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VOOR .
AI snel- na het u-itkorrier] vaÍr ons d-e::de [uIr1,r.er bereikten ons d-i-
ve.r.-se reakt:-es van leclen en niel.-l-eden" Voor de redaktieled-en is
clat natr.rur:1 ijk a.ardl.g, het blad" r,'rf r.dr, gelezen d.oor veef mensen en
rla.t rs,.r:te:r'aar:d de*bedoeling. Naast óompiirientjes, ditmaal ook
enkel e zee:: krr li sctre oprne:"kin8e n I met nanle t, a. v. d-e twee arti-
kelen d"ie handeid"en oYer :Íalkoliolr"
Bij."reel iezers kwa.men be-ide siukje,s liet hielemaal over" Althans
nj et zoals i:e6oel- t iue.rd, d-oor d.e àc6ijí3t-or, Zonder híer verd.er in
te gaan op de inhoud wrll-en ru'ri a1s:rerjaktre duldelijk stellen
cLai hel n:-et, in ,C-e bed-oe1i-ng Ëeeft geI-egen ol]i :ienoernrie stukken
aiS t!Serieil-Si! aarl ju1-f - * uuí *,e b:eà-en. Onze excuses a?Ln diegenen
ri-.1-e zyc!:, à7 rlan n j e* ''erech'[. ]t:- eTaer het-rbetr geërgerd ' Wij zul-
lel cnze uir.er.sfe be.3'; dCen ol'Ír z) ie*,s in ie tóekomst te voorko-
men inian I c1e vere n::g .-ng , = ti; 

- 
ir'' ]lwest' 1e ''r- 

j'1'e'aar:cl rLiet gebaat "

lle maan,,.C d ecember' stcnd- -rn het !'e":en van Ce ELropa Cu-p voor ons

ee.rsïe herentea.m,
Na +-ueernaal- *,e z-tjn ';iiZ:e-*:hakel.rt -1-n -'roorgaal'd" | "a't:en' Panini
!lorJena en Sirean?. Beekai-esi' s+oviden stcceE ir! de r'le5 ' be'reikten
i1e lJbbink-O'riOn ÍTlan-rjei YOOr rj-e eerbrie ina'Zf 

'1 
e *ur"Ieede r:Onde '

een r:.:- ts te1-errd-e P:resta+-:e I

Ln rt.e rro_rgencià ràno-e bindt, d-e ploeg van s;1ef ^P?ttouns 
d-e strijd

a,D-r\ ÍiL2t een ïta.l-raa.nSe 'r,egenS"l;anclei n.rl,"1'- : G"S ' Eclrlcuoghi Sas-

s,,;eiou Modena,i;làt t" "*i'à"";;.^;"r'' 
d-Q anclere pioeg r"it d'eze

il".i;ii*;?;;;n s,Lar:t op maandas 20 d-ecember:" De eer:ste wedstrijd.

as e p woensd;àr.;";a L ;'> ja'n'tat*t en lesint om 20'00 Lrur'

Ile aàt,r"" Ln MeCen-a :.s op n'9 Ja'n:iarl- '
ller:en 1 * veel- s':cces I

Ie red-ak*:. e wens',' -le Cereen gezell jge {er t'd-agen' een goede af -
..1 ::- + ,:'r;' rrA.il ' )a2 eY: 21vàS-' e ?r s-t'+:':ef 196= '

VERLOTING T-TBBINK ORION
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SintuklaaÍoernooi
AI weken van te voren waren ze zenuwachtig voor
d,it toernooi, want voor de meesten werd dit
hun eerste echte wedstrlSd in het voll-eyballen"
Iien pupillengroepen namen aan dÍt toernooi
deel en de poui-e-winnaars (2) mochten het
opnemen tegen d.e volleybal-PÍeten uit Spanje,
ond"er d"e zeer deskundige leid.ing \rarL onze eer-
v'raarde Sint" Nou, de Preten brouwd-en er maar
niets van en uiteind"elijk wonnen d-e I'Pepernotenrr Ín hun pouJ-e er,trd"e Staf r! rn hun poul e r. d.e wed.st::ijd I
SÍnt re:kte aan iren, d-e hij een eerste pJ-a,ats horend.e, taayt uit
en de and"ere pupillen k::egen al.femaal- een zak1e snoep mee naar
huis I AI1e moeders nog beCan.kt voor het opnaaÍen van d.e d"esbe-
tref f end-e lette:rs op d.e shiri; j es rran d.e pr.:"pillen en aan alle ou-
d-ers'"tr'ijn- da+. u aanwezt-g \lras in d-e sporthal!

Pepernuts-Pepernoot 
"

Fep ernu.t s * Chac ol- ad el eiters

Deze keer gaat beter,d-e anderen slaan vaak uit"
ben we gelukxig geluonnen met 12*11. Het gaat nog
staan achter en ik was er uit omd.at ik een zere
uitslag was 15*1 0 voor ons 

"

fe €erol.e set heb-
goed-, maar we

dr-LÍm had en de

5) 1B*2 StaffÍe 5 gewonnen
11-O gewonnen"

4) Tegen Mijter, 18-6 gewonnen, 1

5 ) Tegen Staf (pieten) 15-7
Te[en Pepernóot (pieten) 12-2
Dit was d-e f 1nale '

De ee::ste wed-st::ijd wag erg leuk" Maar: jam,,,er wij had"den weer ver-
ioren. I4aar d_at is riiet efrg" Het is toch maaT spel.
De tr,veed e ging ook n:-et " Wè speeld e tegen. chocolad.eletter-staí j es
stand- d.e eórsÏe set werd- i7-1 voor de chocolade en d'e 11"rgede

set werd. 1g-+ rroó, chocorad.e. Er zat nj-et veel spanni-ng in het
spel, maar het glng rrel een beet j e 

"

gewonnen
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Voor: Ceze pwriod-e geld-en d"e 1-'epal ingen-van
À.Senroren geb" voör 1 tran.1964 - 

"5/,12B,R.ekreanten: " 5/12
o .ïcr,:rl'l eden geb" 1 lan" 196+ +*/m 11 d9"'voulubvr c, jl17

