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noorwoord
Na het openingsnummer van dit seizoen met a1leen maar dienstmededelingen
dan nu de tweede Ubbink Orion Expres. De compet,itie staat op het punt van
beginnen zodaL sporthal Rozengaarde de komende maanden op de donderdagavon-
den en zaLerdagen liieer druk bezeL zal zr;n met wedstrij«len van Orj-onteams.
De eerste teams waren al- iet,s eerder begonnen, dit in verband met de Liu-
ropese Kampioenschappen voor landenteams in september/oktober 1985.
De eredivisie zal vroeger dan normaal zryt beëlndigd en zowel bi3 de dames
als bij de heren volgt er een mini-competitie voor de eerste vijf teams van
de rangh3st en het Nederl-ands Team. Door deze opzet vinden enkele normal-e
competitiewedstrijden plaats op doordeweekse avonden. In dit nummer vrnd
je ook informatie over entreekaarten voor de E.K.

Aan net einde van het afgelopen seizoen konden we opnieuhr een landskampi-
oen begroeten, Martine Swennen schreef erover.

Verder kunnen jullie een interview lezen met Norbert Mei;er, aI jaren een
steunpilaar van heren 1,

Dan is er momenteel- een p.-r. (public relations) commissÍe binnen de ve-
renigrng werkzaam die beki;kt hoe de p. -r. zaken van Ubbink-Orion behar-
tlgd kunnen worden. Onder deze p.-r. vall-en de ubbink-orion Expres, de
Mrni LJxpres en berj-chten die uitgaan naar de regionale pers. Om aan enke-
l-e wensen te kunnen voldoen, zoekL deze commissie leden die een steentje
willen bijcragen. Ook jeugdleden zrjn welkom, bijvoorbeeld in de ploeg die
zorgL voor heL rapen en nieten van het clubblad. Iedereen die zijn medewer-
king wil verrenen kan informatie krisen bij R. wiggers, ter .32292 of bij Bas
Bloem, teI. 41885.

Tot slot het volgende: nog steeds bliJkt dat niet iedereen zijn verhutzlng
doorgeeft aan de vereniging (of veel te raat). Geef dit s.v.p. op tijd
door aan R. Hofland, zodaL je ook de orion Expres op je nieuwe adres
krijgl.

Bas Bloem
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Automatisering contributie
Op de jongste ledenvergadering is besloten om de conLributie-lnning te au-tomatiseren. Dlt bespaart het bestuur veet- (overbodig) werk en bovendien
komen de centen veel regelmatiger binnen. Ook een achterstand 1n de beta-ling kan op deze manier worden voorkomen.

Om deze automatisering te doen slagen is jullie medewerking nodj-g. In deOrion-Expres zit, een incassomachtiging. Het bestuur verzoekt alle ledenvriendelijk om deze machtiging Le tekenen, zodaL de contri-butie automaLisch
van ul^I bank- of girorekening wordt afgeschreven. Dit heeft dus voordeelvoor de vereniging maar ook voor uzelf. U hoefl zelf niet. meer aclie teondernemen! u bh.lft uit,eraard wef zelf de baas over uw rekening en heefthet rechL binnen eén maand na datum van afschrijving hel afges.à""uun .on-t'ribut'i"ebedrag te doen terugboeken. Het bedrag wordt zonder meer terugge-storL door bank ofl giro. Ook heeft u het rechi om een afgegeven machtigingin Le trekken.

wij vertrouwen erop, oat alle ubbink-orion leden zullen meewerken in hel be-lang van de vereniging. Als de machtiging is ingevuld, wil-i u dan zo vrlen-delijk zijn om dit af te geven aan één van-onre bóstuursleden.
Hun adressen vindt u elders in de Expres. Ook op het redactie-adres kuntu de machtiging kwijt. Wilt u deze machtiging zo snel- mogelijk inleveren (inieder geval voor 1 Sanuari 1gg5)

Bij voorbaat dank !: Het besluur.

Senioren ( Geboren
Jeugdleden geboren

L/n 31
Jeugdleden geboren
Rekreanten

vóór 1 januari 1966)
in de periode '1 januari 1966

december 1 969.
op of na 1 januari 1970

J tYlt--

/'150,--
Í108,--
/130,--

pen-

U dan s.v.p.
wel-ke periode.

Bovenstaande bedragen zijn inklusj-ef de bondskontribulie zod,at men
deze in de toekomst niet meer apart behoeft te betaren.
Dit houdt in dat de feitelijke kontributie niet is verhoogd doch
dat de bondskontributie in de verenigingskontnibutie is opgenomen.
Dit heeft, het voordeel dat een groot aantal mensen aIs coaches,lijnmensen,ledenadministrateur en penningrtreester van een boel admi-nistratieve rompslomp af zUn en de leden de bondskontributie gelei-
delijk over het jaar betalen en dit niet meer in éón keer behoevente doen
De Elaling ,an de kontributie dient aIs volgt be geschieden:
a. A1s men het jaarbedrag in 4 termijnen wenst te betalen dan moetdlt gebeuren voor 1 maarb, 1 mei, 1 ju1i, 1 september.
b. Per half jaar: voor 'l maarL en voor 1 september.
c. Per jaar: voor 1 maart.

