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Bestu u r

Voor ztLLer: Roe l- Booi j
AntlllensLraat 34, lel . 26938

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

Pennlngmeester: Jan Bl-oem
Groen v. PrinsLererlaan 14 , te1. 24618

Leden: Hennie van Haarlem
Zuivelweg 89, Lel. 25801

Martin Beijer
i,lolengaarCe 45,Doesbur3,Lel. 08334-3712

Cocky I-1nzeL
l,lonle CasinosLraaL 5, teI. 33i40

Kontributie
De contributiebedragen voor hel kalenderjaar 1 983:

a. Senicren geboren voor 1 januar í 1965 f 1 60, --
b. Rekreant.en f '130, --
c. Jeugclleclen geboren in de periode 1-1'65 L/n

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

d. Jeugdleden geboren op of na 1 januari 1969 f 102,--

Ingaande 1 januari 1983 ,lient de betaling van de contributie a1s

volgL te geschieden:
a. Als men hel jaarbedrag i n 4 t'ermi jnen Í'denst le betalen dan moeL

dit gebeuren voor 1 rnaart, i tnei- , 1 juli-, 1 september '

b. Per half jaar: voor 'l maart en voor 1 septer.]ber '
e Pan iaan. VOOf 1 maaf'v.I . !l 

q4! .

T El nana . !!vt-r, t

enningmeester.

P.S. : U kunt beLalen: per giro nr. 3957446 t.n.v. SV Ubbink-0rion'
Perbank:nr.93.60.37.318t.n'v.SVUbbink-Orion.

Inlichtingen worden U gaarne verstrekt door l"'1evr. I.Booi j ,

Antrllenslraat 34, Doelinchem, 'uel. 08340'26938 of door de penning-

meesLer, ie1. 08340-24618.
Afs U voor meerdere leden uiL één gezt-n betaall wift IJ dan s.v.p.

bij Ce betaling vernelden: voor wie, hoeveel en voor welke periode'
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Voorwoord
Opnieuw lreedt ons eerste herenleam aan in het Europacup-toer-
nooi en opnieuw heel de tegenstander Panini Modena. Deze Ita-
Iiaanse ploeg kruisle enkele jaren geleden de degens met 0rion
en versloeg toen onze club tweemaaL (3-2 en 3-0) fn de finale
van het toernooi om de Coupe Confederal-e in 1983 was Panini
i^Íeer le sterk (3-1). Veel Doetinchemmers waren in Belgié (Lou-
vain Ia Neuve) getuige van een urare volleybalhappening! !

Op 3 december zal 0rion proberen om van het Panini-complex af
te komen. Drie maal is scheepsrecht

Onze damesploeg moet nog even wachten,alvorens het Europese
strijdperk Le betreden. Geen ramp, r^Íant de competitie e j-sl a1le
aandacht op.
De eersLe wedstrijden van het seizoen 1i-eten zLen dat de ploeg
in ieder geval gaat meespel-en om de bovenste plaatsen. We zijn
dus verzekerd van een hele serie interessante wedstri;den van da-
mes 1.

De Ubbink/Orion-jeugd zal dil Jaa" sl-echls door hel jongens
adspiranten-team vertegenwoordi-gC worden op de lJederlandse (o-
pen ) clubkampioenschappen. De drie andere tearns (meisjes-adspi-
ranten en de beide juniorentearns) hadden goede kansen op klas-
sering maar moesten met zeer gering vei'schiI genoegen nemen
met een tweede plaats.
Longa t59 en tweemaal Zios waren onze jeugd net iets te sterk

Aange zLen dit derde nurcrner tevens het l-aatste is van d1t jaar,
wenst de redactie ju11ie alvast gezellige Kerstdagen en een
uitstekend begin van 1984

Bas Bl- oem
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l0 iaar eredívísíe

Li ,le :.iti--xpres vdn ::ans /.€!Kanp lazer- jutJie aL Oij de eerste
thutsvteistr4d dat onze eerste c1 amesuitgave dit seizoen voor de
t-ienCe naaf d-^efneernt aan de competitte in de eredivisie.In af
cieze setzoenen manifesteerde de ploeg zicn van miaaenmoter tot
subtapper I dit bltJkt uit de etndstanden die variéren van de 2e
t /.11 le 7s _r'l-aats. :toogtepunt cct dusver vlàs het seizoen | 77-78
taen onder feidinq van Bouk" iieTTinga he1: kanpioenschap net ge-
nist vierd.

Een duik in cle plakboeken en ouCe "Vol-leybal -s " leert ons dat
Orton iQuick-0rion en l-lbDir:<-Crion) een regelr:aiige proeg is
geweest. tst3na altr.;d i^/as Ce uitslag voorspelbaar,zo i.'ron men .

meesl-aI van lager geklassert= !ioegen en trerloor tnen van hoge-
r'e ïqàl-s.::1 onve:cete1.-<e -l:saireL?? t.à3 l: thurst,ledst.'--J Le-
gen liC :ioul-en 1n '(7-lE. .ra :i.z.=.r rieïsL 4 serzcerlen cngeslagen
te z:jrt 4eweest maakte 0r"icji a.eL een ilrnKe dreun een einde aan
dit Heerlense record, l5-u -Ln l€ v:.;i1. s:il I Ci'lon kende in VC

Houlen en DVC slechls 2 lanCskai'xproenen. iirssclien kan Orron
zelt in neL.l ubrleurnjaar daze sleulr doorbreKen

Als ri e het namenli;st je gaan bekr;ken, bt-;kt daL 23 speelster"s
nel --rrionsrrirt on oe schouiers droe;en ,en oraöen/ Loes Schim-
me1 en Loekle Raterrnk speelden E seizoenen rn de eredivis:-e,
*,eru- l Jaco';eline Schirrfle I aa:i Aaa? Se seizoen bezig is ! Van a1-
le 

"p=ulsters 
kwamen (en konen )er 9 urt in het lieci erlanos A leaín

en nog enkele andereir r-n het L-Leam of jeugdteam. Van de 28
speelsLers bleven slechLs c Inaar éón iaar in Doetinchern.
Asl beqelerderz rnanager traden op: Jan BIoein, Jacques v. Veldhul-
zen, Iler,i: ijirf erint; en lheo ''lriezen en de sp i'ren werden los-
gernaakt door Lucre F,aterink,Loes trlellinl< en Jan van \,{esten.
l/outer Landei,Jeerd t.ras Orions eersle ei"edrvisie-t,rainer (,2! iaar r

daarna necben Bouke Hellrn3a loc< zL Jaa"), Ai'te 't Hart (ru1r0
' aaï" ) r. cr':e .Íce j Ls'.'a:. :.':-z 1 )aer ) ?n ?+c: S t riek.^lold .z::n
a^ - -.; - --.- de-e n-q: :-Zal
. --.^ r r ^.^! 

_ 
^.-^^,-^^-,t 

J---L,pVa--en0 i/aS OaL Op ..)).+! -=L!^=/:-e:'- :.à, at :eZe :faInefS
werkzaan riaren blj Or"ion l'jdels h=L selzoen t:C-'8': !

F,er '+-.rol- \/an ]"^at <^ó rn -'- ---{:"'-i2 a\ beXeaIOafnOOi Vaf:r-\J-= v*-1 lltjL >p)UrÉlI li- !ts ElsurvrJ

)nz. dat,es rs het uitkol0en rn de Europa-Uup. In '78-'7': scnakel-
ce het I'iongaarse Vasas 'rzza Sre url Boe lapesl 0rion ull en in
r8' -'iJ2 SehaaICe René st-rrekwold met ztjn tean een ;edeelde 3e
plaaLs rrr de Coupe ConÍ'ederale :--uropa-Cup lIIt. Drt seizoen
ilinol !r.ion 1n clitzelrde Loernooi de strrjci aan:ret het i,,lestdult-
se ireuerbach. Deze deelnaiïe r/erdieirde de ploeg na een zeer ver-
dierrs';er,;|l seizoen. In ilarderwlk werd het toerilooi voor kwali-
irca-,re reïonnen vóói: Starlift, Sudosa en DelltaJ-loyd.
De !e?1".iaóntingen waren toen niei hoog gespanílen als we de jour-
nalis-"en noesLen gelcven cie in net blad Volley'oaI hun prognose
savcn.ïc:el-;k l<r5gen deze dest<uilCi4en dit Jaar',1e1 ge1i3k, want
) \,àn de 'i r"rppen Orrolr a"1s nieuwe kanpioen
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Teamsamenstellingen

I '7 /, I a Eíï - l)
Loes Schimmel
Annie Bulle
Ankie Landeweerd
Loekie Raterink
l"l argot RaLerink
Hanneke Burgers
Anne I Derkman
Ietje Linderman

Trainer / Coach
'r,,/outer Landeweerd

6e plaats, l Bpunt,en

t7A '77
Loes Schimmel
José Bremer
jacqueline Schimmel_
Margot Raterink
Loekie Ralenink
AnkÍe Landeweerd
Erica de Bruin
Hanneke Burgers
Iet,je Linderrnan
Tralner / Coach
Wout,er Landeweerd+
Bouke l-lellinga
:à - l::-c )n )nt.rv f rsqurrLV I

'79 -.r80
Loes Schirnmel-
José Bremer
Ilanneke Lovink
Jacqueline Schimmel
l4argot Raterink
F Fl 

^a 
d^ !Érrr '_. r-,')

Loekie Raterink
Els Geerdink
Ina Gerrlts
3ernadet Tielbeel<
Trainer / Coach
Ania l+ IJr*lU TlAI U

A^ n1r^r- ./,(rs pIqaLS,Z4 pnt.

1.7.7 I aC)I I - JU
Loes Schimmel
Jose Bremer
Hanneke Lovink
Jacqueline Schimmel
Margot Raterink
Ietje Linderman
Loekie Raterink
Phllipine v. Strien
Erica de Bruin

Trainer / Coach
Bouke Hellinga
2e nl::..c ?R nnt.JV F

'75-',76
José Bremer
Hanneke Burgers
Ankie Landeweerd
Anne t Derkman
Ietje Linderman
Loekie Raterink
Annie Bu1 Le
i'{argot Raterink
Loes Schimmel
Trainer / Coach
l{outer Landeweerd

5e p1aaLs,24 pnt.

