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ïaclivlO0all

j1(]1, Érijrilt goed n:e 'i TJlllink/0riono " ,..\? Kanpioenschappen liggen in het

-.rcrschiety ilaar líe moeten C.e iruiC" niet verkopen voor d-e beer geschoten

: i o -1,.:-ttY-f O:: c:i ji ''.t cchtcll vcrier.

lii; icrrc:. tit(: e iii,3t all- o ti i;elpretalldcnten, naar onze aan clacb t gaat in het
.\'. -....;i)- .r.: -: 11 -..- I-^'-.^ 1 1 ! CnZOfrOOft..:-.:Lt:.: ...i - -L! u ..1'- --_ l.'tLr;iL I 9

Ie:rustpauze 1/-oor mr,t :rane heren i liorii op eco gunstig noment'

Zal het:-,itme van S',,:,iij-Ít stokkei'L cn zat Ubbint,/Oricn cl-e vornstijging kun-

n". r.cror:tzctte:n'? ZaI Gera:rcl'[ir-osselink op tijd. r,'reer fit zisn? Iioe over"rin-

to.:'c::i -Pin rn I'rcd- i.r G:riekenland?

Ui-.binL.-, orr;íj s1l...lsoi,e vaa:rt wel- bii d.e O:rion-suksessen. In d.eze af)-eVering

k,-mr; U claa::oVe-r ní:)eï velrt'Lenen uit cie rnOnd Van idartin Bcyer,

l-ichtcr onze beiangs-tclllng reikt r,'ercler cl-an d-e top. Ooil he 'u aanstormeird

taiel'b itr tle pC1'3Oirí::I1 va;r Pe-lra t:: S-::'C-ra Te'*l-= kcrn'L in cit nurnmer aan

-,^ 
^ .l

fy1 í:ei! voigeiroe e.itie (,;ie kont er vanzeff (:)) hoper: nij U voor te stel-

leri aetn de nteut{e matlagei:, Henk Breuker, H1] hoopt voo:r }angere tijd in

d-ezc funktre aktief te zijn.

Ook d.e alLerkl,einsten verd:ienen de aanÖaoht. ZtS ztsJlen c1e eer van Óe

vereniging hoog trachten te houden bij d.e voorlond'en van de nationale

ninikampioenschappen op 1l april a.s. Ín waarschijnlijk Eengelo(G1d')'

Ook d.e populai::e rubriek het ilmini-interrriei^rrrhoeft U d-eze keer niet te

rnissen. Ook hierin kont de jcngere gard.e aan het r'roord", zij het op een

ictl;a: t lui-itke uir::.
ne red-aktie biijf t natuurli;k zoals imner ontvankelr;k vcor ilieuwe impulsen,

ideeön en vooreil copy voor Ult'clubblad. Per slot vart rekening is d'it

een blaci van U,:n rlcol U. Àan d.r-t laatste schort het echter nog steeds.

llij ri tten echter nict b:j d-e pakken iieer"

:i-lr: alles rrreczit heeft U alien d.eze aflevering:,-ó6r de paasCagen ontvan-

€c:lr ne recLd<.l,i e l'iensi U d.a:r ooir pret'Lige paasd.agen

De red.akti e

FS Teams, d-ie tleïn:e::esseerd- zijr. in een toen:ooi na de koi:ipetitie, kunnen

zich 'nre:.:.i.en toi I:Ienrrie vart Ïlaarlem,

?
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In het rijtju namcn van lrc.l+;uursleclen zal er Ll on€;etvtijfcld- éón wai min-

d.lr bekend. in c1e orcn klínken. nic ve,n l,{artin Beye:: u:t Doesbr:.rg.

icn red-en tc nccr oi:;:et hem ocn babbeltje tc 6a;r.u nz:l:,1:;.-: hc; fcit
clat }iart-rn nar-nons onze iiponsor U-obinle iri het 'bcstuu:' z,:'belt.

|\1 Ai*l ii[,,1 13L-Y[R :,,rní]f óír'

