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Voorwoord

Ïn iiet derde nummer van Ubbink-Orion Expres biedt de redactie jul1ie een
verscheidenheid aan van verhalen. Vooral- de jeugdafdeling komt goed uit de
hoek mei nieuws van hun teams. De pupillen van de Huet stellen àich voor
en er zijn inzendingen van de jongens-junioren, meisjes c en mej-sjes-D.
Louw Fokkinga verdiepte zich in de scheidsrechtersmaterie, met name was hijgeÏnteresseerd in de eredi-visie. Vandaar ziln interview met B.Kamphorst,
onlangs fl.oot. zij de herenwedstrijd ubbÍnk-orion - pvclBrokkeer.
Verder een vraaggesprek met Theo Boekhorst, lrainer van het tweede dames-
team er: ook zond de redaklie een journallst mee naar Denemarken om de a-
vonLuren van hel eersLe te vereeuwigen.

De peni-ringmeester verheugt zich over heL aantal groene kaarljes dat is
ingestuur"d voor eeu automatische afschrij,ring van de contributie. KiSk evenof dg.machtiging de deur uit is, zo niet, stuur deze dan in ieder gevatin vóór 1 januari 1985. (zie paglna Cont,ributie).

De verhuizing van onze off-seL machine wi1 i-k ni_et onvermeld
Dank aan de leden die hebben meegeholpen met deze zware klus,
zonder aan wi-lco Bongers, hel brei-n achter de operati_e. Zonder
en praktische hulp hadden we het zeker niet gered.

Op vrijdag 2 1 december organÍseert een aantal leden een gezellige avondvoor ubbink-orj-on. Noteer deze datum alvast, vanaf half negen ï" ", ""nprogramma Ín de hal- en in de ruimte achter de kantine. Ook het zwembadstaat, ter beschikking. Het beroof't, dus een gevarieerde happening te wor_den. Het exacle programma wordt L.z.L. beken,l gemaakt. Niót verleten dusvrijdag 2 i december.

Zaterdag I december speelt dames 1 de eerste wedstrrjd voor de eersteronde in de Europa-Cup toernooi. Tegenstander is hoogstwaarschljn1i;k RodeSter Praag (of Mtadost Zagreb moet voor stunt ro"gunl. Als undJrdog kanOrion de hulp van het thuispubliek goed gebruiken.

Bas Bloem.

laten.
in het bij-
zijn advies

21 december: Don't forget!
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orion spise splints fra bund
Als landskampioen mochten de dames van ubbink orion voor de .eerste keer meedoen aan de Europacup 1. Er werd geroot tegen irlt-"rààr.""àà *tï* Helsingöruit Denenmarken. Bij de thuiswedstri;o op 10 november lazen g'uiri.e ar heb ver-slag van Ina Gerrits.Hieronder wordt het een en ander nog wat duidelijker.

De plaats HersÍngör ligt 40 à 5o xm reízen van Kopenhagen. Het heeft onge-veer 56'000 inwoners en is in Denenmarken de belangri]<ste oversteekplaatsmet de boot naar Zweden. Deze oversteek kost zeer weinig en duurt maar 20minuten' vanaf de jeugdherberg waar wij verbleven, geregen aan het rrstranrt
was het een prachtig uitzicht op Zwedàn. Een aantai *ensen van onze groepvulden de schaarse tijd dan ook met frZweden ki,fienr.De inwoners van het àan de overkant van het iiater liggende Helsingborg be-zoeken HelsÍngör regelmatig. De berangri$<ste reaen hiervoor is de drank.voor onze begrlppen is de sterte oranÈ in Denenmarken duur, maar t,och wa-nen er in de binnenstad van Helsingör diverse drankzaken voornameliSk ge-richt op de Zweden' ook de Zweedse jeugd onderneemt de oversteek naar De-nenmarken op zaterdagavond meesta] ó* io soeor{;op te kunnen stappen.

Hoe valL nu een vergelÍ$<ing van deze verenigÍng uit met onze verenÍging(beiden landskampioen bij de dames)? KFVM Heisilgör Ís echter nÍet een vor-reybalvereniging op zich maar een z.g,n omni-vereniging, waar dus d1versetakken van sport worden bedreven. op de vraag hoeveel l-eden de volreybal-,tak nu had, kreeg ik diverse verschÍltende antwoorden, taten 
"" ;;;"à;*i""t-maal 100 houden' volleybal staat in Denerimarken e:.geníigr< nog in de kinder-schoenen, de grootste concurrent is het handba]. »à spón"orÏng--rigt echberwel wat gemakkeriJkerl wat te denken van meerdere reclameteksten op o.a.shirt, palen en de bovenrand van het net(!). Oot< zijn er veelvuldig reclame_borden in de hal aanwezig waarvoor grif gerd betaard wordt.Het geld voor deze Europacupwedstriid *""à ui;""ngebracht door een aantalzeer trouwe supporters o.I.v. mone]rmaker en-,oe àan van de vrotte babbel,Jens Peter Jensen (de subsidies in Denenmarkur, ,ii,, *i"iJàriï]""-

De bedoeli-ng was om om half zes in de ochlend te vertrekken. Mee gingen deons bekende selectie + begelelding, bestuursleden Booy, Hofland 
";-;à;"À;_-tekendeenjourna1istenDickVisserenRoe10osterink".Het verbrek werd pas 6 uur omdat we de bus 3x meenden te horen maar hlj tochniet verscheen (iets wat volgens de chauffeur klopte) terwijl ook een spel_verdeelster noodzakeliSk vías om te kunnen vertrekken.onder de klanken van LÍone1 Richie en Alan Parson ontwaakten de raatsten enbereikten we vrob Diisserdorf . wachtende om het vliegtuig in te mogen i,rerder door ervaren vliegers driftig tax-free ingeslagen. overigens kreeg mentoen ar het idee niet een volteybalteam mee fe hebben genomen maar een brei-team, maar dat, zal wel aan de tijd van het jaar iigg"n.-

De vuurdoop voor een aanbar m.u.t. het vliegen ging zeer snel, want om kwartvoor tien Landde het toestel van de Luftha*J. 
"I in Kopenhagen. Dit bete-kende echter niet dat we onmi-dde1iJk.de stad in konden gaan want ook daarweet men van stiptheidsakties;'i.{dg-!àg"ge kwam nj-et. Zelfs de voorzitter konniets uithalen bij een douanebeambtd,-ziJT pogin! niertoe eindigde met de woor-den:'rrhis is the first time rrm here, iu"r, à rrf"" countrylr Na een uurtje brei-en en andere spelletjes kwam dan eindeli$< de bagage en konden we met een lijn-bus het centrum in(in de bus werd nog eön soort stoelendans opgevoerd, wat
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vogral oudere mensen leuk vonden). In heb cenirum hadden we tijd om te win-
ke1en, terwijl we ook prompt een aantal Doeinchemmers tegenkwamen!

