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:ils all-es rteezlt, l:unt U in ck: derde vol1e r,;eek rran februari allen het
vijfrle nunmer van cie Ubbir:k/Orion-.ir-kpres ontvangen hebbcn, À1s alles
neezit! nat lril dus zeggen, lranneer er geen problemen zijn met betrek-
king tot de distril:utie vàn d-it blaadje. Die problemen zijn er r,vel.

Het aarrlige ís nanelijk, ri.a,t d-e redaktie zelf zi.ln eígen brouvrsels nag

z'ong brengen naar de diverse trainingsgroepen en partikulieren.
Iedereen girnt ons o.at natuurlijk van harte, totd.at. j..... nlen deze Expres

te laat of soms zelfs helemaal niei ontvangt. Drn, ja d.an r.iord.t het
bestuur iirgelich',, en krijgt d"e reo.akti-e het daarna ook te horen.

Hoe d"i'b allei:ra;r} oo)i zijr €eFrobeerd za1 word.en aan a1le leden een

exemplaar te d.oen toekonen en wie weet, lukt d-at deze keer.

De inhoud- van d-eze aflevering staat'treer bo1 van aller1ei schoons.

Voor ieclereen is er, naar wij verwachten wel iets te rrinden. Ze1fs d.e

'traapploegil is vertegenvrocrdigd-.

Ook op het nivearl vat:t d-e jeugd- word.t overigeas weer prima vo1leyba1

gespeeld-, De stanC.en van d.e eerste rond.en der jeugdkonpetitie treft
U hierbÍj aan. §:ige ploegen zijn kampioen gelrord.ene enige zijn op mind.er

florisa^nte plaatsen geëind.igd., Zo gaat d-at nu eenmaalo

Ook het gebeuren aan d.e top van g4ze veTeniging krijgt weer C.e nod.ige

aand.acht, De heren van Ubbint/Orion staan'nog steeds in d.e belangstel-
ling en, gezien de prestaties, leXecht. George d-e Jong d"oet uit d-e

doelcen, hoe het allemaal. zo gekomen is.
U kunt overigens getuige zljn van d-e strijd- tussen d.e huidige leiders
in d"e vir,derland-se ere-clivisie. De halve finales om d.e nederlandse
beker vind,en in het laatste week-end va.r: februari plaats, In deze expres

vind.t U meer inforn'ratie"

Tot sfot zou ik een ied.er, d-Íe id.eeën heeft over het klubb1ad., zoals

dat nu frmktioneert r:f zou moeten fL;rrktioneren, lrillen vragen om daa::-

over l<onteikt met een va.n de red"aktieleden op te DerreÍle Ie red.aktie
lean d"an in c,verleg met het bestuur trachten fouten recht te zetten en

nieuwe id.eeën in praktijk te brengen,

/a
/

Bennc Duurkens
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U BBI i\I( CR ION l-ltriEN
Ir.l
1l": i-iALVE FINAL[

Èet zal ied,ere vollcyballiefhebber bekend- zijn dat
a"s" d"e halve finales voor de natj-onale beker 1!8'1

De halve finales voor Heren wordt o.a, gespeeld. in

op 26 en 2l februari
worden gespeeld.

Assen en geoïganiseerd

t *tí Daar ngreed-sJiverse verzoeken binnenkomen i/oor hetr Seserveren ftn' ' .q

ioegangsbewijzen, li.;kt het ons goed. U nu alvast enige nadere inlichtin-
+f

a

ta í'
*

gen te geven,

i{et programna

26 februari;

2l februari:

1uidt
19.OO

21 .OA

11"00

1 Sroo

1 6. O0 u,-rr

18.00 uur

!e wed.si;njden word-en gespeeld

te Àssen, Tel. C592C - 44BBB

Entrec: Jeugd t,m. 15 jaa:r

Volr.rassenen I

als volgt 3

uur Ani-mo - Ubbink/Orion

ur-ir Verdan - Verbr.rnt VVO

uur Ànimo - Verd-an

uur Ubbink/Orion - '/erbunt WC

ïerd.an - UbbrnkT/Orion

Verbr-urt VVC - Ànimo

!

NJí
. *{ t'\

". 
1 l/\: ír'\l'

,/"

i'iii verzoeken U tljd-lg Uw ka,r,rten te reserveren. Dit kan zotrel schrif-
telijk a1s telefonisch bij cnderstaand adres. Kaarten die een half uur
voor àr;rvang ven d.e eerste wed.strud. níct Zi.1n opgchaald-, worden ver-r

okocht.*qCp aan"fraag kr:nnen bestelde kaarten ook worddnltoegezor.aui.
Het verschuldigd-e bedrag, veraeerd,erd, net f2e5O (ongea"ht het aantal)
moet dan wel voor 20 februari overgemaakt word-en op girorek.no, B

33 74 4E1 t.Í]r\r, tle penningmeester van SUflJSÀ/rrSoJN, te lrssen.

