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Ook d-e gebo,.rte rrai: het óerd.e numfner van Uw a1ler Orion-expres is i,reer

achier d-e rug. Het ki.nd" Ieeft, is: wat klej-n van stuk, maar ve:keerd-

overlgens rn goed.e gezond-heid. I i, 
r:

Deze expres komt ter wereld. op eer: moment, waarop Doetinchem en met rrame

d.e vo1leybal-liefhebbers goud.en ;t1;Aen beleven" Eet eerste hcren-team Yan
:

Ubbink/Oríon staat bovenaan in de: ere-divisie. De eerste Feriod.e-titel is
bínnen" Iegene, d-ie d.e land"elijke .d.agblad.en van d.e laatste-weken Ieest,
zal ontd-ekken, clat men ook in het' r,r'esten van ons l*d tot ào-bewincling

is gekomen, d.at cie hegemonie van rd-e rand"stad.-teams voorbij Ís'
I

ïn d.eze aflevering treft U een inrterv-iew a.qn met BeÍ! it,rrki d.e suksesvollc
t"tratner/coach. Toen hij aan het begin van he* seizoen verkond.igde, d.at een

}<ampioenschap voor heren 1 er d.iki tn zat, za1 menig.een ztch,aehter d-e oren

i'i':
§en kwalijk bijverschijn.sel van dit §ukses zoB krlnnen zijn. dat de rest van

:''
de verenigíng te zeer naar d.e aehtergrond verdwijnt, Oolc op ander nivo
r.rordt er ec.hter bij..Ubbínk fAr:an heel aard-ig voIleybatr _,Segp.-ee1d,.

Zo vs d-e -,'ereníging met twee aspiranten-teams (3ongens""en-'neisjes) en

6én ju:rioren-toa"r ( jcnger''rs) vortegenwoo.rd.igd. bij c1e finales -ran ,le open

nederland-se kampioenschappen, d.ie op 1t d.ecember 1)81 in Ned.erhorst

d-e;r Berg en Bussum'nord.en.gehoud.en.. Hee e.e:r jongensteam zover kon kome.r,

leesi U in d-eze aflevering.

Vo1-1eybp1 is een relatief jonge tak van sport. Dit moge blljken uit d"e
I\

regelmatlge bijstellíng van de spelregels.-.0ok hiervan vinclt U in d.it num-
't i

mer d-o H:eerslag, mid"d.ols een bijd-rage rra.n o ze scheid"srechterskoörd.inator

Gee:t Tnijssen

';,lliet elk art-Íke1 z;u-11en dÍj noemen, maar d-at a1les zeer lezensr"raard,ig Ís,
zult LJ, na,lez!l+g'kurrnérí'beamen. Hopelijk zet het U aan tot het schrijven
va:i een ei.$en " :t s torvrr 0

Iai I?u.Èd- Hofiand. d.e stcncil-machine en Alice Aa.itink d,e type-machine wild-en']
be.i-ie:renr'sie.rilt Ce reclak'tie clankbaa::" Zond.er hun med.er.rerking uas cleze uit-
gavc niet rycgclijk gei;e';sto

Benno iluurkens
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Jarenlang ging d.e herenploeg varr Orion d.e competitie Ín als ei:n zekere
subtopper. Tal ent lras in ruime mate aanweztge maar de.roorbraak naar een
toppositie liet op zich r,rachten, Dit jaàr lijkt de mogelijkheid reëel ont

een da^nig woord.je mee te spreken j.n d-e race om d-e landstitel. De rnan,
d.ie cle Orionploeg hierin gaat begeleiden geeft in de volgende regels ziln
vi sic.

Bert F*nk ;:naakte d.e stap ,rur, ,"t1|'lfi*? t!" ubbint/.\rion zeer bewust:
trln Ge1d-rop was ik na twee jaar tegen d.egradatie vechten vrat uitgekeken
op d.at vc,Ileyba,l. Ik T/ri1d.e graag een ploeg trainen die hoger in d.e ere*
d"ivisie zou meedraaien. Bovendien had. :-k bij De Lampenier të veef 'zaken

buiten het trainen, te regelen. De trainer is d.aar ook zorn beetje
manager en dat vergt te veel vai: je tijd.,il Waarom viel d.e lceuze op Ubbink/
Orion?rtAllereerst heb ik altijd- graag naar d"e heren van Orlon gekeken, a1s
tk ze zag spelen d"acht ik vaak z iat dat is het" De speelwijze sprak me tvel
aan. Bovend-ien heeft d.e ploeg mogelijkhed.en om hoog mee te clraaien.
Daarom viel een ploeg als IIAVII aI gauw af. Ook d.e organisatie van de club
hier, steekt goeci. in elkaar. A1 met al was Orion voor mij een uitd.aging.rl

cr-iizà:llrll<,;0í:rj
Inmidd.els traint Bert Funk d-e jongens van.Orion al enkele maand.en en niet
zonder sucees. Op imposa,nte nijze vrerd.en enkele toezrrooizeges binnenge-
haa1cl en oefcnr,red.strijd.en tegen gerenorneerde tegenstan.fers gewonnen.
Insiders slaan d.e ploeg momentecl hoog aan. Bert Fi.mk: Ja, inderdaa.d.,
de voorbereid.ing verliep ontzaglijk goed. Voor we begonnen lieten de jon-
gens duidelijk rieten Cat za i:at veel anbitie een poging tiiilen ondentemen
om een hoge klassering te bewerkstelligen. Verwonderlijk is d"at niet,
want als geheel is i.e ploeg nagenoeg hetzelfd.e gebleven en speelde in de
tweed.e helft van hei vorig seizoen al- erg goed. Zotn Taar of zes
volleybalt deze ploeg zeer bewusi, er is veel op tactisch gebied gestu-
d.eerd en nu word.en daar d.e vruchten van geplukt. Na zo veel investeren
moet het er uitkomen, hopen we.rl
Het publiek kan d.us een team verwachten zond-er veel nieulve spelpatronen?
Bert Fr-rnk:rrInderd.aad., we zijn niet met iets nieuws bezig, het lueri'; van
Pieter Murphy en Quique Ed.elstein i,'ord.t afgemaakt.rr

