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Voorwoord

De maanden december en januari stonden i-n het leken van interna-tionaaf vo11eyba1. rn Rozengaarde zagen we onze heren en damesten onder gaan tegen resp. Panini Modena en Feuerbach.
De nederragen waren lerecht, jammer voor hel publiek dat geen setin Orion winst werd besloten.
Het duel- van onze dames op 2e Kerstdag tegen Korea lias succesvol-.
ondanks de 3-0 nederlaag gaven de Striekwold-dames goed part,ij enzorgden voor een slukje propaganda. Immers, de vele Loeschouwers
waarCeerden het spel en wie weet zten we hen bij competiliewedslrlj-
den ook verschiinen.

De televisie-kijkers konden
veau. Een half uur lang (ja
Dynamo-toernooi in beeld en
toernooien in Duitsland.
!Íat dacht U van 2 uur lang
Smull-en voor de liefhebbers

volop genieten van vol-l-eyba1 op topni-
, echL waar ! ! ! goed zort- ) was het
nog vóét en vóót langer de twee top-

rechtslreeks U.S.A. - China, 3-1.
t

Dan terug naar Ubbink- Orion. Zo langzamerhand begint het erop telijken dat ons eerste damesteam serieuze pogingen gaat ondernemen
om de Iandsfitel binnen te slepen.
De weg is nog 1ang, maa? met de steun van de hele vereniging bijde thuiswedstrijden moeten I^ie een heel eind kunnen komen. Dus sup-porters, l_aat eens wat van je horen !

rn december stond ook ons jongens adspirantenteam in de berang-
ste111ng!
Voor 1500 toeschouwers werden zij in Rozengaarde gehuldigd voor deNederlandse tite1, die zíj eerder die dag behaaldèn in Breda. Gefe-Iiciteerd I !

Tot sloL maak ik jul1ie alvast attent op
zaL plaaLsvinden op woensdag 29 februari.
De vergadering zal worden gehouden in de
tine van de sporthal. Aanvang 20.00 uur.

de ledenvergadering die

ruimle achler in de kan-
Komt a]l-en!!

Bas Bloem
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Mededelingen

KONTRIBUTIE

Heb contributie-bedrag voor 1984 is op dit moment nog niet bekend.
Dit bedrag wordt op de Iedenvergadering van 29 februari bepaald.
In het volgende nummer van de Ubbink-0rion Expres volgt hiero-
ver méór informatie.
Is uw contributie over 1983 aI betaald?

AAï{VOERDERS EN COACHES: OPGELETI

De wedstrijdformulieren en de formulienen voo:, de scheidsrechter-
beoordeling moeten vanaf nu bezorgd worden bij Mariëtte Duurkens,
Kuyperl-aan 16, te1. 32806.
Voor het l-enen van spelers of speelsters moet ook met haar con-
tact worden opgenomen! !
Zaken die te maken hebben met wijzigingen van wedstrijden, aanvangs-
tijden e.d. worden geregeld door Roel Booy, te1. 26938.
0verigens kunnen de wedstrijdformulieren en scheidsrechterbeoor-
delingen ook worden.gedeponeerd 1n de daarvoor bestemde bus in de
hal van de sporthal.

DE FOTO'S

In de vorige Expres waren bij het artikel 4 fobots afgebeeld.
Velen vroegen:rrWie zÍjn dat?rl
Dat waren achtereenvolgens: Margot Raterink, Ankie Landeweerd,
José Bremer en Ietje Lindeman.

A.B.O.-KURSUS
ZUn er nog leden die zicln wÍl-Ien opgeven voor de A.B.0.-cursus?
De letters A.8.0. staan voor Algemene Basis 0pleiding.
Na het behal-en van dit diploma kan men verder voor een trainers-
cursus in diverse takken van sport.
Voor volleybaI is dal heb trainer A diploma, waarmee je bevoegd
bent voor het trainen van alle teams die in het district of 3e
divisie spelen.
De cursus vindt plaats op maandagavond ( start 3e week februari )

Verdere inlichtingen bij Hennie van Haarlem, te1. 258A1.
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De periode rond de jaarwisseTing betekent voor de meeste actieve
voTLegbalLers eeÍt tijd van rust.ffr.et echter voor de spe-Zers el2 speeJ-
sters van het nederTands team.Za bezochten Bianca Hoogmans en
Jacquef ine Sc/: immel- dr ie toernooien en konden zij hun krachten me-
ten met de aL,soJute were 7dtop. Deze were Tdtop bereid.t zich voor op
de OTqnpische SpeJen in Los AngeTes en traden daarom met hun beste
spee-Z.sters aan. Weinig kansen dus voor ons nationaLe d.amesteam.
Over het nederLands team en uiteraard over Ubbink-Orion verteLt
Jacque l-ine Schinme l-.