VOORVUI«OOP/rDR1S: G.A.C. lvleyer-van Zoelen, Obrechtlaan 26, 94O'2. T.Y. -
-irssen. Tel. : 05920 - 40097

in sporthal rrDe TimprrrThorbeckelaan 2

2 r5o(vrij d ag) f 3 r 5C ( za terd ag)

f 5c-- (passepartout)

5r-- (vrijdag) f j r5A (zaterdag)
f 1 Or-- (passepartout)

,Ö"ftd

b

U kunt ooi< xontakt op nenen ilet de supporters-vereniging

!ra-t _ (,1-, 1 I 1_ i,',". c:,.2
av!. \JvJ.+! Lv t )

It+

",i
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Ir_cRÍ:i r Dt J CNG .van spILverd e ler

ici
Hoewe1 George c1e Jong van origlne geen Orionspeler j-s en niet de hele

opgang van het eerste herenteam meemaakte' is zijn verschijning binnen

onzeclubaLzoingeburgerd.d.atvelenlreteerstetearnzonderGeorge
naur^relijks kunnen voorstellen. ook als jeugd'tratner is hij a1 jarenlang

actief. Een verhaal met de man dÍe vóór orion ook ai op topniveau speelde'

ílÍj ?\ia luwg n
'.-..i l.- + l'

George komt oorspronkelijk uit Àlme1or*"& plai'.ts die al veel topvclley-

ballcrs heeft voortgebracht. op 13-jarige leeftijd- nerclde h:; zich aan bij

de Ztraluwen:'rlk speelde d-aar roet Jan Brou"Íer, Volco(niin broer) ' 
l"íim

Pezte, Harrie Veld-huis. }at zijn a1}emaa1 geroutineerde eredivisie spelers

6leworclennad.aizeAlrneloverlieten.Voordeclubwasdatwel,,**u,,',..
Ook Henri Broui+huis komt "'an 

d-e Zlvalul^ren' maar hij speelde toen nog niet'

Na ,fe.mid-delbare school belanc'd.e George in GroninSen en speelde toender-

ti;c i-n irs:rer bi] Ra:,r./Sic, één'ian oe topclubscrrlk stuceerde d-estijds op

c1eÀLOnaarkealc:;Ra:.r'/SFCtelechtond.atd.ieploegrrijopc.atrrornent
neer aarrsprak" ill trok!-,en tl:uis veel publiek en het craaid'e geweldig'rl

TochkwamGeorgenoginhetGroningseL;,'c,rrgusterecht:|lDatl.rasinmijn
exarnenjaar,deolubheettetoenEll,eshuis,}Ie}Íarengeentopploeg,
marr rnaakten het d-e bovenste ploegen erg moeilijk''l

' 
naa r 0rlc n

lrIet als vele andere jongemannen van zijn leeftijà moest ook Gecrge ond"er

c1e v:rpenen:'llk had- inmid.dels Loekie leren kennen en de enige tijd- dat

ik haar kon zien was in het weekend' Ik besloot dus maar naar Orion te

gaand.attoennctnaaldeeersted.ivísieI^IaSgepromove;rd.ookKoos
lulendels kwam toen de ploeg versterken'"

0rànle -shrrf

Narasi l,et spelen voor de iliverse clubteams kwam George in het Oranje-

shirt binnen àe lijnensttvan '71 tot r?J speeld'e ik biJ het Ne'lerland's

jeugdtr-:am. 1{e gingeír ooa. naar Roeneni'é en c}p d'e Europese Kampioenschap-

peninNederland-ilerdenwezesde.Ind.ietijd'leerdeikMargoten],oekie
kennen (in c-ie volgorde!l l).Later speeloe ik in het }ïed-erland's nilitaire

team(werelclkanpioenschappeninltarie)eninhetlded.erlandsteam.l|
George maa.kte daar eeir ietl;at vreemde carriàre d'oor:

aenvaller

f i).



ttJa:, eerst_krram ikl als spelverdele:: bij d.e selectie, ik speeld.e zelfs in
d.e basisopstellíng, een tijd. later was ik aanva]ler, Toen speeld.e ik níet
veel in d-e basis, maar kwam toeh a1s stopper binnen het ve1d,,'r

I{et }iet nationale tean: maakte George tripjes naar Finland, Joegoslavi6,
Polen en Roemenië.

SLJIteSSQÍ-r
Inmicid"ets speeld"e George a1s basisspeler in het team van Orion en maakte

d.aar veel successen meearrHet draaid.e (en'draait nog steed.s) fantastisch,
De vereniging spreekt me enoïm aan. Het steekt allemaal goed. in elkaar.
Bovend.ien komt er ver:} publiek en dat alles samen boeit me enorm"rt

De afgelopen jaren lijken voor het publiek een aaneenschakeling van suc-

cessen maar voor George steken er toch een paaï momenten uit, d,ie hij

echt a1s hoogtepunten zietg"Het promoveren naar d-e ered"irrisie en het
wlnnqn van d-e beker !Íaïen formeel d-e grootste uitschieters, riiaar voor

o?is 1^Ias het eigenlijk geen verrassing rneer. Ik zie d.e twee thuiswed.strijd-en

in cl-e Íluropa-Cup tegen Panini Mod-ena en Steana Boekarest als hoogte;
pr-urten samen met d.e overwinning op Starlift, twee jaar geled.en. Dat was

toen hr.;rr enige ned-erlaagl'

L0ntl_irrËnlie
O:d.anks d-e concumentie d-ie George tegenkwam, en ook d-it jaar heeft, (Bob,

Koos, Henri) stond. hij meestal in d.e basisopstelling. Ztjn allrourid kwali-
teiten en zijn r^red.strijd.mentaliteit schijnen voor iedere coach een waar-

borg te zijn om hem op te stellenerrlnd.erd,aad. speel i}< meestal r,r'el mee.

