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Voorwoord
Voor de meeste Leams ztL rreL seizoen 84/85 er weeÏ' op en staan er diverse

toernooienophelprograrruna.Voorteams,diezichnogwilleninschrijven
voor een toernoo1 "t-àt 

in deze Expres een lijst met mogelijkheden'

Ki3k in dat geval goed na de inschrijfdata' want het is kort dag'

Nahetkampioenschapvandames2meLpromotienaardederdedi-visie
volgden nog meer teams die hoge ogen gàolden. In de volgende editie een com-

pleet overzicht van de orionresulbat en. Special-e aandacht nu nog even voor

dames6enheren2dievolopbeztgztlnÓmhogeroptekomen.Voorheren2
staan de vorgende data in ieder góu"i vast: maandag 29 apriL thuls en zaLer-

dag 4 mei ult. Dus supporters " " " '

Het traditionele eind- of mixLoernooi vindt plaats op vrijoag 21 junl van-

af 19.30 uur in Rozengaarde' i'loteren'

Dan vraag ik jullie aandacht rroor de sponsorloop op zaLerd'ag 1 juni ' Hier-

over lezen jullie in dit num"ner meer '

Opdejongsteledenvergaderingzijngeendefi-nltieveafsprakengemaaktover
de kontributie Àuo"-g"I. voor diàgun"n die onze penningmeester toch met een

bedrag wilren verbli.jden, verwljs if, naar.de bedragen die staan vermeld in

de vorige orj-on-Expressen. uiteraard onder voorbehoud van de nieuwe aflspra-

ken.

Tijdens de jaarvergadering werd bekend gemaakt dal Luc Smi-nk de opvolger

is van Henk pente"À"n a1s secretaris van onze vereniging. succes'

Ab Been intervier,rde de ex-secretaris en ook rneL Cocky Linzel werd een ge-

sprek gevoerd . ze:!f probeerde ik Louw Fokkinga het een en ander te weten

te komen.

Verderinditnummernieuwsvanclames2,heLsceidsrechtersgilde'derecre-
anten en de Europese Kampioenschappen '

HetlaatstenummerdilseizoenwordLeendubbelnurrr.mermet-denodigeinter-
views en hopeti3k veel inzendingen van zonnige r-oernooien '

Bas BIoern.
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Henk Penterman
Op de vraag of ik eer?s een gesprek met hem mocht hebben i.v.n. zljn afscheid aLs
sekretaris ur'as de eerste reaktie van Henk:"ach moet dat nou? "Van mlj hoeft het
niet," Maat na enig aandringen kon ik dan toch woensdagavond 70 apriT komen.
Blijkt op die avond net de halve finaLe Europacup 2 tussen Bagern Miinchen en
EveÍton uitgezonden te worden. Ík tref Henk dus aan Tekket voor de tv gezeten,
"genietend" van de match. R:et is naaz bed gegaan vlegens rugkTachten.
In de pauze vraagt ÍIenk nog rel-ativerend zuLTen we nu ons gesprek maar even
houden? Eet bl-eek tensl-otte wel- iets Tanger te duren dan de door hen voorgestel-
de 75 minuten.
Doordat ik Riet wef kende en ÉIenk niet, is nfin eerste vraag of hlj soms via Riet
a-l.s sekretaris bij Orion gekonen is.
Eenk:uNiet direct via Riet, maar haar jarenTange betrokkenheid blj Orion heeft
biJ ntn besJ.jssing vanzelfsprekend we7 een belangrljke rol- gespeeld.
Eet was een direct gevolg van een toeval-Lige ontmoeting net RoeJ Boog blj siga-
renmagazljn DimmendaaL aan de Terbotgseweg, waar ik de Lotto ging inTeveren.
Door het vertrek van Jaap Zugdetduin was et een vakature in het bestuur. RoeT
vroeg toen eigenTjjk meer informatief of dat nieXs voor mlj was.We kenden elkaar
reeds Tanger o.a. via het CDS.Verder kwam ik min of meer regeTmatig naat wedsxtij
den kijken en vërgezelde Riet naar verenigingsavonden.
RoeL wist dat ik sekretaris van de CDS was geweest of hlj toen wist dat ik reeds
sekretaris van de damvereniging was, is me niet bekend.

