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v0oR}tro0aI

nat vreugd-e en verd-riet d,icht bij elkaar liggen, zal het komende eind.e van
d.e vad.erland.se kompetiti-e bewijzen" Zullen de aanhangeïs vaii Ubbink/Orion
hete tranen schreien van blijd.schap of van d.roevenis? De harten kloppen
vol verwachting.
Iat het zeer spannand zal word.en, i-s zeker. Ie wed.strijd. van ons eerste
heren-team tegen Valkenberg/Martinus bezorgd"e menigeen bijna een hartaanval.
Het liep allemaal gelukkig nogal goeo af. A].s het nu nog twee keer (de

uitslag Brevok-Ubbink/Orion is bij het ter perse gaan van d.eze aflevering
nog niet bekend.) zo goed. wil gaanr dan kan d.e vreugde tot uitbarsting
komen.

In dit nummer zal Fred Wellink een tipje van de (z{n) sfuier oplichten,
Ie vereniging is natuurlijk wel iets meer d.an het eerste heren-team. Iat
het grootste d.ee1 va.n d.e aand-aeht rraar d,eze top uitgaat op dit moment is
echter we1 begrijpeli;k.
Toch is er meer te beleven. Zo zíjn d.e heren, heertjes, ;orrgerr* van Ubbink/
Orion ! kampioen geword.en in d.e d.ercle klasse van het d.istrikt.
Bovend.ien ziin een aantal aspiranten-teams kampioen geword.en. Meisjes H

ls é6n va,:r d.e ploegen, d"ie een kampioenschap bereikten" Zij stellen zich
in d.eze aflevering aan U voor.
Naast d.e vrolijke kanten van het sportgebeuïen, Ís er ook een serieuze
benad.ering d.enkbaar. Eerr uítvloeisel d.aarvan v.fond.t U in een rchrijven van
d.e Ned.erlandse Hart-stichting. Deze stichting organiseert reanimatie-kur*
sl1ssen. Belangstellend-en kunnen zlch hiervoor opgeven. Het belang van d.it
soort kursussen lijkt ons duid_elijk,
)e nieuwe ma:rager, Henk Sreukerr' z,al tn het volgend. nummer zija ged.achten

laten 8aaÍ1 over het hoe en wat rond- heren l.Plaatsing van het gesprek in
d.eze aflevering bleek hefaas niet haalbaar. SomyrEenk! Dat er heel wat
nod:ig is om oen suksesvol team bljeen te krijgen g te houd.en is een d.ui-
d.elijke zaak. Door d.e ziekte van interim-manager RoeI Booy- wij wensen hem

een voorspoed-ig verd.er herstel toe- is d-e nieuwe man ged.rrrongen meteen
volop aan d-e slag te gaan, hetgeen hem tot nu toe goed. lijkt af te gaa,n.

Het raini-Íntervier,r hoeft U in d.eze aflevering natuurlijk niet te míssen.
lftr zo is er veel leesbaars te vind-en in d.eze ed.itÍe, uw bijd.ragen (kampÍ-
oens-teamst) vooï'd.e nieuwe ed.itie zÍen wij graag zo spoed.ig mogelijk tege-
moet.
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Onlangls onci-erbraken Fred. I,treiIink en Pim Baterink de enerverende vo11ey-

bal competitie om net het líed-erland-s teant-be strijd-ell om d.e líest-Europese

titei. VoorcLai echter d.eze titelstr:i;i in,+thene aanrtng trainC.en i-e oran-

je-bo;'s oncter 1eÍding van Bob Hachmang een i,'eek in het zonnige IsraëI .

!.::ed. !lel-1inl< verhaart over het:.ratlcnale team en natuurJ-iji: ook over d"e

kansen op Ce landstitei.

rRI-T U/[LLINK

ir . rrjarËn gËtrarÍ-l d voor I ril et
Voor Frecl is ltet d.ragen van het oranje:shirt a1 iang geen bi.lzond-erheid

meer. Hi.i d.oorliep bijna alle r..ertegenwoord.igend"e teansc het jeugd.ieam, het

sturrententean, het rn:-Iitaire team en nu ai weel d5 Taa:" het rrechte't nati-
onalc team. hrat gai"i er o.oor je heen a1 s je een envelop met uitnodlging

in de brievenbus kr,g.<t? I'reci hicrovera"Op de cerste plaats is het een

geneiclige ecr dat ze je urtkiezen uit 150.OCC led'en, bovendien voel je

hci als een s-c',.tk er:kelining vocr jarenlange training. Het d"oet je echt

"^-: -r"'+ -'.1 - i^ - àdcnkt. Je steelct enorn veel tl;o in je1.-gi '.';C.*u9 2-f S i9 ar .'Oed C-'-C'I ni

sport en d.a.n zi;it ce t";ed.stri;oen in h.;t nati-ona.le teain een nooie bekroning.rr
1rÍat vi-nd je van de bijbehorenCe snoepreis jes? IIeel nuchter beantwor:r'i1t

F_reri:rrfic:t vofleybal sterat.op d-e eerste plaats, daarvool';íoId- je geselec-

teercl en traar zorn toernooi georganiseerd. word.t is bi;zaak, I{et is mooi

iireeEenomen d-at je in Israë} en Griekenland terechtkomt rnaar d.enk niet
;r-+ a-i; ,r--- +^-.rist je spel en" Ied-ere ochtend" trainen, voo:'besprekingen,UJ U 1,1.1 Udda UUgM q.JE -trU-.e:j.

nalrer,:prekingen, rs avtrïlc1s weirstrijd.en. llie hacl"aen l'rel íaï.z,zel ciat ue een

clag -langer in l,sraël blr;ven koncien, nrc hebben toen uiteraald Èet strand

t ezocht"rr

f ^litnöte
nc rer;ul tater] in beid-e lanoen waren tot cle slotwedstriji. zondcr'ir,eer gceci

'te nocnen. i'tra een serie overrrinningen strand4e Ce ploeg in d-e finale op

Grie6enlano, dat d.e Cup voor ,le d-erde achtereenvolgende naal pakte.

