
: §:Sv

orrrrrtrIt,orroril



Orion Expres
Ollicieel kluborgaan
pan de V olleybahtereniging
Ubbink-Orion te Doetinchem

*

Nr 6, 17 maart 1984

rrlrlrinkorroÍr

Redaktie:
Bas Bloem, telet'oon 41885

Thehna Kuipers, teleloon 32224

Louat Fokhinga, teleloon 45075

Druh €, l.ayout:
Ben te Lindert, teleloon 34636

Jos Bloem, 42422

Typeuerh: Alice Aaftink

Verspreiding: diaerse jeuldleden

Reddhtie-adres:
Bas Bloem, Wannedreet' 71, tel. 41885

INHOUD

Tournooi en

Trainen

Mini -inte rview

Be s tuursme de de I ingen

Wis t-U-dab

Distriktteam

Z omerkampen

Meisjes E



'Aoorwoord

Diegene, die onze dames in de bekerwedstrijd tegen Starlift aan 't
werk zag in onze sporthal, moet weinig hoop hebben gehad op een fÍ-
naleplaats.
De dames zelf trokken zich van sombere voorspellingen niets aan en
verraslen de Voorburgse dames met 0-3. De finale was bereikt! ! !

A1 vlot werd bekend dat de strijd moet worden aangebonden met Delta-
1loyd (AMVJ). Deze eindstrijd vindtplaats op zaLerdag 7 april in
Sporthal Maaspoort te Den Bosch. i
Als we de twee laatste finaIeS, waarin een 0rÍon-team optrad, in
herinnering roepen ( 1 978 heren 1 winst in Zwo1le en 1 980 herenl ver-
liest in Woerden) dan weten we weer hoeveef supporters Orion toen
s teunden .

Ook nu probeert de vereniging om zoveel mogelijk 0rionezen naar den
Bosch le vervoeren. Enerzijds door verschillende wedstri,jden van 0-
rionteams te verschui-ven, anderzijds door diverse bussen in te zeL-
ten. Belangstellenden kunnen inlichtingen krijgen bij de thuiswed-
stri,jden in Rozengaarde en vinden in de regionale dagbladen.
Tot ziens, met spandoek, vlag en toeter in Den Bosch.
P.S. na de damesfinale volgt de herenfinale t.w. Starlift tegen

Brother/l4artinus. (ook erg interessant) .

De eredivisie zíL in rf laatste stadium en nog steeds valt er
voor Ubbink/Orion wat te verdienen. Na het verlies in Dokkum staat
ons damesteam er minder floriÉadt voor maar heeft alles nog in ei-
gen hand.
De heren kenden een enorme opleving in de thuiswedstrijd tegen Star-
lift en proberen zo hoog mogelijk te eindigen, zodaL er misschien
ook volgend seizoen Europa-Cup gespeeld gaat worden.

Voor de beide schaduwteams lijkt de strijd gestreden. De dames zijn zo
goed aIs gedegradeerd naar hel distrikt, terwijl de heren na 3 sei-
zoenen waarschijnlijk weer op landelijk niveau mogen acteren.

Op vÍoensdag 29 februari- bezochLen behoorlijk veel leden de jaar-
vergadering. Deze wordt vervolgd door een buitengewone ledenver-
gadering. Zte hiervoor de mededeling van het besLuur.

Succes in de laatste competitiewedstrijden en voor diegenen die
gaan deel-nemen aan een tournooi: schrijf een stuk je voor 0.E.

Bas Bloem.
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Aan cie leden van S P 0 R T V E R E

Doetinchem, B maart 1984.

N I G Ï N G U B B I N K/O R I O N

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van een

BUITENGEi'ÍONE ALGEMENE LEDENVE

op vrijdag 30 maarL
aanvang 20.00 uur.

1. Openj-ng
2. Mededelingen.

1984 in de kantine van Sporthal Rozengaarde,

AGENDA

3. fngekomen sLukken.
4 . Bestuursverkiezing. Zie bestuursmeded.-^ l i no -

5 . Rondvraag.
6. Sluiling.
ad.4.Hoewel Henk Penterman zich alsnog voor een jaar a1s secreta-ris beschikbaar heeft gesteld bfijft onverleL het recht van de 1e-den gevolge arL.6, punt 7 van de statuten kunnen door de ledenook kandidaten worden gesteld voor de post van secretaris. Voor-stel-1en dienen uiterlijk 5 dagen voor de vergadering schrift,elijkbij de wnd secretaris te zin ingediend en ondertekend te z)jn Ooorminimaal 6 leden. Tevens dient gelijktijdig een schrif telijke bereid-verklaring door de betrokken kandidaaC(en) te worden overlegden dienen kandidaten op de vergadering aanweizg te zrjn.

