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'Aoolwoord

HoeweL ,t met het weer nog niet wi7 vfotten, nadert de zomer en
dat betekent tevens dat ons voTTegbalseizoen et bijna op zit.
Een seizoen dat vooÍ onze verenigLnS bijzonder bepaaTd werd door
dames l. Na de "dubbe1 " breidden zij hun successen verder uit
door ook nog maar evenËjes Tandskampioen strandvolTegbal te
worden. We spreken nu dus over de "tripfe" '

De heren maakten tijdens de nacampetitie hun seizoen
goed. en pTaatsten zich voor het Europa cup ÏII toetnooi.
Hopenlijk Loot de pToeg niet opnieuw Panini l4odena
Als nieuwe trainer zal Leo GroeneveLd uit Lichtenvoorde zijn
mannen Tanger in het toetnc:oi proberen te houden '

In griekenl-and imponeerde het Nederfands Jeugdteam met Batt van
Halteren in de geTederen zich vooïde Europese Kampioenschappen
( 5.OOO toeschouwets en Tife ap de buis! ! ).

Op vrijdag 22 juni organLseert dames L en heren f het traditionefe
mix-toernooi ter afsLulting van het seizoen. Vanaf 19.00 uur zijn
aLfe junioÍen + senioren wefkom in Rozengaarde.

In de week van 13 augustus beginnen de trainingen van het nieuwe
seizoen. ffadere informatie voTgt in de Orion Expres van augustus.
De penningmeeste-r verzoekt iedereen dringend om de contributie
vanaf lanuari 1g84 te betaTen want anders konden de eerste trai'
ningen wel- ee.ns meX heTe oude baTfen zijn. Dus kiik even op de
contributiepagina wat je moet betaLen.

De organisatie voor het komend seizoen is af vleeÍ
Voor de Ubbink-Orion Expres zoekt de redactie nog
leden ter uitbreiding van het huidige team. Àls je
voel-t on op redactioneel of organjsatorisch gebied
de mouwen te sLeken netd je dan even bij nij.
Ook zoekt de cl-ub nog een apvoTger voor Aart v. d.
ha7-manager en enkefe jeugdcoaches.
Het bestuur zal- je met open armen ontvangen,

in voLle gang.
twee we l-w i 1f ende

-ia dar^anan
Jt yg4v

ae hanaen uit

L inden a -7. s

In dit nummer vind je een interview van René Wiggers met onze
voorzitter RoeJ Boaij , d ie door de NeVoBo werd onderscheiden.

Dit weekend probeett onze jeugd ook een "tripfe" te bewerksteTTig-
gen op d.e Nederlandse CJubkanpioenschappen. In d ekrant en in de
voJgende Expres fezen we of we weer een nationaaJ kanpioen mogen
beg roeten . ( of dr ie )

Tot sfot: affe feden die hun steentje bijdroegen tot de reaJ-isering
van de ubbink-orion Expres 198i-l-984: bedankt voor de hu7p.

Prettige vakantie.
2

Bas Bloen



Erepenning NeVoBovoor Roel Booyl
Het geztchL van voorziLíer RoeI Booij vertrok toen piet Rijksen,
voorzLLLer van het distrikt Oost-Gelder1and, tijdens de feèstefiStereceptie van dames 1 in zLjn toespraak plotseling een persoonlijk
woord tot de voorziLLer van Ubbink/Orion richtte.
Roel Booii was in eerste inst,antle helemaal niet gediend van dezelofuitingen waarin Rijksen de voorzitter van de Doetinchemse volley-bal-vereniging af schilderde als een tf dui zendpootÍr .

Het was immers een festiviteif voor dames 1. Zijn gezicht veranderdeplotsklaps boen de l^Íare aard van deze persoonlijke noot aan het1Ícht kwam. Piet Rijksen overhandigde Roel Booij de erepenning yan
de NeVoBo. Dit gebaar deed Íedereen in de zaai- zLchLbaar deugd enzelfs voorztLLer Roel Booij was op dat moment een gewillig rrslacht-
of ferrf .
ttDeze penni-ng komt je toe voor al die tijd die in het volleybalsteekt. NÍet all-een bij je eigen cl-ub Ubbink /Orlon, maar ook 1n hetdistrikt oost-Gerderrand. van jeugd tot de top, van arbitrage totregrementen, overal ben je mee bez:-grr memor.eerde piet Rijksàn.
tr{ie is de persoon Boel Booij eigenlj.jk?

In de iubil-eum 0rion Expres, februari 1981, uitgegeven in het kadervan 25 jaar vo1leybal in Doetinchem werd onder de tÍtel- met Roelaan 't roer een típie van de sluier opgelicht. Ubbink/Oríon j_s in-middels drie jaar verder. De vragen en opmerkingen van 1981 wordenin dit verhaal nog eens gedeeltelijk ter tafel Àebracht. Leuk zijndan duidelijk waarneembare verschllIen.

Vertel eens iets over jezelf.

rk ben in Amsterdam geboren, deed in 1g6j staatsexamen leraarLichamelijke 0pvoeding, trouwde datzerfde jaar - over twee jaar
25 jaar getrouwd, noteren R .Iií. - en begon in Doetinchem als gymnas-tiekleraar. In 19TO ben ik gaan vo11eyba11en: spelen en coachen.In 1972 startte ik met de wedsLrijdregistratie. Vanaf die tijd zaLik in het vol_leybalbestuur, waar ik sinds 1gT4 de voorzilïershamer
hanteerrr .

Rijksen prees Roel Booij omdat hij overal van hoog tot laag mee bezÍgvías. Eón van de activiteiten beheÍst zLjn aanwezigheid bij vergaderÍng-en van de KommissÍe Nationale Top (KNT)rrBeslissingen die hier genomen worden zijn voor de vereniging vanwezenlijk belang. Daarom ziL ik daar altijd met de neus voor a4n ensla ik die vergaderingen in principe nooit over".
wat is het sterke en zwakke punt van ubbink /or:-on?
rrSinds 1981 is er binnen de vereniging toch we1 het een en anderverbeterd. Het improvisatievermogen is toegenomen. Bij incidentelegebeurtenissen kan er op mensen worden teruggevarlen. zLj will_ende handen we1 even uit de mouwen steken. Dat is een verheugend ver-schijnsel. Het kaderniveau is breder geworden. Dat wil- nieI zeggendat er geen mensen meer nodig zrjn. Hoe meer hoe liever.
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De vereniging is beter onderbouwd. De jeugdlijn Ioopt op dit moment
aLs een trein. 0ok de distriktslijn functioneert naar behoren.
Om maar een paar voorbeelden te noemen. Hierdoor kan het bestuur
zijdelings .zaken bf j de kop nemen die vroeger wel- noodzakeli-jk waren
maar door tijdgebrek bleven liggen.
Niet dat er nu all-e tijd voor is. Het zijn activiteiten die moeten
gebeuren. De gehele volleybalmaterie is complexer geworden. Wat
vroeger gemakkelj-jk was wordt moeilijker. Contacten buiten de ver-
eniging nemen toe. Daar moeL meer aandachl aan besteed worden.'t

