
ff\", '.\ii,.b,

orioril.
E

-1

a(}Iff(}rëxpre§



Oryf;on Expre§
Olíieieel kluborgaan
van de Volleybalvereniging
u bbink-Orion te Doeti nchem

*

12 januari 1985
nummer 4

trïDbf,m,ffiry
oricDxl,

Ih§HÖUD

in dit numÍner o.a. :

- in memoriam Roel Raterink

- mini interview

- de koplopers

- Sinterklaastoernooi

Meisjes D

De trip naar Praag

PILENS-avond

-Hxíàk{ie: -
Bas Bloem, teleÍoon 41885
Ab Been, teleíoon 34832

Druk en Layout:
Jos Bloem, teleioan 42422
Ben te Lindert, teleíoon 34636

Typewerk: Alice AaÍtink
Verspreiding: diverse leden

Redaktie-adres:
Bas Bloem, Wannedreei 7l

{I



Voorwoord

In dit nummer van de Ubbink-0rion Expres staan wij stil bij het plobselinge
overlijden van Roel Raterink. Heb bestuur van Orion gedenkt onze ere-voor-
ziLLer in een rrin memoriamrr.

De redactie onderging een personele wÍjzÍging. Louw Fokkinga volgt interim-
manager Roel Booy op a1s manager blj het eerste herenteam.
Dit houdt in dat Louw geen Lijd meer overhoudt om ook voor de Ubbink-Orion
Expres actief te blijven. Ab Been, geen onbekende binnen de vereniging,
neemt de vrijgekomen plaats in. Louw en, Ab, alJ-ebei veel succes in jullie
nieuwe functie.

De paglna met de kontributie bedragen is niet in dit nurmer opgenomen.
De definitieve bedragen worden vasLgesteld op de jaarvergadering dÍe eind
februari wordt gehouden. In ons volgende nummer volgt meer informatie over
deze vergadering. Heeft iedereen de contribut,ie over het vorige kalender-
jaar a1 betaald? Zo niet, zie de vorige Expres

' Ons eerste damesteam behaalde twee pr{jzen voor hun prestaties in 1984.
Van de stichting Doeti-nchem 70 ontvangen zij de Zilveren Walmolen en het
C.D.S.,kende de sportprljs van het'jaar toe aan het team. Deze prijs wordt
overigens gedeeld met Desi Reijers, die een OlympÍsche medaÍlle won.

De kaderleden troffen elkaar op 2 januari in het Bowlingcentrum voor de
tradit,ionele kaderavond. Na de inleÍding van Henk Penterman ging een ieder
naar .de banen, r^raar men twee uur lang kon bowlen.

Sinterklaas is aI een ti.]1 geleden naar Spanje teruggereisd, maar de pupil-
len zÍjn nog vo1 van het SinterklaastoernooÍ, getuige hun fraaie verslagen.
De supporterstrip naar Praag wordt beschreven door Aiko en Geert en van
diverse koplopers onder de OrÍonteams lezen jullie waarom en hoe ze boven-'aan staan.
De PILENS-avond blijft, niet onvermeld, evenals het verslag van het enthou-

liaste meisjes-D team.

Tot slot wens ik alle volleyballers een sportief 1985.
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ln memoriam Roel Raterink
Up lste Kerstdag bereikte ons hel ontstellende bericht dat onze oud-voor-
ziLher en ere-voorziLLer RoeI RaterÍnk was overleden.

Velen van ons kennen zijn grote verdiensten voor onze vereniging, waarln
zip groile persoonli$<heid duideli$<e sporen heeft nagelaten.

Nadat hij in Dedemsvaart reeds de volleybalclub D.A.C. had opgericht (irraar-
voor hij voor zijn ver:ri.chtingen het ere-voorzitterschap kreeg toebedeeld)
kwam hij in 1961 naar Doetinchem.

Naast zryt werkzaamheden aIs gymleraar aan de Openbare UL0, de P.C. ULO
en het Lyceum en later aan de G.S.G.D. kwam hg ook hier in het votleybal-
leven terecht
tsij D.V.C. ontplooide hij vooral zijn aktiviteiten in de rÍchting van een fu-
sie met de andere Doetinchemse volleybalvereniging.
under zqn voorzitterschap Ís het in 1969 gelukt om D.V.C. en Phoenix op
één spoor te brengen en na een korte overbruggingsperiode aanvaardde hij
het voorzitterschap van Orion.

RoeI was heel erg i-ntensieÍ' betrokken bij het Doetinchemse sportleven.
Hij lanceerde gezonde ideeën tÍaarover door de sportmensen in die tijrl gedis-
cussieerd i.s. Vooral de doortastendheid in zijn werkwijze heeft veel goed ge-
daan aan het sporfleven Ín Doetinchem.

Een van zijn grote verdieqsten is geweest dat hij de vakleerkrachten op de
scholen heeft betrokken blj het vo1leyba1 in de vereniging, wat rn grote
voorultgang betekende voor het spelpeÍ1.

H§ poogde vanuit zijn visie als gynleraar meerdere sporben onder te bren-
gen in Orion. Zo werd er gestart met een afdeling basketbal en sofibal-
honkbal. Het huidige basketbal is daar nog een voortzetting van.

A1s voorzÍtter van het Algemeen Bestuur verzette hij bergen werk. Zijn r"rerk-
zaamheden in alle geledingen van de vereniging waren erg grool. Hierin
kwam in 1974, vanwege gezondsheidsredenen, helaas een plotseling eÍnde.

Voor zijn stuwkracht is hem door 0rion Ln 1975 het ere-voorziíLerschap ver-
Ieend.

Na zijn herstel bleeÍ'zijn betrokkenheÍd bU het we} en wee van Orion bestaan.
Het werk dat door anderen was overgenomen volgde hij meb grote belangstel-
ling en de nodige inbreng.

In onze herinnering za1 hij altijd voort blijven bestaan, waarbij wij in dank-
baarheíd aan hem blijven denken.

We hopen dat deze gedachte een troost kan zÍjn voor Luus en de kinderen.

Hel Bestuilr.
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Ruda Hvryzda LJhbink Orlan
ItJos, kunnen jullie niet een trip naar de volgende ronde van de Europa-Cup or-
ganlseren?tr vías een vraag die ts-nachts na het bereiken van de eersie ronde
van de Europa-Cup werd gesteld. Zodat Jos Bosman en Geert Thijssen aan het or-
ganiseren sloegen. Bij het sluiten van de inschrijving waren er acht inschrii
vers.Zodat toen gekozen werd om de trip te maken met een .personenbusje, de vi-
sa werden in Den Haag bij de Tjechische ambassade gehaald, ook die voor.de
groep Enno en Aiko Hensums, Erik Veenstra en Arthur Vreeke, dit ging al1es
zeer vlot, zodaL op vrijdag 7 december om 6.00 uur vanaf huize Thijssen vertrok-
ken kon worden. Ïedereen was op tijd aanwezig, of stond op de juiste plaats
kIaar.

