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VAN DE REDAKTIE
Voor de meesl,e LJbbirtk-urion t,eams is de competitie verleden tijd envolgen enkel- no8.; t.rainingen en misschierl',{at toernooien in het naseÍ-zoen. Onze eredivisie-dames komerr nog serieus 1n acLie voor een
ereplaats in de cornpet.itie voor periodekampioenen (.1 3 L/n 15 mei 1n
Hardert^r1ik ) . Darnes 3 speelt nog de bekerf irrale van het, distrikt en
heren 2 speelt voor een (kleine ) thec-rret.ische promotiekans naar de 3edivisle.

AIs h'€ errkelt, hooÍlt..epunl rn
l.uuriiir 

',1 
e lraaie 2e p, laat

strljJ. Dar,tes I verr,ílste ir
klasse,ririg elt hr,-reri 2_l sl-ees
in de ec-rst-e k1as. Dames B
veert. Ooi: de jeu;,.i:i'clellng

vírn onze vereniging gaan bekijken valt na-
s van onze heren.r p in de Europa Cu.p III
t seizoen vriend en vijand met een hoge
rra eeri aarzelend begin naar een Ze plaaLs

werd kanrpi oerr in de derde kl-as en promo-
11et enkele hoge klasser.ingen not.eren.

lJaasL ilr: '-Iubprestai ies hou,ien we uf t.eraaL.d ook hel lrl ederl_ands t.eam
irr de gaatert. Dankzij onTe afvaarrl.rgirrB tiehaalden ile dames, met
Ja,,queline cn Mon-ique eer) Lweede en de heren, rnet Irred, Henri en pirn
eeri eerste plaals il LreL loerriooi om de Lerrlet-.eker (of f icieus WesL_
-Aui'cpees kanr pioensci-iap ) . Beide t.eams bereideri zich arnbitieus voor
op Ce kwalificaLieweisr--r'ljien (,le irererr in llecier, land, dames in Fin-
land),;o.,r,,je Europese Karn'!rcenschappen.

Ons zevettle nutrimer is lets minder dik dan de voriqe uit,gaven, maar
ach, een krriesoor die daar, al, iet-.
De laatsLe llxpr,e:; wordL echt dikl-:er l
rnzencingen n.a.v. t.oernoofen e.d. zLJr yari harLe welkom!

iras Bioem.
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TÍlERNÍlÍlI Iil DIEREN
Om half neten stonden wij op 27 maart op Bob te wachten. Cndanks of

dankzij de zomertijd kwam hi precj-es op tiid aanscheuren. Dit mocht
ook wel na een paar opmerkingen hierover.
Met de vorige afgang op de voorrondes voor de open N.K. nog in onS
achterhoofd, verLrokken wij met lichte huiver richting Dieren. Togn
we binnenkwamen, waren er al acht leams aan het spelen. Aan de éné
kant speelden de meisjes van ons niveau en hoger en aan de andere kant
jongens junioren en meisjes van een ietwat Iager niveau.. Het, leek ons
makkerijk Le kunnen winnen, wanL we zaLen biJ de raat'st genoemde groep
in de poule.

Er werd op tijd gespeeld, 2 maal 13 minut.en, maar aIs de 15 bereikl
was, werd er ook van helft verwisseld" De eerste wedstrijd speelden
we tegen Hansa en we r,/onnen makkeli jk meL 2-0 ( 15- 1 , 15-3 ) .
Toen moesten ide een half uurLje wachten en Caarna moesLen we slag
leveren Legen VC Rebeile 1. De seLsLanden weet ik niel meer, we won-
nen in j-eder geval me t 2-C .

Na een uurtje mochten we weer spelen en nu Le;en Spiker. 0ok hier zijrr
de seLstanden niet van bekenC, iríiaar ook hler wonrten we inet 2-4.
Het wachtrecorC werd na Ceze weisLr"ijd gebroken. iJe hoeíden nraar
liel'st twee uur nieL r"e sp:1en. rlelukkr-;.Ías er.en kan'-i-ne en kon-
den we na een uurtje ki3ken naar Jongens B.
|Ja die twee uur mochten we eindelijk weer spelen. Die wedstrijd kre-
!l en we zo weinig legensLanr, jat er zelis r-.iaaii' frunten achler elkaar
gemaakL werden, zeIfS toen er onderhanCs geserieerC werd.
Na die twaalf punten kwan er voori:ebelle 2 één punt op het scorebord
Le Staan, rnaar zel-f s jat is ze rn Ce laai-sie Sel nIeL gelukt.
(Selstanden 15-1 t 15-0).

Na vier wedstrijden werd de stanci opgemaakL en het bleek dat ook
Gemini aLle wedstrijden gewonnen had. Dat, zou onze Iaatste wedstrijd
zijn, duS heL ging erom spannen. EersL leek het erop daL we echt
moesten knokken, maar later bleek heL toch mee Le vallen. Toch
kregen r^/e aanzienli jk meer Legenstand , wanL Loen na 13 rninuten de
toeter ging hadden we de 1'., toch niet bereikL.
De tweede seL kregen we steeds meer zeLfvertrouwen en ging heL beLer,
maar ook nu wilde de 15 maar niet op het scorebord verschijnen.
Dankzij de ouders op de tribune en dertharteliike" aantloeCigingen
van heL jongensteam en onder de uitgeslapen Ieiding van Boo wonnen
h/e deze rvedslrijci toch rnet 2-0 (14-9, 14-6).

Daarna werden er door onze poulegenc:en n.)g twee wedstrijden gespeeld
€n in die t j- jd gingen wi j ons lekker poede len on schoon erl f ris op de
prijsuiLreiking te verschijnen.
Het afschuwelijke groene kleurtje dat de beker heelt zal de prijzen-
kast we1 opvrolijken. Ga maar eens kiiken ! !

Iuiar L i ne Swennen .

Het team bestond uit: Hiliie, Lrma, l'1arei1Ie, Maria:., r,,,ril1ie, Marion
en 11 artine.



MINI-INTERVIEW
1 ll.,^,-.. L!Adlll.

?,. LeeÍ'tj jJ:
-1 . Lloevee.l )aíàt'af bi.j

llbbinl</Orion'r-
4. A,:tieÍ' bij Ubbini."/

Cr-ion a1:r ....
',. i'iia'om i--r,rr )* j..
beziA rnet vrrileybal?
b. Favori-ete ti:anr bij

Ubbink/Or i on?
7. Dr r'trden van anL-

woord c,.
B. Favoriel-c spe Ier /

:lpeelster?
9. Omdat- hi. 1/zrj ...

10. Slerkste punl varl
je:lelÍ'?

ll. Last,igste Legt en-
stander?

1.'. it,-sfe tràiri..:r'?

li. liiet'kste c()a(th?
14. ir "'st.e .,: l:i ',rJ'

r.le r,'e rerii.-ti rtg?