Terug op het vlÍegveld werden we harteli!< ontvangen door een aantal verte-
genwóoróigers van Helsingör. Een rondrib door Kopenhagen volgde, Iangs o.a.
óen hippiés-wifi en de beroemde zeemeermin die ongeveer nel zo groot was als
het manneke van Brussel.
Aangekomen in Helsingör werden we in een apart gebouwtje van de jeugdher-
berg ondergebracht, waarschijnl!fi een goede keus want de overige gasten had-
den nu mooi geen last van ons. In de loop van de dag maakten we kennis met
a1le andere personen die bij de vereniging hoorden en met de gastvrifteid van
de eerder genoemde Jens Peter Jensen.

De.geplande, vroege oversbeek naar Zweden van een aantal ging door het uit-
slapen al de mist in. Omdat in een jeugdherberg het ontbijt maar tot 9.00 uur
wordt opgediend werd besloten om het maar om half negen op te halen en het
in het ilhuisr klaar te zetten zodat iedereen rond tien uur kon aanvallen.
Na eenrustpauze volgde een geweldige lunch waar bijna alles verkrijgbaar was.
Toen werd het tijd om zÍch op de wedstrijtl te richten. Gezang van de groep
kondigde de taktiek van trainer René aan voor de wedstriiX, waarna de rels
naar de sporthal werd ondernomen (met nu niet Carla Manschot achter het
stuur, zLe dagboek Ina Gerrits)
De 23e Europacupwedstrijd van een Ubbink Orion-team, het jubileum nadert' werd'
in een 3-1 winst omgezet waarna volgens een goed Deens gebruik de flesjes
bier van sponsor ïuborg weer klaar stonden voor ons. \

In de avond werd ons een receptie aangeboden bij een van de sponsors, de SDS-
bank, waar iedereen die we de afgelopen dagen hadden ontmoet, aanwezig was.
Dankzij eerder genoemde sponsor kwam de stemming er snel in en gingen we de
lange nacht in met bezoek aan een disco met aardige taxi-chauffeurs die het
heimelifi nlet zo zagen zLLLen met het gezelschap Hollanders.
Terug bij de jeugdherberg was de conclusie snel gelrokken dat, wilde men op
de terugreis opnieuw tax-free inkopen, de aankopen van de dag ervoor dan
niet meer mee terug konden. Ook aan deze gezellige nacht kwam echter een
eind toen er een vriendeli!< verzoek kwam , want de bladzijde van het dagboek
vÍas nu toch wel vol. , . . .

Ontbijt en }unch werden de volgende dag ombebouwd tot een brunch waarna i-n
een hoog tempo de terugreis naar Kopenhagen werd aangevangen met een bus.
Door dit tempo ging bij diverse mensen de vis van de brunch in de maag zwem-
men, of lag het daar niet aan?
Het vervolg van de reis ging zeer voorspoedig. Er werd nog druk gepraat
over de geweldige ontvangst en begeleiding van de gezellige Denen en over de
rare fratsen die er lraren uitgehaald.
Aangekomen in Dfisseldorf werd Bianca eruit gekozen om de bagage telaten zien
aan een niet al te vriendelifl<e Duitser.Onder het zingen van het lijflied van
de dames kwam ze snel terug waardoor het laatste stukje van de reis kon wor-
den ingezet. Het zien van de ons zeer bekende sporthal betekende het einde
van een fantastische trip.

ilennie van Haarlem
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Iedere week is in de ggrnnastiekzaal op de HUET een heel enthouszaste pupiTTen-
groep aan het trainen. Over een paar jaat zien we vast enkeTe van deze mejs-
jes in het eerste damesteam optreders. itieronder volgt aTvast wat informatie
over de nr.euwe Lichting van ubbink-Orion.

Pupillen van de Huet

Fraukje Otten, 70 jaar: Ík zit nou L* jaar op voL7egba7 met mijn vriendin
Susanne, het is etg Leuk. ?fe hebben een goede trainstet en we vo7-
Tegbatlen woensdag van haLf 5 tot haTf 6 in de ggmzaal in de Ííuet.

Patricia, 9 jaar: ïk ben op vo77egba77en gegaan omdat me vadet en moedez
ook op vo77egba7 zitten. Sons kljk ik naar dames l-.

Susanne TSssen, 17 jaar: ïk zit nu 1k jaat op vo77egba7, ik vind het een
erg Teuke sport. We moeten elke woensdagmiddag ttainen, we ttainen
een uur. Soms moeten we ook een wedstrlidje speJ.en. Ïk mag nu ook
met Judith op de selectie, maandag trainen op de G.S.G.D. en dan
gaan we misschien competitie speTen.

I,Íe7anie, 70 jaar: Ik zit nog maat pas ap voTTegbal , ik vind het hardstik-
ke Leuk. ïk ben met ,Susan naar volTegbal gaan kijken, daatna kom
ik eJke week naar voL7egba7 met Susan.

Judith BisseLink, 77 jaar: Ik ben er pas, ik ben nog maar een paar keer
geweest. We hebben een hele goeie trainster. We xrainen a7tfid op
woensdag. ïk heb van een neisje gehoord dat hier vo17egba7 was.
Ik vond dat een Leuke sport dus ben ik er ap gegaan.

Martine, 9 jaar: rk ben er op gegaan ondat ik voTTegbaTlen l-euk vond.
Ik vind het heel- l-euk. Jà, ik kijk er we7 eens naat. Miln moeder
voTTegbaTt al jaren bfi de Orion recreanten. Eaat trainer was ook
WiL van Veldhuizen.

Barbara, 70 jaar: Ík zit er nog niet Tang op, ik ben er nou dtie keer
heen geweest. ïk vind het erg Teuk en wel een beetje moeiTljk. Mijn
zus heeft ook op vo77egba7 gezeten, maar ik ben er eigenTljk op ge-
gaan doar mfin vriendinnen.

Sabine Nieuwenhuis, 77 jaar: Vorig jaar oktober kon je vier weken op ptoef
vo77egba77en. Dat heb ik toen gedaan. Daarna bén ik er opgebLeven
omdat ik het een erg Teuke spott vind. ïk zit et nou bfina twee
jaar op. ?le hebben ook een goede trainster. Soms ga ik ook wel eens
kfiken naar dames 7 en heren 7, natuutTljk van Orion.

Corine Berends, 70 jaar: ïk ben in 7983 gaan vo7legba71en, ik ben gaan vo7-
7egba77en doordat we op school een boekje hadden van voLTegbaT en
daar stond in dat je in de ggmzaaT kon vo77egba77en en zo ben ik ez
ap gegaan. Ondat ik het weL leuk vind.

Judith Verkaik, 9 jaar: ïk train op de Eíuet op woensd.ag en ik krrtg 7es van
Wil- van VeTdhuizen. Ik train nou ook op maandag van dezeLfde train-
ster. Op maandag vind ik het leuker want daar Teer je veel noeilfi-
ke dingen. O, ja op maandag train ik in d.e ggmzaaL van de G.S.G.D.

