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Het laatste nummeï va,n het seizoen 1981 /lgAZ ligt voor U.

Etrrenals de voorgaand.e afleveríngen is ook d.eze met d.e no&ige moeite tot
stand. gekomen. Het is aan de med"ewerking van het vaste team te d.anken,

d.at het werd.erom gelukt is een Orion-ftcpres red.aktioneel en technisch
voor elkaar te krijgen,
Eet seizoen zit er weer op, Het lras een roerig en spannend. jaartje.
Zowel aan d"o top als in d.e lagere .regio-nqr va.ia d.e r/ëreniging is het nod.i-
ge gebeurd". ne teams van dames 1 en heren 1 zorgd.en voor d.e nod.ige sen-
satie. De horon werd.en bijna kampioene wonnen bjjna d.e beker eu. ronnen
tensLotte d.e onigszins ged.evalueerd.e nakompetitie, 'VóIgend. jaar voor hen

d,us Europa-Cup ÏÏ1. )e d.ames eind.igd.en in d.e kompetitie op een ee:sroIIe
d,erde plaats. Ïn d.e bekerstrijd werden zij vroegtijdig uitgeschakeld en in
d.e nakompetitie l{as eveneens geen sukses weggelegd. voor d.e groep van
René Striekwold.. Tot overmaat van ramp vind.t er ook nog een soort leeg-
loop bij het eerste dames-team plaats. líat ilat in'Ïret kbmende seizoen
moet word.en blijft af te wachten. Srige "Lepsis lijkt edhter we1 op zijn

3ij d-e jeugd- viel er weer eens een natioL?].e. kampioeri tb bejubelen,
Het meisjesteam, d-at getraind. lrerd. d.oor'Iroekie Rateririh en gecoached.

d.oor Grad.y veLdhoen, werd in Àmsterd.am bijna kampioen bÍj d.e C-jeugd..
De jongens getraind. d.oor George d"e Jong en:gecoached. d.oor Bert Derksen,
werd.en echt kampioen van Ned.erlancl ini hi:n klasse.
Het was d.us eigenlijk een seizoen met ups en d.ownso Eet nieuwe seizoen
word-t aI weer voorbereid, zowel bÍj d-e senioren als bij d,e jeugd..

Door d.e leegloop aan d.e top uord.t er misschien een te vroeg en te groot
beroep ged.aa,n op jeugèspelers en speelsters. 0Í' d.at d.e vëreniging op d.e

lan§ere d.uur ten goed.e komt, is twijfelachtig. Van een rustige opbouw is
d.an in ied-er geval geen sprakc rn€oro .llh d.at is geen goede zaak"
0f Uw k1ubblad" ook het komend.e seizoen za1 verschijnen is med.e afhankeli.jk
van d.e med.ewerking van d.e led.en va,n de vereniging ubbink/Orion"
De red.aktte za! het in ied.er geval niet meer helemaal alleen d,oen.
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A1le begin is moeilijk. Dat ond.ervond" ook het Í--team, Ond.er d.e bezielende
leid-ing van Henk Dekke-r of Ri-a Lichtenberg kwam men toch maar boven hei
mid-d.en terecht met 'l 2 punten uit 1C l+eèstrijd-en. Ook huld-e aan trainster
irica d.e Bruyn' Vo1gend. Taat zal d.e start heus niet zo riroeili;k zijn dames!

llet }I-team wa,s een klasse apart. In 1!81 nog net geen kanpioen, in tB2

was het team niet meer te houd-en. j'Íaar wat l.,rii- je, net een trainster al-s

Wil, een coach als llicc en ?,orn hard.e opsiag. Volgend jaar tweed-e 1-,1as

en dan maar r^Íeer bovenaan.

Het G-team llas het zorgenkirrclje. Er kon niet alti;d- op ied-ereen r'rorden

gerekenC. en d-at treeft zotrel trainer al s coach C.e irorlíge hoofdbreir€ils ger--:)

kost. Kijk naer cle pres'caties: ond-eraa,n; misschien rel cen 1o5;isch gevolg.

l'{aar des te voortreffelijker was het i,verk d.at d.e speelsters die er a1tÍjc1

l.raren en coach Anton Cenien verrichiten. iiulde. fre tot enkeleir uit het
team, a1s het volleir|3I je vaak niet aanstaat, vcorkom d-arr ergenis bij

leiders en meoespeelsters ei1 Sa .iat and-ers doel:..

Het I- team speeld.e onopvallend-. irioodged-wongen vier( i) coaches versleet
het tean en ciat lras natuurlÍjk niet:-d.eaal . Toch rias er c1u1 d.cli;k vooruit-
gang te bespeuren, vraag het maar aan I[íenke.
Het Ll-team ba1d.e voortreffelij!, ma.ar dat noet ook r,rel als Je zorn felle
coaeh aan c1e ka.nt hebt staan, Jammer van d"ie ene wedstrijd-, hè 1'ii1? Nu

einàigd.e men een beetje teleurgesteld.met 10 uit 1O in het mid-den. Maa.r

volgend- jaar gaat het gebeuren. Let op d-eze mersjes!
Meis jes D. Eigenlíjk heetten ze B, In cle eerste helf t aI kanpioen, maar

d.e jeugd"corirnissie vonC het beter nogmaals in de t,.seeC.e klas te starten.
Misschíen wel foui, -,rant d-e tweede keer lras d"e eerste plaats nog over-
tuigend.er. Bestuura door d-e vaste hand- van Grad-y i+erd" er geen pwrt weg-

geSeven.