15. SLelkst.e punt van
le '/er,enigirrg'i

1i,. I,nJens voor de
',rerel-iig rng'?

17 . Gr"co't- s Le te leur-
qiolliro hi I .rOlleybaI?

"'J

1 8. Voc-rrbereirling voor
ho-:nrr.i..( luel?

19, Welke kleur sokken
bij rle wedstrÍjd?

20. Fav,-,r,iere yelL bi j
wedstrijd?

tleeSke_. Van Oor,t
11 .jaar

4 laar

speelster

1euke. sporl
lvloi c iac tr

le gek johl !

dames Vollema
soll.is slagroompuït-
Len uiLdelen.

Ups laÍ1 .

La L:ye f I c-r,"r .

i.l ienke Volle'ma

.i.Llriflfioen

lrrlp!rOr.tl r,:r
a1.j pi ranLen .

de

goed georganiseerde
iredslri tden

n( g lleer leden

'.IÈrlrr:t1 i.ie ls'r"i id

I.xl<er iaciten.

;ri'- re1 blau',;

,1.t,=-ia l: r,^1:rr-ll

,Jet ze Ballk..r,
18 -l:lap

s pe 1c r

p voor de I r1

lleren :'

goede in::et.

Gabl
,1oe,1 set-uirt.

aalf,'.1

iiat't. YaI) ilaif.el.,tn a-lr;
"LI-aineril
I'iilr hat.erLrtk/
r.-iaL,i :lali ai'e 111

"l +- u

G, ot';;,- dc ,-lon., .

goed c lr,rl.,:lad.

,iigerr Jporthol, meer
trainingsuren

"goede '' sc he i Jsrechr ers .

blik ananas.

bl-auw

q{eaeaeecer irr,oml I

GEBORE}J: ROBERÏ zOc,n1. ie Van

ATICE EI{ ALBERT AAFTII{K
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RECREANTEN COIUPETITIE
Dinsdag B maarl was de óón na laat.ste rekreanLencornpetiLieavond.
Vart ons team waren -{ fi€[r.SeÉ verhinderd zodat er 3 anderen var)
otrze lrairringsFlr.oe;r het- t,eam kwamerr ver:.rterken.
1)e er:rs1-e i^;edstli jd r^Jas t.egen vcv. Ilet ,v,ras er.g spannerrt.l en er
werJ leuk É_ieS[,eel,l . De aarlVal ver]_iep reqelurat.ia ep werLl meestaf
af'g,--r'cnd met een punL of eert servicer,vissel.
ook hr:i. arht-err,,e.ld Lras pri-ma o[,dreef. I"leri s].ooL goed aan bij de
vcori-tc,r;,1€: en wist rnoeilijke ballerr Le redden.
Het wilrj een geli jk opgaande stri jd en dat- bleek ook we1 uit de
se1-sÍ anden: 3-7 en l rr-I0.

0m ha11' neqer) mc)exster] we t.e5.1 en vollverijs spelen. HeL -spel vanonze i,:arr 1 r,.,,;-r:: beslist rrier sfecht Le ncenien maar we rnoesten invullverij:: le sLerker,e erkenneri. we vocLrl.en wel Lerug maar zewrrrí:il ge'!{oon Deter'. Deze sets verloríjn íe rnet g-1tj en 10-.1 3.

De laatste weiistrij,J s!,ee1den we t.r:g,en De Valken. Het be.;on a1sl-ÉJLht- wanL na 3 rnirrut.en st(rrrd€rr i^j._r al achter met 6-1.Door a l oDZe vecht. lus t irr te zetLen wist e:n we cle service terugLr'Lralen maar'--lke ke-er,:roesten r.Je Loezien hoe De valken,leaanvar efweerde en zell- de r-er-,,'ice ,,.eroverde. op een gegeven
monr erit was neL zover dar- 'rJ: nieL meer aan bod kLramen en rle setver'lcren met j-19.
De laatsle set. ',/an de,,---;edsirijj leek beier. te qaan. Er werd wat
zor,"r,"_rJ_ 1r5er. r-+:;pc-eIJ ct) er t.iir1et, L tnLeL =c.tcoor,d.Tocfr wÉi:i dit niel volcoerrde; cpeens l^lil-de rrreLs ineer lukken,
sommirlc.r, verloren hier",locr a.L hun vechr_Iust. Anderen werden hier_rloor i']a)j,'flelLer maal cit. rrcchr niet baten. ;^Je ,lerloren ,leze seL
n.-1 Q '.'1)-L t.

Na Lret. sp-:1en r,{jnrler} ,{,;r) naly,Lle kant.irre om de
We h:-.i,I'€n rrie1.. erg of-:_iir.ii:;t.is:_fr eil laclrteri dar_
Bj n:,:r:n .ler-;r,a,1É,ï-rln. lr:t, artze qrot.e opluchtirrg
hrleveri in d,-, f -r'o,rle.

uiLslagen te horen.
we waarschijnlijk

viel hel- mee: we

0p 2ít:rpri-1 is dr. 1aar.:;t.,. avoncl varr,.lit seizoeÍ).
Bij dt'ze wi1 ik de -l lrieriserr die ingevallen hebben
voor hurr hulp eri Lrizt:f_.

nog bedanken

i'Jamens U.0rion Rekreant.en III

a 5.

Marja.



HET T.AAN.TOERNOOI
l -zt-- ]-ríirrr, virrl t-,r-.i.lend in de
: 1'1:r,,-',1.rat] !iL.n')CÍl.i, rTtaar'
'-:' : li-"' 1.c,'aIfl ll itr)el:
-:,:''.:i' N'tfl(leifl(le 1,r.3Ít',rt:1gt

,d'r.,. I t-r.:.:; i i.., ie .:i!;r)I.t.iiai. Eef Si.
.",,1 l- jf, li:::itI Lr:tl ,.1 i1 I !.it:: ,]:rn kf.'ap, itf .] e

l. '."r ' ,'. .'..,':: _' ,rri, ll,t,,-.:l '1 ,, ..J:1 itl.É-fl
I I t ': ', ... , tr r,- ,' i 'i' Ilj:ri-il'f. / r-lr

:r '.r..-t'Itr:t,-n !h dtr i:Ui-O ef) LiOOpLeft
:l::lr :-ia-l :l=':ileVeft Onl ',/OOI't)p Le f ij-
i'Ir-ri:trar rtl!i, rvarlL h1_j sloeg bij

ilt,..',-' i.:r..--1"1.Ily: nOt(,'. .ri: - ir.-i 1.-..f eCirl.i 1 i]tue cft {,-)t) rlLtS Ít r-rOi !'OOf
r.'L-lL :lUi..,r !1 r., I',ri:rl't . A1:, ,,. '.' .-':'il Lj i: A.r.tt-,) Z'rt,, 'Zl;àl J ik, ;rifl:l Llet ftOg