De reis verliep zeer voorspoedig, we arriveerden rond 14.30 aan de Duits-
Tsjechische grens, maar toen begon de reis pas goed. f'Passe bibte, und ihre
Visarf , rrkommen sie mitrt, ItWÍe wir alle?rr, ttnein nur Siefr, ttOKEtr.
Na nog wat formulieren íngevuld te hebben, en onze Yugoslaaf uit de bus ge-
vist te hebben, werd er gewiiseld. En wachten, wachten op onze passen en de
visa. Dat duurde eeuwen, af en toe zag je een stapel passen van een andere
auto, dÍe met ons stonden te wachten op het vrijgeven van de doorgang, maar
verder niets, tot opeens: rijden maa?, alstublieft uw passen, goede reis enz.
Dus wjj verder, door ijs en sneeuw, mist en gladheid op lreg naar praag, via
Rozvadov en Pilzen (oe bakermat van de pils), naar praag, wat nu ineens PRAHA
heette. Maar goedr vinden doen we het wel, en dankzij die slechte wegen, duur-
de het nog eens een dikke twee en een hatf uur voor we in Praag aankwamen
(180 km).ttOh help, I^Iaar moeten we àu heen?tt, [Laten rue richtin[ Centrum ri]Ien,
dat is vast we] goed.rt Maar dan, volledig vertwljfeId, en ten einde raad breekt
Josr de kaartlezer, het klamme zweet uit, "l'Iat nu, hoe vinden we het ooit?rt

frVerrek, daar had ik eerder aan moeten denken, in mijn tas zitLen kaarten van
Praag, die heeft Enno ons geleendtr. Jos met de kaart in de hand, komt door
het ganse land. ïn de slagrrechts, 1inks, rechbdoo? enz., alsof hij jaren in
Praag heeft gewoond, tot:trHO srOP HU, je bent te vertt. Keren dus, de goede
weg in en plotseling een bord:rtverboden voor a1le verkeer'f pi&lrjk dus, irant wij
moesten daar vlak achler zijn. !,Iat nu, geen trems? nee, ri]len maar, meteen
rechts. POLITÏE, STOP dat wordt dus dokken jongens, maar goed we r^raren uit dusrrGuten Abend Herr PoIizeL Offtzier, wissen Sie auch wo das ZLATA HUSA hotel
ist?rr, na enig zuur gekifi de bus in, kregen we te horen, in het Duits, dat wepaI tegenover ons hotel stonden, keren konden we verderop in de straat, en par-
keren kon bÍj het hotel wel. Zo vonden we ons hotel, om 18.45 uur, wat een plan-
eing, een kwartÍer te vroeg.

De hotelkamers waren uitstekend, de bedden voelden prima aan, zodat niets
meer in de weg stond om ..... juist, te gaan eten en stappen, want ook in
oostblok kent men discotheken en bars.
IrÍe komen een discotheek binnen , en kri§en met ons achten een gereserveerde
tafel, "Sind sie Schweízer?tt, nein,hollander, ttkeine Deutsche àan ist gut."
Eigenaardig die redenering, maar ja DuÍtsers zljn niet geliefd. Dus wij neste-
Ien ons daar aan die tafer, zurP, zlJrP, HUs, H]JS, KLETS, KLETS enz. rfHe
waar is iedereen, 11 21 31 41 5, Lk mis er twee, Roberto ???, Jos???.
AHA Roberto, dat zjeL er gezellig uit . ... Jos wat doe jij daar, je ge-
draagt je toch wel??. Maar goed, gezellige boel dus, aan a1les komt een eind
en hier helemaal vroeg, dus jassen halen en afrekenen.

ons
het,
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rrWhat do you do tomorrow, would you like to shotr me around in Praha?rl

'roh ï would like to, 11 A.M. al your ho'r,et Oke?, deze persoon gaat dus de
geschiedenis in als onze I'in de haast opgetrommelde gidsr'(Gelderlander 10-12
tB4). Zo zíe je maar, waar je ook benL er is altijd wel iemand die je wil hel-
pen.

Zaterdag was heL a1 vroeg in de ochLend, want men wou Praag zien, en gezame-

f4k onlbgten. Dus om 7.q5 wordt Jos wakker met een luide kreet, waarmee hij
zi.3n fysiàke gesteldheid beschrijf t, drinken is niet voor iedereen weggelegd .

Uà net ontbijb om 10.00 uur de jongens uitgezwaaid, want die heb ik liever niet
mee, begri3pel;k toch, Dus vanaf "Íf uu.3ós en ik heerli3k door Praag geliidt,
gezellig enz.

om drj-e uur terug in heL hotel, want we zun uileindeli$< gekomen voor die ene

volleybalwedstrljd. Dus, onze gids voorÍn de bus en wij karren naar de flHàlrrr

Enno ingehaald, die was Le voet op weg, Aiko, Erlk en Arthur ook gezien' maa'r

het leeÉ erop dat zij de verkeerde kanl op gingen. De hal was een onoogliJk ge-

bouw, oude fàbriekshal o.i.d., spelen zouden we in llederland niet in zorn
dj-ng, rnaar het was uitsluilend in gebruik door Rode Ster, en dat is zelfs voor
ons Nederl-anders een luxe. Naar binnen via de achterdeur, want de hoofOingang
was nog dicht, geen kaarLverkoop en dergelijke
Kommeniaar bij verschijnen van de Ubbink Orion en Ubbink delegat,ie , "zi.Yt jul1ie
nu al hier, en wie is dat \onze gids), hoe kom je daar aan,tt en nog wat kommen-

taar waar we het verder maar niet over zullen hebben. De wedstrijd zelf stelde
níeL zo veel voor, waar waren we eigenlijk voor gekomen, volleybal of Praag, dus

na vier sets vertrokken wij niet ontevreden weer naar ons hotel.

En dan de laatste avond, aanstoten op een sel'utinsL en l'eesten in de TTZLATA HUSA

VIDEO DISCOT" maar hoe kom je er binnen, we hadden l,rel- een reservering voor !
personen. We waren echter nog rltaar mel B, en er stcnd aI de hele avond een lan-
ge rij voor de ingang, maar goed, dankzij onze Yugcstaaf kwamen wij er in, en voor
een button kon oÀze gi-ds er laler ook nog in. l'1et de oef evenissen van deze avond

zaL tk u verder niet te zeer vernoeien, u kunt zj-ch wei wat indenken, het was

in ieder geval gezelIig.

De nacht op zich was kort, wanl om achl uur ontbiji en op weg naar huis '
De thuisreis verliep voorspoedig tot er een MP-er op de weg stond met een panne-

koek, 'rSTOpr'. AIs er veel lanks op de weg ri.jden, gebeurt er wel eens zoi-ets afs
met normaal verkeer, een aanrijrÍng of za. Na een kwarlier konden we weer verder,
aan de gnens bleek de groep Hensums een paar autors vool'ons te staanr maar na

een uur was daL ook bekeken. Zodat we slaperig en a1 ergens in een rasthof ge-
geten hebben, en een kwartier te laaL thuis, na een heertilk en voor iedereen
geslaagd weekeinde Praag.

Ik wil iedereen nog bedanken die meegewerkt heefl aan heL doen sJ-agen van dit
week-end, Riet Penterman, Fam. v.'v'Iol-de, de Geloerlander, Enno Hensums, Fokko

Meijer, Matador, Tsjechische Ambassade, de deelnemers en Theresa Halouskova.

Copy vóór 1 februari

GeerL Thijssen
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De koplopers
A7s we halvetweqe Iet seizoert de stancÍeri dcsorkljken van 7e t/n 4e kLasse ais-trzct vaTt eigertTlk at meteen op dat diverse Ubbink crionteams zo hoog staan.
Wat echter in jare,n n:-ec is voorgekomen, dat we 6 zogenaamde herfstkampioe-
nen hebben:

dames 7 in de 3e kLasse
dames l0 in de 4e k-tasse
heren 5 en 6 in de 3e k_Lasse
heren 7 in de 4e klasse

Deze teams zuLLen zich verderop één vóor één aan de Tezers voorsteTTen. Eet
houdt echter niet op blj deze teams. Op een 2e, 3erof 4e plaats staan ook nog
divetse teams die nog voTop uitzicht hebben op een zeer hoge klassexing, wat
te denkenvan dames 31 41 51 6 en I enheren 31 8 en 77. Kortomr als het zo
goed daorgaat vaTt eï aan het eind van het seizoen vast wel een kampioens-
feesxje te rr:.eren blj één van de boven genoemde teams. Kom maar eens Tangs
op een donderdagavond of zaterdagmiddag en houdt de standen op het mededelin-
genbord in de gaten.

Al jaren hetzelfde

Met de bovenstaande ye1l begint de wekelijkse weCstrijd van het team dat, om,
met Hennie van Haarlem te spreken, algemeen bekend is binnen de vereniglng.
De opsLelli.ng is nog net als vijf jaar geleden en de j-nst.elling Ís ook al ja-
ren dezelide;

ZOLANG JE N]ET VEFLOREN HEBT, KUI,J JE h]OG WINNEI{ !

