
rrt lrinkorion

erspres



erÍpres
samenstel ling B€stuu r:
voorzitter:
Roel Bocy, Antillenstraat 34,
tel.:26938

Secretaris:
Henk Perlterman, v Hogendorll-
laan92,tel.23069
PenningmPester:
Jan Bloem Croen v. Prinsterer-
laan 14, tel : 24618

L€d€N:
Ruud Hof lancl, Einthovenlaarl 17,
tel.: 33209
Hennie v. Haarlem, zuivelweg 89
tel.:25301
Martirl Beyer. Molengaarde 45,
Doesllurg, tel. 08334'37 12

correspondentie-ad res:
van Hogendorplaan 92.

rrlrlrinlrorron

R€daktie:
Bas Bloem tel :4-lBB5
Thelma Kuipers, tel.: 32224
Hans Linde,te|..42283
Eddy Madern, tel.: 41635

Typewerk:
Alice Aaftink
Verspreidtng:
diverse leugdleden.
Reda,(ti€-ad res:
Bas Bloem Wannedreef 71 t.

INHOUD



Kontributiebedragen voor het kalenderJaar 19631
a"Senioren geboren voor i januari 1965
b . Rekreanten
c,Jeugdleden geboren in de'period,e 1 januari 1965

t/n 31 decernber X 9bB
d.Jeugd.led.en gebor:en s&&le op of na 1 januari 19.69

u0 0I,u00r d
In net viríde i-turiil,er van ce 0ricn trlxpres vind je bi;drag;en ve,n o,1-
verse leuen, 'van. pu;:,i"-ileneirecrea"nten, scheicisrectrtr:r[;r heren 11 ,
ctatrres 6 en n"a'tu;i'-L;rk vaÍi ue rraste schrijvers. ucn posi"i,ie:'gr,r1r-ird
dus en larien lie hlpe-:n aa--u el:vuor' de volp:end.e nl-irÍlrirers net za veei
oelang;s Ie 11i.ri1,, blrrít 

"lïeren 1 bL,rf I vn j op :.n cie ;;.i.cl,ure en ki;kt uit na.,-r de l]ini;-l. e-
roncte van riet il;urcrllri(-:rj iJ jil 1-,rje rnooi " '.,íeer eeri mijlpaal in de
cluohistori e 3 ,! Sri.cct; s irlvas i,9 i
De train.rn6s6ï'ceji van l', ) ++ .r -J aL v;eken op zoek 'riaar eer: \'agte
traincr'. i,,ir È .í(r,.j= r'- z: r:t .,Èïcepen? iia-nc1 id"aten riel uen r:i, Íie+u i-, e-
stuur'" Tot s:rc i- v;-.:r .;i .,r..1-il:e *ii ae aa,nkondi-gin3 vafi. iie ieci.en-
Vef6a0ef iC5 ii*u La r;i i i-.;rir,, (;t tt Vf IIOen iS.

;Jas .Bl-oem.

lngaande 1 januari 1983 o.ient
volgt te geschieden:
a.Als men het jaarbedrag in 4

dit gebeuren voor 1 maart,
b,Per half jaa:::voor 1 maart
c. Per jaat: voor '1 maart 
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J, Blcem
penningmeester.

P.S.U kunt betal-en:Per giro 2tt"3957416 t.n.v' .SY Ubbink/Orion
Per bank inr.91"6A.37 "TA toílovo SV Ubbink/0rion'
InlÍchtingen word.en U gaarne verstrek'r, door:
Mevr'" ro iooyrAntillenëtraat T4rDoettnchem' telrOB140'26938
of door de pènninsmeester tel"q9340-24618.
A1s U rrooÍ' iieerd.eíe leden uit één geztn betaalt-wilt U dan
s"v,p" bij de'betaling vermeld.en:Yoor wierhoeveel en voor
welke pe:'iode 3

led"enrdie nog een gedeelte van de kontributie voor 19eZ moe-
ten betalenr--wordeà verzocht orn de overgangsregelÍng -v.d".kontributiebetating in cte vorige Qrion §xpres te raadple-
gen"

termijnen wenst te betalen dan moet
1mei, 1 juli, 1 sePtember.
en voor 1 sePtetnbe::.
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Alo,n, hrJ,;h
Pa en lla Rr terink zaLen tn Zwttseli,:,rLd om daar het vol]eybalnivo
eens te peilen" En uiteraard waren ze ook benieuwd om te zlen of
C.r-rchter Loekj. en zoor: !ob daar hur:. steentje naar behoren b.;d1c.,6.€n.
Voor Jercqr;sline en Pim d.e taak om tijdens Crt weekend het huis ie
ber,vi,ken" lilj.et echt noodzakeli j1c overigens, want een a,Sressir;f uit-
ziend.e he::d.er sprrngt ree,rs l-urci b1;'ffenU om nrijn autorn(,9_VooI'
ik iret po::tier leopónd heb . Het is een stralend e zonctegrnidriag.
Ja,cciuetïne d.oe t'-rj.e i/i a.s r fiet cie stcm van liieo Koorne n zeer nao;'ui<-
i<àf i3fc op Ce àchtcrgroóO " 1i1p 

-,,;óriit u-it een aanSí'enzend vertrck
!;eTOà o"n " .ti j ;lk'r:aar l- s vo or hern cie d?éI nag m?'aT 1" t b e6lonrie rl "

Er worot xoff ï;";;;-;; à;íi zLJn ze dàar íog niet i;àÍr toegekcri'en"

f'
a

íoo aa a

vraa.à of i:et feit dat je de bekenrie Pim
deel heeÍ ï, cFa;eleverd bi j het .rincl,en vein
I'l-rri, die orrerigens 5-eregeid tijcrorts he',,
van de ailerbe-L;,.n1,ri jkste dingen noent r

militaÍre dicnsttj jd, i.o
Raterink ben"l, hc8 voor-
een ba.an.

gesorek een vi-.ste ba:jr.n itén
zeg'r I

rrMisschien.
Ze weten hoe lk volleybalr eh d.aaraan kun je natuurlijk voo.r
een deel aflezerr inae een pg1§oon is"tt

}e belangrijkste reden voor zíSrt éénjarlge benoeming noemt hii
toeh het feit dat hij tijd.ens zrJtl studie aan" de sportakademie op
d-e A.T.S. gehospiteeiA fràd. ttze wisten wat ze aarr me hadd'en.rl
Overlgets Ëoopt-Pj-m dat zítra, benoeming verlengd. ^zal wordenr . ?-ok
aI zou het *"à, éen gedeelie van de bàan b.etréffen. Natuurii3k zora Hij

het liefst "rílr Èàà"""à"-àÓ uur ats sportleraar behouden, want rre@n

volle week bevalt me hest.rt
Blijft er nog tiid over voor and.ere dingen d-aa a11eea volleybJ-

1en en werken?I'Eigenli jk niet "ï{et vofföy6al1en worrlt me soms al te veel' Drie keer -r*::àin-

erè iru ue week vind Ík ni,eer als zat. Ik ben dit iaa{ ook b'e-
gonnen met het trainen van Heren 7* twee keerr €B de aepi
ranten B en C, ook twee keer ia de week. Daat werd me a'11e-
maal te veel. Fredi lrlellink heeft daarom H7 ven me 9v9r89:
ÍLOmerL" Maar het tra.inen- van d.e aspiranten zou ik niet wil-
1en mis§en. Dat is echt hardstikke leuk'rf

Vijf of zes keer trainen, zoals je 9*t ztet b.i-i b'v* d'e Ïtaliar'ren'
en-in hei 0ostb1ok, ztet Plm. niet zitten:

'rHet hangt er natuurlijk maar vanaf, wat je. n:odig vind't
fn technÏes opzich.t woia je beter. Maar heb je d.aar: zoveel
voor over? Ik niet" In heÍ 0ostblok ligt d.at natuurlij.k atl-
ders" Daar tr.a:-:nen, ze zoveel om, in het-eerste team te komen
waard.oor--à" uràaat,scnappéi-:-;i< gesettled- z:-i'n. Speel ig *"T in
hetnationàle team, daa1 z:-\ ió gebakken," Daarvoor wil je je
we] ult d.e naad. werkenrl

En die Iialianen dan?
tlDaa:r i-s het natuurlijk ook het geld dali; meespeelt" De! 24tu

*emi-proià" Éi; Èa"jö"oàrri ÀpeeÏt een internàtio.na1 die d.aar
zatït 50"000 dollar "Ë"aient"- 

Iedere kontraktspeler verdient
d.aar zot n (z"o.zn')

a.u).