rrHet zwakke punt, a1s je het zo wilt noemen, is de éénsgez j-ndheid,
de bindlng onderling binnen de vereniging. Daar kom je niet uit.
Een bepaaJ-de plaats, soort onlmoetingsplaats, zou er eÍgenlijk
moeten ziln waar leden el-kaar kunnen vinden. Voor 1eden, besluur en
commissies zou dit in vele opzichten prettig zijn. Voorlopig blijft
het een utopierr.

ItEen ander punt is de nonchal-ance waarmee sommige leden met het
materi-aal- omspringen. 0ok de gemakzuchl vari di-verse leden - ik
betaal contributie, hel bestuur moet maar zorgen dat de zaak voor
elkaar is;.geen gezeur aan mijn kop - is voor het bestuur we1 eens
een doorn in het oog"

Hoe zLe je je functionaren als vo orzíLt,er?
ItIn'vergelijking met 1981 heb ik geleerd. Toen bemoeide ik me nog met
te veel- zaken. Ik handelde nog wel eens ondoordacht. Nu bemoei ik me
veel m-inder met de zaken die een anoer toevertrouwd zí1n.
rk wil 4,1s voorzs-LLer wel op de hoogte blijven. Daarom l-aat 1k
qveraÀl&oveeI mogelijk mijn gezicht zlen.

Jaar Iijks mag ik urel één heel belangrijke acliviteit uitvoeren: in
samenwerking met de veran'twoordelijke personen het trainingsrooster
en halplanning uitslippel-en. Daaruil vloeien dan weer de jaarlijkse
contacten met de gemeen'ue voort. Juist deze bezigheid is zo langzamer-
hand frustrerend. Het 1s leder jaar opnieuw knokken om de zaKen voor
elkaar te kri jBeh r terwi- j 1 je aIs vereniging steeds rreer in uren en
ruj-mte achteruíLgezeL wordlrr .

ÍrHet moeten nemen als voor ziLter mel de overige bestuursl-eden van
soms vervàlende beslissingen is ook allijd een rninder prettige zaak,
Er zijn recente voorbeelden le noemen. I,lÍj zijn echter gekozen,
ztLLen ervoor en moeten de. knoop ulteindelijk doorhakken.
De structuuropzet binnen Ubbink/Orion is nog steeds goed. Aan verfijning
wordt gewerkl. Het gevolg is dat inmiddels toch heel- veel mensen
binnen de vereniglng iet,s doen. op die manier kan er 'ec.ht bel-eid
worden gevoerd meL volleybalplezier voor iedereen. Tevreden mag je
als bestuur nooiL zi jn want dan sta je stil_rt.

Hoe zou je leven er hebben uitgezien zonder Ubbink/Orion?
I'Ik denk heel- wat rustiger. Vooral de laatste ti jd is het schoolwerk
enorm toegenomen (Roe1 is afdellngshoofd Intas van het opleidings-
centrum De Kemenade -beetje reclame voor di-reclríce mevr. IJzendraad
is nooit weB,R.W. - en zíL in de coördi-natiecommissie MDGO, die
zích bezig houdL met twee nieuwe MB0-opleidi-ngen aan de Doetinchemse
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school ) zodat.
Daarom ben ik

Hoe lang blij

de nevenactiviteiten minder onlpr""rd kunnen worQen.
blij dal de resl zo goed functioneertrt.

ft Roel Booij nog voorziLLer?
trln/eet ik echt niet. Ik word nog steeds geaccepteerd en zolang dat
blijft hoop ik door te gaan. Prettige bi-jkomstigheid is dat ik meef
ga f unctioneren zoal.s een voorziLLer moel f unctioneren. K.l-eine doe-
werkzaamheden ben ik kwijL zodaL ik mijn aandachL op belangrijke
zaken kan rlchten. Ik hoop echter wel dat er ni-et ieder jaar naar
nieuwe mensen gezochl moeL worden. Voor belangrijke positles komL
dil de continuÍteit binnen de vereniging niet len goeder'.

Wat is jouw toekomst-visie voor Ubbink/Orion?

rrDat is altijd heel moeilijk te bekijken. Ik ben echter aardig op-
t,imistisch ook al denkt bijvoorbeeld de penningmeester er iet.s
anders over. Als vereniging moet je durven blijven gaan Le:"r,;ij1 cle
mogelijkheden - fÍnancië1e - van de totale vereniging goed i,n de
gaten worden gehouden".

l^/at wi1 je nog kwijt?
ÍrIk vind het vaak janmer dat ik als voorziLLer niet vrijult kan
praten. Dat is ook de laatste drle jaar niet veranderd.
Als voorziLLer ben je een vergaarbak van inflormaLie, die je van
all-e kanten toegestopt wordt. In situaties !'/aar de wildste geruchten
de ronde doen zou ik graag inspringen en de zaken rechtzetten. Je
gaat dan je boekje als voorztLLer te buiten.
Eigenlijk zou het moeten, iedereen weet Cat er binnen hel vcrLeybal--
circuit wat afgepraat wordl. Hel-aas zonCer voldoende achterp, I'ond-
inf ormatie r' .

René Wiggers

I

COPY VOOR 1 AUGUSTUS
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Kontributie
Senioren ( Ge boren
Jeugdleden geboren

t/m 31
Jeugdleden geboren
Rekreanten

vóór 1 januari 1 966 )

in de periode 1 januari 1900
december 1969,
op of na 1 januari 1 970

Í192,--

f150,--
Í108,--
f130,-- ,l

deze in de toekom
Dit houdt in dal
daf de bondskonlr
Dit heeft heL vo

Bovenstaande bedra n inklusief de bondskonlributie zodat men
r,reer apart behoeft te betalen.

elijke kontributie niel is verhoogd doch
in de verenigingskonbributie is opgenomen.

el dat een grool aantal mensen als coaches,
lijnmensen,ledenadministrateur en penningraeester van een boel admi-
nistratieve rompslomp af zfin en de Ieden §e bondskontributie gelei--
delijk over het jaar betalen en dit nieÍ, meer in één keer behoeven
te doen. '

P.s.: u kunt betalen: per giro nr.3957446 t.n.v. sv ubbink-0ri.on.
Per bank nr . 93 .60.37 .3 1 B t . n. v. SV ubbink-0rion.