P.S.: u kunt betaren: per giro nr.39sT446 t,.n.v. SV ubbink-orion.
Per bank nr.93.60.37.318 t.n.v. SV ubbink-Onion.

rnlichtingen worden u gaarne verstrekt door Mevr. r. Booy,
AnlillensLraaL 34, Doetinchem, te1. 0U340-26938 of door de
ningmeester te1. 08340-24618.
A1s U voor meerdere leden uit één gezin betaalt wilt
bU de betaling vermelden: voor wie, hoeveel en voor
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Het is zaterdag, rond het mtddaguur. De herenpToeg van UBBINK-ORION bereidt
zich voor op de eerste thuiswedstrld van dit vollegbaTseizoen.
Na een lichte ochtendtraining verzameTen de mannen van Leo GroeneveTd bij
Dinnedal- aan de Terborgseweg, het yaste adres voor de voorbereiding.
Fred toont zqn bafvaardigheid op het groene l-aken, Gerard l,eest het Atge-
meen Dagbladt Bert stoeit met de gokkast (of andersom) Anderen kijken toe,
wachtend op de faatkomers en àet hapje. Een van hen is Norbert Meger, de
man van het volgende verhaal. A1 9 jaren araait hij mee in de hootdmacht,
onopvaTTend, bescheiden, maar altijd nuttig.

Norbert Meiier
Hoe ben je bij Orion terecht gekomen'/
Norbert:ftMel Smash degradeerden we uit de derde divÍsÍe en Orion promo-
veerde naar de tweede divisie. Jack van Veldhuizen, de uoenmalige coach
informeerde of ik lnteresse had. Dat had ik wel, want ik wilde hogerop en

bij Orion zag tk daar we1 kans toe. BovendÍen kende ik Pim en Fred al van
het Nederlands jeugdteam. Toch verliep de overgang nogal stroef, Smash

had en moeiLe mee dat ik naar Orion vertrok. Het eerste seizoen gtng mak-
keliSk, het was een vriendenteam en ook het spel liep lekker. We spee.l-den
3-3, met drie spelverdelers dus en werden i<ampioen.rr

Welk seizoen blijft je het meesle bij?
Norberl:"Dat was het seizoen waarin ik niet zo veel- speelde, maar voor het
team wel flunktioneel was. Ik zaL rn drenst en trainde minder. Bert Funk
wisselde me regelmatig in, in het achterveld om te pass-en. Ik sterde mij
daarop in, ook omdat Pim en Gaby als spelverdeler boven mij de voorkeur kre-
gen. Dat stap;e Lerug moet kunnen en het, beviel me goed.

Je maakte veel- trainers mee, verleJ- daar eens over?
NorberL:"Pi-eter Murphy was goed, hr; introduceerde het speIIeL3e waarmee
we jaren vooruit konden, het draaide altijd en de andere traÍners teerden
daar op. Quique EdelsteÍn trachtte vooral lechniscn wat bij le schaven, hij
werkte aan de individuele techniek, dat ging ook goed. De andere trainers
vond rk mrnder, hoewel na een eerste gesprek het nog wel aardig 1eek.
Maar je moet niet vergeten dat Orion een lastige ploeg is om te lraÍnen,
we zijn a1 jaren samen en soms kende een trainer te weinig achtergronden.r'

Welke speler, waarmee je bU Orron rn eerdere seizoenen speelde, zou je nu
kunnen gebruiken?
Norbert:ttKoos oI: George, dat waren toen spelers oie het team konden dragen.
Ii< weel niet of dit nu nog zou kunnen, maar toen hadden ze vooral op hel men-
tale vlak veel waarde. Andere spelers zoals Don Saxton of Jon Uriarte zijn
te xort hier geweest.rr

Norbert over zijn nieuwe trainer Leo Groeneveld:"In de Gelderl-ander las ie-
dereen aI dat Leo zrch geaccepteerd voelde. Dat is-tie ook, elgenli;k aI op

hettrainingskamp op Ameland. Zijn optreden naar de groep is goed. De groep
heeft ook voor hem gekozen. Hoewel Leo op dÍt niveau geen ervaring heefl,
is zijn inzeL en wil groot. Hij was bij de EK rn de DDR, dat spreekt voor zijrr
leergrerrgheid op vplleybalgebied, welke trainer onderneemL zoteLs?
Leo doorbreekt eindeh;k ook het patroon van Pieter Murphy, dat is erg moei-
l-r3k. |,tisschlen kan het ook wer voordellg zijn, want hi.j heeft de spelers iets
nieuws te leren.
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Hoe bekijk je het nieuwe 1-5 systeem?
Norbent:trToen her team voor het 1-5 systeem koos had ik eerst, de nei-ging
om i-ets anders te gaan doen. Eén spelverdeler kan er nu maar in het veld
staan en met Pim aIs set-upper van het Nederlands team gaf ik mezelf min-
der kansen. Leo.l-iet vooral-snog open wie de eerste man zou zijn, zelf vind
ik het belangri3k dat je niet te vast met 6 basismensen moet werken. In het
verl-eden bleek wel eens dat bij blessures proolemen rn het veld kwamen door-
dat, de wissel-s te welnig vertrouwen genoten en te veel- aandacht glng naar
de blessures. tn de voorbererdÍng speelden we evenveel in de ro1 als spel-
verdel-er, beiden kunnen we het aan. Toch funktioneert het systeem nog niet
optimaal, het is de bedoelrng dat we meer lengte en kracht aan het net krijgen
Dat komt er niet uit op dit moment, het moet nog komen.