Namens het bestuur,
R. Booy voorzitter.

BESTUURSMEDEDELING

R G A D E-
RING

fngevolge afspraken gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergaderingvan 29 februari i.1. hebben inmiddels gesprekken plaatsgevondenfussen het bestuur en Ruud Hofland. ueÉ verheugt ons zee? u tekunnen mededelen dat deze besprekingen Lot volledige overeen-sLemmlng hebben geleid.

Hierbij is overeengekomen dat Ruud Hofland, voorlopig tot de A1-gemene Ledenvergadering van begin 1985, als gewoon f_iO t,ot hetbestuur zaL toetreden met de mogelijkheid zs-ch dan kandidaat testellen voor de post van secretarls doch waarbij het bestuur z,chhet recht voorbehoud L.z.L. evenlueel ook andere kandidaten testel-1en.

Het' 1igt in de bedoeling dat de leden- en keuringsadministratieult het secretariaatswerk worden gehaald en door Ruud zullen wor-den overgenomen en dat, hii verder a1le werkzaamheden za1 gaan ver-richten die noodzakelijk zijn om per 1 januari l9B5 op automatischekontributie-inning en -administratie (waaraan de algemene leden_
'ergadering van 29 februari j.1. haar fiat heeft gógeven) over tec2)h

3



Doordat een belangrijk deel van de huidige secretariaatswerkzaam-
heden door Ruud zu1len worden overgenomen (1eden- en keurings-
administratie) is Henk Penterman bereid gevonden alsnog een jaar
als secretaris aan te blijven. Hierdoor komt het bestuur tevens op
het vereiste aantal van zeven.

Zowel de benoeming van Ruud Hofland a1s een evenluele herbenoeming
van Henk Penterman verei-sen uiteraard de goedkeuring van de 1eden.
Hiertoe zal dan ook op korle termijn een Buitengewone Algemene Le-
denvergadering worden uitgeschreven.

Het verheugt ons zee? dat we elkaar in korte tijd hebben weten te
vinden en we zljn wederzljds voI vertrouwen dat er een goede basis
1s gelegd voor een vruchtbare samenwerking in het belang van Ub-
bink/0rion.

He t, be s tuur .

IJulp georo,a,gd
AANH.UDING vERZocHT vAN vRlJwlLLlGERS
die wil1en assisteren bij het opbouwen en afbreken van het vo1ley-
balveld en het bedienen van het electronische scorebord voor de
wedstrÍjden waarbÍj hel eerste damesteam en/of het eerste herenteam
thuis speelt.

,.Degenen die gezocht worden ( lidmaatschap is niet vereist ) moeLen
, bereid zljn in een korte tijd (vlak voor en vlak na de wedstri.jd (en )

de handen uil de mouwen le sleken
Voorwal belreft het bedienen van
iemand gezocht die in het kleine
Meerdere liefhebbers hiervoor is
lossing dan aanwezig is.

het electroni-sche scorebord wordt
glazen hokje hel scorebord bedient
zeer aan te bevelen aangezien af-

Hopelijk zrjn er bij de leden, ouders,
aanverwante tl arLikelentr vrijwÍl1igers
taken.

broers , zus ters
te vinden voor

, of verdere
voorno emd e

Nadere inlichtingen en aanme ldingen bij

Aart van der Linden
Monte CassinosLraaL 21
7002 ER Doetinchem
Te1. 08340-35351
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Í.raínen

Ttai nen voot de sport moet! ,is een veeTgehoorde kreet en lijkt ook
aanneneTijk.
Trainen js ook een wekeTljks, tot 3 keer per week, terugkomende be-
zigheid. De trainingen vaTl-en weL eens op dagen of tljdstippen die
niet zo gunstig zijn. Min vraag f uidde: "Ga je dan wef of ga je niet
trainen?"

