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grl----------------e9t na het verschijnen van het eerste nummer plande de verse re-daktie een sefie verg4d.erfngen om het beloofde inÍeuwe gezicht'lvan de"Expres gestal-Ïe te gErr"r" riià-rr"u:_g brainstormen kwamen wemet zoveel.orginele id.eeën-op tafe1 dat we alte acht nummers vandiÏ se'izoen eI.vql ha{den" Màar-g'óeo,t-'r" onze kritr,sche tweede ron-
de:'verdlarenén 'de' meeste nrbr:eken in de prullemand en wat overbleefvind je in drt nummer.. và"-;ii; ";d.ËIi"iuoen kom je enkele bij*dragen t,eSgn. Uj-teraard kwam cok d-e bekende ste-r1:-íg:lrrroor d-e led,endoor de iedent' 1u, sprake e maar gez:-en. d.e ervar:ngeil rn hwet verle-den aehtten we het bè+,er ó*i"óó"ï;;ià?-) net brad, -zetÍ grotendee1ste'gaan vr;tren, wat n:-et wegneemt àaï arrà ràoà" ï;;Ë:jji"h;;";;:zendingen bij ons kwijt kunneà. Graag zelfsi I
Naas t' het rnhor,rd elijke ged.eel-te treeÍt d,e red.act:.e zt_ch beziggehou*den met het bestel-len ían de nretjes, blaadjes,kaften, nieíi r.ype-
11nt j.e, stif t ? de ad-reri-entrebladZtiAés (nr.r tissen d.e and.ere pagi-
Ook willen we de bezorgers tr,oor dit sej.zoen niet onvermeld ia.ren.
We ]rebben i2 bezorgers geclrarterd., rLie ieder" een wijkje voor hunrekening nemen. A-'\'ast bedankt jongens.langs deze ónÀympathreke.i{€$ r73p1gen we dringend olr v€rhr)_:_ztngon, aan- en afmeldingen zo
spoecig mogelijk bï d.e secretaris te melden. Ats je een kéer geen
Expres on'tvangt zou je er zelf óén bij een z.eda.ctiell.d kunnen-ha*l-en of een te1-efoontje plegen" Vr:or Oe leden buiten Doetjnchemzoeken we nog een op-rossing (v:-a de PTT is ln 1ed-er geval te d:tu.r)
Dan terug naar het vo11eyba1, want daar craait tenslótte a,rles om"Iedereen is natrrurl.ijk aL in'or'ima conditie gebracht door d.e diversetrainers en voor ve]en r-s de-eerst,e wedstrijd a.i achter d,e ri_rg.
Gewonnen of verl-cren? rn .Leder gevai allemàaL. een. fi.jne ccmpell*
t j"e 3 Ook o:nze med"espe I er:s van d é tegenpar tijrA,ls laatste wlr ik jullie wijzen op oe bAsH*aktie, di_e rn d"it
numlner staat aangekondlgd" Lees d"1t even heeL goóO door want voor
.d"_;eugdafdeiingen eex :-s d:t een leuke u.itdagïng om je club tehelpen en bovendi-en e_en prachtig tra-ningspak te-verdienen. Deaktie Ís voor Uhbink/0r:ion de móeite waaiO"
Aan he'1, werk dus.
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f, ?,,-Tnaadl lvfnimaal moeterí we 25 lipíes
@ waanroor de chÈ f 50,- d'ityangt
lvlaximaat kunnen 5000 lipjes vezameld
wuden

De chÈ ontyangt danuaarliefstf I0.m,-.
BB op: Iedmen IGn meesparer1 rnaFr alléén
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All-e leden dienen te weten dat op de Atg. ledenvergadering van 15
?ept" i.1. twee voorstellen zqn àangenomen d.ie van-belang zijn voór
d,e kontrlbutiebetal ing .
0p de eerste plaats is vastgesteld- de verschuiving van het vereni-
grrsg iaaT (t aug.-31 juli) àaar het kalend.er;aar (1 Jan,-31 d.ec " )fen tweede is aangenomen rn verhoging van de-kontribàtie met
Í 1,- per maand_ welke íngaat op I 1an. 1983"

Kontributiebed,ragen voor het kalenderjaar 1983t
a"Senioren geboren voor 1 januari 1960
b " Rekreanten
c. Jeugd.led.en geborerr_ in d.e periode 1 januari 1

31 december 1968
d-.Jeugd-leden geboren op of na 1 januari 1969
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Ingaande 1 Tanuari 1985 d-ient de betalÍng van d"e kontributie als
volgt te geschieden:
a.als men het jaarbed.rag in 4 termijnen wenst te betalen dan moet
git gebeuren voor 1 maart, 1 mei, 1 ju1i, 1 sepiember,b"per half Jaar:: voor 1 maart en vooi 1 septemLer"
c"per Jaat:: voor 1 maart,