2,-r " U00 Í;eït lài:j.Í',
ncr;ter lectere i,;Iu.c in ItalÍë z:-t 6eIci,Zelfs in de tweecle di-
visie.Via GaL:i,rlie een aardig mondje Italiaans spreekt,zijn we
iier:l vrert aàn cie weet gekomen"}Ien kennis van Gabi speelt daeur
tweecte d Ívisi e 

" 
Hi, verdient dilil.r zat n 12oo per nailnd " De spon-

-^.,,+Èur lJvL{tt, voor ecn ii*is en eer};nto.Ook kleding en eten wordt
coor oe sponsor Ecï'ege1d"LIlj spaarrt d"aar' ruilrr b,)0 per nrerand 

"Als '.:-!'.estudecrd. ci(onooííi is zi;n xostje 6ekoclit" 0ver r;en half
Jaar' .4àat -[rj terug naaT lirgcritinÍè,kii;g;t een irontrakt blj een
,rr'.,ent,;nse klur: voor b00 p"m, en ee n oaë,n" iila"t wil je nog meer"
-Die is P,-Laa.r na ztn riertil,;s'i;e.

-Staan ons in irieoer'-l-e.no ock ri.ergelijke toestand en te wa,chten?
Dat Ktt;ï:eri ze I!Lel. t'l.oclt voi:.i: elkaar.
De oÉloriJVen riítr i,ci.,i,en niet zoveo-l- irtteressje"Zei<er niet in
o eza L;;ci.

JÉ.lcqu.uiine; ot'Iíier'i:r'r:-..kt íLcÍ, f íis1;re K voc-r' egtr volley bilf bcricr,t van
rrL.rn6s oe lijnrr " vol6,,eits rle tl e eii Ï ou.tief bericíi'f " "en Turkse ploeg
zaà tot cle fina.i-es z'tlft i-oor'a,ed.roiJL6ct'r."?i1,, irieorit dat iiet eL'n Fran-
se ,<1u-o Ís.
ïie ii.ioSr:f c-ren nog, eveil OV*r ce ;;,c-el-:. rireid. '3.a.+u d.e f irraies in
Doetrr-ci:uiii lespeeici ot;?*(\ vioÍ:.c:- 1.I."v. in ,e;-ver'(3.)

Dat, zaLi ,ve l-- rn-uerèssant z:,)rr vcor Noe-urlfciieir."iiet zoa natl;ur'15r<
aefL Íiao) ilOsiCn iil e +, ztcÍt iireeb,rente]] , ti,aaT hei betckent OaJj{ een
eíiorÍí, sru.< rci<1ar,,e vooÍ' l:,et vo1f e..,rba1 ,en voor Doetincheni uiter-
aí,I'ri 

"

ZILVER.BN WATJ{OI.BN
veze r;,it;,,er'kinó breni-;t ons eigenl!k ilaar ie direkt,e aiinleicinS
voclt 0.i+,, i-ritei'view, riiai; riisttcrrien niet ietierr:e n weet is, ri.ai Fíln
pals :-s oricersclieii-ierr iilei twec prt;zert. De e ne was die vdn c1 e oe-
z;tLi:èfi.Ltíe ialnue1;;xe volteJ0a1Íiors,d.i"e Pili uitriep tot volleyba1-
1er virn -rrr:'L ;'c\"'l.r' 1't<,2 ,
le a.ncLe-i'e i",re frd ui L.,ere-L,tt door de Stictitiril, Doetinciri,:ni "lO, ue
2,r1veren rialiÍ,oicir" l)at is; een i;i'i.;s ctie ja:,,rI1;,rs worcl L r,i Ítge reik L

à.Ltri uie;. ene (n) ci.ie -Joeti ncl,cii,- ai.t ;e,àÍ' net óeste ge;li:'.:ri,oót haeft/
fta)^.\t.'-i'

)e )-;laLS iJï'.t Desraàu u-j Í Ne í'sonen ciie in feite nie*us ine t
St,-iT, 'a,= i,.d.r.Ui1 :,UuL,uti"--:Ot Z.Í. -l-t.,('-'-Cj-- *rI i-gr- JCUI .- -

éT:àaE ZL{;íi Oat íie 6u,rre Énte ioetinciie;i, ce,lenc.neio kri;5t, crn oIi
cf ie rliàfiit- Í' o " a. rii.euv;c oedr-rven oin.l^e.r'i .re ïTetrzen Le hal-e n"

0p iÉ,;ri VÍ'iiàg OÍ Í,.r, riie írr,,S.Larr Oclt CC;:t ver,-1 iend fleeft OarSt
i)iru i-n ricjiaterlacílerl uit:

ïk lt,rb er àaacLL rOe() Yal\"
i,i'àLLr tc.,r:r:, à11, j e zreÍ íroe vaa.]c Oricn het a;f geloiien JaaÍ' op Je
t.v. en in JC k.r.'ar;!ort verschee;n"""lloetincneil stoiid dus tocli,
lantlcirrk cJez\eri beirco::1r.;k in iLe l;eI-ang,stel,itl1.
i'] I n ,-::co'r,s+r,{, .<crixu::r'cnt vocr cieze iia}ii.ol en vorii.dc over'lgtrns
cte rrCiiVrrfiÉ: L e€Ít i-tLizerr.ting over ,Doetir,choiii"

-rvi.r.ar Iio e vc; e i-f ci"t i, , za I n pI'i-j s krli6len?
Het s trc0it .je natL{uír1ljK"
iuiir.i,.;' ne L Uï:a.pIi,,.s le was, da 1; rk net nreuws zelf in rie krirnt
íí1ocs-L; iczíJí\.1,r i,,ris;t íioi, v.ir] nÍets"llritie;i (aiscr be.l.tie me rs a-
VC::.i,, Ci)tZO vL;ll:'r1;í jL€€ri, Zí)-II tlt:.t Je cre rf.í.nt geLAzen r:ellto o o "
De troliae; avc;i;t1 k,iàÈ n?-v in c"e sportir;tl al bei<encl"" Ik begreep
o-an ook n j-e Ls van di e oprírof'kirige.n daar'.

q.



I)euotrcliir:.ns vrrrul rk iret eeri liele eeï'. Bllkbaar heef t het toch
1i,cIr'ul,':- gi€.Iili;akt vlat wij trtet 0rion gemaakt heboen.Ik vind. iiet een
ller;e str;,ing vaÍr oiis Eo€íie se tzoei van vorig jaar,

íic)eï' wt-lt'ii c het Cesi;rex onder'bro[e.rr voor d,e radió.lt{e horen nog e-verj cic staritien in de Eafiipetj-tie r\a de wedstrljden van het afgé1open
viciriroliri, i\iiLcia.'L ecri twrerle; kop roÍ't'Íe is Íngesóhonken r gaan vle-wat
'.irrrpi;a' in oii crie pcr,'s!)11 tji:, I

DeL is natuur'Iijir een sub j cktíeve zaai,, 
"Jouriiaitistcrr- gaàn diea,r'lieen wàar ze denken d.e l_eukste wed,strU-

der-L te zvlLeIL zlen" 'lrt KoÍnen dus alleen bij topwed.strijclenr eo
di:.ri is íier, losriscil ciaj; ze iri, e Èn kruic ult d.e hoogste "regionen
Ï*ï'C C.n t ;,i.rtr-Èji.

?f ii. ,:i:;1;tr eÈLs r,t,t'.,t' 1 ,,.r, Daii-Íii Vari ci;.'ie Ja€en alS ik herri Vfaii],g
w1r: Voi,í' t'tCLi, Llc ,Éste voli-e,t5.r,L.ier Van I'Jeclerlar-Ld is.Hij bekerrt
t1a"t-ii; ,iz-,tLi: e j-;e n LijrL riooi Í, za ov,ií' nalgeciacht rrr:ef t.Hlj zov zot n
s1;e ie.i.' ri-i e t, ,iile ,,.t ; j-:ri,i;Ir Or'Íc-rn zcat{.eIri

J'r: il;i:L'u itg"Luir.rÍ'11,,, -rri-c'L i,i}i-i:err iiie t, lrure volIey ba1.kv;aliteiten re-
i{e.iIiíii. iicLi,(r,e,rr. I,r '1,aL\ uu.7r re,<eriiui; nouden ritet dingen als: }roe
i.;:-1i; a1s Írreris.