ïk rnoet het hebi-:en vafl. alle spelonderd.elen, als er iets wegvalt, blijft
er altijd- icel iets and.ers tegenover staan. Bgvend-ien korn ik dit seizoen

vol}ed-ig aan d.e ba"k door de blessure van Gerard. Hierd-oor mo.est Bob,

d.Íe al-s buitenaanvaller uÍtstekeird. op rj-reef was, naur een andere positie.
itlu Gerard. terug is, is het voor Bob een hele opgave on wéér om te scha-

keIen. Ik ben ook meer een totaal--rolle)'baI ]er, rrrijn pass komt bi.jvoorbeeld

al ti.jd- goed. uit d.e verf.rrlets wat d-e toeschourers ongetr,rijfcld kr:nnen be-

a.rr-letir Ock het feit dat George ínmÍd"cl-els a} veel ervaring heeft opged-aan

zaL zÍjn spel zeker positief beïnvloed-en.

I

nU 0l rlCOít
Over d"e k.:"nsen C-it seizoen is George d-uid.elijkcrrHet is voor ons nu of nooit
we kunnen momenteel van a1le ploegen winrren. Volgend. jaar zullen ploegen

als Starlift en Martinus we1 versterkt word.en. Orze ploeg zelf heeft er

C



veel vertrol.ll'r'en in en med-e door de inbreng van Bert Fr:nk krraraen we d-aar-
door tot een fautastisch begin. van d.e competitie, Ber.t Fr-urk Lrr:ef t en-
kele spelers overtuigd van hi-:n kwaliteiten en d_at pakte goed. uit.
0p het moment Cat hlj vertrok zag ht; in dat hij niet rnéér voor d.e ptoeg
kon Joen. it

b esl
George traind.e enkele neken d.e selectie tot d.e komst vq,n &iurphysrrpieter
was vooï ops d.e enige'oplossing" He hebben geen tijd orn iernarrd. in te
werkelr, hij, kent ons door en d.por, We pakken d.e d.raad- i^roer op en richten
ons nog steed_s op de titel.rt
Na d-e ned.erlagen tegen Verbunt en MartÍnus leek d.e ro1 van Ubbínk-
OrÍon uitgespeelld. maar d.qor d.e winst op Zaan 16! staat Orion weer" boven-
aa,n :eri breken spannend-e tijd.en aanrrtNa d.e uitred,strjjd. tegen.Ieltalloyd.
krijgqrr we alle toppers thuis. Eerst Verbwrt, d.an Martinus en Star1Íft.
§ameir met het publiek moet het ku4nen. Reken er maar op d.at bij ons d.e

motivatie aanwezig is,. Stel je voor dat in ,d-e laatste wed.strijd. tegen
star1if,t híer in Doetinchem d.e beslissing moet vallen. o o o o. o 'r

Ï{aast d.e vel-e uren d.ie George in het speleí stopt, heeft híj nog tijd over
orn d-e i.eugd te trainentrrAl een paax jaar train ik d.e jongens jeugd-, Ech-
te toppers zitten er::iet bij, maar we halen tooh d.e nod.ige sucqessen.
De C-jeugd. werd. vorig ja'a.r le van Ned.erland. en is d.Ít jaar het zelfd.e
gebleven. Ook het le team d.raait lekkpr, jammer d.at er d.rie spelers
naar he.t 2e moesten en er:' één is geblesseerd. Toch kan ik er te weinig
tijd- in steken om er vocral technisch wat meer lijn in te brengen. Het
is eigenl:Jk, r,rel nod.ig om d.e opbouw d.aard.oor wat rneer gestalte te g"rr"r,.."

tcekorrlsl
ÀIs ire het oog op het volgend seizoen laten vallene lijkt het er op

§at Orion wat d"e heren betr.eft r^ree3 op ]lluropees niveau zat u;_tkomen:
,lÍe spelen volop mee voor. een plaats in d.e Europa-cup1 , (tand.skampioe-
nen) we hebben een goed-e kans om d.e bekerfi-nale te halen (d.e winnaar
speelt iuropa-cup2) en als we bij d.e eerste vier in d-e competitie
eindigen zí1" er voor ons d.eelname aan d-e Europa-Cup3 irt.
George eind-igt zljn rel-aas met troo:id.en, d.ie uit zljn mond. niet vreemd..over*
korneneilLangs d.eze l^reg d"oe ik d-e speciale groeten aan a1 mijn vrouwelijke
fans tussen d.e 20 en 60 jaar.'

t-Fl)Slllri
I
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Bas Bloem



rl'VCLLEYBAL-

ïn CLe vorige aflevering van d.it blad" hebt U Íets vernomen over d,e uit-
gave van de Nevobo, genaamd.trVolleybalrr. BOze tongen beweren, d'at d'it

blad. eígenlijk het klubblad- van Starlift is.
In het níeuwste nummex van trVolleybaltt komt ons aller Ubbink/Orion

echter ruímschoots aa-r,n bod.

Op d-e front-pagina prÍjkt uiteraard weer Starlift. Op pagina twee zien

we echter een fraaie advertentie van sponsor Ubbink.

Daaràaast vinden we artikelen over het eerste d.ames-team rran Ubbint</Orion

het eerste herentearn en over Bert Funk, de extrannerfcoach uan herenl .

