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LE[s Dlr r[Rsr I
DIT BRENGT U EN DE VEREIIIGING UIT DE PROBLEI'TEN: I

AIle leden dienen te weten Cat op de A1g" Ledenvergadering van
15 sept " j .1" twee voorstellen z\n aangenomeri d ie van belang zrin
voor de kontributiebetaling.
Op d-e eers te ,ptaats tg vasÍgesteld. d"e versch].:.iving van het vere-
n:r-gr-ngs Jaar: fi-àuS.-i1, Sulr) naar het kalend-er)aar..(1 ! an"-31 d-ec"

Ten tleede is "àà!et ó,n"i rn verhogíng var\ d e kontributie met

Í 1,- per maand. r,,èlr<e ingaat op 1 jan' 1Y'

E4 í 
^tlou.--

r4 z a\

periode 1 januari 1965 on=nJ | )w t --
YLa 1 januari 1969 f102,--

Kontributiebeclragen voor het kalend er i??"''.98-'
a"Senioren geborót voor 1 januari a 1965
b, Rekreanten
c " Jeugd"led en geboren rn de

L/n-31 december 1968
d, Jeugdled.en geboren oP of

Ingaand-e 1 sanuar1 1gB1 d-ient d-e betaling van d-e kontributj-e
aIs volgt te geschied-en:
a"Ats mén iret-j;;;[;d";g :n 4 termijnen wenst te betalen dan

moet d.it gebeuren voor 1 maart, imei, 1 ju1ir. 1 september'
b" per half" iaar: voor 1 maart en voor 1 september"
c. p", )aaT: voor 1 maatt.

voor deze peL:iocte 5e1d,en d.e bepatinL.en van het seizoen 1981-t B2

A"Senroren geb" voó" 1 San-" tge+z 1"/.12 x .f1+8,- =1i61 ,61
B.Re,rreant"., 

"" 5/12 x Í119:- =f L9'1'7

C"Jer-r.gd-leden geb. 1 1an" 196+ t'/n 11. d'ec' 19672' 5/12 x Í118,- =Í+9,17
D. Jeugd.leden geb" op of Í\e 1 jan .19'6525/12 x Í90,- =Í17' '54

De bed.ragen d,ie ge-l den voor de ma'anden 7l';'--- d?"' 1982 d"ienen

afgerekend- te woiden ,roor-1 ,,overner, 1982"" lvleerd-ere leden heb-

bem al- kontributie betaald maaT konden geen--rekening. houden met

d_e besluiten van d.e A1g. i"Jàr,"""gad.erróg" W1j-yerToeken U nu

o* zetf d_e afrekenj_ng tot ï-;;",-iÓw,roigv'.-rÍaig te doen" Daar-

rLa loopt het r^iee= oà1s tJ gewend was te tétaf en, mits U rekening
houdt met d.e "à"noÀl"g. 

lnlij"rekenen op uw medertrerking,

J" Bloem
penningmeester.

P"S" U kunt betalen: Per glfo:^2r"3957++6 trl-"Y'. gÏ Ubbink/Orlon
Per ,;;k;-;;" g1 'eoi=l '118 t;n"v" sv u'bbink/0rion'

Inlichti-ngen worden U gaarrLe verstrekt rloor:
Mevr,. r. Booy, Antillens *ààt 1+, loetriónem, tel . 081+A-26938

of d.oor de pLrl..rï,lgmeester teI ' ajl+0-2+618 '
Al-s u \roor *àóra"ie reden ;;ï"ZZ; gezLn betaatt wilt 1l d"an

hii Àa betali-ng vermeld-en: Vóo' *tó, hoeveel- en voor wel-
ij.VoP" urJ uu

ke periode L

2.



LEMNVERM/tV6--
Fl aars van nailelingtï?I:f;:fl?, Bowf ingcentrum, Cron j óstraat,

Aanwezts 27 led.en Waaronder het voltallige bestuur t
(voorz" ) rH. Penterman(secr" ) rJ" Bl-oem(nenn'
Beyer,H. van Haarlem en R" IIof1and(leden) '

,.0@"

De voorzitter opent d.e vergad.ering vrijwel punktueel op h9t ge:
Éi"ràà-ààrrorrrg*i-ur met een woord. ían wel-kom en d-e med-edeling,d-at
de penningmeeéter i.v"m" een kursus te Deventer wat later zal
komón" Hij betreurt het d.at er maar zo weinig, led-en-aanwezrg -ztin"
Hij vrau.gt ztch af of hieruit wellicht gekonklud-eerd mag worden
dàt d-e àaken zo goed. Saa:n d"at d-e l-ed.en geen behoefte aan verga-
d-eren hebben" Hij-hoopI op een goed-e en vlotte vergad-ering en
dankt iedereen bij voórbaat voor een positieve inbreng"

2. Ingekomen stukrcen.

U" d"amesrekreantengroep ya+. d-e woensd-ag-
àvond. ged.ateerd 12 september 1982 met enkele kritische vragen
betreffend.e rekreantentournooiàn alsmede d-e rekreantenkompeti-
tie" Tevens word-t d-oor d-e 5 ond-ertekenaarsters van de brief aan-
gebod-en om, mocht het níet mogelijk zlin-bepaalde .zaken beter te
}àg"i"", oít vrijwillig orrer té nèmen. le iroorzitter kan het schrij-
vel in }.Jr, algemeenireía bevredi-gend beantwoorden"

3, Notulen Jaarvergad-ering 15 iuli 1961 
"

ïn.mid.d.e1s is ook d,e pennlngmeester binnengetoirien" T)e n'oiulon'
d.Íe nog door de vorige secietaris(J" Zuyd"etqryt )_ zlln samenge-
steld-, word.en zond.er op- of aanmerki-ngen onder dank aen rle oud-
secretaris goeC.geker,,rd

,4,, Jaarverslag §ecretaris"

Ook d lt verslag word.t zond.et op* of aanmerkingen en met d"ank aart

d.e secretaris goed-gekeurd- "

5, Financieel verslag ver" JaaY 1981/1982'

Hans,ransen heefi nogal moerte nret het fert dat d-e reiskosten
nogat íor:s -covàn ce )i"gro +.rng zr)n artgekomen, mede- d oor het f e it
dat het eer-ste her:ent.nr r"gëns de gróotte van de hezetting met

+ i"p.v. J arrtors moest rerZ"n. Vraàgt ztch af of het niet be-
ter r,vare gerdessl de groep wat kleinei te maken waardoor tevens
enkeie spelers zoufleí zijà vrtjgekomen voor net tr,^reed'e herenteam"
De vool zit+ue I schildert d.e p"ó'oI9m9n waaruit duldelijk wordt d at
dit niet vrensel ijk zo nie-u oàtu"g"lijk r,,ras " De penningmeester
geeft verCer ncg een verdurd.ellkiàg van enkele posten waarna kan
ilor'den ove:rgegaart Traar punt e' van de agend-a'

6, Ve::slag kaskontrolekom,,,issie.

De kaskontrolekomniissie brengt bii monde Van Jos Pasman verslag

I
Doe-

.w. R" BooY
) en M.



uit. De kaskomilisrie zegt d.e voorkeur te geven aan een overzicht
van baten en lasten Í"p.v" inkomsten en uitgaven d.aar d.it over-
zichtelijker zou zin, De pennlngmeester zegt hlertegen geen be-
zwaav te hebben en ald.us wordt voor het volgend financieel over-ztcht besloten" Yerd.er maakt d.e kommissie de vergadering opmerk-
z'aam op een techni-sche fout wat betreft de kontributieverant-
tuoord.ing in het overzÍcht. Dit heef t overigens geen konsekwen-ties voor d.e kontributiebegroting voor het-komeàae seizoen d-aar
deze gebaseerd. is op het aàntal- leden en niet op d.e inkomsten
van het afgelopen seizoen " Overigens heeft de kommissie d.e boe-
ken en beseheid-en in orde bevonden en stel-t d"e vergad.ering voor
d-e penningmeester descharge te verl-enen. Dit geschíedt meÍ d.ank
aan d"e penningmeester terwijl de voorzltter de kaskontrolekommis-sie bedankt voor Ltaar werk.

7. Benoemlng kaskomrrrissie seizoen 1982/1983 
"

Voor Fred Wellink, die aftredend.
zen" De komurÍssie bestaat naast
Jos Pasman,

B" Begroting seizoen 1982/1981"

is, wordt Aukje Vollema geko-
Àukje uit Gerard Wesselink en

Wrm B'esemer vraagt of j-n d.e begroting reeds rekening is gehou-
den met een kontributie verhoging" Penningmeester deelt mede d.at
dit niet het geval Ís. Hans Jansen vindt d.at getracht moet wor-
den de uitgaven te verlagen i.p"v. te proberen de inkomsten te
verhogen en verwijst hierbij yraar de overheid. De voorzitter deelt
mede dat steed.s weer gezocLtt word-t :naar bezuinigingen op d.e uit-
gaven. Híj wijst er verder op dat d.e overheid, d.j-e als voorbeeld
gesteld wordty op alterhand-e manieren tracht de tekorten te d-ek-
ken door Ínkomstenverhogingen" Dat hierd-oor al-leen al de zaa1Jnuren
het komend seÍzoen vele duizenden guld,ens hoger zullen uitkomen
dan het afgelopen seizoen" Hierna word.t d.e begroting zond.er
hoofci"elijke stemming goed gekeurd 

"

9. Wijziging verenígíngs Jaar alsmede Statuten en Huishoud-elijk
Reglement "

Het voorstel- het verenigings jaar om praktische red.enen gelijk te
laten lopen met het kalend.er j aar kan i-ed.ers j-nstemming hebben
evenal"s de hlermee gepaard gaand.e wijzi-gingen van d-e Statuten en
het Huishoudelijk Reglement. De voorzitter maakt de vergad.ering
er nog op opmerkzaam d,at hÍerd.oor d.e Jaarlllkse Algemene led-enver-
gad.ering verschuift :naar februari. De eerstkomend,e A1g. led.enver-
gad"ering zal d.us in februari 1983 plaatsvind.en" In d,eze vergad-e-
ring zal het bestuur d,an verslag uitbrengen over het kalender- te-
vens verenigings Jaar 1982 en een begroting aanbied-en voor het
Jaar 1983" Verder gaat men er unaniem mee accoord d"e statuten
zod,anig te wljzigen d.at niet alleen de voorzitter doch ook d.e se-
cretaris en pennlngmeester door d.e Algemene Ledenvergaderi'ng be-
noemd" word.en

'1 0. Yasts telling kontributie,
De kontributieverhoging van f 1 ,-- per maand- m" i.v. 1 ian" 1983
vrord-t zond,er tegenstemmen aangenomen"



11 . Bestuursverkiez:ng.