;iíjit S ln ci u Dcir:["
Ie tror-u^re leC.en d.i-e aan het cind.e van hei vorige sej-zoe-n op de buiten-
gcl{one leclenvcrgaci;riiig I^Iaren, zuIlcn zich nisschren nog d-e nicd-ecleIing

ve-il lle-, bcstr,rur I:r:-rncn licri-:ri:erer: clqt er na;nons de tiieuwc -rpo:Icoï
(op d"at i.roilcrt ncg niet bekend. gemar^kt) een afgeva-ard-igd.e in datzolfd-e

bestuur zou plilatsnenenn Direct d,aarop k.rarn er ile vraag of dat nu r,,re1

zo nocl-ig i'res en cf clie spcnsor zi-cl: overal meo rnoest bcnceien,

Het bestuur gaf, +,oeir netjcs uitleg, I,ia,:rtin Beyer d.oet het nu, bijna

ccn scizoen later, no.g cren,;:'rUbbink rril er niet allcen naar geld iir-
stopp;;n, liij r;i:11e:r oLlli bij het wel en I^Iee yall. d,e club betroi<l<en ziin en

c:n plaats ir. h.,'l lies-fuur geeft cle mogeli;1-ireid. cla;:-:toe. Het is absoluut

€:ccn contrölenicl-del o.r ie ki;ken r'iat er net het geid 'rgebeurd'r rdaarvocr
ha\È-.r r.,r fln:1 ö.i., -.-eft:C..,e:f i-: Ae ClUt..tt

Orreri€icns l.rorc i-xtin cloo:r liylke E:zerinll nin of mcer in het bestuur

gepraat: rl,fa, ill ,','.:,,:d lroor ! i; blo1: gcze'; rna:.r toch trol: I t ne we1 ,

ik ]rad bij r.a.t a::c1c::e -rertirigingen enige bestuurservaring opgedaan en

iI< rnoet zeggclrl'i,r :t tne tot::u toe prina beval t"rr

t cn iar. t
Itllcc komi een ncesbr.:,:gs 'bed.rijf in contact met Orion?'r , luid-cle de vo1-

genclc vïaag6 lr{arirn:rriii.j t,rare:. niet op zoek naar zo iets, het initiatief
kwim van Orion. Tcc:r e:: een.roorstef li.,lam zij:r lle er ovcr gaarr deni<en

c:: :.1- r"rzrt.r bl .,;k C: l: Ubiin!: er Ics'; vcor voel-de. Tcnni .:stc, rt:j ;rc1

(1{.-,-1-L= en .1<) ^ J)c ue::1.-.i1-r:aers stoir.d-en er sceptisch iegenoveï maaï teger-
woord-.--g r,rordt .--r op n,ranC.a5lochtencl eorst geïnformee:c'. of Ubbinli h.eeft

Íqer.roltnetl , ilc'u slaat lurclcli;k aan. Ve,,.,l noesbr,rrgers koiren regelmatig
-:-br1 cc thuist,:ctlstrijden itiJken.

r--^lr tlcvisic
iivo:: d.e (spor-r.ertu) resul-taten heeft d-e sponsor niet tc klagen.

lia,:l;in hierovcr:'r';ie:rjn mct de neus in cle boter gevall-e,l net Orion.

lJ



.ic,:;.:l àe danes als he::cn speelden mee in de Europa-Cup en boveni:-eir

zcïgen d€) heren vccÍ'successen in ce competitie en in hei beke::toerro''i^

rie zi.ln aI ? kcer op de televisie g€i{€est en d-aar z\n we enoIn blij inee'

Yia c'r5l cl-ub plcbeïe1] I^Ie rrat r,reer naanbekend-heiC te l:rijgen cn regel-

rr.ratig:loren rre pcsitieve:cacties zoals: hée jul}ie'l/rarelL tteer mct C'e

r.olleybal-]-er: op cc t.-/. Zo krijgt ubbrnk een neer. vertrouwd"er geluid-

er:.r cla',1 i s on r, e b e doel ing, ':

r:r)n [(
-,u \l

l[aas-b orion sponsorb ubbrnk ook j-n d-e motorweleld' tre 'uregrace:r: Roel

Torenstr:r, I 5OO cc rijCer, il-eet zicll eveÏ]eens gesteunc." )g e:i-nationaaL

lcanpioen in c"e 2)a ac e:r 35Occ kcni cnc.cfr mecl uit op cie varsselring

tltreed-e Paasdag"

Mar-lin oYe::,feze steun;rriiet bli;kt Ca-t rn het notorsport gebeuren vee]-

boulrVaklieTs Zl';ten en dat is een glroep nensen w'a'Iop I'i; tní]--:cn, vand-aar

d-cze sponsoringn "