De titel van laatstgenoemd. artikel luid.ttilBert Fu:k houdt het voor 8e-

zLaYLc'r &:kefe citatene
rr]lijstaatlvoerder Ubbink derhalve niet langer onder de vleugels van Bert

Funk. tr{el}icht is voor Fr:nk d.e trein d-e laatste jaren wat aI te hard'

over d.e rails ged-end.erd.. Eckele seizoenen terug vertoefd.e Dc A'znhemse

trainer nog bÍj d.e !íe1se d-istrictklasser Od.ysseus e híerna was het even

!e Lampenier d-ie hij brand.end" hield-E BUr na slechi;s ecn half jaare ver-

laat hij resoluut d.e Doetinchemse lijstaanvoerd-er.

De Doetinchemse woord.voerders had.d.en gelijk toen ze hem verteld-en d-at

irij als mens een gemis zou ztirt, I{aar ja, mensen en topvolleybal?

l{a het overijld-e vertrek van Bert, Fur:k nam George d-e Jong voor enke}e

Iteken over maal op vijf januari zocht het bestuur van Ubi:ink contact

met Pieter t{urphy d-ie als interÍmcoach het seizoen zal- afmaken.

ttTot juni en niet langer. A1 thans voor mijrr,was het antwoord va,n Murphy,

nadat hij op B januari zijn ttaLningen startte,rFrlel wordt ik ziek van dat

gesugget?eer als zou ik met mijn bezoeken aan Orione tiidens de'competitie,

Bert Fu:*k \.ïay\ z\n funktie verjaagd. hebben,liiets ís mind.er I'raar' Ik ben

slechts gekomen omdat men hier tijd.el|jk in d.e problemen za{ en men Seen

nieuwe trainer r,ri1d.e inwerken vbor d.e rest van het seizoatlc Daarom

ben ik voor hem ingesProngoíIttt

Peter Murphy, rreer terug op het oucLe honk. i{at betreft het vertrek van

Bert Funk err wat nu precies de oorzaak was van d.it alles is hij uiterst
rrwijsgerigr g trainers k'omen en trainers gaan. 0p d-e bond.sd.ag was i-k d.at.

ïk i^reet vari d-it al}es niets, slechts ri-at ik het seizoen Ea afmaken,

nogmaals als interímcoach...rl

over c1e Eu::opa-cup ervaringen van onze heren staat te Lezenz
irÀ11e afspraketr over accommodatie, training etc. i'verd-en níet nagekomen"

R
t._./



lliets klopt d.aar. Ik heb met Rob Hachmang ervaringen uitgeriisseld omd-at

hij in de tweeo.e ronde van de Éct -óot< nàar Böekarest moèst.

Zet a,fspraken op papier, heb ik gezegd., want een dag iater ztjn ze daat

alles ttverge tenrr.

Cns ond.erkomene een IIotel van

kazerne en in de zaal waal i^Ie

'r ^- ll
IEI1.

Het meest was Fwrh echter verbolgen over de ro1 van d.e Israëlische

scheidsrechter.
ItMen harl ons verteld" d.at het een IsraëIier qou z:jn, maar later kwam

ons ter ore dat deze inan 35 jaar in Roemenië h1d- gewoond. D9 Sehe1e

d-ag zag,en r.re hem rnet zijn Poes, een tolk, en tijd"ens d.e weclstrijd- werd"en

we gei/íoon weggefloten, In rno timel stonden we met 7-0 achter.

Al1es floot hij af e dit terwijl onze stop puntààaf was'

I.Ie kond.en gewoon niet tot spelen komen' Dit wi1 niet zeggen d-at ne

a,nders gewonnen had.don, oh neen..

ïrIe troffen echter d-irect öe.beste tegenstander. We.zouden ondanks a1-

les kansloos gei.ieest zijn maar' op,leze wijze was het.helemaal niet te

maken tegen d.eze marrnen d.ie ia hun hóofdaa,nveller Pop een aanvaller

van nereldklasse hebben en rset h'r:n 10 rnaal trainen in d.e week.

Na onze wed-strrjd- trok iret tearn zich l.Ieer rroor enkele weken ierug in

d.e Karpaten, in vol1ed.3 Ee.af zond.ering tijd-ens d-e feestd.agen.

Dit a1les ter voorbereÍd.ing va:: de volgende ronde.rt

trC

\,^/ IST

speelsters zitten?
r:iet zo rta'-,?

om een teara te fcmeren?

het Mi.nisterie, was niets meer dan een

moesten trainen ontbraken bi.jna a1le bal-

I

-d.at enkele d.arnesteams erg krap in d'e

-d"ai clit aan het begin van het seizoen

-d.at er o.a. geblessee::den zijn?

-d"at alle damescoaches uren bezig zijn

-C.at het meestal rr'o1 in ord.e komt,

IIv

Ii

U



Nad.eJre gegevens betreffend-e d.e vereniging:

Samenstelling bestuur s

Voorzi tter
S ec re tari s

Penningmeester

iJ eOen

H. van Haarlem

1,,1. Beyer

C orresponO.enti eaclres :11 . Penternan

Samenstefling con . c

z.,o nistric tslijn; ii. van Haarlem

L" Drosten

r!. Bein

i{olenga.,rde 45 Doesburg 08314-371 2

van Hogendorplaan 92 23069

Antillens traat 34

van Hogend.orplaan 92

Groen van Prinstererlaan 1 4

Einthovenlaan 1 J

Zuivelweg B!