Jan Bloeri, d.ie reglementair af tred"end. is, wordt met algemene
stemmen in funktie herkozen" Verder wacht het bestuur nog steeds
op uÍtbreiding rnet een zevende bestuurslrd. Bii het bestuur gaan
de gedachten in d.e eerste plaats uit naav een vrouwelijke kandr-
daat en met name een kandidaat die t.z.t. het secretariaatschap
op ztch zou kunnen nemen" De huÍdige secretaris heeft zrin funk-
+: ^ - : -lJru vuur' ) )<aar aanvaard-t. Met in het b.estuur d-e voorlopige taak
r/an led-enadministratrice zoi). er een uitstekende gelegenheid. ztin
ztch als secretaresse in te werken,

1 2 " F-ondvraa"'-

Hans Jansen vraagt om d.e lJbbink/Orion 1ed-en bij een Europacupwed"-
strijd een korting op d.e entreeprijs te verlenen" Het bestuur ad-
viseert d:-t niet te d.oen " Men heef t d e inkomsten echt nod-ig "

In een extra verhoging van de entreeprijzerr va:n niet leden om het
ontstane gat te d.ichten ztet het bestuur ook geen heil" Jansen
uraagt zijà voorstel in stemmlng te brengen" Er zin slechts J le-
den voor'het , zod-at het voorstel wordt afgewezer\.

i )" Dr'LrurJrEo

-l-Niets meer aan de orde ztjnd-e sluit de \roarzitter de vergad-ering
om 21,.25 uur met een dan<r,voord- voor d-e konstruktieve inbreng en
de me6e6elrng d-a-, er nog een ::ond-je van d"e vereniging zal worden
uitgeschonken 

"

loe: ri-c:-e: , 2, sePtembe:: 1982

lfen..l Pen-u eri:'art
Sec.retaris "

a

toenschèavgr' AS ern
Deze vvedstrljd v;ordt gehouden op 20 november a.s, in d,e Culturele
Zaa.L van Spor't,hal- I'Oosseld'r, Mr. Lovinklaan +1 te Doetinchem"
Er kari alleen l,rorden ingeschreven door ingezetenen. van d.e Gem.
Doetinchem. Àanvang 20.ÓO uur" De deelnemers(sters) worden ver-
zocht 19"3A uur aanwezlg te zt)t"
Het be-uref t een individ-ue1e wedstrijd " Er wordt gespeeld. volgens
I ei AmsLer:o.ains sysLeen..
Het inschrijfgel-d. bedraagt Í2 'ra per persoon.
Inschrijvi ng tot uiterlijk 1B november a. s " bii onderstaand adres,

A. Gerri bsen Stevinlaan 2a teI. 2,+B+a "

De oI'gan-saiie Ís
Trèrèri -'inoon

in handen van het Comité Doetinchemse Spo::t-



een saln'riakknots, díe, tussen andere slijmproducerend.e, oogver-
srradend.e, te shitte safmiakknotsen, Neanderthaf er 1ag te wezei.
Zt)n naafr\ was Charlie Vetnekker en wel hreront.. 

"Mnad aro 
^ 

ir"luuLrur,)r ure nogal robustig van postuur was, was yerzot op Char-1ie vetnekxer sr. , d ie helaas op mèlodramatische wtJze werd àe-troffen door een Íawine van slijm en na een langdurige, uitputtendgevecht met d,e d ood van zt rr stokkie ging " GeluÈkig was zti àr inbli;d-^ verwachting van Charlie Jr. En om haar lievó, stoeie hon-
nepon, haar knotsiepotsie, een laatste eer te bewij zerL vernoemdezti haar jong l.aar deze ouwe snoeperd" Echter ook ma Vetnekker
kwam op onfortuinlijke wtjze in aanraking met de beruchte Mevr"
Kies-Gevuld en bfeef Charlie eer\zaan en alleen op de wereld ach-

cha::lie besloot na rijp beraad re gaan trekken" Na 9 maanden
trei<ren kr,van hl; ean Ín i_er rlo.oisc, e co;í_tr.- and, ,vaar hij het exo-tische salmiakknotsinne-r; e Jae.r.!-op- Jansen ontmoette " Na een kor-te, rr.aar hevige ,<enntsnaking groeiae eïr eeil kleverÍge, salmiake-rige band en besloten.ruani-ba en Charlie Li.r! liefde te beplakken
met het salmiak-brief ; e (een rr,oe t )e ) . rn hrn plastic huis j e
irorlrvden zl een verlrg en _ge zellrg nest j e 

"Doch ook br.: d.rt gelux,iige, innige paart j e d,ed en ztch d e nodige
probleemp j es voor , zoals de onvermijd elijke salmiakarmoed e, de zéur-
derige , vrljheidbeperkende buren Dhr. en Mevr " Kokosnoot (boven-
d"ien nog droge ook) en de slijmoverlast van de oprukkende inboor-lingen. Maar toch overwon d"e onver:brekelijke band" der lief d e d.eze
niet alti;d alledaagse moeilijkheden 

"Op een stormachtige nacht bracht Juanita op meesterlijke w\ze
een elf ling te-r consunptie, De eerste die ztln wat kalende hoof d
naar buiten stak was Pim Kojak, die voorlooig zoetgehouden werd
met een salmiaklollie. A1s tweede kwam d.e brullende, oerwoud-
geluÍdmakende er:osbeer Henniba-l- vetnekker op d"e proppen" De nu
nog onbekerde derde, eeL buiterLlands ogÍge muchacha, kwam a1s tro-pische verrassing in i{oi}anise saln ia<choco I ad.e aangevlogen.
Toen schrokken pa en ma Vetnekxer ztch een ongeluk, en wel hier-
on " " na andercar.ll uur gezar.el-.ke - ::spanning k,vam Fred j e BÍtter-bal knisperend ter modder:" voor een vrÍegje konden ze alleen 1n
een spec taalzaak terechi. Daa-rna was daar binnen één f loeps j e en
zucht j e de f L rtsende en overal behaarde nunrnler vijf : bambino
Gabio (tr<f ein maar fijn)" Doch de zesde telg leverde wederom veel
problemen op. Hij was gelijk na de bevalling pleittos en d e politie
moest hem nienigmaal urt menig caf,ë sreureà " ztjn :naam, Alko-llol
vetnekker was erg toepasserijk. Nummer ze\ren, Nognet, kwam keurig
op tiid, Ztrt babydoll lag aL kleurrijk, keurig opgevouluen te wach-
ten totclat het baas j e uitgeplakt was. (Zo is de d,ienst, niet
wwar?)totaat verschroripeld kwam nummer acht, ter wereld.. Nb. ja-
ren wachten had menig rimpeltSe het gelaat van Gertje Vergeet-me-
wel1et je getekend " Bi.l zotrL grote familie-in-opkomst was een red-
dingsboei onontbeerlijk" 0ftewel nr. negen Albert d.e Verschrik-
kelijke kwam wringend ter wereld (ellebogenwerk)" Hij moest snel
plaats maken voor d-e volgende: Pimoro Pyama, d1e snel ztn blauw-
wit gestreepte broek (gemaakt door d.e met naald en draad--handige

6,



zuster van Juanita) moest passen. De laatste die Moeder Natuur-roor hen in petto had was een klein trucje van pa en ma. EeI Clun-
d ev: 1eek wel- een volIeymaller d ie hopelijk na veelvuld ig oef enen
een kast kan nemen"

Het gezínnet je Vetnekker was nu compleet, maar mede d.ankztj de
fantastische hu1p, organisatle en dedewerking van de heren:
Sjef LaclLgraag, Henkie Breuk en Bert Mop. Wij hopen dat het fami-
lietje r.rog 1-ang en gelukkig zal leven.

U kunt ze beztchtigen 1n d.e sportlne en/of kanthal van 5.30-
5"32 en van 16"00-onbepaalde tijd,, afhankelijk van de vel-e niet op
ie sorirren factóren.
(iikpauze van 5,32-16"00" hopen d.at U daarmee in kunt komen. )

Uw aller duo Hepie en Hepie,

met med.ewerking van Snip en Snap.

h, redac-,-i-e van ons lijfblad was zoverheugd over dit i
t d str.k dat men besloot het artikel ongecensureerd te
\Re:n;.s-ree{s v&lr de deuLrmac in de 0rion Expres-

ïï:3?#;)

[aovERTrNTrES ]
- Gerira-ago: Rugn-:lr-e: 1,.
* jori3e aanvalle"r: zoen-v "-e;=l--e olo,ister c. 1e -ueJen een stootje

kan.