De voLgende keer horen ju77ie ook nog wat vail susan (,,ik wist niet wat ik
moest schrijven,, ) en van Chantaf en i{eidi ( nurij zijn net nieuw,,).

Groetjes varr ons aLLen van de Huet"
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AutmrïïffitËsËriruË cffi ntributie
Op de jongste 1"edenvergaderÍng Ís besLoben ?rn de conbributie-inning te au-
tàmatiierén. Llit bespaart het bestuur veer (overbodig) werk en bovendien
komen de centen veel regelmatiger binnen. Ook een achterstand in de beta-
Iing kan op deze manier worden voorkomen.

0m deze automalisering te doen slagen is jullie medewerking nodig. In de

6rion-Expres zit een incassomachtiging. Het bestuur verzoekt alle leden
vriendelift om deze machtiging te tekenen, zodaL de contributie automatisch
van u!., bank- of girorekening wordt afgeschreven. Dit heeft dus voordeel
voor de vereniging maar ook voor uzelf. U hoeft zelf niet meer actie te
ondernemen! u blgft uiteraard we1 zelf de baas over uw rekening en heeft
het recht binnen èén maand na datum van afschrijving het afgeschreven con-
tributiebedrag te doen berugboeken. Het bedrag wordt zonder meer terugge-
stort door bank of giro. Ook heeft u het recht om een afgegeven machtiging
in te trekken

Wij vertrouwen erop, oat alle Ubbink-Orion leden zu11en meewerken in het be-
lang van de vereniging. A1s de machtÍging is ingevuldr wilt u dan zo vrLen-
de1ifi ziin om dit af te geven aan één van onze bestuursleden.
Hun adressen vÍndt u elders in de Expres. Ook op het redactie-adres kunt
u de machtiging kwfjt. !íitt u cleze machtiging zo snel mogelijk inleveren (in
ieder geval voor 1 januari 1985)

Bij voorbaat dank ! ! Het bestuur.

Senioren tGeboren
Jeugdleden geboren

L/n 31
Jeugdleden geboren
Rekr eanten

vóór 1 januari 1 966 )

in de periode 1 januari 1966
december 1 969 .
op of na 1 januari 1 970

í192,--

Í150,--
Í108,--
Í130,--

Bovenstaande bedragen zlin inklusief de bondskontributie zodat men

deze in de toekomsi niet meer apart behoeft te betalen'
Dit, houdt in dat de feiteLijke kontributie nÍet is verhoogd cloch

dat de bondskontributie in de verenigingskontributie is opgenomen.
Dit heeft het voordeel dat een gnoot aantal nensen als coaches t

lijnmensen,ledenadministrateur en penning'beester van een boel adml-
nlstratleve rompstomp af z1in en de leden de bondskontributle 8elei-
;;ti*-;;àr-rret jaar LetaLen en dit niet meer in één keer behoeven
te doen' 

.n rra rznnt'.i trrrl--i e rii ent als :hieden:De §!g!!4g van de kontri-butie dient als volgé te ges:
a. Als men het jaarbedrag in 4 termijnen wenst te betalen dan moet

dit gebeuren voor 1 maart, 1 mei, 1 juli' 1 September.
b. Per half Jaar: voor 1 maart en voor 1 september.
c. Per jaar: voor 1 maart.

p.s.: u kunt betalen: per giro nr.3957446 t.n.v. SV Ubbink-orion'
per bank nr. g3.60.37.318 t.n.v. sv ubbink-orion.

Inlichtingen worden u gaarne verstrekt door Mevr. I. Booy,
AntÍllensLraa| 34, Doetinchem, te1. Oö340-26938 of door de pen-
ningmeester te1. 08340-24618.
Als U voor meerdere leden uit één gezLn'betaalt wilt U dan s'v'p'
Ug a" betaling vermelden: voor wie, hoeveel en voor welke periode'
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In een tijd waari.n ons eerste damesteam volap öelangsteTling geniet js àet eens
goed om te zien llae het net ons "schaduwtean" gaat.
Jujst nu dit team trots de le:ldinE heeft in de hoogste districtskTasse vetdie'
nen zfi aanrlacht. Tt:ainer van het sËeJ js de uit Zevenaar afkomstige Theo Boek'
horst, die vaor het tweede seizoen hij Ubbink-Orion actief is.
Zi-in lietde voat het voTlegbal is groot " Naast de begeTeiding van dames twee,
traint hij het rneisjes .juniorenteam van Oost-Gel-derland, voTgt hfi de C-cursus
vo77egba7 (de hoogste cursus op .,tollegbaTgebied in Nederland) en speeJt hjj net
zfin oude vereniging irt de tweede k-Zasse. Over Theo en zgn team gaat het voTgen'
de interview"

Theo Boekhorst
Werken naar het kampioenschap!

Hoe begon je volleybalcarriere?
Theo:ttToen in r6! Labyellov werci opgericht in Zevenaar was ik actief als voet-
baller in het eerste van DCS. Ik deed volleybal sp§jj en was ook op organisato-
risch gebled in Louw voor Labyellov. Dat was een leuke periode, veel improvi-
seren en in het veld haalden we de eerste klasse. 0p een gegeven moment moest
ik een keuze maken tussen de Lwee sporLen, wanl ook de volleyballers gi-ngen
vaker trainen. Ik koos vooi" het voetbal-leri bij DSC? maar na een paar blessures
stopte ik daar. Het voetbai werd harder en vocr mi,jn baan als gymnastiekleraar
was dat niet zo gezcnd.
Met de Labyellov-heren van het tr^ieede ceam ginE her dus verder en ik bel-andde
door ziekte van een t-rainer in het lijst )e ';,-:t -,=ietrneesters. In Arnhem lrain-
de i-k ook Arnhemia en behaal,le een xanpioe n-sc:lap, i-raar ben daar niet verder
gegaan. Ik bleef tr"ai-nen en kree4 de ja:resseie:iie tran Labyellov onder mijn
hoede. Via kampioenschappen in de eersf,e <lasse en de derde divisie speelden
we in de lweede divisie. VJe draaiden er drie jaar leuk mee (4e, 6e en 7e
plaafs). fk besl-oot daar te stoppen omdat ik vond dai er eens een nieuw ge-
zíchL voor de groep rnoesL staan. Er i,raren weinÍg speelsberswisselingen ge-
weest en ik vond dal ik Lang genceg met deze groep had gewerkt. Ik had onder-
tussen de tralner B-cursus gedaan en wilde wat anders. Bij Labyellov ben ik o-
verigens nog steeds actief als speler in de lleede klasse.?r