Willem Klaas v. Veldhuizen uit aspiranten C. l{illem traint 2x per
week 1.15 uur en soms (aIs het even kan) nog een keertje extra bij
de junioren.
Hij zteL een direkte relatie tussen trainen en prestat j-es.
Willem:Trainen moet; zeker aLs je hogerop wiLt met voffegbafLen, Ik

wiL gÍaag hogerop dus ben ik altljd op trainen, dat heb ik er
best vooÍ over.
ALLeen a-Zs ik gruweTlk ziek of gebLesseerd ben nefd ik me af .

0ok heb werk voor school deelt Willem zo in dat rie altijd naar trai-
nen of naar de wedstrijd kan. Wel staat de loekomst op school hele-
maal bovenaan en vol-leybal op nummer twee maar zolang ik het kan kom
bineren blijft het vo11eyba1 door gaan.
Verjaardagen, feestjes zijn ook geen reden om niet te gaan trainen,
dan maar geen feest en anders kom ik later.

Raymond Agelink uit Heren 1 1.
Raymond traint '1 keer per week 1.
Raymond: Vollegbal is de enigste

dan zo,n sport qaat doen
Het -i.s texs l-otte maar I
keren zouden zijn was het

Raymond vindt dat je je afspraken
kunt Lrainen. Je weet immers dat
voor dat mfn huiswerk af is.
Natuurlljk zijn er redenen om niet
volgende: ZiekLe

0uderavond voor school_.
Verjaardagen van familie, vri-enden e.d.
Je elgen verjaardag.nJa kiik, al-s je een keer geen puf hebt dan moet je je daar over

àeen zetten er gewoon gaan trainen.,,

15 uur.
spott die ik Teuk vindt. ALs je
moet je ook maar trainen gaan.

keer per week, aJs het meerdere
moeiTljker om dat op te brengen.
zo moet maken dat je toch nog

je moet trainen dus zo"g ik er

te gaan trainen en hij noemt de

Marco v. Westen uit Heren 7,
Marco trai-nt i keer per week 1 ,15 uur.
HU lraint voor verbetering van techniek en voor conditie
er geen moeite mee om 1 keer per week te trainen. Als ertraind zou moeten worden zou dat probremen kunnen geven
met de studie. Echte redenen om niet te gaan trainen ztjn

en heeft
méè7à oa-

in verband
de ze 1 fde
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die Raymond hiervoor a1 noemde.

Pim Raterink uit, Herenl.
Pim traint 3x per week 2 uur.
Pim: Kijk; je zegt toe één jaat of nog een jaar te spelen, dat brengt

de vetpTichting met zich mee om te ttainen. Dat js geen ver-
plichting in de zin van een contract of zo maar veeT meer een
morele verpJichting. Een morele verpTichting vooÍ je teamgeno-
ten en je trainer en zonder dat je ez blj stif staat ook naar
buiten toe.

Het volleybal op dit nivo is een groepsgebeuren. De groepsmentali-
teit (hechtheid van de groep) is bepalend voor wat je er als indi-
vidu voor over hebb.
Er is dus een strakke dicipline, een discipline die nodig is om
hogerop te komen.
pim: Die discipTine kan we7 eens wat verslappen; daar wordt dan o'

ver geptaat om er daarna weet met nieuwe energie tegen aan te
gaan. OnTangs hebben we dtie keer op rlj van Mattinus verTo-
;ren en dat is natuurTijk een f Tinke dreun. Toen hebben we ook
besLoten om ons daar sneL overheen Èe zetten door o.a. fTink
te trainen. Ondanks de jaarvergadering die op onze trainings-
avond vieL hebben we besToten om toch te ttainen. Dat htas
vooÍ ons op dat moment beTansrqk.
Absentie moet geaccepteetd kunnen wotden. want je gaat ervan
uit dat die persoon daat een goede reden voor heeft.
Dax ziln eigenTljk a77een maar redenen die te maken hebben met
je maatschappeTljke posixie. ( b -v. verpTichtingen vanuit je
werk; vetgadeting , oudetavond )
Daar komt nog een keer bil d.at de trainingen zeet specifiek
zijn! Het niet, aanwezig zijn van één persoon js gelijk een ttge-
mis" bij de trainingen er? dat weet blj ons iedezeen heeJ goed.