,78 - '79
Loes Schimmel
José Bremer
Hanneke Lovink
JacqueLine Schimmel
l-argor Raterink
Erica de Bruin
Loekie Raterink
Els Geerdink

Train er / Coach
Bouke Hellinga
5e p1aaLs,26 pnt

rB0 - rB'1

Loes Schimmel_
Ilanneke Lovink
Jacqueline Schimmel
llargor Raterink (à )

I'Íonl que Booy
l"{inkie BranCsma
Loekie Raterink
V/ilmi Thiele
Ina Gerrits
Pet,ra v. d. Linde
Trainer / Coach
Arie t L Hart
Bouke He1linga, Jorge
Needleman, René Sfriek-
wold.
5e p1aats,25 pnt.
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rBl - t82
Loes Schirnmel
Hanneke Lovink
Jacqueline Schimmel
i,lonique Booy
Loekie Raterink
Wilmi Thiele
Ina Gerrits
Petra v. d. 'Linde ( à )

Charlot Verbunt
Aukje Vol-lema
Trainer /Coach
René Stri-ekwol-d

3e PlaaLs r23 pnt

t82 - '83
Jacqueline Schimmel
Hanneke L0vink
Tna Gerrits
l,lonique Booy
Aukje Vollema
ldinnie Harmsen
Sandra Teunis
Petra Teunis
Nienke VoIIema

Trainer/Coach
René Striekwold

4e plaaLs,26 pnt

r83 - tB4
Jacqueline Schimmel
Hanneke Lovink
Ina Gerrits
l,lonique Booy
Aukj e Vollema
Víinnie Harms en
lJienke Vollema
Carla Manschot
Bianca Hooymans
Traine r / coach: René
? plaats ?punten

Striekwol-d

Enkele darnes Lrouwden ti.jdens deze tijd, ze staan vermeld onder
hun me is j esnaam .

l betekent: à iaar Present.
enkele jaren eindigde Orion op een gedeelde plaaLs, hier staaL
de hoogste positie genoteerd ( bijv. gedeelde 5e / 6e plaats
wordt 5e plaat,s )

Aantal punlen werd behaald na 22 wedstrrjden.
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Recreanten

op dinsdag 11 oktober zijn.we weer naar Terborg geweest voor derekreanLenkompetitie. we waren het vorige seizoen in de E-pou1egeëindigd, zodat we dit keer ook in deze poure begonnen.
De eerste wedstrijd Legen Vorlveri.js speel_den we 1euk, de aanval_
was vaak erg mooi en r^Íe konden dan ook de winst bij onze naamnoteren. De tweede wedstrijd tegen Brevo verliep heel anders.
we konden moei-zaam 1 set winnen, de andere set was voor Brevo.

Na enige oppeppende woorden van onze lrainer begonnen wij aan de
l-aatste wedstrijd tegen B1ok. Volgens de wedstrijdleÍding rnoesten
we met minimaal 25 punten verschil wi_nnen als hre nog kans op de
eersle plaats wilden maken. Met veel enthousiasme en vechtfust
werden de twee seLs gespeeld, na deze sets werd ons vertel_d dat
we ni-et genoeg verschilpunten hadden voor de eerste plaats.
Eni-gzins Leleurgesteld maar toch tevreden met ons spel gingen
Lie douchen. Bij bekend maken van de eindstanden bleek dat menons in de maling had gehad; we hadden voldoende punten gescoord
om de eerste plaats te behalen. zeer tevreden en vordaan gin-
gen r^/e naar huis. De vo]€gJloe keer speren we dus in de D-pou1e.

Elk jaar werd er in de Kerstvakantie een tournooi- voor de rekre-
anLen georganiseerd. Dit sej-zoen zal dat pas in de voorjaarsva- +
kantie gebeuren omdab ik er gewoonweg eerder geen tijd voor heb.l"/el wi1 ik graag dat er een paar rekreanLen mij trelpen met hel or-ganlseren van dit tournooi.

Nieuws

Er komt, n1. heel wa
voe l- en om te he l oen

Namens U.0rion rekr eanten 1 1 1

Marja.

t b1j kijken. Will-en di-egenen dle er wat voor
bij de organisatÍe mij hierover belfen?

i,larja GerriLsen
v. Limburg St j-runlaan 55
7003 BH Doetinchem
te1. 08340-41043
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À/ieuuee
instrukties
ro N-.cA oeeft. VOoI.U9 -vvr -

scheidsrechLers

de volgende instrukties:

a.Er wordt aIleen gefloten wanneer

zeer duidelijk een tech-
nische fout wordt waargenomen.

b.Er moet strenger worden gelet op

de discipline in het veld
en op de bank.

In de afgelopen 2 jaar is er binnen de NSA (Nationale Sectie
Arbitrage) veelvuldig gediskussieerd over de tijn van de arbi-
trage,zoaLs deze z:_clt in de toekomsL zou moeten ontwikkelen.
Bevinvingen van insi-ders wijzen uit dat internationaal alom een
soepeler balbehandeling wordt aanvaard. Tevens worden de arbi-
ters aangespoord om de discipline van spelers en coaches, in
en buiten heb veld,stevig in de hand te houden.

Aanvullende instrukties

alle

dweilen

dunken

:als blijkt,dat de aanvoerder ten onrech-
te een trdweilpauzert aanvraasL rwordt hii
bestraft met een gele kaart (waarschu-
wing )

: al-Ie handelingen in de direkte nabi.jheid van
hef net,die voldoen aan de voorwaarden van
het blokkeren,wordt als een blok beschouwd.

:bij het blokkeren mogen de betreffende spe-
lers meervoudig kontakt met de bal hebben.
BovendÍen mogen zíjrals de tegenpartij de
aanval hee;f t beëindigd, de bal over het net
heen aanraken.Eén en ander ]r'an er in resul-
teren,dat de blokkeerders de baI bewust in
een bepaalde richting sturen, de bal zicLtL-
baar naar beneden drukken o. i. d.
In welke mate moet dit worden toegestaan?
Daarop is geen konkreeL antwoord mogelrjk.
Het is ter beoordeting van de scheidsrech-
ter.Het moderne spel gaaL uit van een soe-
pele beoordeling.Er zlin echte" g?enzen aan
een soepele beoordeling.Beslist niet alIes
mag !

B



F.en profielschets

De man die na een dag hard werken aan de carriere die hij zelf
gekozen heef t, de preziert jes van ztjn gezín om zlch heen ep zLJn
favoriete l-eunstoel in de steek raal voor u da-es, wat is dat
voor mees ?

Hei is een onvermoeibaar,ac t j-ef , toeger^lijc wezen, meL de concltie
van een J-ange afstandsloper, het gedulc van Job, de slem van
een trliegt,uigrnotor en de rjzeren vuisL in een fluvrefen handschoen

Hij 1s bereld om uren op de bank te ztLLen,vleiend, pri_jzend, uit-varend en Lrit.leggend. Hij is biechlvader, psycholoogrsociaaldi-
plonraaL,al-lesweter, a1leszi,ener, waarzeggend profeet bij wedstri;-den, heeflt net noolt tijd genoeg (maar toch vindend ) voor ztjn da_

Hij is een man onder de qiannen, loegevend aan nienand, onzelf-
zuchtig en systeinatisch, in sLaab het beste uit zijn darnes te krij-gen en terwijl hij hun vriendschap en respeect verkrijgl, geel-u hijhen t.ijdens de beste jaren van hun leven alle voordefen van zrjnk-nris en ervaring.

Het is een un iek \tezen en moeitijk te vervangen, het is uw vol-leybalcoach dames I !

8111 Vrijenhoek

,1..: ll:,:,liil l:i,:i::llli:i We gaan het blok versterken. :r:,:::i:: - J--',.
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Open Brief
Beste Eir19,

i4eL veel aanciacht- en stigenae verbazing heb ix hex door jou qe-

schreven arxixel "Í!er) Proficfschets" geTezen.Naar aan!eiaing

rlaarvan zau t.Ai je graag een bepaaLde kootsl -ttem rel-atie witLen

voarleggen dte mUns TnzTenS niet overeen stemt met het door JOU

gescheiste beeLd.Í1 et prcf ief van jouw KooXsj,beste iliTt,is die

van een sxrenqe doch rechtvaard iqe en I iethebbende huisvader .

Za niel- clie van rie footsl van het tiern v,/aat iX op ctoel !

/yer triL-L=nae Kniet-jes versch!nen Qe Jeden etvan(toevatTig af-

Lenaa.-L cla:re S ) lief st trtee uur Íioor aanvang ttan de wedstr4d in de

líentine.in Cat xerw4t ze zoveef andere leuke dtngen hadden kun-

nen .lo.:n!Hier worclen zij verplicht enkel-e Kappen koftie te drin-

ken,\/anzeLtsprekend op eigen kosten /zadat de kootsj hen nog

sne_Z Ce jutste gevechtsXermen tn kan ftuisteren en het rtsico

rjal- d-- cjanes 7n s-t eap vetfen tidens de wedstrqd wordt vermed-en.

Zi zin af f en nervel)s twant de komende uren wordt: uitgemaakt wie

op ce bank praats zuLfen nefien.Tydens het koffiedrinken maakt

tJr- kool-s1 in zin onafsctteideT4ke notitieboekje reeds de ee-rste

aanxei-:cningen over kleding,haardracht en taf efman-lerel? van de

CarneS. íen strafpunt vccr eLke gemorste drup tvoot eSke Loshan-

;:.:j2 <r-_tf .;n hy -zs onv=rb-iiel-it: ieze .koccsj:wie sl-urpt zit

de ?ers1-e set subiet oP ce i:ank!

Zorlra het sein tot af marcheren -rs Jegeven i eqeven de dames zich
j1 kcf onne naar de kf eeakartcrs ,.vtaar z )l hun best doen het recotd

;r-e f -).:t.<lcden te verbea€-r271 ."'tafit sla;en zi hler in,dan zal eell

b, !e. i<of f iedrinken apgeTopen straf punt vtcrd"en weggestreept '

7i=l:tce--en ztJ onclertussen de strikte zinnellksheidsnormen in

,tcitt n.Íi er),vrant de kootsi kont op kleedkamer- en kf edinqinspec-

t:.e..i.en scàe ef zittertd shlrt j? ,een af zakkende kniebesch ermer ,kan

Je s!)eílst..rs l- tot 3 sets ap de bank opTeveren.RondsTingetende

scíí2Ít let-den tot verbanninq uit het tiem vaar drie hefe wedstri-

e=n. !Dt-t: qeqeven leiclt ,/€e r tot extreme uitwassen ;dames d1e el-

j:aniers sckken door,Ce l.:leeakamer verspreiden on zeLf een pTaats

tn ie iasrs te verrlienen-Be estachtiq! )

10
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Na het overhandiqen van de steekpen-
ningen beginnen de dames aan het warm-

Topen en de stretch-oefeningen.Ook
tijdens deze verrichtingen neemt de

koots j de spee f sxers naawf ettend o.Q,

hierbij zoomLens en periscoop gebruikend.
Driftig noteert hil aLfe gemiste baTl-en

en sporen van lui- en vermoeidheid.
Tens f otte beg int hlj net het maken van

een opstelling ten teTt h, tens l-otte af f e

pTus- er minpunten b, eTkaar op. Maar

deze ztJn veot hem niet doorsTaggevend.

Ook zin pers oonlfike voorkeuren teflen
mee en deze wissel-en per wedstrij d,af -
hanke 7 ijk van het aanta f d ineet j es dat
hem rs aangeboden en het aantaf gangen

dat deze hadden.

. t4et een wel-fustige blik spiegelt hij zin steeds bfeker r^tordende da-

mes eers t de trers chr ikke 1lj ke kwe f 7 ingen voot d ie hen te wachten

staan indien ze de te spefen wedstrfid niet tot een goed einde we-

ten te brengen(kouCe douche,degradatie naar de vfifde klassel.