!unsir!er
fijcLens het gesprek belt Roel Booy op en melcrt het succes van zijn missie

bi.j d-e bond-; een loting voor het eind.toeÏnooi om de beker' Ook Martin

meent clat c-e }<rting gr-mstiger ise |ti'fe hoeven nu niet twee keer achter

elkaar te spelen en kri;gen eeist Ce t'iree sterksten (Star"Lift c'-r Verbunt)

l:icrna kunnen rie meteen voorbereid.ingen treffen voor d-e feestelijke

ac -r,ivi -lei ten nrr

ne optinist blijkt r,.eel- l'ertrouwen in de heren-equipe te hebben

alhoewelBrtSons bezorgen ze ons een hariaanval , zoals tegen MWI d"at

girig gelukkig nog gocd, narar dat noeten ze nlet vaker d-oen'tr

ook het r:a;rschijnlijk beslissende d.uel tegen starlifi is bij ubbink aI

aan de orde g:l,reestsrrwil verheugen ons eI nu aI opr'!{e zijn Yolop beztg

net enkele ac;iviteiten op d-re d-ag, botrendien kotnen lre l^;eer op de t.v'rt

.De laatste opne::king getuigt van een zalv;e|ijke benad'ering '/e4 onze chl-b,

ri,it,à.f É11 È,^i u1r compcnse e::t l,lariir. ciit;"1Íatuurlijk is ctie -L'v' van groot

belang \roor ons, na,.r in de loop van,lit iaar ben ik zo enthousiast

.roor het vc1-leyb-1 g,:worcen dat ik oi k zou komen kitken al-s we ond-eraan

2gi;ii,cn siaar].ti

I
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Dat er toch een verschil in sponsoring is verklaa.rt dc }oesburgenaar

op d,eze r+ijze:rrTfij hebben zeer ber,rust een club uit de rcgi-o gönoinen omd"at

rye d-at belangrljk v-inden..hle wí1len niet optred.en als Starlift ooc.r met

enorrn veel geIc1 allcrlei spelers te kopen. tlij vragen niet on v:rsterhing
we staan vol1ed"ig achter d.e l^rerkwijze "r'an Orion. Ubcinl'- bemocit ztch

niet met het spel en de spelers.rt

5nclher,j
De personeclschef van Ubbink heeft zelf een behoorlrjke sportcarrière
achtor zljn naan staan. Hct mag gezegd- l^rord.en d.at l,lartin reclelijk a1l-
rognd is:rrIk ben van origine een athletiek-man, een sprinter. De l"en-

ncrs zagcn cei'] belof te in mij, de 100 meter legdc ik af in 'i 1.zf seco,

r,rero. le bÍj Cc oostelijke kanpioenschappen op d.it ond.crd-cel- en !e btj het

}<ogulstoten. focn Ík een liesbl-essurc kreeg ''tas het gcbeurd^' rk heb

verd.er op gy-nnastiek gezeten en gevoetbald- bij Juvenius (nu Erica)

Vanr,rege mrjn snelheid. was ik vleugelspeler. Eens spcelcle ik tcgen Pcter

Ressr:l , helaas ',ras hij tiog sneller cn kon 11< t'rel inpakkcn.

idu tcni'ris ik regei-riatig en ben aetief als zaah,oetballer. Ik zou nog

wel neer itrillcn lia :r d.at kan nie t.rr

til Cf:rLr.1 k
Iir deccmber mai'kte l'lartin d.ce1 uit van het gezelschap dat naar Oosten-

rijk trok voor de strijd. tegen'rrii.istenrot;rtHet was ontzettend. leuJ<, het

d-ancstcam Ís een leuk gezelschap or rnc;e op tc trekken. Ilet mcnsen om-

gaan boeit me cnorm en daarorn vond ik het jarnmer dat ik niet in functie
1r13s. liTu mor;st ik d"ingen ovorlatcn aan de mei'Lsen díe als trainer en

manager bij hct tean hco::,Jen, tcri,rijl ik dat lrerk graag irild-e aanpakken.

Dat vras wcl- mo,rilrik voor me.rt

Moeite om zich aan tc passen hacl lvlartin in ied-er gqeval niet, d-e reakties
van d.e clamos'/raren positicf te noemenc MartÍn zelf voeld.e zich zker

geen Yreemde eend. in d-e bijt.

eC n p Iu rm \ràè rd
Toen l{artin ín januari op d.e kad"cravond- .rerscheen lÍas zisn verbaztng

groote rrlk i,rist niet d-at het aantaf kaderled.cn zo groot uas.

Dc organisatie binrren d-e vereniging is prima en er zijn i;rensen dj-e enorm

veel tijd- in Orion steken en d"at vind ik meer dan een pluim riaard."