Fred verlclaart cle neclerlaag:rr Toen..+ij het vel-d- betraden hadcten 1''le on.'r

cioel eigqnii,;k a1 bereikt, narneli;k het halen van d-e finale, d"aar kwali bij

ilat iiie 2:dagen niet iiadàen gespeei,l en zod.oencie hei rii,me van de goede

t+edstrijden i<ni,ji wa::en. Ilovenclien speelden 'rre tegen cle Grieken ge.,{oon een

sleCj te partrj, ,j,a-, la* rrrel gezcgd .rqorclen. t{e haddcn alleen cen kans in

)



d-e tr.rc:.; i.e set toen -,sc net 12 - L3 en rnet 13 - 12 d-e leid-ing haclden Senomen

Een paar corr:upte beslissingcn e1i eeï1 compleet hysterische massa op d-e

tlib"ane deCen ons de'C.à= o.." .liei. publiek, 3,OOO man., sterkr'il'as hun zeven-

d-e man en i-at is vr-.or cen -rhursclub altijci pret-cig,rr

:- i.t I

L l\ 8:
IÍa"r, is d-e waa.rCe varr clÍt resul taa'l in Griekenf and?

Iiie::op vol6;'; een rescluuï a::tr.rcord van onze Lange rnidclenaanvallersilId"Lil

conna nui, c.it wa,s niet rileer da,,r een test voo:: d.e groep. Onze bond-scoach

Hachnang, heeft opO-rachi gekregc..i on een sterk'lear0 op te boUi'ren voor Ce

Europese Karnpioonschapi:en in 1r)35. On<l-at Nederl-and" cle organisatic da,n

krirsto vril nen uiteraaril gocd- vool de dag komen, '!'{e hcbben een vrij jonge

ploeg zoïlíer veCetten, die éjraag lril lrerl<cn" ne Sfeer is goed. en cl-oor

d.'e air.ersc ïoeltncoieit plcbeïen Í,{e steeC.s beter ingespeeld te raken.

Fiachnai:g gckt op ee:r plaats b-ij cie cerste zos in rB! en daarvcor moet

natuurlijl< irel het een etl ancler gebeuren. Tussend-oor hopen we,ons te kun-

nen kr^ralificercn voor de ll 1n rLl3r dat is e-en aarctigr: -bussenstap, rrant

rB) is i.og ""g 
vor. r!-eg'

Prrri
Zowel bij Ubbink f Or:-on a1s bi.i het Ned-erland.s team werkt Fred. veel samen

met Pim Ra**erínk d.ie als spelverdeler een belangrijk aandeel heeft in het

al d.an niet slagen van zijn aanvalsacties. Fred. over zijn teamgenoot:

ttllc plaats Pim zeker bij d.e betere spelverdelers van d.e wereld. IIij bezit

enorrn veel- techniel< en heefi ecn prima feeling met d-e aanvallcrs' Tiie

.r+erken al jaren samen en hè=bbe:r zond.er meeï erg veel vertrouwen in elkaar'

In een wedstrijd- ]<omen'situaties voor waarln d.at vertrout^ren va-I1 groot

belanà is. Op onverltachie momenten voor d.e tegenpartÍj word- jc toch aan-

gespoeld, d.at moót je: aanvoelen. Iad. zit er bij ons inge"slepen. Voor het

publiek is Pim,;,rnisschien niet zo,'spectaculair als Gabi rnaar hij speelt

àf tgA go.à. Ie: echte kennér.si zierr bi3.7oo"o"eld_ dat hij altijd- goed- bepaalt

c0nCGntratre
Via Pim zjjn r^re bi,i Orion ierechtgekomena Fred- vergelijkt dit succesjaar

':
met de vorige seizoenen:nne ploeg is aít jaar erg sterk, niet alleen in

Ce wec1strijc1 inaa-r: -.ocral bij de noCige trainingsarbej.d, De motivatie bij-

voorbeel6 ook op zaterdagochtencl te gaan trainen krram uj,t het team zelf.

I
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uíe voelcLen clat we d.it jaar hocg kond.en eind-igen en 54oo1"d.en er Sraag'-' en

schepje bovenop, Door de goed.e start Ís d"ie motivatic gebleven. Vergeet

niet dat d.e kem.ran d.e groep hier al jaren voor heeft gelrerkt.?l

Ond.anks alle goerle resultà1;en z:-et d-tz onlangs 2J Taat geword-en fysiothe-

rapeut een groot minpunt:rrOnze concentratie is d.uid.eli,1k voor verbetering

vatbaar, \-oornelncli;k tegen i;rindcr sterke ploegen. fegen iiÀVV lieten
rÍc zien d"at r.re zotn pot niet kunnen afmaken. Het lijlet al sof wri otrs niet
k,mnen oplad-en vocr' zotn duel, Iat is lamner, lrràirt cioor zorn slechie

i+edstr.ijC is het ze-l fvert,rour{en vcor de week daarop eeI} stuk minder.i!

hocqiepunt
Uite::aard lrunnen we niet on het belangrijke gevecht.,'an 8 mei heen.