Louw FokkÍnga

Adressen van de bezorgers

:Ronald Rietman, Varsseveldseweg 25, te1. 2567A
:Jeanet Mulde" rZ joekowsLraaL 41, tel. 24746.
Paul en Jeanine Schotanus, Vondelstraat 230, tel

:Luc en Erik Wortelboer, Schimmelpennicklaan 9 ,

:Monique Stoverinck, Kasfanjelaan 44, te1. 42969.
:Marco Boone, Salemate 44, te1. 32411 .

: Henny v. d. Belt , Nelsonstraat B.
: Sven Booy , Antillens LraaL 34 , teI . 26924 .

Peter Neervoort, Kruisbergseweg 190, teI. 23516,
Claudia Derksen, LooLaan 11, te1. 30768.

Wrjk 1

wijk 2

!\Iuk 3
wijk 4
I^iuk 6
wijk 7
wijk 9

. 32069.
teI. 30053
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Dirfuictstoam
AI vroeg in het seizoen beginnen de selectie-trainj-ngen voor dejes en jongnes junioren en adspiranten teams.
Het ztjn twee selectie-trainingen, door de eerste training kwam
hele meisjes adspiranten team van 0rion, Marian Weerdmeester en
Smidstra kwamen door de junioren selectie heen, de rest van het
kwam door de adspiranten selectie.
Na de tweede training ïÍaren er nog drie adspiranten meisjes van
on over. Later werd Jeanne Thijssen er nog bijgevoegd.

meis-

het
I rma
team

0ri-

Er volgden trainingstages, trainingen, oefenwedstrijden enz. Na die
oef enwedstrijden die niet zo super verliepen, hadden i^re de hoop om
door de voorrondes te komen a1 bijna opgegeven.

We gingen dan ook zonder hoge verwachtÍngen met de bus op 3 maart
naar Weurt . Blijkbaar had onze leiding , Henny te Ve ldhui-s en Gerrle
Relth, meer vertrouwen. In de bus kregen we nog een toespraak van
lniim Naves, die bleek ook nogal veel le verwachten.
Aangekomen in Weurt gÍngen we een kleedkamer zoeken die werd al
gauw gevonden. We kl-eedden ons gauhl om want we moesten de eerste
wedstrijd om '10.00 uun spelen. We speel-den tegen Noord-Limburg, wonder
boven wonder wonnen uÍe deze wedstrijd heel- gemakkelijk met Z-0. DatIrIas een goed begin. We hadden a1 2 punten dal was a1 meer dan sommi-gen verwacht hadden.

De tweede wedstrijd om 11.40 uur moesten we tegen Oost-Brabant. Neta1s de eersle wedstrijd konden we de tweede wedstrijd gemakkelijk win-
nen door een super goede opslag.

De derde wedstrijd daar inLegen, , we moesten tegen de Vel_uwe. In devoorbereiding hadden we al eens tegen hen ge-speeld en dik met z-overloren. Dus we wilden revanche nemen. De eerste set wonnen we dikmet 15-4. De tweede set was erg spannend. Ondanks drie wissels kon-den we deze set nlet winnen en verloren met 15-lZ,
We stonden toen nog steeds bovenaan omdat de Veluwe al een keer eer-den gelijk had gespeeld.

De vierde wedstrijd om ,l5.00 uur moesten we tegen Zuid-Li_mburg. Ookdeze wedstrijd werd door ons gewonnen. De eersLe set met 15-1, detweede set ging heel- de basis aan de kant. Deze set wonnen we met15-10.
Na deze wedstri.jd waren we a1 zeker van toelating tot de eindronde,het Nederlandse kamploenschap voor distriktteams.
Toch moesten we de laalsle wedstrijd winnen om zeker van de 1e plaatste worden. Anders zou er naar set gemiddelde gekeken worden. Ook datstond er voor ons wel gunstig voor, dus we hadden a1le kans.
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We speelden de laatste wedstrijd tegen Rijn-Maas-Waa1. De eerste set
verloren we met 16-14, de tweede set werd door ons gemakkelijk ge-
wonnen meL 15-4
Door dit resu-l taat werden we op set gemiddelde eerste.
Wie had dil verwacht: Niemand behalve.. ......de leiding.

Ook het jongens junioren team en het jongens adspiranten team van
0ost-Gel-der'l,and zrjn door de voorrondes gekomen. De jongens adspi-
ranlen begonnen vJat moe tzaam maar ztjn t.och nog Lweede geworden net
zoals de jongens junioren.
Het meisjes junloren team werd 3e en was daardoor uitgeschakeld
voor deelname aan de eindronde.

