
§r-Ez
'tl

J./

rrlrt irrkoriorr

eIEpres



ÏIBBINK - ORIOII - ]!XPP'I§

JÀIIUJI.RI 1982

REDAKTÏEl Bas 31oem

Bonno Drrurkons

qqPÏut*r Alice Àaftink

@'
Ruud. Hofland-

IE3§J:nrrl:]I9e
Via trainingsgroePen

:

Mna4!IE_: lPB3Ë :
' Benno Dr:urkens

KuYPer1a:ue 16

?003 DC Doetinchem

Te1. 08340-12806

NR /-'

IN DIT i,IUMI'{ER oo.&t2 - s,c. wiistenrot

.:

- Mini - Ínterviews

- Vaste rubrieken.

1



voi:riri\xrIiD

:

Elr l+óí;r ligt er eeri nicui;e aflcvoring voo;. IJ va::r ri-at pracirtbl-a.j, ci"it
f)ríon-.r::'lplcs hect. "ili:d"eroiu is d.e recLakti-e erin gesla.rgil onr volcloencle
kop;r bij,',;a;y1 te ;clrre-pt:)ï) Í)nl tot dezer'vierd.,, uitge-vo; alr,rcr,r in clii; scizoen
's6 '-leriki::'r.

Hct m.l,g :ne'b Íecht sohrapen heten.'ïrn,.r,=, veul C.ie vijf- à zeshond-e::à led-e1
Ís e:: i-rienand. gei+ecst, die iets varr zich l:eeft laten ho:reirg d-e bekei:cle
ui tz ond-erirr gerr natuurlijk cLa;irge1 at en,,
Lati:n ue het nieu1,\re jaar echt,:r niet nopperend. binnengaair, rr is d.e

l-a:rtste tijcl toc;h a1 so.reinig por;itiefs-be meld.en van hert volreybalfro:it.

lic:rt F'r-rrrke i.:.og ïniiat; zo )..ort tratnerf coi:ch vari Ub1-.ink/r)riorr, hceft ons

1i'Érl atcn. Iiij hee:f t, Cr{j1 onnogclijkireícl- van een sukscsvoli e sanerurerking;

inzie:rc1e, zelf de 'b<;slissing genofiefl or:r te vortrekken, Ien beslu.i-i;, clat

ruspel-t vcrclicnt! )e ::ccLcui<tle wi1 niet nerlaten hem toch 'be be;Cry:.keri v(-)L)r,

,fe he;crlÍJke wcd-strijd.ei:r, oie d.e her'en van Ubbint</Orion ons i:ebben geborlon.

1{i1 rir..,::irsen horr a}1e goec}s ei1 , r,iÍic:+eet, in een ancler.e situatie ook

sul<s(;s op vo1le;,balgebied-.

llaast h::t afsclleid. va,rr Bert Fr:nlc ,/,'às er o,-,k d.e uitschakclílig van onzt)

hcï')ï-l in i:iuro1:a,-Cup II. Iir Roerneni6 k::eeg mon gecil beeri aen Ce trapper,
tc,-:-.rj.j1 h,:t in Ce eerstr; irerl-stri.jd- toch zo hoel|jjk spanueird toeging.
ne cLamcs hebben ,1e vtrl§end.e rond-e -,;:,I bereilct. Tege:r het synii:athieke,
iloc.lr ztiaklce SC iiiistc:rrot i+erd. zeer gem::kkeIÍjk t-nree hi:er geworlnen.

Ie rcaktie vrm. dc oostenrijkse neisjes vinclt U elCe:'s in ciit irumiirer.

Ïil it:';st het gcbeuren arirrr cie top is or ver,l goed-s te nelder.t va:r. het jeugcl.-

.l'rorrt. VeIe aspir;uiten tcnrns zijn liarnpioen genorclen, Dcr ::eclaktie hoc,pt

]ri',rr nu- of later aa,nrlilc,ht er,ït t"e hun,en bested-en. Ooli cie a1l-erjongsten
cl-ragerr L:i-u:. stecntje bij" Zr; -tant:r<t{t d-c i:ir:ii-meis jcs ze;'uerd-ag i y ctecenib;:::

1)81 tlld.cns het na:,tionale nini-toerrror,i aIle l^icc.strijcteir, en dat tcrwijl
ncn no€ m,:],:ir eirkele l.iekei-r samensp?erlt.