Everr een gedenkwaardig feit: van ons team van negen man, spelen er zeven
reeds voor het vijftiende seizoen mei elkaar. Di-t l-usLrum is op zich al een
feestje waard. We hopen het één en ander dan ook le vieren aan het eind van
deze competitie, zo mogelijk i-n combinatie met een kampioensfeest.
Gezien de stand zijn de mogelijkheden hiervoor beslist aanwezig. Ons volley-
balinzicht, door de jaren gelouterd, is samen te vatten in één zin:
DE BAL D]ENT SLECHTS BIJ DE TEGENSTANDER OP DE GROND TE KOMEN EN DIT DOEL
KUN JE BEREIKEN MET ALLE M]DDELEI{ DIE DE SCHEIDSRECHTER TOELAAT.

Dank zij de prima trainingsoef'enÍngen van Hugo Slutter lukt, het ons behoor-
1ij< om deze visie gestalte le geven. Eindeli3k een trainer die uit ons weet
te haren wat, erin zit en er zelfs nog iels aan weet toe te voegen!
TenslotLe nog dit: IJet risico van kampioen worden is promoveren. Unaniem
is in ons team van mening dal de plaats in de Lweede klasse, zo we die ver-
overen, beschikbaar gesteld dÍent te worden aan Heren | , heL team dat op
zorn lrieste wijze rfverenigingsbelangrr, in de vierde klasse terecht kwam,
l,ie wensen hen bij voorbaat reeds veel sterkte.
U weet hoe onze yell luidt voor de wedstrijd; erna klinkt hij meestal zoz

WEEIT SUCCES I/OOR HEREN ZES !
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Ome Cor en zijn dames
Dankzij het invoeren van tt penetratie systeem zrin wfi na lang schuiven en zoe-
ken naar de juiste plaats eindelilr een harmonisch team geworden. :'
Gelukkig zonder blessures, maar wel enkele weken zonder een paar goede aan-
valsters $regens ziekLe

Het rtharmoni-schrr kan op twee manieren worden opgevat, nI. : qua spel en qua

tearngeest

Qua spel valt zo hier en daar nog aairdig wat bij te spi]<eren.

eua teaqgeest hebben wlj ons aan het begin van het seizoen ten doeL gesteld:
Iedereen speelt evenveel sets, dus iedereen evenveel sets op de bank'
We spelen voor de gezelligheid maar wel met zoveel mogeliik inzeL. En zie-
daar. we staan boven aan de lÍjst met een geweldig gezellig team.
Als 0rion ons team nu een beetje intakL houdf zLL h'eL wel snor.

HierbÍj moet nog vermeld worden dat die OME COR ook aangestoken Ís met onze
besmettelil<e goede team geest. Hij had eersb niet teveej-- zínr maar zou hij nu
spijt hebben?
A1s je precies wil weten hoe het nu precies draait, willen we dit zeggen:
Kom eens een keer kifien! ! I !

Groetjes van: Ger Ria Ïíil1ie Netbie Ina
Inge EIse ïnge Ingrid

Uitgebalanceerde mixtu re

Na de vrije val in de 4e klasse schijnt H 7' weer wrlroog te krabbeten ' Dit is
àneetwijfóld te danken aan een uitgèbalanceerde mixture van taktiek, door-

zettingsv",*9g",,, kunnen a|z ]1nt noeste trainingsarbeid en het inzetten
van iníaUers-mei'puur individuele klasse
Nemen we a1s'eerste Hans.glthuis. Zijn geraffineerd spelverdelen àoet ver-
moeden dat hij op zaterdagmiddag bii Ii1 Jtudeert in plaat" YT.lijnrechtert'
Nog zien w{J voor ons de íerbiisÉerde gezichten van het hoofdblok'van De

Valken I oÍ' 9, dat: door hem 3 sets 1àng de verkeerde kant werd opgestuurd'

Hans bedankt.
ö"ii-Cà""i-ir,g"""n kan er wat van. Dreigend met de-linker-' :1f: hij de bal-
len loupezuiver:met de rechterhand in. Bij-het spel van Geert kriig je het

ààvoef àat het ,"Ia ,"n de tegenstander één groot gat is' Door Vragender

iàat een lichte huiv.rine bg [et horen van zijn naam' Geert grote klasse'
Een speler voor wie het iolieybal uitgevonden schiint_ !" ,&: is Henk Rein-
ders. Zi;n dartel aanvallen vormt een mooie tegenstelling met de strenge
geometrie van hèt achterveld. De derde dimensie in zijn spel doet hele se-

rÍes voorgeprogram[eerde aanvalspatronen in het nie-r: verzinken' Henkt be-

dankt dat we dat van je mochten leren'
p.rï erà"srtja PauI. PauI grijpt ons zo aan, omdat Paul ons laat weten wat

aI in onszelf za:- zonder dat we het wisten. Een eye-opener, één brok zeLf-
opoii"*i"g, onverzetteLfuk. Het houten gebouw van Tohp of Tohp deint nu nog

zachtjes onder'ziin aanràking; het scorèbord aldaar kon zijn produktie nieb

b[ïrouden. Paul tot in de 2e helft'
De taak van de invaller is de vaste speler zijn eigen grootheid, le doen be-

seffen welke hij uit zLchzeLf niet kent, aldus een groot volleybalkenner'
AIs ooit deze kenner is afgestraft, dan is het in situaties met Ruud Reur-

slag als invaller in je team. Pas óan besef je, onder het doordringend na-
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bonken in je hoofd, dat vorleybal geen sper met, maar tegen de bar is.
Pas dan ervaar je, dat volleybal een con|inue veldslag iÀ met de vloer aan
de andere kanL van het net
Ruud, je hebt, ons de onbelangriJkheid van de tegenstander doen Leren kennen.
De bal, dat kreng, en oe vloer, daar gaat, het, om. Hulde
En H 7? Ik herinner me een autorit, iaren geleden, over de DuÍtse Autobahn,
toen het verkeersbeeld nog werd bepaàfO Ooór Volkswagens van het, type kever.
De achterkanten van die autots gaven mij een impressie, waarin de kever-ach-tersten werden vervormd tot wazige maskers. Zo Lrekt ook H7 aan mij, en dus
aan U Lezer, voorbij.

De blunder van het jaa r '84

Hier zijn we dan tt dames 7 team.
tr'Je zijn een bij erkaar geraapt stel, want we komeR uit verschillende
zijn helemaal fris binnen komen vallen.
Dit team speelt m.m.v.: Dorrie, Ingrid, Mirjam, tteleen, Carolien,
ra, Sylvia en onze coach Karel.
Hieronder volgt even een lkortil
De eerste weclstrill begon meteen

teams of

Ri-ta, Uo-

daarvoor naar Hoog-Keppel.
Toch rpel spannend, want we
een uilwedstrijd. Maar goed,
zweterig vanaf met 3-0. Dus
De volgende twee wedstrijden
tegen Zios 2 en Wevoc 3.

Het waren erg spanende wedstriiJen, vooral natuurli$< voor degene die aan de
kanL zaLen, maar we hebben ze Loch nog met geli,$<e stand kunnen beëindigen,
dus in ieder geval nog é6n punt meegenomen.
Na die energie vretende, slecht voor ons hart zijnde wedstrijden konden wehet weer wat rustiger aan doen en wonnen we de volgende viJr wedstrÍjden weer
We raakten ook steeds beter op elkaar ingespeeld. De ene ieedstrijc was watmakkelifier al-s de andere maar we namen in ieder geval steeds twàe punten meenaar huis.