D.Jeugdledeu geb" op oí na '1 jan '19ca:1/12

DebedragerrdiegeldenVoordemaandenaug"--d?""19B2dietren
afgerekend. te vroi.den vooir I ,rào"rÈur' 1gB2: Meerdere l-eden he'o-

ben aL kontributre betaalc Íiaer konden dee_1.::ekening houden nret

de beslu;ïen rrat- Ce I-1g. lel ev-'re tè. :el ---o " " -; \retzoe'<en U nl.t om

zelf d-e afrefeii"à ton": tà.i" 19g1; zorgv:;-L--è'ue doen" Ii=31
loopt het weeruoà1s U ge1!e.,d. was -;e -:e 

ua-- er., rnrts u rekenlng
houd.t met O" verlÀogi,,g "iÍi3 re{eíIe1 o! L'r' irlerewerkr-ng '

i. Bloem
Pel':.ingnieester "

p.S"U kunt betalen.:Per giro z'nr'"19a7+46 t"n.vl SV Ubbinkf At:-on
Pe:: bank;;; gi "e0.fi "l1a t 'il";' sv ilboink/orion"
InlichtÍngen- worden .U 

ta'an:ne I?":trekt d oor:
lvlevr:" I" Booy,AntillenEtr'aat 34 rDoe+'Íncitenr te1" AB3+0-26918
of door: d.e për'rr,rr.greester te1" O.q11a-2+618 '
Als U voormeerder" 1;à;; ur:-t óén gez-n be.taal! wilt U dan

s "v" p. o5 Oe betalrllÈ, velrllielclen:Voór: wie ' hoeveel en voor
r,'ol Lzé ïrcff Od.elr-: 

4.

I NTERESSANÏ
Alf e led-en d ienen te ,,veten d"at op de Aig " tred envergaderíng van
1a sept " j .1" twee voorstellen zrjn aangenomen d.ie van belang zrJyL
voor de kontributiebetaling"
Op de eerste plaats is vastgesteld d.e verschuiving van het vere-
nigings Jaar (t àu5 .-31julr ) nàar het kalend.er Jaar (t jan .-11d.ec, )
Ten tweed,e is aangenome.n on verhoging van Ce kontributie met
Í' ,-- per rnaand"welke ingaat op 1 jan " 1983 "

Kontrior.^tiebeoragen voor nei kalenderJzar 1983z
a. Seni-o:ren gebo::en voor 1 januarL 196i
b, Rekreanten
c"Jeugd-1ed.en geboren in d"e period"e 1 januari- 1965

t/rL- 31 d ecember 1968 Í17O-, --
d."Jeugd.1ed.en geboren op of na 1 januari 1969 f1o2r--

Ingaand.e 1 januari 1983 d-ient d-e betaling van de kontributie
als volgt te geschieden:
a"AIs mèn het jaarhedrag in + te.rmijnen wenst te betalen d-an moet

d.it gebeuren voor 1 màatt11 mei, 1 ju1i, i september"
h,"Per Ëa1f Jaar:voor 1 maart en voor 1 september"
c"Per JaaT:voor 1 maart.

Overgangsregeling kontributiebetaling voor d-e maanden augustus
t/nr d"ecember: 1982.

het se j-zoen 1981-t BZ
>'- Í116,-=.f 61 ,o1.
x Í115,-=f49,1 t

196'1 z

x Í118,-=f49,17x f 90,- =Í17 ,rA



De wedstrijd, tegen d.e staf hebben we gewonen en ved,er was het
heel- leuk 

"
We hebben d.e eerste set ve.r:loren met 17-2. Maar dat kwam door d.ePieten, omdat zwe steed.s de bal- pakten en één keer toen fendeze weg met d.e bal en toen ruoesten ze allemaal achter aan rennen
maar we kregent tog d-e bal" en toen konden we weer verd_er,

Staf j es- Peper:nuts 0-3i verloren"
De eerste set ging waard,eloos maar de tweede ook erg sl_echt.

De vierde wed.strijd hebben we ve4loren 15*5. Jamer.
Ag wat maakt dat ook ui+u )a. We hebben er tog een gew onxlen.
We had.den verloren tegen de pepernoten.

oatt

1982 is bi;na ten eÍnde"
Veel werk is in het afgelopen Jaa.v verzet d"or:r(conunisiie)reden
oln onze vereniging te laten d.raaienronr leden Ïiet train,en,spelen
van*rkljken naarwedstrijden mogel.ljk te maken"

ïeder jaar weer, in privé of vergniglngsleven, kent zijn hoogte-
en dieptepunten, waarbij de laaisten in-een vereniging-sne1 íer-geten zi:nrvooral wanneer een nieuw succes bereikt-woidt.
"ffchter ia hoedanigheld als speler, nredewerker of wat dan ookz\)n.er altijd. zaken die nog beter zouden kunnenrwaarblj een goed.e
en'bhousiaste aanpak naodzakelijk is en bli;ft om ook ià het Éomen-de nÍeuwe (vereniglngs-)5aar óptimaal alË vereniging te kunnea
b1Íjven funetioneren,
Het samenh/erken niei ei
hiertoe een voorwaa::de

ilci. CtS :- -;.:^l' vL-l'i
a -1c llgK€l:ro-elr,

waarbij wq hopen dat wij al1en ir:- sport- en
nlogen zien- op een voörspoedig 19b3 

"

en het aecepterei'L van elkaar zaT

Íi'rk-0rion wenst alle l-eden rnet hun familie,
riedewe"r:kers

G0UD lii ulJ'v'iJ.,-À;1,

eVeÍi -r,egeniOet

kaar
ztj*.

Ubo
a1l.e

i'.cLmens r-cï" bestL.ir,
R" :3ooy
Yoclrzitter"

5.
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fEl(trHEINEN*
De jaarwisseling staat weer voor cle d.eur" Ook in veel Orion-
Íàn,ïf r-e" word.t órt her,rge1. .lke f eit gelrrerd- door niid.d.el van he'b nut-
tigen van etenswaren, ieriërena van rijkelijk met poed-ersuiker be-
stiooid-e appelflappen en oIiebollen tot vette, bemosterde bitter-
bal en.
Wij van d,e red-aktie zouden d.eze feest,end.e vol f eyballers echter wil--
len ad.viseren, de j a.ar:J-1jkse sl eur eens te doorbreken, en d-e te
nrrtr- i:,en etenó*r""r. aar\ te passen blj hun f a-rou::ite sport. Daar- 

X;;;";;;;.;";ï een geheel nièuw rec"pt uitgedacht, d?t uniek is
in de volrevbal-werë14,, Wi; kr-Lnnen ons echter voorSiellen dat u,
o.a7'art oe -.- ""tat" rcpJf a:-e van d-it o-Lad-, Ce zaat niet geheel Ver-
ï;;;;;,-i""àài gàvar-kur't u uw baksels oi 11 dec?'!er van 10 uur
rs ochtends tomt 5 uur I s mic.d.ags bij d,e reclaktieleden laten testen
Dà goedgek"u"à" lóf f en krrjge" f,rët mèVogo-sternpel, en als ze dan

nog niet smaken, kunt r- er: alti;c Lr\^r srnash nog op eefenen' (wer

"oër. 
lalen afkoelenl)