ra rïlptcc n
De overwinningen in d-e voorbereid.ing en in d.e competitie hebben de regi-
onale en lanci.elijke pers r,vakker geschud:rtOrion aast op titelil Lazen we ín
de Geld.erlander-un i, tt NRc/Hand-elsb1ari.(16 nov.)gaat Frits Suèr in op
d,e grootspraak van Bert Funk(rtWij ivillen kanpioen worden) tn net laatste
artikel iaa-t tsert Funk vermelrlen:lrriie ireef t een spelverdelei aLs Raterink?
i,lie heef t aairvallers als Brouwhuisrliellink of lniesselink? Ee wie heef t
een speler a1s SaItarelli?rr
Iloge verr,rachtii:gen d.us van Orion, brengt dit niet een te grote óruk op
het team? Bert Funk:r'Ik denk het niet, de spelers ki3ken a1leen naar het
kampioenschap, d-at is tiet d.oe1 waarnaar we streven. Hoever we komen zien
',,re wc1 . Juist rlic clruk is voor de jongens een uitclaging.
Ze ziln er aan toe en Íedereen nu"ft_e.,r vertrouvren inlrr .

(.) Li m0uw
Hoe ztr: je rer:ultaten op langere térmijn? Bert Funk:rtA1s je cloze situatie
r.rÍtt continuerei'r mo,:t je een goed. fund-anent hebben. De jeugd is d.us van
grcot belang en da;r -vrord.t irard- en goed aan gewerkt. Quique Eclelstein
(vorig jaar) cn nr-r. George d.e Jong zorgen voor een prima opbouwn Ielco
Vollema is daar zor:r voorbeeld. vatrI en er kornen nog meer straks. Voor d-e

rest ben je elk jaar .rfhankclijk varr ijtudie en werkglelegcnheid.

l



I^trear rrrnd"en jcngens a.l-s Fin Raterinl": en Fred. |,riellink stra!:s 6o;L ber,a"n? Je
moet reëe1 blijvenr hqt volleybal blijft, een hobbyort

0m bij Ubbink/OrÍon 'te komen:maak,fe Beï'c I'rmk niet zuike rrereld.reizen als
zijn voorgang€r Qurque Ed-eisteinn -Bert FunksÍtZelf heb ik ireinig gespeeld-,
d.a-i; konit omd"at ik do,:r rnijn werk (mrl.itarre d-renoi) nauweli.jl<s ocmpetitie'
spelen kon" In B::abar:t specld.e ilc een tijC.je i" l.e ee::ste,rllas" Nad.at ik
wat trainorsd.iplomats binnengehaalcl had. kwam it* via o,ao Vios(lettrum),
Boemerang(Eibqrge;n) en §eta,sh(Hurssen) -:.n 1g7?- bij he-t militaire tea.m.
Sorbe.r was d.aa.-'hoofCt::ainer op d.at noinent en ín d"ie tijd. stelc:Ík,vgo,,henr
veel op" Lrater'werd",,i1; hpcfd.trainer mocht de ploeg vor:rbereidqn op uereld-
kamp;oe:rschalpen"-In i{ard.srxijk belar:d-d-e:r i.re ac}ter cle sterke Chinezen op
een verd-icns.ielÍjke -i;r,reed.e rlaats;rr l

..i..-
ï{et,Europa-Oup,gebeu-rgil is natu.urlijk voor 0rion een. attre',l;ti.eve zaak,
wat.belangs-be1ling en spelp+ii bc-Lref -b, Bert Funh hieroversllfegen.d.eze
topploeg zatr het.erg moellijlc;rorrre:r, maar met k:eihard- krokkeyL.zte ik ons
egn .goed-e kans nakcir iegerr Steana Scekarept. Het worèt ín iede= geval een
he.!-e her,ppening ap 1? Ceirember" trfo d'oe;r lnet zo goed" rnogeiijk!rr

Vc,ord.a'u het g,,rsr.lrelc i,re::C b+ëi:i.d.igd., uild-e Bert Fr:::-k nog.iets kwijt ovor
d.e..-oe-1-angstelii':p, Eiíe henn d"e La,atstg tij4 i.en d.ee1 viel.:rrI)oor d.ie were.l-d.-
kainp:oensch;r,ppon e:r d"e stepke start van Orio::. word.t d.e aand.acht eigealijk
te veel op mU,gevosiigri'.., rk blijf .l:cver op de aehtergrcnd.; l{omenteel
Worclt hei door d-e.pers te veel opgebJ-azen orndet je ,.roed d.raai-t"
Stci je vooï tlai je straiis geji pa,ax,we.d-s irijd-e,a ':cr;icst, d-a;r" valt d.íe
pubJ-rci-teit irreens .lreg.!r -: .

Laten. r're" irr ied"e:"' gevp)- hopen d.at d.e ploeg niet op §e..qghl,ergrond ver-
d.lvijnt maar met het nu a,au'rezige zolfvegtrouwen de competitÍe d.oorstaan
k,an. ],{isschren,,is er aan he,t eind- van d.e rit cla;r toch een reden voor
Be:rt Fi;:'rl< om die publiciteii weer-op, te zoeken,
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Verslag van d.e voorrond,en van de

te Delf zijl:
open clubkampioenschappen voor jrrnioren

ts Ochtend.s half acirt( iti) vertrokken we met een busje richting Delfzi;l,
De }<offie deed ied.ereen halverwege de reis wakker word.en op Eelco na, d"ie

zelf s door George ztn stuurmanskunst niet gewekt kon l'.oïden,

l{eezingend op d.e }íCRV-favoriet-voriet-vorietschijf d.rongen r,,te d-oor cle rnist

om lelfzi.jI half elf te bereil-,en.

n..1 ar,a,Írgekcrncn kregen T{e een kop koffie var} d-e jarigc Ke,:s en maai<ten

we ons kfaar on te spelen.