Dan -Zees t hi net manotane sce.,n de tugnummers van de gepfaatste
<naal<rprs voor.De yerstotenen nemen wenend hun pTaats op de bankJtltU

in,en vragen zich vertvtljf eld af of het vooÍ één of voor twee sets

zaf zijn.De winnaatsËvoor-het-moment stel-Len zich stijf van spanning
'1 ^^-- Ce achterlfin,want ztJ weten:niets Ls zeker in deze sporx!uP LAJt9> |

Eén gemiste bal en ook zi zitten op de bank!

am weer bi jou terug te komen,beste Bifl,jlj vraagt je mlsschien

af : "Wat bezielt deze man? ! "Want j ij ,en i i alf een,hebt in jouw ar-

tikef Laten bTUken dat j t begrijpt wel-ke e.i.sen er aan een echte

kootsj worden gesteld. Hi inaet hart hebben voor zin dames !

De door nij beschreven koots j heef t dat echter niet. (Of je moet

het rauwe hart meetefLen dat ht hen veert om in de juiste gevechts-

stenming te konen).Ht heeft sfechts hart voor de overwinning,de

raem en de eer.Hij weet dat zin dames in hun anqst tot bankzitster

te worden gepromoveerd zuLl-en vechten tot het einde om het top-

ni,,teau van een vierdeklasser te bereiken. En hil geniet vaID ztn

macht.
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Hij -?.s nde man Die na een dag hard werken aan de carriëre die hfi
zeLf gekozen heeft rde pleziert jes van zljn gezin om zich heen en
zijn f avoriete Leunstoe l- in de steek Laat,, omdat hi ziln bLeke da-
mes voor hem ziet beven en triLTen, en omdat hij weet dat hem
rond nieuwjaar weer een doos KwoLitie Striet wacht.
En zijn dames accepteren hem omdat zi weten dat hlj ,zoa7s j il zeLf
ook aL xerecht opmerkte r "moeiTfik te vervanqen,, j.s. want er zijn
maar weinig mensen zo gek zotn pokke baantje als kootsj op zich
te nemen voor een x dosis macht en een pondje toffee,s.
l|aar je zuLt moeten toegeven dat het schandaTig js dat er mensen
ziln die op deze wfize misbruik maken van de kootsjes-schaarste!
rk wif de naam van het tiem niet noemen,maar aLs ik zeLf zo,n
koots j had gehad dan had ik dit artikel- niet eeÍls d.urven schrfi-
ven- Dan was ik vooÍ de rest van de kompetitie verzekerd. van ee.12

onoverdekte zitpl-aats op de bank!

Maaï geTukkig heb ik een hele aardige kootsj,hè BiJTg.
Mag ik nu de voTgende wedstrljd weer meespeTen?

Hoogachtend,

The Lrna Kuipers

EUROPA

Zaterdag

Aanvang

CUP3:

3 december

20.30 uurrrlrlrink
oorlorr,

Ubbink Orion -

12

Panini Modena
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Jeugdtournooi
Tussen al-fe competitiewedsttii den werd.en op zat^rdag 22 oktoberin Hoog-Keppel- de voorronden gespeeld. van de open cTubkampioen-schappen.Het woord "open,, betekent dat er niet hoeft worden in-gesch-rever met een competitie-team rnaar met een team dat oDleeftljd wordt samengesteJd.
De me-zs jes- junioren ro.l.v. Theo Boekhorst traden
aan en eindigden op de tweede pTaats.
Over de drie andere jeugdteams gaat het vo)gende

in Denekanp

stuÀ.

fn Hoog-Keppel speerden drie categorieën teams: Jongens juniorenjongens aspi_ranLen en meisjes aspiranten.
De meisjes aspiranLen zaLen bij het ar_om gevreesde Zios in depoule.lvlaar gelukkig mochten r^re ons eerst even inspelen legenteams uit, Enschede en Zelhem.
Hel eerst was spirit Actief aan de beurl.De eersl_e set wareni^re duidelijk beLer 15-3.Maar zoals ieder we1 eens overkomt:wedachten dat, we er a1 r.^/aren.we lieten ze deze keer lot 6 komen.Toen was het bekekeh ,15-6 dus.
trJe hadden een gunstig progranma gekregen, elke keer een wedstrijdrust.

Daarna speerden u,e Legen SparIa. Teger, hen hadden we het ergmoeilrjk.Normaal hadden ze Kànq ceh:À rà.
v-ó Di,sa Err v€el- fouten aan anze kant waren ze pl0tseling een ,_ge _vaarli.jke tegenstancler geworden. Gelukkig hielci tsob r,rel het hoof dkoel,en door een srirnrne wissel in de làatste set konden we dewedstrijd toch als gewonnen beschouwen. 15 _9,15_r,3.

Toen onze wedstr-ljd legen Zios. omda L ze niet, met hun competitieteam speelden waren ze niet za sterk aIs normaal(dachten we)De eerste set liepen ze angstaanjagend uit,maar dat hadden wetoch snel genoeg in de gaten. Boven a1f e verhÍachtingen i,^i onnen i\iede eerste set, 15-'r 0. Met al- het vertrouwen dat we haddengingen we de volgende set j-n. |4aar de supporlersschare aan dekant van Zios was toch grorer en onder luid gegir aan hun kant]ie ten \.^/e de overwinning van ons af snoepen en moes ten we nie Leen seli..ik spel genoegen neljen, 13_ 15.

i{a deze wedstrljd werd de stand opgemaakt en het breek dat weeen puntje op Zios voorstonden.Toen ging het dus on de laatstewedstrijd, die we tegen Boemerang moesLen spelen.
lrle begonnen de wedslrijd dus met in ons achterhoofd de gedachtedat we nieL teveel- punten mochten r^reggeven. Dat speelt niet z6
I ^,,i- -^ I : r-r-euK za! rk Je zeggen.llet. ging heel_ behoorlijk.Boemerang kwanrniet verder dan ti.ree punten en dankzij goede serves kondenwe snel punten scoren.l'laar toen opeens begon Boemeranz teru.qle vecht,en. Drie punten zarlaar weg. lliet zoveel natuurlijk, behal-ve als je op punten rnoet spelen. Maar gelukklg bleef het daarbrj.De tweede set ging beter en we verloren naar twee puntjes.Dat
iieeflt de burger moed.
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Toen kwarn
hebben x8
De eersle
l,^-Àar c\)N V !1U L lr

niet baten
a1 hebben
in Breda.

de wedstri.jd van Zios tegen splr j-t Actief . van zenuwen
sommigen niet gekeken,maar dal heeft niels geholpen.

set !Jon Zios ne.l] 15-0, dus we begónnen te '^ranhopen, a1

z:-chzelf natuurl-;x ook overschallen.l{aar het mocht

,Za uronnen ciik i-let 15-2.Voor ons was hel bekeken, ook
we ons goed ger,{eerd. Zios op 4 punl jes naar de f inale

Bijdejongens.aspirantenwasermaaré6npouLe,endewinnaar
mocht dus meteen door naa1 Breda.Ze speelden met het zelfde team

waarmee ze Lwee jaar geleden Nederlands kampioen ztjn geworden'
Dat bleek opnóeuw een succesformule '
coach Bert heeft met alle spelers kunnen spelen omdat er bijna
geen tegensband aan de andere kant van het net stond'
van de drie tegenstanders was Spiker uit Eerbeek het minst
slecht.Maar de heren van orion stonden hen slechts zes punten
toe.Deoverigeteamsmoestenhetmetnogminderstellen.
Voor coach Bert was het Toernooi te gemakkelijk. "het werd moei-
Iijk de jongens te motiveren als ze za wei-nig tegenstand hebbentr,
aldus Bert.
Uitslagen :Toesi,Heteren :15-'1 , 15-0

Kidang,Bemmel- :15-? , 15-2
SPiker,Eerbeekzl5'6, 15'2

omhalfnegenalhÍarendejuniorenindehalpresent.Doorhet
ongunstige programma en door hef niet aI te vlotte begin van het
toernooi hielden de Jongens z:-c?r rneteen a1 bezig met t'i'íachtenrt,

iets dat deze dag hei hoofdactiviteit werd gebombadeerd '
Arnhemla en na eèn Iange pauze,Kidang werden vrii eenvoudig ver-
slagen, a].hoewel diverse punt jes onnodig werden \^ÍeggegeVen. Voor-
daf het beslissende duel met volverijs kon beginnen zagen we in
Doetinchem dames 1 over 0ikos heenwalsen '
Terug in Keppel wonnen we van volverijs (na ruim 2 uur wachten
uÍas insperen verboden)In de finale tegen zios lexen winstkansen
aanwez:,g,zekeT fia de 1>-2 winst in de te setrmaar hetaas voor
ons trokxen we aan het korsce erndt2-t verlies)

ue teams bestonden uiu: Irma rHirde rMarian,Marerlle,tírIIle , deanne t

Trea r saskia en Martina '

Rona Id , Car touche , Jörgen , |Í i l- l- em-(laas ,

. PieterK. , Sven, Paul en YieterM '

Jaap rMarco rErrk,Paul rMarcel, rngmar, An-
torne.

Coaches waren respectieverijk:Boo,Bert en Bas'

14
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Prognoses IferenliTn
iJu er een aantal wedstrijden gespeeld zrjn in de competitie van
heL seizoen'83/'84 leek het me leuk om eens te kijken wat de
vervÍachtingen van de herenteams uit het distri-ctvol1eyba1 zijn.
De eersLe krachtmetingen ztjn achter de rug; wat z:.jn nu de prog-
noses voer de rest van de competitie?
Aan de coaches enlof aanvoerders vroeg ik:

-Hae staan ju77ie er voor?
-Wat ztn de verwachtingen?
-Wat -zs het motto om ju77ie doef te bereiken?
-hlat r. s het gehe ime wapen?
-enz - -

De react,ies verschiden van uÍtersL serieus t,ot bijzonder humoris-
tisch en van zee? optimisLisch LoL geinatigd pessimistisch.

Heren 'l 1 .

I-{oe we ervoor sLaan is niet exact bekent I we zr)n door een f out
van de wedstrijdleiding een keer niet op komen dagen. De gevol-
gen daarvan weten we nog niet.We staan ergens j-n de middenmoot
(4e l<lasse) en proberen ons daar te handhaven.
Onze sterke troef (gehein wapen)daarbij is KASPER, hij speelt ge-
meen vol1eyba1.
Voor de toekomst toch opti-nisrne wanl we beschikken over een bre-
de basis van 'i 0 man die nu een eenhei-d begint le worden.
)4aar Heren 1l; je staat coch ."et zes nan jn het veld?

nereil Iu

Deze heren vinden de sfeer zeer belangrtlk; ze ztjn dan ook van-
uib heL recreatie-volleybaI de compelitie ingegaan. De leeftijd
is gemiddeld erg hoog (van achter j-n de 20 tot 42 jaar)
We stre';en naar 1 punt per \^redstrijd gemiddeld om zo in de mid-
denmooL Le eindigen.
Streven:Goede leidlng en organisatie? Ja dat ook,maar er is le-
vens gezonde Iust om te winnen.
Heren 10 fust ze graag?

Heren !