J ACQ UE LI N E S CH I I,/I IIIIE T

Jacqueline:rrDe drie toernooien waaraan we deelnamen waren onder-
deel van heb Eurocircuit. Vandaar daL zoveel sterke landenteams
aanwezig waren. De hoge koslen die dit met z:-ch meebrengt worden
nu over de verschil-lende toernooiorganlsaties verdeeld. BovendÍen
bevinden deze ploegen ztch in Ce eindfase van hun voorbereiding op
de Olympische Spelen. Zelf richten we ons op de Europese Kampioen-
schappen dle in ' B5 in Nederland worden gespeel-d.rl

Hoe r.s 't om Xoernooien te speTen waarin je steeds yerl_iest?
Jacquellne hierover:'rAanvankelijk denk je dat zoiets Le z\taar is
en dat je er toch niets van 1eerL, maar achteraf bleek dat wij er
toch veel van hebben opgestoken.Je zteL enorm veel combinaties bij
ploegen a1s Amerika, Cuba, Korea en China. Je krijgt er steeds meer
kijk op en Caardoor kun je je eigen spel verbeteren. Daaruil moet
je ook de motÍvalie putten om wéér aan zotn wedstrijd te kunnen be-
ginnen. Pieter Murphy heeft alle speelsters laien spelen en was na
af loop best tevreden over anze verrichli-ngen. !{eL systeem dat i.Íe
hanLerer'] funktioneert goed, r.re gaan hiernee verCer op weg naar de
EK'85. De laatste wedstrljd tegen Cuba Ieverde nog een setwinst
voor ons opr dat was wel l-euk, hoewel Ce Cubaanse dames we1 gedacht
zull-en hebben dat ze ons wel- event jes zouden verslaan. AIs je voor
de zoveelsfe keer tegen elkaar speelt, verslapt, de concentralie na-
tuurlijk en speelden zLj niet met I t sterksle team.rr

Je bent twee weken aLléén met voll-eqbaf7en bezig. Hoe ziet je dag-
indeTing er uit t jjdens zo, n trip?
Jacquelinc: I'Om half acht word je gewekt en na hel ontbijt volgt een
training van 2 uur. Na de douche volgt een warme maaltijd, dan rust.rs Middags is er dan een wedstrijd, daarna kijk je naar de andere wed-
strijden. Opnieuw een warme maaltijd en rs avonds meestal weer een
wedstrijd.Soms kijk je t.v. lraarop 66k volleybal of Dallas. We ztjn
twee keer de sLad in geweest om wat le winkelen. We lagen sleeds met
zt n tweeein op r n kamer, gelukkig i^ias I t st,eeds goed ve?zorgd. Zo
is zotn periode wel vol te houden. Je stelt je er op in, hoewel ft
soms best we1 eens moeilijk is. Persoonlljk vond ik het steeds leer-
zaam en leuk, anderen l:a,i.l e::, er meer moeite mee.rrToch ben je wel
blij al-s je weer naar huis kunt gaan.tt

fs het dan niet te zwaar?
Jacquel-ine: I'We kwamen zondagavond thuls en gelukkig kon ik uitsla-
pen. Maar veel meisjes moesten ts morgens weer op hun werk verschij-
nen. Ik heb nu zeLf geen werk al-s kleuterl-eidster en daarom is het
voor mij ie ts makkelijker om vol te houden . Bovendien is zot n loer-
nooi altijd veel leuker dan tralningen. We gaan sLraks zoIn drie
zondagen per maand tralnen, 2x per dag, dat is weI weer een hele be-
1as ting.
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Iíet NederJands team is op weg naaz de EK ,85. Welke kansen heeft
de pToeg?
Jacqueline:rrWe eindÍgen van de 12 aanwezíge Ianden in ieder geval
achter de 0ostbloklanden en v66r Frankrijk en Zweden. Tegen West-
Duibsland en Itatië hebben we in eigen land met publiek best een
kans, hoewe;.- zi natuurlijk veel meer trainingsuren hebben.rr

Zowel in het nationaLe team a-Zs bij Ubbink-Ozion spee I je dit jaar
vooÍ ' t ee.rst t t 1-5 sgsteem. Hoe beval-t dat?
(1-5 sgsteern wil zeggen:7 speTverdeler en 5 aanvaTTers)
De 22-iarige internaLional vertelt:ttIk vind het erg leuk om te spe-
Ien. Vooral omdat ik bÍj het systeem met 2 spelverdelers aanvallend
te weinig scoorde. Nu kan ik .me volledÍg concentreren op mijn enige
taak: het spelverdelen. Deze mcgelijkheden kan ik nu beter uitbrei-
den. Overigens spelen i/íe bij heL nationale team dit 1-5 systeem om-
dat je internationaal- anders helemaal niet meer meekomt. Alle top-
ploegen spelen 1-5. Bij Ubbink-Orion spelen we dit systeem uit nood-
zaak. Doordat Hanneke langdurÍg afwezig is, moesten we weI. Voor
de aanvalsters en voor mij was het omschakelen best wel moeilijk.
fn korte tijd moesten we tL systeem omgooien, maa? tL is getukt.