Overgangsregeling kontributiebetaling voor de maand-en augustus
t/n" december 1982"

Voor d.eze peri-ode geld,en d.e bepalingen van het seizoen 1981-t82,A" Senioren geb. voor 1 7an. 196+25/lZ xf148,-:f 61 ,67B" Rekreanten: 5/12 x f11g,--f+9r17C" Jeugdled"en geb" 1 jan. 1964 t/n" 31 dec" 1967:
5/12 x .f118n-=Í49»17D. Jeugdleden geb, op of rra 1 jan. x96jz5/12 x .f9Oc-=.f37,jO

De bedragen die geld-en voor de maanden aug, - dec. 1982 dienen
afgerekend te t^rorden voor 1 november 1982. Meerdere leden heb-
ben al kontributie betaald maar kond.en geen rekeniirrg houd.en met
de besluiten van de A1g" tredenvergad,ering" Wij verzoéken IJ nu om
zelf de afrekening tot 1 lan. 19s5 zorgvuldig te doen. Daarnaloopt het weer zoals u gewend. was te uétaren, mits u rekening
l:oudt nret de verhoging, Wij rekenen op Uw med_ewerking,

J. Bloem
penningmeester

P.S" U kunt beialen:
Per giro: nr. 3957.4+6 t"n"v" SV Ubbink/OrÍon
Per bank: nr, 93.60,37 ,1tB t"n,v" SV Ubbinkf Or:-on

Inllchtingen word.en U gaarne verstrekt door:
Mevr. f" Booy, Antillenstraat 14, Doetinchem, tel" 081+0-26918
of door de penningmeester teI. OBl+0-2+618"
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Opnieuw Ís n"et bestuur van Ubbink/Orion er in geslaagd om een tra:---ner met :naam te vind"en voor ons eerste herenteam. fn het rijtje van
Pleter Murphy, Quique Ed.elstein-, Bert Funk misstaat Sjef Pàrfours
geenszi-ns. De nieuwe trainer begeleidde niet all-een in Ned.erland
enkele topteams maar was ook succesvol bU onze zuiderburen" Met
furnhout wist hii zelfs eens de Belgische titel te bemachtigen.

SUCSES
S;ef 

-p-arÉrís 
startte in de herenered.ivisie bï Robot \rCf , hij

bl-eef d"aar zelf s 9 Jaar lang tratner/coach" Toender[ijd" was Robot
een w van d.e Ned.erl-andse toppers met een 2e plaats als hoogste
uitsclieter" Tijdens zijn Robot-tijd. had Partours ook nog een dames*
ered.ivisieploeg ond.er zijn hoed.e, Karanoi. De combinatie van d.eze
twee ploegen duurde 5 Taar en hiervoor had Partours a1le medewer*
king van de competitieleid.er, want d,eze pland-e zijn ptr-oegen zod.a-
nig op de zaterd,agmiddag d.at hij ze beÍde kon coachen. Het Belgi-
sche Turnhout was inmiddel-s op de hoogte van d.e kwaliteiten van
Partours en lijfd,e hem in" Niet zond.er succes want Turnhout werd
landskampÍoen (1975) en bereikte zelfs d.e halve finale in het Eu-
ropa Cup I toernooi" Vervolgens trainde Partours het limburgse
Petrus en Paulus, het Belgische Maaseik, het Bredase Brevok en
Herenthals (sefgië).

@tcrooE'én vergelijking tussen orLze eredivisie en d.e erekl-asse ligt d.us
voor de hand. Sjef Partours:rrHet spelnivearr 1n Nederland ligt
hoger, hoewel de Belglsche topploegen zeker mee kunnen draaien
hier. De spelers in Nederland ztjn taktisch beter en over het aI-
gemeen zrjn d,e serve en de aanval-ssnelheid hier gevaarlijker"
Daartegenover staat d"at d.e Belgen met meer tnzet en enthousiasme
spelen. De entourage is groter bij d-e wed.strijden. Voor een trai-
ner ztjn dat ook prettige zaken" Een ander verschil is dat je in
Belgi-ë op de training meer tijd moet bested"en aan de complex-
oefeningen 

"oí:inePtMo
In het- blad- Volleyba1 zag Partours de vacature van lJbh;nk/orion
en besl-oot te solliciteràn. Hij kend,e d-e ploeg ( " fi;ne ploegrt) en
de verschillende spelers. 0p d.at moment was aL bekend- dat Gporge
de Jong vertrok. Nu blijkt d.at ook Bob Raterlnk is afgehaakt en
Gaby Saltarelli en Eelco Vollema voorlopig uit d,e roulatie zijn"
Hoe kilkt Partours hiertegenaan? Partours:rrHet vertrek van George
T,vas ingecalcul-eerd, dat van Bobl Gaby en Eel-co betekende voor de
spelers een flinke d-omper. Het team was teleurgesteld. en dat
merkte je op d.e trainingen" De laatste tijd is er meer vertrouwen
gekomen, med"e d-oord.at Arko erbij kwam.We zljn geen topploeg, ons
doel is echter wel om bij d.e eerste vier tekomen" Hiàrvoor zullen
we vooral thuis spectaculalr voor de dag moeten komen.