í)l l',;elr ":ela,-!tefr.
r'-,et !.i, .I elr:'s AÍt:-lï'tr.r at- y,:').=t- iiees 'i'heo ons tr-,o1,. li i1 1le pLekken iJaar
iii j 31 trells ':r,)-',lef ."i. -*aq: i.'a:: ÈIl ,{aarSChuwde ,.r{-)or elk Vlies.tulrl daL
1aai ,.',.'Èr' kri;trn v1 i.'a.-1..
irattil:i i r,: i:-àIr',Ji,i -ri "ir.:+r', r'r iret-. pl'L)i.,, f'amniaboek jt crl de bi.jri jr)er bi j
tvri, (1'al-ri ) rerielt t!! .;- ::-. 'r ,le sp()rLLral irr Za:rndam aan. Tlteo dacht
...'í:r'J1 it.-r,1 Liat, lve bi-l c-i, .t -rr'-rríri arkL v!at'en aan5r'c-komen, maar, Iater zag
hij 1.,-:,,il 'rlc.l- .-.i41. Í".,'rl, :,-l-.' I I *tsrr .:[,oflfra] Zai,e[).

irr ie spofLlal dekorÍre11 ;-r:r.=:r i\'e op zoek ytààt'de kleeclkamer:: en toen
we rlie gevortden Iradrien za,:err :.ie dat, we rrietL .le enige waren, We konden
rlaLlweIi.i 1{s ollze lasiren :.eer'7Étt--rr en hebben ons maar snel omgekleed.
IeCerÈel ^ras,in,le :r.rriLLer-er,íje iJbbink-shlrtjes aanwezig toen we
hoor.l .:n drlt. idÈ í,p i;rl p, I'',:)àr'aÍma acht.er liepen eri clat. anze wedstrljd
ieÍ,s ulL.-elopen waii. r{e -Litl:rr Loen maar''/asL iJarm om aan Le kunnen
r.r'€-l-.irr Le..,elr'/cl.J uil-.'dor"r:':r', we si)eelden s1ÉJl,L, het liep nieL maar
oriri..ltks ..i:ri i.,ronnilrl we ,le ..e:,:lLe :l:t (Kun je :l:Aaan hoe slecht cle
aIl ,it,reir wel 'u+irrerr ) . li,-1. s,- lr=r'reir vari de l.ct.]ensrl lrrder was erg veri/e1end
rlr a.ir n::lai, rt.: er Slrt a3r]vc3I'alsÍ,-r r,.Jai ï:i:, ;e2,.:-.) ltad hleLci en ze er
mee 0[,. )e L'^,.:ede :]et. be ).Oljt)el) Íd.- []at tj,::II aCitLef :tLafi d , fna:1 r, fla eetl
1- iit-,,--,,',r'. \iar BOb ki;amr.:'r we ler,uÈl or:t ,ri., l{ iit ,qet- t,t p.1 kken.
'1'o':tr rlt'-)(r:jleIi !rr-) i.wa(: r^le..lSi.ri.j,Jr.n !,la( f,1,É,lj inaaI, qÉtiukki;4 kOrr,.jrn we
xi ji<en IraoI' .j ()nÀlt-.n:r il , ,l j." alt i trl ri-rr., .,,-i.] rr waaI, wi.j ook moeten jpe-
fen. 'l'or,h frandi;l zotrt Í'anclr-rb a,.h1.er de han,i Le l'rebberi.

Na die spannende wedstrijd van.le jonger-rs mochten we zelÍ'!r'ter" spelen.
De -f,estvrou',{en van het. toernool, Zztars ,69, waren zo vriendeli jk ons
Le laLen winnen. We speelden bet.er dan oe vorige wedstrijd, maar Bob
schudde toch we1 eeris zi jn "wi jze" hoot'd bi j heL zten van onze pass.
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Hierna hadden we een wedsrri j,1 11 ust. í)r-.k nr.l i.i.-,Èr., i:orrdrrr rve ki jkerr
naar het andere Oriorr team. \,'lat. had ,.ie wd r{irrs1r.i,1 ri 1ei.i il'lg iro-:i tocir rriooigerege 1d I
Afijn, we mochten weer spelen err rret. ":irrg st.eeds b;.t,epr niirí11 crlk,letegenstander werd st.eeds sterker. Nu spÈeLderr we .egerr Vc. Ii"lei uj1.Amersfoort". Als je zo druk bent fiiel: s[,e]en lerr_ je niet (,F, te :ri)1_sr.ar,.-lr:trmaar ben je all-een bli j als e. weer eeri r;eÍ- i-:.ewon11 en i s, ttL z"-Ll.È fr:.rihoge aantal flout.e opslagen wel eerl kleile dorrper op rJ_o 1j1e.t,,_lle.

De laatste wedstri jd was rie sparrrlenilste eri naaKLe ï.everrí:j u j t wie 9r,naa? de finale zov gaan. rr,re wisLen rjus daL we iiard mí,)í.)Íjt.t-rn krrokkerr.De tegenstander, UitLroek r;it Zaandarlr waS ook vast,bel._Lot.en om ,t_e ivirrnerr,<ius het werd vecht,en voor de firialeplaaLs. Bob ,zet naderrrand caL hi j blijzou zijn als we een set pakt.en en dan ofr punt*n naar ije fi-rral-e gingen,maar dat pakte anders uit,.
De eerste seL maakte de Uithoek veel punten meL hun serve, maar Loerrt^'ii eenmaal de opslag terug hadden maakt,en L,,i j veel purlterr, na seL-upsvan Annel-ies en Hi-Ide, die vooral door Hel-en en Marian vakkundig aÍ'ge-maakt werden. we wonnen die set na harcl vechten met 16-14 -De tweede set begonnen we v\ieer meL een a( hterstand, maar na een 1-ac-tische wissel van Bob, ik erin Marion eruit, kregen h,e de ops1a51 Lerug,En meteen werden we weer gewisseld. Daar is een taclische wissel voc)r.Einderijk ging en een serie opslagen goed, ik geroof van I.li1de, endaardoor wonnen l^Ie set en wedst.rijd. Toen mochten we door naar Cef inale. Bert overlegde intussen met het jongensteam en er werrl beslot.endat ze x bleven. Gelukkig, warrt ariclers hadclen we geen Lelfer geha,J(Jörgen bedankt) en ook Annel-ies nad ook vast. nieL zonrler de bernoedi-gende aanmoedingen van haar brcer gekund (Marco bedankt).
|)yl,z..I:tj.,l-t,lll.;'..-.',..]].-.;-:.:'..'r
bi I ,i,., ,'a:rt,t,'-,l le-.l.

in Dieren tegen gekomen

l-'t: 'riÍllt,rr ::ct. .1it,. :rr-i ,'.:.-r, '..J-- -:::'j1 ja:. ]=,:.:..I. :rr '..,: ,..r:r.rl,-:r, .r,._i.rr.
I-l et. :--aj]-f'r/ÈI',1-r'LrulJïtL -lr'-:, r:, -I': -j.- r.,,.j.:at)= -.r-- i,,..,.,trli:fr i.lÈ l,:; j, .-,li
r.li ot,.1 rr 