Nou hou je nu maar goed vast want hier komt:
DE BLUNDER VAN HET JAAR 1984!

voor de één na }aaLste tíedstrijl van deze eerste herft moesten
tegen Juventus 2. Even op de stand gekeken en die zei ons dat
zoveel punten haoden dus dachten r^re: ffDat wordt een makkie. rt

Het inslaan ging niet zcals het behoorde te zijn maar daar maekten we ons nÍet
zo druk om. De wedstrijd begon en daarmee ook de ellende. De ene opslag na de
andere ging in het net' voor sommigen onder ons was dat een hete kunst want
met de training hebben ze moeite om het net te raken.
Ook de aanval was niet zoals die wezen moest. In deze wedstrili heeft rt net
van JuvenLus wel erg geleden(r^rat zal die blij gewwest zig.r toen de wedstrili
voorbij was). Het was al met aI een hele spannende wedsirijd (die wU overigens
met 3-i verloren) en vooral voor KareL was rt spannend, want die kreeg dàar
aan de kanl zowat een beroerte.

bericht van het verloop van onze eerste helft.
goed, dat was een uitwedstrilt en we moesten

Lrainoen nog nÍet zolang samen en dan al meleen
we zijn net ir-isse moed begcnnen en kwamen er wat
toch een goede start.
wonnen we ook en daarna werd t t wat rnoeili;ken

we naar Wehl
ze nog nieL
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Kwaad dat ie was, kwaad zal ik ie vertellen. Ach jar het was ook we1 een

soepzooi , maar eigenti.$< zou hij een gat in de lucht moeten springen van blip-
schap want a}s we ongeslagen zouden blijven dan zou hij het hele team bracte-
ren op een etenLje en dat gaat nu dus niet meer door en dat was onze grote
blunder

We gaan nu uit eLen van tt geld wat we in de pot zetten; voor elke verloren
weOËtr:30 f'lr- p.p., maar ja zoals hei er nu voor staat wordt dat 1 toet pa-
bat voor ztn negànen. Dus Kare1 a1s je ons zo graag een etentje aan wil bie-
den dan zijn we er echt niet vies van hoorl
En dan nog even de laatste wedstrijd. Die moesten we spelen tegen Labyellov 3

en de stanO zel ons dat we geli& aan kop stonden met 16 punten uit, 10 wedstrlj-
den. De spanning was te snijCen, zelfs met een groot slagersmes viel er nog

niet door ie komen
Maar enfin, i^ie begonnen goed op tljtl, iedereen had I L zweet, in de handen staan
en de gedachte aan de vorige roeds.trjj,J die we toch niet graag nog een keer over
wilden doen. Het was een erg spannende wedstrigd maar wij lraren goed op dreef.
en hebben de wedstrijd uiteindeti$< toch met 3-0 gewonnen. Het was hard knokken

maar met de enlhousiaste supporters aan de l{ant slaagden we erÍn 2 punten te
bemachtigen waardoor we nu eenzaam aan kop staan.

We hopen op deze manier door te gaan en daL zal- ook wel lukken meb de trainin-
gen die víe van Arend hebben.
ile zouden het tob slot, trouwens niet erg vinden als Arend in heb vervolg wat

enthousiaster zou zijn ats víe gewonnen hebben, want toen we die éne wedstrijtl
verloren hadden i<rejen we de training daarop meteen t'opbeurende kritiekil ter-
wi.jl r^ie na een gewonnen r*edstri.]1 nooit wat horen'
we wensen iedereen verder het beste toe in het komende jaar en hopen dat jul-
Iie veel zullen geni-eten van heb vo1leyba1'

Eén van de acht
(pardon negen)

Op vrfid.ag I febtuari 7985 hopen onze
oudets

?OOS EN SJEF VEN WOLDE

hun 2í-jarig huwel)§ksfeest te vieren'

tlli steTTen het op prfis U op de recep-
t-ie te mogen begroeten in ons

Restauran t spottihaT "Rozengaatdeo
Rozengaardseweg 74g te Doetinchem

van 76.30 tot 78.30 uur-

Mattin, Carla en Jolanda
van Wolde

Salemate 74 - 7006 CB Doetinchem

BEDANKT

Voor alle goede gaven en de overgroxe
belangstelling bii ons huwelSk.
Bedankt bestuur, dames 6, heren 6,
voltaTTige jeugdconnissie, meisjes C,
neisjes D en de adspitantenmeisjes,
die met verkleumde handen een petfec-
te vingertechniek demonstteerden.
We hebben een hel-e fijne dag gehad.

Ting en Bob
tlentink.
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Jeugdige heren hogerop

ons team, Heren 5 + (enkete) junioren A, had zich geplaatst voor de N.K. eind-rondes in Hoorn.
Dus op een schitterende dag vertrokken wij mef (6)(T)(B)(9)(10)('11) nee 12 spe-Iers naar Hoorn. Toen Bert Derksen en pim naterink (coach_trainer) ons ditvoorstelden vond Íedereen dit gelj$ een fantastisch idee, en heb is inderdaadook wer een mooi getar.(in het vervorg proberen we die twee (8.p. en p.R.) vanelkaar weg te houden, voordat ze nog meer van zulke ideeën verrinnen)

Eindeli$< kwamen we Ín Hoorn aan, wat me nog hard meeviel met zorn chauffeur,en konden we begÍnnen met spelen..
De eerste wedstrijd tegen Morres Hulst speerden we gerifi, en de tweede i"ronnen we.De dag werd nog leuk, want vre hoorden oàt we ook nóg àen derde wedstriid moch-ten spelen. Omdat lre nog niets verloren hadden, wilàen we deze wel verliezen,maar l^'íe hadden geen geluk, want de tegenstander verloor (deze onzin is opvul-ling) .
Toen we hoorden dat we ons voor de kruisfinales geplaatst hadden, was syenzelfs zo blij dat hij begon te vechten met een WC'er.
De vvcrer v,as langer en sven was korter, en de vVCter had een goede rechtseen linkse, zodaL de middelste van Sven niet kon voorkomen dat fri; fO ging (a1sje me maar een gulden had gegeven, had het beter met je kunnen aflopen Sven! )

Het werd saai in de sporthar, en toen iemand op het goede idee tcwam om dekruisfinales te gaan spelen, was i_edereen daar voor.
We verloren de eerste set, en Ronald Rietman ons rekenwonder kwam nu tot deconclusie dat we de volgende set moesten wínnen om te kunnen winnenl??Als we deze jongen toch nÍet hadden...,...
ook de tweede set verloren vÍe en we mochten nu kiezen tussen de 3e of de 4eplaats, we stonden 6 voor (Heren5), 5 tegen (.luniàr;; Àt,-; i neutraal (Jitr_gen Hofland), dus voor de 3e plaats

Ons team bestond uit:
1. Erik Wortelboer, de glascontainer.
?. {..p Bakker, koeke of roodkapje.
3. Ronald Rletman,/vrouw, dit zoàÈen we nog ui_t.4' Anlaine v/d Kamp, deze heeft een fantastische uitvinding gedaan om trai-ningsbroek en lichaam bij elkaar te houden.5. DE GROTE SPORTTAS en Sven.
6. Willem-Klaas Veldcos.. ..huizen
7. Jiirgen Hofland, niet kwaad te maken.8' 9' 10' 11. carLouche Perquin, PauJ. Derksen, pieter Karels en peter Neer-. voort, hier weet ik of niets be verzinnen, of rret is-le-srài:,';;";";ï"-nog groffer.
12'en Pieter Meliste, deze jongen kun je we1 goed hebben.

onze coach was Bert Derksen en de traÍner pÍm Raterink.
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Meisjes D met derde plaats tevree!

Zoals wlj a7 eerder schreven geven wij U hierondet de uitslagen van de eerste
helft van de kompetitie van irfeisjes D van coach Klaske te Lindert.
De eerste klassé is ons niet tegengevaTTenr maar sneTTer en pittiger wotdt
er we7 gespeeTd. Wfi zijn erg benieuwd naar de 2e heTfX van de kompeXitiel

29 september SPARTA a - ORION D 3-1
De start van de nieuwe kompetitie brachl ons naar Zelhem. De eerste set won-
nen wij, ondanks dat voor ons duidelifi werd dat wij hier tegen een kampioens-
kandidaab speelden. De meisjes van Sparta raakten ingespeeld en pakten ach-
ter elkaar 3 sets.

6 oktober ORION D - L0NGA D 3-0
Gezien de reputatie van Longa waren wij we1 een beetje bang. In een zeer spor-
tieve wedstrij3 gingen wij echter tot de bodem en het hardnekkÍge verzet van
Longa mocht niet baten. Met 15-11, 15-13 en nog eens 15-13 (achter neL 6-12)
wonnen wij.

13 oktober BOVO B - 0RI0N D o-3
Door het erbarmeli$<e tegenspel waren ook wij nlet erg best. De wedstrijd be-
gon gelukkig te LaaL, want wij hadden eerst eenrtrondritrr ddor Aalten, omdat
wij de sporthal niet konden vinden. Ondanks de 0-3 toch een zeer slechte wed-
strijl.