Waarom ben je Loen naar Ubbink-Orion gegaan?
Theo: rrDj-verse verenigingen belden me in die tijd op of ik i-nberesse had .
ZeIf wilde ik graag heren trainen. Toch werd het I L tweede dames team van
Orion omdat ik daar meer mogeli3kheden zag. Enkele herenleams waar ik terecht
kon waren a1 op hun Lop, daar kon ik niet aan boui.;eri. Bij de jeugdÍge Orion-
ploeg trok me dat wel aaït. "
In je eersLe jaar degradeer"de je ui-t cie derde divisie. Hoe kwam dat op je o-
ver?
Theo: rrOp volleybal technisch vlak sLak heL goed in elkaar dus in het begin
was ik opti-mistisch. Maar er komL méér bij kijken, e? zaL te veel jeugd in het
team, ze hadden te hoog gespeeld en daar ir-i de lweede divisie veel mental-e
deuken opgelopen . Ze wareR er nog nie'r, rijp voor, i{e trainden echter keihard
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en rond de Kerst waren I^Ie ervan overtuigd dat we op derde divlsie nlveau zaten
en zeker nÍet hoefden te degraderen.Toen raakten binnen 1* week Thea, Gertie
en Edith voor een langere tijtl geblesseerd. Dat was een enorme strop. Na veel
overleg completeerden Hanneke en Roos de groep, maar helaas degradeerden wetoch. Dat kwam hard aan maar we besloten orn te gaan bouwen voor het volgende
seizoen en trainden door tot eind iunÍ. Gelukkig bleef de sfeer in de groep
goed, hoewel die ook afhankeli!< is van de prestaties. lríe zijn bwee weekenden

.op stap geweest en beëindigden het seizoen met een fietstoCht-Uarbeque."
!'Iat waren de plannen aan het begin van het seizoen?
trWe willen kampioen worden in de eerste klasrrr vervolgt de 4g-jarige Zeve-
naarderrrrhet is een gevaarli$<e uitspraak maar we trainen er harO voor en zien

' wel hoever we komen. 0p dit moment hebben we nog geen set verloren en al vijf
overwinnÍngen op zak. Als we nog in de derde diviiÍe zouden zLLLen handhaai-
den we ons zeker, maar ja, a1s lk zLe het toch als een voordeel dat wein de eerste klas spelen. Binnen de wedstrijden hebben tíe meer mogeli]<heden omte herstellen, het incasseren gaat makkelfker. Voor de ontwikkeling van despeelsters is het beter.

Hoe ziet je ploeg er op dit moment uit?
Theo:rt0p de spelverdelersplaats kan ik Saskia, Petra en Annet inzetten. op demiddenpositie zijn dat Roos, Heleen (ex-Labyellov), Karin (ex-Juventus) ensi-nds kort is de langdurig geblesseerde Thàa weer inzetbaar. Voor de positie
aan de buitenkanL ztyt Edith, Martha en soms Winnj.e.rt
Hoe zie je de funktie van rn dames twee team?
Theo:"AIs het topteam in de eredivisie speelt moet het tweede minimaal in detweede divisie opereren, w5-1 je er direct wat aan hebben. voor een vereniging -

is dat moeili!< om dat vast te houden. Vooral hier in oost-Gelderland is hetaantal concrrerende teams groot. Je bent medeafhankeliJk van het aanbod vanbuitenaf ars je hogerop wilt. voor het tweede is dat àus moeÍri!<. overÍgensis het knap dat 0rion met een kern van eigen speelsters in de eredivisie isgekomen en nu nog speert. Maar om op de vraag ter,rg te komen; het gat tussenéén en twee is tà groot,."

hlat, is voor jou het aantrekkeligce van trai.ner zin-r?
Theo:rrlk ben enthousiast voor de volleybalsport en ik vind het leuk om metgroepen iet's te bereiken. AIs gymleraar weri< je met een heel andere doelstel-ling. Naast school wil ik iets op nÍveau aoenl ik wiI iets meer kwijt dan inde les en daL kan in de sport.
Je doet de c-cunsus, een erg pittige opreiding. r{iI je hogerop?Theo:trHoewer ik geen broodtrainer Èen,-prooeer ik wei ro Ëoog'*oge1[fi te gaantrai'nen' Door mÍdder van de c-cursus taie trreo samen met o.a. Rene striekwoldvolgt,B'B.) tracht ik toch een hoger nlveau te ha1en. Ik heb nooit hoog ge-speerd in het volleybal, dus t<an it< heel wat dingen reren. Het is erg reerzaam.Ïk kon touwens aI dit seizoen hogerop in het trainersvak, maar bij dames tweewil ik eerst nog meer uithalen op vorleybaltechnisch gebiea. »ràrroor heb jeminstens twee seizoenen nodig. Bovendien i.s het zwak om na een jaar bij degra-datie op te stappen.rt

{un je Labyellov met Orion vergel[ken?
Theo:"Voor mji is dat niet eenvóuoig omdat ik de twee clubs niet in eenzelfdesituatie ken. rn Zevenaar hoorde i[ uii de verenigingsmensen van het eersteuur, je kent dan.veel.leden. Bij Orlon ben ik wat zakellger bezig. rk ken nogniet veer gezichten, Ík weet niet altijd bij wie ik moet zijn. De laatste tigt
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kom i"k gelukkig meer in contacL mel Orionlederr. Ik probeer altij<l dames en he-ren 1 te zien en ook op de donderdagavonden ri.§ ik wel- eens naàr de ha1. Bo-
vendien bezoek ik in de funktie van distriktstrainer , zo af en Loe een juni-
oren-mej-sjes wedstrijd. AJ- die contacten moeten groeien, dal komt wel. Ik hebIt hier prima naar mijn zin, er zijn goede facil-iteiten en ik heb alle medewer-king. Van het bestuur geniei ik aile vertnouw-en en kan ik zelfsiandig func-tioneren. Ik moet zeggen dat ik wel moest wennen dat ik geen eerste team train,zoals bij Labyell-ov. Daar gaaL in principe rrreer aandacht en sfeer naar uit.
Bi.j een tweede team i"s daL nu eenmaal minder, iioewel ,nlij nieL mogen klagen; westreven toch naar een professionele aanpak. il

Hoe ziet de samenwerking eruÍt tussen dames één el: twee?
Theo:'rHet conlact met Rene is prima en we bespreken veelvul-dig hoe we iets
moeten aanpakken. Bijvoorbeeld cioor" diL overleg heb ik het Z-Z-l verdedigings-
syst,eem ingevoerd. Ook omtrenl het functioner.en van met name Winnle woràt ge-
sproken. Het overleg blijf't echLer niel beperkt t,ussen een ep bwee, er is eenduideli3ke lijn te t,reklcen naar dames 6. Via rie jeugdtrai-nsters Hanneke enJacqueline bereiken we cie jurriorer: en adspi-r:;fnierr. Hel conlacL bussen een entwee wordt trouwens niet alleen gemaakl docr" de trainers. De speelsters heb-
ben ook leuk contact, het j-s ;ammer dat we al.l-een op v:"ijdag 

""*", in de kan-tine zitten."