Corrs'uar:crr;e?
ili; isruilrrk r,irtccriniuí,o!r iiet oACnr:1irt één van d-e beste spelers.
ie '/;a1\ íi()ií, rrcie Cruy -l, 

j.trvair l,lt--,"r'1if -u noeíiien,
Ti:.ii,iii,eli ic,1,., eri cr iri .iil cti,rr'1a.l.iè overi;ens àterIoeC, rond.
]',1a,:.ii-I' -irij i, itir, c vaii.l r.rV" ri.u;, lairci i,3-,LCr:i, Ca"t luf t j e noi-,it. Die
ji;íii'aíi.S D;;i iIllLt;il ai) 7::At l. ,i,;ii.,t -l-ir,rÍ Lr,rat, Cli l'.ie tf if ingn ZOye:eL
ZOttr Vrii't-ltlt'L,it. -i,i,",,.-l- ;,-. rio-il ...ucÍ irr"OOX .-:.IS rVi, Vijf keef pef
vi ;:)+:|.. ZCI-i:?I- r-r';.rl,i;.- irr-i..i--'r;tr ,', È uc;t i-iigt. Da-aLf'VOOf beginfLe n Wij

O;r, vu;,i- ta t-[,ti-e ietr .'r,,,a.
,il l;;ei, ul-t;-i: ::.ct ; i'..1",i, ' -i :r:'li ual;te sl-1 irigrs uit rtet buiten-
1a.ri ri ?\i!-t T,í \,L'i,/.,.t;r, zuv- :-c! .. ii..,ajrricn tíroEelrji( Kunr,en zi;n.-l'.ai.!'
Irílo 6 o

,|-;-;:ili"t,r,itt;rt'i'i:iilv.ri.Lc:i .Í' .,,.ei-.i<r'[ir]i tr,Ls die, zoa)-s IJSia.r.terwecr v(:jl.-+",.
U-L (.r.i,i:_Uil:

iJ:" ;t bi;r"ir'i I ai,i oilrj o-i, i;t-;li r;ea,uvCJi. ÍrrL,íte Í1t oii;daf t er Uee n ac.inVu.L-
.Lirt. w-li,.rLi ja ir^ Le.tt-;,; .it"ialr,ir:s K,tt?*iti"
ili:,0r, l)ijvoi,, -r'Due io, i<i";tiii, tte:.ài' €;.L.ítl-ei u-Ln; val] liet f iet àa'v iir e{:jrl
i;cc:'oiceri vliisel'-1";;.ri,cií zctetc",:'uiclui:-wist't,oeva1i.i- ir;iii.iil,j..
;;à[ LlU* "È Ao,iii'i)irll iiti::,,(, tí]-i. 1. l-U,r ii.ee"tt liOStte fif,,. l.:in '-l,t:ii;;ol'l.;c.ir -í.ir;u'-'i,-L i-. I L;-, eIt i.,a.tt.Í' i)t:.<-T i.;.1; i;uib.J icÍteit, Gaoi is, wat dat
)r')*treÍr.reÉr,5-or.iutc-riól-'Ér-;! r-ev/ecs't"I).tf, b1j;k't, uit al1es.Zt)n sp(i,"-
i,iiriutl;;j-r'e i;d:llcr-' yaj). :.:,1)í:ien; da:. 1 is een idealc speler voor 0-
i'i.oir.C,;k Lirii:r'ttrrï.ioewel- riiri.'it;r' ztnvol dan Gabi rzorgde voor
r)Ltl).1 :C]i'e] t.

lícef c ue siJoÍrsor'rl.i-uiini;rÈi;ïi ,,i.ir,.e vrriger in d.e L,ap wat betreft
- 1)e tr'aiiri.er', oi ule L.r'oe-1, 1aëpài=.Lt oÍ we ielrrand nodia iiebr.;eri.

'ile vÍ'a.?-eí\ iioollstens oftt ectt ,',1eiire Í'iriarrciele b.,Jclr'age o,i: ierrlatntl
rtà'a;: lie ciu.r i,nrii..i "Ue iiei-l-sn, Yer-'iicr' YJeot U D Dink van niets.
I.j0i,;-nr; ls a,ccli liti;r'1i-r't.Ce1ur ri6 niet.

rior, t.re 1a::ri rij i.r zrr\ t ::iiirter:s iri.] Oliori?À1s j e eí:n í1arde kern van spe-
l-els rr.eo', iii-e a} zötT\ 6r'l jaar sclrÍ,en speleri,heD je da.n ecíit eL'n
t:'ti inur no d i;. !

Ju i,i:iL na.ti;;-r'ir.;k vsrsci.ji-lienie typen trainers,
i',et S;eí .Iia.r'touris loopt ire*, soepe-l"8en keurigernette Iilan,
,l;en vricnciell;K iitens " §n zo traint hr; ook " lleel anders dan
l,',uri;irj,, i;iielsielit of Fi.irr'l 

"
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LUI
Piir n.anoeuvï'eert hcel voorzicirtig, diploniatiek. Ik herhaal mljn vo-
rige vraeig met de toevoeginp, of S j ef dan ook het type trainer is
waar:ran hij cie vocrkeur geeft.ïr volgt een lange stilte.Uitein-
cie111k;

Je rrro€t rict zlen j.n het licirt van de hele groep"federe groep
heef t in el..k 5r;evaI een ste::ke hand nodig. Een l{ichels- en I-{ap-
peltype" Ieder mens is in principe Iui.0p sportg;ebied rioet Je
daav'van uttgaan.Ze moeten je achter Je broek zitten.
i,t,i; a"Is É,'.roep,heb0en gewoon ierrrand nodig die er achtera"an zít,
i'-urpny o"e ed ciat niet.Je moest heL zel-f riaar bek:.jken.Dat was
ztlri zttiairt<e punt.
{ce1s Eein d"eed" ctat r,ve i, en d-at vonci ik het prettigst. S j ef doet
c.at ooK r,vc1 ,r\títi::.T' vooral op .[r:l laatst rrceÍ't hij wel eens rirceite
die dl'uk eioÍl te íroud-en;oÍÍi riiensen te olirven stimuleren".Dat
tris :-Ií soriis vrel ce]1 ccet; e. S; eÍ' gaa.t et te veel vanuÍt dat dat
vanzeli g;t"aL, voorai Dl; een ervar'en spe Ler.
/tI; ,; e eC.rr 7-,'..:;Í'€ i.-r, aC:.-".e1'oe fi"i jie LUrCt€;fií je wel eens b,,
deZel-l':Vàr'IoV(,I-à :-da-!'eí.nS e:'(.- í'3Èl,e fu;t-1 aan.i'-i,af da" ÍS
íjatii;r'i-!i{ rrir:r; ue beooelirr5:",rie1 IÍignseli;f 

"
Iioa,.r al s rk echb zin hea,cian neb rk nieii,anc nodig;dan kan rk
er .Let r,,eI' -ue,* enairi'I ó.LaYL.
iil;,cn dr., àtt'Oep r..ontt net wel eens voor dat we ei-kaitr tot d.e

oi-iie ilOetet'i i'Oepen.Dat wordt d:ln ii,eteeri uitgepraat.Daarvta
i,rïr.?-,ï. í.rË t 1I1 e Le tjii €:e!, stt^k oeter.t'le kennen el-kaar ook a1 zo
Larig,c.a.t z-örírLs gelu-k,;i;, niog;e1i;k is.

i:oe zLL i,ct:net.J.e bankspolers?Ko;rien ciie ooit nog ecnt aa"n de
oad" oir 0-r'ícrrï

tie lcc círe e-l t d.e -laatste ti;d regeltnatiE;"l'ia:ir ia, ie irebt Fred en
Ge.r'':+.r:'r1 ria.ar staain;toevallig d"c bcste middenspelers van .ldei"cr-
1ario.;,1bcrtj. is voor ons erÉ, be1a.n3,rÍ1k:een harde klap en ecn
gocd b1ol,;.lle l-aias is z'rr pass wat minder, En j e moet als vo1-
it,; ct j-l *r' con ;<cnstante wedsbrqd. kunneri spelen;ailes inoet re-
tleli;r :'un1,;tiorreren."lliir, ztI; iiret, lietzelfcie proDleern"lleíd-cn ken-
ili,.li i:)àrr c-i3en tr:rortkonrinil-en en dat rnaakt iien i.n de tr;eristr'1;-
GeÍi cÍ\zí:í.eí'.-';iariiieer ziJ tntezet word,en rna- oat niet ten xoste
iaan vàrr íre t *ueai0"

V:à?,{: r:.'Í, -uit6..rn5SpU-jrt Or-r-u !.'qTL cilen iCàZe.'Ze K1-eze0 ze7Í'.
e-r'Dt, bl,rVerir!ftZ.ítÍ'irieestai OÍ, oe 0i;.írdrCf efÉenS and"efS Spe)-en.
'Ze zli!1 vero.er neI(rr;ra:;l- in oe oÍoe-Q op€,enotiren" lJn z,e maken ook
va.r) aJ res filee"Euro.;acur.r.ivonï;reli na^en een hoop goedrdent< ix.

vvàt bet::eít rre se-l-e,<tie voor het iiecierlandse tearnrklikt net ook
irl.leiiiaa-f zo 6;Ocd?