27 okLober ORION D - BOEMERANG C 2-2
De leukste en sensationeelste wedstri]1 van ons werd de klapper tegen Boeme-
rang. Onder andere aangemoedigd door Orion-jongens (tè gek) maakten wij er een
 -setter van die er niet om loog. De laatste set wonnen wij met 19-17 (nog niet
gebeurd I )

3 november ORION D - V0LVERIJS B 3-1
In de GSGD maakten beide ploegen er een goede i*edstr!]i van. Iets doortasten-
der optreden aan het net en een goed achterveld maakten dat wij toch wel ver-
diend wonnen. Het trof ons dat Volverij;s de nederlaag zeer sportief opvatte.

10 november 0RI0N D - SPARTA A 1-3
De return tegen de Sparta-meisjes maakte duideli$< dat zÍj inderdaad zeer goed
spelen. Weliswaar pakten we de eerste set (15-11) doch ons kruit was toen echt
verschoten. Gedegen spelend moesten wij de overwinning verdiend aan Sparta 1a-
ten.

1 december ORÍON D - B0V0 B 3-0
Ook nu maakten de (6) speelsters van Bovo er niet veel van. Jammer was we1
dat wij geen gebruik maakten van deze slappe vertoni-ng orn een beet,je te ex-
perlmenteren. IríeI !Íonnen wij eindelilc eens een sel met 15-0; dat misschien
nog iets

B december BOEi,IERANG C - 0RI0N D 2-z
Opnieuw speelden wij tegen de Boemerang-meisjes een fijne wedstrijd, De eerste
set was erg spannend; wij verloren nipt met 15-13. De bwee voigende sets pak-
ten we zonder veel moeite. Jammer was dal wij in de vierde set even verslap-
ten en zo toch een punt Lleggaven.
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6 december VOLVERïJS B - 0Rï0N D 3-1
De meisjes van Volverijs pakten zeer energiek de punten, Eigenli.ft kwamen wij
er niet aan te pas, De derde set haalden wij knampachtig met 14-16 naar ons
toe, doch Volverijs stelde orde op zaken en onze kameraman Frit,s kon een ne-
derlaag filmen!

21 december LONGA D - 0RI0N D 2-2
Het leek er even op dat de Longa-meisjes vlot naar een overwinning zouden
gaan. De eerste set wonnen zij met i5-10. HeeI bekwaam (we1 stukken beter
dan in Terborg!) namen de 0rion-meisjes het initiatief over 11-15t 5-15.
Jammer genoeg lieLen wij toch de volle irinst nog liggen in de vierde set:
15-12. Toch een prima wedslriiC.

Het nÍeuwe jaar 1985 is alweer begonnen, maar
toch willen Patricia, Odette, Karin K., He1ga,
Nicolette, Ingeborg, Karin V., Marian, Ni-co1e
en coach K1aske u a11en een fijn en gezond jaar
i,Íensen. Wij danken ook de ouders die met het ver-
voer helpen en zij, die ons blj de i,,redstrijlen
vaak zo enthouslast steunen.

Wij hebben in het eerste deel van deze kompetitie 10 wedstrij-den gespeeld.
Ïn deze reeks behaalden wij 11 puntenl zowaa? geen slecht resultaal. Zo-
a1s eerder vermeld haalde Sparta (zelhem) de eerste plaats, tweede werd
Longa en wij eindigden als derde. Gaat we1 hë?

Een leuke morgen

Na dat ik gevraagd was een stukje over dit, tournooi te wiLlen schrÍjven heb ik
meteen ja gezegd. Hel was een leuke ochtend vol enthousiaste kinderen en ouders.
De groepen bestonden allemaal uit nalrlen wat met Sinterklaas te maken had, zo
had je bijv. de stoombootjes, letters en de pieien, maar er tÍaren natuurlift nog
meer groepen. De ochtend werd geopend door een welkomswoord en toen
kwamen de echte Pieten bÍ-nnen, in totaal 5 stuks.
Deze moesten om toebeurt een keertje fluiten. De pieten die toen overwaren
gingen door de zaa!, zLch bezighouden. Zo was bijv. de letters aan het spelen
in de eerste wedstrijd, daar liepen de pieten zo door hel veld en prompt verlo-
ren ze de wedstrijd.
De volgende wedslrÍjden werden ze niet lasbig gevallen en toen wonnen ze wel.
De uitslag r^ras voor de letters dan ook een 2e plaats
De 2 ploegen die de 1e plaats hadden, mochten toen nog een finale spelen tegen
de zwarte Pieten, op het 1e veld 2 zwarLe pieten en het 2e veld 3 zwarte pie-
ten.
Uiteindelifi een leuke morgen die hopelifi volgend jaar herhaald mag worden.

Een ouder.

12



S interklaas-toernooi
Verslag van het Ubbink-0rion Sinterklaas adspiranten-pupillen tournooi gehou-
den op za[erdag I december in de sportzaal van de G.S.G.D. opgemaakt door de
vader van Freddy. Freddy is lid van het jongens*adspiranten team van de Huet,
getraind door Bart van Halteren. Het Huet team vandaag omgedoopt in Speculaas.

0m 10 uur werden de deelnemers(sters) welkom geheten en even later kwamen de
scheidsrechters (Zwarbe Pieten) binnen en kon het tournooi beginnen. Er werd
gespeeld op 2 velden in 2 poules elk van 5 teams. Elk team was genoemd naar
een attribuut verwant met het Si-nterklaasfeest, zoals Mijter, Piet, Speculaas,
Stoomboot, enz.
0m 5 over 10 begon dan de eerste wedstrijd. Harro had vorig jaar ook aI meege-
daan maar voor de andere jongens t.w. Laurens, Stefan, Bernd,en Freddy was dit
het eerste echte tournooi.
De eerste wedstrijd werd gewonnen,, dank zij een betere opslag meí 27-1. Er werd
op ti$1 (12 min.) gespeeld. Dat gaf de burger moed.
De tweede wedstrÍjd ging nog beter, tegen Piet werd met 34-6 gewonnen.
Het kon niet meer stuk. Maar teön }«aarn de wedstrÍ$1 tegen Stoomboot en nu moes-
ten de jongens laten zien i*at ze werkeli$< waard !Íaren. Na een gelift opgaande
stri]1 in de eet:ste helft liep Stoomboot uit tot 12-23 en stonden de jongens
van de Huet, pardon Speculaas, weer met beide benen op de grond
On 12 uur moesten ze voor de laatste maal aantreden, nu tegen Letters, ook
een tegenstander van formaat naar later zou blijken. Bart de trainer Ídas 1nmÍd-
dels ook langs de lijn komen staan, Íre,a? zelfs hij kon het onheil niet meer ke-
ren. Hier ook weer in heL begin een ge1ifr opgaande strÍjd maar door veel persoon-
Ii]<e fouten ging Speculaas eervol neL T-16 ten onder en behaalde een 3e plaats
Hierna speelden de winnaars van elke poule nog een wedstrill tegen de Zwarte
Pieten. 0m half één kreeg ieder kind een zakje snoep en was het tournooi afge-
lopen. De jongens gingen moe, maar voldaan naar huj.s met de opmerking daí zo-
iets vaker moest kunnen dan lx per jaar. Maar misschien kan het bestuur nog
eens bekiften of er tijtl en geld vrijgemaakt kan worden om iets dergelig<-s wat
vaker te organiseren.
Rest mij nog de leiding te bedanken voor dit geslaagde tournooi. Er werd met
veel enthousiasme gespeeld en het gejuich voor een gemaakt punt was dan ook
niet van de 1ucht. Ik wil niet a11een de leiding van deze morgen bedanken, maar
ook de trainers(sters) Oie elke week weer met onze kinderen bezig ziin om hen de
fijne kneepjes van het volleybal bij te brengen.