Atr



EURoPA-CLIP
voor de derde maal neemt ubbtnk/orion deel_ aan een Europa-cuptoernooi. Tn december strijdt d-e ploeg in Athene tegen gIympiàkos
en veertien dagen later volgt in Doetinchem d,e retirn. Sjei par-,'
tours over dit gebeuren;r'Via het Bond"sbureau krijgen we eén vÍdeo-
band. van Olympiakos van vorig seizoen. De ptoeg-ís ongewijz:.gd.,
dus kunnen we op deze manj-er iets van ze tè weÍen komèn" 

-Boíen-
dien vertelde een DuitÉse trai-ner het een en ander van de Grieken.
Bijvoorbeeld dat ze d.e scherpte van vorig Jaay mlssen" l'Iij zulrener onbevangen tegenaan gaan met de absolute wil om xmmÉer eenronde verder te komen" Het felt d.at we eerst uit spelen is voorons gunstigr we zin echt niet kansloos"rr

HBE,R, OURf
Wat probeert d.e nieuwe trainer van het team te maken?
§ief Partours:rrHet team heeft enkel-e spelers d.ie aI veel ervaringbezltten en zijn begenadigd met d.e nod.ige taktische én technisqhekwariteiten" foch vind ik dat ze nog méer van ztchzelf in hetspel moeten leggen c zc spelen nog te terughoudend " wat meer spon-taniteit en meer durf zal de ploeg ten goéde komen. vooral i_nthuiswedstrijden i-s dat belangiijk. n

6oc-rAAL 6EoRAG;
Welke waarde hecht de Dongense trainer aan vol-l-eybal op eredivisie-
niveau?: I'Partours:t'Deze spelers hebben bewaust vóor vo1leybal
gekozen en hechten-er veel waarde aarr. Ik ook, Dat beteke,nt niet
dat vol1eyba1 het belangrijkste is. Centraal staat voor ied-ereen
het werk of destudie en famil-ie, Daarna komt de sport" \roor,d.e
meesten is het een druk bestaan en is t t soms moeiti;t< om op te
brengen" Het komt voor Íemand al nroe op de trainÍng-verschï;nt
en d.at.mo9t je als trainer accepteren. Het srociale-gedrag van. d"egroep'is hierin zeer belangrijk, geen flauwe smoes jes, d.at pikken
ze van el-kaar niet. rn de korte tijd d.at ik hier werkzaam ben,
heb ik gemerkt d.at al-leen iemand een training verzuimd als hij een
zeer gegronde red,en heeft"Dat i_s geen enkel probleem"'r

AfSTANO
Een nadeel- varL de grote afstand tussen Dongen en Doetinchem is
voor Sjef Partours dat hij weinig contact heeft met d.e andere trai-
ners:rrHet is belangrijk dat trainers ervari-ngen uitwisselen en rmet
e1kaar praten, Ik zou zelf op het technisch vlak meer j-n d.e vereni-
ging wi11en doen, voorlopig komt tt er nog niet van. fk zte bij-
voorbeeld, wel een stuk'van d-e training die Pim Raterink aan de
jeugd geeft. Als ik talenten zíe of als d,ie bij me gemeld worden
zoud-en ze naast hun elgen tralning ook eens bij het eerste moeten
trainen.rr

6 Ro 
" 
e V E,Rrr/Aofriuognt

Als het aarr Sjef Partours ligt kan het Doetinchemse publiek ook
d.it seizoen genieten van spectacul-arr volleybal:"Ik heb grote ver-
wachtingen van d-eze ploeg. We nemen de uitdaging -aarr om van ied-ere



ploeg te willen winnen en als we eens verlie zen moeten we kunnenzeggen -i sorïy,mensen, d,a.eze ploeg was beter, wij hebben,u"'àrrËËaan ged aan. Ar s j e met trrzet èn eàthous iasme " 
=pË"íi il; 

' 
i; ;;;;"ie thuispl,r.brie§ nooit afgaan, dan komen d.e toeschouwers zekerterug bjj de volgend"e wedétrt;d""

Bas B1oem"

\raKanti e'sHerfstvakantie: l6 oktober t/m 2+ oktoberKerstvakantie: Z+ december 't/n B januarivoorjaarsvakantie z 12 februari t'/n 20 februariPaasvakantie: 1 april t/n 10 aprilKoninginnedag, 10 àpril ' --!-'
revrr.Jdr_ngsdag t 5 rneiFlemelsvaartsdagr 