IK ztt ei: rlu aI een bencrorlrrke +r,ijd tussen, en j-k neb aI neei
wat sele rtles meegerÍiaa<t.i|aar oit is een selektic, Cie op d.rt
noriie nt i'ret best tuni<-bioneert van al1emaa1"
;iac5lirrri:,ng Ís een bezeten rnens "líe heoben een 8r'oep o-ie nr.i al
tuier. i:r:r. bij clkaar is. Ha;cirrnang selekteert nie t al1een op goeC

J qua

slrelrrÍ1erar c,,ol< op rarakterei6;ensctrappen;past hi; in de groeir"
\land.t^.tt.r diit ir1; ook. za twijt'e lt tnet 0onstands e.Zo iet,iand als hi.l
iran cie ooel oet:oor'l1,c vcrlesterr"l)eit heboen we er nu niet voor
over, onr in me j- rie .Kv;a,l-if ii<a Lies voor cie EK in 0ost "Duj-ts.l and
te nàl-en"lie jiwaliÍ'ikatier'ond.es woro.en in i'treder'.Land 1;,espeeIct,
t;ris ia.t iiLoe't, erin zt'vt er\"

6.
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tlerr rlG.rrood uit bv. Lta1ië,zou je daarop in.61aan?
Dart ntoeten eÍ'we1 vette dol-lars aan vast zitten.Als je er naa,r
toe i,ài,.t crÍi te volleyoallerr, rran moet er wel geld- acirter z:-t-
ten,and"ers is irel niet interes;sant"!,)n als je dle kans r<rijgt:
Je zori we1 glcr< zl1y\ als je er niet naartoe ging.Binnen twéé
Ja"a.r lreD Je daa..r een oedr.ag op je bankrekenj-n5; staan. "..]iaarda.-ir s i;aat t,ege nover clat wer,ken hct belangrijkste blijf t " AIs
rt< vo16;enc1 Ja,àv ë,ccn werk meer zou iiebben en we krijgerr zot n
aàilooc. " , . Je ocnt gek als j e het niet cioe t 

"It< vl.-aag; cÍ'Uburnk góec1 oetaàlt.Pinr steekL een sigaartje op(voor
ce LUz(;J-,:;_,1-{; j.d)en Ze1*-i

iiet xost rile alle ër, r;ààt gelo. Ik kr,ijg lieleniaal nÍks,
f,ia."::rUur-.ink iieeft we-'l- nele leuke gebaren.lïet is een irele fij-
ne sponsor:een ct,entJe,en viÉr-E te cirinken in d.e kleedkamer na
a"r1oo,o van een |r'uropacupweo.strijd"j)at zisn dingerr ole 6;oedaansiaan oiJ orts " Je rrioet nret ve rë,eten dat rlat Europacupavon*
'L,uL.r: (ierr Íioop g;eLci xost ")aL oetaral t Ubolnx.Daar is een aparte
L,eÉ,r'c',int, voor.Het lever't hen natuurlijk een noo} puDliciteit
o,r" Ik r,"ree b zeker dat de prioiicitei-t van het vorig Jaar rui-m
íJ;;\^,eeL.t 1e,-eít ce -{os.'- èftic r'i {ceri o_- Le l"v" , da.t r-adoen za
van te vori€rn ock n:.ei -ec] acir-u"
Cok QujcL: iieeÍ't -reel voorO"eel genaO van Z,iYr sponsorirrS rnUer-
tiJ,i. I t Is alleriiaal- Quicx wat err rond locpt in de vol-leyoa1-
v;e.rel-d.,

rlet 1r,,,<+" 1,oeva-liirr-rmaar'waar gebeurcl:Ju-ist op he-u ntoinent d.at we
het; erOVeÍ. Iler)rrpn .t.c.t. dp. t'r:Vaar'1ijk UitzlelCle herdel Van ZOeVen
6r'e t-16; z.in tr;;;rr í" "A;" ïain Píni'-s ronclslingerencLe sportsciioenen"
Fri, Kr.jg-r ecn ourle pantcíÍ el- in ru11. Daar rnee 1i;kt nii bed"uiclettd
rrti ytric-r f crrv'aui *en.

Ter afsluitirr6l van di+. intervÍe\r rrreldt Pim dat hij Eraag nog van
Oe 6ci egenlicid ge bruix wi] niaken oni nog iets te ze&1en.Dat rlag.

v're ne or(jt'I d,ri seLZcen twee H" C" -tnuiswedstrijden geha,d" Beicte
i-^--.--.. 

---L]!vr er-L z<i.t irer; oorivol- " l\amens het hele team wil ik graag a1le
mensen beoa.n,ren í11e oaara.irt ne o [:en meegewerkt: d.e he]-e organj--
satre, Í-iet puaiiex.Aan nun entnousi-aste bi,val, cok rn tl;d9..
v,laarin lret wat rrinoer zin.rri,eDOen we veei te Oanken"De OriOn
lLxpres wor.cit nu ooK ouí ten 0rion-kringen oele zen( I ), dus drt
ir,xt rne r:eri Eoerte 6e-:e;enneicl Ojii ook ai-l-e n1e-t-1eOen te be-
aanken.Zij ;ieniel,en van onsr Lí'a'dT v/1, ook van hen.

Ed dy ltraOern

V r er-n,o f s;'ré ocn ti, e irio..l I Twe I 1 c' Zat er d,ag en zondà.g,1 enl r\ .:--.^ j
I JIJ.TLL o

*^+
IIIU U,ill-e d-.rniesrheren i<lasses en Junforen. Inschrijving to t erl

14 aprll"Fornulieren bij H" van Haarlem.

B.



I,öwry".tq?/\,
ii'-L iruiuii,c vo-1.-tÉfDa.1seízor:n ver'l-oopt voor iíercni lret wisselend
i:Lic(-;e s " I n net i,,e;;-i.rr líjoest een aarntal speler,s wordcn in6epas t,
(it,-c;i \.v.,.i..r riod s;teeds i.,o olesseerci eIl ook Eelc o zat wcken in he 1, gips
lÍie t öe[]cí1eurd"e e ÍrKtrl baind.en" Desonciartks werd er succesvol gespecl-d 

"Ïoen ooK nog r'ini ltaterinx 5;eolesseerd raavcte werd da.t steed.s moei-
1i,,<er'. lten aLii.rrtal ver-Liespartijcn was íiet gevol-g.

l,'ei are noÍ1;;e zOyà, werd teg,en Ce tluropa.cupwedstri;cien tt",;(;{:n ,'Let
Gr'ici<se O1;'npra,iios Iiiraeus aalrgekek"en";da de succesvol vcrlojlirn
uri,wcistrr;ri rïi&&rtc iecel z\cí\ op vocr d,e gena.ij.eklap ri.Íe cian wel-
eve ilt :-n íori; rJ i"ir 3a:'',,.c 11 ou -Í;or() en u i ii;ed"ee .Ld.,-iet nrocht nie t iieleniar'"1
7-J z ;:: . ,',i.;'. i,;-^ ijiiCii iiri"r'.i ri,:ie t't zlcti nOt, we1 d.e vijf de set wari:.r'in
u,.; ,iic L \ !:.*1 i+ o1i ric t rrrpi,eÍ L j i; a..1rt irc':t Iangste eirid troi<i,:r':n, Je
íj.i LC.i.' i:Ii c.! r.a.l- waàii voor íct ta1 r:',.,r<c pur:liek zor'.;,rtt> zu-i."i.e;n wi; it j ot

;'. .-: i, . ,,t'
-f,ur L v:l .L a)\) .t.tLL.