Err,<j- is voo::zichtig:rri,ie riroeten ecrst zien dat I^Ie een goeoe uitgangspositic

hebi;en. (Op Cit moment' moet ,Le ploeg nog tegen l,[artinus en Bretrok)

ii1-s d"qt l-*lit, word-t het ecn heel bijzondere dag voor ons. Dít is i:et

hoogtepunt voor c1t ploeg. Zotir kans ir:rilgen vre nj-et rrrer.r cn lle knokken

ons finaal iee13" Starlift is bang voor ons, ze verloren aI tl'lee kecr

a,rhter e1ka.a:: in Dostinchen,

I1< ben ervan ovcrtui;à eai, als -vre vóór Ce wcd-siri;d evenveel pwrten heb-

benr,xi; zul1en winnen. ïoor Cqt nonent heblen lre echt jaren getraind'ir

IIrc na /,. í'\_ Yr_r\
Over traincn ge sproken, Frecl traint genid.aeld zorn vj,1f 1ie,:r per week'

Ra;k jc nooit uitgekekcn op al die sportha.ll-en, krÍjg je gcen hekel aari

i ederc kecr we:iï trÍarmlopen?

F::e,1 reage ert srrVanaf nei I 3'1 i s he t ei genhjk we1 tc gek gewees t, eers t

not het 1'Ied.erlarrC.s tearn naar Frnla,nd., d-a..,rna d-e Universiad-e in Rocmenië,

een zecr intensreve r.oorbereid.ing net Orion, o.e !,lereld}<ampioenschappen

voor n-il-itairen, de i:Juropa-Cup, net Isr:aëI en Griekenlancl plus dc gcl'rone

cornpetrtie. Tel al d-ie trainingen maar bij elkaar op. Soms ba.'"I je er

inde::d-aad van, naar hei is d"uid-eiijk d.at al c-ie trainitrgen ncdig zrjn, an'-

rrers ha.a} je geen rcsultaten. Gei-ukkig ging het steed-s goed, leuke Sroep

en ïrrestatt es, dat .rergenakl<elijkt het rrel . BovenCir:i: d-oc ik het nog

stc6cl-s tnct all-e plrzíei. itrat me het r,roeilijkste bevalt ís orn voor icd-cre

girtl-egenhe:c1 opnicul{ te i:eginnen. Jc moet steed-s IÍennen aan d-e groep

.Ji:;.J1:11 3C ::-;.ll
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&t',h*t pr.ibliek'in 
,Griekenland vcel i-nd.ruk op Fred.. maakte is d"ui.delíjkwa4neer F-red rÉ6n rà:_aas besluít:

Itstrakg''op' g'mei moet d,e 7aa1 ,rotg"pr"pt zijn, het publiek zar a1s. éénma'n' g'chter:ons moÈten staàn en starlift.helemaal gek maken.rn *then'e zat'ook 6én of arrd.ere id.ioot steed.s met e en trompet d.e zaakop,t-e hitse*" Die Grickcn k::egen.,vleugeltjes; }{e,t 3.OOO man hier moetclat ook,bij Orion lukkeà"n , ,,. ,

,

Bqs 3loem

[tN LIUK VCCI?VÀ L

Na de d-ameswed-strijd ubbint/orion - sarto trird.e Jacqueline schimmelin d-e kantine aa., d.e scheid.srechter vrasen ,rru"* io-;;;; 0r"""r""*"r-
.bal 'had afgefloten.
Met deze god'achte liep zij naar,oe seheid.srechter toe en legd.e hem d.evraag vooro l,iaar -vrat bleek o c o. o het i,ras de scheia=r"Jntu, niet,
::-: 

ri".""_" i{athieu, de trainer van Starlift. }eze begr"un ,rr*rrrrUO'
van het hele geval niets. Het geval vras namelijk d.at ae scneia"r""ni.,
heel veel op I{athieu 1eek.

Pos t

U/ÍSï

dat heren) iiet kampioenÉchap inmidd-el= n".rt binnengehaald.?
d-at dit feit i^rerd" na een kr-inkende 3-o zege op sp""l*r-''---
dat de heren op uitbund.ige wlize d.it f'eest vierd.en?
dat voor de meeste teams d.e competitie- ten eind.e is?
dat aIleen herenl en d-amesl nog binnen d-e lijnen komen?
d'at a's' zaterdag voor beid.e teams nog wat valt te ver&ienen?

.ë1.
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Il;ir. bc;t tuu"r -.-an Ubbinrc/Orion ontving he*u híerrra vol-genrio schrij'rerr warr do
jíecierlanc.se liarilatiënten Vereniging.
i{ci 'r::stuuï \ran Ubbink/Orion hcef t besloten f 1Or-- per }iC. in cLe kosten
bij te criagen. r'iij bevclcn clc becloelde reaninatiekurcus van ]iartc bi3 U aan"

VA LJ I-IA í?II A ÉiN ÏJEVC L IN.i

Ie ltred-erlandse llartpatiënten Ve::enl ging(ITHV) is sinds ciit jaar bezig orn

]e}-.en ct-e mogeh;i:heid- te bj-ed-en ecit kr:rrus Reanimatie tc volgen"
Beaniinatie betekent het verricliten vai-1 i,a.nrlclitrqen on ier,ran,i- in leven te
]iouden, bij i,rre ad-emhalingsstilstanrl en hartsti,::r.rn,l jr .,:..1 ,,r,, r,,,'..,^r.l .