Í'cn,Jte
Het bleek dat'v,'c in een vrij zwakke poule-zaten; eerste wed.strijd. tegen lie-
den met rode shirts werd- vrij gemakkelijk gewonnen met 1 5'2;15-10. .

ne tueed.e i,'ed-stri.jc1 tegen and.ere lieden (eveneens met rocLe shirts) t^rerd-

1r-1ail5-5. Daarna Bioform dat weinig bleek voor te stellen(|5-l §15-1)

en tenslotte ecn leuke wedstrijd. tegen Assen (l>-g §1 5-B) .

naarna (het ,uas re.:d.s 6 uul) nog'tnee ired,strilden tegen de andere poule

r.rinnaars. Eerst tegen Spiker: d-ic;'ilj nog kenden van voríg jaar. l[a oen

noei-lijk begin(vatliiege d.e 2e scheid.srechter, en da:rmee geparrd gaand-e

nctfauten) herr,.ronnen wi.l onze vechtlust ,zelfvertrou-eien en nog zoiets, om

dzrarna af te stevenen op eon 15-1 A setwinst. De tueed.e set leverde l,reinig

problemen op(t 5-6).De Iaatste ned.strijd.(8 uur) verliep niet helemaal glad--

jes(oorzaèrksenige moeheid en teruglopencie moraal) . i'{aar toen George op de

derde'set een rondje zette, lionnen r+e die d.oor uitputting van óe tegen-

stand er. (t >-> 91 2-1 5 11 5-7) .

be nztrlr:
Lrla cle G:ioningcr no'ppeir van cie kantinebai;s reden wij aI zÍngende richting
Doetj:nchem. ichter onderlieg d-eden de boze geesten van d.e tegenstanders

onze benzinemeter d"usdanig zakl<en, d,at -r,rij enige ti,jd- op l.ucht red.en e en ge-

noodzaakt lraren een self-service station met nachtkluis op te zoeken. lda

Na een korte sightseeing d-oor Ra;:.Ite van George, dic d.e politie claar wel

bleel< te kerrneu, lcoriclen ive: alsnog met gevulde tank nar.-lrJloetinchem rijden.

tr{at ',rij echter rnisten }IàïeÍi Grorge I s sterke verhalen( stille i,'enk).

De cind.rono-en(1*atste B) ztjn op 1! d.ecember in Bussum. ;

Natuu,rlijk mahen -rre van d.e getegenheid. gebrurÍk de jongens en meisjesaspi-

ranten met het zelfde resultaat te feliciteren.
Het tear.m bestond- uit(van link,s naar rechts)
BartriSelco rErik-Jan rErvrin rJeroenrKees rlucas rRins en Uko"

(- -- r-í-\i z

J i L i-(it'

rl Lucas en lfko



B I ESSUT?E S IN DE SPCRT
Overal in ons land. word.t we,:r op atr1e niveaus gevo11eybal,1. Deze sport

leent zich ook als weinig andere voor recreatieve beoefeninSe zod.at de

leef ti.ld"sprr:1d.íng vai: d.e beoefenaa,rs zeer groot is. llén van d,e attractieve
l,anten .ran Ce sport is, d.at een grpte ind,ívidiuele lichamelijke vaarCigheid"

vereist is en clat tevcns sprake is van een teansport.

Bovcradicn hetreft het hier geen eontactsport, zodat het gevaar voor het

ontstaarn van letsels d-oor direct Ínwerkende krachten bij voorbaa,t vrijwel

geë1ímÍneerd.

Toch }icmen in d.eze tak va:r sport blessures voor. Àand.oeningen d.ie ook hier
met g'oecl bcleid" in het merendeel der gevalren kunnen I'rorden voorkomen'

vcll.cY\:.li
Zoals bij a.ird.ere sporten het geval is, k-r:nnen ook bij cleze sport bij d"e

beoef ening problernen ontstaa.:r door factoren d"ie berusten bij i1e sportbe-

oefenaa,r zelf of bij d.e ongr:rz-lng. De vo11eyballer rnoet zelf le'uten ope

1 . 'een gocde l,oorberei d:.ng 2. goed-e kled-ing 3. gocde beschcrming

4, een goed-e techniek. 5. d.e omgeving..

1. De juiste voorbereid.i-ng begint al met een goed geselecteercle dosering

van het aaniaL trainingen en c1e trainingsbelasting.

e Í-ll"ncusla srn'Ë
Ivlaar al te vaak zíe ik gebeuren d.at met narne d"e oud.eren direct nq hun va-

kan-bre zonder d-e s;pÍeren nog eens beproefd, te hebben zich lreer met over-

groot enthousiasme op h.e t vol-lcyba11en storten,
Vergeten is aan vaeik dat juist ged.urende d.e vakantie het lichaam een peri-
orle van inacti.riteit heef t doorgemaakt en d.at een.abrupte sportbelasting
nad:1ig kan;,'erken.
Ook de frequentie en de intensiteit waarmee word.t levo11eyba1 d inoeten

net overlcg t;ord.c.i:,. bePaald.

In d-it opzicht geldt ook crat ecn geleidelrjke toenane van cie belastíng in
het begin iran het seizoen raadzaam is om het ontstaan van blessures en

önaa,llgename ge.,rolgen van de spo::t te vernijden. Te vaak'*opdt ook de warming

up vergete.n"

Ook voor d.iegenen voor riie volleybalsport een zuivor rocreatieve bezigheid.

i", d-ient cen gocd.e voorbereidingsperiode van opwarming van de spie::en

een verplicht ond"ercleel te zijn van de training.
Voor alle voll-eybalbeoefenaren geldt d-at tijd-e';s training en ',red.sirijd" ex-

plosieve mornlrntön, zoals hct smashen en bl okkeren itord-en ar'-geluisscld" met

perioden vari 1/:rijirel volled.ige stilstancl , clie optreden lranneer de coach

instructies gecfi of indien d-e volleybalspeler ztch achterin het velcl .

bevind-t ti;dens de wedstrijd.r sn het spel zich hoofd,zakelijk aan hei; net

aÍ'spcel t.
6
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Dit zÍjn momenten d"at plotselinge afkoelingen kr.mnen ontstaan, d.ie op zich

wecr aanleid-ing l<lmnen geven tot blessuïes. Het is rian ook van het groot-

ste belang orn gedurende cle zogenaamde rrstillerr perioden tijd-ens training
en v,reclstrijd, en d.it laatste geIdt nret name ook voor Ce reservespelers op

d-e beinke het lichaam. voor ptrotselinge afkooling te behoed"en door actief
te bli;ven.

Z,'ZoaLs reeds et:rdeï gezegd., d"ient d-e

aandacht te kri.lgen' Dit gelclt speciaal
kled.ing d.e nodÍge, zorgvuldige

voor. d"e schoenen.