j:,i.t ze iiire .,e 1d.-b ,tci{ voor oe e erste weci.str,jd Írr cie tlve;eite ror"'ce.
,'uí.rt-u. ilz.C !iu,-i.oLÍ':-.1 ee.. stu.ii siull-írKr,C1';<ef Wat fesUlti:.iïtr Cet:'c-L tt
oc( i.i-i-ur'.r,cei'i; riet,our'-rliei< dat werreroui iri 6r'ote gei:rJ-e naaT ie
s1.r orli"t,a--1, !::;:.'',o;ii.J Í1 *i às voor' ve<;1. airibi.ance.

irL e L:íj iie -r:r..'l-1,.,,"c $1'u(;r' tt: ij,oLrlli spe L<;ti stiiiiule ert C;r] oj.ili"Herenl
s i;tl 1, ci' oa,a..r'e,r,, Ir',, s o, aíi', alre suSl por ters tre becarnk en 'voor itun
alri!,icz;i,,;,eici trlCcns ce ccríipct,itie- e.n Curopacui:wecist-r1jcien"
7)t:, sre'n-ii vàit ccír c,€.r';'u1-;,<e uroLe sup,t-rortersscharc- li!àt', nie 1" oÍi-
uer-'l;cria-u i.vo.r:àeir. )at ock ci, ;nitid.ere v;e ctstrijc"err zoveë L. rire nsen d.e
r../Èi. irz.ai: Cc rra. l wetcir re villCu'n is vo(,r ons er8 plezieri;,"

',iet'z-,r:-l isoi'i;,it:nci íioy(:r). -,.0,.; ia-u o-l ce ncí restercnde wedstri;rici:L
tLezc StCu.ai ',:,trl_ bJ.vei. uestae^:," j1'",-ro!acu.-,lvo1l e;;ci-.1 zal ort se izoe n
r. irl-- .i,r,i: j-- 1,i: z)-Cr, z .1, :a- )oe'.- rlCl^3:,., ,'-l :-Ciei- wi, i:: cie eincj rOnde
Cel- :riluL *,,e íAfLttcft KC0.vír.
il; .i ;; J:vuvrirr zrr.Ll-en bup;Jor.'l+:r's van groot 0e1an- {\)naoYL ztin. " " .

lii,,ast tc ijurj;ror'-tcí's r^l-i I i{er:en1 ock uj,t,rlruk<e1i;K oedanken al-1en,
--lL ,-r-2,'; ,i',ït c'í' lrii: i y;s r rii6-i, i.t-i-e Op eCíi oí artd.e-r'e 'fi);Zé be trOk.<cn
:(,..:l; ..Ís,,r::u5 t )',,, r. lr, or'::,[r.niEir.t j e van ce werls uJ:iJder] vo(iÍ' i1:i:3. Al-s
i;r, Í;ir'' li i, 1.,( \.t (::Í'r.. O,ai-t -in ioctj.nCi.icitr verr.'ictri wo-r'd.t vc"Í:1".c1i.; kr;.n
I;r(, L ,jui-"t:r ítii:;,.r'riit;e o-r.'-riii.LsiitÍe s -i s oï' eil1e i'eCen otn t,.r:r.r ts Ic zi}r
op \ri;,i..t e lrze 'v €1.'utrr.,i.ri.: l; lecdJ iriílar weer rilct veree nde rrachten
ur)Jí'crií[,

1ii; Íia11*17 lic"u eil-1e '; n a.a.t .r,et i;eii, varL iierenl geiterno.liiiaf t bliif i t
!.it€:,it! zc).Ker d i;t va.ll ill- <j i t wer'< il intr,en ci.r; -,,i erenillitÉ.: "

),. )-.,.-+l-!uuotLi'_!,.

iletrk iIC u,íe l' , ÍtlaÍIiUlcr
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fuM
Ien groot aantal mensen dat zich naast het volleyballen nog op
andere wijze i.nzet voor de verenÍging, verscheen op 5 januari in
rret Bowlingcentrum rroor een kennisma,kingsavond.r €ï1 waagde zich
daarmee in het hol van de leeuw" Het rroet bekend worden veronri.er-
steld dat het bowlen, vooral voor volleyballers1 €efr zeer gevaar-
ljjke sport is, waarbil regelmatig sprake is van gekneusdergébro-
ken of gespleten vingers, Toch verscheenen traiÀersrcoachós,
scheidsrechtersr efl zelfs de voltallige 0rion-Expres -red"actie,geheel vrijwillig in het beruchte gebouw aan d-e Cronjéstraat.
(De laatste groep was natuurlllk puur beroepshalve aaxnwezig en
lietrzoals gesuggereerd werdr offi de gratis koffie en d"e twlqee
door de vereniging zo gul beschikbaai gestelde consurnptiebonnen)

In de bovenzaal van het centrum oefende men d-ruk kennismaking uit,
maar uit tiet voortdurend waar te nemen nieuwjaarsgezoen, werd ge-
concludeerd dat dit in veel gevallen al niet meer nodig was"
Dhr. Booy hield een korte speech en bracht de aanwezigen ervan
op de hoogte dat er bij de uitgang een trkerstpakketfi lag te wach-
ten, (te weten een d.ocs bonbons van fl1nk formaat lijnen mag je
ook aI niet bU Orion).
Na deze heugljjke mededeling kon men ztch op het bowlen storten,
Uen enkele àaieveling deed-dit dan ook vo1 en'bhousiasme, ztch
onbewust van de vele gevaren" Maar and.eren wierpen bezorgde blik-
ken op irun tere vingertjes en dachten aan hun vól1eybalcàrriëre.
liet is zuíver saclisme orn rrolieyballers die een soepel en lic.nt
balletje geuiend z\n, zatït zwaar joekei in d.e hand te drukken
waar zelfs een gewictithefÍ'er nCIg moeite rnee zcu hebben" Iln he-
lemaal eng wordt het als je bedenkt dat er bij de ballenaanvoer-
machine geregeld vingers tussen twee ballen worden gekraakt,
0f d.at ei sorus rnenseà ztjn, d"ie zb hard gooíen dat i:un vingers
in d.e gaten blijven zitténl (,fàà, ècht waàr). Geen sport zonder
risicor s dus.

Bovend.ien druisen de regels van het boviien regelrecht in tegen
de princÍpes van ieriere recntgeaarde volleybaiier: hoe komen ze
op net belaehelqke 1d"ee ori, ball-en over de vloer te gaan roIlen,
a1s wrj er a1t5d alles aan doen om die oingen er van af te houden?!
Ivlet sliashen, blokkeren of uit het net vissen hoef je bij d.eze
sport al heiemaal niet aan te koiri€r'Io l-aaí staan dat je wat hebt
aarr je zo,pijnlijk ingestudeerde duikteehniek"

Nee, het was een gezeli-ige avond,, de bonbons waren lekker (we1
erg snel op, of LàA ci.at àan m1i7) utaar het was een opiuchtÖng
orn ongekneísd tiruíà te konien" liopelijk; word"t de volgend,e kadera-
vond ïn een wa,t vo1leybal*vriendelijker orngeving gehouden. l(at
dac-at u bijvoorbeeld van d,e sauna?

lo.

Trie I lrrei '1;.
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i{aoat we onze banden g,oed rradden af6,eveegd op d.e stugge kokosmat
reden wj.j met onze oubbeldekker vol fanmail de sporthal binrien.
Onze ogen puilden uit onze sappige,holle kassen van verb,azinS,
want wat ztJ noÍ' net konden waarnemen xvoordat z4 ons het z:-cint ont-
na[lenrwas dat er ]rlerrnaar onze rnening; de grens van krankzinnig-
heÍd ruinischoots overschreden werd"Wij zagen namelijk door onze
j arnpo t-c onta.c tl- enzen r ge c cmple te erd met sàf s tand.s bed.iening r via d e
i't<a-oet ,, ,12 volwassen 

- 
Éerel-É rnet ontblootte kuiten en_ q.espierd e-

"dijen,gei'ixeerci naar i Dal-retje loeren,lviaar het kostelijke van a1-
Iós wàr,en no6 d"e,doc;r afizë f j-chtontvlambare zakcomputer weerge-
ven,12-11 ,.anr;.,.en en vrcuwen die schljnbaar hj-nder hadden van vlie-
ten d.aar zr) iieftÍge schr-rcrbeweBrriSen maakten met hun hoofden.
i,lad,at wij nog fiieer v]'eemd e f ió;reil ontd ekt had oen, d ie op een of
anoere ii.arrie-r, ook cieelnan,en àan tiet r-rankzinniSe geheelrree" !ti
onS cie vraa"g wat cJ,eze niet zerr*wtred,ien geplaagd'e mensen bezielden'
Met geluid,sappar,atuur en een i2-l/- kilorriétèr 1àng verlengsnoer -uit
Sarrara belac,eirr t"t'.lz;rre;-i w-; ,.ou, vier ouistere Í'ig*ren' beginnend
bii:

Dlri Dti!;I-t.,r-l?.