Ups r;:i. rlovnrs, brrglr:n cn rla1 en. Ook iiet kornr:nd-e jaar zu1len zij on.s cle.:1

iJoi,.ï ií()ïden o

I= ri,rdaktie van Ui+ lijfblaa (t) wenst U in icd.er geval a}1.o goecls voor
l)t)/-.
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i9B1 loopt ten einde. De iaarwisseling staat weer voor d-e deur. Het.'

bestuur komt zo"ls gebruikelijk even bll U langs, De voorzitter is uitste-

dígr de secretatís z:-t tot over zijn oren in verhuisproblemen (toekomstig

ad.res 3 v. Hogend.orplaan !2) vandaar dat aan de penningmeester d'e eer

is toebedeeld om rn blik over de schouders te werpen en het koffied"ik

te raad.plegelt r Ik zal U niet beztg houden met bezuinigingen en kosten-

stijgingen. Omstreeks d,e feestd.aEcn gaa,n we het prettig houden'

In de kijker op 1 981 gericht zagerr we het glote ubbink-Orion schip

gestaag zijn koers varen met tn grote vlag in top'

De uitgebreide bemanning was paraat. Van hoog tot laag tn stevige hand'-

druk, als waardering voor aI het werk oat vemlcht is om het schip door

de golven te leid.en. De schuinkoppen d-ie toch nog aan boord- kwamen

werden vakkundig geloosd.

De vlag heeft fier geklapperd. in de Europacup storm. Ilet was we1 aIle

zeilen bijzetten na.ir ook d-at is geklaard.

À}le }ed,en va;1 de bemanning die zich hiervoor hebben ingespa:rnen onze

d-ank.

De d-ames d-ie in d.e E,c. 3 finale poule verder varen alvast succes!

In 1982 zal verder worden gevaren. Do golven worden hoger. Lastige

klÍppen dagen op. In O.e command-o kamer mid.d.en op het schip reksnt men

r.rëer op ieder lid- van d-e bemanning om samen met hen een vaste koers uit

te stippelen. Er als we clan even aan land gaan zLer- we in d-e verte ln

zegekar aien komenr getrokken door acht wild.stampende paard-en met vlaggen

d.oor de rijclcrs onstuimig aangernoed.igd. Door het stof d-at d-e kar omhuld

Ís helaas níet te zicn of het d-ames, heren of rn jeugclteam is' Het maaki

ook gecn verschil- o De zege is eï. o

Er nu stevig met beide benen op de grond-! Dank aan a1]e leden, kad'er,
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sponsoïs, begunstigers voor hun positieve opstelling in het afgelopen
j er:r r.
voor het komenrle jaar aan ieo.ereen d.ie op enigerlei wijze bij ubbinlc-
orion is betrokkcn namens het bestuur d.e beste lrerlsen in d.e,privé-,
sektor, in de volleybalsport en in het bed.rijfsleven.

J..-Bioem

Gevonden: op cen van d-e d.insd.agavond.en in lecember i-s in
één va,ir : d-e zalen vo d-, G.S. G. D. een horloge gevonden.
Ïda,arschijnlijk van één van de neisjes jeugd.gïoeperlr
Af te halcn bijs Bas Bloem, VerzetsJaan JZr tcl, 41885.

\^i lS T Ll

Katie Hel1iir5;a haar na.am nist bekend *ild.e *aken. I ;

zijd.aaromma,ard-ames!boven'tmini-interv-iew'zette.?
zij d.ames 6 r,ie1 snotneusjes d.urfd-e te ,.oererr.?
d,anres 6 dit nie t zijn.)
d-ames 5 dan rrel oud.e wijvea ,ztSn. )
d.at iemand. va.n de jongensaspíranten op ce open clubkampioenschappen
ti'vec verschillend-e sokl<en aan trad.,?
dat d.it k'r^ram omclat van,erk paar er één versleten,,ras, d"oor naast zíjn
schoenen te lopcn. ?'

..UÀT ? }

1
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GOT D OP

ilj.ilrorrclcr volgt hot sp.i,unenric di>,,r iecicrecn gelezen fcuilltton van hct
junio:'ei:Lt6::rm op \ifcg i'laaï het juniorenkampioetischàp en Bussurn,

Hcli:,a,s'rie.rd. cle bus ged-eelcL met oc jongeus eii neisjes *,spir,anteii, zodat

e,,it optimale volrberi-idilr6J niet mogelijk wàs en zelfs geltlel ilesohr.:rpt
rnocst ';rorc1en.Geluk}...ig !Iar'€-)n 'ie te laat ih Bussume l;rclors jtac,iien itij i..p.v.
I ur-ir nog cerd-er rnocten vcrtrekker, (kroun en zuchtt roep orn med.clijderi,

giro 1 1{a)62).
Ieze late a,ankomst hield" in dat het inspelen er, oncla.r:ks hevlge proies-
ter, niét bij was. Ieze eerste wed.strijd. speelden'wij tegen D;ma.rno ui-ï
Ap:lii.oom. OrcLar.l<s eerr beterc voedselvoorziening, spelin- :n ui iz:chi
err nrooiero shÍrts, verloren ir(j d.eze rr'ed.sirijd, mot 15-7 €)n 15-).