I,Belangri.jk iroor d.e blessurepreventie bij iret volleyballen is dqt enkels,

kni-eën en vingers voldoend.e r^rord.en beschermd,t- Het d-ragen vArr. kniebescher-

mers cilent verplicht gesteld. te lrorden, zotrel tijd.ens training als wedstnSd

Bij d-e korte, cxplosÍeve sprints Cie bij het vol1eyba1 nogal eens word"en

gemaakt, hebben sommígen last van d-oorzníkken van.d,e enkel . Het is van

bclEng deze onclcr extreme belastíng instabj-ele enkels te verstevigen door

aclcquate tape-verba,nden.. Dc rringers zi.jn bij d.e vollcybalsport vaa:.I< klrets-

bare clerneilten. Goertc bescherning van d.e vingers, waarbij stevigheid-

1.1ord-t gebo1en zo:rd.er Cat d-e beweegl-,;kheid..en bct gevocl i'rord.en gehinderd,

is cen ze r belan5r:.tke f actor. - - I

Ort I Ui -.' t G lci [i i'ri€ k
.J

{.Vcc1 klachten van schoud.er- cn knieblessures ontstaan Coor onjuiste

technj-ek. Voor d-e schoud-erklachten zijn met name onjulist uitgevoerde

srnash-bewegingen met de arrn te ver opzij doorgevoerd, verantr,ioordelijk.

Iiniel<l-achten ontstaan vaak doord-at.niet goed word-t gesprongen vó6r he t
r-ret bij het blokkeren, of d.oordat d.e diepe hurkzit die nod-ig is bij het

r,,crd.edigen in hct achterveld", te grote krachten die int'erken op de knie-

schijf doet ontstaan.

!"Voor wat betreft d.e omgewing zijn vooral van belang het klimaat en de

eigenschappen van de vl-oer" Een te koude of te l^íarne sporthal vormt een

onjuiste omgewing om intensief rle sport te bed-ri.1ven. Zo ir'en d-it door om-

s-randi,gheclen aI moet a,cceptercn, is het verstand.ig om de training ai n

he't, ]<l-imaat in d.e sporthal aart te passen, De belarrgrr'jkste eigenscirap van

cie vioer is, d-at deze iriet stug isr doch een zekere tiate -ra'n vering ver-

toont, Incien men op een harde onclerlaag moet trainc]l en spelen is het

van belang or.t aan cle zool van C.e schoen extra veerkracht te verlcnen.

d-oor dr, TIans Kriek
uit d.e Telegraaf

,1 vrijd-ag 13 novenbeY 1981

I
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Leclen
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c . Sehei d.srech tsrc oördinator:

d-"Jeugd-cor:rnissie ; R. Hofland.

B. Duurkens

C. Li-:.:el
B" l{entink
D. Arentsen

e.Recreanten c Td, Konings

f.l,{ini-expres s B. }uurkens
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Ëinthovenaaan 1\
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Kuytrrerla arL 16

C
L/.



ggUIIMr I IIIgEr,_li.j g_ gryL{ JE L _1 29?

1. De contributie bed-r.aagt voor het verenigingsjaar 1981-1982

(f augustus tot en met J1 iuli) 3

a.Senioren geboren op 31 clecember 1963 of daarvoor c f 1 4Br-'
b.Recreanten 3 f 118r--

c.Jeugcileoen geboren in d-e period-e van 1 januari 1!6{

tot en met 31 d.ecember 196? ' 3 f 118r--

d.,Jeugd.leden 5leboren op of na 1 ianuari 1968 c f 9Or:-

2. llíjza van befalen a

. à,Peï giro: gironummer 3957446 ten name rvan S.V. Ubbink-grion
'' I ;" ' XJltillenstraat 34 te Doetinchem. '-

,b.PeIbankeGemeenteSpaarbarrkteDoetinchem;gironummervan

'd-e bank is 809604, onder vernield'ing:

t.gnv. S.V. Ubbink-Orion, rek.nr. 93,60'37.318.

3.Betaling van de contributie dient vooraf te geschi-ed.en:

a' Pe termijn van twee maanden 
I :Ï::ï1,"i :Jï:*0""'

b. per hal_f jaar 3, voor 1 septenber, í januari.

a c per jaar 3 voor 1 sePterober'

Un jae.rcontributie d.ielt dus voor 1 maart van het verenigingsjaar

te zlin vo1d.aan.

4. Inlichtíngen over betalingen en dergelijke zakene
''f 

n Booy

Arrtil}ensi,raat 34

Doctinchem

TcI, OB34o-26938

L0py vóór 19

9
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F--.]ST I1( VOORSURG

l,Ian, rrat een wedstrijd, wat n"r. ,"u", ;rr. t; ;";;"=;";. a*t*rr* is ver*

slagen! l,{aar laten we nÍet te hard van stapel lopen en bij het begin

beginiren. Twee neken voor de wedstri.jd. van zateroag'ÉIas er bekend. d.at er

een supportersbus zou rijd-en naar Voorburg voor d-e r^;edstri.ld-en Starlif t-
Ubbink;-Orion(d.arnes en d.e heren). Gezten d.e posities van de beid-e heren-

teams d.achten r+ij d"at dit geen probleem zou opleveren. Echter met heel

veel moeite konden we een I;leine d.ertig man mee krijgen. Maar één d-ing

ts 10a7, zekere led.ereen Cie niet is meegeTdeest heeft iets fantastisch
--^*: ^+iiui.-I » U r

Toen we d-aar aanklrarnen i"iaren de clames a1 begonnen. Dit is het eni.ge vrar.t

ï;r€ ov€ï c1íe lied.strijC. zeggsn I^iant dat lras n:-e1" zo best. iSa die match.

moesteir lÍe nog een.uur lnrachten op de herenwed.strijd., maar reeds een half
u,ar van te voren had-den T/Íe onze posities ingenomen. lla het eerste fluit-
sigraal was d-e beer geli.lk goeri los. itre overstemden een zaal r:et zorn

BOC nan zond.er enige moeite" In d"e eerste s'lt sloeg d.e schrik echter ont

ons hart vrant Starlift ging erg fanatiek van qtalt en UbbÍnk-Oi'ion had

het rÍtnie nog riiet te paklcen, ïn d.e ttreed-e set ilam Ubbj-nk-Orion het

ínitiatief over en liep uit naar 14-6. Trtrat er daar::a gebeurde zulien we

hei naar niet over hebben, naar 1{e wonnen in ieder geva,I met 16-1 +.
In cie d.erde set,;.rerd- Starlift o-verspeeid. Dit is ook heel best te bcgrij-

petr. r,rant als j e zag wat voor bal-len er \ran de rtgrondrt ,rrerd-en gehaerld,

d-oor onder and.ere.Gabi, daar noe -b je ook i.rel een helc harclc mentill-e

klap vqn krijgen.
Die mentale <lap,,rerd in cfe 4e set li'ec:.aan Orion Sege\:en en I'Í-e verloren

dus(setstancl ge..ren we hier ma...r niet) . i;log een set d.us, en wat vocr éé::i.

