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Voorzitter: Roel Booij
Antillenslraat 34, le1. 26938

Secretaris: Henk Penteríran
v.Hogendorplaan 92, tel. 23069

Pennlngrneester: Jan Bl-oern
Groen v. Prinstererlaan 14 , te1. 24618

Leden: Hennie van Haarl-ern
Zuivelt^reg 89, i:el. 25801

Martin Bei.jer
l.lolengaarde 45,Doesburg,tel. 08334-3712
Cocky LinzeL
l.'lonte easinostraat 6, te1. 33140

Kontributie
De contributiebedragen voor het kalenderjaar 1 983:

a. Senj-oren geboren voor 1 januar i 1965 f 160 ,'-
b. Rekreanten f 130,--
c. Jeugdleden geboren in de periode 1-1-65 L/n

31-12-68 f ',130,--

d. Jer,gdleden geboren op of' na 'l januar i 1969 f 102 '--

Ingaande 1 januarj 1 983 dienl de betaling van de contribut,ie als
volgt r-e geschieden:
a. A1s men het jaarbeCrag in 4lerrnijnen wenst te betalen dan rnoet

dit gebeuren voor 1 naart, '1 i:lei, 1 ju1i, 1 septerober.

b. Per half Jaar: voor 1 maart en voor 1 septertber.
r Dan ia:n. VOO1,. 1 naaft.J 

qqr .

J. Bloeirr,
Penningrneester.

P.S.: U kunt betalen: per giro nr. 3957446 t.n.v. SV Ubbink-Orion.
Per bank: nr.93.60.37.318 t.n"v. SV Ubbink-0rion.

Inlichlingen worden U gaarne verstrekt door l'1evr. I.Booij,
Ant1l1ens LraaL 34, Doetinchem, te1. 0834 0-26938 of door de penning-

meester, tel. 08340-24618.
AIs U voor meerdere l-eden uiL één gezln betaalt wilt U dan s.v.p.
bij de betaling vermelden: vcor wie, hoeveel en voor welke perlode.
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Voorwoord

Na een rcmtneJige start van dit seizoenr lijkt iedereen nu op

gang .gekomen te zijn. Ook de medewerkers van de Ubbink-Orion
Expres hebben de schouders er.onder gezet en zuLl.en proberen
om ju77ie dit seizoen weer acht nummeÍs aan te bieden.

'Huns Linde en Eddg Madern verL:eten de redactie en Ben te
Lindert en Lauw Fokkinga brachten het aantaL medewerkers weet
op pei7. Naast vaqËe bijdragen van de redactieLeden, verwachten
wij zeer tegeJmatig inzendingen van Leden, iets dat vorig jaar
geTukkig af het gevaL was.

Dan rets over de bezorging. Een aantaL jeugdLeden waatvan je de
adressen in het bLad kunt l-ezen, heeft de xaak op zich genomen
om de Expz.es iedere keer rond te brengen. Dat kan aLfeen vlek-
keLoos verfopen als wij (tijdig ) in het bezit zijn van de
juiste gegevens. Aan- el? a f mel-di ngen, verhuizingen dus zo snel
nogelijk doorgeven aan de secretaris.

De l-eden buiten Doetinchem krijgen de Expres via één van hun
teamgehoten. Afs blijkt dat er toch nog ergens jets ntisgaat,
veÍneem ik dit graag van ju77ie. Voor :edereen -1 s een cLubbLad
beschikbaar.

Zo rond het verschijnen van dit nummer begint de competitie.
ALl-een dames I en heren I starten l-ater, dit in verband met de

Europese Kanpioenschappen r-n Oost-DuitsLand.
Al-7e teams veef succesi

Ba s B l-oem
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Gaby Saltarelli
,t,1et het vertrek van Gabq Saltarelfi kornt een ernde aan het
Argentijnse tijdperk bij arion. Van de vier Zuidamerikanen ver-
l:Leef Gabg het Tangst jn Doetinchem en feerden we hem kennen als
een sgmpathieke en papul-aire speler " H ij Leek hier zijn vaste
stek qevonden te hebben, maar verrast= vefen met zijn besfuit om

in Italië te gaan vofLegbalfen- Wat bewoog hem om deze stap te
nemen? Een paar daqen voar zijn 24-ur iqe xreinreis vertelt hij
het één en ander.

Hoe zzg je Argentijnse
carrière er uit?
Gaby:rrIk startte a1s 14-
jarige in een joodse ploeg
in Buenos Aires, Scholem
Aleijem. Quique EdeIs bein
trainde ons adspiranten-
team en ook speelde ik
toen samen met hem in het
eerste team. Ide promoveer-
den Lwee keer achter elkaar
en eindigden in het eerste
eredivisÍeseizoen al-s derde.
We trainden vijf keer per
week en in t 74 werden we dan
ook kampioen van Argentinië.
Quique was inmiddels ver-
trokken naar een andere c1ub.
We wonnen met 3-0 van zíjn
ploegl Ik switchte ook naar
een andere club waarmee we
als tweede eindigden en in
het bekertoernooí zegevier-
den. rr

Je hebt een wasl-ijst van inter-
l-ands acLrter je naam staan.