Ik }<an het lrel iraard.eren dat d.ie mensen zích tnzetten voor ecn anCer

f
)



en niet al les tcr'*lí1le .'ranr ztchzelf d'oen'rl

l4artin noemt deze Orion-fanaten overigens Ïnensen dic aan de orion-koorts

11jd-en.r'omd-at ik van;nezelf wqet d,at ik niet genoeg tijd- in de club kan

steken, hoop i}l d-at ik niet door di.e Orion-koorts bevan'gen raak.l|

/t
afstanC

Urteraerd" is Ubbink'afgekomen op Ce tluee top-teams van de vereniging'

voor de rest toont het be,1ri,jf zeker interesse, meaÏ l'ril zich er niet

intefrsief mee gaan bemoeien. rri'lij i+it1en bei'rust wat. afstand' schelPent

lvi;1 benaderen het toch rn,el zakeJ-ijk, bovenciien hebberlrirwe eI -r'reinig verstand

va.nri,aldus 1[artÍn die er echter nel voor zorgde d-a't er vier jeugd-teams

netjes in de shirts zitten op de nederland.se kampioei:schappen'

1l _. Itï_ t+
voordat l{artin op weg gaat naar een vergad-ering lril hlj nog i'rel iets

kwijt over de suppor:ters: "Buiten d-e kleine groep van d-e supportersvere-

nigirrg is cr. te wernig ondersteuling voor c.c heren, d-at moet nog veel

massal-er en fanatieker" Pas bij 1'!,'1 + }<omen d-e mensen los' maar dat

moet eigenlljk d-e hele lrred-strijd. d-oorgaen. Het echte enthousiasme mis ik

Ír o['ic 
:

nat echte enthousiasme zal bij i,'lartin en ztin vroui/Í op B mci zeket aan-

wezig zijn:rrioie rrorden land-skampioen, d-at staat vast'rl

Bas Bloem"

Í7-,inr ÍÍ n;'ma'
rtrp r

-iedereen al warnloopt voor het d-ue} cp B rnei?

-er nu al on kaarten worrit gevraagd?

-Constandee en rnlillemstein nu al in d-e broek doen?

-zij vooral hct Publiek vrezen?

-u d-an wel ongclooflijk fanatiek moet aanmoedigen?

v'-,
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Ons ei:rste irerentean he,:ft ztch zoa.Ls verwacht geplaatst voor de fina*
I e:icnc-e in rri.lc t bel:er.tourncoilr r

no klialifÍcartio -,re:rd. rrverciiend'r tijdens het toerncci in Assenr T,{aaï'

rri c'nnl jirr :l rrrn te .,,,rren bekend. tras d-at Ubhilk/Orion.en Verbunt VVCvltjvr!ri,)r! u-J v,vr^'-l:u rv.rr uG u v uural;:

zicrl: zou.clt:n plaatsen. liet lverd- clus een nuttig oef entoernociitje.
ilc-t finaletoe :l:o:i ,,.rcrd-+ georganiser:rd. cloor Sliecirec]:t Sport en vinot
plaais op 21 en 22 nei in si-.o:'thali?ne Stoeprr. Ie lrinnaar plaatst zich
vocr het Europa-Cup 2 eebeurei:.
Ond-a,-f d-e orgarnisat:-e 2.1n 2.000 nan veruracht, ;,rord-t doo:r hen gead.tiseer:d

on ki;eii'ten tiiclig te bestellen. Dat kan -belefonisch -"-ia nurmer C1 840-

13717 of rria de iiaico-banl:, bankrekeningnummer 35.93,,+1 ,1J2 t.n,v.
orga:iisai.-í c bekerf inal e Slie d::echt Sr:c,-it Rabobank te SIi eclrecht (giro
392olrg), Hierbij kotrt ::cg e:ns f 1rlO per boeking naarJ.an krijg je t1e

ha;LrtCn .t iiifOrr".+i ^ +'h,ri tu-ufd..

Prograriila B

r,::ijdag 2,l moi
-? A--

za-u,:rd-ag 22 t:.ct

f 10e*-

19.00 u. WC

21 . O0 u. Voorburg-

11.00 u,

1 3,OO u,

16"oo u,

1 B.oo u.
13s-

Zaan '69
Orion

ATTT A

Voorburg

Zaan

Voorburg

0rion
Zaant

Crion
]ITIA

Iasse-partout f

!.IIST-.U-}j!T?