Ie ballen vlogen bij Si;arlift via Ce d-rie-me'L,er tussei.:. d"e t.1.-buizen, d"e

stop r.an de serve van Orion vlor;g richt:-ng Scheveningen r)r12. Kortom_:FEEST

Eerst d::ie klrartier 1a.ng zLngen in de kantine ( trou-,rens niet allé6n zingen)

d.aarna 2 r.rur in cie bus, d.a.;rna irr d.e chinees en tot slot in de Pick-.[dÍck.

In de Pick-li{ick }<r,;amen de t'iieters bieril aehter elkaar over de tap heen

zeilen en L'Iaf' André Hazes na,:st Orion en d,e ZJ-Tartge hulrelijks.dag varr

mencer ei'] mevrol-l.ri ltre}-.ink de absolute topl:er van vanci-a.g. Heel laat ín d.e

nacht l<cr-rrclen spelers en supporters voI goede moed voor 12, 1J en 1)

decenber na,:,,r huis terug, ( l5 aecember, een dinsdag ::ijd-t í]r l^i?eï ecll

bus naar WC. \rertrek waarschijnlijk ron,1 6 uur)

lVamens d.e supportersvereniging
Àiko

10
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Naam?

Leef tijd- s

Hoeveei Jaer aI oi.j

Ubbink-Ori on?

Actief bij Ubbink-

Orion als .oo.oo.
iiaarom houd" je je be-

zig rirct vo1leYba1?

Favoriete team bij

UbbÍnk-0rion?
tne rcdcn van an u-

-riO.;fd.6

iTiÍí"ií

Favoriete speler( ster)

16.l,lens voor de veredi-
gln€{ Í

1 7 . Groots te toleu::stel-
ling bl; vo11eYbal?

1 6.Voorbcrciding voor

belangrijk cluel?

1 ! " 
1ieIke ]<leur solr.r-cn

bij de i^red"strijo.?

20.Ifav«:riete yel1 bi.l de

r,red.s trijd.?

Léo D.Èi-ng

47 jaar

1 O jaar
rec reani, supporter e ver*

voerdei en invafcoach'
Om sprong-r1ees veer-
kracht te behouden,

Groep Bloem

Dames !
3t ( Jaar

!! jaare gck hè!

seniorenconvent

Omd"at lnet zo leuk is met

'10 vingers tegeli.jk '1 bal

te laken,
Heïën I

4.

(

A

7,

. - .. / ..

'Jndat h\/AJo.o,o6o.

1 O. s terks te ;r;;i 1 -.-gf i

JezclÍ (

1 1 .Lastigste tegenstander? Mijzelf

1 2.Beste trainer?
1 3.Sterkste coach?

l4.Grootste geriis van d

rrarari oimo?v v+ errr b+rrt) .

1 !"Sterkste punt van de

Í7^Ï^ha dt h d /
v vf vrlr tr++rb .

It sportieve fa,nati

Írt le rvÍe w
Pim Ratërink.

een allround.er is

Biokkeren van Ko Boot.

Pieter i\iurphy

Jan Sloem

Eigen kantine
De gemoedehjkheid"!

Eigen sporthal

De ba1 nct uitslaan.

liopen nog steeds ui-igc..

nod-igà tc worderr als baI-

lenmeis jes tijd.ens E.C).

vre d.s trij d.

Jan tliod aaf .

al onz'e verenigde kr,'rali-
-reí rcn heef t.
i{e ku:ren niet volleYbe-l*

lenrmaar palrken toch de

pr-:nten.

Snotneusjes van Bob en

.De hul àIge 
"

Kom d.onderd-agavond- kijlcen.

b)* k j, iult c

nat ze o:rs al 1-l jaar

bij i,:lkaar laten.
Dat ze 'ons nog lang rno-

gen behoud-en.

Zi,tn 're: :.1- lang overltecn"

fijrlens warming uP vragen
ilTegen T,rie spelen we??t

Iloe ze maar uit d.e ',+as-

tobbe komen.
rrVeras kato emYrrietius
lrillucinez et viild"iniumrr

(De rvil tot r'rinnen d.oet

z egevi eren)

0m

oO.

o

Tegenstaud.er in cle

ki,1)ren 
"

Srnctteloos wi tte

De g.v. d. I s tijdens

wecLs trud.

grond.

'11
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,srNSAT]01{EEt NIIUITTS IN VERBAIID i,iIilT IIUROPÀCUP.

iriog een paar nachtjes en ,j"an is het zo v€ro De Europacup ga.-, t d.an einoelijk
r.an start. 'llerk aan rle rvinkel d.us voor de buplortersvereniging.
lle hcbben d-us het een en and.e:: georganiseerd en dat Ís ond.er rneer het
volgend.ez Zecr lraarsehljnlijk zrjn wij op'1'1 d.ecember in het bczit van een

complete out-fit voor. onze sup,r')orters en voor ied"ereen d-ie verder op een

ludieke trl1ze onze ploe5en i.:il steurlen. Wat heb'cer t+e in huis a s jaals,
petten(je weet Í,.rel van d.ie moeie ronde met een band. er om heen) en als
klap op de vuurpÍjl prachtige sweatshirts ongeveer d.ezelfd-e als vorig jaar,
alle,en nu in een rood"-r,;it uitvoering. Ec d.at alles ook nog voor bela,che-

Iijk lage prijzen. i{ant r.rat d"acht je van zorn super ilooie s;lrcater voor

2 tientjes of zorn lel<kere eigenlri,)ze pet vofr ongeveer clrie, vÍel gul den.