Heren 9 wordt kampioen in de 4e klasse. Vie winnen gewoon a11es.
Punt uit.
Heren 9 : Punt uit of aLfe punten?

Heren 8

Heren 8 weet hel preciesl geen punten. We laten alle kansen 1o-
pen,zeIf s daar uÍaar we kans hebben.In deze sarnenstelling spelen
we voor het eerst dit jaarlwe kunnen nog niet zo veel.
En als je dan inet regelnaal 15-0 om de oren krijgt 1s het duide-
lijk. Bovendien hebben we behoefte aan publiek;we bieden ze 30
t.ot 90 minuten variërend volleybaI.
Íleren 8:Als er pubTiek komt komen er dan ook punten?
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Heren 7

Heren 7 wordt kampioen in dezelfde 4e.klasse
a1Ies. Punt uil.

We winnen gewoon

ondanks bl-essures , tekort aan spe lers ( spelverdeler ) tegenslagenen str:jd, ons motLo is winnen, geheid.
Heren ):volgens mij wiLl-en jul1ie hetzelf de als Heren 9 in iui-lie klasse? of wil Heren 9 nu hetzelfde al-s fferen 7?
^1^ 

i^ L^4A,Ls I e neL weet schr yf de redactie !

I'leren 6

Heren 6 voorzleL dil jaar geen olaats blj de eersle drie: We wil-len dil jaar een stapje teruq doen om volgend jaar kampioen teworden.
1,,/e spelen een nieuw systeen (p.,:letratie en set-up over rechLs )Dat noet r^rennen en kost dit jaar punten.
Een ander probleern is de 'r-ralning. I^/e hebben een goede trainerdat wer, n'laar onze traininsspartners, Heren !, heef t te weinigkracht. hle hebben wat vrelnig sleun aan hen;da's jammer hè.Heren 6:Hoogmaed kornt aan het net! Laat. Heren 9 het niet horen!

Heren 5

Heren 5 gaat hoge ogen gooien dit seizoen. We staan wel-Iiswaarniet op kop in de derde klasse, maar wel op haal_bare afstand.D1t jaar wordt er gespeeld meL een nieuw systeem oncler het mot-to 'rmen is nooit te oud orír te lerenrr. Door het nieuwe svsteemziln Í"1re vei.rasseld en dr,rs gevaarlijk voor iede réén.Het nieuwe systeem berust op het gebruik van de middenman. Ge-zien het. verlrek van Fred l,r/e11ink lijtrt het, ons belangrijk omdaar een nleuwe rnan te krijgen. ,,dij werken daaraanI
Heren 5.. LeÍen ju11ie het nou noo jt?

Heren 4

Heren 4 is een doorgroei-team met ieder jaar weer nieuwelers. Zo brijf je aan het bouwen. Het belangrijkste is om
tweede krasse te blijven, en dat speelt niet zo reuk als
5 weds trijden nog geen punten hebt .
Heren 4: Is de graei eruit?

Heren 3

"v!

in de
ia li i.Jr uru

Heren 3 is een wat ouder team met een paar jonge spelers. zeztjn presLaLiebelust. Dus als de kans er is willen we de eersteplaats pakken. Het team is nu volledig (S man) en het is eengezellig Leam. ( 2e klasse ) .

Tja wat moet je er meer van zeggen, hè?
Heren 3: Wat zaf ik zeqgen; grip je kans?

lleren 2

Heren 2 lijk t een duidelijke karnpioenskandldaat . He f. is gewoon
een verschrikkerijk goede groep;we hebben de meeste variatiemo_
;eri;<hecen ! Tol op hede n hebben r/i e weinig tegenstand onlrnoet.
lJe staan dan ook onseslasen bovenaan, maar y/e noeLen nog tegen
i,'/voc,,Ja1- is nog even af wachten. i'{aar we maken een dikke kans.Heren 2: Zit .het er clil< in?

Louw Fokkinga
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Bij het Lezen van de biteL zte ik a1 diverse mensen met eenverlekkerd gezichL en rode oren in een luie sloel kruipen
om ztch (hopeli.jk) eens te laven aan een sappig verhaal_. He_
I e:< I I

Ja,éh,kijk eens,dat men in ztn bloofje onder de douche gaat
is natuurljjk vanzelfsprekend. ( hoewel sommige mensen hun hand_
doek meenemen) .

Maar hoe gedrààe$ men zích?
Neern nu b. v. ons D.0. C. wonder me j . Th. E. Kuipersma.
Gewapend met handdoek en FA stormt zi na de training naarde douche.Al-daar gekomen kiesL z:1raL kakelend,een waterstraal
uit,. zij begint z,-ch dan,geheel volgens de FA-regels in te ze-pen,maar dan mist de wó1de frisheicl van rimoenen bij haar deuitwerking ook niet. Als een w1l_de rent ztj zot n 4 e 5 stra_len verder om te horen wat daar gezegd wordt. ze mist nooitiets hoor, haar oren 1;ken Lrouwens wel- een beetje op teles-copen. Gelijk een r.vandelend nieuwsblad loop L ze vervolgens,
nog helemaal- onder hel schuim, de douche door om mel d.eze engene een babbeJ_t je te maken.
Het qevolg daarvan is dat zt: alt.ijd a1s laatste onder de dou-che s Laat . En u/ee degene die dan een opmerking u/aagt te makenwant daq knalt de spons, nog sleeds vo1 met die wÍldhei'd,door de doucheruimte om vervolgens het arme hoofd van despreekster te naken.
(Die heef t er behal-ve een paar sop-oren niet veel_ aan overgehouden hoor ) .

,Zoucl1e geheímen

Kijk zo zíe je maar dat men ztch
kan gaan gedragen . ( 't lrjkt we I
SJAAN: ! )

0p ztch is I t natuurli;k niet zo
ik al-s AFV0ERG00T moet dan maar
geloof me, dat zt)n er heel_ wat ll.

onder de douche
het tegenoverges

erg dat z'_: lang
mooi de overuren
!:!!::

hee 1 anders
telde van

doucht, rnaar
maken. En

Ina Schut

Adressen van bezorgers
Ronald Rietman, Varssevbldsewe Z 2._.,, te1 . 256TO

Jeanet l,lulder, Z joekowstraat 41 , te1. 24746
Paul- & Jeanine Schotanus, VonCel_straat 230, teL
BarL & HesLer van Harteren, Dr.Curtiusl_aan 25, te1.33.l01
Ursi Hondtong, Sniotaarr 13, Lel. q0'156

'.larco Bocne, Salemate 44, t.e1. 3241lt
i{arietta v.d. Belt, iJelsonstraat B, te1.45708
Sven Booij , Anti llenstraat 34 , te t. 26938
Pieter l'1el-ieste, GroenesLraaL 4, l.el. 25ZO5
Peter" lJeervocrL, Kruisbergseireg 190, te1. 23516

wijk
wijk

wijk
wijk
wijk

"ri 
j k

t'i jk

1

2

3

4

6

.7
I

9

32069
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Hans Jansen
33 jaar

1, )asr.
Spelverdeler
ren 3
Snap ik ze|f
niet.

bij he -

nog steed

Heren 3

Sf eer, voor tijdens en
na afloop v. d. wedstr
0ok de vriendschap bui
Len de wedstrijden.

Frank Ccns tandse
ondanks / dankzij zt n
leeitijd een geweldl-
ge uredstrijdmentali-

r- ^ ^ 4LLC].U IIEEI L.
Spelers moliveren ( vo1-
gens n'n vrouw )

Crote 11 ond legen de
scheidsrechter
Inrique Edelstein;
Hans iiei-kamp a1s goede
!--^ ^ J ^UWCEUE.
tiico te Dorsthorst
0ok de nodige aandacht
voor iagere teams.
ia-:-'.:ho; d. OOk met::!-rrv+v 

'hnar:ta loemq
-1v v - J u u

)ares :'. b5ink/0rion
Heren: Starllf t
Lekker" rnet het team
een pils je pakken ( ook
na ver Ioren weds trijd )

Een kop kofflie in de
kant ine .

Palnol-ive Shampoo
Goed kontakL ti-lssen
topLea::ls en lagere
1-acmc

"kratje Grolschrl

Mini Interview
4 \r ^ ^ .. .l. r!d.dlll.
) Í aaf lild
L. uter LaJv r

3 . Hoevee I jaar a1 bii
Ubbink/]rion?

4 . Ac tie f bij Ubblnk/
n hi ^n o 1cuI Ml ua

5. Waarom houd je je
bezig met volIeYbal?
6.Favoriete team bij

Ubbink/Orion?
7. De reden van ant-

woord 6?

Witlie Bakker
15 jaar

? ) JaaL
§pelverdeler

Te gekke sport.

Dames I en meisjes
adspiranten B

Voorbeeld voor iedereen

Hanneke Lovink
goed speelt en ons
goed tralnt.

a

9.

Favor ie te s p eler /
^*^^ !^l^À')èpcclè uEl i

Omdat hij/ztj...

1 0. Sterkste punt van
iozal f

1 1 .l"1ijn groots te blun-
der?

1 8 . Bes te Lratner?

l3.ScerxsLe coach?
1 4. Advies aan het be-

stuur?
1tr Q-an'zei-o ^,.nt Vant).av yv

de vereniging?
16. Landskarnpi oen bij de

darnes en heren?
ia Fa..t; à h, ca-i I ! 9! r uav r're

wonnen wedstrijd?

tE.Voorbereiding voor
hol apsr:jV ,lUel?

1 9 . Ik douche g"aag me I
2a.anmisbaar voor de

vereniging?

)i'E:\/ay.tola vel]?c !r! u J

Te veel om
noemen.
Laat ik aan

i-avy

anderen

Bob lrJentink
Hanneke Lovink

Bob Wentink
TrainÍngspakken meis-
jes b
Zorg voor de jeugd.

Dames : Ubb ink / Or :-on
Heren: Verbun L /VVC
Nou kan ik mijn brood
op eten.

Lekker melig ztjn en
flesjes vu11en.
warin water.
Volleybal-1ers

lgge mone tene sea
heya heya heya
sissa sissa hoi hoi
hoi sissa sissa hoi
hoi hoi dran bas
dran bas i-1 vencura
oni una oni una oni
una i1 vencura oni
una oni una unitas
iwi cha iwi cha iwi
cha cha cha oei.
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TON WAGENAARS

Heren eredivisie:
1. Brother/Marlinus, 2. Star-
liÍt/^/, 3. VerbunWVC,4. Delta
Lloyd/AMVJ, 5. Ubbink/
Orion. 6. Halco/Maastricht, 7.
Hamilton/Geldrop, 8. Lycur-
guS, 9 BrevoK/ABC, 10. Ani-
mo, 1 1 . Zaan '69, 12. HillhouV
ReÍlex.
Dames eredlvrsie:
1. Ubbrnk/Orion. 2. SlarlifW,
3. SudosarAssen, 4. FBTO/
DVC, 5. Delta LloydiAMVJ, 6.
Brother/Marlinus, 7. VerbunV
WC, 8. PancratiusA,/CH, 9.
VierhouWalbovol, 10. Dyna-
mo, 1 1. Oikos, 12. Set-UP'65.