- ^^zu]-ve-Lr^ieg öy

Einthoventaan 24

Burg. d.e Bruynstraat 66

gR. Booy

sH" Penterman

sJ. Bloem

eR. Hofland.

2692a

23069

2461 B

33249

25801

25801

26827

34832

42276

33209

4151 2

33209

12806

331 40

42321

2686'

33039

32806

LU.

Co

d-.

-6.

K. Oerlemans Houtsmastraal, 16

iíedsirijd.registratiee A, Hofland- Einthovenlaan 1'l

Schei-d"siechtercoörd"inatoreGn Thijssen J.F. Kenncdylaan 30

Jeugd.commissie: R. Hofland Einthovenlaan 17

B. Duurkens Kuyperlaan 1 6

C. Llnzel- li{. Casinos txaat 6

B. ;lentink L'sselstraat 17

D. rlrentsen Kruisbergseweg 1 l!

Recreanten: il. Konings leilhorst 66

ldini-expres; B. Duu:'kens Kulperlaan 1 6

\,OCRL"CPY t-r ir A A[
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LONIIIBUTMIG4III§ sEIZ!§lf 1981 - 1982

1 . Ne contri butie beclraaLgt vocr het verenigings jaar 1),j1-1982
i (t augustus tot en mot 31 juli)a

a.isnioren gei:oren op J'l d.ecember 1963 of d.aarvoor : f 14Br--
b. Rccrean-ren : f 11 8r--
c.Jeugdled-en §eboren in de periodg van.1 lanaart 1)6t

tot en met 31 december 1 !61 " ,P 14Qó a I lUr--

d.Jeugdleden geboren op of na 1 januari 1!68 : f 9Cr-

2. -lj.\ze "tarl betal-en:

a.i.er gi.ros gironumnet 3957446 ten name vr:.n S,r/. TJbbink-Orion

r'\11 tj-l1enstra.tt 34 te Doetinchem.

b.per bank: Genieente Spaarbank te Doetinchen; gironummer van d_e

ba.n.i is tC96O4, on.d.er ver::eX.d.ing;

t. J.-,-. S.ï, i---c-:ink-Oricn, rek.nr, 93.6a.3?.31 B.

3" Betaling van rle contrib:tie cient vooraf te geschied-en c

tLt i:er ternijn van twee naand-en: r.oor 1 september, '1 noveinber-,

1 jqnuarí, 1 rnaart.
b. per hellf j aar .

n nariorrv. t,vr !-jaal

s voor 1 september, 1 ja,nuari.
B voor 1 septeaber.

uvr Saarcontributie ciient d-us rroor '1 maart van het verenigingsjaar
te z,3n vo1-da.rn.

4. Inlichtj-ngen over betali-ngen en d.ergeIi.1ke zd<enz
-r -ït^^-,f o auuJ

Àntillenstraat 34

Dceiinchen
Tel. 08340-26938

iATr t? ilA[ 20 Fi: ER :t ÀRI,]ÀVA L y
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t[ï -) VO CR JCU

A1 Tarenlang organisoert d.e Nevo3o in de zomervakantie jeugd"- vo11eyba1-

kanpen. Er ztsn kampen voor minits, acrspiranten en jr-r:rloren. Een kamp

d-uurt een weak en het prograÍlma z: et er altijd- aantrekkelijk uit.

Natuurlijk word.t er gevoIleyba1d, maar dat is lang niet het belangrijkste'

Je hoeft niet eens goed te kuenen vo1leyba11en. In d-ie l"eek worden

a1ler1ei activÍteÍteh gepland-, waarbij je volop actief bent' Er worden

bíjvoorbeeld speurtochten gehouden, e€n barbecuo-avondr spelmiddagen,

volksdansen, bonte avond enz. lïrzt De sf eer tijd'ens zotn kamp is fantas-

tisch. Iedereen gaat moe maar voldaan naar huis' Dus a1s je in de vakan---

tie aciief i"rilt zi.jn, lvilt volleybalien, andere gezichten wíIt lcren

kennen,oferlekkertussenuítr+ilt,geefjedanopvoorzolnkamp.
Een van de kanpen is een ÀvoKA. Dat betekent een avontuurlijk vo1ley-

balkarnp. làt is 'roor' jongens en meisjes van 16 tfn 1B jaar'

nit kamp is in Friesland en bestaat uit typÍsch friese sporten, zoals

wadlopen, kaatsen, fierl jeFPenr surfen, roeien, ze:-Len aYLzo ' o ' " '

Je trekt per fiets d.oor d-e provincíe. Zorn Karnp moet je meegemaakt

hebben!'! !! i'i !

Misschien ken je een paa? Orionled-en d'ie met

E'ven vragen ! !