Deze handelingen zijn: hartna.ssage err riiorr.d.-op-monc1 bea.c1 er"r'ring, een rr1.1 . ,

voud.ige teshnicl<, l.raarmce 1e-rens gered- }<unnen woràeni !

IIet "d-oel is on zoveel- mogelijL; ldLen hierin op te leiden, urant gcbleken is,

d.at d-e eers'be mínrrten'bij 'ee1 cirorrl.a.hi e- of acleirrha.iingss;1,j I s l,r.n'i, var^i het

grootste bclang zijn.

Het h.+lpen door leken vergroot d-e ovrrrl-è-.,-: nÉ{slranser, i1.aí\zren1 i.1}r-, als Gï nog

géén arts of anbuiancewagen a:-nrvczig is5 gebleken is d.at 2í2 I'ot lO'f; gercd-

karr wordeir a1s oi_leitte huip aal-rirezig is, d-aarom streeft'Ce 1{II[ eï naa,r

om ééntiende van de l,le,1erlandse ber,'ólking op te leid-cn tot reanimatoro

Ied-ercen han in d-rie Iessen het certificaat rrReaaimatorrr behailen; de

kurSuSSen WOI'fdn gegeven door À-Verp'l eegÈrrnrf igerr riLcL rrul ' ''L ll t'i'' r'' r' '

'rHa:rtbeuak-ing" .

Eón ding liil de l\IN cle i.rere1cl uit bannen en dat is i'e si"tuatj e naarin een

hartpati6nt op rstraat ligt te stervr:n, terrcijl er tientallen rnensen bÍj

staan, d-ie niet r^leterr wat ze kttlnen doen, en d.at, l;enriji ntc:r in dríe 1es-

sen vold-oencle }<an leren on levens te redd"en!

Rcanímatie is niet;lileen belangrlik voor hartpatiënten, maal is ook van

l- even sb el ang blj verdrinki-ag-ve:es trkki ng- -relblanrlinS en cl ec tri ci tei tson-

-^--^f t.-.-
§(jVca-LIt;Iro

De xostcrr vc-rbond.en aaï] het vclgen vrrn een rearrimatiekursus zijn f 3Or--r

bij trslagenrr r^rcrd-'u e€in gcregrstreert geiuigscl-irift uitgereikt.

Ook in ul"r ollg€vilg l.irl d-e ldEr.r reaniinatickursussell. gaan starten2 geïnte-

resseerden vcor dez,; ku::sus liunr,en zt-ch aanmeld-err blj:

St::c,tlc-Ccör.l-ilat,or I.e aninatÍe i'lliii in dc províncie

GeIclerlancl, Postbus :!2, TOOO ÀB Doetiirchom(OB34O-44192)

-9gd-iryc,gm91+1q4-lL+{I.s 
naam-voor1"- acires - woonpl'-Postcode-geb' clata

en oventu<'lrl1 telef oo1lïfllrlttlero

lda aanmeld-ing k:ri.;gi u t,.z,t" een oproc)-r: cill d.eze kursus tc volgen. -l
-t



L -A VO\iD

Het was alweer d.e {e, tevens laatste, avond- v
de 3 vorige avoRden seplomo\re"; ;;:"; ïÏ;.;Ï;:1ff_:ï'Ïl'i;"i::'*,"
IIet hele team was kompleet en ied,ereen was vol goed.e -"nu. 

-

ne eerste r,red.strijd, speeld.en we tegen B1ok. De eerste set verliep pri*a.Er werd goed gespeeld, bijnà alles lukte" *u*iJ-n;; ;;r.;"ir., ", sterkeverlreer van Blok r^ronnen wij d_eze set met 10-11 .
ook d'e tweed-e set ging goed-. Ïed.ereen werkte hard en l<r:okte voor e1k punt.
Ook nu weer ging d,e winst naax ons, B_7.

LAAïsït: t0Mírrïir
lii:i Ri: * l\.iI I i\ , 

,

De volgend.e ryed.strijd. speelden we tegen Bovo. Hoewel
d.en, moesten ye j:: BOVO cnze 

^uora""" "rt "r:.rr*, De
met 1{-8, de tweede met j-12"
rn d-e laatste wed-strijd- ha.d.d-en we Favorita als tegensta*d.er. De eerste setverliep leuk en er werd. goed gespeeld.De winst lras voon ons, 16-8,vo1 goed'e moed' begonnen ÏIe aa,n d.e tneed.e set. Helaas bleek toen, d.at Favo-rita sterker waso Aan onze kant leek a1les te mislukken. B{j d.e stand. van14-z kwaSen,we lreer aari ops,ag. De achterstand werd. weggewerkt tot 14-9.Daarna ging weer varr alles verkeerd"o De ba11en vlogen aIle kaaten op, be-halve de goed.e" ItÍe gcoord.en nog wel { prrnten, maar 6at mocht niet *"*,bSten' Favorita klopte ons met 2O-13" .Dit was voor U" -""-ï"* van bns d.egrootste teleurstelling varr d.eze avond.,
Gelukkig blevon,'we met onze 6 rrinstpunten wetr in d_e B-poule.
Het volgend.e seizoen willen we proberen ons in deze poule te handhaven,wie weet zi-t er d.aa nog iets meer in. !