FRITS SUÉR

Heren eredivisie:
I . Brother/Marlinus, 2. Star-
lrÍt,&., 3. VerbunVWC,4. Del-
ta Lloyd/AMVJ, 5. Ubbink/
Orion, 6. Halco/Maastricht, 7.

Hamilton/Geldrop, 8. Antmo,
9. BrevoUABC, 10. Lycurgus,
1 1 . HillhouVRef lex, 12. Zaan
'69.
Dames eredivisie:
1. Delta Lloyd/AMVJ, 2 Ub-
b nKrOrion, 3 StalituV., 4. Su-
dosa,/Assen, 5. FBTO/DVC. 6.

Brother/Martinus, 7. Pancra-
tius,^/CH, 8. Dynamo, 9. Ver-
bunL& /C, 10. Vierhoul,Val-
bovol, 11 Set-Up 65 12 Oi-
kos.

TON DE GROOT

Heren eredivisie:
1. Brother/Martinus. 2. Star-
liftiry, 3. VerbunWVC, 4. Delta
Lloyd/AMVJ, 5. Ubbrnk/
Orion. 6 Halco/Maastricht, 7.
Hamilton/Geldrop, 8. Lycur-
gus, 9. Zaan '69, 10. Animo,
1 1. Brevok/ABC, 12. HillhouV
Ref lex.
Dames eredivisre:
1. Delta Lloyd/AMVJ, 2. Star-
lrfW, 3. FBTO/DVC, 4. Ub-
bink/Orion, 5. VerbuntA/VC,
6. Sudosa/Assen, 7. Pancra-
tius,A/CH, 8. Brother/Marli-

',nus, 9. VierhouWalbovol,'1 0.
Dynamo, 1'1. Set-Up '65, 12.
Oikos.

LEX DE GROOT

Heren eredivisie:
1 . Starlrft,n/., 2. Brother/Marti-
nus, 3. VerbunVWC, 4. Ub-
bink/Orion, 5. Delta Lloyd/
AMVJ, 6. Halco/Maastricht, 7.
Hamilton/Geldrop, 8. Zaan
'69, 9. Lycurgus. 10. Animo,
11. Brevok/ABC, 12. HillhouV
Ref lex.
Dames eredivisie:
1. Delta Lloyd/AMVJ, 2. Ub-
bink/Orion, 3. FBTO/DVC, 4.
Sudosa/Assen, 5. StarlifW, 6.
Pancratiusl'/CH, 7. Brother/
Marlinus, 8. VerbunVWC, 9.
Set-Up '65, 10. Dynamo, 11.
VierhouWalbovol, 1 2. Oikos.

KOOS HAMER

Heren eredivisie:

.1 
. StarliftA/., 2. Brother/Marti-

nus, 3. VerbuntWC, 4. Delta
Lloyd/AMVJ, 5. Ubbink/
Orion, 6. Halco/Maastricht, 7.
Animo, 8. BrevoVABC, 9. Ha-
milton/Geldrop, 1 0. Zaan' 69,
1 1 Lycurgus, 12. HillhouVRe-
ílex.
Dames eredivisie:
1. UbbinUOrion, 2 FBTO/
DVC, 3. StarlifW., 4. Sudosa/
Assen, 5. Delta Lloyd/AMVJ,
6. PancratiusfuCH, 7. Bro-
ther/Marlinus, 8. Verbunt/
WC, S. Dynamo, 10. Vier-
hout^/albovol, 'l 1. Set-Up
'65, 12. Oikos.

?rognoses eredívísíe

PAUL DEMELINNE

Heren eredivisie:
'1 . Brother/Marlinus, 2. Star-
IrfW., 3. VerbunVWC,4. Del-
ta Lloyd/AMVJ, 5. Hamilton/
Geldrop, 6. Halco/Maastricht,
7 . Brevok/ABC, S.Ubbrnk/
Orion, 9. Animo, 10. Zaan '69,
1 1 . Lycurgus, 12. HillhouVBe-
Ílex
Dames erediviesie:
1. FBTOiDVC, 2. Ubbrnk/
Orion, 3. StarlifW., 4. Delta
LloydiAMVJ, 5. Sudosa/As-
sen, 6. Pancratiusly'Cï , 7.
Brother/Marlinus, 8. VerbunV
WC. S. Dynamo, 10. Set-Up
'65, 11. VierhouWalbovol,
12. Oikos.

HANS KOSTER

Heren eredivisie:
"l . Slarlift/V., 2. Brother/Marti-
nus, 3. Delta Lloyd/AMVJ, 4.
VerbuntÀ /C, 5. Halco/Maas-
tricht, 6. Ubbink/Orion ,7 . Ha-
milton/Geldrop, 8. Lycurgus,
9. Brevok/ABC, 10. Animo,
11 . Zaan'69, 12. HillhouVBe-
ílex.
Dames eredivisie.
1 Delta Lloyd/AMVJ, 2. Ub-
brnltlOrion, 3. FBTO/DVC, 4.
StarlrfW.. 5. Sudosa/Assen,
6. PancratiusA/CH, 7. Bro-
ther/Martinus, 8. Ver-
bunt WC, 9. Dynamo, 10.
VierhouWalbovol, 11 . Set-
Up 65, 12 Oikos.

r19
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Plezier terug bij her€n....

COMPETITIE HOOFDDOEL

Koos Mendels in bespreking rnet zijn spelers: Pint
René Erika en aonv-oerder Gerard Wesselink.

Raterinx,

Dixperlo- De heren van
Ubbink,zorion zijn onder de be-
zielende leiding van speler-coach
Koos Mendels enthousiast en met
het nodige zelfvertrourven aan de

start van het nieuue volleybalsei-
zoen begonnen.
De selectie had N{endels begin
mei bij het bestuur voorgedragen
nadat de heren met Sjef Partouns
niet verder wilden. De aanstelling
van N{endels werd dan ook door
elke speler begroet.

,,ledereen binnen de groep rvas

het er over eens dat Koos N,len-

dels onze nieurve man moest \\'or-
den. Mendels past nl. goed bij
ons team. Hij heelt er zelf in
gespeeld en het niveau meege-
maakt", aldus aanvoerder Ge-
rard \\'esselink. Ook internario-
nal en spelverdeler Pim Raterink
ziet het met Koos Mendels hele-
maal zitren. ,,Koos heeft zin om
mer ons team aan de slag te gaan.
Als coach voldoet hij bovendien
prima. Dat is tijdens de nacom-
petitie in Breda u'el gebleken. Ik
r,envacht erg leel van hem. Het
belangrijkste is dat Mendels op
dezelfde lijn zit als de spelers".

Plezier.
Mendels is nu (half september)
een maand met de groep aan het
uerk. Hij heeft een voorlopige

balans opgemaakt en komt tot de

conclusie dat er nog heel *at
moet r eranderen. ., De groep
moet naar een doel toeleren. Dat
doel is tueeledig. Iedereen moet
op de eerste plaats *eer plezier in
het volleybal hebben. Als het ple-

zier terug is -dat is nu al aan de
jongens te merken- moet er uitge-
haald rvorden wat er in zit. Wij
rvillen zo hoog mogelijk eindigen.
In ieder geval bij de eerste dne.
Het verschil mag beslist geen 16

punten zijn lu\.en de kampioen
(Startift/Voorburg) en

Ubbink/Orion. Als je de zaak
reëel bekijkt mag het hooguit r ier
punten bedragen".

Basis.
Koos Mendel' die de Argentijn
Gabi Saltarelli naar Italië zag ver-
trekken, is btij dat Norbert lVIei-
jer op zijn eerder genomen beslis-

sing -stoppen bij Ubbink/-Orion-
terugkrvam.,,Norbert Meijer
draait al rveer lekker mee en mel
Rob van Leen en René Erika
(beiden ex-EAVV) en Coen Har-
bers (er-Longa '59) zijn het
bruikbare krachten. De basis ir in
ieder geval een stuk breder ge-

uorden en je kunt er prettig mee

werken' ' .

(Lees verder op pagina 3).

f"$llEUWS
*iffiïtf,g,4,ft*ï,-

Ubbink-directeur De Bont:

SPORTSPONSORING
MOET RENDEMENT
OPLEYEREN
Doesburg-,,In april 1981 liep
Ubbink Nederland bi,. nadat al
een half jaar intern over
sportsponsoring \\'as gesproken,
toevallig tegen de Doctinchemse
vollel'balvereniging C)rion op.
Het ,,hurvelijk" rl'as snel voltrok-
ken omdat samenn'erking in het
reclamebudget paste. Orion ofte-
wel het volleybal \\'as een toe-
valstreffer, het had net zo goed

een andere tak van sport kunnen
zijn". aldus directeur J.A. de
Bont.

!1 aarom sportsponsoring?
..41. je aan \nort\f\on.oring gaar

doen is dat een bervuste keuze.
Denk je aan vergroten van de af-
zet. Het is een investering die ren-
dement moet opleveren. Dat is
een puur zakelijke benadering
waarbij je mag verrvachten dat je
als bedrijf alle moeite doer om
dat rendement te Verkrijgen".

Wat deed Ubbink?
In het eerste jaar pakte Ubbink
de zaken energiek aan. Als direk-
teur denk ik aan de kleding, het
promotiemateriaal en niet te ver-
geten het financieel ondersteunen
\an de \upnoner\\ereniging.
Daarbij hadden u'ij als bedrijf
het .qeluk dat Ubbink/Orion ','eel
publiciteit genoot, Er heerste bij
Ubbink een gevoel met deze ma-
nier r,an sportsponsoring goed
ge\choten te hebben. Her i: na-
tuurlijk niet direkt te kwantifice-
ren. Reakties uit klantenkring le-
verden het bewijs".

Vervolgens?
Het trveede jaar g,erd onvoldoen-
de follow-up gegeven. Er is te
weinig gebruik van

Ing. .1. de Bonr

naamsbekendheid uit te breiden.
.le primaire doel bij sportsponso-
ring is naamsbekendheid, ook bii
doelgroepen buiten de bou*.
Terwijl als 2e doel de bouw een
grotere verkoop van het Ubbink-
produkt nagestreefd riordt. Kop-
peling van de naam Ubbink aan
het Ubbink-assortiment is onrol-
doende uit de verf gekomen. En
j uist dat moet de grootsrc
doelstelling zijn.

Fln nu ?