Op het moment van schrijven heeft het team (met als versterking Esther Post

Mareille te Winkel) d-e voorronden in Bor::ringen als ltin;raar .rerfaten en

zich geplaatst voor de nationale i-.anpÍoenschappen categorie C jeugd op

5 juni in Amsterd.am. Succes daar Marian, ltrillie, I{ild-e, Iu{a;'tine, irma

Renate, lvlarion en Susqn!

Ook het C-team werd- kampioen in de eerste helft. ]iíer werd bewezen dat

d"e eerste klas toch r,re1 moeilijk is. Zond.er pr.rnten lrerd d"e onderste plaats

ingenomen. I,taar toch hebben we tegen sterke tegeirstand-ers boeiend-e wed--
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stri;d.cn gezLeï:. en coaeh [ruus zorgcle vocr flinke tegenstn'd'..-

Jamrner is l:et d-at aan d-e ger'reldige saaiohorig'heid- d"ie d-ii team jaren lien-

merlrte aan het ej-ncle va,n dit sei zoerr ee!1 eind" I§kt te komcn. Zou sport

dan nict altijd. verzusteren?

De bcide la.atstc tcai:: werd.cit -crourÍens getr:ind d-oor Loe]"ie Raterink'

vanaf hier een get+eld-ig SEDAi\1I(T voor cle vele goede trainingsuren clie zij

d-e laatste jaren voor d,e Orionmeisjes heeft ged'raaicl'Sucr-es el "lers' maar

kolr gauw l+eer terugt

llet B-team (ireette D team cle tl^reede helft)'mocht ondanks ciegrad-atie l:et

nog cen keer j-n d.e eerste klas proberel.'I. Tot op de laatste speelcrag had

men nog kanrs op het periocekampioenschap. Toen ging het mis bjj Zios' Toch

werd. er verdienst:1ijk gespeeld, en ged-urende het jaar r'rerc1 veel uijsheid' '

cpgedaan van lrai:rer Gerard l(1omps. Het is nog d-e vraag in r'relke klasse

het tr,al;l volgend. jaar ga;lt spelen.

Janne t Freusen steld.e rnet het juniorenÀ tearr iets te]eur: 1l pr:rrten uit

I\lT::r cr wa,r'eir a ken en geblesseerdeil'20 ir-edstrijd.cn. Maar er wareil d"an ool< veel zie

5e de sfeer bieef goed,. vc,rgcnLl j;.:r d-oeu jullie mee om dc bcvenste

-^1 ^ ^ +^Ll I .id uD.

Ih r1an noge Alle coaches, trainers, scheiclsrecnters en tellers hartelijk

d-a"i.rk. En ni.,r-b te vergeten: d-e ouders die het ve1voer' naar uitrred-strijd-en

lno4e1;.1k raaal.cten. Zond-cr jul1ie." ', c o oóco

B,I{.

I_It T TTAM VAN GF'-ADY

Zaterd-agrnorgen 1) nei i.1. red.en wij, meisjes B (r:ret jongcns C) , ileg

richting tseureingen om d.e gesloten clubl<ampioenschapp'en te spelen'

George de Jong, Grad-y veldhoen er} meneeÏ' Derksen stoven iLl gaulr treg,

maar de auto rnet inzittend.ene vail menecr sliennen vras er toch het eerst,

omd:.r,t d.eze iets beicr d-e r'reg wist d-an de :'nderen'

voordat iiu moesten spcle:r:l:ond-cn we nog nooi even cnze tegenstalders be-

kijken" Het b1eell algauw cLat ue hiervan makl<elj-jk i:onden liii'Lilen, '+at l;e

dan ook d-ed-cn"

Setstand,n -l,rigen Ri.ln-lvlaas-I;Iaals 15-5t 15-4; Iiloorcl-LimburgelS.13 (wij uraren
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eruit) en 1r-7, Deze wed.strgci teld.e ook m-ée:voor d-e finale.
In die finale speeld.en we tegen d,e Veluire en tegen Zuíd.-Limburg.

Varr Zuid-Limburg l,'onnen *u *rruis 15-'l t 1VO.

Toen ríé C.eze had-den gewonnen warei) we aI tweed"e en }conden I^Ie naar Amster

d.am. Tegen d.e Velulre glng het íets moeilijker.

We stonden met B-O achter, maar d"aar:r.a ging het beter.

l,[areille scoord.e B-2 en i'Ii1lie B-9. Toen was het al snel bekeken en

maakte het ,sne1 af (tZ-t|),'[,Íe r^raren toen a1 eerste, omdat d.e Velur're

a1 een wed-strijd geliik had gespeeld-.

ile speelden de t-yreed.e set een stuk rustiger maar wonnen toch met 15-11.