Vertel- daar àens iets over.
Gaby:rrVanaf 1972 behoorde ik
bi j de sel-ectie, eersL bi j de
jeugd en daarna ook bij de
senioren. In ,72, ,74 en ,76
speelden we om de Zuidameri-
kaanse Cup voor junioren. In
1973 kwam ik uit in de senio-
renselectie. Daar heb ik vel-e
jaren in gespeeld, met een

onderbreking in ,75 vanwege
mljn sludie. In 1978 traden
we aan op de WK in Italië,
we presleerden er bitter weini-g
en bel-andden op de 22sLe plaats.
Dit, was voorname lijk te wij ten
aan de sl-echle voorbereiding
en geringe motj-vatie. We gingen
als een stel toerislen naar
Europa toerr.

Hoe raakte je bfj Orion ver-
ve?zeild?
Gaby:r'Altijcl had ik al_ plannen
om naar Europa te gaan en toen
iuriclue Ede1s1-ein i-n juli 1 980
vanuit Doetinchem naar Argenti-
nië over"y/ipte, vroeg ik hem ofl
hij een club voor ne wist.
Hij steICe me Leleur door te
zeggen dat net nlvo hier voor
nij veel te hoog was, maar hlj
wilde we I iets voor me zoeken.
In novern.ber was ik dan ook ver-
baasd toen hij me uilnodigde
om bij Quick/0r,ion te komen.
In '10 dagen was a11es rond. Ik
was blij om aan het avonluur te
kunnen beginnen en zag dit al_s
een eerste stap om Europa le
gaan verkennen. In Doetinchem
beviel het me ui-tstekend en
toen Quique aan het eind van hel
sei-zoen vert,rok besl-oot ik tcch
om hier te bli jven. Voornamel j_ jk
doordal 1k Jos hier leerde ken-
nen en ook Or"ion 11et merken
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(via Gerard Wesselink) dat
oD mijn aanwezigheid prijs
gesleld werd. Ik ben toen
nog weI in Italië wezen kijken
voor een cIub, maar bl-eef
toch hierrr.

Het Orionpubliek l-iet herhaal_-
delijk merken daf jou speel-
wilze enorm aansloeg. Hel
rrGaby, Gabyrr klonk regelmatig
door de ha1 en je werd gekozen
als beste speler van 0rion.
Hoe voelde je je?

Gaby:rrIk vroeg me steeds af ,

hraarom ik?, de anderen speel-den
ook erg sterk. I"lisschien omda-t
ik de kleinste was of omdal ik
buitenlander ben of vanwege mijn
verdedigen. Ik vond het wel leuk
en de anderen hadden er geen
problemen mee. Wat ik niet leuk
vond h/as dat vee 1 mensen mi jn
spel gingen vergelijken met dat
van Pim. Waarom verge lijken?
Iedere spe 1er hee ft zt n e igen
kwaliteiten en het 1s ziÉ1oos oin
ze aan elkaar te gaan metenrr.

Na bijna drie jaar ga je ons ver-
1aLen. Waarom?

Gaby:rrA1 d1e tijd hier heb ik
gezocht naar werk. Ik heb siec:,ls
9 maanden werk gehad als magazijn-
bediende. Ik zocht gepast werk
al-s sportleraar, in ieder geval
iets in de sport. Hier is dat niet
gelukl. Toen \^re vorig seizoen
voor de Europa-Cup in l,l1 odena wa-
ren vroeg ik een Argentijnse
vriend, die bij mi jn nieuvie ploeg
speelde, voor de trap of hij niet,
iets voor me wist. Hij heeft zijn
bestuur gepolst en in maart ben
ik daar geweest om alvast kennis
te maken me t bes tuur en s pe I ers .
Ik heb een contracl aIs volley-
baller getekend en zLj zoeken
bovendien een baan voor me.
In Italië heb ik n66r kans dan
hler op een leuke baanlir

Hoe lang bli-jf je daar?

Gaby: "In ieder geval één
seizoen. Dan is mijn conlract
afgelopen. In mei tB4 kom ik
naar Doetinchem en al_s ik in
Italië een aardi_ge baan heb,
ga ik terug. Ik ga zeker de
eerste jaren niet naar Argen-
tinië. Ik volg het politiek
nieuws op de voet maar het is
daar nog steeds niet aantrek-
kelijk. Mijn ouders schrijven
steeds : blij f maar in Europa ,ik ben nergens gebonclen.

Een nieuw sei-zoen staat voor
de deur voor je oude en je
nieuwe pIoeg. Wat gaat rt
worden ?

Gaby:rrUbbink-Orion heeft in
Koos Mendels de juiste man in
huis gehaald. Deze ploeg moet
hard werken en Koos zorgL daar
wel voor. Ik kan hem niet a1s
trainer beoorde l-en, maar me t
de kwaliteilen die Orion be-
ztt. moet hlj iets kunnen be-
relken. l-,1éór werken en minder
pralen lui-dl mi jn devies !
Bi j mi jn nleuwe cl_ub, G.S.
Sabini Smalvic ui_t de plaats
Fal-conara Marit,j-ma, Lrainen
we vrijwel dage lijks . We spe-
1en in de 'lste divisie meL
een jonge gebalenteerde p1oeg.
Het is a11een jammer dat we
niet veel lengte hebben, maar
de verdediging en de pass is
enorm goed. Dat heb ik tijdens
de trainingen in maart we1
gemerkt. Ik hoop all_een dat
mijn knie na de operatie weer
volledig zaL herstellenrr.

Wat is het verschil tussen
Nederland en Italië op volIey-
balgebied?