Inlichtingen worden U gaarne verstrekt door Mevr. I. Booy,
AntillensLraaí 34, Doetinchem, te1. 08340-26938 of door de pen-
ningmeester te1. 08340 -24618.
Als u voor meerdere leden uit één gezin'betaalt wilt u dan s.v.p.bii de betaling vermelden: voor wie, hoeveel en voor welke periode

0p de jongste ledenvergadering is heb bestuur met het voorstel ge-
nah

rk vergemak-
en. 0p het

eind van het jaar zal er dan niet meer zotn grot terstand te
melden ziln

komen on de konLribuLieverwerking te gaan automat
Hel zaL de mensen die daar lbrn tijd aan besteden h
kelijken. Bovendien za]l het S.la regelmatige:" binS

melden z{n.
In de ioop van" 1984 zu11enen wij ons hierop voorbereiden. Informatie-
ve hulp is ons door de vergadering toegezegd. In de Ioop van dit
jaar zuLlen a1le leden worden benaderd en zaL hen gevraagd worden
om hun volledige medewerking zodat we in 1985 kunnen starten met
een geautomatiseerde betaling van de kontribut,ie.
In de Ioop van de komende maanden komen we op het bovenstaande nog
nader terug.

J. Bloem
penningmeester

De betaling van de kontributle dient als volgt te geschieden:
a.

b.

Als meh het, jaarbedrag in 4
dlt gebeuren voor 1 maart,
Per half jaar: voor 1 maart
Per jaar: voor 1 maart.

termi.jnen wenst te betalen dan moet
1 mei, 1 juli, 1 september.
en voor 1 september.

- '#:É
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Drie van onze jeugdËeams pJaatsten zich op Jg mei voor de eind.-
ronde van de Nederl-andse (gesloten) cJubkampioenschappen. De
jongensjunioren en adspiranten kwatificeerden ztch eenvoudig en
ook de meisjes adspiranten mogen dit weekend (16 juni) in actie
komen. Martine swennen, and.ers altijd goed wakker, versl_iep zich
enkeLe seconden en mocht dus één en and.er op papier zetten over
de voorronde in het zuid.en voor de meisjes. peter en sven schreven
namens de adspiranten eÍ? Jórgen en Antoine voor de junioïen.

Fris en Yroli;k
Er was op de training voor 19 mei afgesproken dat degene die hetlaatst, aanwezig was een stukje moest schrljven. Maar ik kon nietop de training komen (insiders weten de reden) en wist daarom
van niets. rk kwam dus precies drie seconden te laat en Bob,
normaal zeff minstens vijf minuten te laat keek bijzonder opge-
1uchl. 0ok rrea zag er vroríjk uit, hoewel iedereen vol_ rof wasgeweest over haar stukje van het Zaantoernooi.
Maar goeci, we reden dus om vier seconden over acht weg, richting
Meerssen' om daar deel te nemen aan de voorronde voor de geslotàn
c lubkampi oenschappen .

VoJ-gens het wedstrijdprogramrna moesten l,re orn tj-en uur de eerste
wedstri-jd spelen, maar dan hadden we nog veeL vroeger weggemoeten.
Gelukkig was de wedstrrjdleiding zo vriendelijk om het rooster
te veranderen. Dat hierd voor ons in, dat de eerste wedstrijd pas
om tien over half twaal-f b egon, maar ook, dat we vier wedstrijden
achler el-kaar moesten spelen.

0m '1 1 .40 uur traden we dus f ris en vroli jk aan voor de eerste
wedstrijd tegen de afvaardiging van Rijn-Maas-waa1, Vios (Geluk-
kig geen Zios, die hadden we vandaag echt niet nodlg). rk vraag
me af hoe de competilie er daar uit heeff gez:-en, a1s dil dewinnaar is. Dat n j-veau hal-en de pupilren bi j ons ook (een beet je
overdreven, maar toch ) . Setstanden 15-2, 15-4.
Toen moesten we tegen onze voornaamste tegenstander: Volharding
uit de gaststad. Je kunt het aan de setslanden niet zien, maar
we hebben toch met moeite kunnen winnen (15-9, 15-10).

Na deze wedstri jd kregen we gelukkig '10 minuten rust , zod,aL we
even op adem konden komen en snel- wat konden eten. De tien minutengingen helaas heel- snel voorbij en moesten we het strijdveld
weer op.
We kregen in onze wedstrijd tegen Concordia (Noord-Limburg) weer
één van onze beroemde lerugvalren die Bob tot wanhoop dreven.
De volgende set ging het we1 beter, met name door het sterke
serveren van Trea hoefde de rest van het team nauweli.jks waL te
doen (15-11,15-4).
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De volgende wedstrijd was niel bíjzonder en daarom al1een'éE[àÉsqt-
sLanden: 15-3, 15-6, (JuIlie zL jn eigenli jk a1 van ons gevffi St
r^re al-1es winnen en inderdaad ook deze 30 punt jes waren vodï *-n§).
Toen kwam anze laatste wedstrijd tegen Spiker uit Eerbeek. '

VooraI Marian keek naar deze wedstrijd uit, want haar nichtje
spee lde hlerin mee .

Over de eersle sel kon ze dan ook tevreden zLJn (15-3). Maar daarna
begonnen wi j aL,)n*W.W) fl11nk te ba1en, want het liep helemaal niet
rreer. Passes u:&iffi. Le kanten op en de set-ups waren ook niet
nreer wat ze gdEiffiWàren. A1 met al, een grot,e puir'hoop. We

moeSLenanZe'N.1eurste11enwantwever]-orende1aatsteseL
van het Loern (13-15). Maan de setwinsl mocht niet baten voor
Spiker, want Volharding had een beter puntengemiddetde en mag dus
met 

:n: 
me_e naar Baarn ( 16 of 19 juni).