Dus gaan we met de jongens, rlie ook eerste werd-en naar Arasterdam,

I{e speelden +p schitterende jeugdshirts, d.j-e helaas eigendom bleven van

de verenigi4g,
Dit keea bestond. het team uit; Willie Bakker, Ilartine Swennene Susan

Gerritden, Iii.lc1e Vrieling, Renate Lucas, Mar:iron d.e Leeuw, Marian Heerd.-

meester. en Irr,ra Smidstra liaren op vakantie, MareilLe te I'linkei en Estor

Post kwamen daarvoor in d.e plaats.
1le w111en Grad-y nog bed-anken voor d.e grote stei:n in d.e vorm vaJ'l' rondjes

(aus niet).
-líe r^rillen ied"ereen d-ie eeu keer gered.en of aangemoedigd- heef t'bed-anken.

Zij hebben aLlen aan dit succes raeegehclpen.

Speciaal Loekle Raterinl<, clie ons vcle seizoenen lang prima getÈaind-

heeft.

Tdillie en }lartine

'trÍist - U -

- dat vele teams van Ubbink/Oríon na de competitie op diverse toernooien

:verschenen?

- d.at velen erg bruin terugkeerd"en en anderen d"oorrrat?

- d-at bovendien enkele prijzen rrrerd-en binnengesleept?

- dat er in Civerse teams aard.ig gemixed werd-?

- d-at heren B op het toernooi tc Grave een nieu'rre truc introduceerde?

- d-at d.e linksachter razend-snel een bokkie maakt zod-at d-e linksvoor een

. opstapje heeft voor ztn smash?

- dat veel tegenstand.ers erin tuind"en?

- d-at hierrnee een rlerde plaats werd- bebaald-?

E.
I
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van d"amesl
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!.' Omd.at l1rTf z ;i. . .

l0.Sterkste Pr-urt van je-
ZELÍ !

1 1 .Ï-,astigste tegenstan-

d-er?

1 2.Beste trainer?

1 3.Sterkste coach?

l4.Grootste gernis van

d"e verenigang?

1).Sterkste Punt va.n d-e

vereniging?
1t5.i{ens voor c1e vercni-

o'i n o?
:j5r^t) '

1 l. Grootste teleurstel-
lirig bij vo11eYbal?

1 B.Voorbereiding'roor
bela.ngrijk d.uel?

1 9.lrie1ke kleur sokken

bij àe wed.strird.?

20.Favoriete Yel] bij de

vred.s trijd?

Gabi Rater:-nk/Pim Salta-
relIi.
De besten van

Nederland. zi.jtr.

en

6

I',1 INI iNI ERVIEW
1. Naamt

2. Leefti.jd.a

,3. ilo.eveel jaar a1 bij

E.P, (licdy) Madern

Ubbink/Orion?

4. Àctíef bii Ubbink/Ori VolleybalJer.

on aIs.. ".
'rlaarom houd, je je be-

ztg met vo11eYbal?

Favoriete team bij

Utl:.nt</orion?

7. De reden van antwoord

6z

E. Favoriete speler/ster?

m:^t Ja,

tlerenö.
Karakter,

flanneke Ï.,ovínk.
, :.-- .-: .. '. ;.

,n d.e familie ziti'

Voetenwerk.

Sjef van d.e kantlne.

Bas Bloem.

Geert Thijssen.

Eigen Clubhuis.

Paul lvers.
Eigen clubhuis.

Nog niet van toePassing

Veel roken.

g"536ksn rfi t.

Hi Ha Kippegaas.

Loes Schinmel

27 jaar

ongeveer 1 {
Supporster

Er valt altijd. wat.

ilerenl .

Eén van de ireinige teams

d.ie ik .zie spelen.

0p tijd- stopPen.

De eerste d.rie trainin-
ge;n in het nieuwe seizoen

S tri ekwoId., vanwe4;e car*

naval.
Nog nooit ontmoe'r,.

André ilazes tijd.ens het

inspelen.

Goed.e organisatie.
Ook zonder mij veel suc-

c es.

Griezels van Joegoslaven

te gast hebben.

Sigaret roken met

Charl-otte.
Ligt er aan hoe ze u:-t

de rvasmachine komen.

0 IIoe ltra!
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Sanenstel-Iinr bos tuur c

eR, Sooy
gH. Penterman

sJ. Bloem

aB. HofLa.nd.

H. veur Haarlem

I(* Seyer
C or-respoad.eà tí eaC,-re s sB. Pen te:man

.r. a

Samenstellins commissies e. d--.g-'-

a. Di'strictslijhrE'. van Haarlem

L. Orosteà
\*-*+*----\ .. t -^__- 

-:'
__ À. Been

----*'*- - .-..-K-*oeilanaas

b. lÍed.str{jd.reg:i stratie sÀ. Eof1and... ::

l,lolengaarde 4.5 Doesburg 08334-371 z

van llogenclori[aan 9ll 23069

rmtillenstra.r,t 34

va.n Hogend.orplaan !2
Groc:i vari Prinstererlaart 1,{

Einthovenla,a.n 1l
Zuivelireg 8!

Zuivelweg Bp

Ej-nthovenlaan 24

Burg. de Brr:yr,rstraat 66

Boutsnast"raa^t { 6
'_--s'"

EirrtÀovan1aan, 17

Voorzi ttcr
"'§ecretaris

Penningrnees ter
Led.en

26914

23o69

ZtpO t O

33 209

258a1

25801

26827

34832

42276

33209

41512

33209

32806

331 40

42321

26865

33039

32806

c r Scheld-srechte:rcoïrrri'i nator; G^--Ib+lssen J.F. Kenneclylaa,n JO

d.. Jeugd.commi::si c :R. Einthovenlaan 17

Kr:yperlam 16

M. Caslnostraat 6

llsselstraatr 1'l .