Gaby:r'fn ItaIië wordt het nÍel
a1s hobby bedreven, hier wel_.
Ik krijg daar een huis, k1e-
ding, eten, enz. He'u geld dat
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ik verC ien kan ik dus naa,r de
bank brengen. Daarlegenover
sLaat dat je je aan het contracL
moet hoLrden en ciat beLekent voor-
name 1i jk veef trail'len.
De club beschikt gewoon altijC
over Ce spelers, hier in ileder-
land bepalen de spelers zelf hun
activit-eit. Potentieel heeft lie-

Cerland m6ér mogelijkheden wat
lengte en techniek betreft,
maar er zijn te r^reinig echt
goede trainers, die werken met
een goede opbouw vanaf de jeugd.
In de jeugdtrainlngen moeL één
lijn gebrachl worden, iets dat
Quique Edelsteín ook propageerde

Tijdens het interview Tiet Gabg ïegeLmatig- merken dat hij het toch
wel jammer vindt dat hij tlhbink/Orion qaat verLaten. uLk heb hier
eer? goede tijd gehad' , besTuit Gabg.
lulisschlen zien we hem ooit weer met ee.r2 Orionshirt om de schouders,.

Qrtrtícíteerd /
nDg ,g" erg btg met de geboarte

oa^ onó dochtertje en zuoje

Jngricl
J4ono, n0iily, .lnnebe
en <lTlariebe Z euniaae n

15 iuli 1983

Vryp.rloon 3

7)fi%e ?.oefinchem

Adressen van bezorgers
Ronal-d Rietman, Varsseveldseweg 25 , te1. 256TO

Jeanet Mulder, ZjoekowsLraaL 41, te1. 24746
Paul & Jeanine Scholanus, VonCel_straat Z3O, tel. 3206g
Bart & Hester van Halteren, Dr.Curtiuslaan ?5, te1. 33101
Ursi Hondtong, Sniplaarr 13, tel" 40756
Marco Boone , Salemate 44 , tel. 3Z4j 1

Marietta v.d. Be1t, Nelsonstraat B, Lel.457OB
Sven Booij, Antill-enstraat 34, te1 . 26938
Pieter MeJ-ieste, GroenestraaL 4, i.el. 25205
Peter Neervoort, Kruisbergseweg I 90, te1. 23516

wijk 1

wijk 2

wijk
wljk
wijk
wijk
wl jt<
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Orion Alouq, (llieuws oncier de Orion )

De ijverige plakboekcijhouders van de vereniging hebben de l_aatste
maanden drif tig de schaar in af l-erl-ei kranten moeten zeLt en om hun
informaLie over de favoriete oriont,eams een beetje up Lo date te
houden. !íant er werd veel-vuldig vertrokken, aangekomen en in een
enkel geval zelfs teruggekomen onder de heren en dames van het, eerste
Allereerst was er Jon uriarte, de Argentijnse guest star, die kwam,
zag en weer verLrok. Een voorbeeld dat bij het verschijnen van dit
nummer Sevol-gd zal zijn door l-andgenoot Gaby Salbarelli die zLJn heil
in ItaIië gaat zoeken. Pirn Rozendaal vetrschoof naar heren Z, AtbertÍ
Boeyink naar Longa, en Norbert Meijer dacht aan vertrek naar Smash,
maar bl-eef gelukkig toch. Sjef Partouns, de fanatieke Brabanlse
coaclt, kon niet wennen aan de Achterhoekse mentaliteit en hield het
hier voor gezien. Daarnaast stonden de kranlen bot van verhalen over
een eventueel vertrek van Fred Wellink naar een Italiaans sterren-
team' maar tot ieders opluchting besl-oot hij voorlopig bij Orion te
blijven.

0ok de dames leden enkel-e verl-Lezen. De talentvolle zusjes Teunis
besl-oten nameliik te kijken wqt er verder nog in de vol-l-eybalwerel-d
te koop is en vertrokken naar Longa.
Natuurlijk moest de uitgedunde selectie worden aangevuld, en zo
kwamen Rob van Leen, René Erika en Coen Harbers binnen de vereniging.
Koos Mendels, een oude bekende voor veel Orionezen, werd aangetrokken
om het zaakTe te trainen en Le coachen, t,erwijl de dames versterking
kregen van Carla Manschot en Bianca Hooymans.
0m de inmidders overspannen prakboekbÍjhouders bij te staan, ón
uiL pure nieuwsgierigheid, besloot Ce 0.E.redactie tot een korte
kennlsmaking met, dit Nieuws onder de Orion. Van de meer intierne de-
tails zoals schoenmaat, lievelingsgerechten en merk deodorant zal
de lezen voorlopig echter nog verschoond moeten blijven.

ROB VAN LEEN

Geboren op

Dordrechtse
22 jr-r1i 1957

vereniging
te Dordr"echt. Begon zLJn carrière bij de

Bouwlust /Orawl, waar hij van jeugd tot ere-
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Civisie speel-de. ila de degradatie van Orawi speelde hii nog

1e divisie en verl,rok daarna naar EAVV Arnhem. Hier speelde

nu toe, mei een onderbreking va11 één jaar bii Brevok.

Was enkele.jaren geleden aI door George de Jong gevraagd bij 0rion
Le komen, rnaar daartoe in verband met ztSn studie niel in staat. Is
ilrniddels rnol-eculair bloloog, en heen en weer reizen is voor hern

geen probl-eem meer. Belangri jk rnotief om een hernieuwd voorstel van

Orion aan te nemen 1^ras voor hem de goede sfleer die bi j Orion hangt.