H"+li. :inía-t is uw functie binnen dit absurde, symplistiscite- geneel?
Dw" :liou daI zo1^ ik u eens naarfijn uitleggen.Dg ene t jolkt Op

het scÍloolplein en ik d"weil in d'e sporthal ' -
H. +lI. ; i{eeít U d aar een spec:-ale oplet{+lS voor gevolP-,d?-

Dw. : (rreroijsterd door o.ze ;;;;i*rràn"id)Jà, natuu-rlrJkl l'iormaliter
di;urt d-e d-weiistu-die J Saartma'aa' cloor d'e geringe praktijk-
elvari ^i ,.," o it< et c ;alr v9?r nod'i6 sehad: - .

ï{,+l{.zviaarorri 6eíenh, U d.it r,óroep hier in de-sportrral ult en waar-
oííi niet zàats gebruikeli;k in d"e keuken?

Dw " : iiet zt1 ;; o"rr5orr. ,^ ,i1t, blauwe bloeci ' Hier krijg ik een over-
welciigende kic< van erL als ik nle hier in c1e sportiral gelult-
.t<ig voel,wa"aroir' za| ik n'uzel f dan pi;nigen d'oor ln een or-
C.ÍÉaire crrisitie te Saan crweilen '

i{,+H.zia- ons eró interes;eert is uw ervaring op het a'ebied' van

Kwalrteit en kwantiteit van ver""Àif iuÏde'nierkeí d'weÍf en?

Dw" :idou,k:jx,d-at is afi'anrei'rk vail net d'oel waarvoor ik ze ge-

DIu}K.lilsieijiaílo'weereensZanod'igeenali].vluciitopd.e
buir rroe t lr,aKen, dan ivord t er van. "'!. ver*à:ni ^dat 

ik nret

"Slu.r,k,, iiet veid i"=pii"i,àà., Sluikre,(zo roelir hik herrr aL-
r::-r\:---u-iu / r-rr no-t j-rne d e "ààntrgó- 

sri!stantie absorbeerd' '
Dan iLeo ik ook noà ;ó;iu3àrà4"'oie i-k gebruirc aa:n de kant
varL de tegenstander ,Àuuí à11e"rr,want zó ben ik,a1s zij voor-
staan.Dit oïí d'e atzLt enigszils te verrnoeilijken'
lRoetsieÍ,cets j-e?r ,r.rii"*, ï* als ik hunieurig 

-beunn en snel
í\ea.T riuis vrit.Het ";ig;-vócrd.eer 

is dan dat d-e kleur' tni;

weer' d-oet 6ilii'laciten "

Vervt.olgens togen wij il'et ons irele hebben en noud'en naari

lal.



Dli BA tl til'tJ01\Glii\1

ir. +J. :0ns is oi;ocvaircn dat jij constant balten wegrolt.!rat, is
JCuw vt:rk"Lariri.-, vc,;r Ceze rranilelingl?

?'" :"Ta,dat i.i;t heel rrioeili,;k.iiet heeft nl-. te nraken rlet oe wet-
;i,at-igneuen crer riatuurruinde. De here wereld d.raait om + en
-poleri.i',:u 1i"t net Í'eit daaz,, dat ik berr.oor tot cie +pooI en
oe zc ball en OeÍroren oo{; to L de +poIen. En aante zlerr deze 2
p.Ien eLxa.ar erf'sto i,enrvait ir,i.; niets and.ers te ooen d.an cle
oall en l' eg te rol1eri.

l:i " +ii . zt;:àaT wàí:.rorfl altijo in dezel-f de richting?
i, i )e7-e ricrrting vrord.t bei;aald, dorrr een aan verand.errn6 onder-

íteYLS,e i'Cf't'rUie.
il" +ii. : ii'iricl- J,j d.1t r;e i.i< nie+- c"rntietelijk s:;i,li-?
J. '.;,t:'.t r iiuc ;iot;,t Ïj (rÍ.'0lr .Deze eni6szLï'tÍ: intelligeritie vragelrde

t.'.;a!, ; O q; i- L t;,: e fiOTtI' .

iJa i.t il crrÍ'ieuse vrad.gsesprek sclloterr wlj het voi-gencle exetrrplerar
,'_. tt.

DE iIJI{RNCI{TBB.

_LT

ll o

t"

H. +ll, !lrlij heb oen opgemerkt
gen wij ons af hebben
kingskracht voor U?

IJ" :Ik heb mijn hele leven al in
zeg8en,acyr je went eraan.

-:: | 1.]

i"s,
t I ri-l

ma!

1I o 1l- o

iTl íl

d.at U aiitijti olj een noek staat,nu vra-
hoeren misschien e.;n bepaiilrle aantrek-

hoeren riioeten staan en rk moet

+H,:I'*aarori heeft U een Ylaggetje in d.e hand?
:yroeger toen 1k nog;oíà wàsrstond ik ééT dag per jaar net
een órie-kleurig vlaggetje langs de wegrin d9 hoop eel
glirip op te van[en vàn dé koniàgin,En àaar ik zeeT gehecht
Éen àan-het koníngshuis heb ik mii,tlidens mri+ paqvi-nd-erstrid,
bezworen eens in àe twee $Íeken n1et een oranie vlaggetje
te zwàaien"

H,+H.:Waarom juist in deze ruimte en niet op straat?
I. lyroegerltoe4 er nog haast Seen sprake was van rnilieuver-

vuitingren ik nu .ràtbau., bén vooi frisse luchtrheb 1k be-
sl-oten oni het zwaaien met vlaggetjesrwat je ook P'l§ soci-
aal !.rerk kunt opvatten,in deze zweterigerroklge rumoerl-ge
en naar vieze asern riekend.e ruimte uit te Voeren'TuSsen ons
gehoude",íó"t ik ook toegeven 6at deze kleurrijke hoeken
*ii zeer aarl t t hart gelegen 'diin.

Na d.it zeQr onthullend gesprek stapten wij naa'Ti

D1' TWEE'E SCHEI}SBECHTER

:ila.;;.rCrr: tr,aakl; ll ZO nu en d.ari Van C1 ierVOOr' OnS, OnnOZeLe aTíi1-' 
le ,r*5irti,,t,i'ti

: neuenli,r;rtell Íieb LÉ ve::zrriri.d. ilijn Ocirtericl6ynlÍlastiek uit te
- 

,jéie,?re t,, ïi,;-rictar.r' ria't 1K nu d,ezó elastisciiè bewe;'-'ingcn LrnnàaL '
:Voei +; U z) ct\ riiet, voolr paal §taan naàSt d-ie langere paal?
: ja", benourlijk.
l,u&Li.ïOir. 

''LA't\ 
U ef O.an?

: Ii, !t*a nl . e eri rni.naerwaarci5;heid.scomplex en nier pr":beer

t5.



ik overhecn te koitien d.our er :naast te gaan srJaari,i-n de íioop ooit
noëj eens te Kuniren conclud.eren dat ik n:e tocn meer voel dan d"ie
paa.l 

"H"+H":Waaron: heef t U zetrL soort speen in d"e mond?
T. S " : Ja, dat kotrit oniclat ik ook nog een ogenschijnlgk klein zenuví-trekj e aan ni.jrl rnond heb, en ik dit zo trachÈ te verbergen"

l{a d,eze zeer I'ophe}derendeI gespreknen,stapten wij weer ]n onze
good*old-duckie; en hoopten dat we snel weer enlge normaal helder-
dennende en doend.e personen tegen zouclen Koinen.0nszetf natuurli,;k
uitp,e sI o ten.

Uw a11er
llii)PI t- iri{ H irPl E.