Na het poedelen en de polonai-se door de kleedkamer konden we in
de kantlne wachten op de bus die uit Heerlen moest komefi.
Na een tijdje kwam die ook en Ïíe staptén in. In de bus hoorden we
dat de jongensjunioren het ook gehaald hadden (de jongensaspiranten
die bij ons in de sporthal zaLen trouwens ook). A11een Labyellov,
dat met ons meemocht had heÈ niet gehaald.-Toch iammer.
Na twee en een half uur rijden kwamen we aan bfi onze eigen ver-
t,i-ouwde sporthal. Toen het laadruim openging kon men pas goed zien
r^raar r^re vandaan kwamen. Dozen vlaaien kwamen naar buiten. Ik hoop
dat iedel,een er van §esmuld heeft.

Zo kwam er een einde aan een lange dag vo1leyba1.
Laten we afspreken dat degene die 16 juni het eerst aanwezig is een
stukje schrijft, dan kan Bob tenminste met een goede reden te LaaL
komen

I

Het t.eam bé.*tóíd uit:'.-/ 
_.

COPY VOOR 1 ,AUGUSTUS

!{i1lie , Marian,
Marej-11e, Jeanne
Coach was Bob dus.

Martine,.

Irma, Hilde, Saskia,
, Trea en Martlne.

"...,B.

-?qNb",,n1q*

__ .4eï.r!lllw!\,

-ss*-'-
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Srperieur
Als kampioen van 0ost Gelderland waren wij ( aspiranten c ) uitver-koren om aan de voorrondes van de Nederlandse Kampioenschappen
deel- te nemen. Deze werden gehouden in Meerssen.
0m omstreeks B uur vertrokken we met de bus en na ongeveer Z* uurtuf fen kwamen we aan bi j de luxe sporlha1,rde 14arsanà".
Na anze legenstanders een beetje te hebben geobserveerd moesten
we zelf aantreden Legen Kidang uit Bemmel.
De eerste set verlipe zo makkelijk dat we maar één punt tegenkregen. De Lweede set was veel spannender, de Legenstander boodaanzienll jk meer tegenstand. 1,,/e waren ook bf i j toen deze set wasafgelopen. De eersle overwinning was binnen ( 15-1 , j5-4).

We wilden geliik de rest van de wedstrijden spelen, maar dit werd
verboden door de zaa1beheerder i^/ant de, andere wedstrijdwas nognret afgelopen. Na deze verplichte rust was Volharding ult Meerssen
heb slachtoffer. voiharding scoorde de eerste set 1 punt tegen
15 van onze kant. De daarop volgende set gingen we wat experimente-ren, 3 meler smashes, sprongserves, staffelt,jes en steekjes.
Het was we1 te merken in de uitslag (15-9). o, voor het gevar dat ude sti jg jes heef t gemist, die behoren a1 t,ot onze geL/one aanval-s-patronen. De Lweede overwinning was binnen.

De derde wedstrijd hadden we alleen t,egenstand van de scheids-rechter. Desondanks wonnen Lre deze wedstri jd rnei i5-T en 15-i1.
De volgende wedst,rijC was beslissend r,,JanL al-s i.Je die zouden winnen
waren we al zeker van deelnarne aan de erndrondes.
De zenuwen gierden door onze kelen heen. :n net knikkende knieënbetraden wi j het veld. De tegenstanders i,\:aren al snel op achter-stand gezet door de door ons al eerder beschreven aanvalsvariaties.
De eersLe seL was dan a1 gauw binnen (15-7), Door onze setoverwin_ning was Verrekljker uit Oorschot helemaal van de kaarL zodat de
t,weede sel ook gewonnen werd ( 15-6). Gedurende deze wedstrijd
werden we gadegesJ-agen door een spion van onze volgende tegànstander
Dynamo. De eersLe set waren we nog zo in een feestroes dal we dieverloren (15-9). Dynamo was zo verbllnd door hun overwi-nning dat, zede ball-en in de tweede set niet meer zagen (,15-5).
Door dÍt gelijke spel waren u/e kampioen van Zuid-Oost, Nederland.

Maar wat bJ-eek, we moesten alsnog op de knieën. Niet voor de ploeg
maar voor cie douches want die i^raren niet berekend op de lengtevan een volleyball-er. Maar de vreugde was niet meer te stuiten toenbl-eek dat de meisjesaspiranten en jongensjunioren ook kampioenvan Zuid-Oost Nederland tiaren ger^Íorden.
De terugreis verliep nog Tangzamer dan de heenreis doordat de bus
was verzvtaa?d met de Lalloze vlaaj-en die waren ingekocht.
Tot wederhoren na de Nederlandse Kampioenschappen. Dan zaL eenverslag worden geschreven door WiIlem.

Peler en Sven.

Mede namens CarLouche, PieLer, I,^/i11em, Bouke, Erik, Gerard en
onze coach Jaap.
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The A-team
I s Morgens vroeg om B uur vertrok de bus vanuit Rozengaarde.
In Zevenaar haalden we eerst de grieten Van LabyelloV op. We

reden verder via Arnhem, Nijmegen, waar ondergetekenden een bandje
van China Crisis draaiden, sommigen vielen hiervan in slaap
(hè Bert Sch......), GennÍp, VenIo, Roermond, Sittard naar
Meerssen waar we de jongens en meisjesadspiranten dumpten.
Wi j , de junÍoren , .y,g..{,fie,r reden naar Heerlen, de buschauf f eur kon
de sporthat zéér g§e;$1i$vinden.

irtjes van Dames 1 ge
Bfj het omkleden kwamen we erachter dat er
shirtjes zaLen (hoe zou dat komen?).

De eerste wedstrijd moesten we tegen Kidang, die a1 heet waren van
de vorige wedstrijd, víe wonnen met 15-B en 15-11, hoewetr we heel
slecht speelden. Meteen daarna moesten we tegen Voerendaal' we
speel-den stukken beter dan tegen Kidan4i, wat beloond werd met een
2-a overwinning (15-1, 15-2). Na deze wedstrijd konden we van de
grieten genieten (sorry Martine), want ure mochten van Bert (hii!
had slaap) even uitrusten.