Tot het volgende,
namens Rekreanten

Marjat

we goed. ons best d_e-

eerste set ve:loren wij

seizoen,
Ubbink/Orioa1

Iltt F?[AN Ti N , _ï,: !-L trAïS I l,j

0p zond_ag 2! april was er een
er een team van oïts naar toe.
tegen Juventus spelen. erd.anks
1Íepen (oawennigheÍdl) was het

"ctHL
ar,oéffiooÍ in I,IehI. Net a1s vorige jaren ging
Om 1,1,0O uur moesteS ïÀre orrze eerste wed"strijd
het feit d.at wé elkaar wel eens in de weg
ee:r leuk parlijtje,ïge tconA.en na 1J minuten

Í:



d-e eerste *instp'anten (t:-g) achter o'^zo' naam zetten.
De tweed-e weclstriji tegen ÀIexa.nd.er Girls ging aI veef beter1an d.e eerste,
hte liepen elkaar wat mind-er voor d.e voeten en d.e conbinaties liepen heel
t^tat beter. Oolc nu boekten we lreer vrinst s 23-6"
Na deze wed-stri;d kriainen v,re tegen \rred.estein uit. De weo.strijd. tegen vred.e-
stein is e1k jaar wee:: cr; leuJ<. onze ieamslraren prima tegen elkaar op-
gewassen' IIelaas hadd"en d"e vred-esteir:-'d-ames één punt rneer gescoord-, 1Z-1 j
zod'à-u zi; de 2 uinstpi;:'rten kregen. lÍe i{ar.'en alremaal erg tevred.en met ons
cigen spel en vonCen ,jlat i+e fijn gespeelci had.cj_en.

Hierna rooesten we aantred-en tegen Thuve, Ook hier haald.eir wii d.e 2 pu:iten
binr.en. hle r:aren a1 al:rd-ig op elki,ar i:rgespeeld.; 26-8,
lfa cleze l^redstrrjCen werd_ d_e stancl opgemaakt.
Vred-estein hras eerste en ons teair tweed-e van d-e poule. Dit had tot gevolg
d,at i,ie in ae Í'inaI c-poule terecht naren gekomen.

lrl.a de grote pauze begontten -'.re met eeil wed.strijcl -iegen Volti. ers spel l.ras
wcl niet zo fornid.abel, maar toch koniten we d.e r,;inst binnen haI en, B_1 3.
Orze ttveed-e tegenstancler was r/ieer vreciestein, Dit keer ki.lanen l^re heel
i'rat nind'er aan l:od' rie Yreciestein-cames scoord-en punt na pr.rnt. Wi.l koni-en
nog l+eJ- enkel-e Punten' scoïen, naar beslrst nie$ volc,oend-e om d.eze wecl-
strijd te rrinnen. De uitslag was 1!-l voo:r vreclestei,.
Orze laatste wcd-strijd- r,ras tegen Blaurririi. l,Ie begonnen leu-k en 1iepen
uit tot B-1 . Helaas ]-'egon toen de narigheicl en kwamen o-e d-ames van ,Blauw-
r','it ons voorbi;, 8-1 1. Ioor goed. spel en grote tnzet nisten i,re terug te
komen tot 13-i 3. Tocli noesten we d.e winst aan Blauw-rrrit laten, ,rrant

1 seccnde voor liet einde wisten ze nog 66n puet te behalen, 13-11"
Ie eind.uii:slag viel acirteraf toch trog r,iel ilee,
l^le hadrren ce d-erd-e plaats berei-kt achter vred.estein (ongeslagen) en
Blauw-.,^ri t.
IIet uas een gezel-lige en sportieve zondag.

i[amens Ubt,ink/Orion rekreanten van d.e

inaanclagavond,

ïi{ar j r,i.

1/
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-1r-3e contributie beCraagt .r,oor het lereaigi-ags*ja.a3--1 fi1..n§Az-.
(t augustus tot en :-,ret J1 juli) :

a"Senioren 5leboren op 31 d.ecember 1963 of d.aarvoor ; f .14gr_

b.Recreanten p f .l 1gr__
c,Jeugdled-en geboren in d.e period.e van 1 jariuari 1!6,1

tot on ner J1 d-eceraber 196? 3 f 1 1gr_
d".Jeugd.1ed,en geboren op of na 1 ;anuari 1!68 : t 9Or--

2. Nllze- rran betalen;
aiper giro* gironu*".ucer 3957M6 ten n.ane van S.V,'Ubtint</Orion

Àatillenstraat 34 te loetinchen.
b-per beake- Gemeente §pa.arba;:k t€ .Do€tfuab.em; gironummer 'van

d.e bank is.809604, ond.er vernelding:
t.g.v. S,V. Ubbink/Orion, rek.n:_,. 93,6A.3?.31 g.

3. B€taling varl ce contributie dient r.ooraf te geschíed.en:
a. per -terni.jn .reli ttiee :aar.d.en: vocr 'i septe;-.rber, 1 nov'enher,

1 januari, 1 maart,
-1.. -^-^ r^..rru. per na..lf Jaar : i:oo.r i september, 1 januari.
c. per jaar B rrooï 1 septembel.

