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a ) rie I uiVCrij * r,er:{fi1,.:.;iri,.;jit tóal,: opcrr:er.t ol) rle à"r,i"rgrono niearVírl:'0.i i; r:r 'r; inöf;Í, i: eti:tltlCil L ,
.icri'',. Viiii j,aiii(.iilvOi.r:_,ile hi;cf.b dr-b sgiz.oeri Cir-Ír i:ttr:aCt"ief Speler.rd--L'c';,r r uvo.i'i::dr oat zavel in uc corrrpu*,.itte als itr (-Ie bexeritr,,JdVOIOi; :riuCGI'i.r,i;;ii Ol'it riC hur,;5rs;te e ,Jf..
riecicr.. ijir'iocrr ijrlis öí':! ieze:t.;oeg; cens na.c1<)r,te l_e1eil kcnnen.

verder in cleze ubbink-Orion .Bxpres een lnterview nietde À.rgentijn d"Íe ons aan tt einàe van ci.eze maand gaat

Dat het ge beuren in Louvain la i'Iuve niet a1leen voorhererttea,ri onvergetelijk wasrbJ-i;kt uit de nstoryrr vanportersrdle het hele weekend meernaakterr.

Jon 1]r'Íarte,
ve:'.''l aten.

ons eers 1,e

cnkcle sup-

Zo Lang;zamerhand nadert het slot van deze competitie en za;- ie-,ig" tearn proberen om nog enkere overwinni-ngen-in d.e wacht te
s} epen,
Yíat zal het worden"Europa-Cup cleelname voor damesl en herenl?
Kamp io enschapir en, ilegradat i e s ?
In Íeder geval :tt Zet I m op r j ongens t 'r

iSers Bloorn

rul
loncierdag 7 april. Haive finales Bekertoernooi llistrict.

20.00 uur: heren Lïbbink 0r'ion 2 801'0

dames IjbbÍnk 0rion 3- R}ïODA

in Sportha.l Rozengaarde.



Bjj net overliici.en ,van Ïiiet Zuyde:'duyn

Teriv;I er lic t vertrou.wen leefde in cte vereniging dat ï{iet l.ang-
';,i1.ïj.it: bezig was aan rn herstel vantn plotselinge Ínzinki.ng van
haa..r gezondheidrbcreikte ons onverwacht het d::oevige bericht
van haar overlijden,
ll'e meer schckkend cnrdat de berichten na de operatie zich steeds
ltoopvolier verÍiprej-dc.en" Íie zagen haar al vreer zltten a1s het
kleiae pitti6e vroui,utje dat haar bijstand verl-eend.e bij het wed-
str.:;jcgebeuren van Ubbintrc Orion"
i'Íjj weten dat zq in haa.r leven de rlienende taak als
ste waarden met zich meedroeg"

J'aaprwe weten dat je niet zonder haar kunt,T.ta.íà'L on.s
en de nerinne::ing aarr ttaar voor jou 'n steun ztjn oilt

een cier hoog-

meele verr
het geltis

van Ríet in deze sorrrbere dagen te venverken,
ne hepen j-n overleg rnet joutn bestemraing ie vÍn,levi voor 11' bii-
cl.rage van r:e vereniging en suppor"Lers om iraa.r een iaat*ie eer
te bewijzen,

Jaap ri,+ he.l"e Orion gemeenschap wen.st jou veel sterkLe toe, itiet
rusb zacht en bedainkt voor alles wat je gedaan hebt.

I{CTUi,i-ii.i inGiili'idlrl§ .i,El)E}lV}liiGf:i}ERIIdG D. D. 2 ivi}-iiRT 19?,3 
"

Pl-i';ats va.n ha.nri"e1ing:lJovenzaal Bowlingcentrum,C::on jéstr:aat,lGr.:-
i i Ï:c.I]em.

J.anweztgz28 .i eden,wa.aronder het bestuur R" Booy(voorz. )J . tsl.cer:,
(penn* 7 en irÍ"Beyer en i-i." v. Ílaariem(leden)

1,Cpenin;.
i.m-2'l.L)0]'ur,rr onent d.e voorzitter de verp.aderins.Hji nrerkt op dat,
ï J : S3* i - t8I i 3*ft : "*. ft?8yfi 3fr s ï, I E $ B Ë, Bfi 

knï *fr 

" 
f r gfih"f 

"Ër 

g k g f Ë Hi,? § $
6en§ werkzaannheden in .liet buitenland verontscguld.igen,ïevens be-tiankt Ce voorzitter d.e Orionr],lxpresconrrissie íoor Ëet ciistri*bi:tiesysteent dat zli hebben opgeàet en via weike c1e uÍtnod.iging
vooí"' àeze ver6aciering ook is §elopen.
r. -:-ngekor:en stuitken
ileiraive een a{'zegging van Hans Jansen z\n er geen. ingekomen stuir*ken of medeclelin[ën."

i.No'Lu-l-en jaaL:'vergailerin6i 15 septe mber I BZ
Da,ar -er geen opmeikingen- zijn woiden de notu-len onder dankzegg:ngaan o,e afwezJ-ge seeretaris goedgekeurd,

4 , Jaarverslag, secretaris 
"Cocky linzel vrair.gt hoe het staa.t rnet cle vakature in het bestuur.
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f c '',/a'.rzj. Lter antwoordt h"ierop dat er we1 mensen gepolst zlin
Iirrrèr.r' riat het 1,e Qíi resuiltae.t rreeÍlt gehad . Gezien cie-drukl<e wérk-
za:.:nnÉii.or) ffiet cte -!-,lrrop.icup kon er niet serieus gezocht word.en.
ïojilend. j;r.i;r za.L clc secretaris z4n functie neerl-eggen waardoorcr 2 l-a.]<atures ontstaa.n " t)e x, voorz j-tter vraagt de-ài;nwezigen
'-r;Lri ooil naii-L' suéji,esties " Cocky L: fizeL verzoekÍ eens te införlneren
c1-, (ie'v iiltieiclsoureau"Vervolgens wordt het jaa.rverslag met rlank
a.::t.iL if e ScCI'(ita"riS goeci5.eker-ircl .

:. . i' j-:r,a,rlc -ree L ve rslag 1982
i.,f c,,,;r I jnzel {r'2"àé'r. \Íza,T d.e post rrboetes, uit besta.at, De pen-
ni.r-rgiiie*sier anti.rc;ord+; der'l dit boetes betref t d 1e door eeniecler
r cir.eri,{+. vtorCcnrvarj ecn inciivicuel-e speler tol aan scheidsrecS-*;{i-iLr en CC;rnpi-ete teaii,s tOe .
..i urs r)riijiirairi vi'aagt fiít:itÍ' oe toeneirre ve.n d.e post trainers a ziJn dit
cie .r:'i: j sr<:ogtori c;Í' zt,'ty\ cr du'arclere trainers? l)e penn.i.ngrneeste-r:
s-ucl L Ciit- l:.e l; be;r'r-.,'i,e beC:r'ag is q;ebaseerd op het huldige traj.-
rje.r- sbcsta.riu,!','oétr'0.i, ee tra.inersonKosten rnclus j-ef de reiskosten
z.l"n"iii-cr':.;,j tir:',r,.Én ---r'oeirerf dur,-t'd"ere trainers v.w.b. de onKostert.

. Vt !5';[;; KaSCOí; i.-] SSíe
J'aii ,l-l oeiit zË,;,3-u o") e e,T: YTO.t:.g Vërn Jos Pasllian boe ktet Í'inancieel
-,cri:iaÈi varrr (r€r ilu-r:'o;;acr-ip-wed.str5den te publiceren i-n ce 0rion-
r,,,",|.r.r-sf , Vocr- ir.cL cérst werd <1oor de kascotnilissle een kastellin;
,;i r.-evoe,ro,d ie trrachi echter geon vcr"scghill en aan iret licht.-
;e coiijtiri lx;lill s+.e-l-i; c.r..: verg,;ad.eiing; a ,rcroi oe penning.mee ster dó-
t)Í\i:-Íi.i te vcr'll.:nr:ri"Iit, geschieCt orider d.anKzeSfling aà:n de pen-
íl 1ilÉi.,rit,;igíi teI' \y-OCI Z)sti i^;ef'k,

'i , .lenoe rr:l n6., ic,:iscot'tr:i, I osi-e 19ö's
ii-r'crns./ra.riii,,,iJrr11ar] wr:rcit naast arik,j e ïo11ema. err Gerarcl oiesselink
1,É):io2jcn vooÍ' d.r-: a.rlt-reden,ie Jos Pasinan. )e penningrne ester darnkt
..1 (;3 i'{.:Í,,i,ti;li llloi:.: ccniita-a.1 1./oo.I. d e goeoe sàIIre r}we Iking.