Volgens zijn verwachtingen zaI 0rion minstens bf i de eerste vier
ei-ndigen, en hij voorz:_eL voor ztchzelf aIs rnidden- en vooral- buiten
aanvafler een goed volleybalseizoen.

RENE ERIKA.

Nadat de plannen van zLJn vorige verenrging EAV\r om le promoveren mis-

lrrkten en de lrainer met enkele andere spelers besloot op be sLappen,

greep de CALO-student het aanbod van Orion om in Doetincltem te komen

spelen met bei-de handen aan.

De op i0 december 1962 geboren spelverdeler begon op 13-jarige leef-

tijd bij Uravo in VeIp, en werkte daar i-n 5 iaar tijd de adspiranten,
junioren en de promot j-ekiasse af . Verhuisde toen naar EAVV i.^i aar hii

zach na é6n jaar irr de 3e divisie gespeeld le hebben in de 1e divisle
geplaatst za8.

Ook hij roemt de goede sleer die bij Orion hangt. Heeft hiervan vooral

een goede indruk opgedaan terwijl hij met het tearn in België verbleef.

Vindl deze indruk wel- enigs:ins beperkt rioordal hij afleen met heren

1 en 2 te maken heeft en de resl van de vereniglng niet kent'
Is verder opgetucht over hel btl jven van llorbert ,lei jer, en zteL Ín

hem beslist geen concurrenL. Vinclt het juist een rustgevende gedachte

).angzaam 1n het team en in zLJn spelverdelersrol te kunnen groeien

en niet meteen voor de ieeuwen te worden geworpen'

COEN HARBERS.

Vindt het een geweldige kans bij Orion te kunnen spelen op eredivisie
niveau en hoopt in een paar jaar veel te Ieren. IIoemt zi.chzelf een

bru j-kbare wisse l-s pe 1er , vooral in he t achterve 1d met de pass en de

verdediging, en hoopL zrin kwaliteÍten a1s buit.enaanvall-er verder uit

Le kunnen diepen.
Kan over de kansen van Orion in cle cornpetilie nog weinig zeggen, omdat

één

hij
j aar
tot
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hij de andere ploegen niet kent. De goede sfeer binnen heren.l (vol-
gens ztJn tearngenoten nog ver"beterd ten opztchle van afgelopen jaar)
zal in ieder geval eeíi steun in de rug ztjn brj de strijd om de
kampi oenst,itel .

Werd op B mei 1957 geboren te Lichtenvoorde, oefent in heL dagelijks
l-even heL beroep groepsl-eider uil, en begon met voll-eyba1len toen
hii 15 jaar was en wel bij Longa. Als adspirant belandde hij in de
Oosl Gelderse Jeugdsel-ectie waar hij sarnen met Norberi, pim en Fred
karnpi-oen werd. Speelde op 17- jarige leef ti jd in het tweede team van
Longa (2e klasse) en een jaar l-ater in het eerste, een Leam dat hij
tot nu toe Lrouw is gebleven.
Door o.a. de vele nÍeuwe spelers daar nam zt jn rnotivat,ie bi j Longa af
en was het aanbod van Koos Mendeis orí naar Orion te komen zeer aan-
l-okkeli jk. Hi j nam het dan ook gretig aan "

cARLA r"{ANSClr0T.

0ok z\i werd bii Longa vandaan gehaald, zL.j het Ín geblesseerde toe-
stand. Vincit het verschrikkelijk rot om half kreupel de nieuwe com-
pet.itie bii een nieu^re verenigÍng Le beginne n, voora. I omcla L ze weet
dat 0rion er een onLzettend goed jaar van wil inaken. I,^iordt gelukkig
gesterkL door de goede opvang van haar Leamgenotes (waarvan ze er
veel a1 kende ) , en de gedachte dat ieclereen al_ op de hoogte van
haar knle-mankement was voor ze naar orion werd gehaald.
VIerd op 27 november 1957 in Lichteirvoor,de geboren, en speelcte 15
jaar bi j Longa, waarvan 12 in het eerste. zat daarnaast bi j de j,.r-
nioren van de Gelderse Jeugdsel-,ectie (waarmee ze kampioen van
uederland werd ) en in het B-team van de |Jederl-andse jeugd.
speelde t,ot nu toe in de 1e divisie en vindt het een uitdaging om

nu bij orion op eredivis-ieniveau te spglen, rneL Eurcpacup e.d.
Noemt darnes'1 een ontzettend goed Leam, maar schrok we1 even van het
grote aantal jonge meisjes dat er in speelt (zelf is ze ongeveer
zes jaar ouder dan de jongste speelsler). Dit hoefL volgens haar
echter geen gebrek aan ervaring te betekenen, wanL de meesten zijn
eerder meL voll-eybal begonnen dan zíjzelf'. Het is een fanatieke ploeg
die in de bovensle regionen van de ranglijsL zal kunnen ej-ndi-gen,
al-s hii tenminste niet rnet veel blessures le maken kri jgl. Deze opmer-
king herinnerL aan de blessureplaag waardoor haar vorige team bi-jna
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roemloos ten onder ging. Volgens CarIa (van beroep trouwens medisch

anaf iste ) was cle ondergang echter niel al-leen te wi jten aan de

bl-essures maar even goed aan gebrek aan kl^laliteit, iets waarover

Orion niet te klagen heeft.