- V.isselr vraagt afgedanrte .r-clleybaInetten.

* E.H,B"0.-er zoekt siachtof ier dat eens flink wil word-en af-
^.^i^-^^-l3e i,apcir.

- Onpar-i,ijdrg scheidsrechtster zoekt flinke fluit om behoorlijk
op 'e -1. tot-e fr olazen.

- Heren B zoek,t coach die na afloop v.d. weCstrijd gelijk rLaar
-ll.r-r l- S lvi I .

- Cev::aagd: -Vlaams-Neo.er-Lands woordenboek- ,
-Ned,erland.s-Argentijns woordenboek" I a

* Orion Expresredaktie vraagt; COPY ,l é r'
- Oproep: Voor: het volgende speciale kerstnumnrer vragen wij alle

-r 

leden trhun kerstverhaalrr ter publikatie in de Expres

,.1
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MISSLRHMMND
Voor het luttele bedrag van twee tÍentjes per Jaay ontvang je
maandekijks het offÍciel-e orgaan van d"e-Nedèrtaàd.se Vol-1eylaÍ
Bond: IIre t de onthullende naam rrVof leybaI".
Het is,een alleraardigst blad, 5oed geilfustreedrcl, en het be-
vat naast wat droge bondskost goed verteerbare artikelen over
on7,e geliefde tak van sport
Dat laatste mag ook wel, want de med,ewe::kers van rrJ/'olleybal"
zrjn stuk \roor stuk kenners. Althans, dat mag je aannemen" Ze-
ke:: wanneer je weet dat een aantal van hen ook bijd"ragen ver-
zorgt vool: toonaangevende d.agblad.en"
Een telef oont j e rraar orLze plaatselijke sportred acties leerd e ons
echter ook dat een aantal van hen volslagen onbekend"en waren
Ín d"e volleybaljournalistiek. Mi-sschien is dat laatste een
argument om een grove misser van d-e Volleybalred-actie toch maar
door d.e vingers te zien?
Waar gaat het nu eigenli;k om" Welnu, in het octobernummer van
genoemd. blad wagen ind:-vidrrel-e redactiefed-en ztcbL aan een prog-
nose voor het lopende eredivisieseLzoen" Met veel d"urf veront-
schuldÍgen zU ztcTt reeds in hun inleiding met de opmerking dat
het 'racÉteraf makkelijk kletsenrr is" Vervolgens meld.en haast
allen in hun voorspeit:-ng dat bii d-e heren TÍemstra/Nijmegen als
laatste zal eindigèn" Daàr voolr Ís nogal wat lef nodig als je
hedenkt 6at het lr.ier om een debuter:ende ploeg in de eredivisie
gaa:- 

"Éi; d-e dames tekent ztch hetzelfde beeld. af '. de d.rj-e clebuterend.e
pío"g"r,., te weten Vierhout/Yalvobal, VVC/Celtona en Brother/
Martinus pri.jken om beurten op d.e twaalf d-e plaats.
Nog spannènd-er wordt het als we orlze aandacht ::ichten op ons
eigen Ubbink/Orion. Afijnr. kiik zelf maar"
Wat mij betreft een misser van formaat.

i'-E;i,

FS Die Ton d.e Groot tijkt mij een uj-
Wat damesvolleYbal betreft doet
<1ó,Lr a

tstekend journalist 
"

hi' z-.in naam (nog) geen eer

v@R P?cÉ,oose
zic 6lz. 13



loe a e n a a d a(oho( o?,is b rct; h
oader vol.kgb(lcrs -D- -.r

Tot grote verontrusting van het Oudercomité Jeugdige Vo1leyba1-
lers heeft men moeten constateren dat het alcoholmÍsbruik in de-
ze tak van sport hand. over hand toeneemt.
Groter nog dan het probleem van het onvoorstefbare aantaT bles-
sures dat ontstaat door struikelpartijen over her en der rond-
slingerend.e bierf 1es jes en whÍskeybottle's, is d.e schijnbaar al-
gemene acceptatie van drt randverschijnsel binnen de verenlging
Ouders van spelers uÍt de aspirantenteams spreken hun bezorghèid
uit over het feit dat hun klnderen, die meestal meer in de kan-
tine van de sporthal verkeren dan in het ouderlijk huis: op d,eze
manier te zeer vertrouwd raken met het gebruik van geestverrui-
mend.e d.ranken.
Ook de Orion-Expres, d.íe haar uiterste best doet populair te wor-
den onde:r: de jeugd, doet mee aan de openlijke propaganda voor d.e
sterke d.rank" Niet alleen staan er maar liefst vgf advertentles
in voor bars, slijte::ijen,e "d", ook biedt het jeugdigen de gele-
genh"eid in het mini-interview zond.er schroom hun bedenkelijke
gewoonten te etaleren" Zo weet de 1+-)arige Marian Weerd.meester
voor een belangrijke wedstrijd niets beters te d.oen dan het'rdrin-
ken vast opmaken', (en denk ilraar nj-et d"at ze ztclt tot de jus d'
orange beperkt) " Ook d"e 1B-,:arige Lucas Swennen, die andèren het
goede voorbeeld zou moeten geven, is al zover gedaald" dat hij ztcLt
voor een belangrijke weést:ri;d moed in gaat drinken. En er is toch
ook nÍemar-o- í-ee! aie írl e +u ,tuee I ja r Eelco Vol= emars blessure,
breed ui ugeme Ie:: op i.e Zteder.uoeË-pag-í-a, i.et gevolg is geweest
van de bene.,rel de ,,oestac: ,^:e.z_Tin nij op de t_raining verscheen"
Dat ztjn dan de topspoz'ter:s van Ce toekomstl Waar zrjn de kernge-
zonde, niet-rokenoe, fraLr\,!i{ost<au-wende geheelonthouders van vroe-
ger gebleven? De decadentie slaat in de volteybalwereld al even
hard toe als in de popscene.
Hardnekkige geruch-ren doen de ronde dai het water in de drink-
krulkjes bij verscheid-ene damesteams al is vervangen door genever
en d.at de her:en hun druivesuikertabletten zolang laten liggen
dat ze vergelijkbaar ztjn met een goed.e Bordeaux uit 189+.
Yaak verschijnen spelers aangeschoten in een wedstrijdr er drt
schljni za algemeen te ztjn dat d-e techniek ervoor moest worden
aangepasL: er wordt n-r alleen nog met LWee handen gesmashL, zo-
dat de volleyballers tenminste één van de twee ballen die ze me-
nen waar te nemen, raak s1aan"
Coaches kunnen hun teams alleen nog motiveren door te beloven
na elke gewonnen wed.strijd. een kratje pils of een paar flessen
cognac uit te d-elen, eo trainers klagen steed-s vaker over d.e ge-
ringe opkomst bij trainingen in zalen waaraarr geen kantine is ver-
bonden 

"ne Doetinchemse horecawereld" vaart er echter we1 bij en Laat niet
nahet gebruik van spiritualieën,. ook onder d.e mini's, te stimu-
lerenSjef van de kantine d"enkt er sterk over een kleine d"och aan-
trekNeli;t<e díscotheek in te bouwen, en het Bruine Café laat sinds
kort ook kinderen onder de twaalf binnen als z\i een lid.maatschap-
kaart van 0rion kunnen tonen.
Wij steld.en het bestu".r enkele vragen over d-e wantoestand.en d"ie
íieersen binnen de vereniging, ntaal op de vraag of het de huid"ige
sponsorrng wild-e vervangen d-oor die van een bekend-e Groenlose
brouwerlj , wenste he L geen comr,,entaar Le geven.
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'W,#lm.gÍmr"k"H\(
mi.sch j"s bedoe1d, en gepr"rt ui-t het duimpje van een d"olged"raaid
::ed"aktrelid, dan kunl rr z:-ch. nau van het tegendeel overtuigen, exl
r.,Iel met }leren 3 a7-q bevrijs" Dit team, d.at in de hele vereniging
aL b.eken.d -qï-aat om z,tjn overmatig drankgebruik, is in werkelijk-
he'C nog erger d"an val-t te vermoeden"f)r -€,a1 -ooenzc-\tige r,,^ijdagarrord kwamen de spelers zoaLS gewoo[-v]|/".:,]--t)