F. &nv1ee.
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Een zal<1e met wat lekkers

0p zaterdag i decernber werd er in de G.S.G.D. het sinterkl-aastournooi gespeeld.
Er waren10 teams aanwezig. IeCer team kreeg nabuurli;k een toepasseli.jke naam.
Zo vraren er de Taai-Taai, Roe, Pepernoot, sint, Staf, speculaas, piet, Letters,
Stoomboot, en Mijters.
0m 10 uur brandde de strijd 1os met zwarLe Piet als scheidsrechter. Sommige pie-
ten probeerden een Leam dal achler stond een beetje re helpen. Iedereen had het
wel- naar zigt zin. 0m half óón werd er bekend gemaakl wie er gewonnen had.
0p veld 1 was het de proeg van de stoomboot en op verd 2 Taai-Taai.
Deze twee ploegen mochten nog een keer aanlreden legen de pieten.
Nou dat l^ias even lachen, die Pieten konden er niets van. Er was zelfs een piet
die de bal opving en dat mag volgens de spelregels nog steeds niet,.
Toen ook dit spel was afgelopen kwamen we allemaal bij elkaar voor de prijsuit-
reiking.
Voor allemaal was er een zakje met wat lekkers er in.
De twee ploegen die eerste waren gewcrden kregen cck nog een taart.
Hel was een geslaagd tournooi en daarom wil ik een ieder die bij de organisatie
betrokken was van harte bedanken.

Cora Lenderink.

Te gek

rk vond het te gek dat tournooi, maar volgend jaar wil ik graag weer in Rozen-gaarde. l{ant i-n de G.S.G.D. Ís er parket in de zaal, daar àuik je we1,goed,
maar je glijl heel_ vaak uit.
Vorig jaar was Sinterklaas er, dat vond ik iets leuker. ook kreeg je toen eenstikker van Ubbink-Orion en nu niet.
Ik vind het wel leuk dat ze lneL organiseren en dat er pieten fluiten vind ikook leuk.

Dit is geschreven door RaLna Bergevoet.

lk zat in stoomboot

Wi.j hebben het Sint.erklaastournooi gewonnen. En de prijs was een Laart. (Lekker)
Iedereen die mee had gespeeld, kreeg een zakje pepernolen met een sleutel-
hanger erbij.
Wi.j waren in groepen verdeeLd waar wij mee trainen.
De namen uraren: Lelters en Stoomboot. Ik zaL in Stoomboot.
Ik vond het heel erg leuk en na afloop moesten we tegen Zwarte pielen spelen.

14
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Goed nieuws

Wi,j hebben 1 december een sinlerklaas Lournooi gehad (wi; zi3n:Jeroen, Guus,
Raimon en Robert) en ik vond het een leuk tournoci, onze ploeg hacl cie naarn
rrStoombootrr.
Omdat wij alle wedstrijden wonnen kregen wij de eerste prijs van mevröuw Arenclserr.
Wij wonnen de wedstrijden met gemak, ik vÍnd volleybal een leuke sporL en het, is
dus óén van mljn hobby's .

0p het einde van het tournooi kwam er goed nieuws: I"leneer Schotanus k,:mi Lerug
als trainer van de pupillen, hoera!

groeten Roberf Burgers.

We werden vierde

Zaterdag 1 december hadden we het sinterklaas tournooi in de G.s.G.D"
Eerst mochLen we oefenen tot we er allemaal waren. Toen moesien we naar cie
andere zaal- komen. Meneer Linzel vertelde dat er zwarLe pielen kwamen fir-rl-
ten. En meneer Duurkens vertelde op welk veld je moest spelen en tegen wie je
moest spelen.
Wij hoefden de tweede wedstrrjC pas te spelen.
Ik zaL bij Rat,na, Naia1ie, Mari3ke en Kitie.
We waren de pepernoten. We werden,l:-erde en he"r das erg l_euk"

Annemieke Hordi!<.

?,''f,i

2í'q,-s/àt
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Wedstrijdform u lieren

De eerste helft van het volleybalseizoen zíL er weer op. Wanneer we de wed-
strijdformul-i-eren en scheidsrechterformul-ieren beki;ken zien we dat er toch
wel het een en ander misgaat.
De formulieren worden vaak erg onnauwkeuri-g ingevuld, hetgeen tot gevolg
heeft dat er bij iedere fout, op het wedstriiCformulier een boete moet wonden
belaald. Al met al- kan dat aardig oplopen.
Wat de scheidsrechLerbeoordelingsformulieren betreft, vaak ontbreken de
datum, wedstri.jdnummer en soms zelfs de namen van de Leams.

Het lenen van spelers:

Helaas zijn nu aI 2 spelers vastgespeeld.
Reden hiervoor is dat er praktisch geen overleg is tussen degenen die spe-
Iers lenen en het wedstrijdsecretariaat.
Om een voorbeeld te noemen. Er werden in het afgelopen weekend 10 spelers
frgereendrt. slechts over 1 speler zijn we gebeld, en dat ook nog na afroop
van de wedstrijd.
Verder worden de wedstrijdformulieren van de uitwedstri$len vaak veel te
laat ingeleverd. Er ziL r+el eens 3 weken tussen de datum van de wedstri]l
en de ontvangst van het formulier. Hierdoor wordt het onmogel!fi om precies
aan te geven welke spelers nog uitgeleend kunnen worden.
Hj-eronder nog even in het kort de regels voor het lenen van een speler:

1. je mag aIleen een speler lenen uit een LAGER team.
2. de heren- en dames senj-oren plus de jongens en meisjes A en B mogen '

maar lx per MAAND worden uitgeleend.
3. de jongens B aspiranten (dus jongens C, D, E, F, G) en de meisjes

B aspiranten (meisjes C, D, E, F, G, H, I, J, K) mogen 2x per MAAND
in een ander team spelen.

Wanneer iedereen deze regel-s ook voor zlchzelf goed i-n de gaten houdt kan
er onmogelijk iets misgaan.

Voor overleg bel1en naar het wedstrijdsecretariaat:

Mariëtte Duurkens-van Bruggen
Kuyperlaan '16

Doetinchem
TeI. 32806

Copy vóor 1 februari
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Nózdrövje
AIs die van die wÍnt en als die verliest van die en wij winnen weer van die,
dan . ... Zo trerd aan het begin van het seizoen over onze reis naar Praag ge-
dacht. Echter alle voorspellingen kwamen uít en loen ook nog bleek dat Enno
Hensums heel toevallig ilook nog wat zaken moest regelen in Praagtt waren de
overige drie zitplaatsen al snel bezeL door resp. Erik, Arthur en Aiko.

We besloten donderdags al weg te gaan om dan vlak voor de Tjechische grens
te overnachten om vrijdagmorgen vroeg in Praag te kunnen zijn.
De heenreis verliep voorspoedig ondanks twee zelfmoordpogingen van Veenstra,
maar daar raak je we1 aan gewend. Ook de grens werd in recordtempo genomen
en zo arriveerden wij vrijdagmorgen om 11 uur in praag.
Daar werd eerst een kennis bezochL en tevens voor de eerste (en laatsle)
keer Tsjechische koffie gedronken. Toen naar ons hotel en daarna de stad in
met de metro, we hadden onze neuzen nog niet boven de grond toen we onze
voorzitter met c.s. tegen het lijf liepen om vervolgens twee speelsters te-
gen te komen. Waarschfjnldk aangetrokken door onze wesLerse glimlach werden
we omri-ngt door een aantal Tauschers (zwarLgeldwÍsselaars). He1aas voor hun
hadden wij onze verplicht gewisselde (en dus dure) kronen nog niet op. Nadat
we afscheid genomen hadden van half Doetinchem (sommigen hadden het er duide-
1iS< moeih$< mee) fogen we de stad in om dat te doen waar we voor gekomen wa-
ren; heb kopen van rtig shÍrts! Na langdurig speurwerk vonden we zowaar een
winkel met sportartikelen maar deze had naast ijshockeyst,icks en rubberen
handgranaten weinig shirts te verkopen.
We zochLen daarom maar weer een restaurant op om voor de tweede keer die
dag warm te gaan eten. Dit is overigens geen overbodige luxe in Praag want
de porties zijn daar echl niet spectaculair grool.
VriiCagavond ontmoetten we een Tsjech die ons een lÍjstje gaf met uitgaans-
mogeliffheden. Eén daarvan bleek een tot aan de nok toe gÀvulde Engeise pub,
waar uitsluitend donker bier voor 28 cenL/halve liter werd geschonken.
Na deze tent bezochten we één van de drie botels (hotel en discotheek op
de rivier de Vlatva) die Praag rif< Ís. Na een aantal uren wachten die we
doorbrachten met twee Tsjechen en einiges Wein dropen wij weer af om vervol-
gens een zwarLe taxi te nemen (meL zrn zessen in een Trabantje) richting
hote1.