Kruisbergseweg 1 35

Ieilhorst 66

KuSrperlaarl 16

]].

D1

I.

HofIanC.

Du.urke:rs

Linzel
llentinl.-

Àrentsen

e. Recreantenall. Konings

f . n&ini-expres e 3. Dnrurirens
_.

7
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1' De contributie bed-raagt voor iret verenrgingsjaar. 1981 -1gBZ(t augustus tot en met 11 juli):

a.Seni-oren geboren op l1
b. Recrea,n ten
c.Jeu€idleclen geboren in

tot en net l.t do*ember
d".Jeugdled.en geborer op

2. Wijze van betalens

per half ja.ar
per jaar

d.ecenrber 1963 of daarvoor

d.e period.e rran

1967

of na 1 januari

1 januari, l!
'(

1968

. $-

148t*
11Br--

11Br-
90r-
..-:.-,

" ,','

b4

.+

a. per giroe gironumrtet 3957446 te:r nane var. S.V. Ubbink_Orion
Antillenstraa..t 34 te noetinchem.

b' per bankc Gemeente ,spaarba,nk te ,oetinchem; gi-ronummer va^ï1
d.e bank is BOg604, ond.er vermelrl.i.ngs
t"B.y. S.V. Ubbink-Orion, rek.nr. 93.60.3?.j1B

3' Betaling vaa. d-e contrib-utie d"Íent vooraf te geschied.en;
a. per termijn va, trree maanrlenc voor .l september, 1 november,

1 januari, 1 maart. .

t voor 1 september, 1 jar-irrari
Ë voor 1 september.

jaarcontributie d.ient dus voor 1 maart van het verenig"ingsjaar
zijn voId.aan.

4. InlichtÍngen over betalingen en d.e:sgelilke zakene
I. Booy

Antillenstraat 34
Doeti:rchem :

[e1. 08340-26938

LUr

c.

Uw

te

I



JONIENS B

B mei was het d.an zovor. In d.e eerste helft van de competitie waren we
tweed.e geword.en, maar in d.e tweed.e helft kon mÍjnheer Hofland. ons. aI twee
wed'strijd'en voor het eind"e d.e rozen overhand.igens we ï{aren (ongeslagear)
kampioen van rle 1e klaisse A (tater bleek d-at we arleen in d.e laatste wed-

- "-t"!1., tgeen sparta, een set zoud.en moeten afstaan s13-15.
rn íed'er geval mochten lre nu in Zelhem strijd.en om het oostgeld,ers kampi-
oenschap, samen met Zios, victoria en vollverijs. De d.atum (B mei) en d.e
tijd (ts rrrid.dags) kiuamen welisnaar niet zo best ui.t, maar al"s al1es mee-
za* zoud-en we tegen { uur weer in }oetinchem zijn"
Ïed'ereen had' dus haast. Dit bleek wel in d.e eerste wed.s*rijd., tegen zíose
ond'anks d'at het publiek op d.e hand. rra& onze tegenstand,er was wonnen wij
verèiend' d'e eerste set" trfe kond.en het tempo echter nj-et volhoud.en en vér-
loren d'e twe':d.e set. Wij d.achten dat d.e vred.strijd. afgelopen iiras en wild.en
d'e kLeedkamer al opzoeken toen bleek d.at de wed.strsd.or om twee gewonnen
sets gingen8 -er kwam nog een d.erd.e set. ook in d.eze set noesten we d.e
eer aan zios laten: d,e eerste wed,strijd. was verl0ren gegaan.
Meteen hiezna moesten ïre otlze treed.e wed.strijd. spelene tegen Victoria.
Qeze kansen op het kampíoenschap !Ía?€si eigeurlÍjk al bekeken, zod.at we
vrijuit kond.en spelen, Dit heeft victoria d.an ook weI geweten, want d.e
eerste set werd' d'oor ons rqim gewonnene mede dankzii een goed.e verd.ed;i-
ging en een reeks keihard.e opslagen. De tweod.e set echter werd, victoria
wakker en vielen wij in s1aap, zod.at er lÍeer een d.erd.e set nod1g was. 11
deze set ging de strijd gelijk op, em. nu g.rng ook d.e cond.itie een woord,je
meespreken. Het bleek d-at wij de langste ad.en hadden c16-U(a11e conditie-
trainingen waren d-us toch niet voor niets geweest).
Ïn mid'd'els was het aI over d.rieën, en er restte ons nog é6n wed"strÍjd.,
tegen vollverijs. i{u hadden },re echt haast, en d.e wed"strÍjd. vierd. d.an ook
razend.snel afgewerkt(2-O winst).Een rnassasprint naar d.e kleedkamer, een
d'ouehe in recordtijd- en een ruime overschrijd.ing van de maximumsnelheid.
tussen Ze1hem en Doetinchem volgd.en, en uj-teind.elijk r;iaren we nog net op tÍjd.
voor d'errbig matchrt. Daar volgd.e een ni.euwe teleurstellinga ook het vlaggo-
schip van d.e vereni-ging moest zich tevred.en stellen met een tweed.e plaats.
De eindstand Ín zelhem wasgl zios 9 2 ubbfuk-orion g I victoria § { vo11-
verijs. 