Ji;k één voor één de kantj"ne binnend"ru.ppelenp €o zetten zich vol
ovelrgave aan het :naar binnenwerken van een maand.rantsoen pil-s"
D r-+ om d e tel eurstellin65 van een nÍet op komen d-agen tegenstan-
der te rterwerken, tr rt Is knap ba1en, maar het bier smaakt er niet
m:ncle:: onl " mer:kt een spele:: blijmoedig op terwijl hii tr-og een slok
neemt van zrjn biond" schuimend. bÍer
Ie toehoo::d.er zit achi;er een ius d.rol:ange en geloof t d-at d.e he-
::en na hun e et's1e plls j e al- dronken ztjn" En terr,^riil d.e *uijd ver-
str:ijkt, de iege glaz.en ztch opstapelen en brÍl1en beslaan,. doen
allé mannen hun Éest ztch.zelf vri.j te spreken van drankmisbruik
en elr een zcnd.ebok voor aan te wrjzen.r-^ n^-.,r-^ ^ud. Br:u i nagelllngao schljnhei"tig aan een 7*up begÍnnend.,.l ír. 5u uí"e-u
is elr Va.n wege zt)n hoge 1éef ti3d. snel eet gevond-en" rrDe j onge
jongens moetón,,,uè1 meédrjnken om er bii de oude-zakker* nog een
beet,.ie blj te horenn, luid.t de verklar:itg" Daard.oor vormt llerenS
àZÀ;àr"i;-. opte:d*nss.ànt="À voor broef;es die het wóre d.rinken
àÀg ÀÀ-tàr teien" Eé; ervan is at afgestud.eerd. en beinvloedt nu
H.erey11, da+; tot nu i,oe bekend stond óm zijn kleurrijke alcoholvrije
hest,ell:-ngen: Spa::ood, 8ee1, groen erlz'
ï,ong Ta.ll peiier-llej-nen 1.ï mr'-i-il. opleÍdÍng rlaar onthoudt zt'cb' voor-
a-lsnog van hel gehruik van bedwel-mend-e d-ianken" (n'oil d"apper stand
pct orí ) ^ Naarmale de hoeveel-herd- gees'Lverrijkend vocht d-ie het
;;-ïs;i "",;;'i":_; ";u;;.-[;; 

srorer_r.,órd.t, oomó,, de.tongen rosser te
zl-l-,ten en worden gehermen"on*.hu1d- di e'voo:: Jeugqrge- 0rion-Expres-
r ^-^rLia - ;;;^1r-4é-r-Ëió"rr," :rvloed zL)n" Als d"e drinkebroeders
-i.rZ(iJ. '"-l UD

,Ios pa,smanl-n""à*nj-erbuik-Jan'sen, lIeón:-e-Klerntj e Pils- van liaar-
lem en 1rs. lex 1lilber:s het onclerwerp 11sportuÍ.tiisse11ng'r aansnij-
rJ.en, gaarL cle oogjes glimnren en d.waf "à a"-gedachten af naar u":
t!beestachtiÀ*, íöefceóa :-n Heereveen" 'rOp ae heenreis hadden wt'

e.f T\zLe met d.e ghsuffsu-r, om zeven uur rs morgensltt "En toen ginj-

gen. we chine z,Q,,o d-e d-rankr:ekening wa.s nog grotór d-an d-ie van de

loempi.a.tS.r'rEn op d-e tweede dag moesten-wé getrakk'teer6 worden

d-oo . een Fr:íes Dames+,eam omd-at óns geld af -op was!t1 zo l-uid-en eL-

kele met heimwee gefruíAAe kreteil. Íi.1a""s d'e-terugreis werden
pclonajses door de t..-,.s-gàmaakt, ^uui 

wat er d'aarnà gebeurde weet

niemand" meero ,^^ rrnnlror m lcohol- aangetaste
Op de acnt-àrgrona doet Joe Cockei: met zin d"oor 'a

"s*(em 
yruchte.Loze pogr-r.gérr-frót gelal van de heren te overstemment'

d.ie al. hr.rn sterke vernàf en uit"de kast halen en- in hur"r' d'ronke-

mans roes oveir d-e arme *;oehoord-er spu-ien. verhalen over wild-e
,;aTrraval.sfeesten hijrTsorbeeld-,. "'a'oi 

1'"1 team altijd- goed- verte-
genwoord.lgd. is, en d-an d-e dag "'nu 

íun d'e 'o'r'rrer:- moet horen hoe

Laal. ze de vorige avond. zijn thui-sgekomen" Jos en llans verschije-
nen ook zeer aktief op 1"óórrr""galeringen omdat er 6an twee

/0,



gratis pll*<jes i,\rorden ,.erstrekt. (Na het tweedeheren dd.. snei i,\iec-ít verd_wenen" )

$"1

rondje ztjn de

EEEoa+
Een hoofclstuk apart vormt coach Nico te Dorsthorst, dÍe nog geenaa'rr de aieohoi verbonCen bijnaam heeft, maar toch a1 heel wat ster-ke staartjes vercjcht heeft. Deze bekiagenswaardige ;;;-.«;Ë"ríiï'maaz: met zcnvr team worden opgezad"eld) sótri;nt bij aE votgenàesportuitwlssel-ing naar Lelysiad het team ie gaà:n begetéid"en irueen wanhopige poging de heren nuchter te houden" Maàr met het-zelfde vlotte_ tempo waarmee zun jongens hun pilsjes achteroversraan» ïrerkt hï ztjn glaasje Jongé weg" Aan d*it bóelo Ís carla
va.n de kantrne in de roop d.er tïd zo vertrouwd geraakt, d.at ztjt,ii de hestelling van ltz píIs en tr jus" verwondeid vraagt rEn §een:.ionqe ??r

Berueht is hii geworden d,oor zÍjn s teroptred.en tijdens het 'rnatma-kent'van het hui*o'r'an Hans, Na rrerschèidene borrelt-ies maakte.
h.ii om een uur of '1 aanstalten huiswaarts te keren(t,i{'oera, hoera!rr
iuÍch'i;e het hele team) maar een half uur later stond" hij alweer
op de stoep: kon het woonerf niet afkomen" (Uet rwoonerftt be-
stonC r.r.:-t een reeht stuk straat van nog geen 1OO meter., )
Ook tijdens winterse atrondens wanneez. ijs de sloten bedekt en
sneeuwstormen razer\. maakt Nico d.e straten onveilig. Nj-et meer
geheei nueht,er probeerde hlj op zolyL avond eens zqn auto op het
ga:r:agepad te paz:keren" Hel-aas stond ztjn toestand het hem niet toe
d"it te doen zartder he+" meenemen van de helft van het grasveld-.
Qna zeé ul.rr: d.ie morgen sloop È rn1lg* e*.+p de gewiekste kootsj
alvreer zijn bed. uit-om de sneellw weer netjeÉ ovei het geruïneerde
gazon t;e leggene terwijl zljn echtgenote nog in dromenland verkeerde

trn tegenste)-1.ing t,ot hun coach d.:"inken d.e heren a1leen pils-.
Geen faardez,eík d-us. Ze spel.en d.aarom nooit meer in Dinxperlo,
waar all-een Ste1la. Artois op het menu staat.
ttHieb je geen bier?lt Vroeg llans hoopvol aan de kantinebaas"
t'Ja, ik heb S"i;e11a. .!r
rrNee ik vroego o o o!o

llet barse respons van de kantinebaas WaS ltAls he-t je níet aaTL-

staat, hoepel je maar op".tt En dat gebeurd-e, -v-oorgoed" Sindsd-ien
bel-len ize voolr elke oefènwed-strijd" éven op of het bier goed- is-'
Dan komen ze met d-e 'ous.. " " Qvei iret geld d.at er met d"eze hobby
word.t door:geC"raaj.d. wenst men niet te Àpreken. Schattingen komen
echter neei op tcch wel 75% van d,e huishoud-beurs. De nieuwe
klerrren T"\f, ïuy- Sief is vbtteAig door de heren betaald-c eh-ook
Sjefs verhuiz;',,g rlaar een groteré wonÍng was_te d.anken aan d"e

lí;Arr.ge van het team aan dë kantinekaaxÉas, In ged-achten ztin de

heren ook al hezig met d-e aanschaf van een eigeà.café".
De vraag van de töehooraer*ïài; ;;g Àieeas niët is weggevlucht)
of al- da.t gezuip het spelniveau niét achteruit haa1t, wordt met

u.



iilEN EENSTEMMIG 'rNatuurlijk nietl I' beantwoord" Ze hebben al hun suc-cessen juist aan het goed"e vocht te danken en aan hun bescherm-hei11ge, de god Baechus. Bovend.ien drinken de heren nooit vóóren tijdens de wedstrijd " Ze denken er natuurlijk wel voortdurend
aarL. A1s de stand. 1+-o is, en ied-ereen roept "Eént ! .,tt , d.enkenzti ttwelnee, veel meer!! otr }liun ye11 ilkratje grolschrf gótuigt welvan die instelfing.
0f het team kampioen zaL worden of d,egraderen, d.aarover ztjn de
meningen verdeeld. ne meerderheÍd stemt voor kampioen worden om-dat carla ze dan een blad bíer onder d.e douche zàt brengen. Derest staat hier nog eniges z:.ns sceptisch tegenover, wanÍ ze her-inneren ztch een belofte van 4 Jaar geleden, toen heren l nog
heren 2 was en op het punt van degrad,eren stond. Ze moesten toen
spelen tegen het toenmalige neren j dat kampÍoen zou worden en
beloofd.e, ars ze in ieder geval één set zouden winrien, hen een
krat Grolsch te schenken. Die weddenschap haalde toen zelfs de
Gr:aafschapbod"e maar ond.anks d.at ze hem wonnen hebben ze het bier
nu nog niet gezien.
Naast het d.rinken proberen de heren ook nog iets aan hun condi-
tÍe te d,oen door hèt houden van boslopen" 2e waren dan ook zeer
verontwaardigd toen heren + d.aarmee wel de 0rion-Expues haal_de
ón oil r-i a* mura .!r 1f,ru u, rer.vrijl z\ toch ook de hele zoinervakantie geprobeerd ha
hebben fanatiek te zin. Yooral Jos" dle een heet trainingsschema
opzette en toen zelf op vakantie ging"
Wie d"e mannen zo over d.e tafels zlet hangen tussen het nat en
de scherven van een omgevallen pilsje -H'ans en Lex lallend en
onverstaanbare lied j es ztngend., Computer }lenkie-Salemink rnet
bloed"doorlopen ogen in een hoek pogend- uit een leeg glas d.e Laat-
ste druppels te likken-, wie Yten, zo ztet zttten, begrijpt meteen
dat het :-n het dagelijks leven volkomen mistukkemlÍngen moeten
zr)n" Arme alcoholisten, ffiisschien het onderwerp van een volgend.e
smartlap van André Ífazes" ("Och vaderl-ief , toe d.rink niet meer).
Toch zr)n de meeste van deze yraar peut stinkende kerels op een on--
verkl-aarbare wtJze aarL d.e vrouw gekomen. (,,Onze vrouwen begrijpen
onstr hikt Hans).Maar )a, dat die vrouwen zelf ook votleybal spe-
len zegt, al genoeg.
In d.e maatschappij vervullen de heren eerbare posities" Bouke bij-
voorbeel d brengt als L'eraar de onschul-d.íge Ieerlingen van een
d.egelijke vol-ksschooltje aIs het Ulenhof op het slechte pad, en
llennie heeft plaats in het bestuur van Orion, Tfiaar wat hij daar
doet weet nierrand