!let distriktteam van de meisjes adspiranten bestaaL/ bestond uil:
Renate ten Have, Fernke Hoekslra (Longa r59)
Lianne l,/ienholts , Annelte Hetterscheid (Zios )

Mariska Jansen, Renske van der Maas (Avanti)
Isabel Scheerder (Vict,oria )

Martine Swennen, Jeanne Thijssen (U/0rion )

Mareille te WinkeI en Willie Bakker ( U/0rion )

See you in Kampen/IJ sselmuiden ( eindronde )

MareilIe/Wi11ie

Éursus bnqnlnidn
Door het, neerleggen van ztjn funktie als kursus-begeleider is in de
plaats van de heer G. Lagerweij een vakature ontsLaan.
uJ11 het kursusgebeuren voortgang vinden dan is het noodzakelijk op
korte termijn een vervanger resp. vervangers, di-e worden toegevoegd
aan de D. S. A. , aan le sle1len.

Zonder uw hulp is dat niet mogelijk, onget,wljf e1d kenL uw vereniging
leden die bereid zijn al-s kursusbegelelder hun medewerking aan het
kursuswerk te verlenen.
Als er verspneid over het, dislrikt ztch een aanial kandldaten mef-
den houdt dat in: Korte reistijd en een zee? beperkt aantal uren.

Mochten geen of onvoldoende aanmel-dingen binnenkomen dan is het ze
ker niet denkbeeldig dal reeds geplande kursussen moeten worden F-
ililuleerd en met de scheidsrechtersopleidingen moet worden gestopt.
Hetgeen ondenkbaar en onmogelijk is.

Voor aanmeldingen en informat,ie kunt u zich wenden tot de heer M.
Zwtersen, te1. 08346-1979.

Groetend de D.S.A.
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Kontributie

Seni-oren ( Geboren vo6r '1 januari- 1966 )

Jeugdleden geboren in de pericde 1 januari t9OO
L/m 31 december 1969.

Jeugdleden geboren op of na 1 januari 1970
Rekreanten

f192,--

f,1 50, --
f1 08, --
f,130,--

Bovenstaande bedragen ziln inklusief de bondskontributie zodat men
deze in de toekomsl niet meer apart behoeft te betalen.
Dit houdt 1n dat de feitelijke kontributle niet is verhoogd doch
dat de bondskontributie in de verenigingskontributie is opgenomen.
Dit, heeft het voordeel dal een groot, aantal mensen ars coaches,
lijnmensen,ledenadministrateur en penningmeester van een boel admi-
ni-stratieve rompslomp aí zt)n en de leden de bondskontributie gelei-
delijk over het, jaar beialen en dit niet meer in één keer behoeven
ta rlnan

De betaling van de kontribr.iiie dient als volgt te geschieden:
a. Als men het jaarbedrag in 4 termijnen wenst te belaLen dan moet

dit gebeuren voor 1 maart, 1 mei, 1 ju1i, 1 september.
b. Per half jaar: voor 1 maart, en voor '1 september.
c. Per jaar: voor 1 maarL.

P.s.: u kunt betalen: per giro nr.3gs7446 t.n.v. sv ubbink-orion.
Per bank nr. 93,60.37.318 t.n.v. SV ubblnk-Orion.

rnlichtingen worden u gaarne verslreki cioor i"ievr. ï. Booy,
AntillenstraaL 34, Doetinchem, te1. 0U340-2693S of door de
ningmeester te1. 08340-24618.
A1s u voor meerdere leden uit één gez:-n betaarl wilt u danbij de belaling vermelden: voor wie, hoeveer en voor welke

0p de jongste ledenvergadering is hel bestuur met het voorstel ge-
komen om de kontribuiieverrierking te gaan automatiseren.
Het zal de mensen die daar hun tijd aan besteden het werk vergemak-keltjken. Bovendien zaL het geld regelmaliger binnenkomen. Op heteind van het jaar zal er dan niet meer zotn grote achterstand te
melden zin.
In cte loop van 1984 zul1en wij ons hierop voorbereiden. fnformatie-ve hulp 1s ons door de vergadering toe-gezegd. rn de loop van ditjaar zul1en a1le leden worden benaderd en zaL hen gevraagd worden
om hun volledige medewerking zod,at vre in l9B5 kunnen starten meteen geautomati_seerde belaling van de kontributie.
In de loop van de kornende maanden komen we op het bovenstaande nognader terug.