Vol6a:Ce rrodstrijd. rla aI ot\ze-- v-ingers getapt te he'bueri cn dr: manclarijnon

Yor-'lruài:(l aI l:alf opgei-e-Len ie hebben, bracht Ce illkol:ol ín il"e 
,y,:enoanjnen

('lià oiis onze vechtlust en zelfve::trour,ien compleet terug. I'Iu volgclc
d.e trorist-r:ijcl tegen d-e uiteindclijk nederla.:rd.se karnpioeiisnOS u-it Schoon-

lt oven.

)e alkohol cloed o;-is ziuhtbaar gocd.; we stonden d5r gehe.le ec:rste set ach-
ter, maar nad"at wij horrezen r,raren uit d-e veràovinge wonnen wij op

fenomenale wijze cr"e setz 1J-13.
DÍt bleek uiteindelijl.,- d"e enige set te zijn gert'ei;st d.ie DOS heoft afge-
sta.rri (gironuiiuaer b1i.]Í't het zelfde). Helaas bleek DöS i;: d-e 2e set
iets gelukkigerc 15-9,

ifeer eens bleek dat de boze geesten ons parten liad.d.en gespeeld... Het
zelfd,: a1s 2 jaar gcl-etlen gebeurde;0p punten had"den r.rij c1e overkruising
gemist. trfedorom speeld,en ivij om d.e 5e en 6e plaats,

Tegensta.ncler liTÀK 55 had in zijn poule aI erg veel rnoetsÏl gevail. Dit
bleck C.uiCelijk iir tie ecrste set, ÀTAK speeld.e 1-J e:n d.it had. tot gevolg
Cai hwr sll{i1v,3rd.e1 er moe ïas eil onze Ér.e.nr,,allers bressei:. iil 'j"e vercle-

i\1E rri

Di?EI T
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cligi:ig van ÀT/ii,. k-ond.en slaaac 1!-E. : , 
:

I:; cic volgc:rd.e set t;ertl zr:e;r laconi,:k gespoold: 13-1 5.

Dit laconioke gi::g nog cverr cloor in do d.erd.e set (2-7), maar door ecn

ri.icks goeie opslagen kond.en wij tooh r:og met 8*l wir;scleii. Da,,,rr'la rnatÈteti.

iri.j rle zaa,k professioneel er.f r 15-11. '

ll:., onze vcri,.niging te hebo€n gepromoot (stickers) en hot l<i:urti:reneisjo

door ]rar,r vo1-rÍ'ra':rd. te hcbbcn he,:n gel:olpen was het,.a.clitcn op d"c bus.

ilij ",;i1Ion dit, a,l"l,es bchalve iets overtreffend.e, feuilleton aísluitetr
net hct arrtïoord. dat Henriëtte K. gaf op de vraag iroc zij rle jonp;ens

junio::en vond- a Tingelingeling.

:

,'-,,1i

P.S. i,íi.j willen hierbij d.e

shirts en de gratis

O:ze Dank!

Hot juniorenioan bestoad. uit r Ba.rt, Erik-Ja,::, Erlri:-.,., Je:ioeii, Ke':se

Lucasp Rins en IIko

I,íe misten Geor6;e en llolco rnaar a1s goeèo vefvangors zijn mc^gegaan

/ib Bccn cn lti,eo Scssolink.

Uko ei:

vereniging bed.ankeri voor àe

toega:rg iot het Ruropa-cup

T.r r.. ". -!svarja
:-

schi tterend,e

duol va::' r1e Damosr

6
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Si WUSÏINROI
1;e nei-sjes .ran SC I,triistenrot Salzburg zijn lteer teruggekecrd- naar hun

-Lhuisbasis. Ze ztjn er nict in geslaagd op europecs nivo potten te bre-

kcn. l.tisschien hebben ze varr d.e twee r.red-strijd.en tegen Ubbink/Orion

iets geleerd. en lrie weet e z:_en we de oostenrlikse meÍsjes over enige

jaren terug rnet aanmerkelijk meer volleybalkund"e itr hun bagage.