Zomerkamp d.ata 1)BZe

je mee wi11en gaan.

ir,lÍni kamp (B tfït 11 jaar) te Vierhouten van 1 au$r tf n I aug'

kos ien f 1 60 r--
Ad.spirantenkanp 1 (12 if rt 14 iaar) te Vierhouten van 18 ;uti tf n 2{ lul:-

kosten f 1/c5r--

Àdspirantcnkarip Z (lZ tfrt 1{ jaar) te Víerhouten .tan 2) juli t/m 31 juli

kosten f 165f-
Jr.rniorenkarnp ''1 (15 t/n ll jaar) op Papendaal van 11 iuli tfn 1l juti

kosten f 165e--

Jriniorenkamp 2 (15 t/n ll iaar) op Papendaal van 25 iv;;- tfn 31 iuli

kosten f 16re--

/,VO}:A ?e rf n 18 3aar) Fri-esland- van J aug' tf n 14 aug'

kos ten f 190 t--
$.1s je meer wilt weten over d-eze kampen kun ie bij mij terecht of bij het

tsond-sburo (rneo Kcrsten).. Je moet je voor 15 april opEeven, doe het

snel v"rant r'rie hct eerst komt" 
Bas Bloem tel" 418g5

of Bondsburo, Postbus lO

17 3440 rB lroerden (orago-xrgg+)



Het rapen van de Orion Express i,s voor de aanwezigen altÍjd' een ware

happening. liikc word.t zel-fs gestimuleerd. tot een poëtisch hoogstand-je.

i{ier: volgt ztjn 1;'risch relaas dat zelfs in Ca.ndle1Íght voor de nod-ige

eiiroties zou zorgen"

D[ CRïCl'{ EXPRL)

1,tre zijn meestal net een raa.:r of zevene

0m de Orion-liv.pres een gestalte te geven.

Het z4n vaa]< d-ezelfde Personen

RAPEIiS

Die het r;rerk van d.rul<kerr typiste en schi.jvers belonen,

Het gaat dus over het rrrapentr zoals je las,
i',lat tegenwoord-ig geschied-t in t t huis je van Bas o

De ontruiming vair d.eze kamer geschieÓt van te voren

Er dat is darr 3 flats verd-er ook nog weI te horen"

Ilelaas is er clan nog ni-emand. die beginnen gaat,

llant Benno D. is altiicl te laat.
hls hij er dan na een uur ook is met zijn bladeren

Konen tte tot Ce eerste Caad--rierkelijke exenplaren'

,!1s Hanneke L. ea./eneens in 'rHuize B1 oenii ail-nlreziS is

Drinken t,'é 11& een ti3d-je haar koffj-e en die is niet nis

Velen vallen Can d-oor rn voed'selvergiftiging af

iàr d-at betekent d.an een inkrimping vari onze "rapersstafrl
De eerste hlanco blaad.jes word.en met gejuich begroet.

trin ied-ereen hoopb dat d-it versohijnsel zich nog vaker voordoet'

lrls de níeter ztn handen blauw heef t.van tt slaan

word-t hiJ afgelost en gaat er een nieul,'e achter staan.

I{et is de bed-oeling van d-cze vent d:;'t hij ilrecht"nietr

Maar tot ons allcrgrootst verd-riet

Lr.rlct het bi; d-e eerste lAO zeet erg goed'

Maarr brj de la.-rtste 1OO ueet blijkbaar niemartd meer hoe rt moet'

Iedereen wacht, na het laatste blad-, op het bier,
trl-ant d-aarvoor i{a,ren we uiteind-elijk hier.
/r1 s íederec-,n zich intussen in ztn stoel lieef t verheven

Is Bas d-us clruk bezÍg alcoholische dranken rond te.6even

I{jj zelf ::uii:ti dan oo}r nog alle rotzooi op

iíant zorn kamer staat natuurlijk r\a'zorn avond- helemaal op zrn kop.

Als hct krat helernaal geled"igd is,
(en Ce mer;sten z;n clan niet meer zo heel erg fris)
Word-t er ontroerend afscheid genonten

Llr hoopt men, zat oÍ nLet zat, ooit. log thuis te komen
I -r.tJ



fr--t\l
i- t: t\ RAMP

Ilen ramp? JA! ! ! !

i'trat is er aan d-e hand"; Van bijna alle wed"strijd.en van Orionteams in de

d,istríktscompetitie nroet door d.ie teams een scheid.srechtersbeoordeling
rrrord-en gemaakt. nat wi1 zeggen, dat er van de 235 in de eerste helft
van d.e competitie gespeelde wedstrijd.en slechts van l!] wedstrild.en een

beoord"eling is ingeleverd. Di t rs-yeSl-lg-Jqigi€!
'iía,,rom U d.it nu in d.e expres aantreft, is ornclat we rria deze weg a1le

tt:;trrts die rnoeteir beoordelen willen waarschuwen, dat als zij er niet
gcnoeg hebbeir ingeleverd, het district Orion een boete geeft d-ie per nÍct
ingcleverd fornulier word.t berekend.

Dit zou vocr onze vereniginE een ramp zí,;n.

Dus i{eren 2, Heren 3e Eeren 4e Heren !, Heren 6, Heren l, Hexen ),
Heren 10, Ileren '1 .1 en Jongens A.

Haal dc schade in, van enkele van de bovenstaand.e teams wi-Iien we niets
z,egger.e Tftaa,T d.c teams rlie nog helemaaf niets hebben ingeleverd. zullen

zich inet hun stapel beoordelingsformulieren a, n het trerk moeten zett'en,

zod-at ,rre d,e achtcrstanC weg kr..urnen werken.

liet bovenstaa,nd.e geld-t ook voor Dames 12, )ames 1'1 , lames 10, lileis jes A,

Dr:raes ! e Damr:s B, Damcs l, Dames 6, Dames ), Dames {, en Dames 3.

l4aa.r er is ook een positieve uitzondering. Heren B heeft tot nu toe

netjes al zi,jn tued,strijden nog beoordeeld..

nenk er àane IOINe en et het vredstri;dfornulier inleveren, bij Hofland.

of op dond.erd-ag direct in Ce hal.