D: alsof dat nog nict genoeg is knallen ïrle er oc-l: nog een paar honclerd

sjaals tegenaan va4 on en nabij d.e riks. (r're heboen nog gecn exacte opgave

van d-e prijzen zoals je lecst, maar d-ie l^rord.en binnenkort bekcnd.)

Het is verstand.ig om je vocrr de sr^reatshirts van te voren brj nij, Aiko, op

te geven omd.at er slechts 1OO besteld- zijn e:r die toraren vorig ja.,r binnen

egn rreok weg. Du.s mensen dat worclt groot feest 12 en 1! d.ecember, d-it

kan grjl,roon niet meer fout gàcilio

Iriaar al sof het bovensta::nc1"e nog niet gek genoeg is homt er ook nog ecn

or].-est van lrereldklasse, op de tribune zod,at ite eind-eIaik cens maat leren
houden. Goe4 als d-it e"lienaal d-uid.el1Jk is dan rrolgt hier nu een belang-

rÍ,1ke oproep: L.lat ied"ereen ecn mai(i-nuql aan herrie rneenenenli!i!(a1Ies mog

toeterse panrlerrd.eksel-s, goede stemband.en of wat dan ook.P"S. liefst geen

bomnen!) De teams zelf hoeven dan niet zor,:eel neer te d.oen want',rij zullen
er we1 voor zorgen dat ze d.e hal uitgeschreeuvd l'iord-en" lat lukte 2 7aa.r

geleden bijna, na-.r nu heb:en lue er,raring, dus nu lukt d.at hel emaal .

Wat je 6ók mee mag nemen is vuilnj,szakken vo1 papiersnip;:eïsr maar je
moet de zak dan wel beivaren trarrt uiteraard help je n;-'- aflor:,p d.an ock

rnee om ze weer in de zak te stoppen. Dit noet, want je hebt ze weer nod-ig

vor--,r de darnes en natuurfljk volr d.e tlveede rond,e.

ldou uit borrenstaand-e blrjkt we1 d-at het grote klasse word-t komenLe t^reken.

Dus kom al1emaal, s1eep. iedereen mee die je kent en sta a1s '1 man (of

vrou-n ) .r,chter Ubbink-Or:-on(Oótc als we óén pr-urtje achterstaan)

Namens d.e Supp. Ver. Ubbink-Orion

AiI<o Hensums ( =""r. )

1?



0 vE RTtct-t ï
Het eerste kwart van d.it seizoen ztt, ey al wecr op, verivachtingen zi;n lieI
of ni-et,,uÍtgekomen en de kansen op ean goed"e of sleehte klassering i.,un*

nen nu l+orclc;n afge''ro;4en" Vand,aar het verzoek van de rcdaktie onze dis-
trictstearns eens in vogelvlucht te laten passeren.

l'ie rc i-l
Vocr heren 2 begon iret seizoen me t d.e nod.ige seleetieproblemen. Eind-

oktober besloot het bestuur d-at Sacco te Lin,telr:Ilekkertrlueas St^iemmen en

Bart van Halteren alsnog vanuit heren] zoud-en d.oo::stromen naar heren2

l'raardoor het een nu vrij jong team is g,31v616eir meg C.aartus,sen oude bekcnCe

Hugo Slutter. Na lrat aanpassingsproblemen bleck in lle wedstrijd. tegen Smash

r+aartoc zíj tn staat zi;n en r-a,t we nog van hun k.r,rnnen ver.wachten. .

In d.e 2e klasse zijn nu'ile, gevolgen te,zien van een ve::sterkte deg.rad.atie

vanuit d-e 1e klasse vàn'vorig sei-zoen. In de'klasse vanr,heren3 is VÍctorial
veel te sterk waard-oor heren3 wel weer net onder de t.op zal ei-ndigen, dit
onda:rks d.iverse boslopen.

À1s vre d,e stand- in de 3e klasse D bekijken zien we op het momen,t van het
schrijven'van dit st"ukje niemand- nind.er d.arr heren{ (u weet r"rel) boven:aan

staan. Zet d,e corne-back van Ce veteranen d.oor?

In de 3e klassc C is hctzelfde beeld. te zt-en al-s aIle
ren! dat'ireeï .r,an d,e top meed,raait. Hopelijk lukt het,

stoten, aant het spelersmateriaal kan het niet ligga:.
iets lager in d.iezelfd-e klasse draait toch oqk: heren]

danks rlat J spelcrs d.oor moesten stoten naar heren2.

jaren e fi,Lo e en he-
ze om nu eens door te

sterk mee , d.i t on*

Heren6 d"ra;rít gei^roon door in d.e 3e klasse, clc benod,igde plmtjes word.en,

ondanks weinig spelers, telkens weer .{epakt.
I{aar heren8, vorig jaar irog geprorno.;eerd", draait nog n:-eti nog geen purt
bínnengesleopt! Echtcr, wanneer het eerste prartje binnen is, zullen er

beslist mer:rd-ere volgr:yr-t(Ien goede opkornst op d"e training kan veel hier
toe bi;d"ragcn) .

In d"e 4e klasse d-r3.aign heren! en 10, d-e zogeheten oucLere en ervaïen spe-

lers, weer goed moe" Jien toppositie zi't er echter (nog!)' niet in" Iierenl 1

heeft het wat rnoeilr3kcr.Dit jonge tearn heeft maar'l spelers zod,at veel
van hcn en ,1e coac;h gevraagd word,t. Tot nu toc gaat d-it erg goed traard.oor

de resultaten vanzelf zu1len komen.

4'l
! {

lt'
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carn c s
Voor dames3 en 4 komen c1e punten in ti'e 1e k1àsse nog maar moeizaam binncn

names3 kencLe e n sterke verjonging en dames{ startte met een tekort aan

speelsters. Gezien de goede arbeid op c1e training zullen we d'eze teams

aa,nheieindvanhetseizoenzekerhoogopderanglijstv-inden.

In cie 2c klasse valie, C-e goeclc prestaties op van d-ames5 (gaat het dezelf-

de kant op als heren4 d-it sei'zoen?) en o.k van d"ames6, het team dat vorig

jaar nog in d.e aspi:ranien-cornpetj-tie ,meedraaid"e 'en nog aspirant is.