Na dit afles te hebben aangezleri keert de toehoorder huilend
huiswaarts.Oh waar moet dat heen met de maatschappij en met de
eens zo trotse volleybalvereni-gingl. snikt hij" Thuisgekomen pakt
hii de koele pils j es uít d e ijskast en gooi-t ze woed-end i-n d e glas-
kontainer. Dan pakt hij het telefoonboek en zoekt een numrrer.
Dat van Orion., om ztch af te meld"en al-s lid? Dat van d.e Anonj-eme
Alcoholisten? 0f toch dat van de coach van Heren 3 om te vragen
of ze misschien nog een bankspeler kunnen gebruiken?
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"lk hoeÍ u nret te vertellen «lat
veet sportclLrbs rn Nederlanri ntoerlrlke trlden
doorrnaken. Daarom sta rk volledrg achter de
aktre van Dash onr dre sportclubs aan extra geld
te helpen Tot maar lrefst Í 10 000, per club

GelC dat Íw club ook goed kan gebrurken.
Spoor uw leden dus aan cle slurtlrples van de
2 kg en 3 kg pakken Dash br1 uw club rn te
leveren Zeziln per stukf 2,-waard.Tot I lanuari
1983. En uw club kan zo een leuk extra be,
drag br1 elkaar sparen Bovendren krilgt u

zod'a u i00 slurtlrples brlelkaar hebt gratrs
een Johan CrLryÍf Sportswear trarnrngs,
pak irunkelwaarde * f 129 -) Da s Orl

voorbeerii l,lrdrg als pnls vcor de meest
Ihtreve siurllrp SL, tJrCeí

Doe inee, sarnen met uw leden"
N.: lrte rnrrt hltrrr,p r it,StDi \ l-r'5
,', .,,' BH Rotpr ; r'

Wit bewiist siewoon.
Dash,dais pís schoón.

Koos Hamr r
Herea creol!lSte.

, 1 StarliÍt . Brr,theri Martrnus 3 Verbu,)tr\t/C. 4 Delta uloydiAMVJ,
5 Zaan 69. 6 Sut;ri-rlarrd/\4aaslricht i Lycurgus. g Ubbink/Orron.'g. An,.o.l0 Brev(jk,/ABC it flemstra/Nilmege,i r3. t2 pVC;BtoXXeer.
Dames erecJrvtsre
I FBTO/ DVC 2. Delta Ltoyd/AMV-I. 3 Van Houten/VCH. 4. Starlift5. Longa 59. 6. Sudosa Assen. 7 Brother/Martinus, 8 VCC Càià,,r,I :,ynamo Apel(66yp 10. Ubbink/Orion. .Í .l Vierhout/.Valbovöt. l2 Verbunt/
!VC

Ton Wagenaars
rleren eredivisie
i Starlrft, 2 Brother/Martinus, 3 Verbund/WC
Lioyd/AMVJ. 6 Ubbink/Orion. 7 Lycurgus, 8
9 Brevok/ABC. 10 Pvc/Blokkeer, t'l Animo 't 2
Dames eredivrsiet
1 FTJTO/DVC. 2 StarliÍt 3 Van Houten/VCH, 4 Ubbink/Orron. 5 Delta
Lloyd/AMVJ. 6. Studosa Assen. 7 Dynamo Apetdoorn. g VCC Cettona,
9 Brother/Martrnus 10 Verbunt/WC. 1t Longa 59. 12 Vierhout/Vatbovol

Frits Suer.
Fieren eredrvrste'l StarliÍl. 2. Verbunt/WC. 3 Ubbink/orrr)n. 4 Brother/Marlinus. 5. Zaan 69.
6. Sutherland/Maastncht 7 Lycurgus 8 Brevok 9 Detta Lloyd;AMVJ.
10. PVC Blokkeer 'l I Animo, 'l 2 ïienrstía Nrlmegen 73.
Dames eredrvisie:
1 FBTO/nVC. 2 Delta Lloyd/AMVJ. 3. Van Houten/VCH, 4. StartiÍt 5 Sudosa
Assen, 6. Dynanro Apeldoorn. 7. Longa 59, 8. VCC Cettona. 9. Verbunt/WC
10 Vierhout.,Valbovoi 1 1 Ubb,Í,k/Orion 12 Brother/Martanus.

Lex de Groot:
Heren ereor!tsrc
1. StarliÍt. 2 Brother,/Martinus. 3 Verbunt/WC. 4 Sutherland/Maastricht.
5 Zaan'69 ri Delta Lloyd/AMVJ,7 Brevok/ABC 8 r.tbbink/Onon,
9 Lycurgus. 10 Antmo 11. Blokkeer. 12 TremstraiNilmegen /3
Dames eredryrsre
1 FBTO/DVC. 2 Detta Ltoyd/AMVJ 3. Van Houten/VCH, 4 Starlift, 5 Ubbrnk/
Orion. 6 SudosaAssen, 7 Dynamo Apetdoorn.B Verbunt/WC. g Longa59,
10 VCC Celtona 'l I Vrerhoutivatbovot 12 Brother/Ma(ilruS

Ton de Groot:
Heren ere,lrvisrc
1 UbbinK/Orion 2 StartrÍ1, 3 Sutherland/Maactr,( rrf. .1 Br,:rier/i"1a,i .ru.-;

5 Verbunt,WC.6 Zaan'69. i DettaLloyd,AMVJ g Lvcrrqus i; 3rt,. " ..r._
1 0. Animo. 1 1 PVC/ Btokkeer. I 2 Tiernst,:i, \Jijmeoen '.1

Dames eredivisae
'1 . FBïOrDVC.2. Delta I-_loydrAVlVJ,3 Startrtt 4 Vart.r,,Jleri L Suij s.j
Assen, 6 Longa 59. 7. VCC Celtona d BrotheTV,:ri :us g D,,rar -:
Apelcloorn, 1 0. Verbunt/VVC. 1 1 Ul)frink/ i)rr)q 1 2 \jlorii.ui/ Va,U!_:v,,l

Wijbrand Rus:
Heren erediviSie
1 Brother/Marlinus. 2. UbOrnkrCrron. J Sta.trti, 4 Verbunl VVC. 5 Dcird
Lloyd/AMVJ, 6. Sutherland/Maaslncht 7 L yr.urgus g laarr b9 g grev,- r.
ABC. 10 Animo. 1 1 PVC/Blokkeer. 12 Trenrsf ra,fJ,tnrr,qe. /3
Dames eredivrsie.
1. FBTOi DVC, 2 Detta Llcyd/AMVJ. 3 Van HouleÍ,'V(-h: 4 BrotfieriMaftrnr,:.
5 Verbunt/WC. 6. Sudosa Assen r' Starlilt. S /ierhcuti !:r:tlovut g Dyliir_- ,;
Aoeldoorn, 10 Ubbink/Orron 1-1 Lónqt_i ay 12 ,.c( Ceilírna

Paul Demelinne:
Heren eredlvtsie.
1. Brother/l\/lartinuS. 2 Starlrfi 3 Verbunt,,VVC 4 SLrtherianC./Maaslncnt
5. Zaan'69. 6 UbbjnkiOrron 7 Detta LIoyc,,,AMVJ. g Brevok/ABC g Lycur_
gus, I0. PVC/Btokkeer 'l 1 Antmo. 12 frenrstraiNrlnreger, 73
Dames eredrvisie
1. FBTO/DVC,2 Detta Ltoyd,,AMVJ,3. Starrrft.4 Van Houren/VCH I SuLlcsa
ASSen, 6 t.onga 59. 7 Brother/Martinus. 8. LrFrti nki Orrr_,,r 9 r,/erbr,,l,\v^:IC.
10. VCC Celi.na 1 1 VierhoullVa,bovOl t 2 DVaamO Apr,,.tooIr

Hans KosteÍ.
Heren eredrvisre

' 1 BrOther/Martrnus. 2 Verr_,unt/WC, 3 Sr.:rr,it a SUthert3ndiÍlaaStíchr
5. Delta Lloyd/AMVJ, 6 Zaan 69.l Ubtlnk,Orron g. Brevi)k.,ABC g Lycr,r
gus.'l 0 Animo, 11 TiemstralNllniegerr 73 t2 pVC/Blokkeer
Dames eredivisie.
1 Delta Lioyd/AMVJ.2 FBTOTDVC,3 Vrr, Houten,,VCH 4 SiartiÍt 5 SulosaAssen,6 Verbuntiwc. / Dynaml Apetc!oon 8 V,erh.,ul,Valilovoi
9. Longa 59. 10 Ubbrnk/rJnon I I VLL certo,ra 12 Broth.r./t\/a(inLrs