Je prognose voor de eerste vi3f ploegen dit seizoen.
Norbert:r?Brother Martlnus is.menLaal erg sterk en ze hebben een goed lnge-
slepen spelpatroon. Speltechnisch kunnen we geli;k ziyt, maar nun grotere waÍ'fel
op het juiste momenl geeft vaak de doorslag. Dal missen wij. Starlj-ft is met
veer routine ook erg sterk, Deltalloyd heeft een nj-euw en goed team. Ubbink
Orion zit bij de eersten en ik denk ook Brevok.'t

Om bij Ubbink Orion te kunnen spelen ben je veel reistijd kwijt, is dat be-
zwaarl4k?
Norbert: ilVoor mij is dit een zwaan^regende factor. tk ztL met een school- in
Deventer en i-n rs-Heerenberg en met een gezín. Het volleybal erbij neemt
veel tijd in beslag. Als ik een gegarandeerde bankplaats nad gehad, was ik
zeker gestopt met votl-eyballen. Soms rijd ik per week zotn 1.000 tot t.20Okm.
tussen Devent,er, 's-Heerenberg, Doetinchem en mijn woonplaals Eoe. Er z1yr da-
gen dat ik mijn kl-eine knul- van'12 jaar niet zie. Ook voor Paul-ien 1s dat moei-
Lt]<., zij zit thuis zonder auto, terw:.;I ik mi.jn werk en vo1leyba1 heb. Ik moet
echL afwegen of het aflemaal kan. Gelukkig staal Paulien er volledig achter
en is de groep bij Orion leuk, dat geeft een kick om te blipen spelen,,

rij Brother Martinus pakken ze heL dit seizoen v;at profflessioneler aan met
o.a. middagtrainingen, kan dat bij Orron ook?
Norbert:rrDe groLe kracht van ons 1s altijd de homogenitelt geweest,, de kern
bleef bij elkaar en de meesten zijn Doetinchemmers of komen vlak uit de buurt.
De spelers hebben veel contacL met elkaar. Mel veel aangetrokken spelers
xrijg je een ander beeld. Orion is sterker met iets minder trainen en een a-
vondje uit. Met meer tratnen heb je speltechnisch vrel- voordeel op den duur
maar bij ons zal het niet kunnen. Ik betwijfel of de animo hiervoor ook aanwe-
z:-g i-s. Brother Mai'tinus is uníek w..t dit betreft.

geen nieuweling meer

In aI die jaren dal je bij Orion speelt, heb je in vergeti3king met leamgeno-
ten weinig in de publiciteit gestaan. I,^lat vind .1e daarvan'i
Norbert:rrIk denk dat hel komt omdal ik misschien het mÍnst spectaculair
spee1, i-k vergel4k me wel- eens met inlL-m Jansen van Feyenoord: altr3d aanwe-
zj-g als je er moet zijn. Ik val ook niet op bij het pubtiek vanwege m.3n waL
mindere aanval en ik verdedig níeL zo spectaculair als Gaby Sa1tare111, die
had een r-mage bij de mensen. Ik merk I t bijvoorbeefd aan reacties ln de kennis-
senkring dat ix niet zoveel in de xrant sta. Eigenlijk zit lk er niet mee, het
hoeft voor mij niet. Het is wel eens leuk al-s je in de belangstelling staat,
maar de verslaggevers kennen mI niet. t-aatst speelde ik een goed toernooi
en slond Rene Erika in dat verslag of wat ook grappig was: in een regionale
krant nadden ze heL pas gcl-eden over nieuweling Norbert Meijer.fi

Bas Bloem
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Op zaterdag 1 6 juni werd opnieuw een Ubbink-Orion team kampioen van Neder-land. In Bussum behaalde het meisjes adspiranLen leam van Bob Wentink dezetitel.
Martine Swennen zorgL altijd voor een verslag over di-t team, of ze nu vroegof l-aat uit bed is.
Hier volgt haar relaas van een succesvolle dag.

Nederlands kampioen
Om nijn fout van de voorrondes goed te maken was ik op t6 juni aJ verrekte
vroeg opgestaan. Deze keer zou zk niet te l-aat komen! Maar het bLeek dat
ik te uitgesTapen was geweest; toen ik njj de sporthal- aankwam stond er nog
niemand. Dus moest ik weer een stukje schrijven.lsntk)
Maat goed. Binnen de paar seconden was Irma er ook al- en al gauw kwamen de
anderen ook, waaronder Annemarie, die in d,r eentje heLemaaL uit Terborg
kwam fietsen.
W1LLie kwam met haar vader aanscheuren en toen was het wachten op onze ei-
gen Bob die weer rustig te Laat kwam. Ondanks de morgenkou waren wi sne1
warm, vooral- onze l-achspl.eren. Het busje waarmee Bob kwan aanscheuren was
naneTljk green Setax-busje, zoaTs verwacht, maar de kampeerbus van A. Hordyk.
Voor degene die niet weten hoe dit qeval er uit zlet: een oud renaultbusje,
waar we met ztn negenen moesten proberen in te komen.
Tot Dieren l-ukte dat welt maar toen moest Jeanne er ook nog in en d.at ging
dus nret. Ik ben toen samen met Annemarie bi pa Bakker in d.e auto gestapt.
Verder verliep de rezs naar Bussum voorspoedig. Ondervreg zagen we al- wat
tegenstanders, die weL Lekker onderuit zaten.