I.lScheicls::echters,die betrokken raken bjj een straf zaak kunnen
trtet :rip;ang van hedenrvla de secretaris D.S.A., een fo_r.m.,rlier
aanvragen rn verband met een dergei;ke straf zaak.Dit fonriulier

teLefonisch aanvra gen en wel zo spoed.rg mogelijk, daa.r ne+, vol-
leoj-g; rngevulcr b:-nnen 7 x ?-4,tur rnóet wórd.eÀ gèzoncen aan de se*creta::j-s Straf* en vervolgÍngskommissie in lVoèrden"

II " Scheidsi:ecnters, d ie op de een of ande::e inani.er hun embleem
zisn kwts+"geraakt kunnen hiervan bij de secretaris DS/\ een nieuw
exempl-aal best,ellen tegen betaling van Í317 5 per stuk"
Ook nÍet meer +.oonbare dan wei beschadigde emblerTren kcinen
hiervoor eveneens in aanmerking.

o

$rày furuu€uctw {dcuu€yPdett!Í
2 níA?é bu*rryt

10, oo ua t fuonq7 ce*ltt*?
t6.



NEVOBO

Ja, ook in de zomeruakanti*periode 1983
organis*rt de NeVoBo weer *n aantal volleybal-
zomerkampen. Hartsti kke gezell ig.

Jii komttochook..?
Ben je de hele week all*n
maai aan het volleyballen?
Nee hoor, zeker niet.

Hoe vaak volleybal ie dan?
Elke dag zijn we minstens 2 uur
met volleybal bezig in de vorm van
trainingen, mixtoernooitjes en
leuke oeÍenvormen.
Je komt dus wat betreft volleYbal
zeker aan je trekken. Bovendien
kun je in je vrije tild ook volleyballen
of met een groep de leiding
uitdagen.

Hoe kun je je opgeven?
Een inschrijfform ulier aanvragen bij
het bondsburo, postbus 70,
3440 AB Woerden
Je kunt ook bellen: 03480-1 1994.

Wanner moet je je
opgeven:
Vóór 15 april a.s.

Attentie:
De inschrijving is alleen dan geldig
wanneer het inschrijÍgeld op het
bondsburo is ontvangen.

Waar slaap ie?
Op Papendal in 4-Persoonstenten,
in Vierhouten met groepen oP een
slaapzaal.

Het avontuurtijke
volleybalkamp (AVOKA)
Wre van luilre voelt er voor cm door
FrieslanC te trekken per f iets, kano
en zeilboot?
Overnachten gebeurl in een zelÍ op
te zetten tent oÍ in een boerderij.
Op ontbijt op bed hoeÍ je niet te
rekenen. Je doet vrijwel alles zelÍ
tijdens die week.
Er worden partijtjes volleybal
gespeeld. onderling en indien
mogelijk tegen plaatsel ijke
verenrgingen.
En omdat we toch in Friesland zijn
maak je kennis met typrsch friese
sporten zoals wadlopen,
fierljeppen en kaatsen.
Enige kampervaring en
natuurlijk goed kunnen zwemmen
zijn een vereiste.
Snel inschrijven want het
deeinemersaantal is beperkt.
De fiets dien 1e zelÍ mee te nemen.

Wat doe je dan in detiid, dat
er niet wardt gevolle'y'bald?
Andere sporten en spelen en ook
worden er diverse tcrhten
gemaakt. Hiervoor is net nodig, dat
je even weet in welk; omgeving ;e
komt. De kampen worden
gehouden op Papendal
(het natronale sportcentrum) en in
het vakantiehuis De Eikenhoeve in
Vierhouten.
Ze lrggen op de Veluwe en de
omgeving is er erg mooi en bosrijk.
Er zijn sportvelden en in de buurt
ziln zwembaden.
ln de bossen kun je leuke sPelen
doen en avontuurlilke tochien
maken
Verder zijn er een aantal
aktivjteiten, die je waarschijnliik
nog nooit eerder hebt gedaan.
Op de sporlvelden wordt natuurlijk
gesporl, misschien sporten, die ie
a kent. maar zeker ook nieuwe.
gekke sporten en spelen.

lnschrijtgeld
De inschrijfgelden voor de zomer-
kampen bedragen:

minikamp f 17O,-
aspirantenkamp I Í 175,-
aspirantenkamp Il í 175,-juniorenkampI í 175-
juniorenkamp ll I 175.-
AVOKA (avontuurlijk
vc,lleybalkamp) Í 2OO.-

De aarmerding dient te
g€scï ëden vóór 1 5 aprrt 1 95J
De opnamekar;aciteit is begrensd,
Ce rnwrlliging geschiedt rn voigorde
van brnnenkomst van cJe belaitng
oo het bondsburo

rstus í 
983t:ll 18ïisu

NEVOBOzomertamp..?

'rË#ïtrrq:

z4Z

/*-,*-/;rr^ 8* E/rr,-
77. 'tlr,**1r/, b/ ?/ddt

8*, E/r",-
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DAMÉs 6t

Als afronrling van ons perfect verlopen seizoen,wilden we eens
krlken of we ook koncien bowlen,Dus zj,jn we de eerste dinsdag van
net nieuwe )aar naa.r' het oowlingcentrum in Doetinchern gegaan.
V/e zln tot cle conclusie gekoirien clat we
nog Deter kr:nderi bowlen dan we voo.r Inoge-
Ii;k nadden gehouden.
Al]roewel we niet allemaal- even goed waren
in het -bowle-yL, zeal-s onclergetekenden, (ach
ja, je kunt niet overai goeo in z\r\) waren
er tocn een paar urtblinkers bjj, Niaar ja
arl-s Je nagaat dat onze coach er die avond
daarvoor expres voor Eeoefeno. nat1, is dat
ook niet zo verwoncrerli;ir.hè Hennie?l
Toeri we tot o.e ontcle<rins kwanien d'at we met
bowlen aardig wat pun-uen xonCen scoren'
iieeÍ'.t oïLze coach deze i<ostbare ri'iollenteil
rieteen op Íoto proberen vàS*u te Ie5,,en.
l\a een ui.rtje tè Irebben èeoewlo waièn v,-e za Inoe dat we bii Hennle
triuis ging;eà uitrusten, oaar neDben we ook besloten om a1le vol-
leyba}r,,,;ed.étr511en in net riieu,we selzoen te gaan winnen"
IuloöttL u ztn bLebben orír ,ons team een keer aaru te komen rloed.igen
a;;ï 

-n,ut-g'*f 
"ià 

graag) u er is een wedstrijd' op d ond erd ag 1 4 april '
!íe zeggerr"d.yt ruaar even r1er van te Yoren, want we weten natuur-
lL,ic oóÍ nio+, vííinfleer ue O'ion-expres u itkornt "

tct dan;Joke en Jaccomijnt je.

ADVERTENTIÉS
Gevond.en voorwerpën;

In Bowlingcentrum te Dcetincnetn:
1 ringvin[er (rnet tror;wring; Johanria t',6)
1 paai sciroenen maat 40 (irr- te ruilen tegen paar \Ian dezelfde

ruaat eigendorrr tsclwl-lngcentrum )

In Sporthal Roozengaarde:-i kniebescheriner', tnet knie.

Blijven 1j-ggen. j-n Sportnal Uinterswljk:
i #i""er slEelster,, Ín iianctige g*""Ëut kverpakkirg (team onbekend" )

Verloren/vermiste voorwerpen e" d" :
VEiEióàrrí( (;; clÍverse Oosi*Getderse sporthalten)
B weo.strijd-en (met. lage setstand"en)

18.
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waÍlt viak vool zi)n ose rr oiencte rret slacntoff er ztcn aanzivlark
Bloeuir 2'! jaar ouci en aczlEr o.ruk aezig zeTÍ's naar hij zegt rnet d.e
laaitste ioodjes yoo zi;n lviTS-opleiding"

l,Jen eíi anrier: 5;ebeuroe in de thuiswedstrijcl
1-iÈ,eil ,. -\'cc -r oen een ;;ivociaan z-in plat-
1.cetu oricie-r: iret net ciocrstak en boven op
i'iark z4r; en]<ei perr<eerd.c. Daar vlas d.e
corisi,ructie nj,et op berekend met a1s ge-
voig dat Ce enkelbanoen ttDoe naartt zeiden
en cor:L;i1cet afscheu::dettl
Ur' irll wci eqrls vaker ooor ztin enkel gegeeilL
was?rrJoweL. réan keer reclits en clrre keer
i-inris viiJci-í'v'an oe iaatste keer rret ooven-
s-r,aani. ::esu-l-taat" " Z).r, eerste reactie was
dan ook:tr1{ee nï:,atlvéé{:éitr;rta zal net wel
o iierereï-i woriLenll 

"

i j-e DewLis Ie clonderda.g;avond kreeg irij belralvd een
een vrtlr;aartle írie; e voor d.e dinsdag d.aarop, want

karr:crt;e vcor nelii óereserveercl in het llli,Lhelminarl
we er j< 

",;, 
gast gewee s't, Lekker eten en leuke ver'-

or-iciani<s o,at rocÍi niet aan te bevelen"

En ÍnderdaadIOp
ciik verband ook
dan was er een
i{lj is daar een
pleegsters, maar

Op de vraagrhoe het nu gaat, zegt hij:r'goed.t' erl wijst op een voet
met loopgipsrwelke aan de onderzljde afgewerkt is met een aero:
d.ynamisch gevormd 1oopvIak.
0ptirlristisóhe vÉaag:Wànneer ga je \^Ieer trainen?Antwoord :ttA1s mtn
eàkelband,en weer vàst genoeg zíÍten, over zotYL 6 ó B weken, en
als ik een kilometer afplakband heb.