Hoe het ool< zrj, d,e neisjes uit Salzburg hebben kunnen genieten van een

t.rinters i[ec1er] an,à. I{un reaktie op een en ander treft U hierond,€T &àI'].;

't Hei lians r-rnd Konsorten!

Eigentlich ltollten lrir zum \rol1eyballspie1en herkonrien, aber" " ' tja,
icnn.ilnn.,...€h schon ilis;en ('^rir -urerd,en uns doch auf Cas Skifahren

konzentrieren) 
"

Zr.rar: iibermfi.d,et, aber (nochl) vergniigt kamen r+ir Freitag fri.;h hier a"n-.

'Jberrascht -ron d-eii kalten iíetter tauten wir bei Kaffee und Kuchen

bein Biirgerrneister auf.....o.o.Lir.l den nàchsten Kàl teschoch in der

[iinen,Ïr]e z'r, e::]eben.

IiIach eineE sehr freunllichen E:pfa.r:g bei den Gastfanilien fielen wir

alle todmlide in 1ie Setten, '-rn aI nàchsteri lag frisch 
";nd- 

rnirnter

unsere Llinl<àufe zu tiitigen. l,IachrLem vlir genug Kàse r-'::d- Klompcn

gei:auf t hatten, Cachten ryir das ersternal art das Spie1 , obwohl sich

,1ie Ori-on-fans i.rahrscheinlich schon tagelang damit beschàftigterr
/ --(selbst der Zöllner im Zrug rrusste, zu 'unserem entsetze:r, d-arilber

bescheia). Una...,.. n. "r^iix spielten,. o......dann.auch nehr oder

tr'eniger nicht. Jed.enfalls rrar es nach díesem SpieI mit u:rserem Selbst-

verirauen au.s. Bein anschliessenden Essen I'rurclen ullsere Lebensgeister

l.liecler erlreckt.
Trotz ansteigend.eir Àlkoholspiegel sind i^rir froh, ldenn wir o"j.e Stàtte

unseres Nied.ergangs in Unehren und. trotz verzweifelter hnfeueïung

der Zuschauer :'ried.er verlassen.

llr.rr herzliclie:; .Dankeschön an s,alrz Ioetinchen! ! ! rl

SC Wtistenrot

le reoaktie'oecLaliilt d.e neisjes van SC ilustenrot en nrenst hen in 1982

-reel en mecr silhses,

7
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ilad"ere eegevens betreffend.e de vereniginge
-------=---.4--

Sanenstellin5l bestuur :

Vr:orzit'ber B R. Booy An billenstraa.'" )4 26954

Secreta::is B H. Pcnternan van Hogend.orplaan 92 23069

Penningmeester B J. Bloem Groen van Prinstererlaa.n 14 24618

l,eden c B. Hofland Einthovenlaan 17 33249

H. r,,an llaarlen Zuivehreg B! 2iBO1

M, Beyer ilolengaarde 45 Doesburg OE334- 371 2

Correspond.entiead-rcs: H. Penterman van Hogendorplaan 92 nA69

Sanensielling conri:issies s. d. 3

àr Districtslijn:H.

d. Jeugd.connissie: R. ilofla:r.d.

B. Juurk-cns

C. Linzel
B, Iltrcntirrll

D. i,ren ts en

er Recrearrten: Wo Konings

f, llini-expres3 B. Du.urkens

- ^^Zul-vellieg c'Y

Einthovenlaan 24

Bur§. d.e Brulmstraat 66

Houtsmas tvaat, 1 6

Einthovenlaan 1 7

KuJiperlaaÍr 1b

M. Casinostraat 6

Usselstraat 17

I(ruísbergseweg 1 l!

, //lje].lhors-t oo

Kuyperlaan 16

L.
À"

K.

van Haarlen

nrosteii
Been

0erlemans

2rt\o1

26827

34832

42276

33209

41512

332o9

32806

331 40

42321

26865

33039

328a6

b. ldedstrijd-registratieB A. Hofland- Einthovenlaan 1l

ce Schei,lsrechtercoörCinator: G. Thijssen J.F. Kenned-ylaan 30

\i
(-! .
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1. Ie contributie bed.raagt voor het verenigingsjaar 1gB1-1gBZ
(t augustus tot eii met 3'l julÍ) s

a.Senioren geboren op 31 d.eceilber 1963 of da.rvoor s f 14èr--
b.Recreanten : f 11Br--
c.Jeugdled.en geboren ia d.e period.e van. 1 jan:uar:- i)6[

tot en mcrt 11 december 1!61 : f 11Br--
c1.Jeugd.1cd.eir 6'eboren op of :ra 1 januari 1968 c Í gOs--