Elqenlik hoef ix van de wedstrjjden zel-f niets te zeggen, want daarover stond
aL van aLfes in de krant. ILaar wat, er tussen de wedstrijaen door gebeurd.e
was eigenTljk net zo interessant. VerschiLlende ouders zaten op de tribunes
en 7n de haL zeTf Tiepen ook wat vofLeqbaLsterren ïono.
Daar was bijvoorbeetd Fred ?íelLink, Pim Raterink probeerde zljn team nog wat
nuttige aanvtljzingen te geven. Vooz niets hel-aas, het jongensteam ging raae-
loos en reddel_oos ten onder.
Maar we waren er nog nt-et. Ook Hanneke Bl-oen had. gespgbeLd van haar school_-
kamp en was hem gepeild naar Bussum. Héàr aanwijzinqen werden niet in de
wind geslagen zoaTs ju77ie gemerkt hebben.
Na de gewonnen tinal-e gingen we naar de kl-eedkamer om ons te douchen.
Voor ATC '65, waarvan we gewonnen hadden was het niet zo l-euk dat we bjj
hen in de kl-eedkamer zaten, want wjj konden de jubelkreten niet voor ons
houden. Nadat iedereen aangekleed. was, en dat duurde nogal_ Jang, gingen
we naar de kantine. We verorberden de vl-aai dte de meisjes van Vol-hard.ing
ons qeqeven hadden terwli7 de rondjes oas om de oren v70gen.
Ook waren er veel- mensen die ons Kwamen fel-tcixeren, waaronder ae groxe
vrteno.in van uilae. uuidelgk afwezig was het jongensteam, dat niet even
de moeite kon opbrengen om te bllven kljken.

rn de kl-eedkamer was het idee geboren om onderweg met z,n afl_en ergens
te gaan eten, maar omdat het thuisfront op ons wachtte, ging dat niet door.
We besl-oten om dan maar ergens patat te halen en die in de bus op te eten.
We hadden tensLotte een tafeL aan boord, nu kond.en we die mooi gebruiken.
Tussen Bussum en Dieren was et bTfikbaar geen fatsoenlijke cafetaria te vin-
den dus moesten we wachten tot Dieren. Jeanne h/ees ors de weg en al sneL
konden we onze besteffingen opgeven aan de baas, d.ie niet op zo,n inva-
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sje jngesteLd. was.
rrma en Mareille Öestel,den een portie waar wg met het hele tean van kondeneten, maat ze behieTden het allenaaL voot ziàhzelf. Lekker bunkeren d.us.
rn Doetinchem aangekomen werden we verwelkond door wat oud.ers, enkete zus-sen en door wat bestuursieden.
rn de kantine kregen we weeÍ een rondje en eer? toespraak van de heer Bl-oemen de heer Linzet.

Y::^:: 
-Zaatste kregen we ied.er een scà:tterende bos br.oenen en consumptie

gingen de eer^sten naar huis om
dat we echt Nederlands Kanpioen

We bleven nog wat nakLetsen, maaÍ aJ gauw
tàu:.s nog wat na te genieten,van het feit
waren geworden!

l,lattine Swennen

Het team bestond u:t.'sasÀz a, Trea, Jeanne, r,Iarian, rrma, willie I Erna,Martanne, Hi7de, rr'ti7Le, Jeanette, Jeanne en Martine.
loU .r"? onze ouwe trouwe coach en Hanneke was onzerrtrhd+^r

Kaarten EK'8S
Tijdens de bondsraadvergadering van 26 mei heeft het hoofdbestuur van de NevoBoalle verenigingen de mogelijxnài-o geopend om voor hun leden een behoorlijkekorting te verkriigen op de toegangsprijzen van de voorronden en B-finales vande Europese Kampioenschappen tígS.
De verenigingen die 1n de voorverkoop 3xlO toegangskaarten voor B-fÍna1es be-stellen, krjigen een kortÍng van 4a,/" op ae normfie prijzen en zo% op de prijzenvoor de ;eugd.

De voorronden vinden plaats van 29-9-tB5 L/m 1_lO'g5 in:
Beverwijk (dames )

Den Bosch (heren)
Enschede (dames )

Leeuwarden ( dames )
Voorburg (heren)
Zwoll_e (heren )

Toegangsprijzen (zonder korting) zrjn fZO,_ per avond (2 wedstrijden .19.00 uuren 21.00 uur) en een passe-partout (3 avonàen) f45,_,Voor de jeugd L/m 15 jaar resp. Í10,- en fZ5,_.De B-finales vinden plaats van 3 L/m 6 oktober in Srltard (dames) en Gronin-gen (heren). Elke finaledag kent 3 wedstrijden.
Prijzen: AvondkaarL fzo,-; dagkaarL 125,- ; passe-partout (4 dagen:) Í60,-Voor de jeugd L/n 15 jaar resp. ÍtO,- ; Íó,à0 "n 135,-De A-finales vi_nden plaats op 6 oktober Ín Àmsterdam (heren) en Arnhem (dames)Hiervoor zijn dus geen kortingen.