ZaLerdag.Ondanks aIle goede voornemens te laat opgestaan. Na een fantas-
tisch ontbijtje, wat we vergaten te betalen, trokken we de stad in voor een
saitsieing.Via Tsjechoslowaakse kunstschatten, het Hrad en nog wat kerken,
twee versteende erewachtposten en het Joodse kerkhof wat, dichi was, belanà-
den we weer in het centrum ondanks een klein foutje in Aikots richtingsge-
voeI. Het werd alweer tijd voor een restaurantje en dus stuiterden we het
eerste 5 sterren-hotel wat we tegenkwamen in. Zo rond 4 uur kwam ons ter
ore dat er ook nog ergens gevolreybald werd in praag, dus i^rij op zoek, v1a
metro zwarLe tram en een half uurtje omlopen kwamen we uiteinOàfgf< om vijf
voor vÍjf aan bij onze vrouwtjes, meisjes, dames en dat Ís ook alles wat weover de wedsbrijd wÍIden zeggen. Overigens na die wedstrijd hebben we nog wel
twèe uur zitten genieten van de tweede teams van Praag àn Bratislava. Echt
schitterend, zowel de meisjes als het volleybal.rs Avonds werd ei weer gestapí. Zo rond de klok van twaalven werd ons trio
uitgebreid met speelsters en lichteli;k aangeschoten begeleiding en via veel
wijn, een swingende tiigerin en bloedsnelle taxi vie1en we rond vieren uitge-put in bed.
0ver zondag is welnig te vertellen aangezien d,eze zÍch voornameli$< afspeel-
de achter gesloten ogen.Verrmeldingswaard is nog we1 dat we uren bij de grens
moesten wachten en dat ze al onze smokkelwaar lekker nieb gevonden hebben.

Arthur, Erik, Aiko, Enno
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Mini intervÍew

1. Naam: Geert ïhijssen Saskia Peters
2. Leeftlld 25 jaar 16 jaar
3. HoeveeL jaar aI bij Ubbink/

Orion? 14 jaar ongeveer T jaar
4. Actief bij Ubbink/ Speler/coach/§cheids- Buitenaanvalster,damesD

0rion als.. . ?echter/toernooicommissÍe
5. Waarom houd je je be- Schitterende sport. Dat vraag ik mezelf ook

zLg meL votrleybal? we1 eens af.
6. Favoriete team bij Ub-

bink/0rion?
7. De reden van anbwoord

6?
B. Favoriete speler/

speelster.
9. Omdat tuJ/zLj.. . .

10. Sterkste punt van
jezelf?

1 1. Mijn grootste blunder?

12. Beste trainer?
13. Sterkste coach?
i4. Advies aan het bestuur?
15. Sterkste punt van de

vereniging?
16" Landskampioen bij de

dames en heren?
17. Je reaclie na ge$ronnen

wedstrijd?
18. Voorbereiding voor een

belangrfk duel?
19. Ik douche graag met.""

20. Favoriete yell?

21. Onmisbaar voor de vere-
niging?

Heren ï Dames 6
Zrt ílU regelmatig als Ze z\yt goed en je kunt
scheÍdsrechter vragen. met hun lol hebben.
Jacqueline Schimmel. Hanneke Bloem-Lovink

Een goede spelverdeel-
ster is.

Spelverdelen?
Zelf spelen.

Pieter Murphy
Theo Boekhorst
Goede sponsor.
Gezellig na wedstrijden.

Héééren II (elf)

Meer Halruimte en een
nieuwe sponsor.

Gewoon goed is

Niet opgeven.
In het veld blijven staan
als de wedstrig af is gelo
pen.
Hanneke Bloem.Lovink
Leo Groeneveld
Zo door gaan
De gezelligheid.

Kan ni-et op dit regeltje
(dames 6)
Volleybal1ers.

Heren;Starlift Ubbink Orion
Dames:Ubbink/Orion. De1ta Loyd
Wanneer spelen we weer? Op naar de volgende.

Zo min (kort) mogelig< Met de hond gaan wan-
inspelen. del_en.
Geen kommentaar. Harde sLraa1 , Iauw i^ra-

Ler.

7ïl'rblDturk Desl
7 L,lnederla,ndbar

PoÍti1ï: lï,;;;!,ïï;i, lorion

Verhuellweg 9

6984 A.A Doestrurg TeI.08334-1080
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Plensavond
Het werd volgens een paar leden eens
1e vereniging. 'rlk ken bijna nÍemandrr
kreten die je in de kanline wel_ eeris
seren. Hoe dat rtietsrr er uit zou zien
een raadsel, er, liepen zelfs enkelen
Tijdens de spelen verdween da'u a1 snel

tijC om rrieLsr? te organi-seren voor de he-
of ttZiL die ook bij Orionil waren enkele
hoorde. Reden Cus om rtietsr Le organj--
was voor de deelnemers op 21 decernber

rond die een beetje angstig nondkeken.
en streden de achl teams op enthor-isi-

aste wijze ciïi,......
Het eerste spel was
route afgelegd moest
basket.

niets.
een hindernisbaan, waarbij via maLten, bank en baskeL een
worden. Ondertussen moest ook nog gedoeld r,iorden op de

Na deze warmi-ng-up ronde vond de ithelmenrace'r p}aat-s, een spel ciat, in dienst
we1 gespeeld wordt. Wij deden hel met pilons, maar dat, was geen bezwaar. Inte-
gendeel.Al heel snel bleek dit een kcstelÍjk schour+spe1 Le ztjn. Deelnemers ke-
gelden tegen de vloer en slingercien op onnavolgbare wijze naar de streep,
Dll lot groot vermaak van cie Loeschouwers, die werkeli.ft dubbel lagen van het
lachen. Als derde akt,ivitell stond een Louwtrekspel op het program. Vi-er teams
tegelijk moesten proberen een pilon te pakken, die achter hen stond. Dus flink
Lrekken was de opdracht. In de eerste ronde ,Juurde her- erg lang voordat de
winnaar bekend was, Íedereen had dan ook r.ode handen van hel trekken.
De afmatrace was zoals de naam a} doet vermoeden een afmaLtende bezighei_d,
vier personen rnoesten op een mat naar de fi-nish, twee teamgenoten genoten
niel maar moeslen met een stok de naL naar voren duwen" iiierna werden nog
Lwee gezamenllike spelen gedaan in de zaal-.

Het vervolg vond piaats in hel kleine bad vari nei Z',r,€:'i!àd, Prachtige badpak-
ken waren er te bewonderen en Ce eersl-e rni-lr-iten I=:< hei wel of er een klas
kleuLerljes na een zi.Iare LenLamenweek was los6elaten. lc speers
Twee spelen sLonden er hier te gebeuren. 3ij i,:t eersi-e spel moesL een t,eam
zoveel- mogeli.jk ballen naar cle overkan", brengen in ee;t speciale boot. Gere-
geld zcndigden de teams tegen de regers, rnaar ach een xniesoor die daar oplett,e. Ook bij het laatsLe onderdeel was meedoen belangr";ker dan l.rinnen. Op
grot.e schaal werd er gesaboLeerd tijdens Cil'rKleinduimpje!r, een race r/raarbij je
een stel reuze laarzen kreeg aangemeten en je snel een hoepel naar de overkant
moest brengen.