?. I{ijae van b.e talenc
a.per g:!ros gironummer 3957446 tl:n name va.n S.V. Ubbink-0rioa

/urtillens traa.t 34 íe Doetinchem.
b.pcr bairkc 

::,:ï",:,il;:il: ::.::.;:ï::;ï,:ï"onummor 
vanl

t.g.v. S.V. Ubbink-Orion, rek.iir. g3.6O,j?.31 B.

| )..\,

3. Betali::g van d-e rrontributie d.ient vooraf
àr per terrnijil va^n twce naanden : vocr 1

1

: voor 1

: voor 1

jaarcontributie client cius voor 1

zijn volclaa,ti.

te geschieder: *

september, 1 november,
januari, 1 ma.r.rï.

septernber, 1 j."nuari.
september.

na.,rrt varr het veieniging;ja.,t,r

b.
c.

per half jaar
per jaar

Uir

te

4. Inlichtingen ovel betalingen e1-1 d,er,gelijke zaken;

I. Booy

Antillens trai: t lz|
Doetinche.,r

TeI. OB34C.26g3A

9



II.:,its f'eur:rrssen

2" i.re'aftijd.e 1! jaar :' .:.. .. - - :..:'29 jaar,' ''. -r',"..,'--

l" - -':veil jai:: al bii

Ubbin';,/'-rrio::? o:18eveÈr' 5'jaar. ' 1 va,naf de op::ichtinL1.'

4. i..:ticÍi bÍj Ub'oír:lc/ r:e-b-upsterrsuï)porter.' speler bij heron ).

,. Ï-.1ï-ïl;; je je mooie sport (uirleven) ào:moóist5'dporr om ro

nrct vi;11clba1 bezig?

6" Favo:iete tean bl; Iïore-n :1 :

Ubbin/Orion? '

7" lle rdd.en varr aní- goede spclors
rrc,::rd- 6" " "

B^ Fe.r,lr:iete speler/ Gabi

spr,:i:ste'r? ' :

t " /.) :: lt ilij.. "., ó. . iets lrerre:egli.jkcr is deur ik. orr zi.jn reak'bieve rnlogeil .

1 0" il -b,.r:.'.rs te prxr t vozr

jezolf? 2e ba:..

1i oLastrlJste:itegen- Daiirc's §

sia::r':er?

1 2.3rste trainer? Pieter MurPhY

1J.S+;crkste soach? Bob Hagnan

14..Grootsi:e genris vari wcinig 'uaart

beoefenöno '" '' j:" 1

alle teams ' '

e,I1o 'beiems zijn betang*

ríjk,
Saltarelli !:

Frureubi el<

' somnige scheiclsrtlchters.

J olln ]Jams

Ro:1 i']."iterinic

tc v', eini-g bestuursloclen.

lfÀr* u!va

.-i tjcÍt rporthal .

ÍJUII.

ài, v'.,1.'..liri gin g?

.i ];,Str,r.i:,stc p,,61 va;'j i,Jöggcven va,n de konsumpti-c veel- lcclet:, goede oI[Ta-

1r^-a r Fr |t rT /
f - r. r J- tt\-L r r,ar I

'i ?.G:rirotste teleur , ll.it Damos 6 nog steod.s vlrkeerci. cloorgeven van

. s'l r:11ing l::j voI- tí,1r.- 'iï:-,. ir,'isrc speci-'b. i"c -'-.tnvalir-;stijC vaï) een

I ,..,\-'t ?
!:: v uaJ- r i;'ei.r s trijdrho; ite ons het

),'.a-.npiocrLs<;hap 1 e klasse.

i l;,1.r:o:r:b. roi,lii:..... .Lr lj. ,r ,rc]Íg zijn. c-e lr'r1e d.i'.9 :ee beziS

,. . , -, ^,..3rr i .oi :" o,? b O.r:;: e:t ol 
',.- 

iJ.:J|.f :f 
.] 

r

15,i'lr;is voo:: c1e vc'- G:Iul.irig 1!82

Yil)ï §e11. bel-angrijk

d.u-el?