BIANCA HOOYi'{Al\IS.

ZteL het Orion darnestearn ook wel bij de eerste vier eindigen, zo'

lang de blessures tenminste uit'blijven '
Werd Ín Woerden geboren op 26 mei 1963 en begon a] op i0-jarige leef-

ti jd te volleyballen bi j de 1.Ioerdense vereniging Thornax, waar ze

zeven jaar b1eef. Lterd 5 keer landskampioen bii de jeugd, u/aaronder

1 keer bii het Utrechtse dislrlctsteam.
Stapte na het bij Thor.nax tot de 2e divisi-e geschopt Le hebben over

naar Vierhout Valbovol (ook in i,íoerden ) waar ze twee jaar 1e en een

. jaar eredivisie sPeelde.
Vertrok dit jaar na.ar Orion wegens afgenornen motivatie en heeft er

zLn in er dit. jaar keihard tegen aan te gaan. Voelt ztch heleroaal

thuis bi_ j het team, dat qua mental j-tel t, goed bii haar -,ast en i^Iaarvan

ze l,ionique en Jacqueline al kende van het I'iederlands tearn.

Ook verheugt ze zíc6 op de Eui'opacup, waarin 0ri-on als eerste tegen

Feuerbach uit zal kornen. Het wordt haar eerste Europacup-ervaring-

-rlhelma Kuipers.

S cheidsre chterskursus

Een zo grote vereniging afs r.lbbink/arion heeit veel scheidsrech-

ters nodig - Voor ieder conpeLitiespeLenC' tean één'

Om heX aantal- fLuitisten op peiT te houden vragen wij vol-l-egba7-

Lers, coaches, oudets etc... om zich op te geven voor een binnen-

kort te starten cursus-
Al-s eÍ vanuit onze vereniging vofdoende beTangsteTTing best aat ,

-7.s eÍ qrote kans dat deze Cursus in Doetinchem pTaatsvindt '

Infichtingen zijn verkrijgbaar bij onze scheidsrechterscoötdinator

Hans OLthuis, TuJpenstraat 88, teTefoon 40367.
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ilI\ÏTIIENTIDIIl\ÏG
Toen ik de eerste 0rion-Expres van dit seizoen door de brievenbus
hoorde glijden ben ik nieuwsgierig a1s 1k \.ías, rneLeen naar de deur
gerend oln het exemplaar op te rapen. Gewapend rnet een kop kof íie ,

koek je en een he:1e hoop goede voornemens wat belr"ef I touwl je springen,
rond;es rennen, spieroefeningen doen etc., eLc. ging ik heb krantje
te lijf. Hel viel me op dat de reclactie ook zeer veel goede voorne-
mens had, want de 0rion-Expres zag er bi jzonder goecl uit (con:plirren-
Len aan de redact,ie I ) .
Overz,-chLelijk en mooi afgedrukt kon ik meLeen vinden wat mij toch
de gehele vakantie door hel hoofd gespookt harl (en ik geloof velen
met mi.j): bli welk team zal ik het nleuwe seizoen de training begin-
nen?

NaLuurli jk was ons cloot" Arend en Karel a1 de indeling bekend gemaakt,
maar daarbij waren de kreten, zoals: I'voortoplge indelingn en "niets
is zekertt, rrer kan nog van al-1es veranderenrr niet, van de l-ucht, geweesl
Toen ik dan boordevol enthousiasne op,le eersLe Lrainlng de overvoll_e
kfeedkamer binnenkwam, verbaasde ik ne erover dat niet a1le gegadig-
den van ons team aanwezig Í^i aren. Achts-eraf bf eek dat een aantal vol-
leybal-liefhebbers geen 0rion-Expres ontvangen hadden !

De verzendkosten van ons clubblad voor de leden dÍe buiten Doetinchem
wonen vind L onze vereniging ï,e hoog I

Is hel nret schandalig dai orn deze i:eden deze mensen dus eenvoudig-
weg dan maan geen krantje ontvangen, in ieder geval niet op tijd?l
Daardoor misten enkelen van ons de eerste training (óén speel_ster
ze1fls twee trainingen!). En dat terwijl ztj recht hebben op arfe
trainingen, gezien het fleit dal zij net za goed a1s ieder ander 1id
contributie beLal_en.
De contributie is beslisl- nieL laag te ncemen, vooral ook nieL orndc,t
daar nog eens de bondscontrlbutie en keuringsgelden bij kornen.
Kan dan van ons geld dan echt niet een aant,al_ postzegels af voor
enkel- en afleen het allereersLe kranlje?
Zonder uiteraard direkt rnet een nieuwe conlributieverhoging gecon-
lronteerd te worden,
Hopelijk zijn inrniddels we1 al-l-e 0rion-Expressen bel-and waar ze wezen
moeten en is nu iedereen even enLhouslast aan het lrainen a1s vlj-j r_r,aL
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zi jn op onze trainingsgroep. lJi j ztJn dit, seizoen ]:eel- voorzl-cht,ig
en tegelijkertijd toch ook stoutmoedig begonnen rnet heL voor ons
ttielwaLrtingewikkelde penetratlesysteers. VJe lopen nog meer door eI-
kaar dan dal wij spelel, maar het begrip groeit en eens zulIen wi-j

het met heLzel-fde gemak speleir al-s de st,erren van de teams boven

ons. Hel enlhousiasme is er echter niel m-tnder offi, vooral bi j Arend,
dle ook dit, seizoen weer vo1 goede moed ons goerl volleybaI tracht
bij te brengen!