J . Bl- oem
pennl-ngmeester

pe n-

s.v.p.
peri ode .

c^Pv v00R t4 APRtt!
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Recreanten
Alweer de voorlaatsle keer dal er dit seizoen een rekreanLenkolnpe-
lltieavond 1n Terborg was. Door 2 blessures had ons team maar 5

speelsters. Gelukkig was Diny bereidt ons uit de problemen te hel-
pen en konden I^Ie toch met 6 dames spelen '
De eerste wedstrijd kwamen we tegen Brevo in het veld. In eerste j-n-

stantie LÍas ons spef nogal rommelig, de passes slordig en we Iie-
pen el-kaar Uefroorti3X in de weg. Na een poosje begon het erop te Iii-
ken dal hIe onze draai gevonden hadden. Het Iukle aflemaal wat beter
en de aanval werd goed afgerond. Zo konden we de eerste set winnen
met 12-8,
De tweede set
pen we aI snel
wonnen we ook

Op donderdagavond 1 maart was er een onderling
tournooi in Rozengaarde.
Ik wi] voor hel goed slagen van deze avond de
danken: Kl-aske, Ben, Wim, de scheidsrechters ,

natuurlijk a1le deel-neemsters.

kwamen \^Íe met, 5-O achter, maar door hard werken lie-
in naar 5-5. Ondanks misverstanden in de verdediging

deze set, 8-6.

A
ö

Na deze wedstrijd moesten we direkt weer spelen. Di-t keer tegen het
team waar we *ée trainen. We waren behoorlijk warmgespeeld en konden
onze aanval Ín punten omzetten. De eerste set wonnen we met 11-5
en de tweede met 14-5,

Hierna was het tijd voor kof f j.e. Om 21 .30 uur was onze l-aatste wed-
strijd. Ook nu weer als tegenstander een Orion teamr maar wel van
een andere trainingsavond. Hoe we ook ons best deden, het wilde
nlet zo best meer lukken. Ondanks hand werken en grote Lnzet ver-
loren we allebei de sets. De eerste met 7-11 en de tweede met 12-15.
Door het verl iezen van de laatste wedslrijd kwamen víe op de tweede
plaats in onze pou1e. De Iaatste avond (10 april) spelen uIe dus in
cie C-pouIe.

Namens U. 0rion-3 rekreanten
Marja.

BEDANKT

I
V

damesrekreanten-

volgende mensen be-
de zaalbeheerder en

10
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Mini Interaiew
Hester van Halteren
1 3 jaar

5 jaar

speelster
0nwijs gaaf gewoon.

Meisjes aspirantenB
Toffe meiden.

Jacque l_ine .

gezellige griet en
speelt goed.
Moet nog ontdekt wor-
den.
Moet ng komen? !

Jacque 1j-ne .
Meneer Arentsen omdat
hij op j udo ziL .

Zo doorgaan.

Het c1ubblad.

Dames 0rion
Heren Marti_nus.

Jiipiiéééó o111eee.
HeeI erg melig z:jn.

I1se, omdat je met
haar kunt lachen.
HIPPO

Leden.

1 , Naam: lAr thur Vreeke
2. Leef tijd : IZZ jaar
3. Hoeveel- jaar a1 Ibij Ubbink/Orion? ltO jaar
4. Actief bjj Ubbink/ |Orion a1s.... lt,liOaanvaller5. Waarom houd je .1e fVoetbal was afge_bezig mgt voIlej'ba1? ltrist.6. Favoriete team I

bij Ubbi nk/Orion? lUerene7. De reden van ant- lCoactr mÍj altijd op-
woor d 6? ls r.e I t

B. Favoriete spel u. t lé;;i 
";at-rarerli.

speelster? I
9. OmdaL hij/25.... look 1i_nks is.

I

1 O . Sterkste punt ,"n fOpdrukken.jezelf? 
I

11.Mijn grootst,e bluninat 1k midaanvaller
der ? luer, .

i2.Beste trainer? llGnottil3.Sterkste coach? lHent< v.W. met peL.
I

14.Advies aan het Oelfampioensfeest re_stuur? loeI ino
1 5. Sterkste punL uun f;;à;;:'de vereniging? 