Orion pas volgend
in de eredivisie.

ik dat we het nu
iets mi-nder, we

p. Dat betekent dat
ons dit jaar néér
tie, wat ook wel
wel een team dat er
andere teams volgend
ij De It,a11oyd lopen
zíjn ïÍrj s terker .

t voordeel van de

JacgueTine, die a7 zo,n 80 interTands op haar naam heeft staan
besJuit haar verhaaT als voTgt: I'Bij de thuiswedstrijden komen steeds
meer mensen kijken. Omdat i^re zo hoog staan verwachten ze steeds dat
we winnen. Dat geefl voor ons best we1 een grote druk om te spelen.
I t rs grandioos dat het nu zo goed gaat , maar ik denk dat we vrijer
kunnen spelen als we ook eens mogen verliezen. Met de aanmoedigin-
gen van het publiek kunnen hle de verworven positie misschÍen waar-
maken. rt

door Bas Bloem

Rene Sttiekwold vetwachÈ een kanpioenschap met
jaar. íaiu hebben ju77ie toch de Teid.ing genomen
Kanpi$enskansen ?

Jacqubline:rrOmdat we er nu goed voorstaan vind
moetón proberen te maken. De druk is momenteel
mog.en 1x verliezen dan blijven we nog aan de to
we'best wel ontspannen kunnen spelen. lk geef
kans dan volgend jaar. Er is nu veel concuiren
gunstÍE is, maar misschien is er volgend jaar
ver boven uitsteekt. Bovendien denk ik dat dejaar méér van ons verwachten. BU Sfarlift en b
speelsters rond meb meer klasse, maar als team
Als je ons gaat vergelijken met DVC hebben we r

motivatÍe. ZÍj hebben het weI gezien. f'
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J{ampi oen ol,n IY ederland !

ZaLerdag 3 december rs morgens om half acht vertrokken wij (Ji,r-gen
Hofland, Paui Derksen, Pieler Melieste en RonalC Ëielman van jongens
A en Sven Booy,Pieter Kare1s,Wil1em Klaas van Veldhut.zen,Cartouche
Perquin en Peter Neervoorl van jongens C) in een gehuurd VW busje
richting Breda voor de 0pen Nederlandse Clubkarnpioenschappen.
De chauffeur was Cor Karels. Onze coach was Bert Derksen(Ben f-erk-
sen ) en Jaap Melieste ging mee als assisLent-coach.
De f amilies Derksen, Meliest,e, Karels en I{eervoort gingen mee al_s
trouwe supporters. Erlk Worlelboer maakLe het qezelschap compl-eet.
De reis verliep voorspoedig,hoewel hel busje niet harder wilde dan
100 km/u en de raci:.o sl-echts een dreunend geluid voortbracht.

0m vijf over negen kwamen we aan in Breda. Het was níet rnoeilijk de
sporthal te vinden,omdat dit, naast de snelweg lag.
Om ongeveer tien uur zoo onze eerste wedst,rijd beginnen dus we had-
den tijd genoeg voor het omkleden en een goede warmi_ng-up.
anze eerste tegenstander was Zandvcor"t uit VIijmen. Het, ieek een
makkie te worden (7-0 in eerste set), maar Zandvoort vocht sterk
terug, zodaL het toch nog spannend werd (16-14). ia de tweede set
walsden wij over de tegenstanders heen ('t5-L ) , zoCat de eerste over-
winning binnen was.

We hadden drie kwartier rusl en moesten 1/.rvoi::ns aanLreden tegen
Animo uit Sneek.Deze weds'"rijd begonnen we zeer slecht, en Animo liep
uit tot B-13.Door een cple.rin4 aan cnz. kanL en het qrote enthou-
siasme van de supporters hronnen we deze sei rrrei 15-13.
Animo, mentaal- aangeslagen, kon in de tweeoe set niet veel tee'en-
stand meer bieden.

Na een pauze van drie kwartier, die we doorbrachien in de kanti-ne
was Argers uit Zaandam aan de beurL.Deze p1oeg, die nog geen wed-
strÍjd had geróronnen, werd vrij gemakkelijk verslagen( 15-?,15-13),hoe-
we1 ze ztch versterkt hadden meL een speler van Mol-enr^riek.
Door deze drie overwinningen waren we poulewi"nnaar en moesLen in de
kruisfinale tegen de nummer Lwee van de andere pou1e, Dynamo uit
Apeldoorn. Tegen deze wedstrijd zagen we erg opr 0mdat Dynamo erg
sterk speelde. l,{e wonnen echter bijzonder eenvoudig, doordal we Dy-
namo ni"et tot aanvallen Iieten komen door een sterke serve en een
goede pass ( 15-4 ,15-1 ) .

We moesten dus de finale spelen tegen de winnaar van de andere
kruisf ina1e, die werd gespeeJ-d tussen Zandvoorl uil Vlijmen en het
welbekende VVC uit Vught. De eersLe seL werd gewonnen door VVC en
Zandvoort won met veel moeite de tweede set. WU kregen nu hoop dat
we de finale tegen Zandvoort zouden moeten spelen, rnaa? helaas won
VVC de derde set.
Dus f inale Ubblnk-0rion/Verbunt VVC. I'Ja een Iange pauze,waarin de
wedslrijden om de plaatsen 3 t /n B werden gespeeld moest om vijf uur
de finale gespeeld worden.
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Het team van VVC bestond uit een
lers; één speelde eerste divisie
tri-cts niveau (eerste kl-asse ) .