De vierde wedsbrijd r^ias tegen Novaprendkjo (huiskamervraag: zijn
dit soms Denen?). We sLonden na 3 minuten a1 met 14-O voor door
goed opslagwerk van Marco (hij is n1. zeer gespecialÍseerd in op-
slaan), maar we waren sportief en lieten ze toch,floB 3 punten
maken (15-3). De tweede set r^ronnen we ook met 15-3 en nu konden we
de- champagnefles aI los maken en weer even van de grieten (sorry,
Martine) genieben, want we hadden één wedstrijd rust. Na deze
rustperiode moesten we tegen Savicto, zLJ zouden ons wel even in-
maken. In de eerst,e set leek het hierop te lijken, Savicto nam
een voorsprong van 3-14, we.konden nog terug komen t,ot 9-14, maar
toen maakte Savicto de set uit (9-15).
De tweede set was duideliji< voor ons, we zeLLen Savicto onder druk
en wonnen verdiend met 15-2. De eerste plaats hÍas binnen.

Het was jammer voor Eric dat na het douchen de handdoek scheurde
toen hij ztjn gezicht afdroogde.
Na dezerrramprtvertrokken we naar Meerssen, waar bleek dat de
jongens en meisjesadspiranten ook eerste líaren geworden.
ïn de bus hing er weer een slape.nd sfeertje (hè Bert Sch..... ), maar
toch was het we1 jolig, want Marco beet 2 keer bij Erik in de
schoen. Pieter had het erg naar zijn zin met rt stoeipoesje en voor
hem verliep de reis dus veel te snel, toen we na 3à uur bij -Hozen-
gaarde aankwamen.

Toen we aankwame
nr. 7 (we hadden

The members of the
Paul (nog
Pieter (wi
Jaap (bIij
Erik ( onze
Marco ( hij
Ronald ( de

er gevochten worden om het shi
leend ) .

grote knieë

rtje met

n in de

A-team are:
steeds een fanaat ) .ji+
1 maar niet rechts wordièË'
ft eigenwijs, hij neemt anloop )

b likopener )

zaL nooit volwassen worden)
vliegende achterveldverdediging blijft)

coach: Bert Sch......
+ ondergetekenden

Jörgen
you can hire: The A-leam

en Anloine
rir



Verklezlr,.g volleyballer van he t jaar

VoLf eqba-Zster van het jaar:

1. Carol-ien Keulen,
2, Jacquel-ine Schimmel
6. Bianca Hooymans,

1 0. Hanneke Lovink,

Vo L l-eg ba L Le r van het j aar :

1. Avital Selinger,
9. Pi-m RaLerink,

VoLLegbaTpToeg van het jaar:

1 . Brother Martinus,
2, Ubbink-0rion,
7. Nederlands Leam,

i 0. Nederlands team,

VollegbaJtrainer van het jaar:

1. Geert Trompetter
2, Peter Murphy,
3. Renó Striekwold,

Vo f l-eg baL sche idsrechter van

t. i(ene vos,

FB TO -DVC
, Ubbink-0rion
Ubblnk-Orion
Ubbink-Orion

Bn. Mantinus
Ubbink-Orion

heren
dames
dames
heren

, Br. Martinus
Ned . dames team
Ubbink-0rion

het j aar :

pnt.
pnt.
pnt.
pnt.

pnt.
pnt.

69 pnt.
49 pnt.
3 pnt.
2 pnL.

pnt.
pnt.
pnt.

30 pnt

4Z
41

9
2

r(l

3

53
2B
24

1B Journalisten deden mee aan deze verkiezíngen.voor het oosten van het land waren dat Gijs Èi5":-nt van Radio0ost, en Roel0osterink van de Graafschapbode. Jammer datJacqueline net óén punt te kort kwam. l,tisschien dat zi j volgendjaar de prestatie van pim van het vorig jaar (iri3 i^/as toen debeste!) kan evenaren.

Pim zakLe dit jaar naar een gedeelde 9e plaats. opvarlend,blj deheren is dat er maar riefst 6 spelers van Brother Martinus brjde eerste 10 ziLLen, onze dames prijken prima op een tweede plaatsRené staat afs derde ook erg goed. Hanneke had dit seizoen maar2 *gdstrijden nodig om bij de top 1o te komen en René vos wasalwéér (voor de ,oieerste keer) de beste fruitist.

!
L

COPY VOOR 1 AUGUSTUS
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S?rrtuítwísselíng
Zaterdagmorgen (19 mei) héé1 vroeg moesten een aantal teams van
Orion hef bed uit, te weten Dames 2 en 6, Heren 213 en 4 (althans
gedeelten daaruit) en meisjes-aspiranten C om een sportief
(volleybaI)weekend door te gaan brengen in Lelystad.
Meb slaperige koppen stond iedereen bij het stdahuis te wachten
tot de bussen (maar liefst B stuks ! ) zouden vertrekken. Voor de

volleybalafdeling was t hele bus gereserveerd. De heenreÍs kwamen

we door met de spelletjes van Monique en soortgelijke melige bezig-
heden. In Lelystad wachtte ons warempel een heel fanfar-ecorps, wat
een eer !

ALlemaal heel 1euk, tot i^Ie achter de bedoeling ervan kwamen: een
Hwandeli-ngrr achter het corps aan, door het centrum van Lelystad.
De kof fie na dgze ttoptochtff was een kleine troost. Later bleek dat
dit slechts hef begin hlas. Na de officiële onyvangst werd de tocht
voorLgezeL naar rrHet Kofschiprt, een kwart,ier'lopen van het centrum.
Gelukkig ee! sporthal met ,kantine, dat hras tenminste nog iets !

Jfet ge}uk was echter van korte duur. Even later werden r^re alweer
-- n?.a? bui-ten geloodst voor de inkwartiering.

I s Í,1!ddags zagen we elkaar pas terug, bi j de eerste wedstri jden.
Jammer genoeg vielen 6r een aantal samen waardoor we weinig van de

andere partijen zagen. We wonnen onze wedstrijden gemakkefijk en

beide in ons voordeeL (2-0). Erik nog bedankt voor het coachen!
tlel misten r^re enige supporters, daar de douches nog aantrekkef ilter

' schenen dan wi j , {1ïaast önmogel j- jk, behalve in _ï+.! Kof schip } .
,-':\.\. 

''::i

Onze volgende ontmoeÖing vond I s avonds plaats',\Spr ,de feestavond.
De sfe-ér was goed en drank ruimschoots 

^^n*e2,,à;4!ii:..;:; 
zodàt de meesten

zích wel vermaakten.