-':J, 1.(-;L.-Ï.,: 1 1;;2
.)oc.'.r' ),j nz-.e:i v::a-a.g o z\clt aJ.' cf d e beg:'o t:ng n j-et wat te opti-
iill i Èisch is rite t, Í.Le'u ge:'aariO-r-: tekcrt. lle vcaÍ'zitter antwoord.t
.-ii-L d-rt rn rie loop van de jar:en zo gegroerc is en ciat cLe erva-
-r'1ii;, iirer:t tzL (ri' e1. t ,e,i1"r wee-r' ,;itsciiie te rs z.)n"Daarna word L

c,J tcLrc*, iíii.. zc,y',ri-et' te ger^is1,o.liitr,e n. l)oedg.,e.re,'^rd "

; "Ct;i:t.i'ioLi c-j-e 1':ti:;) + to+;kornstipic contriou.ticrc6-;eI j"n8,.
.,,; coii-i;i'.i Lrrii;ict \i(,1u:1. 19ó1 i-s Op Ce vo-rige j aarve.r'geiderl.ng a.l.
v.r:.s'tj:rrr,: Lcld 

" ilc y6 i oeni.e jil-:ilrver:'íi,lderiiig zal ei.rrd. jarruari of'
i-:ei. iïi Ír;briii.r'i r.rci',;.cn ac.Lrourien"])oo:r' een eventue-l"e c;ontributi-e-
Yrr::i:.c. 1-rig vccr' f ió4 tii;-n v'ast te stellen z'o)-'; en er vJe j-ni"gen 7-.,)n

:-.i..: oi-, d.a:.t tir,i,r; i,ip a.f r:e"obcn betai.ld en eventuee.I. nch.teraf nog
1.,r.)il.rifr J,rCt;Li. i Cn 

"

i .i,,jCS Li; ij ::'sv e;-ki c,z irLg
,.1c9-l- 3or,.7 i,n uíj f i,,rciie ví-i.n vo orz]:tterr llur;.d IJof-l-ilnd en i-iennie
vujj iiLia r'-i-el, a'l s ircsitrr-iï'si iu, allcn rege.l etnentair al'tredend, vlorden
..t..'i. .i;it;:,eLr: sï.c;;,::,o]1 l:ft oniler apilliius hcr<ozen.
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1 1 . Roricrvra.àL
rlen voorstel vcin Cocky Linzel om het keuringsgeld te verwerkenin .ie contrlbutle wordt afgevreze:n. 1!r zoudeà Ie veel contribu-tier,'erschlllen ontstai-rn en niet i-edereen ( o.v. recrea"tóri) iÀ--vr:r'plicirt oln ztch te laten keuren. llet huidige systeeni is doorde autoii-iat isering het rnee st praktische 

"voor de bal.Lenjoirgens en -meisjes blrjft het moeilijk een heleviedstr',;d óeconcentreerd te blijven" idaar aanleidin§ van een vraagvan -t-.,ucas swenrren b1i;kt dat ze goed-e instructies Èrijgen.
Hans Theu-niss;en betreurt het dat de trainingsgroep iiéren 3+4\^rcer Z,cn'Jer trainer zit"Het oli;ft echter moeitijk óm halverwege
r,ír 1- c:ai znon a1:u u ''ar4vs11 cerl vervarióer te vinden,Het blijft een felt d"at tóp-
spe 1el's crre ock trainingen verzorgen vaak verhÍnd.erd. zt)n.
UI-r' ja Gerri tsen vr'.ragt hoe het Ís met de recïeantencomrrissie.
le vaatz'i+"ter zegl dat er door drukke wer'r<zaamhecien nog geln-
ven tariscerd moet word.en"Als ziJ voor vertegenwoord-igers uit d.ediverse 5roepen zal zovgenrzal de inventarisatie op-korte ter-
lï::' :,::LL-:'l; Év vróv11È 1ic1ru Gerritsen blijf t Iret d.istrict laks rnet het d"oorge-
ven van rieL speelplan voor de 2e helft van d,e jeugdcompetitie.
.Ltc voarzrtter antwoordt dat het bestuur dit aI d.iverse malen
ireclt, oo:;r'Ë,espeeld naa.r Ítet clistrict"
')'t.Slutii-Lrri,
Onoer troÍLfvzeg,-in; voor de.,oede inoren6 op deze vlotte vergad.e-
rin" slart de voorzttLer om icr,,'art over negen de vergadering
tv:r;rrna irien nog een dra-r,r je i.atL neii-ien van d.e vereniging.

Doetinchein, 5 maart 1981

van d.e secretaris
nennie van Haarl-enr.

topu
INI*EVÉRENI

I

"*vccn'
11 APRI L ll
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COI\MÏHJTIE
i-orrtr-'ibutieoed'a.gen uccrl net }ralcnclerjaiar 19g3 z

i;.Seriioren {lecoren vocl i jrinuarí 1ct6J
- " P.e kr'canr,e:L
;.ieu-,;;J-.ru,eii gebo,en Íri U"e 1:e:r.iorJ.e 1 januarí 1,)6,1/it' 71 GeC0Í;rCC-t' 1':stó

cl . Jeugldleci,;n ge r)er{:r o"c of na 1 jeinua:: i 1969

Ingaernde 1 januari 1983 dient de betaling van d.e kontributie alsvolgt te geschi-eden:

a.AIs men het jaarbedrag in 4 termijnen wenst te betalen d.an moet
. ait gebeuren vocr 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 septembeï.b"Per half Jaàr:voor 1 maart en voor 1-september-.c"Per Jaar:voor 1 maart.

j I vv,

f17n
.) '/v,

,) | )v;--
i102,--

J, Bloem
penningmeester.

P.S,U t<unt betalen:Per giro i:nr:"3957446 t.n.v. SV Ubbink,/0rion
Per banki:nv.93.60.17 "318 t.n.v. SV UbbÍnk/Orion.

Inlickitingen worden U gaarne verstrekt door:
ïilevr. L Booy , Antillenstraat 34 r'Doetinchem, te1 .085 4A-26938
of door cle penningmeester teI" 08340-24618.

als U voor meerdere led.en uit één geztn betaalt wj-l-t U dan
s,v.po bii de betali-ng vermelden:Yoor wierhoeveel en voor
welke periodel

ï,ed.enrd.ie nog een ged.eelte van de kontrlbutie voor 1982 moe-
ten. betalenrilorden-verzocht ory de overgangsregeling V.d.
Iron'Lributie[etaling in de op één na taà,tste OrÍon Expres te

raadplegen.
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]ON ó ORION
DrÍe jaar geleden maakte Orion kennis met een volleyballer die
het eerste herenteam tljdelijk kwam versterken.Ioen was dat Don
Saxton,die voor opschudding zorgd.e in d.e eredivisÍe met het aÍ-
blokken van de opslag(een primeurl ) Na een- paar maanden vertrok
hij naay zijn vaderland (Canada) om ztch te wijden aan zt)n stud.ie en
het natÍonale volleybalteam.Nu hebben we Jon Uriatrte t:ijdelijk bin-
nen onze gelederen en de vergelljking is frappant.flen verblijf van
een paar nraanden(eind maart vertrekt Jon) ropschudd.ing rond.om z,1JrL

sprong-serve en een retour vanwege studie en het nationale team,
in dit geval het Argentijnse team,Wat trekt zotn speler naar Orion?
Jon geeft antwoord" óp deze vraag rLn het gesprek dat wij met hem
hadden.

Jon verblijft in Doetinchem op d,e flat- bij Gabi.en-Jos en houdt z:-c}r
met o.ào rÍe Nederlandse taa] Oezig.Ilnkele ochtenden 1n de week
bezoekt hij uret andere buitenlanders een cursus nederland.s.Dat doet
Jon zo goed dat dit vraaggesprei( in het nederlands plaatsvj-ndt,
De vragen word.en wel 7-angzaam gesteld ,maa.r Jon begr:lpt ze vrij vlot
en kan ztch al aard.ig uitdrukken j-n onze moedertaal.0p het einde,
als Gabi ook aanwezlg isrkomen er nog.een paar moeilijke en s.lel-
le vraagjes tussend"oorrdie vakkundig (d.at hopen we tenminste)
door Gabi werden vertaal-d

Hoe kwam je naar ltlederland?Jon vertelt:rtIn de vakantie trof ik
Gabi in Aigentiníë"Gabl was daar op bezoek en op d.at mament train-
d.e .ik votop voor de Wereldkampioenàchappen ia eigen land,Na dat
toe::nooirwè eindigden a1s deràe achter Rusland. en Brazilifir }aT
Ga6i opnieuw kontàirt op en vroeg of 1k interesse had-" Omdat het
natlonàle tearn stil 1rà en een vakantie van drie maanden voor de
d.eur stond szà€i ik wel mogelijkheden om naar Nederland. te komen.
Ik kende Gabi*trouwens nlet eens z,o goed..Eigenlijk alleen van het
vo1leybal.Het bestuur van Orion zag ultbreiding van het team op
dat mornent ook wel zitten"tl

Ííat is het verschil tussen d.e Àrgentijnse en Ned.erlandse competi-
tle?Jon hierover:'rIn Àrgentinië àtjn ér twee sterke teamsrnamelijï
Àbras Sanitariasrwaar i[ speelde ón Ferrocarrit 0ester waar Gabi