13. Ë:Ë. 
", 

+ Ruir, ztchr)
pinkstervakantie: ;ït;;ï ïi'*"ïr'í"ï" 

t t'/m 15 mei

Zomervakantie: B julr

Voor Sporthal
Informeer bij

Roozegaarde en Oossel-d geldt een andere regeling,
uw trainer"



b o
vernam ik ond"er d.e doucne het gerucht dat enÍge
4, in een poging om hun twijfelachtige eonditié
regelmatig d.e Kruisberg onveilig maken

de grootst mogelijke onregelmatigheid zo rond
uur, als iedereen aan de treurbuis gekluisterd

Enige tijd geleden
figuren uit Heren
wat op te vtlzelen,
Dit geschiedt met
de klok van 20"00
ztt.
0p een avond werd mrn geduld inderdaad beloond. Een bolid"e I rranhet merk Fiat 127 kwam schommelend aanrijd.en en stopte aan d.evoet van de zandhoop" Drie niet nad.er té beschrijveà figuren kro-pen eruit en nad.at de autosleutel in d"e meest betrouwbàre broek-zak verdwenen was, vertrokken ze in galop richting Keppel"
Onderweg kwam ik ze af en toe tegen én zàg dat d.e-gezióhtsuit-
d-rukking_van t'doen we evenrr, rrvalt niet mèetr Traar ilhoever nog?tt
verand.erde.
Langs a11erlei omwegen en ztch aa:n elkaar optrekkend. kwamen zeop een gegeven moment d.e zand.berg afstuiven. voor d.e argeaozevoorbijganger duidelijk aan het eind van d.e ilwand,el.ingrt " -
De Fiat werd aan al-le kanten omarmd. om steun te vinden voor d"eknikkende knieën"
Nad.at hartslag en bloeddruk weer uit de gevarenzöne verd.wenen
waren werd d.e auto weer bevolkt. Met zwaar beslagen ruiten ver-
dween d.e Fiat tussen d.e bomen rraar, naar-wij aannémen, een welver*
diende douche"

Mochten er zt-ckt i-n uw trainingsgroep opva11end.e, geruchtmakend.e,
schokkend.e, ztch onder de douche afspelend"e verhal-en de ronde d.oen
die het moreel en d"e moraal van de verenÍging niet teveel scnaden;
deze storyrs vinden een gemakr<elijke weg naar deze rubriek.
Copy kunt U kwijt bij _een van de redaktiéteden,

Dr. Schupp
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Ook zotrr kater overgehouden van het eerste nummer van d,e Orion Ex-
pres? Gelukkig, d,an ben ik d_us niet d.e enige"
want je benyt dan wel- enthousiast rid. van éen sportvereniging,
maar als je wat ouder word-t, dan kijk je niet alleen maar rraar de
ni-euwe samenstelling r van d-e trainingsgroepen en d.e tijden" NeeI
Je bent minstens zo nieuwsgierig naaÍ: die saaie bladzijde d-ie elk
Expresnummer ontsiert "juist, dle bladvuller met I'samenstel--
lirg bestuurrr en de contributiereg.eling"
Toch een interessantilSTàdzffielal waE-het aIleen maar om j e kin-
deren met veel gevoel voor dramatÍek te kunnen voorrekenen hoe-
veel- het U wel.. niet kost wanneer ze voor de zoveelste keer menen
d.e training te kunnen overslaan. (korting,bezuiniging, nullijn en de
gedaalde koopkracht doen de rest)
Echter, wat schetst Uw en mijn verhazing; "De contributie bed.raagt"
... (blz" 16) verderop voorzien van d"e med-edeling -d-at het gehele
bedrag vooraf dient te word.en betaalt, en wel vóór 1 september.
Curieus , niet?
fof mijn grote opluchting worden we verwezerr rraar punt 10 van d.e

agend,a" Nog opgewekt bladerend. valt je oog op het fÍnancieel
oíerzicht én èónstateert d.at d.e post contributie voor het komend
seizoen aanzienlijk hoger begroot word.t" Een donkerbruin vermoeden
begint gestalte te krijgen"
Íoörin de bewuste ageríàa van de jaarlijkse algemene 1ed-envergade-
rins:10. VaststellÍíe contributié -'Bà-'81 "(àte bijlage) Wgt verd-" "