Un jaarcontrlbutie d.ient dus vocr 1 maart van het verenÍgingsjaar
te zi)n vold-aan.

4, Inlíchtingen cver betalingen en d-ergeli.lke zaken:
f. Sooy

Antrl-lenstraat 34

Ioetinchem

Te}. 0834C-26936

lt



Van hi;t Comité Ioetrnchemse Sportverenig-ing ?"l"r.f931,lui.]-Jfe! volg'end-e

relaas onder dc titcJ 'rlle t -CDS-'laat'vaÏ1 zicË hóràn" "

i;r-..';j

t tjs
_ 

iDS iDS

II.ri Comit6 Doetinchemse Sportverenigingen, beter bckend aIs het C'D'S' i

is ài:n overkoepelende orga"nisatie voor alle sportve'reniSingen in de ge-

meente; noetinchem cn, is uit particulier initiatief ontstaan"
-

In het Coniió is elke tak van sport ver-regenwoordigd- d-oor éón persoon'

Zo heeft b"v. Oc a,tietic:i< (1 vei'eniSinE) één verteSei,}Í{oi);d-i;r"Ït Lna'aI ook

ae zi:ven voetbalvereni.qingen lrord-on vertegenvroord-rgci cloor é6n persdon'

Dcz,e z. gr11" C . X" S " rrertegenwoord-lgers behartigen cie bOlangen 'ven' hun tak

van rport
ne C.I.S, verteJeli',ic:rCiger(ster) heeft een 4ii;tii:gspcrio<ie r-an d"rie jaar

en k-ar naC' c:-. nerbetlce::d- v;c-,ri'.n, i-r:1i c,- d.e r-ereni ain :(cn) lle'' of l:aar

I,;rcr voorr*rf :Et er, 1:-; oi z:1 zelf t'eraie is.

..

Het C.D"S. is opgericht op 1O'naàrt' 1969 en kreeg op 1? april- 197'5 Ce

Dc 3a^n]'eiilii:g tot c1e op:ichiin;; r.ias het feit d-at vel: sportvereirigíngen

acte d-e présànce rrilj-en gever] blj d"e opening van het siacllruis' Den daar-

voor gevó:cncl re::kccnité vcrzocirt d-e vcrenigíngen iets gezamenlijks te

d-o,.rn. 'Zo cnistcli een naulíe1e bai-id tussen d-e verenigingen onderling en

-,.rerkte mcn se,ttlei) enl-ge iCeeën uit. Seha}.ie de p'1u=u'rtatie bij cle openiirg

van het;staC.hu;s, kr'ralr ook een;oee ter sprake to.t het organiseren;atan

ecn sportuit-*isí)e}i-ng op grotc sci:a.rl net een andere gemeenta.

Dit iclee sloeg de:rrnato aa,rie d-at;et: besloot een comité cp te richten"

orn ílezarxenljtk d-c belangen van cle sport -i;e kunnen behartigen.

De ei:rste sporlu-r ti'viss'.:ling

lrieri.tcc c^cor ic f:-t\. On dc'

cil ccir r-tí t-ot: ttroe ti-n;.
ldt:. iioor: wo1'C,en e-r uitwisselrpgen gehouclen met ftnnen, Oss, ZanOvoo-rte

mct iiccïn werd- zorn succes dat nen besloot

tr,ree jaar een anrlere geneente net een -blluis-

ll-oelmon,lr ioan/Vo1 cndar, terr,rijl d-it jaar C.e return met Heerenveen op

5 et 6 juni- a.s. in voorbereicling i s.
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0m u een kleine ind.rr:k te geven vatl zorn twee-d.aagse uitw"isselinge
een jaar lang is het d-agelijks bestuur bezig met de voorbereiàingl
Monenteel zan 35 takken va,n sport aa,ngesloten, vertegenrooraig*a" 69
verenigiJegen' ook heeft elke tak van sport een resefire vertegerrroord.iger
aangosteld, zodat bij een vergadering d.e d"esbetreffend.e sport alt{id.
aanwezig kan zijn.
Per jaar word't genrld.d.e1d. vier maal vergad.erd., terw{jI in het voorjaar dejaarrergad.ering gehoud.en word.t, waarbij d.ar:. ook aIle vooraitters van d.e
aangeslo ten sportvereni gingen word.en ui tgenoài gd,.
Eet dqgelijks'bestuur van het c.D.s' bestaat uits voorzitter, secretaris
enpennin1eester..DaarnaastkenthetC.DoS.tweeadvi""o"=.

Eet C,D.S. organiseert twee maal per jaar een A,B.O. cuxsus. Dit is een
algemene basisopleid'ing .roor sport, wèii<è door elke sportbor-rd aangesloten
bij het Ií.s.F.(Ned.errand.se sport Fed.eratie) vereist isr'voor u.r. i"a",
die verd^er wil gaan in de sport.(1eider, trainer etc.).
Ook word't er bij vold.oend'e belangstelling steed.s een cursus Bestuurskad.er
georganiseerd' liiet a1leen belangrijkr maar zelfs nood.zakeliik .voor ied.er
bestuurslid.- ralichtingen over d-eze cunsussen zijn altijd. bij het c,D,s.
te verkrijgen,
and'ere activiteiten van het c.D.s.:lezingen, med.ewerking verlenen aan
bepaald.e acties(ge1dÍnzameling t.b.v. Sportfonds Gehanèicapten, Zieken_
omroep Radio Marcaroni) llederland, ok6, oranjèvereniging, sportinstuif,
Euregio sBortfeost, Klaverjastournooi, Jeugd. olympÍ,sche d.agen, d.e jaar
lijkse c'Dos' §porttrofee voor sportman/vrouw of ploeg, zulks ter beoor-
d'eling van een i*ryr gerrraagd. en ongevraagd. ad.vies geven aan B. en Ïí.,
verenigi-ngen enzc