Als warmi-ng-up en om de zenuwen
een speels idee van Bert.

aantal individueel zeer sterke spe-
en een aanlal op het hoogste dis-

te verdrijven gingen we bokspringen,

De f inal-e: i,,,?e kwamen met 0-4 achler, maar het bokspringen had toch
goed geholpen: we blokten de sterke aanval van VVC goed af, onze
aanval kwam goed door en VVC kon geen punl- meer maken(15-4)
De lweede set gaf een omgekeerd beeld te zten. VeeI persoonlijke fou-
ten en een uiLerst sterke aanval- van de tegenstander leidden tot het
4-15 selverlies.
De derde, beslissende sel verliep beter. Mel heLzelfde, sterke spei-
als uit de eerste set verkregen we een B-2 voorsprong. Na de wisse-
ling van speelhelft kwam VVC sterk Lerug (11-B), maar dankzíj een
sterke service werci het 14-8 voor ons. Het laatste punl Iiet lang
op z:-ch wachten en VVC kwam lerug fot 14-11, maar toen kon Pieter
Karel-s het uitserveren. ( 15- 1 1 )

Met hetzelfde team, aangevuld met Peter, waarnee tvree jaar geleden
in AmsLerdam het Nederlands kampioensc hap werd behaald, lukte het
dus nu weer.

Na een sneIIe douche en de prijsuiLreiking gingen we zo snel- mogelijk
terug naar Doetinchem. Naast een mooie beker en de NeVoBo-badges na-
men we oek een paar glazen uit de kantine mee, voor de glazenverza-
meling van enkele spelers.

f

0m tiea over acht kwamen we in Doetinchem aan, waa? Panini en Orion
al aan'het\PspeIen waren. Cocky Linzel wilde ons huldigen, maar dan
moesten we weI de natte shÍrtjes weer aantrekken.
We werden voorgesteld aan het publiek,kregen een bosje bloemen van
mijnheer Booy en werden op de foto gezet door de fotografen van de
krant.
Na de teleurstellende wedstrijd van heren l kregen i^re een rondje van
Ubbink en é6n van het bestuur van Ori-on.
Dit was het einde van een voor ons zeer succesvolle dag.
WÍj wil1en hierbij de supporters bedanken voor hun steun, het bestuur
van Orion voor de huldiging, maar vooral de beide coaches en Pim
Raterink. Zonder hen zou dit nooit gelukt ztin.

Namens het team,

Peter en Ronald.
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RECREANTEN

COMPETITIE

Dinsdag 13 december was er !íeer een rekreantenkompetitie avond,
De vorige keer waren we in de D-poure geëindigd, zod,at we nu indie poule moesben starten. De eerste set van de wedstrijd tegende valken, bleek heel duidelljk dat we onze draai nog niet góvon-
den hadden: met veel pijn en moeite wisten i/,/e er een gerijk àperuit te halen: 10-'l 0. De tweede set r^raren we prima op àreef en devalken moesten t,oezien hoe bij ons bi.jaa arres lukte, het werd eenruime overwinning: Z4-5

Na deze wedstrijd gingen we naar de kantine voor een kop koffie.
De vorgende wedstrijd die we moesten spelen was tegen vo1ga. Deeerste set ging behoorliSk gelijk op; maar wij hadden de langste
adem:15-11. De tweede set liep al1es ars een treinl de uàtten
kwamen ri.nks en rechts bij vorga op de grond terecht. f ets datweI blijkt uit de eindstand z24-6

De Iaatste wedstrijd was Blauw Wit onze tegenstander. Tegen deze
dames wisten we met veer anzet en fanatisme de eerste set krapbinnen te halen:11-10
De tweede set wilde het niet za a1s wij wilden; de aanval eindig-de nogal eens in het net, de st,ops waren soms erg stecht. Doordi-t en nog andere missers ging de winst naar Blauw wÍt,: g-14.

Na deze wedstriid was het voor ons afgelopen zodat we
douchen.
Na het douchen gingen we meteen naar de kantine , rfiaar
mes z:-ch tegoed deden aan patat met.
Toen bekend werd gemaakt welke teams gepromoveerd en gedegradeerdwaren, moesten we nog een gaatje voor een stuk taart zoeken.Nadat de Laart eerlijk verdeeld en opgegeten was vertrokken r^rerichting Doetinchem. De volgende avond dat i^re weer naar Terborgmoeten is 21 februari 1984, we mogen het dan in de c-poule ga.àproberen.

konden gaan

diverse da-

Namens Ubbink-Orion III
( rekreanten )

Marja
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Aan het begin van ,di't j aar werd Ubbink-Orion een f link
scàe idsrechters rljker . Maar l,:.efs t 2 3 personen s-Z.aa gd.en
dipTona. voor de scheidsrechxercoördinator betekent dit
mak bij het aanwljzen van de scàe idsrechte-rs.
Hieronder voTgt een 7!st van onze nieuwe fLuitisten en
rel-aas van één van hen over de gevolgde cursus.
Dames en heren nieuwe scheidsrechters.. yeel, Su cces ! !