0p Zoek d.us rraar de bijlage" Hoopvol gestemd s1a je de bladzr;de om"
fi.d,erd.aadreen bijlage die-nummert van 1t/n 13, maar nummer 10 ont-
breekt. Blijkt het bij nad.er lrrzten ook nog een bijlage te zljn over
een heel and-er agendapunt, nameli.lk punt 3 "Dit word"t te gorïig" Woest verder bladerend beland ik op bl-z"2Ol
Vet ond"erstreept d"e kop Bondscontributie en ond.er d.e respectieve-
lijke bed-ragen de mededeling d.at rrals geen bondscontributie is
ontvangen, zal geen spelerskaart word-en aangevraagd.ÍJ
Nu meen ik me te herinneren d.it bed-rag al betaald. te hebben aan
het eind. van het vorige seizoen" Met die spelerskaart ztt i:et dus
wel goed; er kan gespeeld worden. Maar hoe ztt het nu met d-ie club
contributie?
Er ztt niets and.ers op"De Orion Expres zal voor het eerst helemaal
en met oog vooï detail moeten word.èn d.oorgelezen.
Beginnend. bji het voorwoord. blijkt d.at er nog een vernieuwd.e redak-
tie is ook. Ze mel-den d,at ze in het volgende nummer hun nieuwe ge-
ztcLtt zuJlen laten zten" (Wanneer U d.it leest is mi.jn artikel ten-
minste geplaatst)
Verd.er lezend kom ik terecht hij de bijlage behorend. bij agendapunt 3rfHet zal wel leiden tot contributieverhoging, maar het aantrekken
van vrijwilligers voor het d-1strÍktwerk wordt steeds moeilijkerorr
De logica van het woord.je rrmaarrr ontgaat mij ten ene male en tot
mijn grote ontzetting blijkt ook nog dat dÍt cltaat betrekking heeft
op d.e notulen van 15 juli 1981. Die contributÍe is dus a11ang be-
taald,, inclusief verhoging"
Ik begin nu echt mtn ged,uld. te verllezerr en stort me dan ook nijd.ig
op de Toelichting bij het financiee] overzicht 1981-1982 en lees:rrDe verwachte meerinkomsten zttten in het contrlbutiebed.rag"r' ehr
een eindje verd.erop:'rOp het tekort komen we in de algemene beschou
wing terug, rl



Tot mtn opluchtÍng inderd.aad op d.e volgende pagina de beloofdebeschouying van d,e hand van J.- Bl_oem. Én ;a noör, hei iu[i-;;;pdat nu dan toch het raad,sel onthuld kan wórden. Naar aaàleidin!Yan een geconstateerd groot nadelig verschÍl in d.e nieuwe begrötingmeldt Bloem:rrEen ged,eeÍte k_?*. opgeËeven word"en door een verhögingvan het lidmaatschapsgeld " He! Ëéstuursvoorstel is dan ook een ver-hooing van f1,- per màand (. " " ) oEindelijk' Tenminste, als je nog weet wat je het vorig Jaar betaaldhebt.
Jk geef het op. u ook? Er rukt maar één oplossing voor de hand teliggen: rustig wac_hten op dé acceptgirokaàrt, a:-Ë u eind maart 1gB3kunt verwachten, voor naàere infoimàtie: zie elders

KLEl]N

s ch eic[srecht, er SCUTSU S :
Aan alle leden,

t o b e r/b ee Ín ( -r:liir* ï ":;+5*o 3:' h3:' 3:íl ?i3, :;fr ?3i ffi í:,: Ël*, " f;maandagavond te Doetinchem en op dinsdagavond te Eibergen" Het1s ook voor onze v-ereniging van belang dat er vold,oende scheids-recnters worden geleverd wànt ars ", ï" weinig ztjrL, kunnen erteams uit de competitie worden terrggéirokken-en"aàt zou jammerzrin" De kursus dlgt een paar avondéà en bes taat uit een theore-tisch en een praktisch g"à"?rtg" liÀ--;à de kursus wilt volgen,moet je minstens 16 jaaí oud zljn. u-
voor mqer inrichtingèn kun je ierecht bij Hans Olthuis, Tulpen-straat 88, telefoon-+0167" éeef je in ieder geval snel op ( vóór13 oktober 1982) 
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SPffiEUNNGI
@ dsratnfu??t
Natuurlijk was ik zenuwachtig voor de sportkeuring. fk was zó ze-nuwachtlg dat mf n knÍeschijvén tegen elÈaar-k1eppérd.en als ik liepen i-k nre al af begon 

- 
te vragen of ik 

""Ë-àaa"àí"à-rààr.eurd zou kun*nen worden" Het was duidelijk vooral aansteller-rJ, wànt ik hadzelfs de slapste vaatdoek nog goedgekeurd horeà wordenr eh "jemoet echt wel in een rol-stoeÍ Èinnént<omen en ter plekke een Ë.art-aanvaT krijgen wil je afgekeurd- word.enrrvertelde mèn mij" Maar jezou net zteYr, dt! ze bii mij een of andere idiote afwijking ontdók-ten, zoals een ztgzaggend-e ruggegraat of ratelende sctroiaerge-wricriten 
"liet zou bovend.ien mijn verdiend,e loon zin" want toen ik, na vier