Het r:ecept van deze onovertr:ofien vottEYBoltEll luict als volgt:

VOLLEYBOIIEN
(circa 25 stuks)

Benod ighed.en:

I dL r,vaIer
1 mesprrnt zout "

75 gr:. boter
200 gr. bloem
5 à 6 eielren
rozijnen, krenten, sukade '
gen,be:rstur j es, aPP?1!1oki es
én/of gehakte arnandel
fr:ituur:vet of -olie
kerrkenPaP ier
gezeefde PoedersuÍke::
\tlanlrt,r:tz€,
[YV]r!')lJLv

u...il"".frituu-rvetii,a,t:g,zodaier.'ilé.-;??lJ.anpuanaíkomt.
Breng het r,nrater, zoul'--en u?-;"!:: "; ^"7À 

err'ó'11e of roestvrijsta-
len pan aart d; Éoot< " Voeg cLe croeir-r -r- éért' ':eer toe en Dli',f roeren

tot z.]ch een d.eegbat vorr"t*àre-val d-"-^.1''t loslaat ' lileem de pan'

van ner, v']ur en doe her dee; 'l- ee:- r-uti '
Klop rj,e "i"rul"éËi"rïór 

ééà"sà;0"àào5_1". dee5 en blijf daarna

nos 5 minuten ktoppen *,,ot'neï-àu"g g:.an)end' zlet' Meng er het

krrikd-roge vulsel d'oo-c laar ze voa:zicnr,ig ir. de

ïï*-:íï.::l ffi;*u5'ïàïï"yi:iï:*"!"iËo5"in en e??: ii::i?:: l:'vr.rv

trtj.nu1en,, en Leg Ze op een- Ve:-giet 1I-etr ker,le<npaprer " Ldd t/ [r\, VVr

Ieybol len ""r.'?i:ói " 
ir- tf eXf<ànl Bestroo a- ze mèt- poed-ersuiker eItu

d.ien ze l,{erm of "kór'l'd' oP'

6.



ZITV0LLEAMT; neér
dan €ql. leu*..gplletj€ tt
wor 9q,and(e,Pten !!

VOL],EYBAI IS VOOR ONS ATLEMAAL WAAR.SCHIJNITJK
EVEN BELANGRIJK"OF WE NU IN DAMES 12 SPEX,EN OF
IN HEREN i 1BIJ DE PUPITLEN OF BIJ DE RECREANTEN.
JE IEKKER UITSTOVEN,RONDRENNEN D00R. HET VELD EN
TROTS ZIJI( NA EEN GEWONIIEN WEDSTRIJD" ".AIS JE
EEN SPRONG NEEMT VOOR DE SMASH,OF EEXI BAt UIT
DE VERSTE UITHOEK REDT, }ÏOET JE ER }TIET AAN DEN'-
KEN DAT JE DEZE SPORT ZONDER. BENEN ZOT] SPEIENI
TOCI{ GEBEURT HET,WANT VOOR GEHANDICAPTEN IS SPORTEN MINSTENS ZO
ONTSPANNEND EN BEIA}TGRI"TK ALS VOOR IEDER A}TDER EN DAAROM SPEIEN
ZIJ VOITEYBAI ZONDER HET GEBRUIK VAN HUN BENEN: ZITVOLLEYBAL.

Zo ientand is bi;voorbeeld dhr. Uenk, speler bij rrDe IJsselstreekrr
in Terborg en daai'naast rvedstrijdleider"Een fanatiek zltvo]leybal-
ler"Hij betreurt het d-at elr ondertrstaand-ettvolleyballers zo wei-
nis- bekend is over het zitvolleybal , zod.at het nog steeds wordt
1ezlen als een leuk tijdverd,rijf voor gehandrcapten,en verder vól-
komen oirinteressant om naar te kijken,Laat staan om het zelf te
spelen. De tz'i bune s ztjn bij zitvolleybalwedstrijden dan ook slecht
bevolkt. Geheel ten onrech'l;e, want wie ooit een wedstrijd tussen
twee topteams heeft bijgewoond,weet dat het vooroordeel volkomen
Lnisplaats as en dat zit,volley bal even dynamisch kan ztjn al-s het
geI,^/one volleybal .
Net als vele and-e"::en in d.e z t tvolleybalwereld, is Uenk dan ook
van mening dat j.;ze spor r uit l-e teLzedicaptensf eer gehaald. moet
word-en, en opengesierd voor ie l-e jree:-. Ie-us c: t pas zal luk}<en aIs
ooK de ouir-e:]r/€:=!; oI. r= j-oc = -: -: -IZ-- :e r; àL*teit uan het spel

Na d"e Tweene We-rel ioo-r-o= r. .-a , i,e ' -r-eei ar-o.ere sporten voor ge-
i-Land-icapten in op,<onlst 6e;o::-e:t a-s oi:ae::aeel vaÍ- de reval-idatie
van oorlogsslacntof r'ers " Lai"er. ::,.arr, r-et oo'l in -urek bii minder-va-
lid-e rnensen onder de burgers,net als 5evolf dat het nu,met rol-
s +,o elhaske tbal, a t1 e t i ek, taf eI t enni s, hand-b o ogs chi e terr en zwemrnen t
tot d-e zes popr;-lairste gehanOicaptensporten b-ehoort.Het kan
worden beoefend bij 40 va:n de 95 inval-id.ensportverenigingen die
Nederland :rl;k rs.In Geld ertand en Overijssel is die mogelijkheid
er b1; 11 verenigingen,vandaar dat d.eze twee provincies ztin Sa-
inengevoegC rn de contpetitie.

Tot grote verbazing van veel Íiensen verschillen z:-tvolleybal en
staaÀo volleybal in wezen ha\emaal- niet Van elkaar.Het meest
duidelijke ond-erscneid. is uiterlijk,en bestaat er:-n dat het net bii
z:-tvoJleybat veel lager hangt (t " tOm" terwijl men staand speelt
nret eer. Í.oogte van Z.lO tot 2.+1) ,het veld smaller rs(6 meter in
plaats van 9) en ook ko.rter (namelijk I rreter it.L plaa.ts van 9 me-
ter per vela).le Itd-riemeterlijn" karL oan ook aL gevonden worden
op 1.50 rrr" tran het net.
De wedstrijd-en word.en rleestal gespee-I d in een gewone sporthal ,

waar dan wel extra lijnen i-.,ijgeplakt moeten vrorden"Drempels e.d.
vorínen tegenwoordig nauweli,;ks meer eelt bezsr'raar omd-at d.e meeste
sportaccolnodaties bij de bouw al worden aangepast.
Hèt enige wezenlrjke Ve-rSchil tussen d,e twee tt zvs+r,ersportenrr is
dat men-bij z:.tvoileybal het contact met d.e vloer niet mag verlie-
zenrwat, i; de praktSk inhoud.-r d"at er niet Sesprongen kan worden'
bijsmashen en blokken .Deze r:egel is voortgekomen uit het f eit