Maar de interesse steeg zienderogenen, de verbazing over
van sommige regels ook.rrNooit geweten dat dat niet mochtil en ilMij maak je niet
.maar beste lezer, dhr Renè Wiggers wist tenslotte,vaak
op l'ed1 b::ppige praktijkverhaleÀ terugvarrende secondant
a1le zín en onzin te overtuigen.

A. Boer ,E te Dor sthorst ,M Goetheer ,echtpaar Gerr itsen ,A Ííensums
H HeuveTrbroer en zus HofLandrJ.Hulzingrp KareJsrm mensert en w
Mensett(noeder en dochter) rG Neervoottrc perquin, R Rietman,
H Theunissen rA veLdhorst rw van vel-dhuizen rhl vestetink rD visset,
N VoLLema en A Centen

Afgelopen najjar werden er door ubbink-orion.op meer of mindergeoorl-ooíde wijze , zot n 25 mensen gecharterd voor een scheidsrech-
terscursus. l,rlat zotn cursu.s precies inhield wist toen nog niemanden de data stonden evenmin vast.
A1 spoedig bleek dat we hier meL een bijzondere vorm cursus te ma-ken hadden. Men trachtte ons in een ti.jdsbestek van amper 2 weken(5 lessen van 2L uur) om te toveren tot code 5 scheÍdsrechters.
Een stoomfluÍtcursus dus.

Als lokatie werd gekozen de bestuurskamer v/d Kemenadel nimmer .zullen daar grotere meningsverschillen uitgevochten zijn dan tij-
dens deze cursus.
onze cursusleiders ( dhr . René Víiggers en dhr , Lagerwey ) hadden hetdirekt a1 moeilljk om de aspi!'anscheidsrechters (dit ztjn dus geen

scheidsrechters die hoogstens aspiranten mogen fluiten, maar inter-
nationaLe scheÍdsrechters in spé) ervan te overtu'igen dat het nood-
zaak was enige kennis van de vol-leybalhistorie te hebben.
Daarna kwam de organisatie van de NEVOBO aan de orde met aI haar
districtsraden bondsbesturen bondsraden.en nog wat van die door
elkaar lopende draden. Maar toen i^ie dit gehad hadden kwam dan ein-
delijk het spelregelboek je op taf el. Nou ja, eigenlijk waren het er Zwant het pak stencils met de aanvul-lingen c. q. wijzigingen was dik-ker dan het boekje zelf!

...:li' ,,,

'" i4i'r'''
,+-.;

aanta I
voot 4eË
meet ge-

daatna àet

de uitleg
wts dat....
m.b.v. ztn

, ons van
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ook werd,althans het werd getracht, ons de praktische kant van ,tfluiten bij te brengen. Hiervoor werd de groep in tweeën gespli_tst.de ene helft speelde, de apdere moest fluiten.(Nee! niet tegelijk,één voor één ) .

Nou daar is wat afgelachen in die zaa1! Alte regels die er het uurtevoren waren Íngestampt werden sterselmatig en met de grootste op_z:-chtigheid overtreden. Soms kon René W. (rUmt! ) ,t Ài"t langermeer aanzien en greep dan resoluut in. Hij somrle dan een aanlal fou_ten op, die in 1 rally gemaakt werden (door (zeer) bepaalde perso_nen) die normaal nog niàt in één jaar 
"à.p"titie gemaakt werden.Maar dat gaf al1emaal niets,want we waren er om te l-eren n j_et waar?

Na 2 weken amper van onze kerstvakanti-e genoLen te kunnen hebbenmoesten we vrijdags examen doen. 4o vragen a 2,5 pt. Mlnimum aantalpunten 66, Kortom:iedereen s1aagd","o*ilig"n we1 heer_ ergr en som_migen met een beet je hu1p, glanÀrijk.

onze voor ziLLer en de cursisten vulden tenslotte de wijnkelder vanonze cursusleiders aan en als tegenprestatie mochten a1l-e scheids-rechters en rechterinnen het behalen van hun diploma gaan vie_ren op de kaderavond !
Eigenlijk is deze hele cursus óén groot feest geweest (en dat rijmtook! )

Scarf
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Doe dn niet!
In heL Engelse tijdschriflrrJuslitiarrverscheen eens een stukje ge-
titeld:'rHow to f if f an organisation.rrNiet mel de bedoeling anli-
propaganda te maken, maar aanradend juist het tegenovergestelde te
doen,volgt hier een verlaling:

1-Kon niet naar vergadetingen.
2-Kont u toch, kom dan 7aat.
3-Wanneer het bestuur u vraagt een zaak, die nog in behandeling

is, als strikt geheim te beschouwen vertef het uw vrienden dan
in strikt vettTouwen.