j
Alleen d'e nummer 1 moeht d.oorgaan in d.e strijd. om het Ned.erland,s kampioen-
schap, dus w{j }Íaren verd.er ultgeschakeld.. Ors team bestond u:itc ïngmar,
Jaap, Marcel, Erik, Ee1co, Marco, en Rik, antoine kon vanwege een ge-
brokgn pols helaas niet meesBelen. Q Rik.,/

.i
i
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lle zul1en ons eerst even voorstellen t
no. ? Jörgen Eofland 1!, jaar

11 Sven Sooy I I jaar
21 Pieter Karels 1g jaar
24 Càrtouche perquin 1e jaar
2l trfi.I1em Klaas van Ve1d.huj-zen í { jaar
27 PanI Derksen 1 { jaar
2t Rona1d. Ilietman 1z| jaar
33 Pieter lr{elieste 13 jaar

Onze trainer is George d.e Jong.
Onze coach is Bert Sezksen.

De eerste helft zaten re.net d.e volgend.e teams in d.e conpetitier
3oVo, DJmamoe Sparta en Vollvèriis.(1e Klasse),-:-
l'íe hebben I wedstrijd.on gewonnen, r{aarvan 2 sets me.t l5-los en 3 !Íed.strÍjden
gel$k gespeeld. en geen vetloren.
I[e had.den 21 sets voor en J sets tegen.
t{e vrerden eerste.

De tweecl.e helft zatet we met Ziose llevoc, Vollverijs, victoria en Juventus.
Deze wedstr.lld.en, waren moeirijker dan d.e eerste helf t.
ïiier hebben we 6 wed.strijd.en gewonnen, 1 gelijk en 3 verlorenq
Nu had.d.en we 21 sets voor en 13 sets tegene eeer d.erd.e plaats.

gartouche, Pau1, Ronalde Jörgen en Pieter K. hebben aIle vreclstrijd.on meo-
ged.aan. Eet is een fijn teann,

l{e speler op 1) nei d.e voomond.e voot d.e gesloten c}ubkampioenschappen
voor d.e ad.spiranten c-jeugd. en hopen d.oor te clringen i-n de finale.
Ife zullen alles àp ailes zetten om kampioen te word.enr

l[e willen onze trai-ner George on onze coach Sert hq,rtelijk d.a,uoken voo]?
aIle inzet d.ie zij d.it jaar voor ons hebben ged.aan ook otr waren we soms
niet makkeliik en we hopen dat ze ons volgend jaar weer willen helpen om
zo ver te komen. Tevens willen wij ied.ereen die heit ons mogeldik hebben
gemaakt clat wii kond.en trainen en spelen, d.e jeugd.comirissie en d.e scheÍd.s-
rechters.ook d'ank aan d"e ohauffeurs èie ons naar d.e ultwed.strijd.en brachten.

.4n Namens jongens Cr'

lU Jörgen en' Pietersi: l.

I



D ÏEAM
Spclels c }iorbert i(en:perrran, Marcus t'{oI1, EdwÍn de Lepper(aarlvocrd.er) ,

l'larco van lfesten, Ilenk-Jan Kuiper, irlillem van Loo, Feter

l{een'r.rc,rt en ifilbert Vcsterinl"'

"níe begonneir in oktcber net B spelers in d.c 2e klasse lr.

)at iye geen sleci-rt team haclclen bleck aatn hct eind vnn de eerstc helft
van C.e ccmpetitie i Íiarnen me t Boen:erang rlit -llibergen promoveerden rrÍe

naar de eerste iilasse. Di-t succ;es l^ias te dankr:n aan trouir' trainingsbe-

zoek weintg afzeggingen en geen vervelende blessures.

Ve:rc1er a}le lof .roor de trainingen vaí. Eerst Erik Gerritsen en later
Bart va,n Halteren.
Teir.slotte hadden we ooli alle meCewerking var-L de oudei's a1s het'om öe'

a:rnmoedigingen ging, het ri;den naar cLe ui.itlved.strijo.en oi' vervanging va;r

hei coaohen" ZeLfs ioen al-les'iout .1reigd.c te gaa:i loste vad,er Kriiper

clit eenvouc.líg op Jocr z:;a au-ro vo1 te stoppen met all-e voll-eyballers

en tassen en a1les ki';an op zr.1n pootjes terecht.
Kr,ralitatief gingen iie in Ce 1e ]<lasse ten ond-er en werden rnet 6 pr.rnten

nct geen laatste.
IIet vele :rerltezen cieed. soni,iigen trelaas lvat pessir:nistisch lrord.en en T/Íe

maaktcrr itat nToeilijke momenten d.ool.

ne laatste rred-stri;den draaiden'lre tooh wcer beter en dat maakte het hele

selzoerL neegerekend. toch nog goecr.

Iedercen c1-oci volgend. jaar I,IQC,r vcl cnthousiasme meeo

. / ,\
J a. r, j\1ellcste \ coacj:/

P,':t-t., 1o V^ Ua'N{,,r
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I{et i-team bestaat uit Raymond iigeli:ri<, Peter conrjn, Peter Tutuarima',

Gerard. Cbbinic, I'iouter d.e Breeyen, Heuny r/a Sntt, Sand.er Kloos, Rik

Bulteir en l{artin Goetheer hebi:en eerr rnoeilijk seizoen tgeir'ld'

lie zate, in d-e 2e klasse /i met 6 teams waarvan er ark:lc duid'elÍik beter

waïen. De prestaties i^raren dan ook lsisselvall:-g en'i''ie ]<cild.en niet voor-

le-ollen dat we met 'r.iivoc d.e laatste plaats moesten deleno

Toch hebben lre net plezier gevolleyba1d" en gaa,lí1 lre volgend jaar weer

stug cloor:.