)aaY op turnen te.hebben gezeten, (door een goedbedoel-"íau moeder
?a?r toe gestuurd) _eind,elijk de borstwaarts-óm op de brug ongelijkbeheelste, stopte ik er onmiddelijk mee en zwoer d-e sporÍ rraitgron-
9is af" rn de jaren die volgden deed het me alleen nóg maar d.ón-ken aan al die "Ajax1" en xrrpgyrrr brullende klasgenotén, d.ie opgymschoenen in de les verschenen, maar zelf alleén zondags tanlsde lijn stonden te kl,jken
Tot ik dit Jaar op een heuglijke dag een training szaal binnendwaal-de aangetrokken door het huiselijke-gedreun van íalfen op d.e vloer.
Vanaf d"at moment was ik volkomen verkocht, verliefd op het soepeleleer van de vol-leyba'l ,d-ron,end. van oogverblindende smaèhes.
En als je er eenmaal zo aan toe bent, is het niet verwond.erli.jk
.drt je zertuvtaclttig bent voor de sportkeuring; je zult maar af§e-keurd worden" Nóóit meer volleybalr
Na op een rormulier te hebb-en ingevÈld dat er i-n mijn familie geen
geestesziektenrhorrelvoeten of scheurbuiken voorkomen, begaf ít<
me gewapend" met een literfl-es klotsende urine op weg naar de keu-rlng. Het vieze goedje kon ik gelukkig meteen algevèn, en na eentijdje te hebben gewacht werd tk naar éen gehelmzínnig'kamertje
geroepen waar aller1ei handelingen met me werden uitgevoerd, die ikpassief onderging. Polsslag opnemen,lO diepe kniebuigingen maken(terwlI ík hij§end en piepeàd. àe zwaye taak volbracht-t<eék men mij
bewonderend aan met zotTt blik van ttze d.oet het nog leuk voor een
oYdiert) rweer polsslag opnemen,wegen,meten,polssla[ opnemen, JO sec 

"ad"em lnhouden (Ík had al- verscneidend"e blauwpaarsó fí;f ;es rlaarbuiten gedragen zten worden) rpolsslag opnemeí en in èeà pijp je bla-
ZCTT.
foen wild.e ik zo Langzamerhand wel eens weten wat dat gedoe voorztn nad, en nog nahijgend stelde ik een d.er aanwezige d.aÀes, mevrouw
Bosman, die brand.end-e vraag, Eni-gsztrrs verwonderd over zoveel
onbenul- van mijn kant keek 1egd,e ze geduld ig uit d,at dat was om
blessures te voorkomen" Veel pubers gaan nóoit naar de d,okter, en
worden vanaf het tnoment d.at d.e keuring van de schoolarts stoptniet meer onderzocht. Dan is een sportkeuring geen overbodÍgè luxe"
Maar ook voor d.ettveteranentrin d.e sport is het van bel-ang, want
met net verstrijken d"er jaren wiI er nogal eens wat slijtage optre-
den, wat d-an sneller tot blessures kan leiden. En in d.e tussèn-
1Íggende leeftijdsklassen vallen natuurlijk eveneens kwalen te coh.*
stateren (zoekt en gij zult vinden).
Toch li.jkt het alremaàl meer om de symbolische waarde van de keu-
ring te gaan, want hoewel er wekelijks 52 mensen worden gekeurd,
ztin er jaarlijks nlet nieer dan 1O gevallen waarbij moet worden gead-
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viseerd te stoppen met sporten.Vaak zin dat oudere mensen, mensenmet een hartkwaal, een hóge bloeddruk, maar ook "opgesehoten jó"-
geluitt(zoals mevr. Bosman zich uitdrrÉte) i"ÀÀó" à-"-eo en 1ó jàà",
Een ramp-is dat meestal niet, omd.at ze over het algemeen alleenafgekeurd voor, een bepaald.e tak van sport worden" Het artsenteamprobeert in zotrt geval een andere spoit te vinden die zonder risi-co beoefend kan worden. Voor iemand met een hartkwaal wordt datnatuurlijk tnoeiljjker, maar zotn situatríe komt niet vaak voor omd.atiemand die zlcn niet goed voelt niet zo gauw aan sporten za:_ toe-komen" Dat verkl-aart óok het kleine aantàt afgekeuia"r,..Nadat ik uit het kamertje had weten te ontsnafpen,kwam ik voor hetvolgende onderzoek terecht in een hokje waar iir uri; bijna geheelmoest ontkleden. Na d"e sexuele revoluile hoort dii vóo, Jonge rheis-
ies Seen probleem -meer te ztjn, maar 1k moest het doen voor dokterVerberg, die ik óót< moest interviewen. En zod,oend.e werd ik DoetÍn-chenrst eerste TOPLESS reporter(oat werden dus een paar snelrekorte vraagjes).
?h"'verberg verte]de dat bij voIleyballers speciaal op de rug en
d.e enkels wordt ge1et" De rug, omdat dit 1icËaamsd.eel als geíotg
van hun vaak J?rs", sma11e lichaamsbouw vrij zwak is, en voÍleybàrnu.niet bepaald een rug-vriendelijke sport §enoemd. kan worden.Dat laatste geld,t met nadruk ook voor de eít<ets;verzwikkingen engescheurde enkelband"en zullen de meesten niet onbekend ,r1nl Zeztin er ook rrieestal de oorzaak van dat het vol-leyba11ers word.tontraden door te spelen"Verder word.t ook aan de kuitspieren extra
aandacht besteed.,omdat ze tijdens het sprlngen een enoime inspan-ning moeten leverenr err aan de acnilleÉpezén en knieën. Bij hèe1actieve sporters is ook contröle op d.e Èchouders van belaàg(smash)
Als ze worden afgekeurd hebben spelers op lager niveau (beuh)
d-aar meestal- niet zoveel moeite Àee rze gaan gewoon een anderesport spelen. Maar voor acti-evere iÀ het vaaÉ heel- moeilijk te aarl-vaarden" Hun laatste hoop is in dat geval fysiotherapeutische
behand,eling of het S"M.A. (Sport Medisóh Advièsbureau)l Ook kan erj-_n sommige sevallen operatièf worden ingegrepen"
Na dit ,Qua kostumerÍng, nogal lachwekkénae lnterview werd ook ikop eventuel-e afwijkingen gecontroleerd." Veel hield dat nlet in, erwerd een beetje in je kui-ten geknepen en aarr je schouders gebogen
en voor je het wj_st stond je je al rn/eer aan te kleden
Al-f es-was prima, de gevreesde zigzaggende ruggegraat en ratelend.e
schoudergewrichten bleek ik niet-te-Èe z:-ttenr- eí schaamtevol
moest ik toegeven dat ik me weer eens had. aangesteld om ni_ets.
Je maq ind.erd"aad, wel in je rolstoel komen binÀenrijden wil je wor-
den afgekeurd.