Dit jaar, het derde, moer het cru-
ciale jaar zijn. De balans dient
aan het eind ran de rir opge-
maakt te lvorden om te vragen of
het zin heeft door te gaan. Na-
tuurlijk speelt het resultaat van
Ubbink Orion mee. Er zijn toe-
vallige omstandigheden. In de
branche moet een omzet verho-
gend eflect duidelijk merkbaar
zijn. Door Ubbink als bedrijf zal
daarom dit jaar, de nieuwsbrief is

er ondermeer een bervijs van, met
onze sportsponsoring nog meer
aan de weg getimmerd moeten
worden. Een ding staat al ."vel

vast. Er heerst bij Ubbink tevre-
denheid dat de inrestering in
Ubbink/Orion tot nu toe goed
besteed is geweest".Ubbink/Orion gemaakt om de



Doetinchem- Bijna had Ubbink/
Orion en zijn aanhang het moe-
ten stellen zonder het vertrourvde
beelrl ran routinier en inrernatio
nal Fred \\'ellink. In Italië rinkel-
de dc geldbuidel en r,iel een dik-
belegde boterham te verdienen.
De middenaanr. aller \ an
UbbinkrOrion kon voorlopig
voor èén jaar -een langere perio-
de was te bespreken gerveest- als
full-prof aan de slag bij het itali-
aanse Falconara. De 26-jarige f1,-

siotheraper.rt, die vanaf zij n
twaallde jaar bij Ubbink,zOrion
tegen de bal slaat, *'ees het aan-
bod al en Iiet zijn maatschappe-
lijke carrière prevaleren.
Na de Europacup-llI-finale in
het Belgische Louvain 1a Neuve
rverd de naam van Wellink via
Andrea .,\nastasr (Panini
l\'Íodena) door-uespeeld naar het
gcpromor eercle Falconare. In
Den Bosch u'erd Wellink tiidens
het krvalilicatietoernooi voor de

EK door de manager van het Ita-
liaanse team gepolst. \'enolgens
r.verd vanaf mei niets meer verno-
men totdat 1i augustus \Ioliani,
de manager van Faiconare, aan
de teleloon hing.

Concreet.

,,Dat telefoontje \\'as het eerste
concrete contact. Ik §erd uitge-
nodigd in de *eek daaropvol-
gend trvee dagen te komen kijken
en enkele *'edstrijden te spelen.
De Italiaan lr ilcie direkt ant-
rroord hebben maar dat ging mij
veel te snel af. Na een trveede te-
lefoontje op vrijdagmorgen
vroeg ik uitstel tot maandag onr
in hct rieckend een. alle. rustig
op een rijtje te kunnen zetten".
Maandagavond hakte Fred Wel-
link de knoop door en zag af varr
een ltaliaans avontuur. ,,De
hoofdreden is dat ik alle kansen
om als fy'siotherapeut aan het
werk te komen vergooi. Als je
een jaar rreg bcnt serveest en in
die periode in het geheel geen

waarneming r.'erricht dan kun je
het verder in die richting rvel ver-
geten".
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Fred Wellink ziet af van profcontract
. tnÍeressant voor

Europese topteams.

Werk.
Voorlopig blijft de international
Ubbink,/Orion trouw maar de
liefde kan vanzelfsprekend niet
van een kant komen. Fred Wel-
link wil zo langzamerhand aan de
slag. ,, Als ik volgend jaar nog
geen werk heb, ik zoek al I 1/2
jaar, zal ik toch iets anders moe-
ten gaan doen. Ik val weliswaar
regelmatig in maar als je 2l/2
jaar niet volledig aan de bak bent
geweest als fysiotherapeut wordt
het toch wel erg moeilijk. Ik snak
naar werk en hoop dat ik geen

spijt krijg dat ik Italië heb laten
schieten".

Optimistischer.
Na vijf jaar eredivisie kijkt Fred
Wellink een stuk optimistischer
uit naar het nieuwe seizoen. Met
de komst van René Erika, Rob
van Leen en Coen Harbers is
Ubbink/Orion zijn inziens een

veel homogenere groep gewor-
den, die met name in de breedte
is versterkÍ. Bovendien is de sfeer
en de aanpak duidelijk beter.

,,Wij doen op dit moment veel
meer dan de afgelopen twee ja-
ren. Met z'n allen wordt fanatiek
gewerkt omdat de ideeën van de
meeste spelers overeenstemmen.
Daarbij komt dat mede door
Koos Mendels de sleer aanzien-
lijk is verbeterd. Koos stimuleert
de zaak en weet de boel draaien-
de te houden. Juist dat zijn erg
belangrijke faktoren".

Kortstondig.
Fred Wellink verwacht dat de he-
ren van Ubbink/Orion in de Eu-
ropacup niet meer zullen stunten.
Thuis ziet hij het tegen
Panini,/Modena nog wel zitten.
Uit is het dan maar afwachten ge-

blazen. ,,Ik denk dat het europa-
cup avontuur kortstondig zal
zijn. De competitie daarentegen
wordt een stuk spannender.
Ubbink,/Orion moet bij de eerste
drie kunnen eindigen. Wie uitein-
delijk aan het langste eind trekt -

Starlift/Voorburg, Brother,/Mar-
tinus of Ubbink/Orion- zal de
tijd leren.
Nummer één durf ik niet te voor-
spellen".

Staand v.l.n.r.: trainer/coach Koos Mendels, Gerard Wesselink,
Henry Brouwhuis, Arko Kuilder, Fred Wellink, Coen Harbers en
manager Henk Breuker.
Gehurkt v.l.n.r.: veruorger Berï Broens, Eelco Vollema, Norbert
Meijer, Pim Raterink, René Eriko en Rob van Leen.

Overzicht herenselectie.
Pim Raterrnk. 26 .jaar. l.85nr, le-
roar, 72 interlrtrtcls,'
Henr-'- Brouq huis, 24 juar,
l.99rrt, studertt, 1,1 interlortcls;
Rob van Leen, 2ó jaar, 2.0lrrt,
biochemicus;
Fred \\'ellink, 26 joctr, 1.98nr, .l'y-
sioÍherapeut, 53 in terlonds;
René Erika. 20 jaar, 1.81m, sru-
den t;
Arko Kuilder. 20 .loar, L99rn,
elektrotechnic'us, l7 interlands
Jong-Oranje;
Norbert Nleijer, 26 .laor. l.87rn,
leraar, 5 interlancls:
Gerard \\'esselink, 30 jaar,

l.96trt. leraar, 10 interlancls, san-
t'oe rcle r,'

Coen Harbers. )6.jour, l.89rn,
t lterdpeu t,'

Koos \lendels. 37 .joar, l.B6rtt,
t'e r k oo pd i rec' t e u r, spe le r-c oac h,'

Eelco Voliema, l9 jaar, 1.93m,
student.
Trainer-coach: Koos Ntlendels;
Verzorger: Bert Broens;
IÍanager: Henk Breuker, Lebui-
nusstraat 23. 7009 \lV Doetin-
chem, telefoon 083,10-.13056.

De thuis* edstrijcien u,orden
gespeeld in het sportcentrum Ro-
zengaarde, Rozengaardserveg 148

te Doetinchem.

Voorzitter Booy:

UBBINK verschaft
ORION mogelijkheid
tot topvolle-vbal

Doetinchem- Roel Booy, inmid-
dels aan zijn zerende jaar als
.,oorzitter bij Ubbink/Orion be-
gonnen, kijkt in deze eerste
UbbinkzOrion nreut'sbrief be-
hoorlijk tevreden terug naar de
laatste rerenigingsjaren rvaarbij
topvollel'bal een enorme plaats
inneemt.

O ri o n -voorai t ter Roe I Booy

Reeds enkele jaren kwam
Ubbink,zOrion -zowel dames als
heren- uit in het Europese volley-
balcircus. Trr'ee keer rverd de fi-
nale van een dergelijk evenement
bereikt. De dames manifesteer-
den zich t*ee jaar geleden tijdens
de EC III in de Westduitse plaats
Rheine. ln de finalepoule werd
toen beslag gelegd op de derde
plaats. De heren rerbeterden de-
ze kwalilicatie. Zij rvisten begin
dit jaar -februari 1983- in Lou-
vain la Neuve (Belgie) t*,eede te
rvorden achter volleybalgigant
Paninii\lodena uit Italië.
De roorzilter van Ubbink/Orion
is sponsor Ubbink erkentelijk dat
de Doetinchemse vereniging de

mogelijkheid u'ordt geboden op
topnir eau volle.,'bal te spelen.

,,Dat nireau riil Ubbink,zOrion
niet alleen handhaven maar ook
uitbourren. Sportsponsoring is

hierbij onontbeerlijk. In de hui-
dige rijd iq toprolleybal op nario-
naal en inrernationaal niveau al-
leen vanuit verenigingszijde fi-
nancieel naurvelijks op te bren-
gen. Een goede samenwerking
l u:.en .pOn\Or elt r ereniging
moet dat echter mogelijk maken
en in goede harmonie u'orden op
die manier ri'ederzijdse belangen
gediend".

Bij het ter peÍse gaan van dit nummer kwam
ons ter ore dat Frcd Wetlink, welliswaar be-
§aard is gebleven voor het Nederlandse vol-
leybal, maar zijn aktiviteiien zal gaan ont-
plooien in het team van vvc-vught.

Wij wenscn hem ecn slagvaardig en blessure-
vrij seizocn!

Direkrie
Ubbink Nederland BV



Competitie
hoofddoel
(vervolg pagina 1)

Werken staat trouwens bij Men-
dels hoog in het vaandel want
met zijn komst verkondigde hij:
,,Het zal niet meer voorkomen
dat de heren hun rhirr nier nar
krijgen'' .

Competitie.
De competitie vindt Mendels het
belangrijkst. De Europacup is

leuk om er bij te doen maar
Uhbink Orion u il in de eomperi-
tie ook weer eens u,at bereiken.
,,Twee jaar geleden was een
prachtig seizoen met een apothe-
ose in sporthal Rozengaarde (een
kleine 2700 toeschourvers) rvaar-
bij Starlift,zVoorburg landskam-
pioen rverd. Dat gaf iedereen vol-
doenin-e. Aan her algelopen sei-
zoen heeft iedereen rvat de com-
petitie betrelt een sik overgehou-
den'' .

Afwezigheid.
Hoeu,el de heren driemaal in de
week trainen u'ordt door de af-
wezigheid van de inrernationals
(Raterink, Wellink, Brourvhuis)
het programma danig in de *ar
gestuurd. ,,Dat kost een stuk
teamtraining maar je moet er mee
leren leven. Het zou niet goed
zijn als verenieingen de spelers
niet meer zouden afstaan. 't Is te
hopen dat ze *'at leren en dat zij
bij terugkomst snel de draad
kunnen oppakken".

Ervaring.
Mendels is blij dat er keihard ge-
werkt wordt. Dat moet ook wel
wil er u'at bereikt *'orden. ,,Het
is een groep die ik -grotendeels
ken door mijn eigen vollevbaler-
varing. Ik be-erijp rvat er leeft.
Deze groep moet .je niet lief en
aardig aanpakken. Je moet er
zonder meer boven staan maar
toch ook in de groep. Ook de
routiniers die eigenlijk niets meer
te leren hebben, zullen zich aan
opdrachten moeten onderwer-
pen. Er valt altijd wat te leren".