-de stz'afkommissic onlangs

-de be-brokLren speler rlaat
kÍng maakte?

rr,ert boott,: uitd-celd-e van f 20Or*-?

ziin .,rocrhoof'd ir'ei,:s en een onbehoorli;ke opiaer-

í-i

I



Sarnens telling bcstuurr

Voorpitter aR. BooY

Secretari= gii. Penterma,n

'Penningn:eester sJo Bloern

Leden :R, Hofland

H. van Haarlem

I'i. Beyer

Coprgspondentieadres 3H. pentermaÍl

lulolengaard.e 45 Docsburg 08134-i71 2

van Hogend.orplaan !2 23069

Antillenstraat 34

van Hogead-orPlaan t2
Groen van Prj-nstererlaan 1z[

Einthovenlaan 1'l
- O^zuIvel.i,reS Öy

Zuivel-r'reg 89

Einthovenlazt 24

Burg. d"e BruYnstraat

Houtsmastraal 16

Einthoven)-aan 17

VOCT

269 38

23069

246i B

33209
ótr4.111

&t Dist,ric-uslijn:H.
Ir.
It

K.

(' ,,\n \/L L, I-.I Y

van Haarlem

Drosten
'Been

Oerl emaJ'l"s

66

2rBol

25827

34832

4227 6

33249

A1A1 D

33209

328a6

331 40

42321

2686'2

33039

32806

b, Wcd-stri;clrcgistratie: À. Hoflano-

c) o scheid-srechtercoörd-inator:G. fhi;ssen J.F. Kenneclylaan 30

Einthovenlaan 17

Kuyperlaan '16

M. Casinostrat',i 6

lJssel-straar t (

Kruisbergsei,'eg '1 l)

DeiIhoïst bo

Kuyperlaetn

d-. Jeugd.comnissie: R. Hofland

B. Duurkens

C. Linzel
Bn uientink

D" j'rentsen

e. Recreairtenc i"i. Konings

f" Ilini-exPrese B" Drudrens to

a
U

I raàq 1 r'li€ t

Sanenstcflrng comnissies e.d. 3



_!j!!:;1rj!.= i_,§+I,J. ?._r1ojJr 1 )?1 _ 1 3t2"

1 . De contributie bed:raa,gt voor het velenigingsja.rr 1,)81-1982
(t r:,ugustus -bct en riiet 31 juli):

ar"Senioren geboren op 31 d.ecenber 1963 of d-aarvoor c f
b.Recroa,nten : f
c.Jeugd.1-ed"en geboren in d-.o period_c rran 1 3anuar:- 1)6Q

tot en mot 31 clecembe r 1!6J c f
d".Jeugd-1ed"en geboretl op of na 1 janua:ri 1!68 : f

l1ö t--
1iA --

I to9--

on --l'"9

2. Wljze van be talens
a.per giros gironu"mmer 3957446 ten name rra,n S.V. Ubbink-Orion

Antillenstraat 34 te Doetinchem.

b' per bazrkc Gemeente spaarbank te Doetinchem; g'ironummer van
d,e bank is BW6O4. ond.er vermeld.inge

. t" g"y. S,V" Ifbbink-Orion e r€k.nro g j.6O.3T, 31 B"

Betaling van d.e contributie d;iont vooraf te gesehied"en B

àc per termijn lran twee maand.ene voor 1 september, 1 novemlier,
'1 januarirl maart.

bo per half jaar s voor 1 september, 1 januari.
c, per jaar s voor 1 september.

uw jaarcontributie d.ient dus voor 1 maart van het verenigi-ngsjaar
te zijn vold-aan.

Inl-ichtingen oveï bctalingen en d-ergelijke zakene

I. Booy

Sntillenstraat 34

Doetinchom

[e1. 08340-26938

{j3EIi\K t)HíC\l siGi'l ir

'11 .

CI

i: ini:t
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PEÏRA

vcor cver hebben

Barst Oost-Ge1d.erland. van he t volleybaltalent?
A1 enige jaren is d.it d.istrikt met twee d.ames- è11 één herenteam verte-
genwoord.igt ia d.e ererd.ívisie van het vad.erland.se volleybal. Word.t er
vold.oend"e aandacht besteed- aan d.e jeugd., zoda*, lrann.eeï d.e hui*ige ved"et-
ten d.e volleybal-pijp aan Maarten geven, er geen va,cuiim ontstaat?
Wij wi1Ien ons nu beperken tot het d.ames-geb€uïoírr Dat d.e eerste d.ames-

teàms van Longa en ubbint</orion in d,e subtop meedraaien is op zich
een verheugend- feit" Echter zowel Ín Lichtenvoord.e a1s in Doetinchem
ontstaat d.e situatie, d.at enkele geroutineeràe speelsters a,fbaken aan
het eind-e van het huj-d.ige seizoen. 7,o zta:-3.en bij Ulbink/Orion naar a1le
waarschijnlijkheid Loes Schimmel, Loekie RaterirÈ en ltrilmi [hiele hwr
biezen pakhen" Nu komt d.at niet a1s een d.ond.erslag bij held.ere hemeI,
maar toch... ...