De eerste tijd- irerd.en,,,re getraínr1 d-r;or Erik Gerritsen die later werd- ve:r-

vangen d.oor Bart va"r: Ha1 teren. Jamner dat we ticg geen vaste coach hebben'

Vee1a1 ging d.e heer Llnzel mee on als d.ie niet kcn lrerd h6 uitstekend

ver:vange:i cloor vader l(1oos.

Zoa er toch trog een vad.er rondlopen dÍe volgend j.'"ar onze vaste coach

zou vri11en zrjn'l

Spelers en coach van het E-team.

F

Iiet F.-tearn bestaande uit d-e spelelssTiard Hofla.,d(aanvoercter) , BouJ"e

Bresser, Luc I'íortelboer, Paul Schotartus, Ilarts }1e;rer, "thur Bussiru<, René

Jansen, Erank v,d. Lincleír en:;gbert llissinl< heeft het afgelopen seizoetr

red,ehjl., goecl gesPeeld.

Qver cle beriekte resuliaten mpgen r,rrij niet ontevrecter, zi3n.

|lsewel ik pas eerr vijf ta] maa.nden het team coach, er'}s opvolger vari rle

heeÏl Linzel , ,1!e door d.rukke irerkzaamhedon deze taak nioest afstoten, heb

ik urteraard toch i,rel enige oprnerhingen over het vertoonde spel'

He'L samenspel en cle spelopbouw is af en{oe minder goed", tor"rijl cle op-

slag heiroor}rjl., gaat. De tea,.iirgeest is goed', doch zou nog we1 'rerbetering
kunuen ondergaan. iíe moeten zoirel op het vel-d al s tlaarbuiten een echt

team, vri entlen]<ring, vormen"

Jaremer d-at Egbert lÍissiidl i:r }:et begin van het seizoen 1"Ie€l3ns ziekte

niet ko; rncespelcrl , terrtijl ook -ítrank v.d-. Linden I're5-.jclli een knieblessure

1?



enige malen vorstek moest laten gaan.
0p'í mei j.1. namen wij d.ee1 aafi. een tourrrooi in Terborg waarbij rii op d.e
4e plaats eÍnd-igd'en. spijtig dat Hans Meyer wegens een blessure niet
mee kon d.oenn Wjj wensen hem van harte beterschap.
ïk wens het hero team een zon ige vaka;rtie toe en heb a1le vertrouuen
d'at wij in het volgend'e seÍzoen de onclerringe band. verd"er zulren verster-
ken en tot nog betere resultaten zurlen komen.

I

Rein Schotanus.

.:.

Gestart in d'e formatieeÀrthur Sussink, Hans lvIeyer, id.do HissÍnk, Marco
BoenerPad'd'y Harbers, Ïvlarco Plompe Neervaart, paul schotanus en Ralf K1omp.
Soor langd'urige blessures van spelers in het F-team, ook nij ontkomen
d'aaraan niet schoven Arthur, Eans en paul aI gauw d.oor naar het F-team.
Gelukkig had'den Phillip zeelenberg en sebastiaan Klaast o ons team inmid-
d'els weer op sterkte gebracht. El toen moesten we in het ve,. om tevoIleyballen' Ie zenur+en gierd.en ons d.oor d.e keel. rebte wed.strijden tegen
onbekend'e tegenstanders,0h, wat ís voI1eyba1 toch moeiljjk, vooral a1sje pas bent begonnen.Hans Oolbekking, onze trainer, d.eed. we1 zfin uiterstebest om het ons te leren, maar hij lcan in een paar naand.en ook geen roï1-
deren veruichten.
De eerste wed.strijd.en werd.en c.an ook snel verloren, maar tooh, vootr elke
strÍjd' werd' in d'e auto of in d.e kleedkamer afgesproken d.at we nu me€r pun-
ten zouden scoreno jsa wat een vold.oening als we slechts met 9_1 5, 1z_1j
en l-15 had.den verloren, Met hoeveel spanning we in het verd. stond.en
bleek wel als onze coach een uissel toepaste en je d"an va;: d.e betrokken
speler hoord.e trgelukl<ig d.at ik op d.e bank mag zitten, dan kan ik ook
geen fouten makeno*.Jh d.an d:ie ged.enkwaard,ige zaterd.ag in onze eigen
sporthal, cle oerste setwinst van het seizoen, d.e vreugd.e kend.e gee,. gren_
zen, het land.skampioenseh'p is er níets bii, wat is vo1leyba1 toch een
fJjne sport!
zo hebben wij met het G-team toch een fijn en gezelrig seizoen gehad. en
1et maar op in de toekomst zulren jullie meer va.n ons horen.

Spelers ea coach v/h G-team.
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hIe zijn met J man d.e competitie i-ngegaan
voerder) , Frank nuking, Rene v/a Vred.e,

en deze zijna Jetze Bakker (**rr-
Bom Heinen, Erik Goetheer, Fred.