1" o1.''.,-'l,ll: ':--1..:ul soi',-ke,'ir lic,f st geen verschil-l-e::de ir'it.
rrl jl.1 r.7-,i't.tsa,:r1,1 /

2C. I:ivc-rj-et.: ;'elJ- bj;

.t-lr 'i:':Cs b::'i.jJi <;'rz.c ;rel-i

10
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VILLi r/\K
De iiede:r-Land.se volleybal bciid- (d.er i{eVoBo d.us) geeft ee;:. lcer.r of 1! per
jaar e::;Li tijdschrift urt d,at d-e originele tÍtel d.raagt va,:i?rVoIleybaLlrr.

Ovr,:r ho.t a16;cnec,ir. stean in clit b1ad. artikclen, cie cie ,::chterS;roirdcrn

beliehten van l:ct volleybalgebeuren in líederle;rd. Da,i.,rbl.j viel en valt
er nogal lrat irad.ruk o1r hetgeen in het nesten v,,rn lTerlerland lllaatsvinut

-aop vorreyDi.l-3'ebieci. !e naam Starlíft (aat is die d.ot:r eile h{.:er Stoop

groo-b ijekochte ]<lub uit Voorburg) d.uikt d.aarbij nogal cens op.

Klubs vcn buiten rj,o raa:dstad, iterd.en en lrord.en over het al5eraeen achter:-
ges'i;e1d, alhoeireL nen het afgelopen seizoen natlrurlijk riiet altijd. om

liurd"skampioon W0 uÍt Vught hcen kon.
j'iii-;r z,i,-:t!

Oi; ce frontpagina vafl dit blad. (net ;anuari-numner) staert ee:ri icto,
Cewe}l,;o e,rri spelmoment weergeeft uit d.e r,redstrijd. Starllft - Ul:bink/
Cl.ion. it[r ir: het voorwoord. staat vermeld.s

"Ulnink/Orion is momentecl d-e grote verrassing in de crcd"ívisie vollcy-
bal. irtra,i:: bij d-e claiiies alles grotend.eels bij het oucle li.jkt to blijven,
claar heeft het cr bij d"e heren a1.Les van lreg d.at d.c Doctincherr:se ploeg

r:.u eÍndelijk d-e rrruchten van vele jaren plukt. Het kt'ran a1 in vcrrschil-
l-ende publikaties naar voïenr Pim Raterink en de zijncn ztln zich nu pas

eoht goed- bel,rust .vi:;i hr:n inogelijkhed.en. Een a;:r:taI opnerkingerl van
-braii:t:r Bert li'r"uu:; ,,"Iaren er voor nodig orn erachter tc k«rnen d.rrt Ubbink

ci,ge:riljk voor nj-crnand- onder hoeft te d.oen" Een vrecnd.e zi:r,k eigenhjll
d.at ngn clat ze1f nir:t eero-er in ,,1e gaten had,. Het 6levolg voor de -ploeg

is cchter een voorlopige e.'lrste pla:its op d.e :ranglijs-r, en iederc thuis-

";'erls"Lrijd. 
voll-e bal;, a1 hao, men da.lrover in noetinchl;n ioch irolit te

kl.;g,:rrott llindc cita.rt.

Hoezo vreemd-e za,k? Hoezo yagg,LgJuig eerste plae,ts? i-Ioezo volle bak?

Komen de hoge heren vantr-,lo11eyballr zo d.ikwijls in Doetinchen hijkerr?

0f Ís.uren zich rrezenloos 6ieschrokken toen I'clreumesir Ubbink/O:ion 'rreustt
Sta.r,rlif t been-bje 1íchtte?

In l:ovenstai+ntt citaat sti:.;rt i-<6n juiste opmerkiug. Ovcr volle bakk-e:r heb-

ben we in noctincl:en nonit -be l'-l-er.gen gel:ad.. l'tre rriste;,: irier a} 1:arger,

d.at er zeer attrakticf gevolleyb;r1d, word.t in d.e Ar:htcrhoek. Starlift-
fa.ns (de rei1.r.lci;ie vrir rrVolleybaltt?) r,íjn d.aa,r nu o()k aohter.
Iie'bbr,ri: ze d,it,;t: oigelnlLjk trel cver vol1e balcken 1,o k1.',gcn?