4. Zaan '69, 5 Detta
Sutherland/Maastricht
ïiemstra/Nijmegen'73.
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Op t-.err zonnige sef)1; eml)(rravcir.d sleurde
zii de hond uit ztn winterslaap en- samen }i-epen ze opg-^wekb en entousiast
naar het l:os

_L-
ïirle in een. topteam als Da.ners 1l speelt
en daarin wi1 blÍJuen spelen, zal per.-
soonlij-K zt 't condltie op peil inoeten
houden. IVan.t de concurrentie, i_s groot:
vooral sinds de publi.catie van hun
succes-story in dit lrlad, staan andere
Orion Can,es te popelen ont een plaats
in lh.rnes 13 te \rero\/eren.
Traris -Strong.tatr.d- Jansen, berLrcht om
haar keihard.e sntish (in iret net) is
in. ieder geval hardriekkig van plar:
haar i,laats in hot 1:earn te belioudeli
en off =rt daar. zelfs haar T.r;.avond
vocr op!

A1s beloniag voor goed gecLrag, deed
Tz'r.Lusje inet henr, wa,t andere rnenson
altijd met hu:: huisd.ieren doen als ze
op vakant:-e gaa:',. . .

vo11eybal liefheb-
zo uaak een rlarne

, ate- not*
4YLAA.Z

er;",> d-at

i

,, t',tW)t 2-zkAr\
az,rL {!k*-e,t<

4rLc<p[e. L)@
\o.íà' Xeert!. (1.,

ell be{on
joggen te

in he
ft.i;.1 :e to::-

luchr.....;ri,e-.Cel laars;
)

.9.í



En wat ook opviel , was dat de .mensetr
in het bos allerna.al zo tn grote belang-
stc.Iling loor de natuur toonden

->-/'''

Po.rt

--;P;?, het bos zj-t vc1 vcrassi-rrEen!
Ulant lyis sciretst Tn:usjes verbazing,
toen zij in eer, l,-u.rl,l.e aanstormend.e
koeien F,1Ot;se1 ,.n.q lree-i D'mes .l 3 her-
kende I -*l(Lt<rr^ n/

49-11 oa* ó€
Xebo\drr1 f*)o$enl'4D* qo-Q Qe-rL

Wa?

ldog zieliger was, dat de da.nes . verr
later' ock de trai-nez. nret tsallenb- jter-
t je ontws.arden (het leven hangt van
toeval aan elkaar). liVant ee t.rainer,
outl - st, ri j Ce ï' \' ar1 .ii.r: t r."" 

"ro.C 
-- lingen 1_ e -

gioeir, vond ciat het tijd" werd orn irtts
ilan sprongkra,:hb te saa.-r ,1cen

7,a- )e do'-t.
t"*+n daot ) Oké dan

Sfí'Wnl l

41 Leen, orrr de daaes
moeÈt ,:r- i toch net

zo ver te lcr:-jgen
sr-r btielere netlrodes

aan kO.::e.: zeVte

ëïlrr tL ,MWei

)r, ï1.:r'^ zLJn e r i1o1,i r;ioltse :r oie l:icir
aí'vr:ic-ei1 hoe i.et ,:: .t c .t €-r' Jolrls
(;,:,:.,3S ,-tit 13 .:'r"",;:ir en een fUs-ti.l-öIe
r: ro rt ,t:-tzoe l<eri- . - .



tesÈ je sport ieve geesl (! D , -.

Csct ;lr aiet ll
Hieronder rn aanta:- vragen.Vul d"1e aan met het antwoord" dat je
zelf het beste vínd"t.

1 Tijdens de training ga je door Je enkel"Wat d.oe je?
a.Gillend sla Je tegen d.e vl-akte, luid roepend om Bert Broens.
b.. Je gaat ook nog even door je andere enkel , zod.at het evenwicht

hersteld Ís.
c.Hinkend en kreunend vervolg je d,e training"
d..Je rolt bal1en omder de voeten van je ploeggenoten tijdens het
inslaan, omd"at je die ook wel- wat gunt.

2.Tijdens een wed.strijd krljg Je de gele en d-e rod.e kaart. Wat doe je?
a.Berustend. en met een gebogen hoofd vertrek Je naaT Sjef in de

kantine.
b. Je protesteert hef tig bij de scheid.srechter tot d ie zegt:rllfet

spijt me, je hebt gelijk, kom er maar weer bi;. t'

c.Je probeert d.e man aan te vallen, maar Je trainer houd.t
en laat je valium innemen.

d"Scheld.end en vloekend- ga je naar d.e tribune, steekt je
en Laat je broek zakken"

3.Jan Bloem beschuldigt je ervan Í1.000,-- van d-e club te hebben
verduisterd . Wat d-oe j e?

a.Je geeft toe en bid.t en smeekt om vergeving.
b.Je lacht hem vierkant uit en zegt:"Maar je hebt me toch gevraagd

of ik de kas wild"e opmaken.r'

i o looonJv

tong uit

c.Je zegL:"Hoe ,{om je eroij. Dat zul je zelÍ wel
d.Je bedreigt henr met de woorden:"Mond.je dicht,

meteen fietsen, jong."

4.Je zoontse of klelne broertje speelt bii d.e minirs en komt
thuis met rode strienren op z'n kontje. Wat doe je ?

a.Je troost hem en Laat hem maar op ballet gaan.
b.Je laat hem in een bak petroleum zttten om te zten of ]ret rode

eraf weekt.
c.Je geeft hem er zelf nog een paar meppen bij, omd.at hij weer

eens ongehoorzaam Ís geweest tegen d-e tralnster,
d".Je gaat met een rijzweep naar het huis van d-e trainster om het

haat betaald" te zetten"

5.Je hoort d.at d"e red-aktie van d.e Qrion-Expres per 1 d.ecember
word-t ontslagen"Wat d"oe je?

a.Je organiseert een feestje voor hen.
b.Je iraàft je schoud"ers op en zegt:t'Dan ]radden ze ook maar beter

hun best moeten d.oen.rr
c.Je bezorgt ze de beste wensen en een grafkrans.
d.Je organiseert een protestmars d-oor het d.orp met brandboffinrer

en knokploegen.

ged.aan hebben. rr

and"ers moet Je zo

16.



6.Vlak voor de wedstrijd vervangt de coach je voor een lnval1er.Wat doe je?
a.Je wenst d,e man geluk en sl_entert ongelukkiE wes.b . Je schreeuwt naaÍr j e coaóÀ r;;aiË 

' j;-'A;ï*"àË"";;E'd.oet, richt1k m rn e igen club op . tt
c.Scheldend 8a je naar de kant en lacht je invalfer uit bU a1leswat hU doet.
d.Je sjouwt naar het beheerdershok en laat het scherm boven hetspeelveld zakken- en draait de hoofdschakelaar om.

7.!u bent lijnrechter bij d,ames1. Aukje Voll-ema smasht d.e bal- netbulten het speelvel_d .Wat d oe j e?
p.{e doet je vlaggetje omhoog en lacht verontschuldigend.b.{" d"raait je om en gaat je neus snuiten in het v]a[getje.c.Je geeft de bal ijskoud rrin, en vraagt Aukje rla oe wóasirijd"

om een pilsje.
a.9p het moment van smashen had je het vlaggetje al naar bene-

den en roept Íraar d-e te11er1'rPunt erblj.tr--
B.V1ak voor d-e herenwedstrijd Ubbink/Starlift zte je Frank Con-

standse inspelen. Je loopt er naartoe en:
a.vraagt hem beleefd om een handtekenÍng.
b.geeft hem een Ubbink-sticker en zegt;ttZal ik hem op je bek

plakken? "
c. terwijl j e hem passeert geeft j e hem een subtiel-e tik op zt rl

achillespees.
d.ramt hem pereoonlijk tussen spelersbank en rekl-amebord. omd"at hijje type niet is.

Waardering Vragenlrj st :
puntonte(í,,,y

N\r kun je gaan te1len. Elk A-antwoord lever,t 2 punten opr elk b-
antwoord + punten, elk c-antwoord 6 punten en elk D-antwoord B
punten.Tel d"e punten bï elkaar op en zoek hieronder in hoeverre
Je een sportieve geest bez:-t,

16-2+ punten

26-12 punten

1+-+B pu:nt€n

Je bent veel te lief en zacht voor de top. Word
liever redaktielid of ga klaverjassen.

Je bent een onverbeterlijke individualist d.ie altijd.
gelijk wiI hebben. Je bent bj.jna een topsporter, maar
d.an niet in een teamsport al-s vol-leyba1. Wat denk je
van poolstokverspringen of vrij-worstel_en.

Je bent een keiharde topsporter. Je hart 1s van kro-
kodilleIeer. Je denkt enkel aan wi-nnen en aan winst-premies. Je zult het wel redden in het eerste team.