7
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,* i-br re I !i. rreur't " )e aÍidere tealfls sïJelen
dairi'c.,;ir is (i"e coini)etitie helemaal niet
1-..,,,,. -- -;.. rr.-"ru-rr_rLii ae rviee toptealns zin iie rnoeite
v ct.'L t;pàrinarLder,A f' r,ezien van Sta.r'l j-l_'t

op een veel j-ager niveau en
i-nteressanL.lrl-Ieen de d.ue1s
waaro.De competitie is hier
1s er rneer concurrentie. il

iioíj ríJ {1i]t ;e in ons lanrt Devar l en?Jon laa-t merken dat hjj dit
e t)ir i:roc-J Ii;ile \ !à.<t{ vitrC1,, toaiit tocir geeÍit Iri; een eerlijk àntwoord.:r!ic r:ci.'s'te 1;vree weken vonci ik enorrn 6oeieno, af ie" 

-ri. 
nieuw en j_k

í()eK Ílltn cÉreil llit" )aarna kwani er eerl periode waa1in Ík me tocn
r'É-r. t:e[iza.àír'L voe]de.tle ba.al was i,< toeit nÍet rnac]rtig,d.us gesprek-Í:í.Í-' 1ir e-l -l-cen via Glai:i voeren.Da.t was een ri-ioe fI;;ke-tijd vóor'me,rii ií,ue 3r, ectit wcrlricír aan nc,t l-ano en d-e ét.ewoontós. 1)e Laatste tr;a
:r!-:"t; i-< ilre ze:i.f veel 0(j Ier rerlcien "

iioc is i,i:'t voili;yi:ii1-Len nier irevalien?rriila Iret i,iK in ltr.gentinië,
wà.a'i: i.< ortl,zeti;end veei voo-r' geirainit Íieu en utaaÍ.weinÍg, neb Eo-
§ r,e*iii r vorii- irr ir"et .l-euk oÍn 0t 0rion l'ie1 te spe1en,l{ier kcn ik c1e
i,,t-'&-ir,..c rdcr stor, ii. i,r'a<ti;i< D::e il6eri. rn o.e coÍr,petitie speeloet',ii( tic.,a.i wies:tIvlri,-Li.-.,iets wai te ír-iaKen iiac met persoonlijke ge-
',.-'.-,-irli I +-ír Z'àt- Lraíl uuK wgf Op a1 e Can^ ,irràà.f oVeI' Oe l).f f Opa JUÍ.t
\ie(is'ir-L'i-uÉrr1 oun ii< -rvel tevreden" Ja'u É,inL vlel -l.eki<er,.'l
Jo:,. i-i-i'tëil.'t,e t tr,ttt zLe{L cirit trij ztclizeLl niet spaartrwa.nt als itlj het
.jvcÍ' iir: trrierle nccÍr rz,er_.t ril,j:rrIn cie .Laatste wed.strijd tegen Panini
i,(rii<-l:: .j-i-ri<tc íre'L l-li; irr1, niet zc) oest en kwairi ik l,erechtop de bank
leIl r-;r-itls l"e v,:ir1 Ar:r.c .Ieder:e*it v/as na ar loop tevred"en rne'1, die twee-
ac 1,1a-i.t,s 1i,itào.L' over: iil,jrL ei-geln s1iel wa.s ik riiet zo ge1uk,,ig. "

i;::.,--u ircIs, j oi.r'ri rc l iri dit 0r.,r.ontearii ti,,nens de af.r,,e1open rnaanclen?
Jorr:rrOrr-,iàtu 0ricn" wa:; uitl,edunci zochl het vcoral in cle breed-te
i-,i-'i,r,,.i,'r-i iiri.. ".,ta',t' cl.e Kuiirs-a v.1r'i At'1ro eri rran niij i-* ciat p;eJ-urrt. Ik
'1,Le ti:e z:1,-í' n:,o t a l Í.i j_eri,arrd ciie ne t, teait; ntoest r:cdd.cn. Ilc ben óén
rio-l rie+,-i;ea"rii cn -tret maa.'<te nie.L zc veel uit of Henri. of Arko of
i-,i iiut, lipec-i de,VoiLr:r:d la.a"r is 0r'j.on net zo stcrk als rr[.
i,.et:-Í' a-l s z'ë ve I'd.er wi-.1 ieítr rtu.oren ze we1 verste 11(Ín€-.. rioni3;.
ii'i íe irc;irtiasc nao.cei) we nogai l-a.aL van bl-e-ssuÍ'es riaar rater:
s-i;crr.i ai:il vre €cí.-u e eiI ?aat ,,oeoe weLlstI.t,roen"rf

Li t)t-; u,jc )* Oiri'i tLot:, e cris t,erug'íitrrl Cien;.: t ila eÍr an bWOorCit dOOf -
ilr.Crr i, : rr irc w:i -l at'tlal) eens -beri1| Komeri n-claÍ' IíeUerlarru " i'llet orir te
vc-'l,ie ;,'0ei-i-"i{rir Íiia.;-rï' viel- voJr cre v::ienden. De trjo nier in tteder'1ar-iri,
?.is ïv-ï' rtri.i zeeL' LeeL.zaà;i, " lie L is 

"oed. 
gevleest dat ik ben gekornen

',ttcuít-{. :.í- r'iriii ciat ii< verandei'O be n. 1k ,leeÍ'oe iri Argentinië nog
L.: :i)'',t\ oijri-ers e rt nier i-n Doe l,iricneii, iriLiest ik Voor mez.eLf zOTgefi.
it:,"t is cr6, inocil:,l,crrria;-'r' ii< heD tt ictee dat ik tt rru wel kan.
i'...,ir rtir,:e ilcr z,ai iire ri-Le+, ter.ugkenliell " Persoonll;k heb 1k van d.eze
-rti'i (r(ie ri rj..,,l- c:)-,(,sit,o(en.i'iíssctr.ien zLerL jur iie me coi-t terug,,
i.ocwÉ; r d.e ::'t-. j slcosten natuur:l_ijir v,iel prob l_emen. geve n.rl

Mar:t ine Swennen èc

Bas llloem
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TOERNOO IEN

ïnI ieht ingen:
Ïlennie van Haarlem
te1: 25e41

In de komende maanden worden d"e volgende toernooien georganÍ-
seerd:

In april:
De vereniging R"A"C" in Ahnelo organi-seert cp 30 april een toer-
nooi voor alle niveaus" De uiterlijke inschrffda.tum Ís ï april
en de kosten bedragen flAr*- per ploeg, voor d"e jeugd f 12154.
Er wordt buiten gespeetrd.

In mei:
ilVhite Star uit St" Antandsberg i-h België organiseert op 7 en B

rnei Í,Foor alle niveaus inel. iecreantenrexcl. jeugd een toernooi'
}e uiterlljke inschrijfdatum is 14 15 a,nri1, de kosten zqn 700 BF
per pleeg, Er word,t binnen gespeeld en tegen exira kosten kan
men overnachten,

Swinta uÍt Helvart organiseert een toernooi op I mei.voor de vol-
àenOe niveaus;3e d.ivÍËie,district, junioren en recreanten. De

iriterlijke inschrljfdatum is 2 april en de kosten bedragen voor
seniorón Í25,-- é, voo, juniorèn Í'20,--.Er wordt buiten gespeeld'

S.V.V, uÍt Seest noudt op 12 mei voor a1le niveaus een toernooi'
là uitertljke inschrrJfdatàm is 26 maart. Kosàte:n:,f25r-- per ploeg
jeugd 117;5A" Er wordt buiten gespeeld'

i{evo uit Heino organiseert op 12 met.voor a1le niveaus een toer-
nooí. UitertgÉ"-ii""À":;fdatuil: ? aprll.Kostenzf20r--' per ploeg
ï:à"àa-f ii;::Jli=-;;;Ai-blr:-tun gespèela en er z\n diverse attrac-
ties,
t*xplosie uit Boxmeer organiseert het voigende:op 14 mei voor de

jeugdnkosten 12,50 Per Ploeg"
óp ï5'*"i voor ieerèantèn,kósten Í,25'.'- per p1o,eg'
ói 14 en 15 méi voor 2e dívisie t'/n 4e klasse'Kosten zí35r-* ppr
ploegrgratis kamperen. 4 -.^-^i 1 ^- ,.,^rÀ* hr:i f ara crpeneel ri;";ïïË;ï;il ffiËË;;jiïà.t** is 1 april en er wordt buiten se§peeld.

s,Y"v" in Haaksbergen houd"t toernooien op 28 mei -en. q! 4 iunlt
voor 4e ktasse r j err[A en recreanten.Uiterl:jke inschrijf rlatum: =51 m&

ma.art. Kosient iö"Sà f 11 *50;recrean-t,eri zf 2?, !O;klassezf32,5A' F:r

wordt bÍnnen gesPeeld"

In juni-:
0p 4 juni door A,T"Co |6, in Hengefo(9. )voor-3e dltlsierdistrict,
jàugA" 

".r^ru"reanten "liiterllke inËcfrrgfd atum : 1 4 niei " Kosten t flO r -'
( j eugd f 25 r-- )f:r word t buiten gespeeld '

op 4 junÍ d.osr ?ririavo in Apel,rioorn.Yogr d.ist.rictrrecreanten en
jeu-gd"Uiterlijke inschrijfoaïàÀi1 apr:r"Kàsiàn; f 2r,-- ( ieugd f 15,-)
i{r wordt buj-ten gesPeeld"
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BLOKKEREN )8 DUNKEN
Tijdens d.e oijeenkornsten r/-oor eredivisie scÍrej-dsrechters op 11
se-.pterrrber 3"1. en. eerste divisie scheidsrechters op 2+ septem-
oer ; " 1" il1n tijdens de oehandeling van de spelregels en richtlil-
íren een aa,ntat- instru.<ties meegegevenrdie wi1 bU alle Ubbj.nk-
Orion leden onder de aanoacnt wj-11en brengen.

