 30, Doetinchcm' te}'

oBl4c-2487 6
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