In d-eze 2e klasse staan a1le ploegen no8 zo d-icht bij elkaar dat hier nog

van a.]les mogelijk is.

DanesS draait in d-e 3e klasse opvallend goed'' Ond'anks weÍnig speelsters

ciraaicn zij Ín ti"e top mee. Ilopelijk kan men dit het gehele seizoen volhou-

d'en. Vocr dames], vorig jaar gepromoveerd, komen d-e pr.rntjes Iir&t moeilijker

binncn. Gezlen het err.thousi-asme, in cLit team zulIen er beslist nog diverse

puntjes bijkomcn.

d.ie aI enkele jaren samen sPelen,In d-e 4e kla,sse d-raaien de ttvee teams

damesl 1 en 1 2 nog wat moeizaam.

Damesl 1 komt uit Öe rekreanten en speelt voor het eerst competitie, ter-

wijl damesl 2 uit d-e jeugd- komt, Kennelijk is d.e overgang van junioren-

competitie naar {e klasse moeíIi.jk. Techniek is er ín iecler geval vold'oende'

Dames!, t+aa,ri.n veel nieulte gezichten, d.raait goecl mee in die 4e klasse

naar voor danes1.O, ook zij spelen bi;na allemaa1 vocr het eerst competitie'

1o.pt hct wat moeili"jker. Het enthousiasme om wat te leren.^ en om lekker

te volleybalfen is echter groot en dat is ook va'ie beiang!

Henuy veur Haarlem

VCOT 19 decernbere0py

'41
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Ingezonclen bericht

Nog vóór het ter perse gaan van dit nunmer vcrnamen I'rij uit betrouwbare

bron clat er kritiek zou zlSn op het team van heren B.

De beschuld.igend.e vinger zat vast aarr ene Hennie van i{aar1 em. I,Ie moesten

rna:::,r r.rat meer en beter irainen, aldus d.eze v.H., want d.e prestatíes zou-

den erbarmehjk zijn.

Van H., U kletst uit Uw nek!

Zaterd,ag 21 november, omstreeks 1!.30 uur, in de gez.ellige sporthal van

Borculo hebben i,re gé6n H.v.H. tussen het veelkoppige publiek kunnen ont-

1rràrerr I,Ías hij .e.envrezig geweest, d.an had. hij getuige kunnen zljn van een

magistrale setoveri,rinníng van heren B. Dat noemen WU presteren.

Order d-e bezielend"e leid-ing ,van trainer B. Bloem, met heren ! a1s .

spapingpartncr, kun je ook op dj-nsd.agavond soms soortgelijke [s<-'gstand-jcs

bcvroncl,eren "

I'[atige opkornst bij d"e

ZoweL op de training
heid vr:.n ee;n uiterst
Red.em?

llegen (g) spelers, vo1 energic en bol
popelen om krun strijdlust en techniek

veelheid- is schier onmogelijk. &l DAT

trai:aing?
a1s bij tle uedstrijden',heerst.ere ond.anks de aenwezig-

krnrdig coa,eh, besluiteloosbeid. over opstelling.

vatrr o.a. het talent, staan te
te manÍfesteren. Een keuze uit z6rn

is ons probleem.

H.v,H., d.oc,r U ged.anc ondermaatse en vad"erlijke terechtwijztngen zlin

onterecht, níet juist, ondoord.acht en vooral weini-g getuigend- van werke-

lijke kennis over het clubgebeuren.

Staakt Uw wild. geraas! Is het niet d.e zak tran Sint, d.an Ís het d-ie d.e::

r,n:ilnrsman waarin U Uw schaamrood- kr:nt verbergenn

Desondanks m. vrr Brn

15

Eeren 8.
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'W iSï DAT

togen Steana Boekarest i.s?

--)
1
'

-- alle jeugd-le6en net vlag enf of span1oek vertracht worden?

zateïdag a. s. d-e big-match

i.rij hopen clilt tI alf cmaal een

viij een 3-1 zege tiPPen?

dit zeer chauvinistisch is?
dit i;och werkelijkheid. word,t?

lcaartje heef t kunnen :bomachtigen?

t-t I

d.e dames op cl"eze d-ag een uitweclstrijd- voor de Europa cup spelen?

Ook zlj met 3-1 zuIlen vrinnen?
,-\
i).í

Kees l'[ijnten onlangs op d-e telev-isie was?

hij begon bij de Orion-kpres'rred.actie? :

wi.j nr-r niet van Agt maar Kees Mijnten bed-oelen? ^,

U copy kunt inleveren v66r '19 d"ecember? (begin kerstvakantie)

de red.actie probeert om op d.e eerste training van het nieuwe jaar

het volgende nÈfrmer wil presenteren?

'-- wli tt d.an nu aI prettige kerstd.agen toewensen?

-- wij hopen dat uw conditie niet a1 te hard. achteruit za! gaan in d-e

vakantie? .\
:1 f /

r^ri; U ook een vo.rspoed.rge jaarnisseling wensen?

ook rlit jaar enkele Orion leC.en met trintersport ga'u?

alf e coaches en trainers ied"ereen zonder g:ips terugverwachten?

rc
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SPELRTGELS
Zoals sommigén van u a1 gehoord zuIlen irebben, is,er d-it seizocn weer het

nod.igc aan de spclregcls vcranderd. lh op intOrni:,tionaal níveau za1 er de

komentLe 3 jri,ar niets verand.eren, of d.it op nationa.rl niveau ook te ze\{,et!

is valt te betgijfelen. l!ói: van de problemen is om te beginnen dat bijn.t

nieinrit:d kan zeggen of de nic)rrwe ve::sie van de spolregels voor Ned.erlandri

ílu r,ie1 of niet geld-ig zijn, vcrder schtjnt het dat er in het d.istrict op-,

eeir bijeenkomst voor Scheid.srechters uit Zetrenaar en gmgeving verklaard is

d-at ce nieuw+ spelregels in, ons d-istrict nog rii-et geldig zijp.