11
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Ui.t rct Bluc Band sportboeks 1954. Do.:r Bob Spaak.
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Ee:r. volleybalploeg bestaat uit zes spelers of speelsters en l:et is d-e

]:ed.oeling r1e ba1 i:r de speelhelft van o.e tegenpartij d.e gïoïic- te laten

r:r,kon, l'rat t?en punt op1evert. Ilet spel begÍnt met een ser"v'ice, een

opslag, genomen achto.r d.e achterste lijn van Ce eigen speelheift.
Er ll:rclt t{es}rceld tot één van cle partijen 1l pun.tcn iiei;f t verzatneld en

als c1e tergen-partij d-an twee of meer punten achters-t,;rnd heeÍ't, is c1e gane

ten einde. Is c-i L riict het geval , clarrr ..+ord.t er zo 1a;rg doorg-espoelc1

Lo-b hct verschil twee punten is (tljv. ?2 * 20)

I,jen ired-strl1d han uit ctrie, maaÏ oolc r,rit vÍif Sames begta,ai:t.

lrie spelers opereïen aaïi hot riet en z|j spelen elkaar, onbercikba,;.ri

v,.r<;:r cio tcgenpartiJ, d"e baI zo 1an6; toe, tot er eori kans is d.e hal met

(ais i:et erven i-,an) een for.nidabele lclap - met clc vIaI"I;c l":and. - in hc;t
fr-vi.1:rrrdclijkerr gebiecl te slaan, Dit vorgt kracht, zoals het afi+erel:i van

cle ba1 een vli,inischerp rei:,ctioverÍioilen en 'furf vra,agt,

.le.: belti,;rglilk vi:rrrdeel- vi'rri volieybail is, clat d.e -o:rr'cije': .3leen onC.erli-ng

coltrlct liiebbe:r, hr;-bg.'-';*::r ijirilijke botsi-rgen .1c'rc,r .:,1 t: ,;'rc'-', t ei:tl-lousiasme

.ioorl<oilt. Bl voJ 1,;ybal- Li.rn nen spelers rrisselen en cen tii;io-or-tt

.1.i.!t:ivrii,lleïl .

Ie l{r:rlerlarrd.se Vol1eyba1 Bond- (ur.e l{eVoBo) aie op 7 januluri 1i)4? IIerd"

opgeri,::hte heef t zo LuogzamerÏrand. d-oor het hele lanc1 a:Ideliu4;en.

1',l
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UÀ'.i,.r..-();:ion teal;is rnakon verl:o yctj.zen. iomi,tige tcaras ze-]-Í'r: eI.S vGli'e.

jri;;.i i'-;r;ite ,iamestea,nr -broll lialvcruego d.e De*srirbti.gqr:,;'Ltici riciitir;gJ Oost.:rrnjk , 
"',' 

' '

orii d.1 r.ï c .ï.i pOtjc, te bal1ei:.n Dr., ';Ied"s-lrijcl zclf l't6ts:i niCt íiitoress;l'rrt, d'r)

,rtrs r:cl , L,.r,S hOt reisve;rs)-age §Cilrlr.al':t d-oor enl:Cl t' e:itlLousial';te

s !0r-1 s -'Er,,i:s;

Í-iÍ: I SVEI?SLALi

Àfgesproksn v'lrirelctijcl" rras ?'30 uur op vrijd'ag 11 decer:tbul'

Door eol kapotte riekke.r-. vair I.G. te D. (rugriumner 9) ';'rercl tlat t:,lcistip

verschovcn naa,ï B uu:i,

iiet een Geld,erla,nder tasje onC,er Cr-c armr Plus ei]n vcr§ <-rcir-br-adblad' daar-

i;:, ,.:tapten i,lc in d,e bps.'lie l<re,5,l;l ,-iirect a.I el;n te1'.rurs'Leliing tc; r'et*

ricrligng tl-o video-Í'ilrir c1i-e ilartlt: Beycr irad. geregold -'tkoiit -i;usson mlir

iÍa,1d-l:ornrt- paste riict op Lte'u s;rs'ceem in de bus. i'iiet gt"treurdr r;íc veÏ-

riill,i,l<ren ot:-rs pïind iaet het cI:,-inisoh tOiletje en ntettrzi;ikkortlr. liierbij

völli-roï iliartii: (eerclergcnoernd-) Boyer d.i-k! Àrrae [ic"-tie!

Geiur<1.,íg harci ubbiitk dit al voorzierr en l,iartin extra cirvelopjcs rnccgegevet-].

pliv€,-sponso:ring dusi (0fnc1a i-e clakgoten vlOgen oveï tafol)

iTa, e:i,lcl-o r-bc]:s oncii;rirr;g en ?'g;eleend-c melkglazen )l';ialllen lle on ongevcer

?Z,AO uur in Frcil:-..s;::ing(Zuia-1,:itslaird.) aan. Toen de 1.;àmors vcrd-eelcl

tií,iret-r. besloten r,:e noai 66r, af=aI'-kertje te nemen. Om 2\.00 uur lagen l;e

in DecL oii] ons vcor to bei:eícer., op de zïiaTe l;ed.s'l,ri;à.