Geert Thijs,;en

W IST

-d.at heren 1 cle inzinkj-ng te boven rs?

-clat ze rueor bovenJii'] sta rit in d.e crcCivisie?

IÍ

-d-at ze za,terd"ag rr,.s. cl-e zrrare uitwed.strijd. tegen DeItalloyd/ÀtlvJ krijgen?

-d.at ze d-an d-e supporterssteun hard- noCig hebben?

-dai zai,erdag a.s. het ïibbink/Orion carnavalsfeest is?

11,



1 .lia;rm e

2. Le:f tijd:
3.Hoevee1 jaar al bij

Lrbbink/Orion?

, 4.!$tief bij Ubbink-Orion
@f È.. o..

). iÍaarom l:oud. je je be-
zíg net vol1eybal?

6. Favori ete . team bjj
Ubbink-Orion?

7.De reden van antl.roord.

B. Favoriete spele xf ster?
9 " Omd.at hijf zii

1O.Sterkste pwrt van
jezelf?

1'1 .Lasti gs te tegcns ta,red.e

1 2.Beste traine::?

1 3.Sterkste coach?

1 zf 
" Gro o ts te 

"eemi 
s van

de vereniging?
1!. Sterkste pr,urt rra.n ,d"e

vereniging?
16.i'trens voor d.e vereni-

d- À .n'/
5rr1ó,

1 7 . Groo ts te tel eurs tel-
ling bj.j votleybal?

1 B.Voorbereiding voor
belangrijk d_ue1?

1 t. r,lelke -kleur sokken

bi; i-e -ried-s trijo?
ZU"t'avorietc.; ye11 bi; Ce

rreds trÍ.jd,?

Ina Gerrits
2l jaar

43 Jaar

Aanval- s ter
l'lijn hobby

lames '1

Stel leuke meid,en

Bas Bloerl

ond.anks Longa toch
Orionees is.
3 keer trainen(als het

.\nosetllk 1s,

r? Longa

Striekwold(?)

S tri- el;i:old-( ?)

Clubhi-r-i s

LJbbink-de sponsor

Gezonde jaren
Dat het net zo hopg

moet hangen.

Is we1 eens nuttig.

Wit met paarse stippen

Hippo !

Pieter lt{elieste
1 3 jaar

Q jaat

ad,spirant-Orion c

Ondat ik erfelijk be-
last ben.

I{eren 1

Zij benaderen het meest

het niveau van Orion C

It{arco Brouwer

een sfeermaker is en

veelzijd-ig is.
Te veel om qp te.noe-
men.

Het net
George d.e Jong(ver-
plicht antr^roord.)

Bert Derksen

1\^reed-e ik

Majoor llofland.

Clubhui s

r-ind van het seizoen.

De muur als tegenstan-
d.er.

À1le kleuren van d.e

regenlroog.

IIie ha kippegaas. .

Y (} f \l\evl
\n''-

,-r\\ [\,\\\\'

1'



LIIiDSTÀNDEN

É\ D SP lRANÏLI\.tCMP[ï ITIE

Hierond-cr treft u aan rle eind.standen van de eerste rond-e van tle adspiran-

tenkompetitie. u ku:rt bij d.e bestudering hi-ervan zelf konstateren d.at cr

d.rie kampioenen in het kar:p van ilbbink/Orion te bejubelen vielen'

Dii zijn d"e.teams van jongens c, meisjes c et:. meisjes d. Jongens d- werd-

net geen kanpíoen, maar promoveert r,iel naar d.e 1e klasse.

Nailens de red-aktie va,n h4rte proficiat.
De eníge -,,iankl-ank iuord.t gevormd door de ploeg van meisjes b, d.ie uit'

d-e eerste klasrle zijjl gedegradeercl.

S tanden c

Jongens 1:.

U./Orion c

Vollverqs a

Sparta'b
Bovo rr

Dynamo b

Jongens 2À

Boernerang b

U. /Orion d"

Longa a

Gemini a

U./Ur].oi'i e

Vios a

lieisjes 2D

Ie Valken a

L'eeske b

Juvcntus a

u,forton e

Victoria c1

Favorita b

Jongens .1ts

Victoria b

Zios b

U./orion b

Blok a

Labyellov b

irteisjes 2B

u./Orion c

Sparta c

Longa c
í'1^L n orvarP s

U, /Ori-on f
Volga b'

Jongens 33

le Valken b

Thuve a

Volga a
/^U./Urt-on ï

Vollverijs b

Zios d

i{eI sJes l^
Boenerang c B-l 4

Sparta a t.12
Longa b B- B

U./Orir:nb B-6a
Àvantrb B-0d-

.8-1 3

O aA

UAJ

10-18

1C-17

1C-12

I

| \ l- lt

I,.']. Z

1 O-20

tu-tt
'10-'11

r n-f

lu- |

ö-rJ
C)-l I

7-1 0

À-t

7-0 d

p

p

Ir{eisjes 2C

1O-1! p U./orion d.