*?:^,j:"::"^Tut bljna a1f e tylel handicaps in één team geplaatstworoen en er Seen indellng isin nate vàn invaLiditeitlUènt< vj_ndtdÍt zelf vret eens een bezilaar,en had ]iever à;;i;;-àat mensen dienog wer tot sp::ingen in staat zijn brj elkaar ïr. een team gepràaiÀtÍ.,^-^^t ^--wer.-en en mensen die dat ni.et meer kunnen in een and.er.wlni-j; -
moet Je eigen capaciteiten natuurlijk zoveel- mogelijk uitbuiten,en cLe mogelijkheid tot springen zou meer vuur là net spel brengenen net ook interessanter maÉen voor nlet-gehand.icàpten.
zttvolteybal is nlet per aerr-rritt een gehandicaptensport , maareen Sewone sport o-ie ztch bij u Ítstek 1eènt om doàr geàandr-captengespeeld te wor:den"Daardoor: is het een goed middel ö, de gehàn_dicapten(sport) ,.t de isolatie te haren. VaIÍde en invalide men-

oeO r{ulf.Lflefl d"eoo ch^nÍ -a1-izJc Dlrur r, li.ru r, en tegen elkaa:: spelen"Het team van
ïh"" ugnk speelt op dit moment óoru al geregèta tegen staandeteams die eï' voor de gelegenheid bi; gràr. zlttenrzóals bijv" hetteani.'/an de Gemeente lloetínchem,OoÉ vÏorot eenÀ pàr-j""" een toer-nooi georganisee.rd in ldeede rwaarbij van c1e :;ien ileesiri.ldende teamser vijf uÍt gehanoicapten bestaan.lvlet OrÍon vono.en zulke gemengd.e-
wedstrijd-en niet plaatsrrrmaa-r wat nie-t i-srxan nog konrenrr zegt Uenkhoopvol"llij meent zicn we1 te herlnneren c.ai, net eerste herénteam
van 0r:-on een aar raI .c-eí.1. de-eoei- ee:_ zlLvoile,:-lwecsrr_jd ge-
speelcl heefi tegen de Tubani-en uit Enschede en het rlaar nos ne-hoorlijk moeiiijk rnee heei't geiad 

"

*
De scheidsr:echters br.; i,e r z)-t\ra1 i ey car komen hoof dzaketijk urt het
delvoce vol-eybal,iers ..?i T_-e:-,.. 'ieI een nadeel vindtromdar ze vaak
de speciale::egels nret kennen en nret letten op het springen.
Botrendien heef t hi; sorns het rdlee dat de scheidsrechters, vooralj-n d-e Iage-re ,rIassen, een bee,,ie neeuarig net, spel volgen en den-
ken ?rach, die gehandicaptenrlaar ze naar wat, aanrommelenrf en d"an
bijna nooit affluiten op iechnische fouten, lloger in de afdeling
blijken d-e scheÍdsrechters iÍleer benul te hebben van het zltvolley-
bal want daa.r r,vordt veel strenger op techniek gelet"En zo hoort
liet ookrwant het is een norirrale sportrBes!eelq d-oor lllensen d-Íe,
aÍge z.-en vai- |rer- Íe it dar. 7.è ver:-l ernci. :1jn ne één of twee benen tnis-
Sen, kerngezond zrSrt.En als ze ztch. rnakkeli;k l-oor het veld" weten
te bewegen en eeír goed-e techr:iek bezi-rten i,unnen ze l,etzelfd"e
nÍveau berelkei, als iec e::e n-et gerani"icapte vo-=eyball er. Daar-
om is het ook zO )àTilÍtaT ca+, l-e*u spel niel cli Jeh'O1e verenigingen
despeelo tan'^/or!iè:-r:e éetLaL-t C=p-'e -J zo)ae--Ge ;ed,tongen ztcb'
àan- r,e slur-iten br,: een sf eciale spo-r'i:ver:eírr5-nd en Cat eeuwige
sternpel we er opgedrukt, te krijsen 

"

*
Dat ve::hoogt ook d-e drempelvr'ees'i , ;ehand--cap!en"'rDe IJssel-
streek'r ,r-Í gyaaE nteuwe le,1erL rÍral.c ve.el gerand.icapten bflijken

"o" Èr.rlg t,e ZiSn öm urt hun sioel en achtei de geraniums vandaan
te-komeà, ond-aàks alf e iand"elijke 2.c ties die geYoerd.rvorden om hen
te stimuleren.Ongeveer één op ce eli Nederlanders is min of meer
gehanclicapt maa,r: van dat enoire aariÏ,al doet maaT 5o/o aan sport'
Ér, d.at tei.wi;l er zoveeL verschillencle mogeiijkhed.en zt)n,van de
a-r om bekende rolstoe.l race tot alplne skiwed.strijden. Een opvallende
toename \ran het ledenta-L heef t, Uenk s"i-nd.s d,e Olympische Spelen
voor Gehand.icapten ook nret kunnen constateren.Veel Ínval-iden
kampen nog steèOS met drempe1.vrees en sciraamte,en sporten voor ge-
hanàrcaptén bliiít Coo.r geb"rek aar\ publrciteit en d-e vaak wat ne-
gati-eve instelling van au é"ir""ài"àpte (" ik kan het toch niet" )

in het verdomrioek j e.
Door gemengd-e toeinooien te organiSeren proberen de Spor+'Vere-