Victorien van Egmond.

Nachrift redacLie:

Victorien, graag wi7 ik reageren op jouw .ngezonCen stuÀ.
Ai-fereerst dank voar je inzending er vooÍ je compl-imenten aan ons

clubbl-ad. Over het aL dan niet ontvanqen van de Ubbink/Orion-Expres
verwijs ik je qraag naar het voorwoord^ Je ziet dan dat er een

probfeem -1s voor de Leden d:e buiten Doetinchen wonen. Een water'
dicht sAsteem bestaat. waatschijnlijk we7, Ínaar wordt door ons niet
qehanteerd. Dit in verband met de kosten van de verzending (+ 60

7eden, 8x per jaar à + -f 2,-- per nurtmer),.

tle zijn bezig om deze feden via een teanfid'Loch te bererÀen.
,,r11-\'t:=ttt -,,1 je zeqqen- En daarin mo€:t ik je weL eeu beetje qelijk1C LAAL , aU-

ge í/en.
Dan kan ik je verder verteLfen, dat h7t. bfj Orion al- jaren de gewoonte

is om het seizoen qeTijk te starten met heÍ- schooTjaar. Iedereen kan

dus weten, wanneer dax -ts. Er waren enkele "bt)iten"--7.erJen die zo

slim waren on even teLefonisch naar de juiste irainingstijd te infor-
meÍen (15 cent per tik).
Bovendien kan ik me niet voorstel-l-en dat lemand twee wek.en wacht

voordat hij/zij initiatief toant om informatie te krijgen over de

training, terwijl bij anderen gedurende de heTe val<anXie door het
hoofd spookt. wanneer hij/zij tleer mag beginnen. Wat- niet wegneemt

dat je vofkomen geTijk hebt dat zeder Lid recht heeft om het krantje
te ontvangen. Victorien, bedankt vaor (terechte) J:ritiek en probeer
,t een.s . met een voorstef op de eerstvoLgende jaarvergadering van

Ubb ink-Or ion.

12
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Het is verheugend Le kunnen melden dat het jeugdbesLuur thans
in een volledige bezeLLlng aan het seizoen '83-rB4 kan beginnen.
De samens'Le11ing en de taakverdeling zteL er al-s volgt ult:

VoorztLLer : Cocky Linzel
MonLe Casj-nostraat 6

7002 ES Doetinchera
te1. 08340-33140

Secretaresse: Tiny Wentink
Koninginne laan 85
7009 AX Doetinchem
le 1. 0834 0-42321

Coördinator jongenslijn en acispiranten:

Joop Hulzing
De JongsLraaL 23
7002 AH Doetinchem
te1. 08340-33834

en Cocky Linzel

Coördinator meisjeslijn en adspiranten:

Bob Wentink
Koninginnelaan 85
7009 AX Doeti-nchem
te1. 0834 0-4232i

en É{. Bakker
tíi1lem de Zwijger.straat 16
7001 GH Doeti-nchem
te1. 08340-24829

Coördinatoren jongens- en meisjeslijn pupillen:

f inv Lné,tf <e3
Kruisbergser^reg 135
7CA9 Bii Doelinchera
te1. 0834A-26865

en Benno Duurkens
Kuyperlaan 16
7003 DC Doetinchem
tel. 08340-328C6

H.Bal<ker verzorgt tevens de contacten net de pers en de Orion-
Fv nna c!^Pr L,r.
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Ovroe?

voor oon fofu7roof

Wie van de Ubbink-Orionleden is in hel- bezir, ..ran .le benodigde
loto-apparaluur en coka en r.r"i1 voor ons c Iir.'cblad za al en toe
wat foto's leveren?

1di j kunnen nameli jk f oto's in heL blad af cruKKell
ons wel l_euk om Leamflotorsr spelmoment,en enz. it-r
plaatsen.
ldie voel-L 'z: ch geroepen. Kandidaten graaé aanneljen tlj.j é6n van
de redaciieleden.

en het, lijkt
de Expres te

Redahtie:
Bas Bloem, teleloon 4188t
Thelma Kuipers, telet'oon 32224
Louat Fobkinga, teleloon 45075
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rrlrlrink
orlolil

Ubbink-Orion, dynarnische volleybalvereniging, heeft
nog enkele vacatures voor de unctÍe van

COACH mlv
tIÍj bieden: - een serie enthousiaste damestearns

een preLtige werksfeer
meer kosten Can verdiensLen

l,lij vra,-en ie:and r.el-:
e,:ít r;i,:.e be.l-a:-JSLe1 1i ng
volleybalspcrr
vaarl i -':.=rd _tn Let o:.;aan
een vri je londeria..avond
mirldro

een. eigen auLo

voor de

rneL VI'our^ren

en zaLerdag-

Belangs'uellenden kunnen zicy, in verbinding steflen
mef .

Kare 1 Cr ienans , t,e l- 4227 6

I'iennie van Haarlen, tel. 25BC1

'#i
)'/ '1

\\
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SXoo qo.ort or toqemo,.n!