Het C'D's' ond'erhoud-t zeet goed.c contacten rnct het Geneentebestuur, af-
deling sport zaken, beheerrlers, d.e pers en vele and.eren.
Ook is het c'D's. d.oor vier perscnen vertegennoord.igd- in d.e Gemeente-
lijke comnissie voor sport en Recreatie, terrvijl in diverse and.ere com-
mi ssi es vertegenwoord,i-gers van het c. n. s. zi tting hebben.
Het c.n.s. is a1 tijd. in voor nieu',ve id.eeën, activitciten e.d.
Nieuw is de laatste twee jaar c1e t'Iieuwjaarsreccptle, waarbij uitgenodigd.
word'en alle C' D' s, vertegenitoord-ígers, a1le d.agelijkse bestuursleden van
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d.e verenigingene het Gemeentebestuur, d.e Gemeentelijke Commissie voor
Sport en Reoreatie, d.e pers, ziekonomroep en eventueeL and.ere instelling*
en eïr waarbij men ongedwongen met elkaalvan ged-achten kan rj-sselen.
Verd.er word-en er d.oor het d.agelijks bestuur vele recepties, uítvoeringene
wed-strijd.en en op uitnod.iging eventuelë vergad.eringen van and.ere vereni-
gingene prÍjsuitreikingcn, bijeenkomsten Provinciale Sportraad. e.d. be-
zocht.

Met d.eze gegovons hopcn wii een globaar inzicht te hebben gegeven
van d.e werkzaamhed.en van het C.D.S. en hopen d-at het C.D.S., ook voolr u
lezelr, eon bcgrip za], word-en en 'rrij vragen u bÍj d,eze, ind.Íen nod.ig, uw
vol1e med.ewerkÍng te wilren geven, zod"at d.c leus va,:r het c.D.s.
tralles voor d.e sportit ook werkeIi..1kheid. word.t.

Inlíehtingen betreffend.e het C.D.S.
secretariaata Tulpenstraat 50e 7oolr Lï roetinchem, telefoon (oa:+o) 334Ti..

\Jj 5ï

- d'at d-e heren vaà .[{artinus onlangs zeer gemotiveerd. tegen O::ion speeld.en?
- d-at zij met een zege ) vaten bier kond.en verd_ienen? .

- d.at zij ii:it toch misliepen?
- d'at Pierre Mathíeu (Starlift) ,veel aantekeningen maakte tijd.ens ubbink/

Orion - Martinus?

-. d.at U aos. zaterd.ag op tijd" aanwezig moet zijn?
- dr! wij zeer veel epand.oeken verwachten?
- dat ars Íed.ereen fanatiek aanmoed.igt ffij'starlift we1 krein krljgen?
- }at Ubbink/Orion de uitwgdstrijd ook won?

- d-at bij de d-ames FBTO/DVC d.e titel weer palrte?
- d.at Pieter Murphy volgend jaar niet terugkeert?
- Èat d.e heren ook nog in d"e bekerstrijd meed.raaien?

Àt

l/+



MINr-iNïEiïVltW
1. Naame

2. Ieeftijd.:
lo Hoeveel jaar al bij

Utlint</OrÍon?

4. Actief bij Ubbink/
Orion als?

5, Waarom houd. je je
bezig met vo11eybal?

6. Favoriete team bij

Ubbink/Orj-on?

7 " De rcd.en van ant-
woord. 6 s

Jannie Hugen

8. Favoriete speler/s
g. Omd.at htjf zíj. o ö c o

'l0.Sterkste punt van
j ezelf?

11 .ï,qstigste tegen-
stand"er?

12"Beste trai-ner?
-13,Sterkste coach?

l4.Grootste gemis van

d.e vereniging?
1!.Sterkste punt van

d-e verenÍging?
16.lfens voor d.e vere

vereniging?
1 7. Grootste teleurstel

ling bij vo1leybal?
1 B,Voorbereid.ing voor

een belangrijk cluel?

23 jaar

I jaar 
.

aanvalster

kaa ik me uitleven" ,

Dames ? 
i

Wist zich na promotie te ]

I

hand.haven in d.e d.erd.e klasse.i
rl Pim Raterinl< 

I

Inzet heeft en all-ror.mA =p"-l
Iler is" 
i

E:thousiasme l

Dames 8

fiio Sesemer"

Derlk-Jan Da1es.

( Techni sche) 3eoord elingsc om-

m1s sl_ e.

Nooit opgevallen"
Meer zaalruimte (eigen ha1)

Iirkelblessuïes c

Verplichte ttl'rui td.agrï.

1p.i[eIke kleur sokken

bij de ired.strijd.?

20, Favoriete ye11 bij

de wed,strijd"?

I^Iit met blau-we

Sjiek Hoy!

ra.nd"j es.