ï{engeveld en Herman Maring,
)e training vond. plaats op de rrrijd.agavond_ en stond ond.er leiding van
Erilc Gemitsen.
uit d"e eerste 1o wed.strijd.en haard.en we 1l pr:nten. Dit mogen we toch een
goed' resultaat vind.en aangezien'rre met een vrij nieuw team d.e competitie
ingingen. Tot en met 'r 6-1-tïz stonden we nog op de 2e plaats achter
zios' Met ingang van d'e tweed.e helft van d.e oompetitie werd het team met
2 jongens uitgebreid te weten Freek l{ar en Roberto Meyero
Ieze helft verliep niet zoals d.e 1 e. Het was a1Iemaal wat wisselvalliger.
Toch haald'esr r+e uit d,eze 10 wed.strijd.en 11 pr:nten. Dus in totaal 24 p,Nt-
ten, waarmee rre op d.e !e plaats einèlgd.en.
Eierd'oor mogm we toeh op een red.elijk seizoen teru8zien waarb{j we toch
ook veel plezier gehad. hebben.

Het team en d,e coach.

Wist-U-

- d"at d.e heren van ori-on 1 een d"n:kke t!id. achter d.e rug hebben?
- dat zij helaas het land-skanpioenschap misliepen door een 2-3 ned.erlaag

tegen Starlift.
- d'at ook d'e beker aan hun neus voorbUgrns door nederlagen tegen Starlift

WC, en Zaan?

- d-at d.e heren zich sterk hersteld-en op het st. anthonis-toernooi?
- d-at zij voor d.e d.erde keer d.e toernooizege grepen?
- d-at zij de finale wonnen van het sterke team van caïro (ugypte) ?

- d.at d.eze Eg5ptenaren vorig jaar wonnen?

- d"at Orion in deze finale zijn beste wed.strijd van het seizoen sBeeld.e?
- d.at onze ma,nnen ook d.e nakompetitie wonnen?

- d.at zÍj d.us volgend. jaar weer Europa_Cup spelen?

)l ,
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f.lANAGTt?.

sinds het tijdstr,-;- unor*Uoiion 
'(aanvankelijk 

euict</orion) aan d.e top
varr het vad.erland.se volleybalwereld.je vertoeft, mjn er een aantal trainers
en na.nagers geweestr belast met organisatorische takon. Sommigen hielden
het enige.jaren voI, an'cLeren slechts enkel.e maatrrd.en.

Selcead.e namen bínnen d-e verenigrng en soms ook d.aarbuiten zijn naar d.e

achtergrond verd.wenen en' dat niet altijd goed.schÍks.
We noemen -Sjaak van Veldhuizen; Arie t t Eart, Arènd Eordijk en Eric Heyink.
Nad.at d.e voorzitt,er Roel Booy eni-ge tijd. aIs managerLad-interim is opge-
tred'enr is men erin gesLaagd. een nieuwe ma^nager voor het eerste heren-team
te vind.en. frp naam3 Eedr Breuker.

l{aarom en hoe word.t iemand. manager varr ëen volreybal-p}oeg?
3e nieuwe man zegt er d.it van.
ffsind-s we in Doetinchem wonen -nog niet zolang: speel ik bti grion.
Ïn ons team -heren 6- speeld.e aanvankelijk ook nog- Roe1 3ooy. trkr hoe gaat
d-at d.an' Je Braat na afloop van training of wed.strijd. we1 eens wat. Roel
schiet je aarre Ik vind. het een plezierige vereniging. &r op een gegeven
moment zeg jea ja. Vo11eyba1 boeit me. Ubbink/Orion is een plezierige
vereniging, maar een bestuurlilke fr:nktie trok me niet aa,n. §r zo ben ik
d.an nu Do,rt&§€rrff

I'Iat d-oet een ma^nager eigenljjk? Of beter: I{at zou bij eígenlijk moeten d.oen?
De reaktie hierop maakt duidelÍjk, dat er enerzijd,s van een' ad-hoc-bezÍ-g-
zijn sprake ise wat dus zoveel wi1 zeggon als het oplossen iran a1ler1ei
akute problemene het regelen van de dagel{jkse aaakjes. And.erz{jds is er
het bezÍg zijn op langere termljn. Na dit tamelijk sr:ksesvolle seizoen komt
er een nieuw sej-zoen. Het hoge niveau wil men graag hand.haven.. Er za7 een
beleid. moeten komenr d"at gericht is op d.uurzaam topvolleybal i-n 3oeti-n-
chem. Hemk Brauker is vast van plan zích in te zetten voor een d.ergelijk
boleid.. Ïn d.it vorband merkt hij op ztch te hebben voorbereid. op een ter-
mJjn van in ied.er geval d.rie jaar.
Van een geleidelijk inwer"hen va,n de nieuwe zakelijk leid.er is ei.genlijk geen
sprake geweest. Ioor d.e zie}-te van d.e voorzitter iS hij d-irekt voor de
leeuwen gegooid-. Veel konkrete problemen "{rroegen om ee& d.irekte oplossing.
}e bekerfinale op 21 en 22 mei- vroeg rneteen de nogige aand.acht. Dat er
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echter ineeÏ komt kijken, clan een goed.e organisatorische opzet, om te kcimeatot suksessen op het sportieve v1ak, heeft d-aze fíwaIe ïfeer eens d.uid.eIljk
gemaakt.