heï tweeCc
Met twee van d-e aLs talent te boek staarrd.e 0rion-meisjes had.d,en wij een
gesprek. Ten huize van d.e familie Teunis spraken wij met d.e d.ochters
sand.ra en petra. zlj spelen hr:n wed.strijd"en in het trreod.e d.ames_team
van Ubbint/Orion, d.at overigense ook tot hrrn verd.riet, in d.egrad.atie-
nood. verkeert.
Hat vind"en zij van d.e situatie in dat tweed.e team?
Uit de antwoord-en blijkt, dat er bij hen eigenlijk geen werkeUjke ontevre-
d-enheid. bestaat. De trainer-coach wisselingen (trrits ldieuwenhu1srTon
Renes) hebben uiteraard- niet bijged.ragen tot een grote een5eid.. Iaar-
naast waren en zijn er blessures (Petra zelfrNienke Vollema). Toch menen
San<ira en Petra d"at zij het nod-ige geleerri. hebben en nog leren. 3e rela-
tie met d.e àiverse traj-ners en coaches was nooit slecht, al 1aat men

éoorschemeren, d-at d.e trainÍngen, d.ie ook d.e speelsters varr d.ames 2 vart
René Striekwold" krijgen, in zeer goed-e aard.e va1Ien. Hij word.t d.oor hen
gekenschetst a1s fanatiek en za beschouwen zlj zichaelf ook.

Ie beid.e zusjes zijn afkomstig van
niet in slaagd_en om met het eerste

hoger
het zelhemse Sparta, alwaar zíj er

dames-team tot d.e Iand.elljke d.erd.e

i0



d.ir,isic rlccr te dringe;r" Dat was d-an ook een belangrijke reclen, dat zij-
necte op arrl.i-es va;r.'nïielios Visseï - cld-ers'lhogerir',i't-lden gaan spelen.

Iai z;r-.: r:.a,a.r Ioe -bincire;l gini:en, 7a€; tarlel-ijk voor ,l-o haitci. Beid"en gaan in
Ceze plaats naar sc,.:ool a Peira naar J \tliíO en Sand"ra na.ar Q VilLr van d.e

GSGD. naarna,ast i.raren e:: nogal v,'at icontakten net e:i-O::j-on leden, die hun

heil b1j Sparta had-i1cn gezocht a1s trainer of al-s spet-er.

Bij d.e zeihems.-: ve::eiríging zr:iten Petra ei':. Sand-ra, hun .jcl'ste stappen op

liei vol. l::ybalpac, J)e a,-1-leree::ste balietjes werd.erl echter op straat gesla-

€len. BÍj Spa:rta ize:d irr-ur onmrskenbaro aanleg verd-or ontwikkeld-. Ilamen

,rordr.en genoenci als d1c vari Vincerit I).rr-ii:Icens, die hun lce r c::thousiasi
h:;cft 5enaakt.

ít r-.c rLe i lf í: rdYJ\-JL
De meisjes bJ-even nie t onopgenerl<t hun sport beoefencn. Zt; zijn jnaidd"el s

ve::schil-l-ende ].:ei'cn.;csclektec.i:d. voc;r de natj-oi:1a,1 e jeuEd-teams onder

1-erciing van reed-s genoenrle "Annelies Visser.
T':rugkcrend r:.aa:: )ai:cs I va:r TJbbinl{/Orrcn zeegelt bei,1en, cLat het on een

ieul< ieam gaai, aat echter cn leeis genoend-e rede:ren een ncgal prccaire
posi'uie iir c--e tr:ec,1e l--.'-sic i:inecnr.
Seuic-1ra is innidCels ock dor,.rgeorongen tot d.e selektre van het ecrste
teaÍio Nairr haar zcg3;r:n is ze d"a.ar goed opgevangen. ile;: a,anz,-enlijk lecf-
tijds""-erschí1 (SanCra is r;igenlijk officiëe1 nog aspirant) spcelt natuur-
hjk .,rel- een ::oL in d.e C-i.,e:se kontal;ten, De ineesf,s speel,sters van d-ames