Thelma Kuipers
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,ffiBoE c:
Een nieuw sej-zoen staat weer voor d-e d,eur" Ver'wachtingen, voorne-
mens om het beter te doen d.an vorÍg Jaar, spannring en sensatie;
we zullen er de komend,e tijd weer volop ons hart aarr op kunnen ha-
1en, maar daartussen door loopt de rod.e draad van een sportieve
bijkomstigheid.: d_e blessure.
ond.er het motto staalt de nieren en kraakt de spieren j-s d.eze
rubri-ek ontstaan 

"Het regelement dat opgesteld is om d.eze rubriek te vullen luid.t
als volgt: RAAK GEBIESSEERD: I I I I En wel zodan:.g dat vo11eyba1
gedurend,e langere tijd niet mogelijk is. Mel-d,t dit aan de red.aktie
en deze stuurt een onpartijdlge d.eskund"ige om mogelijke slmulanten
uit te sluiten

Als eerste is Eelco Vollema aarr de beurt:
Eelco Vollema, 18 Jaay oud, is regelmatig aan de Kleyweg te vin-
den waar hlj d-e Havo-top \rarr d.e P.A" (=Pedagogische Acad_emie,red_. )
bezoekt . Zljn ideaal is na kortere of langere tijd a1s ond.erwijzer
werkzaam te ztjn"
0p de. vraag hoe het ging kwam meteen het antwoord:trPrimarr (in fret
gipsI ).
De aanl-eid.ing van dit vraaggesprek speelde ztcLt zotn vier weken
geleden af tijdens een eonditietrainin- waar ztgzaggend over een
kastpartij gesprongen moest worden.
Een en ander ging niet zoals ged.acht, een dramatische verlies van
evenwi-cht, zi-ekenhuis, f oto ts, gips 

"Zin eerste bewuste gedachte na het voorval was:rrNou, daar gaan
een paar wekeni" Dat k1opt, want vijf oktober word,t het gips eraf
gebei-teld., gevolgd door twee weken fysiotnerapie.
Hii hoopt d.an ook weer d-e traini-ngen te gaa:n volgen maar spelen
is er helaas nog niet bíj; tot eind Noverrber al-s het aan d.e d,okter
1igt" Maar van die tijd wi1 Ee1co nog wat afknabbelen.

Met de kreetrrvolgende keer beterrrnamen hre afscheid van Eelco
en overhand,igd.en hem als prerrie het traditionele * rolletje ver-
band.gaas 

"

Is getekend,
Pleegzuster Bloedpijn
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Iedereen die hef, d.it jaar opgerichtt
team Dames 13 z;..et spelen, moet tee-
geven dat Jeet de meest gemotiveerde

r.rploeg is die de verenising kent.
Het team is vastbeslcten in een re-
cqrdtijd tot cle absolute volleybal-
top te ga?.n behoren, en lijkt d"aarin
bi j zond.er succesvol.
Daarom nu een kort verslag van d.e

verrichtingen van d.it ambitieuze
team.