Blokireren

Over cie nzincleling " blokkeren'rb-estaan meningsverschillen. Ond.er
r:lokkeren wordt verstaran het aanraken van d.e bal--boven het net
of ooveri de speelruinite van cie tegenpartr.j, door één of meerdere
Yoo-r'spe1ers,

worrlt er nu een blokkerencie bewegj-ng gemaakt waarbLj de handen
van cle it-Lokkeerder(s) zlcn niet boven of over het net bevinden,
dan v,iorclt ci.at niet meeÍ'beschouwd als een blok<ering,zoals hier-
vuor. staat aangegevenrrÍtaaÍ' word.t gereken"d als spelen van de bal.
i,l S elt in r.Lc+, Í,ràtste 5eva1 il,e er' dari één speler aan de blo<<e-
rilg (.lre te ver van nét net word.t uitgevoerd.) , deelnernen, dan
rror'àt de aanrallnë, v?^ c1e ba1 met de handen van de blokkeerders
rriet ileer a.1s eenrriaa.L aii.nraken beschouwclrmaarzoveel maal als
uat er s1;eIcrs ol-orr.<eren en d.e ba] d"aarbij hebben aa:ngeraakt.

Het te ver va1 net net bio,<kereri vrordt gezien als eentrnoodpo-
5ingrren !íoroi; gerekencl a1s spelell van d.e bal "
le écrleiclsrecriÍer irepaalt of er sprake is van een nocdpogi-ng.

Dunken

ilet woord ciunrien (overgenomen uit net Oasket'oal ) f iitt steed s
Íiieer ee.o oegrip Le woroen 1n iret voJ.1e;r5s1spe1.
alhc;ewel het cunken nie L is ingevoerri door de internatlonale-
or nationale spelregelkomri,issle t<omt cie uitdrukking steeds meer
voo.r"
Ond.er net dunlcen Oij vo11eybal wordt verstaan de hand.eling van
eeil blokkeerder, clie na een opslag of aanval van d e tegenpartij
r<oritark b kr;;gt iÍre t de oal 0oven de speelruimte van de tegertpartij
en dcze niet har:den en armen naer beneden drukt"
Voor scheidsrecnter geIdt,dzit cleze handeling van de blokkeerder
moet v;or"den afgef Ioten, ono.at het kontakt n'ret de bal te lang is.
Slecnts een rort kcntakt met de oal is toeges+.aan.

het z. é. dunren moet en r,vordt d.oor d.e scneid"srechter afgef lotenl

?
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Dr zfrnzuDÉ vAI{ uEt },unouï'rrÉ[tl
I'rie I z,a J-arr. 2,el-e Ootl wàre; r] er noÈi Iricn,<ler] die Heren2 ei6enlijk títà?"7
ecn i{neuzenteair' vonoer}"\'cr' Senerien i{ereirl sprelend,met een }r}oof
vcln irlaiar l-refsL riri-c uivisiesriíÍe5,oo ze voor tliuiswecistrt,;Cen aLi-.
t:;o eeri pJ-i::.i:.E$ 'boc r.recieeid a"c!t'Le)r àe wand. (-in net verilomhoek j e dr-rs ) ,
na. §a.i:,e;;1 i- ",t,'à,er';),) Íret d e Dcrloe J- i r:ig; was claf i it (viercie ) klasse tea-lrl
cie .rieiren ta"\i 1+;.Lct zlerl ilce rie t irir:et.Sup;ror:te r:s troki.len massaal
ILi.r€:,1' ,ie aÍr0.er'c xeil:i, varr Ce wand, spelenAe Heren en !amesl , en in
cle Ki'aíiterl werrren voi lel,.iralvers;ia5;en over d,e eerste kla.sse geheel
;ericrrt o,0 reóic-,n;,.1 e favou-r'iet Jovoriret lrevelinge t je van iedere
si)cl:'Lve ,r'si r:,{i5.ev(}ï'"1,a}Íl Ov']_t:nZ vlerie;rt all een een paar: I'ege1t jr:s ge-
\,{.jo:rls {:,L'riiJ6 l.r:r_í:.í,}e}cr,cn op6evLild rIroesten wo.r'ci.eri.
lriircis Lre niot, - a.l-tàen spccta.cula.i.r:'e ïviar or;k tarnelijke sirnpele 3-O
overwir,nrrit-l op net .,,à1ter1se ilovo l stijgrsn de irer:en echter in ieders
a.u.ozicri. ;ie eerste ààa-z€:7-r;noe sL;ppor'f e rs beii-1. j-rtriiien di: tribu-tres, en
r7e\ \te,ctï,en is alleen no! oí) iret rrioment Cal lTerenl achter oe wani
.e ci-n;ri vioÍ'J"'u.
ilioewcl ne L cilr'.:c Lu ,,evc.Lg vari cie ove rwiri:'tiii.. vias dat ze weer kans
ÍrleLKg n c ij Íe :<t--.,tiplocnsti lel- , was ire -u voor de her-'en ze1 Í' veel be1 angl-
r,,i{{jI. Caf, 'Z,t: ziit, Ira0-l(ji'} Olr'Ld...r-tr Van Ílun iaTOOtSte Í.rUS Latie: het
itovo-rjlrru:l ooiii.voor ciit oir n:-eil.lr c jes en ieu.<e llerenteatas beluste
rCd.aCtiClii red.ert genOed OIii eens íj:e*r, nel, Ie -'cti-:()' pr'atefi OVeI^ Vef-
wi:.cht1.i'r,,enr ilrcs-batie s, droii,en en 'r rusiei.ties.

0,{S tlLi':iIS

1']a (ieïl t-.<tÍ,dr:: braintn;_, en een riete doucr.y verscÍlerien cie jongens
ucci,geheel cris(j.Lír:rË iii cie i<ariui.ne en besteld.en iiun spreekwoo-r'de-
f rji; 'dr;; 

". 
(Vo,rt nr:t reClrc*ui-e1id e eÍi 6eileei rirei-rwe ez'varin.1) .

Ui.telLl.,r< oïtoe'vvo,:r:n cver cie spectaculaire overwirin j r-rg schaarden ze
ztc.li ràrig een t'ífel en ucè,on;rerr ond.er toeluisterend oor van traÍ-
netf caacr! i{en,c i,'vai;e rivoo::cf ó riet re l.aa.s van h'r-n e;rvaringen, Sikke}-
harr: crrj. r,t rien ze eii,:st noË, '1,e bev;eren dat ze " eigenlijk lteiemaal
Eoeri -dovo*s,rJrioï.oörit ria.ij-iieà" 11ílàii.r l'lrik. Veenstra wefii nog steeos .e"'
óeet;e wj-t, "oii, Oe .icusj bj,i net rl.Or'Cír v€LIl tle naàffi 3ovo, €tr 99k enkele
arrr.1e,i.c s p(j-l íj.r.s !-cÍ,v.i r:tcri i-n ,.:e n vce-1,zeg,icnd s Li-L zwi)g;en' /'lIeen iu-
CeiÍj :jv;eriiien t CSI'ec p a.7 snel Öa I Cle t,lru Virr-] 'Oi;n;'; 

,il|n VoÖr tsOVO

VuOrlirj it;, Cri ';éilOn irtet doOr Cr,O LruS a.ir.n1-,ed-i:riC Ëtern net Verhalal- hCe

zí: ii,, a(l (ro1'ste weiis;tri;11 [eajeÍi cjrt teaiii .lena.d,eloos werclen ingg-
I'i;e'ati'; un íl()C:.U-ri ei;en oriiiyàirrl eOírc:iti laa.r'Oi; een 0e1an6;r'l.iNe rOl
s;.eÈiue -iie ;espantlóni:eiC .Í.Jas een f evol.- v::n iiet Ícli- ciat Bovo oIl
ctàt iilr.rrlr,n"t kó.,.r-l,prr !,É:.s e *o c.oc.r-r' iie l<r'ainierl v;eri. apgeÍ]eIrie-l d. Tijclerrs
Ce r.eSt Ví:ro.r,; Cór,,ire'ti';-Le o1ce,< ui'r, Ce veie OVerv{inningen Van
Or,-L;ri2 i-r.-i; z.e z,a sl e ch't noËJ nict lriàï'e itr erI l anSzaarti re.xtnxem her-
wori jr.eit ze rjLLii t e-i fvr:r'^;rol.r-u/en.r.ieer t: It .t,.3e r werà toege-l-eef d n'€La'r: dc
oeliit,íisi:iï:r;vo()-í'ei.-eni-'ui:-l-ick,vÍe'Tfclitlrerl2'zan'opeenzoetewr:aak'
/ I i') .; T'i;- , t-\':
\v-Íh.Lr'rln,1Í.

Cp rie bewus ie zarero"a.p.rniaceig, e iritl ;anu1ri, we rd een overwinning
i.ie;i ui l;5:es l o r.,en i_.;e a.cir1,, jlra-ar ciat ne L zó gcinakilelilk zolu íaa.ani hald
ilicrr,:lrici. d u-rve-ri rir'..tli'ien" /ril-cerL aan lret t,r:ei;e noiïien zelfvertrouwen
was rie zei:e na.tlLurlil.ic nÍct te cLarnken,ifla.iLr r:oli- aan de nioeilijke

í1.