I
16. Landskampioen bij llanes Orionde heren en dames ? lHeren S . i,lart,inus .17.Je reactie na Ëe- I
wonnen weds trijd f lf antine ,lB.Voorbereiding voo{Voeten \^/assen.een belangrijk duel? I19.Ik douche graag lf i.m Rozendaalmet. 

I20. Favoriete ye11Z lptnCilO2l.Onmisbaar voor Ae I
vereniging? le-r r"n .

V.B.C. LEYSIN,

uitkomend in de Zwitserse eredivisie, zoekt een ervaren
eredivisiespeler per 1 augustus 1g94.

Baan voorhanden als - sporileraar oÍ
leraar'science' (natuurkundige oÍ
biochemicus)

De spreektaal is Engels.

lnlichtingen'
George de Jong, Beaulieu I26, 1854 Leysin. Zwitsertand
tel. privé 09-4125341839, ret kantoor Og-4125342223
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Wist u dat

....vee1 Orionleden spontaan carnaval vierden na de overulinningen
op Starlift?

....enke1e 0rionleden drie dagen lang carnaval vierden?

.,..zij hun conditie a1 weer op peil hebben?

....een Orionsel-eclie tegen de beheerders van de sporthal voet-
balden?

,...zij een 10-11 nederlaag leden?

. . . . dit te wljten was aan het slechte mikken?

....vee1 kansen werden verprulst?

....Henk Breuker goed keepte?

....Berl Broems een fabelachtige (Brazillaanse) lechniek heeft?

....Heren2 nog sleeds meebekert?

,.,.zij onlangs erg veel moetite hadden met rt Peeske?

....Henk Wagenvoorde bang was voor een 5e set?

. . . . de spelers er we1 verLroul^/en in hadden?

....de eigenaar van hotel de Roos heerlijke bitterballen ronddeelt?

....heren Z bínnenkort naa? Denemarken gaaL?

,,..ztJ nog geldschieters zoeken?

....Bart van Halteren í,;reer) i-n het lJederlands jeugdteam speelt?

. . . .hij van 2 L/n 6 mei 1n Griekenland speelt?

....meisjes adsp. B pas naar Duitsland is geweest?

...,24 daar van Werlh verforen?

....op de jaarvergadering (op verzoek) niet mocht worden gerookt?

....dit heel gezond is?

....sommigen veel moeite hadden om de plp cq. sigaret in de zak te
houden?

....het rpokverbod slechts één uur gold?

12



.men vooraf dacht dat dan de vergadering wel afgelopen zou zijn?

.deze vergadering veel langer duurde?

.Aukje Vollema en Hans Jansen zich netjes hadden afgemeld?

.a11e jeugdleden weer naar een NeVoBo zomerkamp kunnen?

.zotn kamp echt de moeite waard is?

.in tL verleden al- véóf Orionleden zotn kamp bezochten?

. iedereen enthousiast terugkwam?

.na Tina Turner de oriondames mogen optreden in de Maaspoort?

. zij neL zo jeugdig enthousiasL ztjn al_s Tina Turner?

.wij (=redactie) zotn 4à5 bussen supporters verwachten?

. in 1978 in ZwoLIe zot n 400 0rionsupponters waren?

. dit t.oen een groot f eest werd?

.wi.j nu weer zoiets verwachten?

.onze dames volgend jaar we1 weer Europa-cup zvlren spelen?

í3



Fier crcn kop
Even een tussenbericht van de Meisjesgroep van Klaske te LlnderL.
Sloten zy1 het jaar t9B3 af met een kampioenschap i-n december, dat
er niet om Ioog, momenteel gooien d,eze meisjes opnieuw heel hoge
ogen in de Tweede klasse C.

Begonnen met de vrees dal een sterkere kompetitieindeling hun de

noàig" hoofdbrekens zau kosten, gaan Meisjes E op dit ogenblik
f ier aan de kop van de ranglijst !

Het elan en de grote wllskrachl waarmee iedere keer weer de tegen-
stander tegemoet wondt getreden, is een lusl voor het oog om naar
te kijken.
Stuk voor stuk geven deze meisjes alles waL ze hebben en vechten
tol het uiterste tegen vaak rouderert tegenstanders. Al1een dit al
moge voor de ouders/verzorgers een punl ztjn om eens naa? hun mei-
den te komen kijken !