ZONDAG 20 MEI

Het was eigenlijk maar.. goed dat het basketbal uitliep, want hier-
'' 

^Ë.
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door had men nog net de tijd de ogen open te doen, voor men het
veld in moest.
Een advies: neem een gastgezin met een auto waarvan de remmen
werken! ondanks dit kleine ongemak en de afwezíge air-condÍtioning
(hijg, pufff) werd ook de tweede dag succesvol voor ons, wederom z-0,
Na een heerlijk verfrissende douche en de show die d.e heren nog
voor ons in petto hadden (de meest maffe wedstrijd die ik in mijn
nog zo jonge l-even ooit heb gezien ! ) togen $Ie eensgezind naar de
kantine. Daar wachtten ure tot het ti jdstip naderde dat i^ie naar de
afsluiting van de sportuitwisseling moesten in sporthal nDe Riet-
landerr?. Met een stuk of lB,sardines'r in 3 autoblikjes werd ons
een nieuwe wandeling bespaard (wat onze voeten zeer op p.rijs stel-
den ) ,

f n rrde Rietranderrr werd de uitslag bekend gemaakt, maa5 dle was
voor niemand te verstaan (was maar goed ook want Doetinchem leed
een fikse nederlaagl )

Met een nog artijC prima humeur stapten we opni-euw de bus in, op
weg naar het thuishonk. Hel C-team nestel-de zich direct r^Íeer op de
achterbank met uiLzondering van de voeten die eindelijk hun ver-
di-ende rust kregen op de rugleuningen van de stoel_en voor ons.
Dit onder de misprijzende blikken van enkele heren die de jeugd
a1 ver achter zrch hebben liggen. onder lui_d gegalm werd de terug_
reis aanvaard, met veel- gekreun om de net vei-worven schuif spel-
letjes die niet wilden zoals iii wou en een gratis uitvoering van
Romeo en Julia op muziek van Lionel Richie.
Alles bij elkaar genomen een l-ekker maf, leuk en sportief weekend
waarbij iedereen die aan de sfeer heeft bijgedragen bedankt wordt
en speciaal Hennie van Haarlem.

Mignon en Geeske,
Meisjesasp. -C

:,'
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Bestu u r

Voorzitter:

Secretaris:

Leden:

Penningmeester $.

Roel- Booij
Anti l-lens traat 34 , te 1 . 26938

Henk Penterman
v.Hogendorpl-aan 92, te1. 23069

€n Bloem
Groen v. Prinstererlaan 14 , tel-. 24618

'Hennie van Haarlem
Zuivelweg B9, tel. 25801

Martin Bei jer
Molengaarde 45,Doesburg,tel. 08334-3712
Cocky Linze 1

I,Íonte CasinostraaL 6, t,e1. 33140

Ruud Hofland
Einthovenl-aan 17 , tel. 33209

1,írikr,È !íUk

Adressen van dè bezorgers

wijk
hrijk
W ijk
l./ijk
w ijk

1

2

3
4

6

I

9

Ronald Rietman, VarsseveJ_dseweg 25, te1. 256TO
JeaneL Mulder,Z joekowstraat 41, tel. 24746.
Paul en Jeanine schotanus, vonderstraat 230, tel-. 3206g,
Luc en Enik Wortelboer, Schimmelpennicklaan g , te1. 30053.
Monique Stoverinck, Kaslanjelaan 44, te1. 4Zg6g.
Marco Boone , Sal-emate 44 , tel. 32411 .

Henny v. d " Belt , Nelsonslraat B.
Sven Booy, Antillenst,raat 34, te1. Z6glg.
Peter Neervoort, Kruisbergseweg 1 90, tet.
Claudia Derksen, Loolaan 1 1 , te1. 30768.

33140
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P,rpillen
Getuisl-oos -L.s ook het seizoen voor de pupiTTen van Ubbink-Orion
weer voorbijsegaan. Nau ja, helemaaT geruisl_oos natuurLijk niet,
maaÍ bescheiden aLs deze sektor vàn de vereniging nu eenmaaL
door het Leven gaat, en vergeleken met and.ere onderdeLen van de
vereniging Leiden de pupilLen (en hun leid.ers) een rustig be-
staan.

De nationaLe minikonpetitie vond. in het voorbije sportjaar pJaats
in Ruurl-o en Hoog-KeppeJ. De orion-jongens en neisjes waren in-gedeeTd in de gÍoepen die in Hoog-KeppeT speel_den.
Het eerste jongensteam van Rer.n Schotanus eindigde hier gemakkelijk
al-s eerste, terwi j 1 in RuurLo Boemerang uit Eibergen àet beste
niniteam bleek te bezitten.
Tijdens het op 26 mei van dit. jaar gehouden sTottoernooi voor depupil-Len ontmoetten de pToegen van otian en Boemerang eLkaar.
Boemetang bl-eek de sterkste en mocht zich tevens winnaar noemen
van Laatstgenoemd toernooi.

ook hebben tvlee jongens en twee neisjespToegen aan de voorrond.en
voor de nationaLe mini-kanpioenschappen, gehoud.en -2.4 ve7p, ëleel-genomen. De eindtonde werd tijdens drt uitermate zwak georganjseerde
toernooi niet gehaald. Anelere pToegen waren eenvoudig sterker.

Al-hoewel vele pupil-l-en voTgend. seizoen bij de aspiranten mee zullen
speTen, hoopt het jeugdbestuur van Ubbink/Orion ook voTgend. sej-
zoen weer over voldoende mensen en mogelijkheden te beschikken,
om ook voot deze mini's het vol-leqbaLLen tot een genoegen te maken.

Bli jf t nog een wootd van dank aan wil-, Re:n , Gerard. en Bart voor d.evel-e uren trainingsarbeid, dre zi j in èleze sektor gestoken hebben.

Namens het jeugdbestuur van
Ubb ink / Or ion ,

Ding Arentsen
Benno Duurkens

COPY VOOR 1 AUGUSTUS
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,XtolruPentoetnooí
Zatetdag moesten,*..._yof TegbalLen t €t moesx éen van ons team

( orion 1) naar gg,ffillr,ffr{e, team ( orion 2 ) .

/va veel drama edpQ,,:gi'ngen we Joten.
Dat kwam ook niet uit, maar MicheT was zo sportief, dat hij maar

naar dat andere team ging.
We gaven hep een flink appTaus (KLAP, KLAP, KLAP).

De eersËe wedst.rijd wonnen we m'et 14-10 van Boemerang.