Reeds geplaatste ploegen voor dit Europese Kampioenschap zijn o.a.:Dames: DDR, Bulgarr3e, Ruslana, Ènn, Hongarip en Nedàrrand (met Jacque-1ine, Bianca en Monique ! )

Heren: Rusr-and, rtalië, po1en, Tsjechoslowakije, Bulgarije en Nederrand(met Fred, pim en HenrÍ! )
Zowel bij de dames a1s bij de heren komen er nog 6 landenploegen bij.
Wilt U topvolleybal in Nederl-and zien en gebruik maken van de extrade toegangskaarten, meldt U dit dan vóór ïO ofilonu" 1gB4 bij de heerman (adres zi_e elders in de O.E. ).
Meer informatie kunt, u ook vinden in het brad vorleyball

korting op
H. Penter-
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Van het conité Doetinchemse sportverenigingen ontvingen we het voJgende schtlj-
ven met informatie over de cursusopzet voot het seizoen '84-',85.
De uiterl-ljke inschrfifdatum za1 by het verstrfiken van deze Expres a7 zin ver-
strekent maar wlj ontvingen dit schrijven pas na ons augustusnummer'
Dhr. T. de Vries, Van HogendorpLaan 97, te7.24882t verstrekt meer inl-ichëin-
gen over deze cutsussen.

2.

?

CDS-cursus
A.B.O.-cursus: duur van de cursus is 12 avonden van 2luur, Deze cursus
zal worden gehouden op dinsdagavond in de bescuurskamer van Sporthal Ro-
zengaarde en begint op 16 oktober aanvang 19'30 uur' De cursuskosten be-
dragen f't7,50 per persoon inclusief het cursusboek'

Cursus Eerste hulp bi; sportongevallen: duur van de cursus is 2 avonden
van 2! uur. Deze cursus zat worden gehouden in sporLhal Rozengaarde op

dinsdag 2 en 9 oktober a.s. aanvang 19.30 uur.
De cursuskosten bedragen f15t- per persoon. Niet verplicht maar wel be-
langrijk is de syllabus, verkriJgbaar bij de docent de heer G.J.KIein-Geb-
bink, fysiotherapeut. Deze cursus omvat o.a. de volgende onderdelen:
warming-up, streching, taping, cooling down en de inhoud van de verzor-
gingstas.

Cursus Bestuurskader: bij voldoende belangstelling start begin januari
een cursus Bestuurskader rn de sport. Vermoedeli$<e duur van de cursus
is 6 avonden van 2i uur te geven op maandag- of dinsdagavond.

Hoogachtend,
De secretaris,
A. Gerritsen

lwsíJrvrgr!-J____rrriiffi_Uvv-rv-Dr'

Pas op voor diefstal

Om ell-ende en verdrj-et, te voorkomen raden wij alle Ubbink-Orion leden aan

om geen waardevolle papieren en voorwerpen mee te nemen naar de trainingS-
en wedstrijdaccomodaties .

Is dit niel te vermijden, neem dan je spullen in je sporltas mee de zaal
in, waar je er beter oP kunt letten.
Een gewaarschuwd man

8
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Wist U dat.. r.,
- onze dames zaterdag 3 november in oehàrken tegen Helsingor spelen?

- zaLerdag 10 november de return is van de Europacup ontmoeting?

- bij winst tegen de Deense ploeg aangetreden moet worden tegen de winnaar
van het duel Rode Ster praag en Mladost Zagreb?

- deze (eventuel-e) ronde begint met een thuiswedstrijd op zaLerd.ag 1 decem-
ber?

- de return plaatsvindt op B december?

- als we dan nog meedoen Legen Olympia Ravenna ( Italië ) spelen?

- Bart van. Halteren mer jong oranje naar crermont-Fercand (Frankri:k) is
geweest?

- hij daar een eervolle 5e plaats behaalde?

- nog nooit een Nederlands Leam zo hoog eindigde?

- Bart en de anderen volgend jaar aan de Wereldkampioenschappen meedoen?

- deze in It,alië zulJen zrgt?

- wij enkel_e bekenden tijdens de O. S . 1n L .,q. zagen?

- dit Don SaxLon(Canada,4e plaats) en Bernard Rajzman(Brazirië,2e ptaats)
waren?

- wij Jon Uriarte(Argentinië,6e plaats) misten?

- mi-ri-am en Jos Pasman ook in L.A. waren?

- zij helaas geen vo11eyoal zagen, maar wer voetbar en hockey?

- Piet de Bruin(voorztLLer NeVoBo) ook daar was?

- hi3 alles tréé1 mooi vond?

- heren 2 zLch serieus heeft voorbereid op de competitie ?

- zU een trainrngskamp hadden in Harfsen?

- deze 1ui ongeveer 1] uur nodig hadden om de tent op Le zetten?

- Popie-Jopie de lucht,bedden opblies?

- Erik V. de l-eiding op zich nam?

- de heren zo hard trai-nden daL zij beide avonden ar om 12 uur sriepen?