nrgingen wer een soort wervingsactie te houderr-maar d,e reacties d_aarop valleà tegen.Missch-ienschrikt het veer- gehandicapten af om ztch bij eenoff:-ciele gehandleaptenverèniging aan te sluÍten,of hebherL ze moeite nret de doór ieel publicaties
gewekte indruk dat ze moeten sporten óm uit deisolatie te komen en omdat tset zo goed voor zeis.Dat is weer echt zotLL voorh,eeld van h,etut-te}Íng -d-oor niet-gehand,icapten. d le vergeten datze zelf ook niet in de eerste plaats spelen om-dat het zo goed. voolr ze is maar orndat àe er zo-veel plezier aarr beleven"De gehandicapte speeltnet zo goed voornaltelijk voor de 1o1 eà om te win-
nenr.al korrit daar vaak nog we1 een zeíer gevoel blj van bewijzen
Yat je allemaaf kunt, jezelf waarmakenrlaten z:-en d.a+o een gehan-dÍcapte tot n-et zoveelrof bijna net zaveel,in staat is als een miet
gehandicapte"Uenk zelf is daar wel een bewijs van:1n c1e schuur
staa.n zr)n aangepaste skies alweer: klaar voor d-e aankomend-e winter-
sport.0ok jeugdleden zrjn er weinig bij 'rDe IJsselstreek'r.Maar hr-oe
moet je die bereiken en activeren?trSoms zLe je weleens lemand. op
straattt ,zegt Uenkrrtwaarvan je d-enkt, die kunnen we vrel gebruiken.
Maar je kent rem dan niei en Je spr:eekt ook niet zo makkelijk een
onbekend.e aan.Misschien voelt d.iegene hel-emaal niets voor sport.'l
Een and.ere groep mensen die bij het z:-tvolleybal erg welkom is en
ni-et komt rzin de afgekeurde volleyballers,d.ie door het blessure-
gevaar niet meer in actie moger.L komen"Voor hen is zltvolleybal
een Ídeale oplossins omd a-t het ooordat er nret gesprongen word,t
totaal geen risico' s opieve::t "I-zar v,-a.k weten ze niet eens van
lre t bestaan van zt-.vo11e;-:al e,l , of v.liien ze iret een verned,ering
om tussen genand-icapten ',e tea:- spel e:- orndat ze het maar een min-
d-erwaard.igé sport vinde:-, Eerr r;rLel-1",r vCoroeef d Van de scheve
verhouding tuSsen d.e 5e r. oíre en 1e. ËeLa.tCrCa-.0-Cen spOrt d"us.

2#
Om een beter beeld- van het spel te ít:)gaYl srnoeten arid-ere volley-
ballers 116ar eens een bezoek brengen aàn Sporthal Hercules in Terir'
borg rwaaT elke d-ond.erd-agavond een Sportavond word-t gehoud'en voor
gehàndicapten.Naast zrtíolleybaI word.en d.an nog verschillende
àndere spórten beoefend- d.ie interessant zt)n om naar te kijken en
niet ond-èr doen voor 'rgewone'r sporten.
Daarnaast kan rrDe IJsselstreek"*ook vrel wat meer publiek gebrui-
ken bij d.e conlpetitiewed strijd"en" (Uet wedstrrjdprogramma is opvraag-
baar olj cie verenigi.g) "

Door een betel begrrp Van gewone volleyballers wordt de weg o-
pengelegd. voor d-e"acöeptatïe van zitvolleybal als volwaardige
èpoit eà van de geirand-Ícapte als volwaardig mens"
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SrÀc;dsrechte"s tlàtinh O"r'on
à!'een op disccrss ieauon/.

Op vrijdag l9 ncvember gaf hr:t groctste canti, 1 scheirlsrr:chters
van Ubr;inii/oriorr Í|ehoor aan rle uitnorlieinq van coörciinator jia.ns
()Ithuis orn met ell<aar over allerlei vo1levbal z,a1«e\ te discussiören.
Vooral fluittechnische ondr:rdelen werden door i'uuC Iiofland en
1i"n6 :'.'iqgers ter trrfel gjebracht.

Aan het eind van de avond kwain naar voren Cat de bljeenkonst a1s
bijzonder zinvol ervaren werd omdat er na een examen van "bii-
scholing" nauwelijks sprake is.
l'ie DSA heeft er gewoon de tijd niet vocr en daardoor looot een
fluittist op distriktsniveau aI heel snel achter.iiet liet in de

bedoeling om nOq meÍ.r var- r.Leze avcnciet, oij f,pl96 1." crí:'aniseren.
Scheictsrechters d.ie niet over de nieuwste spelregr,ls ( 1981) en
richtlijnen Q982) beschikken i<unnen dat kenbaar maken bij rue6
I{ofland.rlij za1 zorgen dat de twee boek.ies tegen contant.e b,eta-
ling releverd worden.

Inkele regcls die de scheics-
rechters riog eens bij de
voI1eyba11ers van Ilboink/
Oricn sn6lsr rle aanoacht
wi1len brengen:

1 .lle t ure d str i j d Í'or:nu1 ie r.
2. !'echten coach-aanvoerder

a1 s dubbel functie.
J. Scherm.
4.Fouten in de aanval.

oPltat
uo,9 -
o rdp

speLe4
u;tse.

Li ag

o
{ 2/

+
+

\*t('

,(,

Ue dstr i j cif orrnul ier.
Laat ieder er cen-e,.o€d voor zorqen dat Ceze zc ví'l"ledir moqelijk
ingevuld worden.tlet scheelt in dc controlc r.en boel v;erk en beslaart
op de boetes.Vier belan,':ri jke din,-elr die vcel vulCig f out gaan:
-"'umme ring (ruBnunmers in onklinmencle, vol.oroe ).
-Ilnelerswissel i;lg. ( zic tlncit'r)
-f ime-out( stand thuisclub voor streenje ,tci.ennrrti j acl':t':r sr,rr'epie).
--lcheidsrecirters floc*up1 Coorhal"irqpn eIr wj. jzi -irr;'. n van per)-"f vi.,orzien
en aantal aangevefl in kclo'r i Dmerkj.nEr'n.
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nu'1.me r
nu:i1me r
st and
nuirme r
st anrl

basissnel lr
vrisse'l.snel.er

oi j clr: wir:se1( thuiscl-ub boven diaqoraal
basisspeler( Lri j /zrJ 1'omt rr r.'.Íeer in).

bi,j .Je i,e.r'ugwisse:11
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555 \1 anneer de aarrver'der wrtrdt \r!'\ angen en het \,cld \eriari nl(rl
de coach of de aanvcrrder zelí ern sprler aan*ijz.en. dic zijri raken
ov ernec nlt

mtdtdeell.
hy als aanwtrdtr in ak ('arh 0f hel u'td:rrt.id.[umiulte, ;,r,r,!t e(,.qI\,
lutrd,
de ttrslt .rrhedsrtrhlt ccn en andt, ivór dt itrdttrttd' (1f h.t ;rrd.ttrtld
lurmt ltc, nu!rert
h'annetr btlroklcnc als speltr aan het .spcldtelnetml. t: hi) a'r ioniy)trd?l
uan dt pt'otg. h'anneer ht1 ntei m cit :petlL,f,rtlltnt rln,ti htli nt nare''
htt ttld utt.r luilmrl dt rcchtm en pltchttrt ron (?D (itilt h ln hr t : r irl trrtdl
mhcllaal.rttget'altcaaàdtii'speleral:àlntrlctdtlu1,