Hoe staat het met d.e invloed. va.:r
va,n d.e topteams van Orion?

het bestuur op het feitelljk funktj_oneren

De nieuwe manager d'eelt Baë9 dat er d.uid"elijke afspraken gemaakt zijn methet bestuur, zod'at men hoopt elkaar niet teveer voor d.e voeten te lopen.Ïn prineipe opereert d'e manager onafhankelijk van het bestuur en looptniet aan d.e l-eiband. van de hoge heren van het d.orp,

ïnmid.d.els is híj geaksepteerd. d.oor d.e spelersgroep. Het streven is er nuop gericht d'eze formatie zoveel mogelijk bil erkaar te houd.en. pim Raterinken Gaby saltarelli zuIlen we1 behoud.en kurnen blijven"voor de """"J*;;. 
-

ook d'e and'eren zullen waarschijnlijk wel blijven. {ndien het team bij elkaarbliift, d'ari kan het weer in de top van de vad.erland.se ered:ivisie mee-
d.raaien"

Een probreom bÍj orion -zor,ÍeI b{i d.e heren ars bij d.e dames- Ís d.e doorstro-ming. Eet tweede horen-p,0egje speelt eigenlijk te laag om een goed.e
b:roedplaats voor jong en perspektieflijk talent te zijn.
Eet heeft in d'it verband- ontbioken aan een basisplan " zaak voor HerrkSreuker om een d'ergelijk plan in overleg met d.e belanghebbend.en op pote*te zotten.
Ook met betrehking tot d.e opvang van d.e speJ-ers, d.ie een heel seizoenbij heren 1 op de ba.:k hebben gezeten, ziet d.e manager een taak voor zich-zelf weggelegd' Hij v-raagt zic]n af of er we1 vold.oencle met &ie jongens
gesproken is,

Een specifieke taak acht de uit Leid.en afkomstige Heark Breuker voor zlch-zelf gelegen in het feit dat hij de menselijke verhoud.i-ngen Ín het oog wi,houden. Er moet in f,eite natuurlijk een prestatie geleverd. word.en. I;trainer is d'aarwoor in eerste aa;rleg verantwoord.elijk. Eerr goed.e technischevoorbereid.ing is echter ged.oemd, te mish:kken, lnclien op het meneehjkevlak de verhoud.:ingen slecht zijn. orion is een sfeergevoelige proeg, diehet voor een groot d'eel moet hsbben van een sterke mentaliteit, het voorelkaar willen werken' aan d'e manager d.e taak voor d.e opvang zorg te drageni-nàien een sperer, een scheid.srechter op een bepaald. moment i-n de verd.ruk-king d.reigt te komen,
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Zijn aktieve volltybalkamÍére is met d.it alles niet ten eind.e.

Heren 6 verdwi.jnt niet uit zijn leven. Heren 1 zal echter veel tijd. vrà,gero 0

Ook lrier is het zaak om vÍa d.uicielijke afspraken te komen tot een z\nn;-ge

kombitratj.e van beid.e belangen.

Vol1eybal -zeker bij Ubbink f Orlon- betekent eon forse ingrt:ep in ienand-s

pri-vé-Ievon. Daar kan menig kamerlid- over meepraten. Henk Brei-rkcr hoeft

d.it tot op zekere hoogte ingekalkuleerd.. De zaterdagen en menig avond

d.ocr de week zuIlen voor cle }<onrektor van d.e GSGI verloren gaan aan

0rion (verloren?).
In het gez::rr- Breul<er is men geïnteresseerd- in vo1}etrbaf , rnaar de lcinderen

spelen (rrog) l-íever basketbal bij Fireball'-IseLstars.
Zij zull-en dit voorlopig nog we1 b1i..1ven doen.

Dit lac.tste t;ryeert misschien d-e nieuwe ma.nager ook een beetje,

Interesse gepaarrl aan bezorgheid- voor d.e topvolleyballers in Doetinchen:

za.L zijn houd.ing bepalen. Fanatisne en louter prestatief d-enken lijken d'ui-

d.eIÍjk op d-e achtergrond, te blijven.

Hij zal in clat geval een aanwinst voor de verenL&i4g zrjn.

Benno Duurkens.

WIST.U-DAT

- Het seizoen nu toch echt bljna afgelopen is?

- Het eigenlijk best een wel een spannend seizoen is geweest?

- Het jamner is d.at nu ook charlotte verbu::t ons gaat verlaten?

- Zij het vierde meisje is, d-at het eerste dames-team gaat verlaten?

- Itre volgend jaa.r misschien getuige ku::nen zijn van promotie/d-egrad'atie

r.red-strijd"en in d.e dames erecl"ivisie?

- nat weer eens tiat a,nd.ers is?

- Idij ons afvragen hoe het a11emaa1 zo.veT heeft kr:nnen komen?

- Jong talent nu misschien een kans krijgtS

- I{ij nu eerst op vakantie gaan?

- 'lrlij d"aarner wel verclcr zten?

- Het volger:d nummer van d-eze Expres misschien eind augustus toch zal

verschijnen?

- Er uaarschijnlïk 1O meisjes-aspiranten-teams aan de nieu'"+e kompetitie

mee zullen cloen?

- Dit misschien toch een beetje hoop voor d-e toekomst betekent?
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