Titel.
Koos Mendels verrvacht dat de ti-
tel tussen drie ploegen wordt uit-
gevochten. ,,Wie het gehele sei-
zoen het beste speelt rvint, maar
de competitie duurt lang. Tegen
lagere teams mag je geen punten
verspelen. Het -qaat er om zo
hoog mogelijk te eindigen. De
rest zal mij een worst wezen".
3

Wedstrij dprogramma
heren I:
Periode l: 2 okt. \Iadjoe (Enk-
huizen)-Ubbink,zOrion; l5 okt.
Lycurgus (Croningen)-
Ubbink,zOrion; 22 okt. Ubbink/-
Orion-Reflex; 29 okt. Brother
Martinus (Amstelveen)-
Ubbink,zOrion, 5 nov. Verbunt
VVC (Vught)-Ubbink,zOrion, l2
nov. Ubbink/Orion-Brevok
ABC, l9 nov. Starlilt (Voorburg)-
Ubbink,zOrion;
Voor l8 november *'ordt ook de
achtste finale beker gespeeld.
Periode 2: 26 nov.
Ubbink,uOrion-Zaan '69, 3 dec.

Ubbink,zOrion-Panini/Modena.
l0 dec. PaninirN,lodena-
Ubbink,rOrion te Modena (l), l7
dec. Ubbiq-k/Orion-Hamilton,
voor 22 december wordt kwartfi-
nale beker gespeeld, 1 jan.
Halco/M (\laastricht)-
Ubbink,zOrion, ll jan.2e ronde
Europacup, 14 j an.
Ubbink,zOrion-Animo, l8 jan.
2c ronde Europacup,2l jan.
Ubbink,rOrion-Lvcurgusl
Periode 3: 28 jan. Refler(Kam-
pen)-Ubbink/Orion, 1/4 febr.
halve finale beker, 1 1 lebr.
Ubbink/Orion-Brother Marti-

nus, l8 lebr. Ubbink,rOrion-
Verbunt VVC, linale europacup,
25 febr. Brevok ABC(Breda)-
Ubbink/Orion, 3 maart
Ubbink./Orion-Starlift I

Periode 4: l0.maart Zaan '69
(Zaandam)-Ubbink,rOrion, 1'l
maart Ubbink/Orion-Delta
Lloyd, 21 maart Animo (Sneek)-
Ubbink,rOrion, 24 maart Hamil-
ton (Geldrop)-Ubbink,rOrion, 31

maart Ubbink,rOrion-Halco,rM,
7 april finale beker, 1,1 april
Springcup, t'anaf 2T april perio-
dekampioenschappen.

Competitieprogramma
dames I:
l5 okt. Van Houten,/VCH-
Ubbink,zOrion. 22 okt. Ubbink/-
Orion-Oikos. 29 okt. Brother/-
Martinus-L bbink orion. 5 nor.
Dynamo-Ubbinkr'Orion, 1 2 nor'.
Ubbink,rOrion-FBTO,' DVC,
voor l8 norember achtste linale
beker, l9 nor'. Srarliit-Ubbinki -

Orion. 26 nov. Ubbink.,Orion-
Springendal,'Set-Up. 3 dec.
eerste ronde Europacup. l0 dec.
eerste ronde Europacup. l0 dec.
Delta Llovd,.{\lVJ-Ubbink -

Orion. 17 dec. Ubbink Orion-

Sudosa, in december of op 21

dec. kwartlinale beken
7 jan. Verbunt/VVC-Ubbink,z-
Orion, 11 jan. 2e ronde Europa-
cup, lzl jan. Ubbink,zOrion-Vier-
hout/Valbovol, 18 jan. 2e ronde
Europacup, 2l jan. Ubbink/-
Orion-Van Houten,zVCH, 28
jan. Oikos-Ubbink/Orion, I

lebr. halr,e linale beker. 4 febr.
halre linale beker, l0 r/m 12

lebr. finale Europacup dames, 11

lebr. Ubbink,'orion-Brorher/-
\lartinus. 18 lebr. Ubbinkr-

Orion-Dynamo, 25 febr. FBTO/-
DVC-Ubbink/Orion, 3 maart
Ubbink/Orion-Starlift, 10 maart
Springendal,/Set-Up-
Ubbink/Orion, 17 maart
Ubbink/Orion-Delta
Lloyd/AMVJ, 21 maart Vier-
h o ut,/Val bovo l- Ubbi n k /Orion.
21 maar t Sudosa-Ubbink,uOrion,
3l maart Ubbink,/orion-Ver-
bunt,zVVC, 7 april f,inale beker,
27 t/m 29 april periodekampi-
oenschappen.

Antwoordcoupon
-1ls u nudere inlit'htirt.qen wenst te ontvungen over cle in cle:e uitgave verntelde produkten of over de
volle_t'balverertigin.g Ubbink/Orion, stuurt u dan onderstaande anÍv'oordcoltpon in: tij zullen u dan
;o spoeclig rrtoseli.lk uitgebreide in.forntarie doen roekomen.

Aan:

Ubbink Nederland B.V.

Postbus 26

Afzender is aan ommezijde vermeld.

6980 AA DOESBURG



Ubbink Nederland BY - Doesburg:
de sportieve partner van Orion-f)oetinchem

het fabriekscomplex van Ubbink Nederland B.V. aan de Verhuellweg te Doesburg

Aan de Verhuellweg in Doesburg
wordt dagelijks een meer dan 20-
jarige ervaring in de verwerking
van kunststoffen optimaal inge-
zet bij de fabricage van geprefa-
briceerde produkten voor de
bouw.

Voor ieder produkt wordt de
meest geëigende kunststof en het
meest geëigende produktieproces

bepaald: vacuumvormen, spuit-
gieten, lassen en integraalschui-
men van polyurethaan. Dit is een

van de modernste .en jongste
kunststo fverwerkingstechnieken
waarin Ubbink al vanaf 1975 een

van de meest vooraanstaande be-
drijven is.

De volgens dit procédé verkregen
produkten hebben een uitmun-

tende bestendigheid tegen allerlei
klimaats- en weersinvloeden, een
grote vormvastheid en hebben
uitstekende isolerende eigen-
schappen omdat de wanddikte
van de produkten minimaal 8mm
bedraagt. Geen wonder, dat het
Orion-dakraam volgens deze me-
thode wordt gemaakt.

Twee moderne
technieken
bij produktie
Yan
Orion-ramen....

Behalve van het reeds genoemde
integraalschuimen wordt bij de
Orion-ramen ook gebruik ge-
maakt van het polyester warm-
persen en wel voor de vervaardi-
ging van de kozijnen van het uit-
zetÍaam.
Integraalschuimen en warmper-
sen: de ene techniek bij Ubbink
in Doesburg, de andere bij Ub-
bink in het Brabantse Roosen-
daal.
Irr Doesburg vindt ook de eind-
montage van alle onderdelen
plaats evenals verpakking en ver-
koop van de Orion-ramen.

Het programma omvat:
- dakramen
- polyester dakgoten
- rookgas- en

ventilatiedakdoorvoeren
- prefab schoorstenen
- open haard kanalen en

-doorvoeren
- rookgasafvoersystemen voor

HR en VR cv-ketels
- prefab vloerkonvektoren
- voorgevormde tuinvijvers
- kunststof autoaccessoires

in te,qraa lsc hu itnen

Stuur mij nadere inlichtingen over:

o het nreuwe Orion-dakraarn r an Ubbink:
o de 

"'olleybah.'ereniging 
Ubbjnk-Onon:

o andere produkten uit het Ubbink-programma.
o te \leten:

Naam:

Bedrijf :

Ad res:

Postcode + plaats:

trbbink Nederland B.V. - Verhuellweg 9 - Postbus 26 - 6980 AA

Telefoon:

Doesburg - telefoon (08334) - 1080* - Telex 35388



Staend r'.1.n.r.: tnanoger Theo Vriezen, \'er7.or-qer Jun von Westen,
Carla Mcnschot, Aukje Vollema, Winny Hannsen, ,Vöniclue Booy en
Írainer/coach René Striekx,old.
Gehurkt v.l.n.r.: Jacqueline Schintnel, Ina Gerrits, Hanneke Lovink,
Nienke Vollema en Bionca Hooymans.

Vanu'aar dit resuitaat?

,,De dames hebben veel voor vol-
leybal over en beschikken over de
nodige r oller balcapacireirerr.
Daarnaast heelt Ubbink,/Orion
een perfekte organisatie in mana-
ger Theo Vriezen en verzorger
Jan van \\'esten zodat dit succes

uit de bus is gekomen".

Selectie,
Striekwold dacht na Harderrvijk
op dezelfde voet voort te kunnen
gaan. Er r,eranderde echter toch
heel u'at. Tot ziin grote vreugde
kwamen Carla NÍanschot cn Bi-
anca Hoolman. de .eleeric rer-
sterken. De zusjes Petra en San-
dra Teunis vertrokken naar eerste
divisionist Longa '59 hoeilel
laatstgenoemde toegezegd had te

zullen blijren...lk had mijn.e-
lectie rond en nu moet ik het toch
met negen speelsters doen. Eigen-
Iijk had ik er nog graag een spel-
verdeelster bijgehad".

Optimaal.
De aanloop naar de nieuwe com-
peritie i. in rereelijking mer vorig
seizoen niet optimaal. Naast de
voortdurende alriezigheid van de
cirie internationals (Monique
Boo1, Jacqueline Schin'rn-rel en

Bianca Hool mans) in verband
met de voorbereiding voor de
EK, tobt de formatie met gebles-

seerden. i\lonique Booy is inmid-
dels rieer in de running maar
Carla \lanschot en Aukje Volle-
ma zijn rermoedelijk voor lange-
re tijd uitgeschakeld. Zodoende
moest Rcne Striekri'old herhaal-
dcliik nret rier speelsters werken.
..Die situatre is verre van ideaal.
.le kunt niet optimaal trainen. Ie-
dereen staat boi van de verrvach-
tingen *ant vorig jaar eindigde
UbbinkrOrion verrassend hoog.
\\-ij sisten ons te versterken ter-
*ijl andere verenigingen dit nau-
*elijks deden. Logischenvijs
moÈt er dan meer inzitten. Door
de blessures *ordt die hoop op
drt nroment de grond ingeboord.
Ik ben ei_oenirjk rieer net zover als
rorie taar bit het begin. Het is

opnieu* alirachten geblazen".

\\ apen.
llgl rorig taar beschikten de da-
ma\ O\ !'r L-Cn enOrnle r echtlust en

een uititekencie conciitie. Heel
uat iijl<etters konden claarom
zegerierend algesloten rrorden.
Daarnaast ging het jeugdig en-
thousiasme gepaard met de nodi-
ge brutaliteit. Tenslotte had
LlbbinkrOrion een bijzonder
sterk lvapen in de aanval over
rechts. Dit uapen rvordt geper-
Íectioneerd en uitgebreid door
nieurve combinaties. Alleen kan
René Striekuold op dit moment
nog niet zo rl,erken als hij rvil.

,,Tien dagen voor de start kan ik
pas echt aan teamtraining gaan

doen en Bianca Hoo1ln2n. inpa>-

sen". De trainerr'coach kan rvat
Bianca Hool man. betrelt Beru)t
zijn §'ant in recente oefen-
rvedstrijden maakte zij zo'n be-
trou*'bare indruk dat dit onder-
deel geen probleem behoeft op te
leveren.