íic-r'vo,de ii{ii:'cle aecva.L over het rrrid. en iiet meesl,reJ-en van pirn Roo-
settoi;nil, oie r,oev;:.1tig ciie Cas toch riiets anders te doen had dan
'via*,, aanv,zitten uij iierenl " iri; verving- Sacco te lintel-llekkert, d ie
Loen noii, lÍreb een voet in ne t gips ooor net -l even banjerde"Dat mee-
spelen i:evic1 Pirn ovr:rjgs11s zo goecr dat nij oesl.oot meteen maar Djj
l.eÍ'eilZ Le ol-j.lven"Verder was ook oe instelii ng van l3ovo zelf' rdat Éle-
o.3Lc:i+'. r'.a.ci ecn ÍÍ14-i{.,-i-e te z*l-len kr!igenrvan irivloect op cie overwin-..-
Ij.1-11,.. 

";'ti-.t;st eer) opl:i,r,<eI. vcar he t t;go leverrie d.e overwj-nni.g, zoals ge-
zei;i, ocri{ rriei,i',vr: k;-inselr-r vor-':: het Kampioenschap 

" 
re ireren ste Lleà

i/')cii i.ii.Ër' cci:ter i:iei aL t,evee] van voor.rorridàt ze er weinÍg in-v'1eli tt.,:ie L' cp uit kuniien oef eneir"Ycor rie n j-s iret i:eJ-ring;r.;rrér Cat Box
-lcvc r,.ir:t v,rint, roao dat ze ze.-LÍ kairipioen. .uvorr1en"

Si.O',iJr'-fL{l(

De Í'ee,ci,i-es .t.n de,cr'aLnien op net verl.ies van 3ovo r,varÉln voor Ori-
öi1'l oijzonde-t' tcicuL-r:sle.L iei'irl"In i:1ao-us van grote kopi:en in d-e trant
\rÍ1n rrur i'i.crl uoei; t3ovo berren I I's;pt'a,xen d.e c.a-g'hiailen Ln verzàchten-
i,e +.e-i:rie ri a-,'-s rrrJO-.r.; laat ZLe n verf,aSsenr! " ]e versl a*jgeVerS .l-ie tel
i.i,-j,ii iÍ,ir,'Ol:ie i dri.s n-; e t snel- vail-e ii.
Tc"ctr ';;ez,e iiis;crinilal,ir: .ioor i.e .0ers r-rad iieren2 een tjjd geled.en
al iets Íi ro 0erefi, Ie ucen d-o,:r zelf v'erslag,en van vleiistr.ijden te schrij
v.r1 i-;i1 'J-eze op te stureo n<iar krantcn als )oetinchem Tlruis en D<.:e-
:,ií.,.c:ilcm iiu""ioetirrchciii Thuis zà[j er wel wat in cie versl-agen te pu-
i.,i rcer:'cit etileàt' tia een verlo:('en lvecistr*id nler-ci dat opeens op. Geluk-
i-i:,'ras ce Ol.'icn-§xpresr Doetincherrrs meest aelezen fami1ieb1ad,,
zo vrier,c.elitk een i)a:è.r vali .uaar ko-s'tbare i:l-adzijcien aan het team
te -iil,dc 

{'i":i'i?^Íla(, a-ls rrscliaautr,tean'irrven i{eren'1 icorien de jongens toc}r
i-1.1. z-r;,v eel- tr-:koz't " Train:.n5;s_pakz,en, shilt j e s en lange kraà'tei;rtike-
ierr j,iei- ioto zie n 'ze iïie1, ,Lccle ogen aan zicn voorbl 6aan, en i.n wed"-
s';r-',ive.i:'si age r, tvorde rr ze stei,vast Leshchreven als tróe reserves van
C r': r.:rr " "AIsor ze zo ai' en trorj u j t iret oa"Ile nitok wolden gehaia.lcl orn
\",ií11" wcds lrr;d j e s 1,e oef elni, li voor he t geval ze riog eerls rrorii;t zt)n.
j'ire f cë)', Ce ir(:,reÍI r-ro&r' e.r'ó Ir:ee z,L1,ieri " iioewei cie trainer. hen iret,
s.l.brcirtrS g,e:icieue +vez.i:i', .,ra.tL cie Coti;pÈ';rti.e rioeía1t, en de tneestal ge-
sl,rciiso-ri{ie t€,fle rrs ta-ni.eIS ce c,ii-ts rnaKcn in run luxi e\tze Lrainings-
j:r[iK'..er]ri1air.ïl ze iiiet ci. ie pe.K{en rreerzítterr en kr:i;gen ze zelÍs
eíiíi íLci,. vari hua, s;ol'e-ie u-i ter'1,"k" le ;:5se poesters van 0rion zu7-
ieii uir: sn(,;'!via.1 ieri weleens wat 1i:.'uen zt-ent

iri, l] TI r:s

iic i, i:,c!i' in ilere n1 spelcn is v'öor cic j oirge ns een wensciroom die r1o6
VC.,-. ACÍ-:ieT tiÉ ,,(\ /.i c.ot\-/\ I i ,,t "i,iet ee Í. ff i Vea.UVef.SCfril ]ran Of i_e diViSieSíiöi;ii. irierrranct'r'í,.i-,*12:r,"à,';;;'j"i-";Ï"il;à a1s orlon steeds weer Àr-bv vuuuu

iÉiitiuritrn iiinlien cre '{etenLarng haa,:.i-t " ieren2 1s er .ewoon nog niet
ii"hí. 'i,i);- U:i, ais !'lce i,Leatri,i v,Jol- der.err 1 te f ur5eren,
Lliei; cra! cie jonsens óeen aiiibities iieboen"Bar:L varr Halteren bij-
víj,jrbsreiC j-s or:s1rsr van pl.:"n de toi-r te bereiren en zou niet lang
à'àize.l- cir ov er eeit eventu-ee-l- itarit,t'ep;,..e.ii;k aa.nbod van een ano.ere
vercr,r-Lt,tn,,,"O0ir ï;ucàs speeJ-i serit:u-s Íire1, ri.e gedacrrte oin hogeroi; te
:íci,,cri 

" -ulrix o?a?:"Tariie .-err wi--l i,ewo.,11 zo 6;oe d rrio,Selilk spe j-en, of d.at
1'L'') ii:. ijere r:i2 o r ir:.i Ís , t{rigo Sl-u L'uer i:eef L z'jn tijcl bij i-lerenl in-
ii,-i.i-cl.e is a.Cíiter cie lr[à eri i; fLà te or.Le Voor ciÍ'oriien, hOewel h]j nOg
5 LL(:i-S c).'-;. .,oÈ0i ipeu Lt eri rre U rje;e *r,e àrr. ;t-rlf j-te ert Van z';rt crva-
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r'ing-.De nieeste a.nderen hebben er tróuwens ookal heel wat jaren
volleybaI opz:-tten.Drie jongeris liebr:en d.e wortels van hun vol1ey-
i:altalenteri 1ig5en bU de asplrantenren e,rthur Vreeke maakte zelfs
a1 carrière bij d.e mini's" ("Nationaal- kampioent'zegt-:-e trotsrrMaar
zet dat er rnaa.r niet bjj want dat weet ied.ereen wel.rrrrJarrrlacht. ie-
nranci anders snialend r rralleen j e moeder her j-nnert het zich nog. tt 

)
De veÍ'scnil-1ende instell-ingen van de heren l-eiden echter niet tot
rnoeili;rrhed.eri 'b j-nnen het teani of tot ongezoncle concurrentie. Want
ied.ereen is riuchter genoeg orrr in te zten dat het teatn eerst als ge-
heel moet promoveren voor er serieuzer aan doorstrorr:ing naar. het
eerste óedàcht kan worden"Ttot dan toe vinden ze het a1 een hele
stl;.utaàs als er ierland van iieren'l lanp,s de kant staat toe te kli-
,{en.