4-Als het bestuur u vtaagt uw mening te geven over een befangrijke
kwestje, geef dan te kennen geen mening te hebben, doch verteL
we7 iedereen hoe de z.aken behoten te wotden gedaan.

5-Doe niets voor uw vereniging wanneer anderen hun mouwen opstro-
pen en gewiTTig en vtijwiTTig hun krachten geven. Al-s aLf es draait
en het voorbeteidend werk gedaan is, toept dan, dat de vereniging
door eerl kTiekje bestuurd wotdt.

6-tÍacht zoTang als nogeJgk Ls met het betaLen van uvl conttibutie'
Stem altfid. en onder aLle omstandigheden tegen contributievetho-
ging.

7-A7s U kans ziet voordeLen te genieten zondet lid van de vereni-
ging te zijn, wordt d.an vooraT geen lid '

8-Wees het eens met afles wat er op een vergadering gezegd wordt,
en r47ees het e-r buiten de vergaderTng niet mee eens.

9-Neem nooit wefke functie dan ook aan. Het Ls toch veel gemakke-
7lker kritiek uit te oefenen dan zeLf wat te doen'

Dat veel Ubbi-nk-Orion leden hef voorafgaande juist tegenovergesteld
benaderen bleek wel op vrijdagavond 6 januari in het Bowlingcentrum.
Vooral punt 9 lijkl van toepassing want zatn slordige '100 kaderleden
ve?zamelden z;-clt aldaar on nieuw jaarsr^Íensen uit te wisselen.
Na de koffie nam Roel Booy aIs voorzitter het woord en liet het
volleybaJ-jaar t B3 nog eenmaal passeFen. Hij bedankte a1le kaderle-
den ", noàigde de aanwezigen uit om beneden te gaan bowlen' A11e

1O banen waren vlot bezet en velen maakten duidelijk dat zt4 ook in
deze sport hun mannetje staan.HoeweI.......de gootjes links en
rechts van de baan hadden overwerk. Diverse nieuwe werptechnieken
werden toegepast, met wisselend succes overigens en iedereen ver-
maakte zich. Op sommige banen werd de stand serieus bijgehouden,
terwijl anrlere L.n"n bezoek hadden van minder professionele spelers.
Kortom, een geslaagde avond.

Na afloop bl-even velen nog'reven" hangen aan de bar en bii verLrek
mocht ieder kadrerlid van het bestuur een fles witte wUn in ont-
vangsl nemen.
In igaq zaL er bij Orion wederom veel (kader ) -werk te ve?zetten zijn.
Met deze groep enthousiaste mensen zaL het wel lukken.
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Mini lnterview
Naam:

aa f +

Hoeveel jaar a1 bij
Ubbink/Orion?
Actief bij Ubblnk/
0rion aIs. .. .

Waarom houd je je be-
zig met volleybal?

Favorie te team bij
Ubbink/Orion
De reden van ant-
woord ?

Favoriete speler/
speelster?
OmdaL hij/lij.....

Sterkste punt van
iaoal f óJv!uf a a

Mijn grootste bl_under?

Bes te trainer ?
St,erkste coach ?
Advies aan het be-
s tuur .

Sterkste punt van de
verenlging?
Landskampioen bij de
dames en heren?
De reactie na gei^Íon,.
nen weds trijd ?
Voorbereiding voor
een belangrijk duel_
Ik douche graag met..

Favoriete yell_?

Onmisbaar voor de ve_reniging?

3 jaar

lSpelverdeler
Lievelingssport (hob-
bv)

uame s .l_

en leuk en gezeltig
team
Bianca Hooymans

e best,e van het
team 1s.

aL moet aan de team-
worden
cré-

leden gevraagd

rend Hordijk
Pa Bakker
a zo dcror

at 2 t,eams in de
eredivisie spelen.

ames: Ubbink,z0rion
eren: Starlift
eer twee punLen.

oed de

laymond Agelink MQrlha Hiddinkj aar 19 jaar
Dil is mijn eerste
seizoen

Speelster, Dames II
Lekkere fanatieke sport
waarbij je je goed kunt
uilleven.

uames 1_L

Prima sfeertje

lnnie Harmsen, Bianca
Hooymans , Frank C ons t,ance
volgens mij ztj het vol-_
leyball-en maximaal
beheersen.
is in onLwikkeling ? I

Níoet nog gebeuren.

Theo Boekhorst
Theo Boekhorst
Meer publiek bij ons.

Lekker sfeertje

Degenen die het ver-
diend hebben.
Douchen I

Half uurtje plat met
lekkere muziek.
Saskia Booy, ze kan
dan zo mooi TincanrrKnal de bal-il

Dames II en Theo.

og niet gehad (

aakt )

( soepel
Dop pe 1

spieren 1os
) maken.