Kommrnlaar 4l: rn plotg q(.n apart. toath hte.[1. ma( rlt aantt,trrlzr inA aLt /
Loath ubtr.d.n, mtt.\.
n -Ti-Ett tv'rnrmrn hrcrlot róir dt ttdrlrt1d aar. dt eersl(:,hetdtrrthter '

l+ i

t4 7 | I
)

I

l,I í

S-,'àrrm itek 5r
Ile§lers van de ploeg aan opslag moge n ncxh dr sen,eerder noch
-ds__b-aan_uan de bal door een sctrerm aan heï@ffian de
tegenpartij onttrekken
Frn speler van de plorg aan opslaq nraakt een penrnnlilk schernr.
als hij op het molnent van optiag de armen heTi;m-il;;;;?l;?Er

:i: 
O. tegenstanders te trekken, sprinsr. .iI:ffdEt,,rq, U.151g,.

l-rn ploeg maakt een groepsscherm. als de sen.eerder, dre door
t*'ee of meer medespelers aan hei gezichr w,ordt onttrokken, over
hen heen in de richting van de regenparÍii op6laar (tek.5)
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AANYAL-SSI-AC;

Deltntlte
[)e aanralsslaq is de hande]inq van een speler, dre de bal in dc
richtinq ',an ht't veid ran de tegenpartij doct gaan
De aanr al is af gerond. zodra de bal het vertikale r'1ak van het net
gehee) rs qepasseerd

,4 ani'als.s Lag i,an r1c uor,rsPe lers

I)e rrxrrspclen nroqrn vanuit hun eigen spcclveld elke rorm ran
aanr al op elkt' htxrste ulit trre n. lnits de bal ,rp het nlort)enl r an de

slaq qeheel o[ e.'d..l,.lijk ,n hrn §

4aninltslag lan dt crhkrspcltr.s
Err, achtcrspeier rnaq elke ui',rm van aan\al op eikc hcxiqte uit-
!oeren. mits h1 U;ziig.aiZgt inet ziin \oetí enidc aan'alsliin nret
raakt of overschrildt (tek. 7,.
L,en achten;rier maq ranr,rit de r(i()rz-{rnr t'lke r,rrnl 

',an 
aanral

urt\'(rren, mrt) hij de bal onder het hortzontale rlak ran de

borenkant van het net raakt

Fouten hy dc aan,al
F,e n speler maakr b1 een aar,\'ai een íout. tndier,
H1 dc bal slaat. dre zich rn dc speelrurmte tan dc tcgenpartij
bcr rndt
H1 de bal zo speelt. dat deze een \rx)r\ierP raakt trf op dc grond
valt buiten de grenslijnen ran heI veld ran de teqenpartrj. zonder
dat de bal tevoren drxrr een teqrnstander is aanqeraakt.
F-cn athterspt ler de trai. die geher-1 b,rven ht't hortztitttait'r'lak ran
d, i*flït Gi het net ts. slaat en zrch hrcrbil rn dt'roorzont'

5,_.\\\ 11SSt_.{(, IxX)R Í)l-_ {(;1il [_Rspt.l_L.RS

.{ (,( )F.t)
B (j l'()L"l

I) HL, t UL( )K \ ( )()RK( )\1 
1

I)1, I()L-'I

(l
ut_oK

I)

N[,'I

berrndt dan wrl bij ziir: afzlt dt àan\Ars.ltr. ol hct vt'tl, ns(i,'\'( X )
daanan raakt en dc bal rechtstrtt'ks en gchrt'l n,'t rrrtrkalt'rl.rln
van het net passeerl (18 I 2, tek 7r.
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c?
0eze rgggl rs v.i-j rngewikke'ii en wordt daa"orn nader
besproken.
De regel lurdt:
"Ien spe)er maakt bi.] een aanval eèn fOut, rndten:
eer, àchterspeler de bal, dre qeheel boven het hJrtzontale
rld; van de bovenk.lnt vàn het net ts, slaa.,, en zlci

rlàdrbiJ in de voorzone bevtnoi, riàn wei bi-t z.iJn aízet
de aanvalsl jjn of het ver'lenorje dàarvan raakt en de bàl
rechtstreeks en geheel het v;rtixale vlar vèn hel net
passeert. "

"5laan' omvat jedere handelrnc van óe sDeier, dre ce bal
de rrChtinA van het velC van C€,reaenstande. Speett.
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l,rjanne-er 9er: bl!rrrreerOe. br:vsl ir ,rve,*nït ne:_lgr, dq bq]raàx:. wor.it de Í0,_: va. de i!i.te-soeler 161,,;g,rer, rqlners
r:-0e 0ar gaat ntet rear"tst.eeks e- oeheel óve,.nEt net rn het
ve I d vaiïà-ïEïEïïíiïï=*,...==...-.-,,.<
ïet spe' Qöat oàn 46113a: yg,6p,
l,rlordt br; net Dlokkeren de bö, 0às 0e.àdi l. id.ja,_ aeje net
vertixale vlak var he'. nÈt vo lecr. rs.e5assee.c, oa.
maakt de achterSDe'ler eer ítu. gr ít;r'. de SC'relasrechr-er.
Het xritertuÍ, ztl br.r deze rp;É .n ne.l .ech._5r,reeks e!-
gclce I
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Roel. Booy word.t er ook nog bijgesleept. Hij zo1)
zr-cht r-n grote 1,{oed"e zin ontstoken" Vervolgens
horst breedvoeri-g in op het gewraakte artikel
eens met Traam en toenaam enkelen van rrhet hele
kohol-istenil .
Zelfs de montagefoto, genomen Coo:: het sleutelgat, ontb,reekt niet"
N,; wil d,e i.ronie, lieve I ezers, da L ci-eze Rinus, zelf niet vies
van een neut , zLCh alf ijrl ais eerste ean d.e bar vervoegt wanneer
er in Orion-krinten iets te l.rieren valt" Hij is d-an ook al-tïd
vorurL d.e eel:ste die j.n ken.nelljke staa.1, verkeert" En lastig,.l
NoQ krasser word-t het wanneer ik rr verzeker dat op de reeds ge-
noemd"e foto het, ter:r,v111e va,n de montage verwijd.erde hoofd. toe*
behoort aan. n ". " rr raadt het al:Rinu.sl II De kiek werd genomerr
op een intrem OrlonÍeestje waarvoor llij zlcyr zelf weer eens had
rritgenod.r.gd. Het negatief schijnt besehikbaat te zqn- voor e\ren,*
trreel te leveren bewlls" #
Nu snappen zelfs l'rij heel goed dat dat stukje in de Graafschap-
bod.e een grapje zal zijn geweest, Maar dan toch wel een heel-

lb

o\re. de drant-
.--,- Dir o ff -rr;Ja.: -fL:l- .-5 VeI L*

en ver:me1dt nog
,É-aà^ ^nr...;.e a}_a !'c)v
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smerrg grapje" We hopen dat
overlaat om evenj,uel-e rr.;i 1e
kant zo"Llen ons dan ook níet