PU Ii\ir;O0f

Pr,omc-rveren oaat in dj-t oistrict ectrter vri.j rr,oeili,jkromdat er op
nocrg niveau gevolleybald. word t " irtaar als cie d erd.e dlvisie eenniaa"l
o""E,i"t is, dónken d-e, heren ztcli d.aar zonder al teveel uioeÍte te
kii.nen nanonaven.-ilen nele steun bij kret toewerken naa.r promotie 1s
o.at liei team dit ju.rr"incie:-i.,r een eigen 1-ra.,nerfcoach heeft'Vori-g
j",i,r was net eeri purnhooll.- Iód.ereen wàs van ztcnzelf afliankelilk en

tret leat, nrng 
- 
als'los ,uird. aan elkaar.lvlei d"e konrst van Henk (Oie niet-

een Gerlini uu"",;à,iè van Vrrlliarn idorp),en Uko Vegter en ilart uit
Heren/rkwamen ook d"e goecle sÍ'eer en de eenheid binnen het teaitr.
Voor tiet cerjin van cie colnpetrtre wero f'anatiek trieegerlaan aan toer-
nocíen en oef e nwed str'ljden waarb:; uÍt goede resrrltaten al snel bleek
hoe riet teari naar elKai,.r toegroeid.e.Getrai-nd werd. er minder vaak
ntaar er werci íieer aandacrrt oesteed ?-à'fi iret fun,<ticneren in teani-
veroand can aa.y\ tecnni-eÍi.liret iret inrriidoels berend.e gunstige re-
.-,.I +--. +ir u_L ud,a- ly r

Zt" (G tl-L,D

Het enii;e waar liet Heren2 rrn nog aan ontoreekt is een fanatieke
supportèrsploeg.Van de andere vér'eui-gingen zíen ze we1 wat voor
enorilie stilrulaàs een volie tribune geven kan.lÍtzàT bii 0rion zete'
len de meesten ztch liever bij i{eren1 dan dat ze een kljkje laàn ne-
l,en h4l acnter cle w:ind.Onbegr5pelijk vinden cle jongensrwant ze spe-
len niet eilreen vcel boeiender',ze zijn nog gratis te beziclttigen
ookl (Dat wi1 ze66eyrlLrL fie-iu velciren niet ond.er de cioucne.Beheers u
d.ames I )De enige-ilasÍ,e su,oporters ztin Debbie, de d,ochter van Henk
i,iaeenvoorde, e:r, naa.T vrieiid in.ivlaa.r die krijgen zakgeldverhoginS,
eiÈe Keer a1s ze neren7 al scÍlreeuwenri. naav d.e cverwinning heboen
ge.tiolpen.r,ie Oe rieisjes nierin wil bijstaan rkan ztch bijv. op 19

maan't acr:eter cie wanà begevenrwanneer Heren 2 t,egen sparta moet'
AIs extra àày\nioediging vóor aile mensen d1e nu Iiog twlfelen over
oe kwaliteit van Íret team,geldt dat^Q.e rreren a1le thuiswedstrijden
nor, teworinen hebben en d,at" 19 rnaartïileer zu1len doen.
i{e t een oeet j e 6oede wil err opkomst van de toeschouwers, krijgen we
.tret we1 voor elkaar dat ieyenZ straks or-,k aan de g;oede kant van de
wariii iTiai, speler),en Heren'l oii hón in r1e scnaduw stàatl

13.
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l-te l,iccter:-l-andse h,a.rtpitt:i eritcn Yereni*i^g(i\liv)is sirrds mei 1.)91 ince li.egio Gelcer'land oezt&,1eken op te l.eicen tot rtlieanimatorrl
o-(ror rie L r!,evon van re€;rriniatiekursussen in iliverse plaatsen in de
r\Ui,IU u

riee,itÍir1a-[ie beteicetr Lzne t verriciiten vÍl.n Íiandelingen om iemand inlevet: te houoen, orj wle aoetnhaulingsstilstancl en Ëartstits tarrd is
i-) e /,o rrs f, at ee r:ci .
)eze lri;íicielingerr ztjrtzt,ar Lmassage en rnond.-op-mond bead.eniing, eenvr! É; envouc.,Lg,e iecriniek, waarn:ede levens gererl i{unnen worcrèn; inj tttc".oriuert j.,j,u z,\in d.ocr oïIS i 00a, rrlekcrirropgeleid tot rrReanitriatorrr,
waLr.í'ví:i,ï1. el' J lcarli,lél.1,ie rilctr si-ixses in de prakti;k irebben kunnen
toeijiisi)eri,

Cns doo I is, <;tr, iiJ eeïr v€'r'antwoorde w!ze, zcveeJ- niogelirk leken op
ïa -Leiiien,i,^iiint 6,,ebleKeíi is, ci.ai de {},1ÍiSTE VI!,lR r.iIirÍUTtli\,i bij een cir-
cu-l-atie- of nitterÍia-l in6sstil-slano rvan lcrrensbelang ziin.
iier" i.ie1 ;..;i1 iolL: -l eken verl.,rcot oe ka.ns vaír rroverleventtaaozienlijk,
al s e:l1 iiic5 i-(:cn al:i;s oÍ' ernbul-a.nce aarrwe 2i51. Ís l onderzoeken heb-
oeri uiligevrczenroaL 2'; tot 3uli gerecj. kan 'r,'orclenrals DIRl,l;(T-E hulp
àer,wëzLl is , cia-a,roil streef t c1e ttiH-,f er naiir, om ééntl ernde van d-e
i.,cvc,i.<ir.2-, oll re Li: io,en rot rriieariin:rtor'rr .
Ici-Lure en Ka.i\ iri urie iessen tiet certif i.caat behalen, d"e kursussert
worcic::r 0i, ons l.,eEievcn door Vr:rgr j-ee11r<unciígeri-A rme'b het certÍf i-
ca'tt I'iiart,i;ov,laking'r, di-e al l-en \ileï'KZ.refi zi;tt op de ard. Carcliolo-
t,ae v"ir. !,,ilrLe-i tr,rr.iezie ker:ii*is te loetincne m"

v,Jv, 11i iig v;-i .J. oe ilii1i cie wereld urroanne n, en d"at is d,e situatie,
\,,aar-Ln ieL:r:ieLnu cij str.lat I rg t te sterven, terwiji er tiental-1en
c), s-[í:.àri, ciie nrei weten i,ií,it z;) Kunrie n ci.oen, eri d.at, Tii]R\,!fJL ivjFl:i\i It\
ll,liÍili|i ï0.1 i)C:,,r'.1,-)r'l dÀlil i,ir)ltit)il,C,i'r L,lr;V.r:t:iíi Tf'l Rilllrrhll§l I I

iteanj.iiia.-uie is .r;.rct a-'l -Le,;n belan6ri;k voor ira.r.t.catienten r[ràaÍ, is(;uK veil tteLeti'; 0ij vcrr-Lrinki-r.5.,-ve ï strf t in--veroranci j-ng-e1"eciï'i-
CitrU il-scnóeviil 1en etc 

"i,,e 1{ollt,on veruo.,.dcr, à,--it l,<;t rroloerr yz'r. ee n reaniriiati eku"rsus zrr\
.i'-;J r-- n; rrsl.;6e; nlr'vroÍ'c.'r. een -€;rcE,j-streerrl getuig:scrrrif t uitge-
t'i.r j x t "
r'icc.iiI U j.n'Lelesse heDL,.e]r voor Ire U volgeri van een ku-rsusrrne]dt IJ
GaÍr auii 5i; i',e6io Gelcc;rianí,Poslcus 52r'iCO0l!]3 Doe lincneri, tel.
L;.t\'.,L

GETROUWD:
0p 4 maart j"1" zt)n in het gemeentehuis van Doetin-
chem getrouwd:

llarm Romp en Marjan van der Lj-nd,en

Namesns de verenigÍng van }Iarte Gefel j.crteerd !

1t+.



u/d
]-jÏl

1n één var- d.e vor'ii;e oulr,Iri€rs -neboen we aI eens erand.aci:t besteed
ai^rt Yalleyirail,het ofÍ'icië1e orgaan van de I{EVOilO. Toen bleek àf ,
ondanks de leuke plaatjes,da.t de makers wel krities gevolgd dlen-
den te worden"In riet februarinumnier blijkt clat deze aansporing;
niet ten onrectrte wa.soBehalve een artikel onder de koJi'rUbbink-
0r1<tn ontketend"treffen we in de rubriek 'rSpiegelbeelclr'wederomde nean)! Orion aan.Ditrnaal echter in een wat negatiever kontekst.
,io11ey 0al::--dakteur Frits Suer beschuld.igt d iverse verenigingen,
niet name Orion ryan slecnte public relations (p.r'. ) :

'tDaeirrwaar somniigSe cl-ubs nog.,I i<lagen over gebrek aan publi-
c j-teit nroet rir€Íl de hand, maar eerst in eigen boezem steken.
Ubbinic*Orion voorop.Ik noem deze aardige Doetinchemse kl-ub
rriet nao,ru.kromdat 0rion hiei"in wel erg tekort schiet.
0p de oaÉí ciat ik dat schrijf plaatst Orion ztch in de finale
van het E"C,-1 toernooi zonder d"at de pers ook maar een
serntje heeft gehad. over het verblijf van Orion in Italië.
Jattnter,want Uboinx is toch uitgegroeid. tot een giganties
oedrlf vÉin naatn, \^/aar j e ecnt j e best wel- voor mag doen om

cLie voor het vo1le.y bal te behoud.en"rl

-Blen stukje verder orecrt hr;:

ftI,( zo'J zelgenrzoÍ'L eers1- i{ta'àT clat we vreten dat Orioll' speelt.

Uit o.eze cir,aten b}i;ken we1 de opvattlngen van Suer over p.r.
Optirnail-e p.li. is ,roÍgerrs irem r:1i;kbaar uitCelen van een llefdevoÖ-
1è aa,i ovèr cie bol eó net beloven vari een loii ie, en d aar tegel5k
iret verzoek aa{L verbinilelr of oe x}euter rnaz.T even oe krant voor
pa uit de bus wil hal,en"
j,ieleer Suer bied.t zr)n onsynipathieke liianier van delegeren we1 in
een zeeT onsiria.kel;kè ver.oakklng.Per sl-ot vart rekening is hgt
tocn oe taa,< víin óe jouràa1ist-om 7,Ljn publiek op een verantwoor-
cre wtjze van de aktual-i-teit op de hoogte te houden.
Suer iriagrorn uiyr eigen woord"eir te cltórenrrer best wat voor d.oenrl
oin z:.;t\ éí6,e, genocó te sussen j-n plaarts van Katten uit te delen.
wart i,r; oetreÍI ecn slecht stukje p.r" voor oe sportjournalii;tiek.