"rí-)i.)l':rproni.l . 
"laar' 

.-t'v,. -liJri/r liir l-- per,.:é ..jrt:t.r .:t-r. L-i- r..jltren 1,..:.. - ir-, ;;;.:.:l':::- a.:irLr:rst.,:;rrr r:rr,la:, lo-ir rlor- "je :lci_ i;i.rrne:t ,j..,_,]._j. ;,.. ,j,_r.1r:: ltr:...1uL.:i.,' I]=t. niet- meer iii€:i- otiS en ,ll,/\r liep ze-Ir': uiÍ_ i_t_tt, U_1r rrtl ..:.,1;-1-r
een'uliss'll',ran Bclb {ftrtf' dezelfle:rpeÉrlst.ers ïan,le'/íjr,-iL:e kt;Èi., 1-:i,:-r Jir;:rniei l'el..lelr. Toch lrl',larnen :rt' aaIr,1rEl terlrg, iI{ r'r,l,)rlÍ' t ot B-l.) ilM, i,.,:rrlrias ili.t i-,t:l:t': ltet-t irtr llVlul lt:r,l :r'rii.iorlltÉil. Gelukl<in" !ia) Itr:1. (rep li,iri: r.:,r't 

rdali i,: lle,. ._i-l!.i,-et, tn-LL l,_, 1., .r,,, or.r] Í e ,,,t_.r. l iel:en.

ila ir--! ..ail.,r'L.ri l{e: 1i;.:€: 1,,._] a I.t1:r!1 ..it,,.i,.:tt !.Jc ri3ar. ii t, k:-rlrl,.irre .,,!r 
_, f" le Lr,i.-];t_Lli'rrt'iirin.;. ;'Je .:r'ier':'lr-l :l.l ,:,.ei'si. n,j:j yal eert lilmi- jL- ie j{-.it vlee:_r .,./3a11., i.jje je I,3:: ,leslacii :-,. ;ar,{ilts j;cl Iq:t_ beejd i::.:t:l sCfiuir,,e:t. ile i.:ali,inei, aa::'za4 ie 

"/erk(loD van zl an r:r'okr:i-r-Érr i:il Leruir I olraIi et) rrr e1- een ,.-h:,:.at.i llt r,,.gezl:irt ze|Le hi.j .le tele.,,i:t.- ,tij_.
'I'o'.,n 'rJa:l lrrt t,ijd V,tor. de ';r L_r suir_r.eikiriil elr 1-.or.r n blr:el< ht_.t. ,l:r1. rrt-1..
tlii:1-; u-li. ltaal<1-r-r ui- je ei:, I.SLr., ol ï_t-Jr.ji_.rJ(,, r^J:r:l qatl.i F(-)f cl tn. I)t, i,.aat.i il:l:,t r.vrirrli1r'ooi-, tJe kt',.:gen de:,:elt-rje pOr,i-Èm.tn..:eLjes en htt_ errl i1r.- Vr)rSClrj I lJ::i.j ,ll1
,ie. nalm ..ran i.i i.: winnaar ir.r irel-_ .a, r,oBt,ammaboel:,i e komt_ l,e, :rLaan. ba..tI st.or.r,jiiriou al Llrie l:eer irr, cir-is het \,raij eer1i.1k dat een andej. .)ol.: een l:ei:r,nocltL. tjnder het taarL etetr riebben tr{e nog hart-elijk moet.en la,:he1 i;rrhet prachtige 3.cet] r- .ja: ze irr :1 ie sLreek hebben. -iien man k,,vam orrs
nanelijl{ luidrltciltig lelrat.iLrl'en er ons,iaarrra een 6oede r.eis i.jer.)serr.Il.: heb ilo;l xev{:tn lreprobeer.i yter.,,zr:l t rl(i le prat.err maar itmdaL ili: arrdr:r.el'eaml-e'len 'lat- nie1. op prij'. r;tel,lerr tren ik er rnaar 1l]ee opgeh()udÉrn.

a-)J.(
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trrle stapten in de auto, het rdas inmiddels kwart vocr zeven ge',lorden, erl
reden richl-ing Doetinchern. We sLonden nog even in een oplosserrde fi1e,
$Jaar de jongens wel ingesLaan hadderi (Gna,Bha, darr hadden ze maal moeLerr
wachten ) . Bij Utrecht begon het. anLzetterid te regenen, maargelukkig
zaLen we lekker warm bij Theo in de auLo en konden we luisLeren naar rie
hitparade van de N0S. Zo rond half negen kvJarnen we in Doetinchern aan.

Theo bedankt voor het ri jden, maar koop als jeblief t een groL.ere viagen.
Bob bedankt r voor het. coachen €n als je jarig benL moeL je maar een
goede wekker vragen.
Het jongensteam bedankL voor het aanmoedigen
ju111e verslag l-e lezen?

Ons team besLond die dag
Mari-an en Ilarlin..
MareiIle moest tennissen
0 ja, Helen en Annelies

(hum)

1ies, f rma,uit,: Helen, Anne

en [.li 11ie u,as za
bedankt voor het

ek.
meegaan.

1,{anneer krijgen we

Hi Ide , Marion,

I"1art,i-ne Sv;enrren

B.

ru

ffi
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KWALIFIKATIE EK 83 HEREN 2J-29 mei
VOLTEYBATT

EUROPA
!oe3.ooR

kwaÍifikatíe toernooi EK ln líaaspoortcentrum

VOLLETBALLER§ RUTI(EN KAN§EN

7o'n bleine 2 jaan gel.eden lznezg l,te,t Nzdesil-and.te henenvoLleqbal eQ-n go-
voe.l)ge. d&e,un aan l,te,t intenna,tconale. [nonÍ., Tcten ruUte ho.t NaÍionalo Íeou
voan de. tweede achÍ.ene-envoL-gende lzaat do tzwa.ti[iha.tiQ- vootL de Eunope,se
KamytLoentcl,tappon, waan Ne.denland zich. janenlang al,s e.en van de- beÍ.e.ne
We.,s teuno pe; z Landen lnad gomanide,tÍ.zend,
l,Ju, annl 1983, heÍ jann van de EK ín 0otÍ-Dwí-tsLa.nd, zíjn e-n wee-t po,nspzh-
tieven: de !-oïing voon dz fuoa,{,1[ítza,tie. -nonde-n víel voott Nedenl-and gundtig
ui-t.
M,s tegenstandznt wend.en Noonwegen, IartaL, Spanje, Twedzn zn lÍa.(iö geno-
tee.nd. Bove.ndien wend.de fzand,Ldaot^tte.tl,Lng van de Nzdett-and,so Volleqbal Bond
voon de ongani,saÍiz van een tzua.LL{ítza,LLe-Toennooí gel.tonortzend.
Voon eigen pubLioh mag^)nanje nu in mei (25-25) een tenughzon op Eunoytzu
V o Ll e.q b alniv o b ewehlza Íe,LUgen.