Heb je als trainer bepaalde aspect.en binnen het spel die je graag wilt toepas-sen in je t,eam?
Theo: r'Op de eerste pl.aats bekiSk je welke mogelij<heden je team heef t op lech-nisch gebied. Heb je sne11e beweegli;ke spel-àrs dan kun je een 3-z-1 systeemhanteren, anders niet. Persconli-f,< zie ik graag: een ploeg vanuit een goede ver-dediging een ralley-aanval verzorgen. lie vaak zre je dat, -iuist die aanval- on-zuiver gaat, een gebrek aan techniek en concentratíe. i'íet mijn leam lrain ikdaar momenteel- ook op. Àlatuurli.I< is zoiets eei-r..l;esbie van veel trainen en ge-leideli;ke opbouw. ,?

De laatste vraag aan Theo:ilïai l^rj-1 je nog kwijt c',.er.._re Leam?"(op de vraag:ItZeg je nu dames, meisjes oí vrouwen?jr, àntwoor,:ae Theo:,'l,leiden'r)
Soms is het we1 eens moeili!< cm voor deze groep de juiste toon te vinden fij-dens de tralning, het is een jonge groep met eigen.interesses. voor mij is datwel eens moeili3k in te schatien. Dan kosi het ieel- energie om een evenwichti-ge-groep te krijgen. En op vcileybaJ-gebied mag je niet de fout maken ze te ver-geli3ken met dames 1, je moet veel gódurd hebËei. rk vincj wel dat, ze meer aan-dacht verdienen, iedereen heefl er veel voor over en het zou leuk zijn aIs datbeloond werd meb interesse vanuit cie vereniting. lloeviei- i^rij op dezelfde tijd spe-len als heren'tr is het aarcig ars er wat pub:-iàr tornt. Hei iÀ een fijne groep dieLeuk vol-leybal kan spelen en mogelijkheden ,no" nog rnóér heeft. De 'lmeidenil wer-ken keihard om de doer-steiling van dit.jaar te haern: Kampioen 1e klas.,,

Bas Bloem

Gezellig dat je ook komt op 21 december!
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Op.zaterdagochtend 20 oktober moesten we om 8.45 uut blj de sporthal ziJn.(Ettk7,30)
We zouden met z,n tienen in àet àusje naat Gtoesàeek gaan voot de open-club l<an-
pioenschappen.
Bertje (onze medespeler en coach) l<vtan deze keer voot de afwisseling eens.5 ni-
nuten te vzoeg. (Unieke gebeurtenis).
Toen begon het pas echt, want niemand wou voorin naast Bettje zitten.
l/a een hevige strSd moesten Petex en Ronald het ondetspit delven (zwak hè)
.Ondetweg keek iedereen ons na, ze zulTen wel gedacht. hebben, die gaan vast naat
llarnsveTd -

Toen we in Groesbeek aankwamen moesten we ons snel omkTeden maar de haast bleek
voor niks xe zfin, want er moest nog een hele wedsttfid gespeeTd worden.
On 70.75 moesten we dan toch onze eerste wedsttSd tegen het sterk geachte Satur-
nus de MoTen uit r,lden, maar dat pakte anders uit ( 75-0 , 75-4 ) , onze eerste ovet-
winning was binnen.
Daarna tegen M.V.C. uit MaassTuis, daat tegen maakxen we het ons erg noeiTijk,
maar ook deze wonnen we. (2-0)
Onze dezde wedstrSd'was tegen Kidang uit BemmeT, een tegenstander waar we a7 va-
ker tegen gespeeTd hadden. De eerste set waren we nog een beetje stfif, (3-75 vet-
Ties) De tweede set echter kwamen we een beetje in ons titme (75-l winst).
De Laatste wedstrljd fioesten we tegen het Nfineegse AvanXi, dit team steTde weinig
voor (2-0). (In dit team zat de grootste jongen van het hele toernooi, +7 meter)
lie werden dus eerste, dat betekende deelname aan de Nedetlandse Kampioenschap-
pen op 24 november in Enl<Ituizen.

De Xetugteis ging erg sne1, toen we in Doetinchem aankwamen moesten we iàdeteen
even laten horen dat we door de vootronden heen waten gekomen.
Beztie zette de radio op 70, daat waren de Havenzangets net bezig met hun counttg-
dansen en aangezien iedereen (?) dit Tiedje kende zongen en stamptenwe Tekker
mee. A77een RonaTd àad jets tegen de Havenzangets , want hS vettikte het om mee te
zingen, hlj was b7ljkbaar al met z$n gedachten bfr de Ro77ing-Stones.

Toen we boven in de kantine kwamen was Eieren 7 juist bezig hun zoveelste ovet-
winning weg te drinken. Na drie rondjes gekregen te hebbep gingen we nog even
naar Bos om een Tekkere dikke niTkshake Èe nernen.
Toen we die op hadden gingen we alTemaal naar àuis.

Ons xeam bestond uit:
Peter Neetvoott, mocht een keer mee.
Anxoine v/d Kamp, onze overToPer
Jiizgen EofTand
Pieter Meliste, had van die Tekkete gzoene snoepjes-
Paul Derksen, niste drie tondjes.
Erik WorteTboer
En de coach Beztje Derksen, wou etg gtaag rneespelen.

1(}
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Spelvreugde bÍj Meisjes D
Dit jaar spelen wlj (rneisjes D) in d.e -Ze kl.asse van de adspiranten kompetitie.

Tweemaal- ac?ttereen zijn wlj kampioen geward.en in ae vorige kLmpetlti." u, zljn nudus waarschijnlljk bezig aan ons zwaatste seizoen.

Wlj hebben gemetkt, dat in cie orion - Expres weinig berichtep sÈaan over dejeugdteams en hebben daarom het pTan opgevat, om samen met onze coach KLaskete Lindett getegeld een pagina in cns klubb]ad te uu-Z-Zen. (Misschlen prettigvoor de redactie ! )

Dit jaar -.s on.s team praktzscà niet gewlizigd. Dit zijn onze spee.lsters..Karin verburgt, HeJga Langkanp, odette,Reyers, Marian Jansen, Karin
Knuvers , rngeborg vegter , NicoTe wertti.ag, NiccLette Hel-derman en patri-
cia Been"

Patricia ]s d:t jaar aanvoerdsËer. odette is nieuw in het team. wfi trainen2 maal- per week, ap dinsdag- en vri,jdagavond. onze trainsters zljn Jacque-Z.rneschinnel en Monique Boog, onder weLke Teidinq n! er samen met KLaske weeziets van hopen te maken

Al-s voorbezeiding op deze konpetitie zljn wfi 22
september naar een toernooi van Labgellov in Ze-
venaaz geweest- Helaas kon onze coach KTaske niet
mee wegens ziekte. Toch was het een ffine dag,
want ,s middags zocht het tean haar even op en d.ezieke was daarom blfi verrast.
Ondanks verwoeile pogingen ging de eerste plaats
aan onze neus vootbfi. De meisjes van Thuve won-
nen in de finaLe wedstrfid vezdienx met 2_O.