Meded.eIi..ng; De netantennes

Gezocht: Kand.id.aten voor de

Gevond.en kleed-ruimte + 3 ktris

Hennie van Haarlem bÍed.t ztch

EU
@r]t

Rlnr,rs iii de 'l,oekomsL het aen
l,\ras buiï,en te hangen" Wij \ran

rriel-- zijn poepluiers bemoeien,

.rr;.i lel w
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Openbaz:e werken vraagt : RiooI- journalj-st"

Eind examenkand.id.aat zoekt go

Ex-Orion*Expresred.aktrice zo

Tegen el-k aannernelijk bod. over te
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eclex
ekt
rí(

her
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blokker "

onberispelijk clubblad..

nemen: Gescheurde enkelban-
d en,

word.en vervangen door kabel.

ttond.er de d.ouche met .. o u'l

d.sgord-eI.

,n voor tribunebouw"
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Als d-eze Kerstexpres b4 U d.e brievenbus binnen-
glijd-t,d.an 1i.gt h"et rrgoedheiligmangebeurenil al*
].^reer ger:rríme tijd- achter ons. Maarl een. voo::val"
gebeu.rd tijdens het Si.nterklaasfeest mag ik U
d"esondanks n: e'f on-t;houden"
Goed",het lijd"end voorwerp van deze aflever:ing,
al wist Ï:-ij d-at toen nog niet,- kroop i.n d.e nacht

nen van Doeti.nchem.Als dat nu al-les was dan ging
het fl.og, maar de za| .{an\ Srnter,ífaa-e moest hii oót
nog meéslepen en d"ie pr;l1de na de t:-ende schoorsteen^a1 . aard.ig
uiI met baien h-ool en goedbed"oelrie winter"penell, vool Sint ztT,
tr:orrwe viervoe'1,er" BÏ de volgend"e schoorsteen werd- hretrrhoOr
wi.e klopt d.aar kindrrentl ge.smoor:d doo:: het neerploffen van een-
aqi-:-ari.um met j-nhoud-, wa,t volgen.s zijn. boodschappenlij"l:i? trier- 

^me,t cie nodige \raorzichtigheid moes+, word-en h,ezargd." Ifet twaalf-
de ad-r.es op zijn lijs 1: irras ci.e eerste schoo::steen rechts nad at hii
d.e C.akgoot li.nks overÉSestoken was"oooe oo

Ë;ï-;;il "3r.."", "óài, neí zo vaak s??t-i: d?i :o:Il,-s:ï"1.'.:ï"ï:'=r",;;ità[""ïhi-;;;Is--""r-àp enze pie.1. en- daar dook hij over. de
- A^r--l-]-.i - 1-^6 1^ii

;;, i-;ï; ";:-;;;';nï- ài-o à*;"àà"ptp .,àr, hened.en " Ge1'kkÍg \o* hij
--^-^: -,^;^-;#; ;;É ï;"ïËiïi;:'";"""aà";;;è;;";d, y3"I1??I"^"Ifl:í,..J::u-X:::f?-

í:;: ii;Ë";";;";;i"ï"ïï"tà" rest1à n,9eó en botten bijelkaar gezocht
^^Ànn 

-1-a arc -a

had " l-eek het nenhet hem toch beter enr're: -l:igve:l:iiel zi,1n rver:kzaamherfen te ver-z\n
l.eggenTLaP,reenvolle;rbalveld..Da,arhebbenZetenminsteeen
vangnet !
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f s getekend-, 
-Dl o è s v,l)ster Bloed-pijn.I f vvtf 4
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ntli IJ ongetw5feld opge-
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D E "BEITT IK EEAI OOEDE*

SUPPOMER-TE5T
I ) Je bent supporte-r van Hererr 1 en tijdens de Europacup wedstrijd
Orion-Olympiakos, merk Je plotseling dat Je tussen een groep 0-
lyrnpiakos-sllpporters ve::zeild bent geraakt. Wat doe j e dan?

a.ie hor-rd'l-, verder je mond., je narj. toch al een beetje last van je
keeltJ e 

"b.ie begint Olympiakos aan te noedigen. Die kunnen ook wel vlat
steun gebruiken"

c.Je AenÈt dat je leuk bent en begint luid lAiaxtrte roepen"
d."Je blijft zó eàthousÍast Orion aànmoedigen dat binnen de korste

tiid" de hele Olympiakos cl-ub me] je mee d-oet"
*

2) Door ongelukkige omstandighed.en (ie bent verliefd op d-e meis-
jes) ben jé suppoíter van Daàes 12 geword.en" Gewapend- met span-
óoeken, siaaf tjès e.d-" ztt ie op de tribune, maar d-e dames 1aten"
ztchL vóftómen inpakken d.oor Qns Genoegelr 48.1,Vat doe ie?

a " Je ]:-oud.t
keeltj e "

verder je mond., ie had- toch al een beetje last van je

tr" Je bed.enkt da.i
r'nr'it ia Ortonbvv+1, Jv v-!
*^^^t: ^,^.^lliUeUrèiUll 

"

c " Je gooi t een rookboln op het rreld-,
,l 

" Je pakt J e grtaar en begint op d"e tribune líef deslied j es te
q-' nctór\ Rl nzopfl Wjnnen de dames d e WedStrijd- "

1) Je favourite teari, heeft
loren. Hoe verwerk Je de

weer eens een wed-stri.jd. kansloos ver-
teleurstelling?

er rn Ons Genoegen s66 r,vel leuke lneisjes z:_tten,
sjaaltjes af en begÍnt de winnende partij aarr te

a.Je dr,-i!t zwi.jgend af en neent een hete grog (voor Je reel).
b"Je felic''leer: de spe-ers \:?:- --+1 aírieie iea::- en da3ï dezel-

li -1 lror ao,: "t tS ,O 1y. -:.Le,__"
r*Ë) L|vL, lrUu J9. j y:!ucl v

c " ie-riol estee::t Ce scherds re ctie: en bl e,:.t d-aatt'a J e hele Uetza-
re1 lng Orioi s", 'talt,es,o .o;.s 4': -.. .e aoap zan"

c1" Je gaat naat: de tredstrr;dleiailig en Inet gr'ote overturgings- 
_t<raónt rrer:tel J e da*u Je oura van net tear, =waar ztek is en d-e

spelers ztcbL CàarO.oor nie-u konden conceltreren" Mogen ze mÍs-
sèhie'- voor één Keerï.e d.e rreds;ri"ci overdoen" " .???