D ouche

1l-eke bollekerebe-
ollekeollekebofl-eke
na1.

oede
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§TIP,Ï IKIT GIIII-IIIII IM
Iedere keer vinden méér mensen het vel-d waarop heren 2 zalerdags
hun wedstrijden speelt. En terecht. AI 2 jaar! ! ! is dit team thuis
ongeslagen en op wel-ke manÍer ! : ijzonder attractief spelend we-
ten z4 iedere tegenstander gedesillusioneerd naa? huis te sturen.
Zo zin deze (ionge-)heren inmiddels op de eerste plek beland van
de eenste klas. Hun Iaalste variatie is zo flitsend en spectacu-
lair dat hier een nadere loelichlÍng nodig is (mede op verzoèk
van enkele toeschouwers die zo versleld stonden dat ze nauwelijks
deze aanvaf ,konden ontleden).De aanval- wordt bij voorkeur op de
sband '13 - 2 uitgevoerd, met opslag van de tegenpartij. Vaak moeb
daarom opzettelijk eerst door eigen partij fout worden geserveerd.
Maar ook bij een andere stand kan de var j-atie worden gespeeld, in
dat gevaL zet de coach een petie op ztin hoofd.
Hier komt hij:
(o,jal Wi1len ju11ie de Orion-Expres niet aan iemand van een an-
dere vereniging laten fezen! Je voelL zeker we1 waarom! )

-speler 1 loopt over ztjn st1ppe11Íjn naar de plaats waar h.j de
set-up gaat geven.

-spel-er 3 dreigt (in woord en gebaar ) voor een snef 1e sLijgende
bal.

-speler 2 dreigt (i.w.e.g.)voor een krappe nekbal-
-speler 4 dreigt voor een zgn, zuid-oosLaziatische slaffel (hij
beland op de hakken van sPeler 3).

-speler 5 en 6.Eén van beide gaat de pass ve?zorgen en voert ook
de aanval uiL (afzeLLen achter de 3 m. lijn, de klap vindt plaats
bij het rondje). De niet-pass-man dreigt inmiddels voor een ortho-

dox-roemeense roffel en beland ongeveer op de 1i:rker schouder van
de spe lverde 1er .

Dil alIes lijkt heel ingewikkeld en dat is hel ook.
Het Ís zelfs bijna niet uitvoerbaar! Alleen heren 2 is er tot dus-
ver in geslaagd om deze variatie in de wedstrijd toe te passen.

N.B.De tegenstander staat werkelijk afs aan de grond genageldl
N. B. Komt dat z)-en, komt dal zi-en ! ! !

12
a
a'rI

xxr-- 6

!
a
a

11 ;
tt

14



Sinterklaastournooi pupillen
0p zaLerdag 3 december hebben in sporthal Rozengaarde 12 pupillen-
t,eams, die zích verborgen hadden achter loepasselijke namen, een on-derli-ng volleybaltoernooi gestreden. De wedstrijden stonden alle on-der 1ei-ding van heuse zwarLe pieLen, die rechLvaardig, en niet testreng onder het t,oeziend oog van st Nicoraas hun best deden.
De Sint maakt,e duidelijk dat hij een vooruitgang kon zien vergeleken
met het vorige jaar, en hij kon met het vel-e (ouder ) publiek genie_
len van leuke wedsbrijden.

rn poule 1 toonde Taai-Taa:_ zi.ch oppermachlig over de klompjes, destoompjes en de stafjes.
rn poule 2 Liet Marsepein z1en dat ze ar wat, langer bezig zijn dande Sintjes, Mijters en Pepernoten.
De Roe zegevierde in de 3e poure over de Letters, de pieten en de
Banke t .

In de finalewedstrijden werd Marsepein eerste, gevolgd door Taai-Taai en Roe. ldaarbij Marsepein ook nog tol Laak kreeg de vo11eyba1-kunsten van de ZwarLe Pieten te testen, die gecoached door de Sintpersoonlijk, toch van Marsepein verforen.
Bij de prijsuitreiking toonde Sint, dat, hij er voor arre kinderen isen ontving iedere deelnemer een verrassing.

KLOMPJES EN STOOMPJES

am half tr;aaLf stand de heLe sintetkLaas uitrusting in de spart-haL Rozengaarde rtaai-taai , kTonpjes , stoompjes , enz. te veeJ om
op te noemen. onze ploeg moest voor de klompjes zorgent maar ert\/aren e-r heLaas maar drier:-.aar we werden sterk aangevuLd doorenkel-e stoomp jes.
De eerste wedstrfid wonnen we zel_fs van de stoonpjes. Een goede op-
steker. Maar tegen de lange taai-taai poppen waren we heLemaaL nietopgevlassen, zelfs niet met de huTp van zwarte piet.
De l-aatste wedst.riid moesten we een stoonpje missen want die moestt'/eeï eer andere pToeg gaan verstetken,
zel"fs de Laatste wed.strid t,;aar we tijdens eel? ,,time-out,, instruc-
tr.es kregen van s:.nt erkLaas was voor ons niet meer te winnen.
Met 2 verl-oren wedstrijden aaten'i{e.qoed aan de grond rmaar hoekon het anders we had.den aan het begin een slecht voorbeeLd ge-
kregen van anze l-eidster mevr. Vel-dhuizen, want zlj moest toen al-
door enkeTe pieten op een brancar tnaar Srnt erkl-aas word.en gedra-
gen. Je kunt dus weL zien hoe sterk wli toch nog waren door deeerste wedstrijd te winnen.
Alles bljeLkaar genomen vonden de stoonpjes en de klonpjes Jud ith,
I'lir j am ,Armand ,Harro en Jeroen het best een l-euk Srnt erk jaastour-
nooi.