In de nieuwe kompetitie, Cie vaar ons 29 sept:em_ber is begonnen, noeten wii het opnemen tegen.. spa-rta (zelhen), Longa(Lichten-voorde ), Bovo(Aal-ten), Boemerang(Eibergen) eri vZj,eriis (Terborg ).

HoeweL het valgens coach Klaske dit jaar ecltt om cjezich op het standpunt dat d.e spelvreugde van al_ haarstaan. Dan pas kan Ubbink_Orion aan deze JedeÀ-in aeden overhoud,en.

De eerste wedstrljden in
de voTgend.e Orion-Expres
a-Zs een tussensËand.

Blj voorbaat danken wij de ouders voor hetstelTing blj onze wedstrljd_en!

de kompetitie zljn met r,r:ssel.end suÀ.ses verlopen. fnkomen we met een resuJtaten overzichtn zoietl dus

puntJes gaat, stelt zlj
me-lden voorop d.ient te
toekomst zeer trouwe ie-

nodige autc-vervoer en hun belang_

Groetjes van Meisjes-D
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Rekrmanten
0p dinsdag
kompetitie.
den.
gnze trainer Huub Reyers heeft aIIe wedsirijden bekeken en van elke set wat
biponderheden opgeschreven .

UbbinkOrion I - Ubbink-Orion II
Via goed serveren van Krista naar 0-4. Na enkele goede ralleys een tussen-'
stanà van 1-7. Na hard werken van U-O I werd het via 8-10, 9-13. Eindstand:
11-14.
tre Set: Na een moeizaam begin van beide
set veel slordige fouten, vooral bd het
YLa 2-17 naar de uitslag:3-18.

2 oktober gingen we met 2 teams naar Terborg voor de fekreanten-
Dit keer verslagen van alle door onze 2 teams gespeelde wedstrfi

kanten werd het 1-6. In deze set
opvangen van de serve!,

Blauw Wit - Ubbink-Orion II
Na een aarzelend begin via 3-3 naar 4-9 en een eindstand van 6-12.
2e Set: Na goed serveren van Alice via 0*4. Blauw Wit kwam redeli;k goed te-
rug. Via gelukkig spel van Blauw Wit van 5-4 naar 12'5-
Kri-sta serveert 4 punten, 12-9, en Alice serveert naar de einduitslag'13-15.

Ubbink-OrÍon I - Vollverijs
Dit zou een kwade tegenstandster worden. Na 0-5 kwamen wlj aan serve. Met
Ineke aan serve konden we tot 4-5 bi}<omen.
Veel persoonligke fouten was toch wel de oorzaak van ons verlies:5-14. ,

2e Set:Attent reageren van Ineke bij het net bracht ons een 1-0 voorsprong.
Maar toen kwam Vollverijs aan serve, na enkele leuke ralleys werd het 1-5.
En ook deze set verloren we: 4-17.

Ubbink-Orion ïïI - Vollverijs
Redelfik begin: 1-2. Een goede smash van Marja bracht de serve weer terug.
Een tactische doorspeel bal van Annemie bracht een stand van 3-3.
Na enkele persoonli;ke fouten werd heL 3-7, maar via enkele goede plaatsbal-
1en kwamen we terug naar B-7.
Krista serveert en dus ...punten. Eindstand i3-8.
2e Set:Marga serveert 2 punten, nu Krista aan het net en .... 5 punten. (7-4)
Vollverijs li$<t uitgespeeld, en wij maar samenspelen en punten maken.
Dit was echt een goede wedstri!1 z 15-4

Ubbink-Orion I-BIauw ltrit
Blauw Wit pakt, energiek uit en staaL a1 gauw met 4-11 voor. WÍ,j speelden on-
voldoende via de midvoor, zodaL misverstanden ontstonden. Jammer jullie kun-
nen beter. Door goed serveren van Wil en Renó konden we nog 9 punten maken.
Ei-ndstand 9-24,
2e Set:Bij het begin kreeg René een enkelblessure, getukkig was Annemie nog
niet omgekleed, dus .... Annemie spelen.Door veel persoonli!<e fouten en sl-or-
dig spel verloren we ook deze set: 4-17 .

Na afloop bl.eek dat Ubbink-Orion IIï gepromoveerd was en Ubbink-Orion ï ge-
degradeerd. Dat mocht de pret niet drukken, i+ant de slagroomtaart werd in 14
stukken geslacht en we vonden hem alIemaaI prima smaken.

12
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Betty Kamphorst
EREDIVISIE VOLLEYBAL; twee teams vechten om de puntel de scheÍdsrechter ztL

er tussen
Een intervi-ew door B. Bloem en L. FokkÍnga met Betty Kamphorst, de eni-ge
vrouw die fluÍt op dit nivo.

De 37 jarige Betty Kamphorst woonachtig te Ubrecht en door de week werkzaam
als ambtenaar, fluit sinds de aanvang van dÍt seizoen al-s eerste scheidsrech-
ter in de eredivisie,
Zij is daarmee de eerste vrouw die in de eredÍvisie fluit en hoopt dat er nu
ook andere vrouwen zijn die het gaan doen, het brijkt immers te kunnen.
scheidsrechter zijn op dit nivo tiJkt een intensieve hobby te zint.
Betty: 'tEr zi;n regelmatig vergaderi-ngen en bijeenkomsten, elke zaterdag benje weg; de ene week fluit je als eerste- en de volgende week ben je dan twee-
de scheidsrechter. Dat rouleert steeds door, afwisselend bij de heren en de
dames. Dan zijn er ook nog sperregelswijzÍgingen die je op moet pakken. De
nieuwe regels met betrekking tot de eerste stop bijvoorbeeld moàsten weL wat
i^Iennen bij mij. Ik was eraan gewend om scherp te flui-ten op de eerste stop.,r
Betty zegt verder geen problemen te hebben met de nieuwe spelregels:rfJe
zulL toch de internationale regels moeten volgen.rt

Bovendi-en betekent het niet dat het spel daardoor slechter wordt. De spe-
Ier of speelster zal- toch voor een goede stop moeten zorgen om vervolgens
een behoorlijke aanval op te kunnen zeLLen. Aan de andere kant wordt de ar-
bibrage er wat beter./eenvoudiger op omdat er geen twijfelgeval meer hoeft te
bestaan.
Een voorbeeld daarvan is het volgende: In een wedstrijd die ik floot ving ,
Marco Brouwers (Brother Martinus) een bal verkeerd op en ik floot dan ookaf. Een beslissing vJaar Marco Brouurers het duideli$< niet mee eens was. De
eerstvolgende bar die op hem gespeeld werd ving hij op en zei iets in de
trand van: 'rDit is een overtreding waar je wel voor moet fluiten.'r

Van het geven van gele en rode kaarten vindt Betty: nJe moet nlet voor aI-les een kaart geven. Spelers en speelsters hebben àe neiging om je uit teproberen, als je overal op in gaat doe je het niet goed à".rt it . De manier
waarop je iemand aanki]<f kan voor die persoon al een duidelijke waarschu-wing zijn en bovendi-en hoef je niet alles te horen, je kunt óok we1 eensdingen negeren.
A1s je weI een kaart geeft moet dat een duideli3ke waarschuwing of straf zjjn.Daar kom je dan Later ook niet op terug

Dat dat soms raar kan lopen bli&t uÍt een voorbeeld: ïn een wedstrijd tus-
sen Reflex en Lodewi$< staat het 14-12. Een speler maakt een obsceen gebaar
naar de tweede scheidsrechter. Ik heb dat niet gezien, maar de tweede scheids-
rechter des te beter. Die scheidsrechter komt bij me en vertel-d me dat. Ik geef
die speler een rode kaart met het gevolg dat ze verliezen met 15-12. Oe spàIer
en dat hel-e team .is dan gestraft.