De eerste stap op '",,,.:
is een goede train:"
de d.ames altijd ber':

)

De tweed,e bariiire dle overwornen
moest woïd.en, ularen de ingewikkelde
spe-Iregels
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Een,d,erd.e vereiste
lras een geschikte
coach.
(ua ae komst van
Disco Dirk gingen
er bij d.e dames
steeds lui-d.e
stemmen
op
voor d.e

aanschaf
van
shirt s
met een
diepe
V-ha1s )

AR€

Te:islotte schaften ze zich een snel
aiil,cot je aan, dat hen probleemloos

zo,.t trengen

Kez

Met een beetje geluk kwamen
nog aar. en begoruren dan iaet
binnen rijd.en der
sporttassen.
Professioneel hoor,
d.ames !

En dat voor di
twee sokken
en een
deo-spray !
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In d.e kleedkamer proberen de d.ames
elkaar i-n de juiste gevechtsstemmi-ng
te brengen, en werken met behulp van
d.iepte-psychologie aan een onver-.
woestbaar moreel. Qx* q6,@i

o-otr- ëa.
BicÀoa,Ae,i

'@er,

t* ic *^n L &ii&*, \
e*tu-q.:*;

Als d.e d.ames zijn ingezwachteld. en
afgetaped., gaan ze de za.al ín !Íaar
d.e coach d.e laatste (noodzakelijke)
bandages aanbre.gt

Aan het begin van d.e wedstrijd. breng-
eyl ze hun belangrijkste stelregel in
praktijk: hoe goed. de conditie, de
techniek en de taktiek ook mogen zijn
zonder een goed.e intj-:lid.atie is een

En tr"redje de maskotte, bijgenaamd.
I'het Baflenbijtert jerr, is natuurl{jk
onmisbaar bij het onderdeel rttijd-
rekkenn

volleybalteam nergens. . . .
(zeIfs Dames 1

Maar vanzelfsprekend blijven d.e d.ames
altijd uiterst beleefd en vriendelijk
tegen d.e scheidsrechter. Ze nemen
zelfs altijd. een kleine attentie voor

-Ot&r-be&# Aaor-,
mena)í,-&.ffi-1qo*tpt't'
W*it* toooz,-z

En aLs het d.an nog niet lukt,
zetten ze geïroon een reservespeelste
achter het scorebord. ..
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rg0gT Jaar organiseert de Nevobo een aantal- zomerkampen voormini-.rs, aspiranten. en junioren. Dat wist ik via eeà örion-Expresaan het begin van het jaarr err heb me voor een juniorenkamp aan-gemeld" Dat was een tentenkamp op papendal"
rk ging in mtn eentje, maar_aàt ftas !u"r, bezwaar, want binnend'e kortste ker-en 1eèr je iedereen keànen, o"a" d.oormiddel van ken-nismakingsspelletjes en door namen die ióaeràen op- à,n oude T-shirt moest verven"
We hebben een ontzettend l-euke en ondanks de warmte (oe rrete weekgeraidd-e1d 30 grad,en) , actÍeve week k ,gehad met all-erl-ei leuke d in-gen zoals:

een_ aantal trainingen (in de open 1ucht).volleybalwedstri.jden tussen 1eiàing en deelnemers,
een Hike -(puzzeltocht van ongeveei 40 k.m. met overnachten inde open lucht bij een.kampvuui, en als onderdeel een mÍddag zwem-men in een natuurbad ) "iedere avond_feest (oi-sco) tot d.iep in de nacht voor wj-e dat wou.

een achtkamp (door de grote warnrte was water natuurlljk een ge-liefd onderwerpT 
"

1 ;een barbecue-avond_
- een bonte avond als afscheidsavond.(we ztjn met een heel- stef dienacht hel-emaal niet Yraar bed g.r"uÀt ornd,at we dan nog wat 1an-ger had.den om te genieten van het t<amp)"-- -
en nog veel_ meer.
ïedereen heeft. eer:l za]:€e week gehad en volgens mij had niemand_
Fp1it. Het afschei-d was ào d,roevïg oàt-"r r,.lr-r.nseà bezig ztjn methet organiseren van een reun1"
rk ben vast van plan om vorgend. )aar weer te gaan" Misschiengaar: er d.an nog wat meer van Orion, want het iloet wel_ gek ropenals je d-aar spït van krijgtr

Irma Schol-tens

€,,,n nicuue- ar.ru)ààt?!
.D --

Hugo en loes Slutteí,
Deilhorst 52
7OO9 CG Doetinchem

- -

Geboren 21 982
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