Je bent
Stop met
trainer.

een nietsontziende woesteling zond.er hersens
sporten en wordt sloper, taxichauffeur of

( Ceaeeltelijk plagiaat )

5A-6+ punten

ll.



douchecet yhe; ne n
De oproep van Dr'. Schupp 1n de Orion-Expres van oktober om eens
I.:Í:1"q "]t te brengen van de geruchtmaÈende verhalen die z1chonder de douche afspelen, heeft een extra dimensie aan ons be-staan als team gegeven" want tot voor kort u""p"àÈ"n wij onderde douche slechts de verschÍ11ende merken shampoo en ontharings--\cÍeme, waardoor we dan wel vaak gevraagd. werd.eà voor T.y"rec1à-mes, maar toch ook l-eid.d.e tot eeà zekeíe leegöe in ons Ieven.Maar Dr. Schupp inspireerde ons tot een diepZinnig"r" aanpak vanl^-rrle L oa0geoeuren.
onze eerste poging daartoe was tijdens een wedstrijd, in x.Na met veel moeite de tefeursteliing verwerkt te hebben dat ervoor ons geen ligbaden met neksteun aanwe zlg warer_, evenmin a1s
9,li:",:l:19". in. Dieft sewassen badstof handdöekà", 

-i"itjes 
Bluv(het hygiëniqche..?eepJ9 ) , llead&sh-oulders en ezelinnenmólk, won-nen wij de w-eds-t5ij4..sne1 doch zwetend." Gauw ontdeden wij ons vanonze schamele kledij en namen een run nààf oè--dö;öÈös. fuàaí aààr

begonnen de. problemen;twee teamgenoten zagan in hun jeugd.ige over-moed de glibberige anti-s1ip mat over het hoofd" en maakten eenprachtige salto, waarbij tenèn en knieën geblesseerd" raakten.Nog een gefuk dat wiJ ons altijd na de weoétri.]a douchen en niet er-voor! Hoewel het incident tot grote hllaritóit had geleid ond,erde andere speelsters die de hiàdernls zond.er a1 te veel proble-men wisten te nemen, wilde het gesprek niet zo vlotten. iogischnatur-Lrlijk,want bedenk maar eens een leuk onderwerp ars je ónderde douche staat waarvan het water in ijspegels d.e Lraan uitkomt.Discu"sies over d"e ontberingen tijdens"dè óverwintering op N'ovazembla lagen voor de hand, À1ar Àpraken ons niet zo aàn. Als wijonze mond al open deden was het vóor het uitspugen van de ta13 ozeSsklontjes d.ie ztch van het speeksel in anze moàa gevormd had-
den "Later vernamen we van insid.ers dat het in X d-e gewoonte is na eenverloren wedstrijd de warm-waterkraan van de tegënpartij af te
:1"+1".. De -plaatselijke teams wor:den dan ook ,éer- aansespoord teverlLezen, daar dit energiebesparend werkt.
Na deze teleurstelfende eerste poging besloten wlj thuis in d.evertrouwde omgevrng nog eens te- oéfeàen, alvorenÀ het bij een uit-wedstrijd Ín praktijk te brengen.
Drt beviel ons zo goed, dat wij nu ztjn gekomen tot de oprichtingvan een vrouwenpraatgroep ond-er d.e douche . Deze word.t gehouden-
+\ de badgelegenheid van Ruimzrchtr op de maandagavond. Iedereen
(d""w. z" van het vrouwelijk geslacht) is welkom. Shampoo meenemenl
Gespreksthemars die op ons progràrr1'rà staan zin bijv.i
-mysterieuze duikboten in d.e Zweedse wateren(zljn het dan toch belgische zendpiraten? j)
-d-e Russische warm-water politlek 1n vergelijking met de energie-besparende maatregelen vàn d.e stad X.
-de typerende weersomstandigheden van Nederland.
-rrHeb rk te grote of te kleine borsten of heb ik er heremaaf

ooon?ll

En tenslotte:
-is porno te voorkonten?
Met. het oog op het laatste thema hebben wij gemeend dringende ver-
zoeken van mannelijke collega's om als toeschouwer te mo[en fun-geren, onverbiddelijk af te moeten w1 zen"

!, <, (- (t (t (-

f8. The Ima.



Huncur bLöft goeot o nde,nhs
ned crtaat en r egen !!/
wij ztJn met ons- team: ffie is j es aspiranten c, naar: d.e voorrond.e
_Yan de openclubkamploenschappen geweest" ons team bestond uit:
Y.?::ilr"i^IuÍtor,, Wrl1ie, niioa, Martine, rrma, Annerles en wijtrweeen" fob Wentink vras onze coach. Om B uur stonden we met fiis-
::-ï:."-1,-,.::_^y""lrt"l op B,ob" Rond kwart over acht kwam hij einOefr;Èaangewak:kero. We kond"en toen vertrekkero zonder baflen in orLS Ué-
Írtz.want sporthal R.ozengaarde was ;rÀ dicht"In Dieren aangekomen konàen we ons omÈleden in een stampvollekLeedkamer. M?t inspelen konden we ba11en lenen vax.n Alterno.De 7e wedstr:ijd tegeà hun wonnen we met z-a" Een lieve man vanOrlon kwam toen nog eens met ballen aan stappen. Dat heeft dus
li:t veel gehorpen, want de vorgende wedstr-i;à r"riàr"r. ," met2-0, lag dat soms aan de balleniti Daarna hàdden we -5 uur rust,sommige meiden gingen winkelen in* het nabi; gelegen wirakelcen-trumpje, de rext. gíng kijken ylaar de anderön""" Ëó1. ging boodschap-
-p-en d-oen. Wii dachten: t'tfij komt natuurlijk met wat lsftlrei.s -t-or.r,o rr

Maar 1eneer grng even tórug naar Doetinchem ,.aar onrà'fr"";;-Fi:-ken. Wat een tegenvaller LlE?
De 1e wedstrijd moesten we tegen bruintjes, uh we bedoelen mej-s-ies meb bruj-ne shirts" Ir/e woÀnen die wóosÍrijd weer met 2-0"Joepre L De 4e en laatste wed strijd hebben we gelijk gespeeld tegeneen stel leuke meiden met blauwe shirtjes. Wé wareà de laatsteset nou nret bepaald zo erg dend.erendr_"vandaar àat l,re die heb-be:: verl-oren
De meisjes waat: .ile van verloren hadd-en, zit 7,e geworden ltan_ onr_ze poule, rrij z;n tr^re_ede geworden. Er waren geen kru,isfinales,
d"us we konden het wer veigeten" Toen begon àe terugreis.
Dag Diereni Het regende, Àaar we zaten Íekker aroo§ in de autovar\ Bob" we za,ten rarel wat krap met ztn vlertjes acËterln, maar
1..t wa? 1ve} gezellig" Moppen ilogen lteen en weer en er was leu-Ke muzt.ek op de radio.
Daa.r'na zijn we nog naar de kantine geweest hier in Doetinchem,
*?"I vÍ?s het_ stampvol" tfet was een here gezellige d.g, zord.er alte veer resultaat" ons humeur heeft er iÀ ieder-geval niet on-
?u" geleden" Bcb, bedankt voor het coachen. we nöpen d"e volgen-d-e keer verder te komen.

Namens de meisjes van Ubbtnk/
Orion- C.
Susan en Marion*"

Cop! i rr Leueren udir
I o deceri be r l/

lg.



Half slapend, op ue, rD a-

-,-, -r toeh kanpiocn,W
I s Morgens vroeg om B uur stond.en we ha1f slapend. bij de, sport-
hal- Rozengaarde" we hadd-en twee autors waar we met ztn tienen
in moesten, B sperers en twee chauffeurs. Na veel geduw zaten
we er al-femaal in, en d"aar gingen we"
Het eindpunt van d.e reis was Gorssel, een plaatsje vlak achter
Zutp}:en en vlak r,roor Deventer, Na ongeveer 1 kwart:_er rijd.en
waren lre er"Met veel moeite en veel getrek in de kofferbak had-
d,en we C"an toch ied"er zln eígen sporttas"
De sporthal s rvaar tr^/e moesten spelen l^/as net nieuw met kleine
kl-eed"kamers en een saaie kantj-ne" Na ongeveer een half uur in-
spelen begon de eerste wedstrijd-" Onze tegenstander was Sparta,
een ploeg die ure vaak in de competitle tegenkwamen. De eerste
set liep een beetje stroef , maar we wonnen di-e toch" De tweede
set eehter speeld-en we veel beter en wonnen d.ie ook met betere
e ijf ers. Uitslag: 2-0 winst.
De tweed.e wedstrijd. begon ongeveer een uur later" Nu hadd"en we
een tegenstand,er die we nog niet eerd.er tegen gekomen l/laren,
namelijk Dynamo ui.t Apeldoorn. De eerste set gaven we een voor-
sprong uit handen en verloren d-ie nog net met 15-12. De tweede
set zetten we er een flink vaartje achter en wonnen d.ie set
dik (15-7.) . Uitslag 1-1 .
Toen kwam een tegenstand.er,. d.ie hier helemaal niet thuishoorde,
een ploeg d"ie op pupillen niveau speelde" We wonnen d.ie wed-strijd.
ook met 2*o. (i5*l ,. 15-1 ).
foen steeg de spanning pas echt, de laatste tegenstand-err. Eoeme-
lrang, had d,e eerste twee wed.strijden gewonnen tegen S"\f"S., en
Dynamo en d.e derde ook gelijk gespeeld." Nu had-d"en wij betere set-
stand-en, d-us hadd.en we aarr een geJ.ijk spel genoeg" De eerste set
ging een hele tijd gelijk op tot dat we bii de negen waren, toen
liep Boemerang uit tot 9*13" Maar naar lang zwoegen en zweten
kond-en we d-e stand. gelrjk brengen rLaar 1+-1+,. daarna lukte het
ons d.e set te winnen" Dit betekend-e dat we er waren" Met een
enthousíast ieam gingen we d-e laatste set in, en na een kwar-
tier: je spelen hadd-en we d.ie met minder moeite ingepakt dan d.e
eerste set". Uitslag 2-O"

De
!"
2"
7

+"
tr

eind.stand lr:idde
IÍhbink/Orion- 7

als volgt:
punten
punten (betere setstand.en)
punten
punten.
punten

,JPa! '-'d

B,oemerang
Dynamo
S"V.S"

5
5
3
0

Jaap Eakker,
tr r- rf ef rI

2o.