- het camping-waLer zo vies was dat er t s morgens nauwelijks werd gewassen?

I



- Jacqueline Schimmel op 22 juni haar 1Ou-ste Ínlerland speelde?

- deze wedstr5d in en tegen Canada was?

- Pim Raterink op exact dezelfde dag zijn 100ste inberland afwerkte?

- hij dlt presLeerde in de wedslrijd tegen oe DDR?

- dit toch wel- zé6r Loevallig genoemd mag worden?

- geen van beide de weddenscnap die hierop stond heeft gewonnen?

- br; dames 1 Crista Muller de opvolgster is van Uart-a Manschot?

- ook Urista van Longa t59 k:"tam?

- Boudien Dokler spoorloos bleef?

- Gerrit Jongebloed dames 1 uitnodigde voor een barbeque?

- de dames+aanhang l-ret kl-oolschieten?

- dames 1 gezellig met heren 2 naar Leeuwarden is geweest?

- de dag met een aanrijding begon?

- beide Ubbink-teams beslag legden op de 1e pn:.3s?

- enkelen rs avonds bij hel koud buffet enorm nebDen gebunkerd?

- Friezen oeter kunnen schaatsen dan feestvieren?

Leo Peters, halmanager
A1s opvolger van Aart van der Linden voor de organisatie i-n de hat bij de
thuiswedstrrSden van dames 'l en heren 1 is bereid gevonden Leo Peters, Kuy-
perlaan 1. fn samenwerking met de jeugdteams zorgL hij ervoor dat de recla-
meborden, tribunes, telbord, scheidsrechtersstoel, enz. enz. op tijd op de
juist,e plaats staan zodaL onze eredivislewedstrr-;den vlekkeloos kunnen ver-
1open.

Pasfoto op je kaart
Dit jaar kunnen de lidmaatschapskaarten weer worden afgehaald om daarmee
vrije toegang te hebben bij de kompetitie- en bekerwedslri;den van de vere-
n i oi n o

De vrije loegang geldt echler niet voor Europacupwedstrijden.
De kaarten waren voorheen sLrikt persoonli;k. uit blijÍ't ook zo. Om hier rn

betere contr6le op te hebben, hebben we noodgedwongen het volgende besfuit
moeten nemen. Met ingang van dit seizoen (tB4-rB5) moet op de kaarl- rn pas-
foto van de elgenaar van de lidmaatschapskaart.
Het afhalen van de kaarL kan gebeuren voon de thuiswedstri.jden van de eer-
ste teams van Ubblnk-Orion, of iedere donderdagavond :-n oktober tussen
19.15 uur en 21.00 uur.
Voor de jeugd is er een mogeli3kheid om hun kaart af te halen op nun wed-
strijddagen (in oktober) lussen 10.30 uur en 12.00 uur.
Neem dan 'n pasfoLo mee, want zonder foto op lidmaatschapskaarL geen vrije
toegang meer. J. Bloem
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Op het congres van de FIVB van augustus I.l. in Los Angeles ziJn enkele
wilzigingen van de internatlonale spelregels aangenomen.
De Nationale Spelregelkommissre heeft het volgende overzjcht opgesteld
van de wilztgingen, die van direkt belang ziln:

Regel 2.1.: Toegevoegd; het net moet van donkeÍ materiaal zi)n vervaaí-
drgd.
Regol 2.3.: Toegevoegd: De antennes moeten om en om tegen het net
woÍden aangebÍachl (opmeÍkrng: dus een antenne aan de kant van ploeg
A, de andere aan de kant van ploeg B).
Regel 5.1.2.: De hoogte van de borstnummers js gebracht op tenminste
10 cm.
Regel 5.5.: De breedte van het schildle van de aanvoerder is gewilzigd in 2
cn't.
Rogel 9.1.3.: De tekst rs aangevuld en luidt nu:
'Na her overhandrgen van het opstellingsbriefle aan de teller is, behalve bij'
een veÍgissing oÍ veízuim van de teller, geen enkele verandering in de op-
stelling meer toegestaan. Als er een verschil is tussen het opstellingsbrieÍ-
Je en de werkeliJke opstelling van de spelers in het vetd, moet dit voor de
westrud woÍden gecorrigeerd door de opstelling in het veld in overeen-
stemmrng te brengen met die op het opstellingsbrieÍ1e. Hierbij wordt geen
straí opgelegd. Als.een oí meer spelers in het veld niel op het opstelltngs-
bneÍle genoteerd is (ziJn), moet de ploeg dit, zondeÍ dal een stral wordt
opgelegd, corrigeren. Als echler de coach de speler(s) in het veld wil hou-
den. moet hij wisseling van oe speler(s) aanvragen. ln dit geval wordt de
ploeg belast met de noodzakeIjke spelerswisseling(en).,
Regel 15.3.2.: De tekst is aangevuld en Iuldt nu:
'De bal mag meerdere delen van het lichaam aanraken, mitl tlil gelijktijdig
zjchtbaar is. Als de bal niet bovenhands met de vrngers wordt gespeeld,
zrJn brj het vooí de eerste maal spelen van een bal, die van íle legenpartij
komt, opeenvolgende aanÍaktngen loegestaan, zelís als de bal werd ge-
blokkeerd.'
(Opmerkrng: globaal gezegd betekent dit: Tenzil de eerste van de tegen_
partit komende bal bovenhands op de v'ngers wordt gespeeld, fan ei bil
her spelen van een dergelijke bal geen sprake ziln van een Íout in de tech-
nische balbehandeting. Drt geldt zowel bij het opvangen van de opslag als
rn een ralley.)
Regel 18.1.2.: De tekst s urtgebrero en iuldt nu:
'De aanval rs aÍgerond, zod(ade bat het vedikale vlak van het net geheei ts
gepasseerd oÍ door de blokkeerder ts aangeraakt.'
Regel 19.3.2.: De tweede ztn rs vervatlen, zodat oe volledtge teKst nu lu dtl
'Het blokkeren Over het net is toegestaan, als de bal wordt geraakt, nadat
de tegenstander ztln aanval heeft urtgevoerd.'
F,egel 19.5.4.: Njeuwe regel: 'Hil de opslag van de tegenpartu blokkeerl.'
(Opmerking: Het blokkeren van de opslag is dus nadrukkeiilk verboOen,)
Regel 20.6.: Nieuwe íegel, die een indertijd door de NSpK gedane uit-
spÍaak tenret doet: 'WANGEDRAG VOOR EN TUSSEN SETS.
Wangedrag, dat plaatsvindt vooÍ oí lussen sets in, wordt overeenkomstig
Íegel 2O.4. bestraft. De maatregelen worden in de volgende set loege-
past,'
R6gel 22.4.1.: Kleine aanvulhng: HiJ kontroleert de opstelling ook vóór het
spel.