Het dri-eluik werd boven in de kantine be.sl-oten metrtje bekrjkt het maar?r.
Tegen de verwachting Ín bleek er Loch belangstelling te zijri voor het dammen,
vier-op-een-rij-en, sjoelen en kaarten.
Een gezellig plaatje voor degenen die even stiekum achler het wandje gluurden.
Ook aan de bar verzamelden zich moegestrecien leden, die rnet een pifsjà i_n de
hand glimlachend terugdachten aan de rare capriolen die t,e zien waren geweest.
De naam PLENS-avond (ploeleren, lachen en natte spelen avoncl) was all_e eer aangedaan. AIle deelnemers vermaakten zich en er waren zel-fs geluiden t,e horena1s: dit moeL eigenli3k vaker, gebeuren 

"

Dit was een foto waard:
- Aukje, Jörgen en Annel tijdens de helmenrace.
- de dam-scrijd Aiko en zijn meesler. (Henk penterman)
- Roel Booy aan hei kaarten.
- Arthun in het pierebadje.
- het rrezelentl

- de zwembroek l,an Hans.
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Sportverbroedering
Dinsdag 4 dec., gingen we vol goede moed naar Terborg, alwaar de rekreanten-
competitie gehouden zou worden.

Door een vergissing van de wedstrÍjdleiding, ztfi wij 2 jaar geleden in de laag-
ste poule (D) ingedeeld, op zich niet zotn ramp omdat wij toen met een nieuw
ingedeeld team van start gingen,

Na enkele keren promoveren en een keer degraderen, moesten wij op 4 dec. in
poule B onze plaats verdedigen.
Probleem was, dat één van onze speelsters dit selzoen niet mee kon spelen
(zwangerschap) en een andere speelster 4 dec. op vakantie zou zijn.
Daardoor telde ons team nog maar 5 speelsters. Geen nood, j_n overleg mel on_
ze trainer werd besloten een meisje mee te nemen, die bij ons in het team mee
wilde gaan spelen en trainen en dus Orionlid zou gaan worden. 0p deze manier
kon zij mooÍ op deze avond proef draaien.

Wie schetste onze verbazing, toen wij na onze eerste wedstrijd van de wedstrill-
Ieiding hoorden, dat wij gediskwalificeerd zouden worden, ais wij onze inval-
ster verder nog mee zouden laten spelen

Wat was het geval,
Door één van de aanwezige teams $ras aan de leiding doorgegeven dat onze in-valster (redster in nood) geen Orionlid en dus geen NeVoBo lid hras en daaromniet mee mocht spelen (fIauw hè)
De maatregel van de IeÍding $ras terecht, want het is tenslotte een NeVoBo-
tournooi en wij accepleerden dit dan ook ondanks het feit dat daardoor dÍt meis-je de hele avond voor Joker daar liep

Maar als je weet dat wij (het voorgaande niet gerealiseerd hebbende) volko-
men te goede trouw aan deze wedstriil begonnen, kunt U misschien begrijpen hoe
boos en ook hoe teleurgesteld wij waren op het en in het andere team.

Je kunt je afvragen, wat voor een belang andere teams erbij hebben om hun te-
genstander op deze manier uit te schakelen.Je moet er toch niet aan denken datdit binnen een vereniging zou kunnen gebeuren!
Er zijn toch ook andere mogelifiheden. Loop bij zotn tea^m langs en zeg dat er on-rechtmatig gespeeld wordt. Dat ri!<b ons heer wat sportiever! !

Gelukkig hebben wij gns die avond, ondanks de eerste wedstrigt die w{j onrecht-
matig, maar ook heel slecht speelden, kunnen herstellen en hebben w6 zonder
de beruchte invalster de andere wedstrijtlen kunnen winnen waardoor wij toch pro-
moveerden naar poule A.

Jullie Sportvriendinnen
Orion

Rekreantenteam 6
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5 Kampioensteams

Op 22 december werden de laatste competitiewedstrijden in de jeugdklassen
gespeeld. In januari wordt de nieuwe competitieindeling gemaakt, waarbij
de teams overeenkomst,ig hun klassering van de eerste ronde worden ingedeeld.

5 KAMPIOENSTEAMS

fn deze eerste ronde behaalden 5 teams het kampioenschap, wat voor jeugd-
voorzt-Lter LLnzel aanleiding was de betreffende spelers en speelsters een
bloemetje uit te reiken.
De rneisjes adspiranten I van coach F-ons Behr overlJollnen op de laatste dag
hun naaste concurrent en zullen de volgencie competitie als 2e klasse ven-
der gaan 

"

Het F-ieam van Diny Arentsen werd kampioen i-n de 3e klasse D, en promo-
veert naar de 2e klasse, Ab Bakkerts Meisjes C, cia"" al in de'le kl-asse
speelde, rÍerd kampioen en zai; de volgende ronde in de nieuw t.e vormen kam-
pioensklasse uiLkomen, met o.a. Sparta, Longa en Orlon-D.

Bij de jongens werd het adspiranten team van Rein Schotanus eenvoudig kam-
pioen. Hopelijk zul}en zij j-n de volgende ronde meer Legenstand ontmoelen.
Ook de junioren A van coach Bert Oosterbosch zullen hun kampioenschap in
de eersLe klasse si,raks waarschijnli]< omzetten in deeiname aan de lande1i.]<e
voorrondes.

Ook de andere teams hebben zich uitstekend rveten ie plaatsen.0p één punt-
je na geen kampioen, maar we] een gedeelde eersle plaats l^Ías er bij voor de
meisjes G van Nico ArenLsen, en het B-team van Jan Griffioen.

DE JEUGD IN DE DISTRICTSKLASSE

Het juniorenteam van coach Bert Derksen, dat dit seizoen speelt in de dj-s-
t,ricts 3e klasse, weet zich daar uitstekend te manifesteren. Halverwege
de competit,ie staan zij nu aan cie top van de ranglljst.
Ook de zeer jeugdige dames van Bob Wentink, die van de adspiranten in één
keer de 2e klasse districb inglngen, lat,en de pessimist,en hun ongelbk be-
kennen. Ook diL leam bekleedt hien nu een topposltie, aI zaT de competitie
Legen zware legenstanders als bijv. Longa 3 en 4 een volledige inzeL nodig
maken.

SUCCES VOOR UBBINK/ORION MEISJES

In Hoogezand behaalde de jeugd van Ubbink/Orton een groot succes door op
het, traditione-le sLerke KersLLoernooi van Lodewi3k Geveke/DAK bij de meisjes
de eindcven^rinning in de wachL te slepen. Slopend was l:et ook, want de fi-
nale werd aan het eÍnd van een lange toernooidag I s avonds behaald op de
juniorenkarnpioen D0V0, met setstanden van 1b-14 en 15-13.
Een goed resultaat voor de melsjes van Bob Wentini,r" Cp diL zelfde toernooi
behaalden de jongens van Bert Oosterbosch een 2e plaats in de poule, en wa-
ren daardoor uitgeschakeld.
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Adresserï hestuur
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmees ter :

Leden :

Roel Booy
AntillenstraaL 34
Henk Penterman
v.Hogendorplaan 92
Jan Bloem
Groen van Prinstererlaàn

Hennie van Haarlem
Zuivelweg 89

Martin BeÍjer
Molengaarde 45,Doesburg
Cocky trinzel
Monte Casinost,raat 6

Ruud Hofland
E:-nthovenlaan iT

te1.26938

teI.23069

14
LeL.2461B

te1.2580 1,

te1.0833 4-37

teI.33 1 40

teI.33209

12

Adressen hezorsers
wift
wi$<

wij<
wlfi
wifl<

wi]<
wis

1

2

3
4
6

7
9

:Rona1d Rietman Varsseveldseweg 25, |.;el. 256T0:Jeanet Mu1der Zjoekowstraa| 47, tel.24T46
Paur en Jeanine schotanus, vonàerstraat 230, ter.32069Dorien Folkertsma, Burg. KehrersLraal 43:Luc en Erik Wortelboer, Schirnrnelpenninckl. g, tel.3OO53:Monique Stoverinck, Kastanjelaan 44, tet.aZóég

:Marco Boone, Salemate 44, íeL.32411
Anita Verburgt, Onstein 13, te1.40266

:Henny v.d. BeIt, Nelsonstraat g
:Claudia Derksen, Loolaan 11, t;I.3076g
Renee_Gerritsen, Grevengoediaan 32, feJ. 414gzSven Booy, Antillenstraàf 34, tel.àOgga
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