ONS EERSTE TOURNOOI
A1 geruime tijd spelen wij
van voorbereiding l_eerde
weken waren we zover ons

Vader WilL

wekelijks in onze sportclub. Na r n jaar
men ons het vol-Ieybalspef en in ca 3
eerste tournooi te spelen.
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Wij weten nu waar het net hangt en hoe groot hef rrveldrr is. 0pslaan
en rronderhandsrr zljn onze sterkste punten.
líij vormden een groepje: de rrsloopjes", waari-n speelden Suzanne,
Frau"k je, Sabine, Corin: en Suzan.
Het Lournooi hras erg 1euk, we speelden tegen kleintjes en groten,
meL allemaaf leuke groepsnamen.
Taai-laa:- zal ons nog lang heugen, die smashlen le veel. Di-t vin-
den we niet eerlijk, daar wij nog te klein ztjn en dit nog niet ge-
leerd hebben.0ok moel erop gelet worden dat de echte pupillen le-
gen elkaar uitkomen, wij vonden het niet eerlijk 'uegen groten te
moelen spelen.
Leuk was het dat de Sint er ook was en met zo veel zwarLe pieten.
Wij genoten van het zwarLe pietenteam die tegen de eersten ult het
toernooi gingen spelen. Wij vinden dat dlt nog eens herhaald mag
worden. We hebben a11es verloren en werden dus eerst,en onderaan,
maar volgend jaar komen wi,j sterker terug.

Deze reaktie kwam van ons groepje de stoornpjes onderrrleidingil
en opgetekend door

Bert
(één van de vaders)

DE MIJTERS

Drie december was dan weer de dag,
waarop een ieder ons weer voll-eqbal-1en

waren zeeÍ verrukt van het speT
Miranda rÍrma rSanneke en Eline
zouden zeker de eer.ste prrs ver
al-s hun hoofd niet was veÍzwaar
door Sjnt,s muts, de nfiter, en

a^^-vd.tt ueez eten
/

dienen,
dl
jjn baard.

des nii ter s coach , J .

11-12,rr)
P. S.
Voor het voTgend j aar wil- ik gaarne aanbevel-en
f inale , want deze gaat verveLen.

r
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lVLei sies E. ui tsteh,ende hampi oenen

De meisjes E van Ubbink-Orion heb-
ben iru, hun klasse we1 laLen zíenwie de sterkste r^Ías.
In de serie van B wedstriiden
ging slechts één set verioren!
Een volgens ons logisch gevolg
van de verscherpte training en
een r^Íe1 zeer uitstekende geest
Ín deze pIoeg.
Was het za t dat men in het, begin
even het juiste ritme moest, vin-den, eenmaal goed op el_kaar in_gespeeld, was de ploeg van Klas_ke te Lindert niet meer te hou_
den.
Een kompliment aan het adres vande trainsters Jacqueline Schim_mel en Nienke Vollema is ook ze_ker op zt n plaats !

0p 10 december 1983 werd het kampioenschap binnengehaard in dewedstrJjd in Rozengaarde tegen phantoms A.

staand v-1 . n. r. : Karin verburgt , Helga Langkamp, Nicore !ÍentingKlaske te Lindert (coach), patricia É""n en Marian Jansen.ZÍttend v.1.n.r. : Marijke schimmel, tngeuorg vegterr-rarin Knu_vers en Nicoletle Helderman (aanvoerOster).

17

[*f§



llrJttt u dat lo laÀr qnln/nrr.,.

de Orion-Expres-redactie bestond uit o.a. Bob Wentink en Wi1
Riemslag?

Bob 66ix a1 in de jeugdcommissie zaL?

Orion ook een baskelbal afdeling bezaL?

- een soft-basebaIl afdeling tevens deel uitmaakte van onze club?

aan een duivenmelkafdeling werd gedacht?

Hans Teunissen net a1s nu in het derde team sDeelde?

hij gecoached werd door Nico te Dorsthorst,?

de besluursl-eden nog tijd over hadden om competitie te spelen?

Roel Booy en Jan Bloem in heren 4 hun balletje sloegen?

Hennie van Haarl-em in adspiranlen B optrad?

Jan Haring toen bereid was om over 19 jaar voorztLLer van Orion
te vlorden?

door orion een luciferaktie werd gehouden om de kas te spekken?

onj-on zoveel kampioenen had dat men er over dacht een kwekerij
te beginnen?

volgens Han Bulten bij orion nog prakt,isch niemand kon duiken?

Cees Jansen (toen Vredestein, nu Longa) deze techniek introdu-
ceerde op een trainersavond?

de volleybarsters van rode naar oranje shirtjes switchten?
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