Onvermeld mag natuurlijk ook niet blijven de oefenstof die door Nien-
ke, Jacqueline en soms Eelco wordt gegeven.
Hel gaat nu om de knikkers en Meisjes E is zich daar onder aanvoe-
rlng van Nicolette duidelijk van bewust.

Ui-teraard kan de fanatieke coaching
doch de meiden hebben hierdoor soms
om te winnen.

van Klaske niet ontbreken,
toch die prlkkel dÍe nodig is

Nicolette, PaLricia, Nicole, Marian, Karin V., Ingeborg, He1ga,
Karin K. , Manijke ga zo door en maak er wat van !

Richt je op de toekomst en wie weet kan de jeugdlijn van Ubbink-
Orion nog heel wat van ju11ie verl^/achten.

14



Zomerkqmp
Beste meisjes en j ongens,

Dit artikeL is bedoeld voor de jeugdleden van de verenieing en na-tuurlijk ook voor hun ouders, trainers en bestuursleden.

een volleybalverenleing en je doet enthousiast
en aan wedstrijden. Hebben ju11ie er we1 eensin de zomer bezi.q te zt)n met ju11ie qeliefde

soort ?

Dat kan tijdens de volleybalkamnen van de Nevobo!

Er worden dit jaar zeven kamnen gehouden. Er zt)n kamoen voormini's, aspiranten en junioren.

Tijdens de zomerkamoen wordt er natuurlijk veel aan vo11eyba1 gedaan.Er z1-)n traininqen en ook vele wedstri j dèn. lrre hebben ook leuké onder
1 inqe toernooien. Je kunt het bij voorbeeld meemaken, dat "ontbij t-vo11€)'ba1" oD het Drosramma staat. Na elke toernooi-roncle maken àeverliezers dan een boterham klaar
voor de winnaars .. . .

Ju11ie ziln 1id van
mee aan de trainine
aan gedacht om ook

Ook a11er1ei andere sDorten en sDe-
len worden beoefend. Ook za)n er
avontuurl ij ke tochten. De j unio -
ren en aspiranten qaan bij voor-
beeld oD "Hi-ke'.'Dat is een tocht
va.n opdracht en naar opdracht
waarb i- j in de onenlucht wordt qe -
slanenl

Ook 's avonds is er een programma.
Je doet misschien mee aan een
avontuurlijk bosspel. 0ok zi3n er
kreatieve avonden en wordt er aan
muziek gedaan. Natuurli-jk
wordt er tijdens de kampen enorm
veel tezongenl En wat dacht je
van het kampvuur?

Deelnemers kunnen a11een komen,
maar ook met een groeoj e.

Nieuwsgieria?' Vraag dan de folder
net fotors aan bij: Bondsbureau
Nevobo, Postbus 70 ,
3440 AB Woerden.
Je kunt ook be11en: 03480-1 I 994.

Je moet je oogeven vóór 14 aoril.
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Tournooien
Inlichtingen over de volgende toernooien bU Hennie van HaarIem. Zíe
ook publicatlebord in de sporthal.

zaLerdag 1B aug. Essen België,buiten, 1-7, nationaal,di-strict,recre-
zondag 19 aug. anten.

zaLerdag 2 juni, HVC Haalderen,buiten, 15-5, jeugd
zondag 3 juni HVC Haal-deren, buiten 15-5 dislrict, recreanten

maandag 23 apri1, Agilitas Arnhem,binnen, 1-4, district

zaLerdag 2 juni , Braklens tein NijmeB€h, 15-4 , nationaal- , district , re-
zondag 3 juni buiten creanLen.

zaLerdag 9 juni , SKV Wageningen, buíten, 16-4 , district, jeugd, re-
creanten.

zaLerdag 2 juni, 0DI Beers, builen, 10-4, jeugd geboren na 31-9 t62
zondag 3 juni

zaLerdag 16 juni, Primavo Apefdoorn, buiten, 15-4, disLrict, jeugd,
recreanten.

donderdag 3'1 mei, Hevo Heino, buiten, 2-5, al-1e niveau r s

donderdag 3 1 mei, SVV Soest, buiten , 7-4, nationaal, jeugd, district.

K
9

ö

)

16

ö

V
ö

V