1 ziln 8 tot 1O ;l.a:: ouCe::. René Stricki,rold- vinclt het echter nuttig, d.at

ztj nv a1 van cie sfee: op het iiocgste irationale nivcau p:rccf t, ::.i het Cart

a,l s banl:zi-tster"

)iuCre
Het moeien presteren op sportief gebied heeft tot nu toe d-e schoolpresta-
ties niet nad.eIíg beïnvloeo". Sand.ra met name (en haar oud.ers stemmen d.aar"-

mee ín) is zelfs bereid- een jaar stud-j.e op te offeren, i-nclien zíj op het.
allerhoogste volleybal-niveau (naiionaal team, Europa-cup) kan akteren.
Vcorshand-s zijn school én sport (=volleybaI) echter nog zond-er problemen

te kombineïen"

Voor Petra j-s er nog d-e estra problematíek bijgekorircll, dat zr1 kampt met

een h.ard::.ekki-ge ru,gblessure, Cic haar het spelen bel-et" Zij lrord.t hier-
vc'or bchandel -b op iici sporL-ned-isch ;entrum in Doetinchem. De blessure
lrerkt riiteraard- rennencl op haar karriére a1s volieybalstere maar d.at be-

,/, Lti



tekent niet, dat zrj nu al meent een pu:t achter de sport te moeten zetten.

verschrL
'Gevraagd. neiar het verschil- tussen Sparta en Ubbink fOr,rcn zijn beiden het
erover eèns, d.at bli sparta d-e jeugd berangriik is, terwijl bij orion het
grootste dee1 van d.e aand.acht naar d.e top uÍtgaat.Dit laatste houd.t het
gevaalr in van een zich-b1ind--staren op suksessen en een verraarlozen van
d'e opleí&ing. Bij Sparta d.aarentegen zíjn geen mogelijkheden om op een hoog
níveau te spelen, zod-at in&ien een bepaald. pr:nt bereikt is, zoa1s bij
Fetra en Sand.ra, het niet mogelijk is jezelf bij je eigen vereniging verder
te ontwikkelen. De overgang naar Ubbink/Orion is hiermee eigenlilk ve::-
klaard.. Het gemis aan klubliefd.e en gemoed-elíjke sfeer, d.ie bij Sparta we1
duid-e1ijk aanwezíg lÍaïen en llaarsch{nltik nog wel zijn, word-t d.aarbij d.arr voor
lief genomen" Bij Orion gaai het er vooï Petra en Sand.ra Teuals in d.e

eerste plaai;s om, d.at zij op hun (hoge) niveau hun geIíefd.e volleybalsport
kwrnen beleven.
&r je moet er nu eenmaal iets voor over hebben..o ooc.o..

Benno D*urkens

i[ïST - {J: nAT."oooooo.,

- er tr'ree mj-ni-teams van Irbbink /or:.on raeespelen Ín d.e voorrond.e va,n het
nati onale mini-kampioenschap"

- het hierbjj gaat om é6n jongens- en 6én meisjes-team.
- het betreffend,e meisjes-team in d.e paasvakantie extra traíningen af-

werkt ond.er 1-ei*ing van Irlil van Veldhuizen.
- het jongens-team bestaat uit Marcel Laanl Marco'dassÍnke Oscar Wassi-nk,
' Arend. Eord.ijk (d.e kleÍnere) en Gerard. de Jager.

'- het meisjes-team bestaat uit Ed.ith van Jiken, Glauàia nerkesen, Hapneke
van veldhuizen, Janine schotanus en Hester varr Halteren.

- ik d.enk, dat U d.it alIemaal nÍet wist.
- ik zeker weet, d.at d,eze missee nu is goed. gemaakt.

t/
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Í-ii r íl i

iia.r: s

iee f tijd:
Hocveei jaa: aI bij

I-Ibbink/0rion?

iLctief bij Ubbinlr

Ori-on als.. "..
trlaarom houd- je je
zig net volIcybaI?
Fa.voriete teara bij

Ubbink/Orion?
Dc :edcn van ant-
wo rC 6s

Favoricte spelcr/
speei s ter?

. - .. / ..undaf h\/21)e . o o.

.4.+a

tr

A

7.

a

o
)c

1O.Sterkste punt r.an je
ar cll ;

1'1 .Lastigste tegenstan-
d-er?

''l 2.Beste trainer?

I3.Sterkste coercli?