llij bÍj Orion ilar,n cr van uit, d.at de nieuire versie van d'e spel:regels, zoals

d.ie in het spelregelboekje(roc,d") van augusti.rs 1!81 staat, geld"igis, ook

in,:ns d.istrÍct, omdnt er hier géfu officië}e mededeling van het clistrict

cf d.e D.S.A. is binnengekomen vraarin van de interna:bionale regels word"t

afgeleken. Ook h.ebben de nationale Scheidsrechters d.ie in liet bezit zlin

van hct nieugste bcickje trRich,tlijnen voor d-e arbitragerl jaargang 1!81 uit

d.it boekje ]<urrnea opmaken dat ciit is opgesteld. aan de hand van de nieuwe

spelregels. Beter zou echter zijn om niet te spreken vart ltnieune spel-

regcls'r maar vari'thernieulrrle spelregels". Er zijn slechts enkele verande:- -
ringen rloorgevoerd, :naar het 6chele spelregelboekje is nieut^r ingedeeld-,

zod-at hct nu prettig letsbaar is gel,torden, Ook zijn onkele tot uu toe

mocílijk lecsbare ged-e eJ-ten op een eend.uid.ige manier hersohrcven.

\'aí-í'llln u - 11 Jr verhccieri i
Om te beginnen zaL tk in het }cort d-e =pËlregeÍwijzi6;inlren behandelen. Het

:-s voOrtaan verboclen dat wi-sselspelers di,e- èefl lro,rllling-up houden tijdens

cle ired-strijd. ergens in d.e s,pee1z.aa1(naf) hierbij gebruik maken vaÍI eeïr bëil.

Ook mor:t ttct inspelen van d-eze mensen door d'e 1e schc;i-dsrechter gekoni'ro-

Ici,rd kunnen wor4.en, zod.at z4 nlet achter een schcrn mogen inspelen. A1 s

de s,::rveerder op het moment van ralcen van d.e bal e,:n fou't maakt, en ie-
rnr:ir6. va.n de tegelpartij maakt op d-at moment een opstellÍngsfout, d;ul ís d-c

,:orveCrder fout. :::r is darr d,us niet me'.I spfake Va,I1 erjn d-ubbelfoUt.

Vord-er is het nu laulrkeurig vastgestcld.. hoe ex -b.rj een lilqssure gehandeld

,licnt te 'r.rorclen. Eerst r.risselen(reglementair), .dan onrefl:lementair'wis-

se1en. Da.r*.:a pas is er d.e mogolÍjkheid. om drie minuten tijd- te gevcn om

cle blessure te behandelen. Als allerlaatste komt llet. onvolledig verklaren

van het -br:am.
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Edn van d-e belangrijkste wi;zigígen is dat eer:. verCediger in het aa.nvalsvak

d.ie d-e bal, clie geheel boven het vlak van d.e bovenrancl van het net ''ras,

over het net speelt, g6én fout maaict als de ba1 d.oor d.e tegenpartij word.t

geraakt voordat hrj het vertikalo vlak van het net geheel gepasseerd- is.
Dit ge1d.t zowel voor een aanvalsslag(smash) a1q voor het tikken va/I d'e bal.

Voor d-e officiële waarschuwingen d.oor schei-dsrechters is oi;k bet een en

and"er vera.nderd. ,líe gaan nu rrier verschill-en,1e niveaurs onderscheid.en, te

wetens &i trío,a.ïschuwing, geen verd.ere konsekwenties.

bo bestraffin64e punt/opslag verlies.
c. uit het vefd- zend-en, vo(:'r de rest van de lopende set er uit'
fl. Uitsluiting, voi-r de rest van d,e i'red-strijd er uit.

Herhaling vaf,l een zelf d.e övertreding in dezelfde set leid-t tot d.e naast

hogere maatregel. De maatregelen zijn altijd i-ndividueel.

Ook kan nu de tweede scheíd-srechter teehnische fouten die de eerste

scheidsrechier niet kon zlone aangeven.

Het verdÍent aanbeveling om al-s aanvoerd.er/ster voctr aanv?ng van de wed--

strijd. aan d"e scheidsrechter.te vragen of hij volgens de rrnieur"/eir spelre-

gels fluit of volgens d.erroud.err regels. In een volgend. numrner van de

expres zal ;1l<.rerder ingaan op d-e materie van bestraffing, het lijstje
zoals hlerboven vermeld., op het schermen, en de opstellingsfouten, zoals

d.íe in het spel voorkomen en hoe een scheidsrechter d-1 ent op te tred-en.

B.d. KUrlt u zich alti3d" tot één van d'e

wend en.

Geert Thi;ssen.

Àls u vragen hebt over spelregels
scheid.srechters in onze verenigi'ng

fot d-e volgende keer,
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Beste Ubbink-Orion vri enden,

Ik t;il de Ubbink-Orion expres, door ieder 1id- zo goed gelezen, graag

gebn:iken om jullie te danken voor de, voor mij overd.onderende, huld.igrng

bij mijn afscheid. als sekretaris. Ook d.e bloemen voor Riet vielen in zeer
goed.e aard.e. Toen ik begon in d.e volleyballerij was het mogelijk ied.or

Iid. persoonlijk te bed.anken. Nu niet meer.

Daarom willen wij onze dank op d-eze manier ulten,

vriend.elijke groet,
Jaap Zuyd.erdulm

Riet Zuyderdu;rn.

\à'lsi- U dat ?

- hsï'sp 1 land.elj.jke bekend.heid- geniet?

-- rad.io en televisÍe aandacht bested.en aan ons eerste?

-- oytzë sterren d.it ook we1 verd.ienen?

-- oud trainer, en ex-bond.scoach, Pieter Murphy d.e wed.strljd. tegen Zaan t69

zag en hij tevroden was over zijn ex-pupiIIen?

I D S PI,JZZíL
Van het Comité Doetinchemse Sportverenigingen ontvingen wij d-e volgend"e

kruiswoord.puzzel. Oplossingen rnoeten uiterlijk 20 januari 1982 in ons

bezit zijn. U kwrt d.eze oplossingen inleveren op het redaktieadres B

Kulperlaan 16 in Doetinchem. .

Voornoemd. Comitó stelt drie prijzen beschikbaar B

1 e prijs B ecn waard.ebon van f 50r-- ;

2e prijs B een i"raard,ebon van f 35 f- t

3e prijss een wa;.rd.ebon van f 15t-

tq
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