P,qi\len merqe§ : 'niet Zo
Zenoi-ut ochtig ta cer."

Het is ongeveer 8.15 uur en we. staan lreer arremaar erg duf bijde sporthal. yandaag (zatéiaaà1"à""ii ;;";";;'ïïïÍËrlar_ren inHoog*Keppel . -we "p"ï"rr-oàar pàpiÍten àompetitie,. ongeveer 6 za-terdagoehtenden ià i:.ei 
"Jiro"rr"fn ons team zitten:ctauàia Derksen, Janine schotanus, lrannekev" veld"h'r;Ízene olaud,y pàÀton, en chantal v, Kerrer.

urlu*"rËiË ;;i.meisjeï t;;;;-;"; ;#ï "i,ó"ào j;ïi;; volgende
Pupillen spelen 4 tegen 4 op een kr-ein veld. Iret net hangt lageren we spelen met een-mj_ni_vórreynàr .- à= or.iàn." 

-rijà 
*" ook al#:ffi:j ",lo33,,n3ll"#"yi"Hi: ;;h;ï,:;o3" van twee sets sàÀp""io,

Ïï".5:.8ï H;_iil::"*"u"*"Uà;;. we ztio_ n,et zo zenuwachtig meer

eraudy: cl-audia neemt altijrl de beer mee met orion kl_eren aan"Een "jongenstu** ,u.à, ,rÀ ;;ilg;";eek_van gewonnen hebben,lopen met spand,oeken in d,e zaal rond.clarrdias onze tratàer/coach is wi1-;il veldhuizen, ze d,oet heterg goed.
Jani-ne: DÍnie_.{1gndsen_ (.;eugd.bestuur) kwam vragen- of claudiageen vl-eze woorden opschreef .Itranaeke: De eerste vredstrijd,èn ztln-àt begonnen" I{ij zttteru aande kant te kíjken"
Ol-a,udy:we z,tte^ aan d,e kan'L te kijkeno rrant, we hoeven pas omhalf tien te speleïL en 4ut"iÀ 

-fi"" 
11 min" over g"Hanneke:- De jongens vàn smash doen À"Ëi stoer ,àt-àà spandoeken.cJ-a,dy: we hebbén ook de or.on;onseÀÀ goed aangemoedigd tot zegewonnen had"den met 17*10, -

Janiner ^zg zijn nou met de tweede set bezig, het is nu 7*2 voorOrion.
O]audia: De eerste time-oui is aangevraagd door volverijs.,chantal: we hebben ze ook de_2e *uï goào"aangemoàoiga. De eind-stand was dan ook 1])*D voor Olior.
ne eerste wedstriid s-pelen we tegen een mix-team. (Songens + meis-jes) van v'icto"rÍà" lfè wonnen mer 2*o. De tweed"e *ëaut"i;o tegenThuve r",Lit Duivene ook mix. Eerste set ir:a, tweede set s-15"20 November gaan hre vreer en Ín januari woróen de prlàtun geieldr.dan lez,erL ju1lÍe wel la d-e OrÍoi, Expres de stand.en.

Jaaing o Claud iar. Claudy, IIanneke, Chantalen Wil.

Ll.
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ZIE EG
0m deze titeede aflevering te vullen hebben we Rene Striekwoldopger,ocht en even Ítran de tribune kunnen plukken"
Hij ls 3?- jaar, werkzaam Ín het onderwijs en momenteel- Ín hetbezit van eene vol65ens d-eskundigens piacht van een kaakabcesmet uitbre:-,Jíng nààT d,e wan€§. uét saàt volgens zin zeggen a7_-
'J/eer de goede kar,.t, op.
Een en ander begon woensdag 11 oktober toen René ontwaakte meteen rfd j.kke ka.akrr" De d"aaropvcrgend.e twee d.agen, toen hij via huis-arts en 'ta,ndarts bu d"e kaakchirurg terecht Ér,am , zal hU nietljcht vergeten. vooral d"e kaakchÍiurg, toen die vrildag in hetziekenhuis zel-z I'B.l iif maar metedn hieil i il Enige messneden op dejrri-ste pl,aats brach],en toen bijtijds verlichtràg zodat ergerwerd rroo::komen.

Zo kwarn eïr een plotseiinge ond-e.rbreklng ln ztjn voornaamste ac-t:-viteit bij Orlon, namelijk het trainen en coachen van het eerste
Darnesteam. Deze taak werd. in de wed.strijd" tegen van Houten over-
genomen d.oor Hans Weikamp.
De l,reek d.aarop was hij alweer present bij d_e wedstr4d tegen Dynamo
He:t gaat, nu prÍria: als ik maar niet teveel praat u " " o o en d,6t
valt nlet altijd mee, zei hijí 3. ,

De i.=aak r"s nu goed. ond,er controle zodat hij verd.er kan, gaan met
ztin plannen, namelijk d"at Damesl, ond.anks het vertrek van vijf
',speelsters e z,Leh d.i-i, Jaar zal handharren in de hoogste divisie en
d"at er tijd geïn-vesi;eerd. word-t om de basis voor d.e toekomst uit
te bouwen" Een ba-sis bestaand"e uit negen d.ames die keihard wi1-
Ien werken en d"ie een gemiddel-d.e leeftijd van 20r4 Jaar heeft"
Dat bel-oof t wat X

Aange zíen d"e trar,ner fcoach
wang gep3-akt had besloten
meslr succes te wensen voor

het r:olletje verband-gaas
wij het babbelt j e d oor hem

d"e rest van het seizoen"

aL op zr)n
en tt zt)n da-

Is getekend,
Pleegzuster Bloedpijn 

"

T)C
-fcDo

De achteloze Lezer moet nu niet d.enken d,at
kaakabces brJ de kaakchirurg terecht komt"
Mocht er iel,s in het ttkakementrr niet pluis
tnaar frvÍsit your dentisttt zod.at bekeken kan
moment de ju"Íste actie is I

elke dikke kaak of

ztjn, aarzel dan niet
worden wat op d"at

22.
I



MIN NÏE R VIEW
1 " ldaam:
a T ^ - f rir l. a !eeJ r,!(1:
1" Hoeveel Jaay al bij

Ubbink/Orion?
+. Actief blj llbbinkl

Orion aIs " "5" Waarorn houd"t jetje
bezig met vol_Leybal?

I ^^+^ ( )l í

1 1 " S*,er:kste co e-cr-?

i1 ,Groolsr,e teleur-
steltÍng bil volleybal?
i6"Voorbereloing voor
belangrijk duel?

19 "We1ke kler;.r sok-
ken bij tvedstri;d?
2O"Favor-e1-e yeJ.t b'.j

de weds tri-jd"?

Sylvia Bl-eumer
aa\ i^^-L\J J Ó.CLL

ot /o ;^^-e t / L Jcx,o"L.
Aanvalster bij da-
mes B"

Interessante sport

Wrt met twee oran-
JU D U-LUpUlro
Ada

Pim Raterink.

Lex Drosten.

Verlies bij Drempt
Vooruitx.

Pas kort voor d"e wed- I{ateriaal.
strijd. uit de kleed--
kamer komen.

Jan van Westen.
/-L i qqr

rl

J maand"en.
verzorger dames 1

I
:

Intelligentie in
het spe1.

Dames 1.
Eigen team.

Sand.ra Teunis.
in rt veld werklust+
enthousiastme op de
bank.

Geduf d-.

Concentratieverlies.
Degene d.ie de techni-
sche mogelijkheden uit-
buit.
Degene die het wed-
strijd" verloop het bes-
te uitbuit.
Nog tekort tijd- gehad
om dit op, te merken.

/r,

Niet *"n"U.

Geeft niet welke zo-
tang het maar niet
jarenlang plichtma-
tig dezel-f de is.

6.

7"

B.

O

Fairoriete teanr bij
Ltb o ink/Ori on? Dame s 7
De r:eCen van ant- Omd_at ze ons d.e eer-
woor:d 6? ste set toch nog met

20-18 hebben laten
winnen 

"Favorie-r,e speler/
speeisi-or? Irma Vreeke
On dat niS/ ztj. . . mij altijd. ophaalt a.lst ^. ,^ -ent.1ru u ! 9ó

i O, Sterkste punt \ïan
trezelf? Ops1ag 8+ toss.

1 1 "trastÍgste tegen-
stand.er? Dames 5

'i 4 " Groot.ste gemls Trainingspakken voor
van de verenigÍng? d.ames B"
1 5. St,e rks ie punr van Sf eer en organ j-satie.

d,e verenigÍng?
'i 6.Wens voor d-e vere- Erg veel successen.

r-i oi r.r'?

6abh.bÈi\Dt4btaa,ble.bt
blauaro

2r,