Ecen a.nd.ere j ourlal istiexe miskleun van d.e eel'ste orrle kon'it op
reren iri6, van lri0S Stuciio Spor t,.
Zelfs inéneer, Suer zal gewèten hebben dat half februari in Ï,euven
(S" ) oril de v),C-| werd. góspeelct.'vre weten ondertu§sen dat het een
l-'aritas t i e s vo1-L eu'balwe ekend- i s í;ewee s t .
op de lai,tste s;peeld.ag rzond,agavolcl ,zat Ík da"n ook Eespannen voor
ct'e Lt"r-is, r-n afwaöhting-van eeà salllenvattirlg van het Sebeuren'
FIelatis, om ciuistere r:édenen was net onnrogclL,;ir,ber:11en l" . 

to1?1.--.,-
tgn dan te neclen,<en dat nota bene cle i3e1[ieöe ( t ) televisie nadru]<-
keli;rt a.inwezig was niet 4 (vier)kar,,erat S, ór, van iiet ciriedaagse
sire.<taKel rtàLtT kijkers in tóiaaf B ureu'iopvo11.eyba'i voor te scho-
-LrLC]- CIi
iuiisÍ.,cnj_eï1 dat stunio sport getrintlerd werd ilocr opiirinS'er1te re-
Klanietellsten?I'riaeir voor eer, óergel1jk belangrljk sportd'ue1 is een

15. +

w m



riii.iirerrvatl-inp; van twee tirinu't,cn,zoa].s gebruikel:jk bu voetbal,toch
rrct ue vcel gevraail;d.?

Ter af siuit j n6 nog de sriggestie voor lrrÍts Suer om zt n rrwerktt ter-
rcin ífii\i-;T.' na€ir: o'fize .'zuiderburen te verpl-aatsen:FIoef t-ie al1een de
t " v. ÍÍtii"t\T aa.n te zetten,

i(L[U]i

HERTN 8 tN CPBOUW ?
Gta:,g, wiicie i< e Vr:It I'i,aí..É,';ren Op een -l'otorepOrtage _in éón van d.e
r,.,r-'i ,r)r. r-,rJi.i -l r;S van cie 'r0r1ctr lixprcsr'rwaar cle kop:]{eren8 in de op-vu:i(.\/ \,urur!

I .)r.._1.,;q 3C\/gr- ;tonct,
,il;.o-we aezae lio.r:s yàr, uc thuÍsvreiistrijclen van ileroriS (het bestuu.r is
ln onC.eÍ'ii?,Iicie lrng ove:: lie t piaatSen van ext:'a tribunes)zaI ?Pge-.i.;l ,c:r zi.n,.3a.i ,.rít aI;-i,irg p.èen tCa:lr r;i3eI rriil' O1;boU-Vlrt 'lStgeti5;e
ec li:.r,,,tste wcds'u::tja (tegi;n*Iliirvo-1') ,wat'.r C.,rri"v" fliLsenC'-spe1,
slie:,l.r e comb Lla;ti e s en dooroa-crr tc a:;nvalien Ce begens t'and er in Oe

laa"tstc Sel zelís ttO,C cle nult' 6eÍ:oui-en. lfeÏ'(i,DCZQ:-kÏet,'t.y?'?l trou-
;&;-;Í à"i*-1;;í doàr de hereil sebruikt en aansezien d'it d"e

eerste keer *àurOrt die droom weít eti;tnheid werd.r mà8 men rustig
zebgenr dat de 'topbouw" voltooiÉ Í§ '
I+;ïB;;ài-"i*i uiigerlust,maar rustig lurken6- aan een waterijsje
[;azeker)rn d.e kantine van Sjef was dit team na afloop de zaken
nog eens aan het evalueren"lloe bijvoorbeeld in Groenlo en in
Yarseveld de tegenstand"er op d.ezelfd.e manier op te rol-lxen eL zo'
doende volgend seizoen het lieht in d.e derde klasse te doq4 schij-
nen en hoe te voorkornenrdat zoal,§ in d.e laatste wed"strtid'réén
van de spelers door d.e coach getroost moet wordenrnadat hij stamp;
voetend heeft verklaa.rd. in de-laatste set geen bal geraakt te heb
ben 

"Gelukkig maakt een extra waterljsje een hoop goed,

llamens de supportersv"ereniging
'rI{eren Brt

oe Yoorzitter'.

16.



MEI1ïrs A$i B
Al6enrene iriformatie:Het grootste Seqeelte van ons team is be-
goínen als ad.spiranten Ir, 2 Jaar geleden" Toen- promoveerd,en we
ti.aar rieteen, utàar de hogere competÍtie was te hoog voor ons.
Vorig jaar werrl ons huld.ige team samengesteld,"lvlet behulp Yal
Loekie Raterinkrwerclen we twee keer kampioen in de competitiet
en mochten na.ar de Gelderse kampioenschappen" In Beuningen wer-
d.en we eerste en stoogrden door naar de iiTederland,se kampioenschap-
pen" Iedereen heeft natuurlijk 1n ij.e krant gelezen dat we daar
lweede vrerden" T..,oekie gan; toen helaas weSrmaar }lanneke nam

naa:^ taak prÍIra over.Hét Éeeft d.us nÍet aarl haar gglegen, dat
we in de vórige kompetitie-helft Ètechts d.erde werden.
Itaar nu gaat HÀt beter,misschien bii d.e plaatsing van d'it stuk
niet meeirmaar r,tre bli;ven hopen op een tweed.e plaatsrzodat we

weer aan d.e voorïondes rree kunnen d-oen"
Geied.rgenoe6 orrÀ, de geschieclenis van o&s tearnrhier komen de
speelsters:

Nr,22: h,illie Bak-ter, aanvoerdster en set-upstgr"Mlpbruikt haar
sternband"en a1s er eón domnie fout wordt gemaaktrook aI staan we

met 14-O voor.We ,o1;en ,ruà, zeggen rdat-ze het ggschreeuw heeft
overgengmen van haar vad,errwant-óie is Ook we1 tteenstr te Lroren
in oe sporthal"

Nr "23:liilde vrieling"Beschikt over een behoorlij!- nortie smash-
kracht in haar armenrmaar helaas celanden de ballen SomS met
gr,ote snelneid in hei net"Dankz4 haar.nleuwe shirt zitten d'e

numlíters sind.s lange tlid weer vast op haar rug!

Nr,24;§'larian V,ieerdmeester. línkshandig aanvalster' Slaat echter aI-
leen a1s de uàt-rrpu precies goed zisnfscnreeuwt net inspelen a1-
tijd '?Hoogl ,in de we,Jstrijd denkt ze al-leen maar'

idr,2 )t]:yma Smiclstra.Ook aL bijna ze§ jaar actief niet vo11eybal'
S:,1 pr.àcieue timing liggen de ballen àt op 9g grond,voor d-e te-
uó^àtander het doör rrëëft"0ok iraiir eenmaàsblok heeft a1 heel
wat r;allen tegengeirouden'

iríq.55:Su-san Cerril,Sen.Zit ,oas twee Jaar op volleybal- en rralrr

twee in ons tearit"Ztl heeft Ée-u nieestó medelijden, meï, o-nze coach en
rioucit iiaar daa::om Ëet reeeste p;ezelscnap op de bant<.Staat ze in
iret veld.rdan heeft ook zti een prirna eennians b1ok.

lir.4b:Iuiareille te Winkel"-b.len lid van een volleybal familie.Haar
vad.er word".b het vaakst bij uitwedstrijd.en gesignaleerd.llaar pass-
nrethod.e bezorgd" solliii.ige speelsters nog eens een hartaanval.
De plaai;sballi!tjes achter-het blok rnaken echter veel goed-.

Iir " 55 :l\iar-uine Swennen" Set-upster, reserve*aanvoerster en schijf- 
^

ster van dit stu"Kje,l{i€er daà vijf Jaav bii het volleybalren vanaf
het begin bij ttÍt Ieari,"Verder is hrèt moeilljk van jezelf te zeg-

-+
ll.



t i.!t vvo.i, ,e i_oc{-e CI1' rlecnte i(ar}ten zijn, ous .i.aten we het .liier
t2 ,1; o

,,i'.,2ri,r,iril:,u:],.". I:e Èul!.r ;ttiartrz,,iilni:.iir rugnu.rrtn.cr laa.Lst,verde-c.ijeen
ll:::lï::. , 

"1,1:,ï,,: i{::?l _olf 1::s ne1. achter i,Íet net oractri'u:; ct e Íe5_en_i u--r-iu-(j1' ver. 1 pa[reKrliiÉiar. ze 11 eL.stc]1en zLen a.lt5d. te Àne1 ,zod,atel ligrrt :r1 te veel punte. irr ons voo'cieel varlen"t!''ri l'oíL rc 0: L$rrids oelj tcatii -Lager iJeuoírÍierr,rnaar iret bestuur ireef t!ii;71 iOLii, V.Ori6, )€)"íat' teÍ.ÈCJit vérUeteId.
r\j.r', c {)ixc.t':: iria r.,ock " spe )-ve:.,rie eister Danes 1i .la.s een JaaT bij Onst,u&;,,, cii;,s itar-Le re or; zóncie'rreii e n iioi, nie c Íiel(enci 

"

P-roganrma ad"sp iranten laLe:rcietg 9 apr.il spet en
z.,ios " uirkerl_e tienta,l lerr
IuuI'i ,.i( no o i t r1eg .

we tegen koploper
suppor bers z:jn na-

Ir..r. ïeririeiligvurlciig;irig cui 1,en puolici-catle in ue Orion- f.i)xpresst+rr :;iren6sr,e verood.enl I I

,''tar'"ine íiwennen

Í8.