15

I\-. te Dorsthors t
J6 jaar

ongevëer 1 I jaar

coach Heren 3

ontspanning,

Heren 3.
Teamgeest'en pres#atÍe-
d.rang.

Bouke.

zijn technisch inzicht
en mentale sterkte.
0ord.eel laat ik aan

mijn spelers ovor.

Jed.ere tegenstand.er.

Geen meningo

Geen mening.

Eenheid..

Organisatie.
Eigen sporthal,

Partijd.i ge schei d srech-
ters in de 2e klasse.
Team tij*ig motiveren
vooi d.e komende wed-

stri,jd."

Effen blauwo

Kratje-Croi.sCli
..7
V
a-\
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Datum s1apri11982
}e wed.strijd.e Ubbink /Orton _ Sparta 2
fijd e ZZ.oo uuï
Gebeurtoniss Ubbink /Orton riint ook d"e 2e set"
Resultaat : Kampioen in d.e 3e klasse C.

H[]:tlN

Ii-t waren d'e laatste gegevens van eea lang en succesvol, seizoen. u zuI tmisschien zeggenerrrra,g?l Toch niet langer als normaal!
IrÏee zeker niet, maar wa.nneer d.e laatste wed.strijd. uj-tkomst moet bied.en ofje weI of níet kampioen word.tv d-an kan een volleybalseizoen erg lang d.uren.Eet begon alremaal erg rustig met enkere overwinning@r d.ie op vri,j een_
voud.ige wijze bereikt werd.en. foen begon d.e moeilijke periode 1 .2_2, tegenLaby110v, 2-2 tegen Heren7 en d.it a1tres echt op het nippertje.
zo tegen het eind" van het jaar 1!81 , vraren er 4 kandid.aten voor een even-tueel kampioenschap, n.1. r,aby110v, Volga en vollverijs en wijzelf.
De gevaarlijkste concurrent was echter volga 1 , d.ie evenveel punten had. arswU' rn een rechtstreekse confrontatie moest uitgemaakt rroraen wíe nu eigen-lijk d'ë sterkste was' ord'er leiding van onze voo:tzitter werd. i.n d.eze thr:.is-rtied-strijd een veel te simpele 3-o overwinni-:cg bereikt .
Na nog enkele wed.strijd"en werd. d.e eerste heLft afgesloten met e(}n eersteplaats en geen enkele ned"erlaag"

5

Sinnen d'e groep begon a1 een kreín beetje het id.ee te leven
pioenschap er in lcon zitterr. Aan Làze* ontbrak het niet en
was uitstekend..
Nog één zotn period-e

voorbarig al1emaa1,, .

groep op dat'moment.

,competitie.
Die tweed-e

en al heel

d.at .een karr-
ook d.e sfeer

en de kampioonsvlag kon gehesen word.en. Misschlen wat
maar het was we1 tekenend- voor d.e sfeer binl:en d.e
Kortom veel vertrouwen voor d.e tweed.e helft van d.e

helrt begon evenals d"e eerste helft met d.e no*ige overwinningeno
snel knamen beslissend.e wedstrijd.en in zircht,

.1
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Toevallig d.e drie mooÍ1r.jkste tegenstand.ers acrrtsr elkaar.
Allereerst Labyrlov waar een moeizame y1 overwÍnning werd berei-kt,
Daarna VollverÍjse hier werd. net Z-2 gelijk gespeelcj". Daarna Volga 1, in
een goed' gewulde sporthal werd. een lÍare streekderby uitgevochten. Veel
supporters uit Gaanderen en Doetinchem moed.igd.en hrin favorieten aan.
Het resultaat was, een op hct laatste nippertje bevochten z-z ge1i.jkspel.
Eiermee was het kampioenschap fei-telijk beslist. De twee pgnten voor-
sprong d-ie wij op volga had,clen bl-even hiermee behouden,
De laatste wedstriid tegen sparta was, zoals reod.s gemeld., een formaliteit.
Het kampioenschap was bereikt en d.aarmee d.e promotie naar d-e 2e klas.
I{at d,it ons brongen zal lieten \,re nu nog niet, maar in ied.er gevar zul}en
we met hetzelfde enthousiasme en Lnzet strijd.en als d.it jaar.

Namons Heren 5

I^1.J. Bongers.

f"l il S-l ES
Wii z§n cte rreísjes rran orion E. I{ii zijn deze conpetitie kampioen geworden.
Ï{e hobben I overvrinningen en 2 gelgke speLen gebaald.. }us tien wed,strijclon
en 18 prnrten.
we hebben nog I wedstrijd voor d.e boeg, maar we hebben er op gerekend.
d.at we die siwren (PS gelijk spelen).
Orlon E bestaat uit de volgend.e speelste. es

Karen Àrentsen, paulien Middelkamp, petra paper ïnge papel
MareiLLe te Winkel, Esàrer Poste Ïlse van Zanten en JoLancl.a
Boesveld..

Coacb is Men 4.rentsen en onze trainster is WiI van Veldhr.Lizen.
Ie heen en terr.rg weg van d.e uittred.strijd.en hadd.en i+e d.e grootste lo1 ln de
auto.
lloen we kampíoet naren werd.en we getrakteerd. op PATÀI! Ehï DRII,IKIN en ïfe kre-
gen ook nog een roosr
tr{e wiLlen led'ereen dle meegehoLpen heeft aan öit succes harteUjk beitanken.

llamens d.e meisjes van Ubbi-nk/Orion fi
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