Pessimisme.
René Striek* old gunt ziln
speelsters de uin'erkiezing voor
het nationale ream maar het be-
/orgt hem te\en\ enig pessi-
misme. ,,lk zie de start toch wat
somber in. Speelsters die terug-
komen ran een sroot toernooi
onderr,inden bijna altijd een te-
rugslag. Zodoende kan het begin

anders verlopen dan menigeen
zich nu voorstelt. Eén ding staat
voor mij rvel als een paal boven
water. De nieurve kampioen ver-
liest minstens acht punten en zal
niet meer met kop en schouders
borcn de re't uitsleken".

Ster tussen
sterrefl......

het opzienbsrende

,,oRIOlV" rsam
von [Jbbink.....

\a jarenlang onru ikkelings- en
konstruktieri,erk *'aren de voor-
bereidingen r,oor dit unieke raam
in november 1982 voltooid en
vond de Europese introduktie
plaats op de Bou*'beurs 1983 in
Ut rechr. De reak tie: op dit uirerst
geavanceerde Ubbink-produkt
rvaren bij de introduktie al posi-
tief en hoewel 1983 als introduk-
tiejaar wordt beschouwd door
Ubbink Nederland b.r. zijn er
toch al grote commerciële succes-
sen behaald.
De naamgeving berust natuurlijk
nier geheel op toeral......

Overzicht damesselectie.
Ina Gerrits, 24 jaar, 1.70n;, se-
cretoresse, 2 interlands;
Monique Booi, 2/ jaar, 1.74m,
studente, 9 interlands;
Hanneke Lovink, 23 jaar, 1.75m,'
Jacqueline Schimmel, 22 jaar,
1.78m, kleurerleidster, 40 inter-
lands;
Nienke Vollema, 22 jaar, 1.82m,
k leuterleidster;
Carla N'[anschot,25 jaar, 1.8]m,
nredisch-analiste, 25 interlands;
Bianca Hoovmans, 20 jaar,
l,76nt, schoonheidsspecioliste,
l3 interlands;

Aukje Vollema, 23 jaar, 1.76m,
onder*'ijze res,'

Winny Harmsen, 2l jaar, l.70nt,
secretqresse.

Trainer,/coach: Rene Striekrvold.
Verzorger: Jan lan Westen.
Manager: Theo Vriezen, Thomas
à Kempisstraat 37, 7009 KS Doe-
tinchem, telefoon 08340-24700.

De thuisuedstriiden *orden op
zaterdag gespeeld in sportcen-
trum Rozen-eaarde, Sportlaan I
te Doetinchem, telefoon 08340-
30991 /2.

Krachtsverschil minder groot in eredivisie

f)ames van Ubbink/Orion toekomstig titelkandidaat
Doetinchem- Voor de dames van
UbbinkrOrion eindigde het afge-
lopen seizoen zeer verrassend.
Volgens de prognoses van enkele
r, olle.vbalkenners -blad Vollei,'bal
oktober 1982- u,as het team een
regelrechte degradariekandidaat.
De jeugdige lormatie \ an
trainer/coach Rene Striekwold
verbaasde echter vriend en vijand
door op de vijlde plaats beslag te
leggen. Her goed rerlopen sei-
zoen kreeg nog een extra dimen-
sie toen in Harderrvijk ongesla-
gen de nacompetitie u'erd gewon-
nen. Hooggeklasseerde ploegen
als Starlift/Voorburg, Sudosa/-
Assen en Delta Llo.vd/AMVJ
moeslen roor het enthousiasme
van Ubbink,/Orion buigen.
Zondermeer een compliment
voor René Striekwold. Her afge-
lopen seizoen moest Striekwold
met twee basisspeelsters en een
jong onervaren ream -bijna alle
routiniers vertrokken- van onder-
af beginnen.



Bianca Hooymans voelt zich helemaal thuis
Woerden- Bianca Hooymans, de
talentvolle international. die de

overstap r.'an Vierhout,zValbovol
naar Ubbink,zOrion maakte,
voelt zich bij de Doetinchemse
vereniging al helemaal thuis. De
20-jarige esthecienne, zag het na

drie jaar Vierhout./Valbovol,
voorheen zeven jaar Tornax
Wtlcrdcn, helcmaal niet meer zit-
ten bi.i haar oude r ereniging.
Dat UbbinkrOrion haar voorlo-
pige thuishaven q'erd komt om-
dat de Doet inchemre vereniging
haar enorm aantrok. ,,Ik kende
al een stel meisjes (NIonique
Bool' en Jacqueline Schimnrel) en

na dc ecrste contacten met de rest

van de groep voelde ik mij erg
happy".
De international -r'olgens
bondstrainer Peter Murphy óen
van de rveinige speelsters die nog
steeds bijleert- prijst bij
Ubbink/Orion vooral de sleer.
,,De sfeer is net zo belangrijk als
het volley'bal zell. Als cleze buiten
het team nret optimaal is dan kun
je het in het veld ook rr'el verge-
ten' ' .

Bianca Hool'mans die al vanaf
haar tiende jaar vollel.balt stond
ook bij Starliltr'\'oorburg op het
terJanglrj.tje. ..Starlift i. een
ploeg in de orngering maar ik
rvcet haast zckcr dat ik het daar

toch niet naar de zin zou hebben.
Dan neem ik drie uur reizen
(l 1,r2 uur heen en terug) op de
koop toe. Ik hoop echter wel dat
het op den duur -ri'ij hebben de
rvinter ook nog niet gehad- geen

belemmering gaat rrorden".
Dc buitcnaanr alster r.r aagt zich
e"cnnrin aan r oorspellingen.,,lk
*eet dat Ubbink,'Orion blessure-
vrij om de eerste rier plaatsen
moet kunnen meedraaien.
Ubhink Orron riordr door insi-
ders echter als roekomstig titel-
kandidaat gezien. Dat betekent
laroriet zijn en een enorm z\\'are
belasting. Ol Ubbink, Orion dat
aan kan za1 rroeren blijken". . Í'ijne sÍeer in het teatn

Ubbink/Orion
loot EC lll-kampioen
Brussel- Dit jaar zijn zowel de da-
mes als de heren van Ubbinkl-
Orion opnieu* in de Europacup
IlI r'crtegen*'oordigd. \'laar o1'

dit avontuur van lange duur zal
zijn valt te benvijfelen.
De heren ontmoeten in het eerste
duel voor de derde keer in korte
tijd het Italiaanse Panini,/-
NÍodena, de huidige bekerhou-
der. Zaterdagavond 3 december
speelt Ubbink/Orion in sporthal
Rozcngaarde (20.30 uur) de

ccr\tc \\ed.lrijd. Dc return i. r'ert

r'l'eek later.
\[arrager Henk Breul'er moe.l rn

Brussel Panini even veru'erken.
In 1979 schakelde Panini de Doe-
tinchemse heren in de Europacup
ll uit, tenvijl in februari van dit
jaar in de finalepoule van de EC
III wederom w'erd r,erloren.
ln het kamp van Ubbink,rOrion
gaat nlen er ran uit dat er niet' te
rerliezen ralt.,,Panini is som:
ksel.baar en daar zullen uij van
moeten profiteren. Bovendien is
het een uitdaging onder het mot-

. een beeld uir de wedstrijd Orion-Ponini in 1979. Koos
llÍendels toen ook al in de olnval!

to: driemaal is scheepsrecht".
De dames zijn vrijgeloot voor de
r"oorronde en eerste ronde. ln de
tweedc ronde krvam tijdens de lo-
ting in Brussel niemand minder
dan Feuerbach uit de koker.
De ploeg uit Stuttgart rvon het af-
gelopen jaar de lelbegeerde Cou-
pe Conféderale (EC III).
De Ubbink/Orion dames rverken
het eerste duel thuis af. Op I 8 ja-
nuari volgt de t*'eede rvedstrijd.
Volgens manager Thco Vnezen
ku»nen de dames de borst wel
nat r.naken: ,,Ol *e halen de l'i-
nale of niet. Zo eenvoudig ligt
dat'' .

Feuerbach is in ieder geral roor
het publiek een aantrekkelitke te-
genstandster. De ploeg staat be-
kend om haar snelle spel, De
semi-proiessronals trainen ge-

middeld t*rntig r-rur in de ser'k
en knikkerden Delta Llovd,'-
A\lVJ her r ori_e seizoen in een

mum \ an tijd uit het EC-
avontuur.

zoÍgt voor routine
Carla Manschot

I.Isselstein- \Iet de komst van
Carla \lanschot heeit het da-
me\reanr r an L bbink Orion eert

brok routine in huis gehaald. De
25-jarige middenaanvalster die
reertien jaar otteriel dertien sei-

zoenen -om het allemaal riat in-
gervikkelder te maken- bij het
Lichtenvoordse Longa '59 aktief
\\as. \iapre na degradat!e uit ei-
gen beueging over naar de Doe-
tinchemse vereniging.
Op het moment dat Carla NIan-
schot begin nrei sereldkundig
maakte ran 

"ereniging 
te zullen

veranderen tobde de medisch-
analiste gelisgaar met een knie-
blessure. De in IJsselstein rvoon-
achti,ee en * erkzarne r ollel'bal-
srer hoopre toen r uri_s dat het
lrcd.nel rerleden rrid zoLr zijrr.
Helaas bleek de kuetsur-rr hard-
ne kkig. Zer eniien aLlgustus
moest de knie bij Dr Strikrrerda
in Utrecht onder het mes. Tot
r,ermoedelijk l9 oktober zal de
er-Lichtenvoordse -19 september
u'erd het gips venviiderd- niet ak-
tief kunnen zijn.

,,Van die blessure baal ik ver-
rchrikkelijk. lk riil mij \oor
l00ro bij L bl"irtk Orion irtzer-

ten. Op drt moment is er helaas
nog niks lan gekomen. Het mis-
\en Van de r oorbereiding i5 \ er\ e-

lend. Ook het missen van eén of
nvee competitie*edstrijden. Als
ik echter halrerrveee her nieuue
seizoen had moeten alhaken zou
ik veel erger .sevonden hebben".
De opgelopen trainingsach-
terstand ziet Carla in het geheel

niet als een belemmering. ,,Veel
belang.rijker is dat ik r ia een

rustige, aangepaste opbourv snel
rveer de oude ben".

Een verseliiking tussen Ubbink/-
Orion en haar oude r ereniging
dLrrl't Carla \lan.chot nog niet te

trek kcn . . . Crote verschillen heb
il nog nier ontJekt. Beide r ereni-
gingen hebben voor- en nadelen.
Als er straks echt gespeeld wordt
en het komt er op aan, dan valt er

',r'el meer te r-ertellen".

. \;an Lon.qa'59 naar Orion

Carla \{anschot die zich tot de
l'aste in., entaris van Longa '59
mocht rekenen, gaf aan
UbbinkiOrion de voorkeur bo-
ven Vierhout,/Valbovol en
Verbunt/\'VC die tevergeefs aan
de bel trokken. ,,Ubbink/Orion
heeft veel meer in haar mars dan
die tu ee andere r erenigingen.
Het team moet bii de bo'"'ensten
kunnen eindigen". Een erg rek-
bare aanduiding maar licht Carla
toe: ,,Als je een seizoen blessure-
vrij kunt speien. kun je ver ko-
men".