Scherdsrechterstekens: Er ztJn drie nieuwe tekens ingevoerd, en wel:
voor resp. de 1 e en de 2e scheldsrechter:

Enkele Íegels zrjn redactioneel rets aangepast en bovendien zijn de regels
4, 5 en 6 gehergroepeerd en dus ook nieuw genummerd. lnhoudelijk iadit
echteÍ niet van belang. BiJ de herdruk van het spelÍegelboekje zal dit wor-
den meegenomen.

Spelregelwijzigingen

de bal spelen
of
toestemming voor
opslag

R.21.2.1

(E) rlt
-Í" lln
_JL \t ).

t-\ 'tl
de arm hefÍen aan de kant van de
ploeg aan de opslag

van speelveld
wisselen

(E)

(-r)

de armen voor en achter het lichaam
hetfen en rond het lichaam draaien

Voor de [jnrechters:

geen beslissing
mogelijk

de armen voor het lichaam kruisen

lnvoeringsdatum
Het hooÍdbestuur heeft rra spoedberaad met enkele betrokkenen het vol-
gende bepaald aangaande de invoenngsdatum van de hierboven gepubli-
ceerde wijzigingeni
1. KonÍorm de slatuten van de FIVB woÍden spelregelwijzigingen 3 maan-

den nà het kongÍes, waarop ze goedgekeuÍd àjn, van kracht. Voor Ne-
derland geldt de aanvang van de diverse kompetities '84-'85 als in-
gangsdatum.

2. De wijzigingen gelden vooÍ zowel de nationale als de distnktskompeti-
ties.

3. Distrikten, die ernstige probiemen ondervrnden bij de rnvoering van de
wrjzigingen voor de komende distriktskompetitie krijgen van het HooÍd-
bestuur toestemming om een latere rngangsdatum toe te passen. Deze
dispensatiemogelijkheid staat open tot 1 tanuari 1985, de datum waar-
op heel Nederland volgens de aangepaste regels moet spelen.
Distrikten, die gebruik wensen te maken van genoemde dispensatie-
mogeliikheid, drenen dit voortijdig aan het HooÍdbestuur te melden. Dit
is van groot belang voor de behandeling van protesten.

4. Algehele dispensatie woÍdt vooÍhands verleend voor de wiizigingen in
de artikelen:
2.1 . (kleur net)
2.3. (piaats antennes)
5.5. (schildle van de aanvoerder)
5.1.4. (nummering van speelshrrts).
Wel wordt geadvrseeíd bij aankoop van nieuwe shirts rekening te hou-
den met laatstgenoemde wijziging. Het hooÍdbestuur zal zich beíjveren
om deze dispensatie ook voor EuropacupwedslriJden doorgevoerd te
krijgen. Zoals reeds aan de betrokkenen is meegedeeld worden ook
deze EC-wedstrijden volgens de nieuwe regels gespeeld.

Copy vóór 1 november
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Van het distrikt
net distrikt Oost-Gelderland, met name de sektie arbitrage is op zoek naar
neutrale scheidsrechtersbeoordelaars. Zij willen een groep mensen hebben, die
namens de D.S.A.r voorzien zUn van een D.S.A.-legitimalie, neutraal en ge-
richt bepaalde scheidsrechters gaan beoordelen, heLzil op verzoek van de ve-
renigingen, of de scheidsrechter, of de D.S.A..

Arle beoordelaars worden gericht door de D.S.A. aangewezen en er zal conlacl
zi.jn over de te oeoordelen wedstrijden. Ook wordt in de loop van het seizoen
een bijeenkomst georganiseerd met de oeoordelaars. Reiskosten worden vergoed
volgens de regeling voor scheidsrechters, dus f0,25 per kilometer.