10-15 Ztos e

1 0-1 3 Favoríia a

1C-12 Vollveriis a

10- 5 Blok c

10- 0 d. Victoria e

1 0-19

1 0-16

IU. IJ

10- B

10- 4

10- 0

1 0-20 p

10-1 3 p
10-1 3

10- B

10- 6

lLteisjes 3D

Juventus b B-1 5

Voilvenjs b B-t O

Zios d 8- 9

u./Orion g B- 6

Spartar d. B-0

i6



In d.e laatste maand.en van 1981 zrjn d.e seloktietrainingen gehouden ten-

einde te komen tot de samenstellir:g van d-e d-istriktsjeugd"team.

Hieronder volgt d.e samenstelling va.i: de verschillende teams c

I.{eisjes 3E

?Ievoc b 8-12 p

U. /orion ir B-1 1

Samsh a B-1 0
óPeskec ö-1

lle \i alken c ö- u

Àd.spire"nten 3

i'[eis jes:
m 'u.: ,-ai rr a!vvrrrrr6

S. Booy

L. Del-l-emarr

À, "j]berts e

I, Hcf land.

,i" Ko,L

Y. Luttih.hui s

M. l,ÍellÍnk
ivl. ltiljhui s

E. Span

X. Storm

S. Teunis

B. l.lal1erbos

P. u{e}1inL,.

S. i{esterhof

Jw:.ioren:
l.[eisjess

l{. HiC.clinic

à, Hummelink

l{. Ja.nsset:

E. Luttikhuis
G. Schiiperclaus

Jongens overg. j'
VCV a 10-20

Longa b 10-16

D;"namo c 9-1O

Phantorns l( a:- sp) 1 O- 6

i'Íevoe. b 10- 6

u,/orion g i9- 0

liej-sjes overg. C

Pajod.os a f O-t9

Juvenius d- 10-14

Victoria f 10- 9

Smastr b lC- 7

L,.fOrlon i 10- 6

De Valken d 10- 5

Soemerang

Ubbink-Orion
Ubbink-0rion
Rohd-a

Ubbink-0rion
Il.ohda

Ubbinlc-Orion

$,va"ieti

Labyellov
Boe merang

Boemerang

Ubbink-Orion

Vic toria
Ubbink-Orion

t:t Peeske

Ubbink-0rion
Ubbink-0rion
Qncr*r

Ubbii:k-0rioir
Bocmerang

Boemerarrg

Boemorang

,Boemerang
I t Pecske

Longa '59
Ubbink-0rion
VIOS

Ub';"rink-Qrion
I t Pee ske

Rohd.a

Boemerang

Labye}lov
Boemerang

Soemerang

S[LIKT ïI
Jongens s

R. Basten

P. Bloem

M. Rutte
J. Bones

J. Eofland.

R. Jurrius
A. vr d. Kamp

H. vo d-, Maas

R. Schut

R. Schruyer

J. Souhoka

R. d.e Swart

R. Verheggen

ï, Vermolen

Jongens:

G. Berrrd.s
,' n-: -tL g lrUJ- §

E. tr'leming

'ri. d,e Groo t
B. v, Halteren

a11tttt

Wevoc

Juventus

1;van ti
.[rlivoc

Ubbink-Orion



It.
D

J.
s,
lil.

I'

sie.ren=

Ter-ini s

Timmermarts

Vrehe

l'íassink

telJelscher
i,trol terínk

Longa '59
Ubbink-OrÍón
Boemera.ng

LabyelIov
UbbinkrOri on

Longa t 59

Ironga, '59

J. v. d.. KamP

B. Poot

P: Schruyer

L. Swennen

ÍJ. Vegter
M. Vos

H. Wahl

J. ilinterink
N. Iíorrngoor.

Wevoc

Labyellov
Boemerang

Ubbink-Orion

tlbbink-Orion
Labyellov
Boernerang

Labyellov
Gemini

Op 19 d.ecember 1!81 werden in irTed.erhorst d-en Ber§ en Bussum d-e Nationale

Open Jeugdkampioenschappen gehouden. De eind-standen treft u hierbij aa::'

orwallend is dat varr de nationale i;opteams Ubbint/or:-on zeer goed verte-

genwoordigd was. 
,

nc'Jerl ands i<;tnPrcf nschrp
Standen c

B- j eugd.

ulinnaar:

2e

3e

4e
6p

6e

'le

8e

.r,-jeugd. meisjes

trriinna,ar: Brevak

A-jeugd, jongens

Winnaar: DOS

2e Zdavt | 69 '

3e DYnamo

4e lËn HoutenfvCu

5e Ubbink/Orion

6e :itak '5')
7e Peelpush

Be Spiker

2e

3e

,l're

Je

6e

7e

oe

rnei s j es

Àrgus

Thornax

Trcii.p 01;nPus
. /^

U D bruKT ur]- on

Lecs

i\i e t tcrana
Thor:

Àr: tir-ia

Vi erhout/Valbovo1
Boemerang

Hard.erwijk

Geevers P&P

- /^,-.Lod. GeYeke/ JJiu(

i! JJÈ

L3'c eurn | 64

B-jeugd. jongens
1ríinna,:,rs Lod, Geveke/DAK

2e V&À

3e ComPaen

Àa VVC
ïv

5e O:s Huis Revak

6e D1'nano

le Ubbink forron
Be Set UP

i.!