Dat geven van kaarten heeft ook wel iet,s te maken met je instelling. Ik ziLniet op de scheidsrechterstoel om de baas te wirlen ziin.
ALs scheidsrechter wil ik corrigerend optreden in een entourage van publiek
en spanning. Corrigerend naar de spelers,/speelsters toe maar óok naar de o-verige scheidsrechters en naar mezelf. Als ik een fout maak en me dat reali-seer dan moet ik op mtn beslissing terugkomen en dat doe ik dan ook.

L. Fokkinga
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Océ-Dynamo toernooi

Van donderdag 27 t/m zondag 30 december vindt in Apeldoorn het traditionele
international-e boernooi van Dynamo plaatsr'dit jaar onder de naam OCE-DYNAMO
toernooi. Voor informatie omtrent prijzen, tijden, deelnemers, etc. : zie de
publicatie in de sporthal op het prikbord of de advertenlie in het blad Vo1-
Ieybal.

Adressen bestuur

Voorzitter : Roel Booy
AntillenstraaL 34 tel.26938

Secretaris : Henk Penterman
v.Hogendorplaan 92 teI.23069

Penni-ngmees ter : Jan Bloem
Groen van Prinstererlaan 14

te1.246 1 I
Leden :

Hennie van Haarlem
ZuÍvelweg 89 tel.2b80 1

Martin Beijer 
] 34-3712" Molengaarde 45,Doesburg tel.081

Cocky LinzeI
Monte Casinostraat 6 te1 .33 1 40

Ruud Hofland
Ernthovenlaan 1T teI .33209

Adressen bezorgers
wjJk 1 :Ronald Rietman Varsseveldseweg 25, LeL. 25670
wi]< 2 :Jeanet Mulder ZjoekowstraaL 41, LeL.24746

Paul- en Jeanine Schotanus, Vondelstraat 230, te1.32069
Dorien Folkertsma, Burg. KehrersLraaí 43

wi& 3 :Luc en Erik Wortelboer, Schimmelpenninckl. 9, te1.30053
w4k 4 :Monique Stoverinck, Kastanjelaan 44, LeL.42969
wi$< 6 :Marco Boone, Salemate 44, tel.32411

Anita Verburgt, Onstein 13, te1.4A266
I^íiJk 7 :Henny v.d. Belt, Nelsonstraat B

wjJk 9 :Claudia Derksen, Loolaan 11, teI.3076B
Renee Gerritsen, Grevengoedlaan 32, teI.41492
Sven Booy, Antillenstraat 34, teI.26938
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Vrolljke blunders
Hier zijn de sterren van tB4 en opvolgende jaren (grapje).
We zouden 20 oktober om B uur bij de sporthàl vertrekken(het werd dus 9 uur grap-ie). We gingen dus naar Groesbeek voor de voorrondes van de N.K. Dus geen EKIBenno en 5 aanhangsels gingen eerst tanken (slurp,slurp). nn de rest maar wach-ten en maar wachten, bij de sporthal. onder tussen za1en Benno en aanhangsels a1in Groesbeek.
Eindelijk kwamen de anderen ook nog (hé,frè). We glngen dus voor de 1e wedstrijd inlopen (hiig,hUg). in de Eangr ook àat had veel nut, want we speetden gel{}< tegenDatak S'D'0', met de eerste set 15-13(op het nippertje),ee sàt 13-15(op rt nippertje verloren dus).De 1e van een zooi bl-unders komt van Jol-anda: Di-e gek wousmashen binnen de. drie meter rijn dus klom op het scheidsrecht,erstoertje, anderskon ze er niet bij!

De tweede wedstrÍjd was tegen Kidang, we hadden warm gelopen, dus gewonnen: deeerste seb l5-4, de 2e seb 15-9 (Makkie).
rnvalster Nicolette dacht dat ze de scheÍdsrechter om kon kopen met een mars.(We konden ook wel zonder)
Ook moesten r^Íe een 3e wedstrijd, waarna
moesten spelen.
3e Wedstríjd : 1e set:15-5, 2e set:15_5
4e tr'Iedstrijd: 1e set :15-2, 2e set :15_T

HOPPA !
Toen moesten we 2 uur wachten, dus
(wij blij)

Over de derde wedstrijd (even vergeten) was er weer een rekkere blunder.Kil< dat zaL zo: Esther sloeg op (óekting! ). Tegenpartij maakbe een techniqchefout' maar voor de gein speelde een andàr meisje toch nog even over het net.ondertussen was iedereen bij Esther behalve Paulien, want die stond fe bléééren:?'LET oP'LET OPrr (Dat krijg je a1s je uitgesrapen bent). Herhaling 15 dec. doorAnnet Dales, entree: f,5r0OigrapJ.e j , om Jt .gO^ uur.Ook Betty was van de partii,-ar.reen ze kon niet, (echt waar niet).Bl-under van Karen:Die hing zo ín het net zodat het reek arsof ze Ln een hang-mat 1ag te pitten.
De volgen-de brunder j-s van rlse: Ze gooide de bar op om op te sraan en hoor-de een fluitje van de wedstrijd die ernaast werd gespàe1o 

"n ,ring de bal net,zo hard weer op

De viifde wedstriid, de finare dus, moesten we tegen Heyen uit LÍmburg (jaecht waar) r mel een zachte G.
We hadden een hele leuke scheidsreg!!"" (stuk,joh), hij keek alleen met zijnrechter oog in zf n linker broekzak(hij was ous'àcrreer).De eerste set wonnen we met 15.'2 en d'e tweede verloren we met 15-9(er moettoch wat spanning in blijven) en teon de derde set (sensatie, spanning) eneindelij< gewonnen met 15-7. Dus dat word, móóno - HOLLANDI!!r

Nog enkele blunders erbij:petra dacht daL ze bii de tegenpartij hoorde, zedook n.1. de hele tijd ond", het, net door.Esther kreeg de.blr.op haar kop, zo hard dat ze plat op haar bek viel (vooreriten mond) zcidat de volgende wedstrijd haar tanden nog zaten te klapperen.Hesther was haar kursus Zweeds aan het ophalen en zeí: iKeuk deur heub jeuNeucecil-euttr(KjJk daar heb je Nj_co1et)Invalster Kari.n:De bal_ niei maar (grapje)
AB:voortaan de lichten maken voordat het dónkài wordt