"Een k;tns voor open doel", noemt bondscoach Rob Hachmang het kwalifikatie-
toernooi, temer:r daar hii ziin uitdrukkeliike wens om in Den Bosch te-spelen
in vt'n-.rllinq zag gaan.
5 dagen lang zal Den Bosch haar l,íaaspoort -«le nieure thuishal van baskethal -
topper Nashua- openen voor de vo1leybal1ers. En dat betekent, aldus een
lyrische Hachmang, "spelen in de moöiste ha1 van Europa".

Tussenstation

Bij zijn aanstelling a1s bondscoach kreeg de 47-jarige Vughtenaar, die ook
ex-landskampioen Verbunt WC onder zijn hoede heeft, de opdracht toe te
werken naar een meer dan fatsoenlijk resultaat bij de Europese Kampioen-
schappen van 1985 in eigen 1and.
Desondanks ligt eerstvoorlopig de prioriteit bij het bereiken van de EK '83.
"Door die loting hebben we alle kans. Oost-lluitsland vormt een prima
tussenstation op weg naar '85.
Daar kunnen we enorm veel internationale ervaring opdoen"
Over het progranrna, dat Oranje ter voorbereiding op de kwalifikatie af-
werkte, is l{achmang tevreden.
In december begon dit eigenlijk a1 in Apeldoorn toen Nederland het 10e
Ribo-Dlmamo toernooi op zijn naam schreef.
Na de bekerfinale op 20 maart a.s. kan Hachmang volledig beschikken over
zijn selektie.En er wordt dan tot eind mei minjmaal 2 x in de week getraind,
terwijl naast deelname aan de Springcup (het officieuze West-Europese
kampioenschap) in Finland (26 maart-3 april) nog twee meerdaagse toer-
nooien op de agenda prijken.
Eén in eigen 1and, ej-nd maart, met België, lsraë1 en West-Duitsland,
en óén in de Bondsrepubliek (Bottrop), half mei, waar sterke ploegen als
China, Ilocle ster Praag, Dukla Liberec (Tsj.) en het Poolse Gwardia Wroclaw
op de ro1 staan.

V
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Stilgende I ijn

I r r:nccns tevrcclct-t toont llnchmang zich over de ontwikkeling van zijn ploeg
t, I tr,r.q toe .

Il tk ;rfgclolrett lrtderitalf jeat' . rjn,r toch de nodi-ge suksessen behaald.!ir )111'ltlcn-sr.,aurd zijn de vertiien:te1l Ke tweedeplaats achter Korea op het
Ll''rluno-toernooi '81, de genor'mdc eer .te plaats in hetzelfde toernooi versie
'8J, cen tweede plaats bi.j de vorige Springcup achter het gastland Griekenland
ct) (-'cn verrassende 3-1 :ege op het Japanse Nippon Kokan tijdens een oefen-
scri.e in Nederland. "Er is een duldelijke stijgende lijn te zien. De sfeer
in de spclc'rsgroep is uitstekend, het enthousiasme en de inzet ziin voor-
ircc ld ig".

Italiö

Over de tegenstanders tijdens het kwalifikatietoernooi, waar twee plaatsen
voor Oost-Duitsland worden vergeven, zegt l{achmang: "Er zijn voor mj-j in
ortze poule 3l kandidaat. Noorwegen j.s a11een gevaarlijk als men het gehele
tc.rm onderschat. NÍaar ook Israë1 is gevaarlijk: op de vorige Springcup
speelden ze beregoed.
D:r.n de serieuze kandidaten: die halve is Spanje, dat bij genoernde Springcup
elonn gegroeid was. verder de jonge Zweden, Italië en wij natuurlijk.
Ik wi.l geen favrietenrol, die heeft Italië a1. Wlj zijn gedoodverfde tweede".
Niet verwonderlijk a1s men zich realiseert dat Italië in '78 in eigen land
tweede van de wereld werd. Bij de afgelopen hK in Argentinië zakten de
Italianen echter tot een teleurstellende 14e plaats.
En, zo stelt Hachmang tenslotte: "Eigenlijk vind ik dat we in eigen land
eerste moeten worden. Een tweede plaats is schitterend, maar toch..."
In n't'j weten we of de basketbaltenpel van Nashua een volleybalwalha1la
voor Oran1e zal zi1n.

Vincent Pijpers.

/n
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1963 DDR

SPEELPLAATS MAASPOORTCENÏRUM ÏE DEN BOSCH

P ROG RAi4MA

26 mei i9B3
1 aó naóiaàg)

25 nrei 1983
=-----:--ï-(woens0ag )

27 mei 1983

lviïiaàg)--

28 mei t9B3

Izàièiaas)-

29 mei 1983

1;ónaàs)---

ENTREEPRlJZIN:

16.00 uur
19.00 uur
2l.UU uur

16.00 uur
19.00 uur
2I.00 uur

16 .00 uu r
19.00 uur
21.00 uur

13.30 uur
15.30 uur
17.30 uur

11.30 uur
i3.30 uur
i5.30 uur

25-27 nei

28-29 mei
25-?9 mei

l,le t
op

Israel
Zweden -
Nederl and

iloorwegen
Spanje -
Israel -

Italië -
lweden -
Nederl and

Israel -
llederland
Spanj e -
lloorwegen
Zweden -
italië -

Spanje
Italië
- Noorwegen

- Zweden
Italië
Nederl and

Noorwegen
Israel
- Spanj e

Italië
- Zweden

i,loorwegen

- Israel
Spanje
Nederl and

mi ddagkaart
avondkaart

dagkaart
passe-partout

(16.00 uur)
( 19 .00 uur )
(21.00 uur)

fl
fl

3 ,50
12,50

i5,00fl
f l 50,00

VOORVIRKOOP:

BESiELF0Ri"IULIER V00RVERK00P KI^JALIFIKATIE EK 1983 HEREN 25-29 mei

Ondergetekende bestell hrerbrl

i ngang van heden. Bestel I en vi a onderstaand bestel formul'i er,
te sturen naar Bondsburo NeVoBo, Postbus 70, 3440 AB !^loerden

Persmensen, di e het kwal i fi kati etoernooi wi I I en bezoeken, kunnen
accredi tati eformu I i eren aanvragen bi j de Nederl andse Sport Pers ,

t.a.v. J. Niezen, Antwerpseweg 1,2803 PB Gouda

PERSACCREDITATIE:

.x passe-partout

.x mrddagkaaí
x avondkaart
x m ddagkaarl
x avondkaart
.x mrddagkaart
x avondkaart
x dagkaart
x dagkaart

a l5o,- =l
woensdag 25 mei 1983:

donderdag 26 mei 1983:

vrrldag 27 mei 1983:

zalerdag 28 mel 1983:
zondag 29 mei 1983:

à

à

a

a

à

Beslelde kaarlen worden pas na

ontvangst van betaling toegezonden

Fiel vorschuldigde totaalbedrag rs rnmrddels overgemaal( op giro-nr 5459340 Ln v Nevobo Evene.
menlen

Naam

Adres

3 50 =/
12,50 = Í
3,50 =/

12,50 -- |
3 50 =/

al1?,50=Í
à115,-=l
à 115,- =1
sub-totaal /

adminislratrekosten / .1,50

TOTAAL Í

Poslkode en woonplaats

Handlgkenrng

//

V



DAIUIES 8 EN HET
1(AMPIOENSG}IAP

Het is donderdag 21 apri., .lc jaai:sr-. :vo1-r,J ,Jarr -ie ko,,:r,*,,:.,.i.,.r,.;1. 1e:lporthal biedl weer Ce vert.r'ouwde aanblLx 'rarr elkaar be::Í r,i j.i,,:riri eteans. Er.jerisin eeri Iroek speelt. dame;; ,3 É.)ll een handvul t-o.-sr l.ioLtiJer,:.ziL verveeld op de banxe'n. Flo1,.se11rr1t sl.iJgL er een i'tejL.i.ir-rr ctr. l ar1,.r,rrennen op elkaar àf, cmhelzen ell.:aar, bloemelt r,",orden ovÉrhar:L1ir.l, fl,-:Ii-cit'aties over en weer ,ia's irr.eeur,.td eri r.ei- ilesrTrak i,an ZOënrIl ,J\:;:'r.,.jlrj:ll,j lrt,i.
cof'lrrii 

^^ 
arÀ^;1.-.. r---5ei!uri. vdrt ue scheidsr"echLer op het arr,,ler-e veltj. Dame: E iie--:'i nei. -.:....r--.

gewonnen SetS heL ene benodi::.dÈ punÍ. gei,arlÍ et l.tan zi..ir 1u iiut:,;-'.1,:rr t,,r_metll En hoewel het kamploens.ti.3p eigerilijk al rri,:t rrrecr a3n herr ,., r 1,, ikon gaan, voelen de dames zi-( r'l É:ror'ru ,,pjelur:liL €tr ,ral.,l,:ri irart nLi ,l. tl.;l ]-Í'els van hen af. |Ja drje ..)iiar derde klasil:, t.e het>b,en ;;es:pe;:Ii1 k:rlr :rtLieam vofgen(.1 jaar' 1n de ttveede klasse rrirl<i.\r,terr Dat c.i r: drl .,o:r d3?r,rra lr.de roes van de overwinnirrLl Àieci-relerii de der,.Je -i,jt u.er.li,r:j..1, Jora e,,dan ook nieL meer toe. L'e .,rrercle seÍ I.riIlij a.r) .,. -j.t:r stte I eïl i,.crl,-:rr ,l 3rldoor coach Lex Drosteït r,?.àt Iret beheerlerskàï:r,:.]e rlel,rodsl voi,r. l+huldigrngsceremonie. Beleei'l i:;rÉn ze èe r-r pa3. I- l<or.r-e :l;.-oeche: aart enllemen dan gl-underend een neciaiLle err de r-,..:ee r.:,rrdjes van ile,,.ereni..irrrrin ontvangst. Als knallet'van,Ce avond heeflt I-ex boverrJ-i,-rr _t:=,.t?,11 ;.r.,r-
champagne ! De dames kunnen hier niet cver uit en waarLleren iiurr !._rrclrmeer dan ooit-. En hoewel het voll:jeils J.-rliesrrrocl:i niet ecflt. ti::1. je-r^-r'r :^ r^L is d'e drankrr wasr I)emerr de a11i.ieren zLch voor volgen,-i .],:r,rp
usll[ L , .J d r ud

vt'eér kampioen te worden om weer aan het vorsleli jke v,ir-LrL ,-e: kunrr.r.nippen.

BEJAARDENZANGKOOB

Dan beginnen de dames te f i losoflererr over de o()r,zaken van lrct.schap. De f aatste wedstri j,l was nu nieL bepaalcl eeri vocr,bec. l.jkwal-it.eiten van het team. rrma en Jolies ztjn het. er nlet. overIrma nu zotn slechte set-upsLer is of Jolies zo slecht, aarivaftiedereen weet zeker dat heL rheesL spectaculaire momerit ulL c.i errma t s per ongelukke aanval over cle mid was. En ook het_. meestomdat de hele Laktiek van rlames B besLaat ui t het per Lrngelukvan dingen. ze zíjn zelfs per ongeluk kampioen geworden.

'MAMMA KUSJE !'

Dames B beslaal uit, acht dames, namefijk petra ( 1(18), Ingrid ( 19), Brigit ( 19), Sylvia (20), frma
Gemiddeld 20,6. Het verlederr van de meesbe dames

A\ Gera (.f i),
2.3) e11 l\"1: (:

I i ,r'1

aan aspirantenteams en dat van Gera in rt. peeske
Leam is een belangrijk onderdeel van de ruecesformure

i r: l ":r r.

I .-l i..l r. ' .-l r'L: .: I

, Í'ii:i : I' l'.' "

11.



a-l-r:elr kcm jo, er. pj-el. i'aaron bewaren Ce danes hu[r Íloppen vcor d.-

Ial:t,sLe Si1- eri daar'c,:r: ne(tit: rt,da, Voorai bekend als er'jenarelsse r,'an het.

L:laarr.le :ixki lippenlus,l.:, vaak haar kinderei'i nee naar de '',,réd:irr-l'lt
rii. ,fan mridi.n -rn -É.íl s!arrnende raily trl'1ama KuSJe" beginnen i,'. I'Jclelr.
1e-lei-er,n Ln hel 'oeài. heel'r- ',ief zrn bi.l zondere ket-rrnarkeri . Z'a r:l L:14it'
d-;er,e Cr.: ailijl te vlue onLviamt, en Cart als ecn furie tegen baileri
beginl, Le .jCilqrpper. l''.aar'iit rS tewijten aan ne'; Z),'DlrIl?Fbit:e: lai Ze
.r..-t,f. i-e :.rz j.f-i an. Vera SLaat. aeK.:nd cin haar :-!S'lhreeui,' t.n )cÍ;à r', h'-ar
:r,.-ar..er L)./rr lÍ.=('r1 .tt-urr , Lrr-;! j l.i Ala alLr j,j rje l'rcr'Kr:e l. .le kan1. ',lit. .l -ii;: '-.
.j,;i,,i::, ll,,'r'i,i Í,rrr r-.;1.(; l.';:, .l' r'uSt-EIevtrrlde elenenLert Ín f'et' it'il''
,-ir,.lLes 3.::...,=:tt hj':l lJ;. :l Le hCrell, maar :al .lar- ealrsI l1(--'j l]Jt1''ll
l-;,'i;-j.ar,..:;, l,;ia IS 5,.lvCí,-li;r, a'en Van:l e weinl-e à1;,'taer-l:'LerS die r''i'L
nlar -j+ :jCneiCr;reCi,f..lr i, =ilapt oi:j tl' ief; '';:r'keËl'I =jall ' 