De Coffe "plof''r op de deurrnat, btijkt de langverwachlte Orion
Expres. Gil1encl van qeluk C,.rikel ik de trap zï ?n neem hem in
rnijn armen, a1s ware het l'1 agnum p.i. himself die daar voor mijn
deur is befand. VraaLzuchtig doorblader" ik het hele Seval (de

Orion Expres, niet l.{agnum) drif tig op zoek naar dat ene ztnnet je
rrDe trainingen vangen aan in de week van ....'r waarop ik de hele

vakantleperiode zo smartel-i jk heb ziLten wachten. Uit puur sad j-sme

is de Orion Expres juisL deze keer in priegeli-g kleine lettertjes
gedrukt en affeen met benulp varl de verrel<ijker onLdek ik dat ik
nog precies één week heb on rni jn conditie op pei-1 te brengen.

Een karrevracht schuld overvall rne. !let aardsluie varken dat mi jn
naarit draagt en de ArooLste noeite doet her- imaqo van volleyl-.a1fa-
naat hoog te houden, heeft vieer de hele vakantie op haar luie gat
gelegen. Het woord I'conCiiletraining'r associeerde zt j al-leen meL de

kuddes hangbui-kerige slrandsjokkers die zLj za af en toe voorbij
zag komen drentefen h/anneer zLj ztch oprichtte van het strandzand
en dan slaperig bedachl: Kom,1k ga maar weer eens liggen.
I'l iet dat, ik er geen vaaJ vermoeden van had dat ik me zo zou misdra-
gen. ik wist het Loch a11ang: ik ben lui 1-ot in mijn teennagels.

De enlge act-ie lvaart«:e ik m:-.j zelfl in de vakantie kcn brengen was hef
maken van plannen om nijn toch wel eniaszir-rs gezwollen spiertjes in
stand te hourien I r s ocntends een ontspannen nars over hel. nog ledige
sLrand, zoals voornoende heer l4agnr:m da1. ook p1r,'e;t Le doen, en j-n

de avonduren wat snelle sprinl-jes door de bossen en weilanden met

irope 1i, jk f IrnLi wat Yorkshlre R ippers i n de buurt om het tempo er 1n

te houden. En bfj thuiskomsi natuurlljk elxe dag energiek moeders

matLen kloppen om ook de armspieren een goede beurt te geven.

Ik heb echter mijn gehele vakantie doorgebrachL in zl-LLende, lig-
gende en hangende houding , onclerwi j I beschàf I igL rnet het nutllgen
van vettigheden der aarde. Toen ik t,huiskr,vam herkenden mijn our-l ers
mi j nier meer. 1^lat, vertrok had volleybalkuiten, wat thuiskwam geleek
6ér, meelzak. De enige spieren Jre zrch goed ontwikkeld hadden waren

mijn lachspieren.
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Nu echter verbeld de orion Expres mij dat er gewerkt dient te

worden. rn een tijd van zeven dagen dient erk versrapt spiert,je
weer in model gebracht te worden en e1k blubberig vetkwabbeltje
Sereduceerd tot een minimum. Vermoeid hijs ik me in een knalroze
ioggingpak, opgewekt getooid met het toverwoord fraerobicn en om

mijn oren vouw ik een walkman, geheel gevuld met de bronstige stem
van Ron Brandsteder, omdaL het dan alfemaaL zoveel makkelijker
schijnt te 8aan. fk verleen de oudsLe hond uit, de buurt, de twijfe1-
achtige eer mii te mogen *,egeleiden in de Doetinchemse Wouden en
dan gaaL sjaan ertegen aan. Begonnen wordt in een soepere tijger-
looppas, die echter al- spoedig overgaat 1n het nstapvoets?rvan een
krettpef paard. l'Ji jn gewrichten knarsen en piepen in hun voegen uit
puur protest tegen deze vrijwillige martelgang en elke spier gaaL
spontaan in Iangdurige z:-Lstaking. Struikelend over elke boomstronk
en zwikkend in elke kui-I bereik ik de eerste de beste boom die dik
genoeg is om er tegen uit te hijgen.

Na een uur oi drie zíjn rni-jn geteisterde longen berej-rj om het nog
een keer te proberer) en luid toegejuigd door een complete voetbal-
vereniging vang ik dapper aan mel een nieuwe start. "Hup oma, nog
tien meter tor het eerste bankjeI" roept men mij goecimoedig toe.

De scheepslading voetbalbenen (zí1 hebben in óón kuit meer spieren
dan ik in mijn hele tiif ) nakijkend. terwijl ze ritrnisch achter de
horizon verdwijnen, hedenk ik opeens weer de recien die ooit voor
mij de doorslag gaf op vo11eyba1 te gaan in ptaai.s van op dames-
voetbal: dat speciaat voor luÍe mensen geschapen kleine ,reldje
dat bovendien nog met zes mensen gedeeld mag worden!
0pgelucht laaL ik rne in een bos brandnetels va11en. Volleyballers
hoeven niet te lopen! Er is nlet voor niets een Ford Orion in de
handel gebracht I

'Ihelma Kuipers
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Hans Weikamp

.ReeCs vel-e jaren bij de vereniqing actief

afs speJer, trainer en medewerker

van de MINI-EXPRES , is Hans ',*ikamD.

Als nieuwbakken redactielid sorak ik met hem.