,(
+) De origekeerde situa"tie van vr"aag 1 . Je staat tusser J e eigen

Orion groep en opeens ontdek j e een 0.1ympiakosser in jullie
md;-dd.en " Wa.t doe j e?

a. J e wilt de ar'lne J ongen niet schokken en houd"t daarom verder
je inond-, (ook in verband met Je zere keel)"

b.Je gaat zelf btj Oiyrapiakos staan ScÍlreeuwen, dan j-s de zaak
weer rr-ooi verdeelcl 

"

c"Met, je med.e-suppori:ers ga je O-e wed-strijd op d,e tribune naspe-
1en, en gehr*ikt de Olympiakosser al-s cal .

11.Je felrcíteert c1e Ofympiàkosser (in je beste Grieks) 0rt-Íe

tr8.



, ) Je vaste vrieno t in ) speelt otj de Feeksen, toevallig de regen-
stand.er van je favourite tean bij 0r'ion" Fioe Ios je dat op?

a. Je houd j e mond, j e nad toch al la-st vaÍt
b " Je houd- J e eerst neut-raal en halverweg;e

winnende teary.
c"Je komt helemaal niet ,rijken naat: gaat in

vernielen 
"

d " Je maakt i:et uit.

Je keeltje.
kies j e parti.j voor het

d-e stad bushaltes

WreERIN§, :
,.

- r'r I --cnl oo:n 
^fi]Le U U-LI eJl Vcr-uèrr: u-.-

nog eens een beet;e voor
b Í1 j aj tverenr;ing " ( gr, €,a

Voornanrelljk b-:
Je ber-l r et een vlind.er.
kunt geen stelling nemen"
L-',^ - r-:t l rr cDA"t7!VUJ 9tJ ffU U

Vo ornanre 1i3k
Je bent veel
Oefen thuis
te-r van een
-'ro Lroo I )

een goeCe supporter te zin.
Ce sp:-egel of v;old.t suppor-
een-q i\e.a.T d.e huisarts voor

Je fla"dd,ert van toloem naar bloem en
WorCt liever scheid srechter o-f poli--

Voornamelijk c:
Je kunt absol;ut niet tegen
voceren en :otzoct -,-raPPen.
van een knoiipioeg.

r o rrar.l . cq or) fVi_lt aIIeen maaf pf O-,)-
,,lo:r:-*" l-cve:: voetbalsupporter oí 1id-

Voornamelijk d.:
Je bent d.e rdeale supponter. \i{azt-'scni;r-1ijk hen j e coadr, verlief d',

of SP0NS0Rl,

M 
2^,/ :'! ,ssestaanoverIn de vorrge Orion-Expressen hebrlen twee"i?=-:'í:I' .,^^- rro .i.raam

:'J"";"àil'àËi..*a Dameè 13" ie schijfstei' daarvan hari voor d.e naam

Dame s 11 geko zen' omd-at er tot daà toe geen !"?T Y?1 d-Íe naam be-

sf.onCr eD hopeli;k was het ook voor de tZzer d-uidelijk dat er niet
de spot werd !à{!"','"1 *ut "."ï ll"lI:'!I.|"i:331u ,2"72;^ meespe-
Vrrr.i Tanuar: tBJ zaL elr echter eel1 ecnr L-tarrles Ii uï;;""';IIí"str-
len in de competitie. I{et spreett voor zrcl.l dat er.:1aan' geen stri-p
e.d" nreer rn d.e orion-Erpr"i z,.1-.:-en verscnijnen yaarl^ een team van

d.eze naam een belachetiJke iói-"p."1I. Ee hópelijk vrrlt u er ook

rekenrng ntee ho,d,en wa.nrie"r, oïer: het éch*,é Dames 13 hoort Spre-

Ken, dar d*t niet nel Dame s 13 ult de strÍps isl

!9.
ne red"aktie



HEREN 8 IN DE OPBO['I\'V...

uitdaging
wie durft?

rnonoger

"ry?f+o:67
32 y2
1rró I 5
ss6qr
ssí7 r
3 tvt?
?a//s
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GOAGh

Speciale
bewegingsaspecten

in Volleybal

ffi
time out

*t



1. Naam:
2" leeft11d:
3, _Hoeveel. jaar aI bij

Ubbinkr/0rion?
4, ActleÍ bï Ubbínk/

0rion als " .S.Waarom houdt je je
bezig met vol1eybal?
6"Favoriete team bjj

Ubbink/0rÍon.
7.De reden van ant-

wo ord" 6 t
[j" Favoriete speler/

speelster?

89"Omdat hq/zij" "'l 0"sterkste punt van
j ezelf?

1 2, Beste trainer?
l J, Sterkste coacir?
l4.Grootste gemÍs van
de vereniging?
'1 5 " Sterkste punt van

d,e vereniging?
i 6 " wens voor de vere-
niging?'17"Grootste teleurstel
ling bij volleybal?
'l B,Voorbereiding voor
een belangrijk duel?
1 9 " vielke kleur soKKen
oij de wedstrijd?
20"FavorÍete Ye1l bii
oe wedstrijd ?

1 1 ,Iastlgste tegenstand.er? Feyenoord "

Judith Helderrrra.n
19 jaar

1 jaar

Speelster bU dames 11
I like it,

Heren 1

Zie je nog eens wat.

Gabi 
"

Heel 6oed speelt"
Geen

Henkie.
Henkie,
Goedspelend. dames'1 1

E\rropacup deelname,

Kampioerl word.en,

De laatste wedstrijd"

Naar rt Bruine"

Wit met blauw.

Henkie.

G"J, Supheert
56 jaar,

Vanaf de oprichting
Scheidsrechter.
ltÍet za gemeen a1s
voethal,

IIeren'tr, Dames 1, Dames4
Technisch goed spel
D,4 leuk team.
Speelster of speler
kan niet alleen een
wedstrijd winnen al
is ini/zq nog zo goed

Altld bereid in
:: 

sprÍngen.

Pieter Murphy

Sche id.sre chters-
bijeenkomst "Goede onderlinge
samenwerking.
Ook eens land skarn-
pÍoen?
Nog geen wed"strjjd
kunnen zienr steed s
moeten fluiten"
Alleen denken aan

:1" 
wedstrijd.

1 ,2 15 BrER.

2Í.
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ver-
Pasen.

D lJV

R" àe
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zatrzlayt meldd.e doclr al sltpel-end zi)n behoefte te doen.
anen op stok"
hebben, vertrok

vgrioeverr.
ma werd gewon*
het i"nnig ge-
aaïsen gedoofd
e zetten"
+

m*splon dr§"
van 101 l"icht-
n voortleven a1s
stige, popul-aire o
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