Belangstellenden kunnen zich melden bij onze nieuwe scheidsre öterscoördina-
tor Cor Karels, telefoon 42886.

De D.S.A. vraagt levens of hel aan de coördi-natol gezonden bericht onder de
aandacht gebracht kan worden van spelers, coaches en begeleiders. Bij deze
dus.

t. Laat uw scheidsrechters geen wedstri,jd fluiten die niet overeenkoml meL
ztyt of haar code.

2. Beoordelrngsformulier :

a.Wilt u er op toezj-en dat de formulÍeren volledig worden ingevuld.
b.Bij voorkeur nret dlrect na een wedstrijl in verband met eventuele emo-

ties.
c.Voor commentaar de ru:-mte I'opmerkingen" geDrurken. Korte maar duide-

1Í3ke omschrijving gewenst..
d.Coördinator controreert de formulieren vóor het insturen.
e.Bespreek de beoordeli-ng met de scheidsrechter na terugzending.

Volgens arti-kel 7.6 van het nieuwe arbitrage-reglement drenen beoorde-
Iingsformul-ieren uiterli3k'14 dagen na de wedstrijddata in het bezit te
zijn van de D.S.A. (zie punt 4).

Als een scheidsrechter 5 voldoende beoordeli-ngen heeft in de klasse ho-
rend bÍ3 de code, volgt promotie. Uw scheidsrechters kunnen dus binnen
één jaar enkele codes hoger komen.

,l

4.

5. Heeft volgens u een scheidsrechter een
capaciteilen, wilt u dit dan melden br3

6. lndien u een scheidsrechter rtneutraaltr
dil dan ook schrÍflteh3k br; de B.B.K..

te hoge code, gezien zijn of haar
de B . B .K. , liefst schrif teri3k .

wil-t laten beoordèlen, meldt u
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De verplichte sportkeuring wordt per 1 januari a.s. afgeschaft, hetgeen er
op neer komt dat deze in de praktíj< nu reeds niel meer bestaat. Het dis-
trikt oefent er geen controle op uiL.
Het blijft in de toekomst mogeIi.3k een medische sportkeuring te ondergaan.
Dit acht,en wij aanbevelenswaardig. Het al- of niet laten keuren is nu vol-le-
dig ter verantwoording van de leden resp. de ouders van leden.

Het adres waar men een keuring kan aanvragen is:
Mevr. Boschman
ttastanjelaan 22
7004 AK Doetinchem
Te]. 08340 - 26493

De sportkeuring via dit Bureau Medische Sportkeuri-ng kost Í-tO,- voor leden
L/n 18 jaar en Í18,- voor de ouderen. (Uiteraard kan men ook bij de huisart,s
terecht, dit za1 waarschijnli3k iets duurder zijn).

qeieïófrudilt;

Dankbaar en birr zrln wij met

de geboorte van onze dochter

en ons zusje

?anecea

Ludwien, R mmert,
Boy, Dennis en Nardy Lonink

Gerstdreef 88
7006 LN Doetinchem

Doetinchem, 3 september 1984

De ledenadministratÍe wordt thans gedaan door H. Hofland, Einthovenlaan l7
7002 HE Doetinchem, lel. 08340-33209.
Aanmel-dingsformulieren moeten dus bij hem ingeleverd worden (met pasfoto).
Bondscontributie en keuringsbewijs hoeft niet meer.
Ook afmeldingen moeten schriftelijk naar de heer Hofland.
Voor aanmeldlngsformulieren en afmeldlngen dus nlet meer naar het secreta-
ni eat
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Adressen van de bezorgers
WUk 1 : RonaLd Rietman, Varsseveldseweg 25, te1. Z56TO
Wijk 2 : Jeanet Mulder ,Zjoekowstraa t 41 , LeI. 24746.

Paul- en Jeanine schotanus, vonderstraat 230, ter. 3206g,
Dorien Folkertsma Burg. Kehrerstraat 43.

WUk 3 :Luc en Erik Wortelboer, Schimmelpennicklaan 9 , teI. 30053.
Wijk 4 : Monique Stoverinck, Kastanjelaan 44 , tel. 42969.
WUk 6 : Marco Boone, Salemate 44, te1. 3241 1 .
Wijk 7 :Henny v.d. BeIt, Nelsonstraat B.
Wijk ! :Sven Booy, AntillenstraaL 34, te1. 26938.

Peter Neervoort, Krulsbergseweg 1 90, teI. 23516.
Claudia Derksen, Loolaan 11, te1. 30768.

Copy vóór 1 november

Bestu u r

VoorziLLer : Roel Booy
Antillenstraal 34 LeL.2693B

Secretaris: Henk PenLerman
v. Hogendorplaan 92 te1.23069

Penningmeester: Jan Bloem
Groen van Prinstererlaan 14

LeL.2461B
Leden :

Hennie van Haarlem
Zuivelweg 89 teI.2580 1

Martin Beijer
". Molengaarde 45,Doesburg tel.08334 -37 12

Cocky Linzel
Monte Casinostraat 6 te1.33 1 40

Ruud HoÍ'Iand
Ernthovenlaan 17 te1.33209
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