-,r''i'-'- Zt: ra'-'L
frt,Èf' ïan noo{te'"'í'eas.

tsuiQp
i:uii-en iter l-i,;lir '-,r'1 :. lr. F i' i,c-: ve,'L ír:ilr nL'nseal lie bl.i ''er-1 ['c=' ír :e'cbrn
i-rit iÈi :.^CCÉ:- v--t: .- rt.:.. - .'..: k-.rfr p,a Vr.r'eke genOemd ',!trI. ',ien elS t. I'ourJSI."3

Sr-t;,;-,i-'Lnf Éjn :-j;rt lr l,':..:, er"!'an lVcf lUi=-1 h:: :.'f,Cer' le InS[-r l'''f '-rrlr:
Le_r,1rp.: van coacfr 1;, /. ,y..:, sÏ-e:. n,): it. ZOVer q:rscnJpt t-e hebben. L:ze eer
ht,:l'I hij ni:t a-1 l-.,,-rr r-r' lar,kt.n aan zijn lanaiisne of'zijn i:'ll"l chLt ie-
sanreeur,r Vallaf d:' 1..i.'.:, i,:ààY'vooral lOk fan heL iei! dai- hij na eii<e
gei\r C,nnen we:i Stpi.j -l t'.:Ir r".rn3 jt' gafl. let-S dat. he: hanCen ','ol qelJ +ek-'st
,C€r- hebb:n. Vi,,r.jr,,r Kalr-l Ler ir:t-l slrlprpr.sl Z\;.,, kr,,:rf hij aiti.l i= 1aal.
en js hrj heel feL -,; j:ne1.1 sre'-hLer'-'r , vcoril cD slelhLe, -l ie',':iil!-/'-rrrr
: -cI ;n.:r-, ia l:,-rmt-n.
'-:l< ir.ajner- i.aS ir1r,.?tt h--,f-' urerl aanrltle] ,,:ha.l ln f'a-r il.i CCeS v).r-,l:: jameS.

ir'?ltt ít',).:.ireI it.lL1ri.:r.tí..j t';':,1,?t,lei^i" in hU:r ruCí'CeflS:hr', fie! V':rCr'k::lr.L,
li,,'..:i: nr- i.:l-, ' .. !^, z '.':i h::'.'-ir t'1' Lren=:':li 'i':- := -: i='-le r' 'c'"'?l -i e

-1,r1, .--)À :,-. ..'- ll ll--r; -' ' -=l -::-': .:-a :'a-- ie-: '-= h',ble]en 
'1 

LCI

'l,La, .la llai,a,-- !=-: -:.--:--:.- :. r'-:?:a:".': t..' -:: :-'---'?nIef- ''/3n ja::--' /:,

::.,r,-rl-. ::a :r.E,l- i'L=tr 11...:.-'- ...: l':1 '-r 
-3 -:: l -: , : - -''^;-f t :lt 1 ):-iC:'--i'

.,.1 .),.- '-,!,Cf lrt, I .;1,.<:..1,.... i, L _' :- .-. li:ï-: -. .-- - I . -'-' ,. I .',; :f i'.-:. "i-ll.l 'ieri'-li'1t.

h.I r'-.j.i (, I-r ,.1. .,i.r:. ,--: ,.'-r< -ir-" .-:i'1 t -a'i::4 :..':i'í:1 "'ri L-':-"''endt'-n hcrrdr

ie br j lni .tr:, i',il i.".l e :ll i ti ir',"

?lcr'rnltre hr*f
l,,ea:i l= :dti11.i',r:i 1 r'h-tlr.; ;r.'l'eítr.) la Carrre: i.un kOndiLi' 'ji ptli Le

hOuilCn ,1 COr CÉ:il .i€rZr)írCri VJÉ-'.1 ;flr', e l.'.1 ';:en Zl-il aarr eeL t),'=-!:--rrCÈ€fJ
,jjr"=:, :a'.:''.-:rr.-Lt .it p:,L'r', i,'Ir :li;-.,'el. =ll:/a:)!'',lt'f: Ée:l :f : :

rií.,ri:'. .':rti ,.:.:.t -i i.l r.-.:lÉ :i: C., .LO,-.1-',:-: ./faia:il-1g WiI-Lelr le la:.t-:', ni''t'S

W.,t--1, tilr :,-)a:.. r. !r'...t- it i: '''l-'' :"l.' i''l .l ':'t''l 'i '' iltst-e' f'rSii'-'l'-;n'
'-.h i ;i:. l: .,:. -..': .:. t '. 

''') f J:t'"t :-' '- Sl --'': r'r \"1-

;t l-r-:.t:. 1 I l'' :. ! . l, .?-lf \ : ll-='::l'l !j:I^ ! ;'-'- '' r' r; 5:'

; .t .t. i .i . -! :'.:,!,.'., : -:.r.-:.i '..-1." '=- -:. --3'a ""rl-. 
l-L; : l-'l

lt.l ''at-a.(),:i, :a ltirI: ';-!-:-lgrl.r baSLaà1:. -ri.- rlàI'-r'-=ílSr-eaÏs'
,-a."k ij::rini: .,tait iJ::r'i:;r, !€í'{i nee 3an Je :ai.)aia:!r:laCe van lÉ lll.cS. iii 

1

zaI zj,cf\ iil i.rier 
':.',raL 

:i, neel d.tt- boci,i-=n m':.ef :n wringen n'il iii j 1-lrlder

dc r-aal+. ,t1-.;<on,ett :ii: h,.-] :,ei, :el- )lÍ'Í h::f'--"
I-)al- el-enSr.nat.'e11 etfl Si-a:.::r l-ï -,àlrtfexkil..lS^r'iaht ':,p ci; .ia:neS uirt''-;'i"' liirilt

bleeK c.)k ,;el li_1 a1 errs .:ri. ,..: i'-:t.i€.ist.ri; i ir ::raatr,f . )aar,n'rcl --"'lSl'.i.1
ir een onvar)r.st.Éllb.lr,r ,ilelt, -jril. je, \ià3.r'tar, de keuk:':., $rer,-;'1 t 'a3.Í. ir -'
rli-., eel,i:j. l. -i C,.,. l^ ite'. kr:-r {enl--i,r k-,n,-i en ie jatre*e pr'eclaij een p:1 Il l1:1 ':I'?:llt
bir. iei-511r€n Zir:Ir .:i'.ài1., lir ,laIr ,-,-,k €.1 11 4eiiel-J mik:r,.lllt 'vJer''I v.'' rl nu''



ops 1agen.
Aan Liei cittd van heL over',{i nrringsÍ'eesL werd het LocLr ti jd voor wat
serieuz* grrdacht.en over de t.oekomsL. wat z:.jn de plannen, meleen nog
maar een i(Ct:iï' prOrlOVeren. ..rOOra1 meL het OOg op de Champagne?
Een enkel"iri g hr-,rrft.x zi.1n ioeeën hierover al goed cp een rijt,je gezeL.
A11 2L';L'' Ir-''l i.:esli:;l: rrHet lie-derlands t.eam en volleyballen in de OosL-"":,
bloktartCenr'. At-r dorer zoeken Irun heil echter l-iever in Spanje en Italië,
itt vet'balt,l net ht:t r<l-imaaL en ci e mooie matrner]. Maar over één ding is
iedereelt heL eei"ls.
l? T,.. r