De ilIi',lI-EXPRES is het pro6rarnnablaaCje daL nLr r/cor het ti::ncle
seizoen bij elke ihuiswedslrijd uiikomt.
Vanaf het be;;l-n heeÍ'L Hans hier akti ef aan rnee;ewerkL.
Het algelopen sei-zoen heeit hij zelfs aileenzcr4 Eekregen voor
de verschi jnlng van het pr.4ranirablaad je.

Verder heef t Hans l,,Jelkano onder stimulans van zt n toenmallge
trainer Hent< KeteLaar een aantal trainerscursussen gedaan.
l'1et die papieren op zak heeft nij o.a. drie jaar lang het
tweede darnesrearc ietrainl en ie'.oacned.
Over deze per'iode is ilans -eer te sprexen, :-i-' vertelt het
volgende; 'rToen ik begon ineL Car-es 2 vias er ei:enlljk geen team.

Er was nog één speelster over (Hanneke Velthorst). 'deI waren er
uit het district en Ce jeugdafdeling een aantaf dames op komst.

Als je dan met zatn groep optimaal wilt werken is een tralner/
coach belangrljk voor le leiding en begeleiding.
Een team maken kun je niet; het Leann maakt ztchzelf, maar lei-
ding is daarbi.j nod Lg. Ilet team bestond uit veel jonge speelsters,
er was ínzeL, Lalent en ini.elllgenLie voldoende
i4et. Hanneke Velthorst a1s aanvoerdsLer is er een team ontstaan,
waar ik raet heel veel plezier aan heb bljSedraSen".
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Dcor drukte met liel: Í,.t.?k en cle str_rdie heefi i.jans daarna een jaar
niet getralnd. l"{aar ja, het bloed kruipt -,^iaar heL niet gaal kan, je
wordt nog eens gevraagd e]-t hop, ie bent h,eer +_rainer.
Dit seizcer, 1s li ans l.Jeer qestart als t.rainer; di-t keer van hererr
3 en 4.

Hi j vertelt hierover het volgende: rrl'J ou

vorig jaar verschillerrde trainers gehad
gezeten. Dat is niet goed voor een Leaml
sen op de ranglijst.

Een lrainer gelooft in ztn wer
spel en als trainer draag je cl

bfj heren 3 en 4 gekomen en di

kijk, heren 3 en 4 hebben
en zelfs een tijdje zonder
bovendien kost dat plaat-

k, heeft een beetje visie op het
at over.Er ztjn waL nieuwe spelers
e moeten ingepast worden.

nen; het nivo van beide teams te
r €n bijdragen aan het, speelplezíer
ousiast, ik zie beide teams hoog

Als Lrainer hoop ik dat te kun
handhaven (2e kl asse district )

van deze jongens. Ze zijn enth
o i nrl i ron lt

- o " rr

14i j n laa t s te vraag aan Hans L/as

Hans antwoordde: rtJa zeker, hi j
speelt rnet Ce inzet van heren j

rrSpeel je zelf ook nog volleybal?r'
heren 5 een soort, veLeranenteam dab
maar we tra.inen nooit ! ! I il

Louw Fokki-nga
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Mini lnterview
Heleen VeensLra

?

4.

(

it] aam:
eef ti j{:

Hoeveel.. jaar al- bii
rlbbin'</arion?
Aclief bij Ubbink/
0rion als
I,Jaarorn houd je je be-
zLg net- vof leyba1?

Favoriete Leam bij
Ubblnk/arion?
De reden van antwoord

B. Favoriete speler/
speelster?

9. Ondat hij/ztj

10. SLerkste punt van
iozal f 2

11 \'..i i-r or..t.SLe blUndef ?r r t !J !r

12. Beste trainer?

1 3. Slerksle coach?

1,4. Advies aan het bestuur
15. Sterkste punt van Ce

vereniging?

16 . LandskaLnpioen bi j de
dames en heren?

17 . Je reactie na gewon-
nen wedslrijd?

18. Voorbereiding voor een
belangrijk duel?

19 . II( d ouche graag me 1l . . .

20. Favoriete yell-
21. Onmisbaar voor de

1r a n: n i o i n : 2

Rimrnert Loni-nk
3 x '10

'7 iaan

speler - Lratner/coach

.'erP l 'l :r.^- ^o-cilde team-
spcrt 

--heren 1

eenvoud ige boer t nj ongs
die landelijk een be-
Langrijke ro1 spelen

Gerard Wessel-ink
het klaarspeelt om een
zwa?e baan (onderrvi jzer
Le combineren met vo1-
le yba I
stijgende kort,e
op links bj-nnen
rne ter s laan
antwoord 1 0
i-iugo

s taflfe l
^^ 

1ug J

bijna attijd zonder
coach gespeeld
ga zo door

ondanks de grootte ken
je bijna iedereen

overbodige vraag !

oei, dat is lang
ge leden

vroeg aanwezi-1, lang
inspe Ien
durf ik niet te zeggen,
want haar man is een kop
groter en sterker
h i -ha -k i p pe ngaas

een e igen iral me t evt
spelershorne

7.

4 jaar

speelster aCsp. C

leuke sporL

heren 2

speelt mrn
irr en a Is
speelt kan
geen ruzie
rni i rnaken

i'i ienke Vol-l-ena
oaod qnool f

blokken

moet nog kornen
Nienke V ol le::na en
DAÈ JrUgi[

J.Grif f ioen

zo dooriaa4

leuke toernoot.en

Orion

11 oera

niks bt jzonders

zeep

Joepiedepoepie

c-l-ubblad
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