14"Grootste gemis van

vercniging?
1)"Stcrkste punt veLn

verei:i ging?

16.!lc:rs vo.,r de veren---
all\(1í

1 l" Grootsto teleurstel-
ling brj vol.1eyba1?

1 E.Voorbereiding -zoor

belang:i;k duel?

i ! . llelke kl.a-ur.,sokken
-ta.': ;-. .--:-+-;i6?
u'.j uv r.;fjuir uf .

2-0.'!avoy; ete yel} bij d-c

Fri ts.

De suplortersvereniging.

Land-skampi oen s ti tel .

Je: zweet je }lapot.

Praten, praten, praten,
praten"
i'trii met blaur,rg streepies

Fri ts si e ( 3x)

c1c

,i:rnet Hen:;r-rns

n,7 jaar en 1O maa:rden

tr -i.,-..
) JdaL

verd-edigend., aanvallend.

spelverdeel ster.
Ond.at ik niets zinnigers
tc d.oen lieb.

tT ^ï^H oL-vLvtl /

Ik ben fanatiek aanhang-

ster l,an mljr: ouwe pa.

ïIanneke Ve1 thorst( aanes 3)

zo overtuigend. hard- kan

scl:re euwen.

Lengte,
Beatrix, d.ie t'rerkt op de

Ce lachspieren.
Irri ts i{i euwenhui zen ( of

^\l'l a crlI,Ienhu]. s-l )

Hennie natuurl-ljkJ t !

Erik Veenstra
.'l o icor
t r/ JaaL

-li. ;,.--.)Z Jc!.!J o

ssn1rp,I1er.

Verscirrikkelijk mooie

spori -.

Hcren Br7 1312.
Zeif altiid. fijn in
gespeeld.

Vroeger Beryra nu Gabí.

a11es ziet in een wed,-

s trijC.( onz e trainer i s)

Bosloop.

Een boerenkoolvolley-
ball er.
Quique Ed.clstein / CqAi

Sal tarclli .

IIico te Dorsthorst
( enige te e:rvaring)
Carrraval met alle le-
dar

Gez c11-i ghei d-.

Ieclereen tevred"en aan

eind.e seizocn.
Bericht d"at Loekí, Loes

en 1^Ii)-nj- lrcggaan.

Vrccg naar bed?

trli t riret ::ood/r,ri t/blaur,re
nor Ë

pï:ïrrrrrrr ( hugo) t; op

(rest)

A-\IJ



AI-LLM,AAL LIi"l SPANDOiI(

wetk 
J Ëugd tid bedenkt cle

yr
00

o{'rgineeIsle,,kreet ?

fijd.ens d.e ldK-sbhaatsen in Assen waren er opvallend. veel spagd.oeken te
zien met vaak eaorm originele teksten.
Naast ltreten a1s tfEup, Eilbertrt en meer van d.ergel{jke serieuze leuzen,
Iralen ook d.e volgende teksten te bewond.erens ,,orr"-ba11en op tjeu ra
Iringrr en ttPés op, vogelpoeptt of ttDag moed.eril.
trfat heeft d.it nu met vol1eyba1 te maken?

' Een heleboell ! ! !?
- Ïíant jij gaat nu onmid.iiellijk naar je moeder en vraa,gt om eem. laken, an-

ilers pak je er maar één. Je bedenkt iets mafs en kalkt dat er goed. en
d-uid-elIjk oP. 3fi d-e thuiswed.strijden hang je het geval in het wand.rekr
aan d.e tribun'e of hangt hem tussen ti,iee stokken'in d.e Iucht,
Oegetwijfeld- kom je in de Geld.erlander, Graafschapbod.e, Vizierl orion-
Í'irprese Stud.io Sport, Actuelle Sportstudio.
Er zo word,t je werk d.oor tiend.uizend.en ge1_ezenl

&rkele suggesties? ftDubbel-fouttf
.:.ilïnil

lluitil

trNiet op . .. opslaa.nrf' ftYart wie is &ie vinger op d.e grond.tt
Natuurl{jk weet jfj nog veeL meer ler:ke kreten.
Ïraat uo eens zienl

I{ïST-U-}AT?

-heren S op dit moment hoogstwaarschijnl{lk kampioen is geworden in d.e

d.erde klasse?

-in d.e volgend.e Orion-&press aa,n dit kampioenschap aand.acht worcl.t
besteed.?

-d.it kampío-enschap een feit word.t als ze tegen Sparta minstens 1 punt
hebben gehaald?

11.