Ud , La ir:l-ies, Itvolgend jaar Eaan uJe met ztn allen op dansleslrt
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Na, meL een onderbrekÍng van err Kele .tarerr iri ,,:r,band meL tijdelijk ver-trel< uit DoeLinchem, meer darr 10 jareri een bestuursfunklie bij Oriont-e hebben vervuld, heeft Ruud Ilofl-arrd na rijp beraaci gemeend te moetenberi;.rnken a1s bestuurslid van Ubbink Orion.
Dit omr.1 at hij zicil op enkele IrunLen nieL langer kon ver,enigen mef hetbestuursbeleid, c".q. cle garlg van zaken.
Een besluit dat door <ie overige best,uursreden wordLdi--nt te worden gerespekteerd.

betreurtl , docir

f'l eL huud, die de jeugdli jn in het bestuur verLegenwoordigcle,
kundig x bestuurslici en een harde h/erker ',.rert.rokken.
ln/e willen vanaÍ' ,leze pJ-aats Ruud becianken voor het vele werk
irr de loop der iaren voor de vereniging, en in het bi.izonder.jeugd, heeft verricht en zullen bij geregenheid nog gaarne opr,vijze ,/-an hem a1-scheid nemen als besr$uursLid.

is een

dat hij
voor de

passende

Gelukkig kon de vakaLure sner worden opgevuld. H. Linzel, bij demeesLen beter bekend al-s Cocky, wercl namelijk bereid gevonden de vrij-gekomen plaats in te nelrien. Cocky maakt needs vele jaren deel uit vande jeugdcommissie en is derhalve op de Lroogte van de gang van zakenbij de jeugdlijn.

HeL bestuur is dan ook bijzonder verheugd hem bereid te hebben gevondende Laak van Ruud over Le nemen.
Cocky, van liarte welkom en veel succes.

Hel besLuur.

MISSER UAil DE MAAND
h/-ti zi jn rlu o [iaartrlert ',;et'JcI' err al'ge'ziert van enke-Le beslissingswed-slrijden zíL de erediv Ísiekompetitie erop. Misschien herlnr,u"àn ju11ie
ie_ !og de rrmisserrr uit het novembernumme r | 82, waarin B volleybaÍ3o,r"-nalisten hun prognoses gaven voor het Loen nog zo pri1le seizóun."Tiid derhalve, om te onde rzoeken of de vol-leybaljournalisliek warezieners in haar gelederen heeft,.

En jawel hoor. Zoal-s inderti jd reeds vermeld zagen al-1e B heren toenal- het' degradatiespook u/aren rond de herenploeg van Tiemstra/Ni jmegen.
En geli jk kr'egen ze. Allemaal. Een ïraar staalt je van prof f essÍoÀeló

BESTUURSWI'ZIGING



koffiedikki jkkerij .
0ok de bweede degradatieplo€8, PVC / Blokkeer r werd toen reeds door a1le
B getipt. Animo, dat op het moment van schrijven nog een beslissing§-
wedstri-jd moet spelen, werd door 7 van de B naar een lager nivo ver-
wezen. A1 met al- eerl skore die ligt tusseti Í'zeer goedrt en I'uitmunt end'Í..

Anders wordt het wanneer we een blik werpen op rle voorspelde kampioerrs-
p1aat.s. Slechts lr wi sben deze open skoringskaris 1-e benutLen. H

Bij de andere helft scheurde blijkbaar heL filt.erzakje.
WaL betreft de gedeelde vijfde en zesde plaats vanrronz.. herentrzag,eri
slechLs twee van de kenners neL ware l-icht. Drie van hen harlcien íronsrr
een nog lagere positie Loebedeeld en de overige 3 een hogere (waarvan
1 eerste plaats!l).
SamenvaLtend is het bli-ikbaar de moeite waard om je geld te zeLt,en op
Iosers en niet op winners. 'Zwar tki jken en d,:emdenl<en hebben zo Loch
hun zonni-ge kanten, en daL is positief denf:en.

Bij de vrouwen 11gb de zaak i-els anders \,ià,(tÍ- 7',tan de 8 journalisLen
voorspelden DVC als kanpr-oensploeg. 0ver de f,egradanten was e? milrder
eensgezindhei-d. Slechts 2 zagen t,oen Lorrga af ci oor de man"-l vallerr en
4 voorspelden de val van Cel-tona.
Een povere skore dus. maar misschien beSrij pelijk als je bederikt clat
in het. Leam van piski jkers geen vroui^ten verLegen'.,Joordigd wílren.
Hoe stond het meL de UbbinI<-0rion vrouwen? Hier gaven dertl<ennersrf
eventjes blijk van hun vakmarischap. Lei op: tr-t vàn de B lieter-i hel depira-
datiespook opdravenl Foei toch, herenM De andere 3 gokten op eer)
Be,5e en 4e plaaLs. De vrouwen van SLriekwold belandrien op een ge-
deelde 4e en 5e plaats (meL AMVJ ).

Kortom, een aardige misser van de heren journalisten, hoewel ik nog
een goed woord je wiI doen voor Ton ir'Íagenaars, hi j was de enige d j-e
zowel bii de dames aIs de heren de juÍste kampioen en plaatseringen
voor de beide Ubbink teams !oorzag,

Op deze manier vl 
.i-l ik jullie allemaa j- r i)p,r:L,:ti-, spetl:.;i.,:r,s, ir,::_:Lu,.t1,

en anriere Orion-vriendcn hart-eli-jk darrken ,,,roor' ,le atl.enties en itel
meCeleven dat ju11ie getoond hebben bi j de ziekLe en het a\,Íer li.jdr.rr'/an mijn echtgenote.

Jaap Zuyderduyn, cucl-sr:kr.etalil .

ZATERDAG 7 MEI:

1 5.00 uur SporLhal LichLenvoorde

UBB]NK-ORION 3 . SPARTA

Bekerfinale DisLrikt M
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