ALle wedstrijaen wercten op ttjd gespeetd.
De tweede wed.strild verToÍen vÍe met l6-t3 van de meis jes ( orion 3 )

maar ja eentje moet de eersÉe ziln
De d.erde wedstrijd speelden we ge7i1k met 9-9 tegen wiE, dat was

erq spanlnend. I

En de vierd.V w-e.dsËriid moesten we tegen iuventus 2, dat was

Tachen gebJazen, want Mike en Jan hadd.en de slappe Tach gekregen

(ha, hà, ha).
Maar toch wonnen we met 2tl-7u. :

u;,tezndeiijk bteeR dat Boemerang eerste werd en eer? heetTijke
taart kteeg, de rest kreeg eel? envel?ppe net daatin een aantaL
( ubbir{k or ion ) stj ckers .

We vonden'het kto-lnpentoernooi hardstikke teuk, te gek.
,- \

Ee7co, M-ike, Jan van orion I
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Nlli"i nullnyb,.l

Op zaLerdag 26 mei j .1.
sporthal ?'Rozengaarder?

De eerste wedstrijd moesten we tegen Orion 4 en deze vertiep voor
ons urlstekend, want deze wonnen wij met 16-9.
De volgende tegenstander was Juventus 2,
Oox deze wedstriSd wonnen we met 19-12 wegens zee? goed spel van
onze spelverdeler Michel.
De volgende tegenstander was Juventus 1, maar ook deze moest
er aan geloven, want door zeer goede aanwi Jzígingen van onze
coach Schotanus, konden wi3 deze partrj ook winnend afsluiten,
r^raardoor wi j in de f inale zaLen.

De finalepartij moest gespeeld worden tegen Boemerang uit Eibergen.
Door wat te gehaast spelen van onze kant en wat kleine foutjes
moesten wij helaas het lootje Ieggen en verloren met 1'( -9,

Het toernooi was om 12,3t)
huiswaarts gekeerd.
Met zee? veel dank aan de
heer Duurkens en aan al-1e
tot het volgend seizoen.

, ts morgens om
voor ons jaarlÍ

uur afgelopen en zijn wij aIlen voldaan

toernooileiding Mevr. Arentsen 'en de
scheidsrechters, groeten wij U en zeggen

9.45 uur waren i^re bi j de
jkse mini-volleybaltoernooi.

Orion 2 Minijongens,

Michel-Volkerl-Dennis-Jeroen G .
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Kompioen
wij : Patricia, Marian, Nicole, rngeborg, He1ga, Karin K, Marijke,

Karin v en Nicolette zijn dit seizoen kampioen geworden.
Met steun van onze vel-e supporters konden wij de overwinningen be-
hal-en op de volgende teams: VoIl-veri js, Juventus, Sparta en peeske.
0ndanks onze soms niet a1 te serieuze instelling lukte het ons
t,och 16 punlen bij elkaar te ve?zamelen.

Tijdens de carnaval moesten we naar Beek waar iedereen (behalve de
begenstanders met hun rooskleurige haar ) nog in een anti-carnavals-
stemming verkeerde I de scheidsrechter was z:-ek en het net moesten
we zeJ-f ophangen

l{e willen iedereen bedanken en vooraL ooze trainsters Nienke
volrema, Jacqueline schimmel en één mannelÍjk (nou ja mannelijk)
perSoon Eelco Vollema en niet te vergeten onze coach K1àske te
Lindert.

Nicolette en Karin.
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Mini interview
Naam

6

7

a

9.

'10.

11.

1)

13.
14.

to.

17.

tó.

19.
20.

. Leeftijd

. Hoeveel jaar a1 biJ
Ubbink /Or:-on?
Actief bfj Ubbink/
Orion als
lniaarom houd Je je
bezig met volteyDal,
bavoriete team bi:
Uboinx/0rion

. De reoen van ant-
woord 6

2

3

4

Favorrete speler/
speelster
Omdat hi J/ztj ...

Sterkste punt van
iaza l f
Jv!ur!

Mijn grootste blun-
der

Beste trainer?
Sterkste coach?
Advi-es aan het
be s tuur

Sterkste punt van
de vereniging
Landskampioen bij
de dames en heren

Je reactie na ge-
wonnen wedstrijd

Voorbereiding voor
een belangrijk duel
Ik douche graag met

. Favoriete ye11
0nmisbaar voor de
vereniging

M. Pasman

26 jaar

5 iaar

speel-ster

ontspannlng

Heren 3

Om hec gezelrÍge
napraten

Jolanda Care 1s
Van die fijne set-
ups gee ft

Tapen van vinger
en enkel

Doorgaan met
vo11eyballen
Roel Raterink
Karel 0erlemans

Contributie-
automatisering

Jaarvergaderingen

0rion en Ajax

Hard ye11en en
lang douchen

Dutje op de bank
mij n team
Ts j iek Hoi !

Eigen kantine

Mark Bloem

22 jaar

9 à 1o jaar

De gewone Man

anders ben 1k al1een thuis

Heren 2 (twee)

Omdat Bas en Paultje daarin
spelen

Hanneke en Jos
OmdaL zij mij ook zo goed
vinden

Het omkleden

Kom kijken op 22 juni

Leen Pfrommer
Wi lco Bongers

Trainingspakken voor mijn
team

De penningmeesler

Bettine Vriesekoop & Henri
Bu i te nzo" g

Niet van toepassing afge-
lopen sej-zoen

Tas inpakken
I^Iarm Water
Onze ye11

A fp I ak band
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Ab"A oo--totto
De Ubblnk-Orion Leden, die van een gokje
clubkas wil-l-en spekken m9eten ondetstaand
doorLezen. Na de vakantle voTgt van onze
informatie over deze Abonnee-Lotto.

wagen houden en ae
stuk maar eens goed

penningneester meer

De SLichting de Nationale Sporttotalisator (S.N.S. ) vraagt Uw

aandacht voor een nieuwe manier waarop in het najaar van 1984
T ol.l.o oesneeld kan worden onder de naam Abonnee-Lotto.

" o"

Een vernieuwlng dle van groot belang iS voor de LotLo op middel-
lange termijn, als bron van inkomsten voor de Sport in hel alge-
meen en de aangesloten sportverenigingen in het b:-jzonder I dit
oeld,f. cl es te meer omdat. de omzet het afgelopen jaar fors onder
o! !v

ciruk heef t gestaan.

De reden dat U reeds nu hrerover geÍnf'ormeerd wordt, is mede gele-
oèn i n hpt f oil dat nogal r,+at on juiste, of ongenuanceerde berlchtenóu rr

over dlt project circuleren, die de S.N.S. en de verenigingen geen
goe ci d oen .