Do volgenCe mcrrgen ontbijt en niu,,l: C.e traíning; Het kost nog altijd- 'trat

noaite orÍi Dver d-e grens te komen, Zoud.en ne'rlan toch enkele duistere

figuren in on's ni,1ile:'. hebb'cn?

Bibbereni vatt de kou begonnen Iíe a,íàn onze trainin6;. liet :rct had geí:n' be-

giir en 6;ci;n eind., €ïeen vor;r of achterkant en' clo antetri:es zat'ctt nog «:p de

1l



if.l.r.toc Geluliiri,q hi,r,d.rleu lic ï]og eon ïrainer aoh'b,;r cle hand.; doze hoefi zekcr
1; uur vr:or peial gcsiaer,lr. Or,1a::]r.s d.eze mind.c.;r ]lre.ttig,; bij]iomstigh«:ecn
hr',bbcn -uie a1-l et,ui:al vlesclijk fana-biek gc-:trainr1.

naan:a Salzburg in, d,e lir-r:rstmarkt op. Sommigun waxeïl al sncl ui-tgekeken
cn $ílLgen zicit ilot een gters Gli.rlcvrein voorbe:,cid,en op d: ,.grpto 'rcCstrijtl.
lfa ltat souveni::tjes te ]:,r:b]en gekocht..(buttons, stro]rrum, chocolrld,e ,
ki-',rstbalLotjes, etc.) vertlol<heï] rrc !Íoor richting Duitslirrcl.

-De pers huurcie een zi,ternbroeh (pikant hoor G.P.*I{enkic!) er-r plof te in
C.c tropische verrassing i:-i Dritsc molkchocolacle. Ee» itbi:unt;r'-zwepbad.lt

chi;:r . Onde:'tussen gingen r,iij or:s bezighoud.ei: mct d,atgene i,la,"ï r.íe rrofï.
lcr;'rarncnl Ie lluiopacupvred.strrld" tegen het Oostenri.lkse trrliiste::.rot"

lc weÍrtig beschikbare i:r.forrratie over dcze plo,og ivcrcL cLo;rge:rol.ren.

IIar het offieiële ged.eelte te hebben afgewerlct bogonncn r,ÍG àitrn i1e wed,*

strijd.. De scheidsrech.ter klom iil- snel op de lcart. Doc,r elloïril gemotiveord.
en enthousÍast spcl lieton rÍe ue,rken l.ric d.e bcsto wasr j5 - 4 / l> - + /
1:, - B. Voor rrre hl+t besef te;,r wc,r.t d.e ;iod.strijd- al aÍ'gelop+n.
Lokker d.oubhen en eten!! i

TijCer:s het etern werd.e:r d.e *erstc contacton gelegd not d.e s3,,r.npaticlce

oostenrijkse ploeg.(Hè Eere}<tt) Vooral Petra iuieingast viel bi; rle heren in
d.e smaak. (H?; Herrt<? !)

lij.erna-i sto::tten l,ri; ons iir he c (rumoerige) naci:tlcvcrl vir,rr 5a1zturg. l-ïo.l;

IreÏvoer d;".,1'i161"33 tOe g;r,f ,,rCl irat prOblenen! rn:.e:r tiil;,: ,ce»l.ilS lOSten ciat
s::e1 op.

!e cerste gelegenheid. woar re rritgetrapt lrertieri r^ri:r.ii íioa o-r.-r.l-u:ievo -Dar.

Da,,r t^ie toch niets te,frii.rkc,n kregen interessecrde hct crns niet zo,
.il.)en supporte-r nam voor zi1ir. irl;-rkboek een larnpelía!je rilce, clat hit d.c helc
avond- sho',+d.e (Tonrriy Uo.,perr).
r')p aa,nrad.en vaii e'nk-ele 0ostenrijkers trokkerl'v;e ï'r.a;',rtfl,ï- co-Sevcnrr.. 11'"
g;crt''':rst, gerJ.ronken, 60zoi'ríj'r3ij, geyell-ea(Hur-cisr) to licbl:;ii, -.rerd. het
-bj.id orl naiar hui- tc 5;aa;:.L'n vier uur zaten ,.:e ii-r d.e bus cir. oiri....vjjf
ul.f .nIàfetf i,re tliui s.

1L Aukje, Loes, Iïa^trneke