Plannen voor: d,e volleybaltoekomst:rtZo gauw mogelijk weer trainen
en C.aa maar de nociige punten voor Heren 4 bÏ elkaar slaanlrl
Een goed. streven \íaaT ik je veel succes bii wens en tot slot wi]
ik iedereen die meters afplakband. over heeft, eerste en even-
tuenl tweed.e handsrvragen deze h,ii Mark in d.e brj-evenbus te d-e-
poneren. Mijn meters riggen er al"

Is getekeno. t

Pleegzuster Bloed-Pijn.

a

lg.

M
",A[MflQ.€^9"z.e.e,t



De Sinterklaas-steriming str,lgt ten top,de recreanten voeren hun tóneelspel öló.Elke dond.erdag kan rien ons vrndeà
tussen velen van onze vrinden"
Ons petje houdt de wacr,t
oiJ net srote Heren b
Zaterdagmiddag,
is lleren '1 aan i1e beurt " ( rijlnt nie t , haha )
Dames 2 ï
doet nelaas rnet de pupi
Dames 1rL Kent ze wel,
doet al wel- rnee aan dit

P"S"En wie nu nog
wordt wel op

11en mee

befaarnde spe1"

niet is genoemd,
een and.ere manier beroernd."

Volgend. thema.
Donderd.ag 16*12 keren we terug,
Met kSkend Heren B op de rug,
.Ik ])s ,eteen aL in een str..ip ,
bU eén van de heren zrn moo j-e duik (of buik)
De Sinterklaas is allang weer voorb!,
Nu kornt de kerststemming er weer bij.
Maa.r in de tld dat we dj-t aan de redactre ge erl
Gaat het carnavals-feest ook al weer leven
En met een gedicht over Paas
kornen we weer bij Sinterklaas"

Donderdag 6*1
1{ieu.wjaar staat alweer achter ons,
we liggen na het eten niet meer in het dons
Heren 11 begint a1 goed,
en dit geeft hun eni-se moed."
Darnes 6 deed niet mee aan dit ged.oe,
zl vond"en d rt Dlijkbaar een taboe.

dus kom ook voor uw pl ezier,
op donderdag naar de Sporthal a-Lhier.

ilBetta en lvlienarr

/o& qn dtcl.hdoc ?T \U,C0PU uíhl.2i- rr'K*

ë.)

7_\
,/,

zo.
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Met mini-volleybal moet je met zljn víeren spelen"Dat veld is kleime
ner dan een gewoon veld"Je speelt het ook rnet een kleinere bal"
We trainen onder leiding van WÍl van Veldhuizen, Ze is een goecle
traj-nster"lfe doen bijv. : cond.itie spelletjes, kast spellet jes
overspelëfisë,ÍLZ. enzoWe moeten nog heel veel trainen om d.ames 1

te willen worden" Maar dat hebben we er ook wel voor oveï'"
!íe hebben a1 een paar keer in Hoog-Keppel gespeeld.
Iiet ging al behoorlijk goedrmaar dat moet ook wel als
vrillen worclen "5 Feoruari moeten we weer 1n Hoog-Keppel §pelen en we
we wLnrien 

"
We vÍnden vol1eyba1 hartstikke tof. Als er een wedstrljd in de
sporthal is d.an zie je ons er ook meestal bli,
Dè spelers van oÍls téam zl)nisandra Steverink, Inge BultenrSanrlra
DerkèenrCaroline Drevers en Sandra Mensert

onrlerl i
de und"

we dames '1

hopen C.at

s twee-
óuriet heren

Caroline nrever§' Sandra lvlensert
en Sandra Derksen.

In het bomvolle sPortPalei
strljd gevoerd tussen de fa r doga
heren 8"
In d"e kl-eed.kamer $Iaren heren 11 nog met vo1le moed oveli d'e goed'e

àïróàpíà" o* ïóà"i"Uà.wu^daehten 6íe 1ui van heren B wel even-
tjes bp te rollen niet 3-4"
In d.e eerste set nalnen we zelf s een voorsprong rran 5'3 " Bii herea
B iiep het hetemaal niet" Maar in de loop van d-e set kwamen ze
terug d.ankzij de uitstekende smashes van PauI en ze pakten de
eerste set"
In de tweed.e en derde set hlas het gewoon een puinhoop bU heren
71" De passes kwamen helemaaL niet-bii d.e set upper. Heren B

heeft zónder z:-cih in te spannen met J-0 gewonnen"
Heren 11 wenxst h-eren 8 bji het behalen van het kampioenschap
veel succes.

r"indri-es Centeir"

ruru-v0. a
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4. lcticf bi; Ubbink aanvalster daries B
Oriori a-}s."".

L. 1".. L ^,,1+ :^ -1^)" l\adl.'ult llLJUUr, JU JU
aezlil Íi:e -t vcJ-1-eyba1? leu,<e sport 

"6, Ii:voriet,e t,eaui l{eren o

7, ile reden van praten ztcii r\a'ar de
aritv;o;rct b" overwi-nrrÍng,.

c-i. l'av oi', e Lu sl,eler f
slecist,er'? Irma Vreeke

9 " Oiltt.;t, r:';;f 211 l-ekr<ele set u-p j es
6eeft "

'1 i^. (.'l -.-.,.,n I : ' ,-;nt VaÍilUoJUg!í-Èsv
ia,zu',:'.) t.óàY:

JV'LC:L: E)vvar'

i i ÍLa:tr-srJu Le1,en-
stailil,:r? teilvl .

'i 2. ticsiu Lí"oliier'( Ton iiertes
1JÍS ['r'.rste coàco': Lex ]Jlosterr

Cartoucire Perquln
15 )aar
4 laar
speler.

nroo ie en atoede sport .

asp ireinten j onge ns B.
ze ziJn aardlg en spe-
len 6oed.

Gabi Saltarr:1li
onEzeitend 5oec1 kan
vollcybali en.
Goed.e ell ilaroe oPSlag.

!.er'en 1.
!-ilr, riato-rini,'.
.rlert Der'l<seil,

"t! cG|r .

Loi, 1't:ro:
ï-loeveeI jaiar al-
btJ I.r .0r'ion?

litiar iioruiik
) ) Ja<LL

7 -.1 ^.. *
) J ó.c1-!

-i ,i . Gi'í-;r-';[i Le gciri i s
vaii íic vírreíligirtg'i
ii55t.e:'iiste punt
aJ LtY; Cie Vu -'eai*gin;?
icEil,eíIi; VUC-f'Oe
\ràT.a-Tt i . : ,r, tz

1'( ,(;ro;, tste +"el eur -
stcl l.rirt. i,,. vo1]eJ'-

14. i oi;:-'Ji:r'eiiliri6 voor
e.n oc 1-an1r'1x duel ?
i, ""t';eirce kle';r' sokken
CI.r; ue 've,jstri;0,?zA. ian or'íete Ye11 oii
oe ',ved.strr;ct?

suppoïters bjj la- goede vol1eyballers
gere teanis.

aa:nLa:-- leden gced-e spelers "winnen §uropaeup éen goei"e organisatie
III
een lekkere klap in De weds-trijd.
gedachten hebÏ:en en
d-an in het net slaan

biolog;iel,es.
- -i +

iehiihh ho i .

T;Ji-:. cg,rieder:.

mee s"i;a1 wI i 
"

,.-lt'.'lt.l ;-^,-t t
U GL, ur ri r.. Lri-,. ./IilJ\' o
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