Junioren meisjes B en jongens junioren A bedankt voor het supporteren bij definal-e! ! I 
Meisjes aspi_ranten c

we later ook nog hoorde dat we een 4e

(gewonnen)
(gewonnen)

met andere woorden zaten we in de finale
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Wedstrijdprog ra m ma Eredivisie

De Nevobo geefb dit jaar hoge prioriteit aan de Europese Kampioenschappen
die in Nederland worden gehouden. Dat dit gevolgen heeft voor de nationale
competitie is ons al gebleken.
Verschillende competitiewedstrijden zijn of trorden op een doordeweekse avond
afgewerkt. Daar komL nog bij dat de dames deelnemen in het Europacup gebeu-
ren waardoor van regelmatige wedstrijden helemaal geen sprake meer kan zijn.
U kunt er dus niet van op aan dat er iedere i4 dagen twee thuiswedstrijden
viorden gespeeld door dames 1 en heren 1 voor de nationale competltie,
Onderstaand treft u een overzicht aan waarin de wedstrijddata staan vermeld
Zo weet u Ín ieder geval wanneer er een wedstrijd voor de competitie wordt
gespeeld.
Voor bekerwedstrijden moet ik verwijzen
Voor het Europacup vo]Ieybal (dames)
ber (thuis) en B december (uit).

naar informatie uit kranten e.d.
zijn de volgende wedstrijden op '1 decem-

DE

naar
Tl.

de
heop dat, we volgend seizoen weer blir"idelings Íedere veertierr dagen
sporthal kunnen gaan om dames 1 en herenl te zien speien.

L. Fokkinga.

Ubbink/O. -Longar59
Ubbink/O -Set Upr65 (Oosseld)
UbbinklO -VVC
Starlift -Ubbink/0
FBTO/DVC -Ubbink,/0+
Ubbink/0 -Vierhoul,/V
Pancr . /\'lCH -Ubbink/O
Ubbink/0 -DeItalloyd
Sudosa/A -Ubbink/O
Ubbink/0 -Tromp/0
Ubbink/O -Zaant69 A

.f

DAMES 1 
'

24-11
zó-tt
15-12
19-12
9 -1
12-1
19-1
26-1
2-2
9-2
to-z

aanvang wedstrijden: 14.00 uur

HEREN 1 O

24-11 Ubbink/o -Brevok/ABC
1 -12 UbbinklO -Lycurgus
15-12 Ubbink/O -Animo
5 -1 Starlift -Ubbink/O
12-1 Ubbink/0 -Vierhout/V
19-1 Zevenhuizen-Ubbink,/0
26-1 Ubbink/0 -Deltalloyd
2 -2 Blokkeer -Ubbink/O
9 -2 Ubbink/O -VVC
16-2 Ubbink/O -Halco/M

aanvang wedstrijden: 16.oo uur

A
+

*

V
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Mini interview
i. Naam:
2. LeeftÍjd
3. Hoeveel jaar aI bij

Ubbink,/Orion?
4. Actief bij Ubbink-

Orion aLs....
5. Waarom houd je je be-

zig met volleybal?
6. Favoriete team bij

Ubbink/Orion?
7. De reden van antwoord

6?
B. Favori.ete speler/

speelster?
9. Omdat hij/z|j... ",

l0.Sterkste punt van
jezelf?

11.Mijn grootste blunder?
12.Beste trainer?
l3.Sterkste coach?
14.Advies aan het bestuur?
15.Sterkste punt van de

vereniging?
l6.Landskampioen bij de da-

mes en heren?
17.Je reactie na gewon-

nen wedstrijd?
lB.Voorbereiding voor een

belangrÍ;k duel?
19.Ik douche graag met...

20.Favoriete yel1?

2'l .Onmisbaar voor de
vereniging?

Thea Kranenbarg
24 jaar

12 jaar
Mid-speelster

het geeft je een kik.

Dames 2
!íorden dit jaar kampi-
oen.

Winnie Harmsen
ook rookt.

Optimisme.

Moet nog komen.
Theo Boekhorst.
Theo Boekhorst.
Kampioensfeest regelen.
Gezelligheid.

Dames 1 Heren:Brother-
Martinus
Dit is gewoon niet te
beschrijven.
Tegenstander in de grond
ki$<en.
Dames 2

KnaI de bal.

Jeugdspeler/sters .

Bob Wentink
37 jaar

Vanaf de oprichting
Scheids, coach, speler,
jeugdbestuurslid.
Vraag ik me ook wel eens
é.L .

i{et zesde.
Het flit.sende spel on-
danks de leeftijd.

Gerard Wesseli-nk.
aL zo lang aan de top speelt
Bijna nooit faalt, sympa-
thiek overkomt,.
Deze vragen beantwoorden.

AnLwoord op vraag 10.
Bouke He1linga.
Roel RaLerink.
Ik zou niet durven.
ilet-- meetellen van eredivi--
sre tot mini en recreant.
Tronip en l"lartinus.

Drr moeL weer drie gulden
rn de poL.
In m'n agenda kijken hoe
Laal dit. begint.
Kun je al-s dames coach
niet zeggen.
Kan niet op deze regel-
t io<

Roel Booy,

17
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Eu ropa-Cup:

1 december om 20.30 uur

U bbinkl Orion

Rode Ster Praag

6
$ TO ELI C I{T ING

CDS-PUZZEL

1. A11e genoemde sportvereni6ingen zijn in de
gemeente Doetinchem gevestigo"

2. Irc-1: Hoeveel maal komen de Ietters
C. D. en S. vcor in de puzze)-?

3. Vraag 2: Welke zir: vormen de letters uit
A;ffis 14, 44-Bt -58, 8g-:g- t3*15-Bt ,
tz-69-24-39, 74-22, 6-45-6149-5-7r-19,
)1-1>i 2O-4, 1r-r9, 22-68.

4. U zet het aantal- van de Sevraagde letters
C. D. en S. op de achterzijde van een brief-
kaart en de gevraagde zin.

5. Oplossingen inzenden voor ]1 december 1!84
naar het secretariaat van het Comi-te Iioetin-
chemse Sportverenigingen, Stevinlaan 2O

7002 HD te Doetinchem.

6. Onder de inzenders van de goede oploosingen
worden waardebonnen verloot r beschikbaar
gesteld door het CDS"

1B



2 a B 9 t0

r3 t4 t5 t6

t8 tg

20 zÍ I l*
23

29 3U 31 32 33 34 35

36 37 38 39 r0 {Í

42 +J 44 43 46

47 I 148 49

r0 51 52 53 54

55 56 57 5B 59 50 61

62 63 D9

6a 69 71 72 rc 73 74 7È. 76

77 !a 79 30

B1 g2 Q2 34 85

86 37 38 B9

\

Neem je

19

hele team mee op 21 december!
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tc 25 lb ;, :..',
at
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i5 iti .l
71
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CDS puzzel
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