Í,:lf
llf

,r
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15 KNiffiN íN BËL6iË
i;egens r'1na,ciö1e 

-p::oblemen waren we geno od.za.akt zeLf iets teregeren' Gecitarterd vreL:d een vrP bus n,Et zeer exclusieve ban.<en.Na' I t postkantoor + bank lee-ggeroofd te hebb"r, ,rrr-àlru Be1gi.-sche Ii'rancs begon de reisi N;-'rr parir 
-Èoomp;es 

kraverjas kwelmenwe met I t dikr<e lippenbus je gevorËtí 
-q"àr 

oà"gàsin"iàrlatie van
9_\z,e groctste knie?ior,Baé aàn in"leigie.
ïii:" nuttigden we ri sótgische r<oriià7àtapparaten. Na vier uur
:::":::Í^*kvramen we aan in ons 1* iiotelrvraa.r we d.e opciracht kre-gen stil te zitrrL, a.ncters konrlen víe weer vertrekken. lri e ver.trokkendus direc'b. ". ". "richting sportlia.l .De 1e over'!,iinn-i,g; vre,c Ëevi5; gevierd onrstreek s 1z uur"Na 'r:.,: "tig p_1.:_stic g\azeï, Ir:",È",;àËlled.eren + cr.; daarblj be-norende dairisen ging rt weer richtírlg "ïeurer.
aldiri-ir .iar-tgekr:riieri bracnt cie chag::ijnïge hotelhoud.er ons na3Í bed.Tegen half tien oe voigende morÉien was ieclereen lichamelijk aan-\!ieza.g ore het ori*roriJt te nuttigenl
'Daarna werci d.c s'ui'"d. teuven véi'kend"lria een halve marathon gelopenie hebberr niet ÍioLwe polen en een cr"oge bek, werd,el er irazoorsingei{ocirt. (.\I,,.n die pókireÍ'iur L; es )Toen* oeg,on hc t zoelier\ n.ia:r eeà p izzert-arma.ar ciie blel<en al-_I.eenVan 3-5 g;eopenci re z\n. I s Naohts d.us.
zeven uur I s avonos grn€, rt vree-r r:chtirig spo::bha-l-.Toen we dechamps .u,L 1;'s l ees oi, redèn was Karel er oót< ían ovortuigtl d at weverkeerd zp-ten, behocr'i-i;k -r,1ot voer een aarrlrijkskunrle stud.ent.Al- niet al- ire cben we Or:ion tochiinog zían spelón. Ondersteuncl d ooron'ze kazoots + stembanden is ' I cié lieren toc:h nog 61e1ukt te wi.nnen.Paul i^rerd za ztek van deze weclstr:ijd àrL hu aire.óï ;à ,t eirid oj)advies van een.bei6-isc.e dokter a$rge;oer.o werd.ilrt so1-Lda.r'jteit,of eigenli;k, orndaï ïi ,,:-"t einders kon,vertrok ,cerest ool< ri chti.ri6,; Leuvón.ill; cie buurrna.n vaà onze hotelhourier,die niet chagrijni-g wasrhebbenwe, flrenrg pi.nt je ge;ca1.:'r.Onl half vi-er kwamen lve hée Í violij,<'b4 r tnotel- 

'waalI' 
I n noí,] ciragri;ni-Aor gewcrileri hotelliou-de::l ieclerer.r noï'-sooniijl< n,àar bed.--<eexl j'v-

Irma sch::eeuwue van ,u-u,rss verdiep:-i:_en iagei,r:-ed.ereen wel-terusten.
Da.:ar',nec we;r'd dë ila.cht-r-u.s t 1n oni,e door.geiaii;te bec<l en inge zeL .2,oridagr.,ioï'gen vertrokr.;en vrr: n? rt ontc,i;ï r.i cht_Ln6i sporthàtr n1f
:.?t v1a Parr;s, naar in één kccr goe,r.
Nadeit de c]:auf l-eLi.se r t busJe in ole van I'" Moors had geparkeerd,6ingen lve de we ilstr:ijci 0r.i_oà-panÍni kijken.
ï"t verloop va. d,1e wed.strijd is reeriË Èekerid. Daarna werd. d,eterugre is her.vai 

"Terug bii cie s1;o.r'triai te Doet-Lncnen konden we elnieiijk op de rnu-zíek vart l-arne clansenrwaatrb,j de auto van Erik" iijdend voorwerp was.Ivjaar . . eeit Kn j esr:or dió rf aa-r, op I et 
"

1"1aniens 1': knie§toï'en,

!l:r ík , l, i ko ,"rr'tar!t, Palr-1 , f na .

-
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OoE AAÀr DE ORAArscHApBoDE
KIk, zotn eerste keer wind- ik rie niet op"Een tweede keer d.enkje;Acn,je moet ze een kans geven" De aórO.e keer t<oop je een an_o-ere krant"En de vierde t<eei x;t< ik "ÀÀ-""""-iraaï"Jii"ror* enja hoorl Wéór een zootje.
itiat is er aan de hand?
11"t gaat oríI c1e standen van het eredivisie-vo11eybal.
ida elke zaterdag is ieo.ereen benieuwd,Hoe veruan d; heren nuweer .gezakt en. noe v'er zirn tle dames weer gestegón?llus de GB gepakt8;
-Fiven tell-en....eIk be cius. Zorzo en hoeveel punten hebben we?.l!1r".16 gespeeld en 19 puntenl 19? Huuuuuuullj
-0n daar kornen d,e naslagwerken op taf el. wanneer hebben we d.an
!9q" gelUk gespeelcl? I{ooit,nergéns Gts: l
-qL" 98, foutje mag" Kijken we gewoorL even naar oe rest,
Yoorburg boveri.aan. Ïdiets bijzoÀders; l6 gespeeld 5+ punten. Huul I
Waar halen ze d"ie 2 extra punten nou weàr vand.aan. -
Nu,word'[ m,n nieuwsgierighèid gewekt"
Conclusie; Puinhoop t zootje.
-l'lnkele f eÍten; Àchtereenvolgens he bben VVC r Orion, trycurgus, Brevok,
'Àaan en Nijmegen minstens één keer gelijk góspeetà.-
llen kleine inventarisatie leert ons verd,ér dat het aantal_ ge-
speelde wedstri.jden 5 keer nÍet klopt"
liei puntentotaal klopt bij 9 tearns ni_et,
srecnts 1 ploeg beschirt over een juist aa:nta]- wedstrijden en
puntenl I
Nourhoop d.oet leven. Op naar d.e damesl
Cn wat d"e argeloze Tezer reed.s d.d-eed vermoeden:Zootje!
'7 teams met oneven punten.
-Wederom krijgt Voorburg extra punten(Wat hebben ju111e toch met
Voorburg;Krljgen ;uIlie daar geld voor of zo).
*VCC ltomt 2x-in àe stand vooi (t+-tO en 14-4)
tin moehten sornnigen nog twijfelen aan de echtheid uan dit Vlug-
schrift d.an heb ik één goede raad":
Sla d"e GB maanoagmiddag maar eens open;kun je lachenl

1-rt ne G:3 ver.n 11-2-ttj3
Vo or'o u r'5
Ita;r't inu,s
vy0
ir:tiastrictrt
0r'iori
Ai,rVJ
LJ Cur'à;uS
,Brevr; K
ri.

r!illi1lu
.iic,ltloei'
iíi; r;. e 6, c rr

Aat; eiet j ekaat j ehoepelt j e

DÉ KRANT
KUN je NEr
MISSEA',
6ÉEN !fi6,,.

1 6-74
1-i*30
1 6*25
1"i-22
rb- ry
1 6-1'8
I t- | I

t- t -)
t:. 1 11)- | w

17 -E
I ri L| !-.)

20.
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Heren 1

mooi spel orn naar te
kijken 

"

Gabl en i'ïenri
Gabi on ztn reaetiever
r,lo€ren en Henr j- oiïr zt n
aanvall en "opslag gaat vaak
g;o ed.

Spar-ba 2 "
Bauice I{ellinga,
Bob 'r'r en f Ínlr
Onderling coniaci tus-
sen hogere en lage::e
tearns,

Toch wel geze11ig"

Clubhuis.
Tot nu toe nog geen-
óah

lekker melig in de
kleed.kamer.
'riit met donker en
en lich'Lblauwe ranr1"
I,la;iikt ni et uit al.s
hij rnaar gek is.
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