Na een lange periode van onderzoek en voorbereiding heeft het
BesLuur van de S.N.S. medio 1983 besloten aan de betrokken bewinds-
lreden van Justítie, W. V. C. en Economische Zaken vergunning le
vragen voor een nieuwe speelmethode voor de Lolto, die een plaaLs
za)- krijgen naast de huidige manieren van wekeliiks en maandelljks
spelen (welke natuurlijk zul1en blijven bestaan ) . 0nlangs is de
vergunning hiertoe verstrekt.

l-{e c gaat om een methode waarin men, automatisch en continue ' aan
afle vijf trekkingen per rnaand van Lollo (en Cijferspel) mee kan
doen. Daartoe behoeft men nog slechts èénmaal de benodigde gege-
vens (waaronder de gekozen getallen ) op een speciaal Lotlo- annex
Ci jf erspelf onmulier te plaatsen. l''1et di-t f ormulier geef t men
legelljkertijd aan de S. N. S. een machtiging àf, op grond waarvan
maanCelljks het verschuldigde speelbedrag van de bank- of girore-
kenlng aulomatisch naar de S. N. S. wordt overgeboekt. Gewonnen
prijzen zu11en automalisch door de S.N.S. op de rekening van de
abonnees worden bijgeschreven. Mogelijkheden worden ingebouwd om

in de opgegeven getall-en eventueel wijzigingen aan te brengen;
vanzelfsprekend bestaat ook de mogefijkheid de deelname te beëin-
digen.

Het abonneren kan op de gebruikelijke \ttJZe plaatsvinden via club
of winkelier, maar ook - en da'" is nieuw - rechtstreeks bf j de S.N.S.
Onderzoek heeft, uilgewezen dat menigeen best een LoLL§*yansje wi1
r,^/agen, maar om uiteenlopende redenen er niet, of niet meer toe
komL dlt vi-a club of winkelier te doen. Hier ligl dus een interes-
sanie mogelijkheid om spelers erbii te krijgen.
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Vooruitlopend op meer gedetailleerde informatle en instructie,stellen wij er op prijs op de hoofdlijnen aan te duÍden van het-geen bii Abonnee-LobLo voor de verenigingen en de daarbij betrokke-nen van bet,ekenis is.
Van de Abonnee-omzet die vla club, of winkelier gereal-iseerd wordtin Lotto en cijferspel zal lto% ten goede komen aàr., de betrokkenc1ub, Deze 10% betekent, vergeleken met de provÍ.sie van 1zL% overde omzeL, die via de wekelijkse en maandelijkse inleg binnànkomt,een zeer interessante inkomstenbron voor de club; ,elrer omdat vooreenmaal íngeschreven abonnees geen werk meer behoeft te wordengedaan. Voor abonnee-spelers hoeven na een eenmalige inspanningdan ook niet steeds weerkerende kosten door de verànigÍng te wórdengemaakt, terwÍj1 met de Ittraditionelert Lotto-verkoop tocf, aIs regelsteeds enkele procenten aan kosten gemoeid zijn
Elke Toto /LoLto-vereniglng krijgt bovendien een aandeel in 1O% vande omzet die in haar gebied (K.N.V.B.-afdeling) wordt verkregen vande abonnees die z:-ch rechtstreeks tot de s.N.s. hebben gewend.
De verdeling onder de clubs za1 plaatsvinden in de verhóuding vande verenlgingsomzet (Toto, Lotto, cijferspel) bot de totaalomzeLvan all-e verenigingen in het desbetreffende gebied. Omdat,deze.re-geling geheel nieuw is, zaL ztj voorshands voor de tijd van 6énjaar gelden. Het Bestuur van de s.N.s. zal dan bezien hoe de rege-ling heeft voldaan_

Daar het wekelijks en maandelijks verwerken van de formulieren ende uitbetaling van de kleÍne prijzen bij Abonnee-Lotto niet aan J"orde is, zar het heffen van de formuliervergoeding achterwegeblijven.

Met het bovenstaande zijn voor de verenigi-ng op dit, moment de be_langrijkste aspecten aangeQuid.

De vervolgprocedure za7 zijn dat v66r de zomer 1gB4 gefaseerd denodige detail--informatle zaL worden versLrekL, niet àf1een overde administratieve consequenties, maarook over, bijvoorbeeld deintroductie-aanpak en de mogelijkheden van de verenigingen omAbonnee-Lotto tot, een structureel- belangrijke inkomslenbron tel-aten uitgroe j_en.
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Sportfotowedstrijd
Voor de tweede maaL in successie organi-seert de Provinciale
Sportraad Gelderland een sportfobowedstriid. De deelname staat
open voor zowel amateur- a1s beroepsfot,ografen die, in tegenstel-
Iing tot het eerste jaar, in é6n categorie (Lezamen ) beoordeeld
zulIen worden.
AIs inzending komen in aanmerking zvtart,/w:-t opnamen die op eniger-
lei r^ri j ze sport als onderwerp hebben .

De jury bes.taat uit

Leen van iríee1den,
Danny v/d Broekt
Dick Loman,
J.R.J. Spaan,

Bob Mors,

:

direkteur Tenboonstellingsdienst Gelderland
spontjournalist Nieuwe KranL/de Gelderlander
sportjournalist Arnhemse Courant, GPD

wethouder van Sport, Recreatie en Toerisme van
de gemeente Rheden
grafisch vormgever in dienst bii de prQvincie
Ge Ider land .

Ook aan deze wedstrijd zijn aantrekkelijke prijzen verbonden..Zo
zal .de àoofdpri js i^reer bestaan uit een bedrag van í 500,-- aan
sportkleding.

Uit het ongetwijfeld grote aanLal inzendÍngen zaL een selectie
worden gemaakt. Naast de winnende foto zuTlen de 50 beste sport-
fotots van"f 29 september 1984 geëxposeerd worden in het Provin-
ciaal Sportservice Centrum te Velp. Exposanten ontvangen voor de
opening van deze expositie een uitnodiging. Tevens zullen op dle
dag de priizen worden uitgereikt.

Ztj, die belangstelling hebben om aan deze sportfotowedstrijd deel
te nemen kunnen de deelnemingsVoorwaarden en het inschrijfformu-
Iier telefonisch aanvragen ni: de Provinciale Sportraad CètOerland
telefoon 085-640306.
Onder dat nummer is tevens nadere informatie over de wedstrijd
en expositie te verkriigen.

De inzendingen dienen uiterfijk i september 1984 binnen be zijn.

De jurering zal plaatsvinden in de eerste helft van september.
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