Heb je veef befangsteTTing voor het voLfegbaT-
Henk:"RedeTijk doch niet meer zo overdreven afs vroeger, ik ben taen zeTfs nog
een jaar coach geweest van een team met o.a. Hennie v. ÍIaarLem en Geert Thijssen.
Dat is al weL weer zo'n jaar of tien geTeden. ïk heb bet ook naar één jaar ge-
daan want de speeTavond werd verzet naar donderdag en dat is njjn damavond. Kwam

me eigenTijk ook we7 goed uix want er ging toch nogal- wat tljd inzitten en uit-
wedstrljden werden nogal eens op zaterdag gespeeld.Bovendien vond ik dat ik er te
weinig verstand van had. Zelf heb ik nooit gevoTTegd. De belangsteTTing is ont-
staan via de kinderen, frog in de Phoenixtljd. Riet en ik zijn in het verleden weL
een tfidTang heTemaal voTTegbalgek geweest. Het is weL eens gebeurd dat één van
mljn dochxers, die toen in utrecht speelde, in llengeLo (Ov.) moest spelen. Na die
wedstrfid raceden we dan als een gek naar ApeTdoorn waar dames één tegen Dqnamo
speelde. Even naar 'utrecht om de dochter te zien speTen vonden we toen ook heel
gewoon. Overigens was Riet toen ook een gratere voTTegbaTgek dan ik. fk vind
het gewoon gezeTTig om zaterdags naar de sporthaT te gaan. Het is er lekker
warm en je kTetst hier en daar eens wat. Vo77egba7 is 7euk, maar dan samen met
de dingen er omheen.

Zljn de sekretariaatswetkzaanheden je mee- of tegengevalTen?
Ííenk:,,Het is me niet tegengevaLl-en. fk had de nodige ervaring. Maar heX was wef
meer dan het ,,Effe zus en effe zo" zoaLs Roel het schiTderde. Doch daar was ik
me van te voren echt weJ bewust.ïk heb weL meteen een l-iniet gesteld en gezegd
ik wiL het drie jaar doen, zodat ju77ie de tljd hebben uit te kfrken naar een jon-
ger iemand. tliteindeTljk is het dan uitgelopen tot vier jaar.
Mljn eerste beTangsteTTing geTdt de damsport. Blj de damvereniging ben ik aktief
aLs dammeÍ, daarnaast dus sekretaris en ik rljd we7 eens mee met de jeugd al-s dat
nodig is -

Via, via komt het gesprek op hoe Riet blj Orion gekomen is. Dat gebeurde via Roef
Raterink. Destfids speeTden de dames nog in VarsseveTd. Riet ging vaak kijken en
afs Henk tljd had qinq hij nee. Bij de kassa zat dan die en dan die. Er was behoef-
te aan een vaste bezetting bfi de kassa op een gegeven moment vÍoeg Roef Raterink
aan Henk of hlj de kassa niet wifde doen. Henk voelde hier niets voor want dan
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was hi te veef gebonden.
besproken en die zag er

Maar in de kantirte van Varsseveld heb ik toen met R;et
tensl-otte weL iets in'

Hoe sta je tegenovet voLTegbaT a7s topsport in de achterhoek?

Henk:,, In pricipe ben ik voor topsport. I'Iaat ik ben niet bepaald enthousiasi

over de manier waarop topvoTlegbaf wordt bedreven' Ín het algemeen (dus niet

afTeenorion)vindi.xaatdekostentocheenbeetjedepanuittizen.
ondanks het feit dat bi orion zowef de kiLometer- als trainets verqoedingen

zekernietovetdrevenzin,gaathetwe].ergveeTgeTdkosten.Ïkvinddater
meer gedaan zou moeten worden aan jeugd.opTeidinq. Er wordt mij te weiniq geke-

kennaarveefbeTovendespelersind.eregioentegemakkeTijkgoedespeTersvan
veraf aangetrokken waarvan je meteen weet dat het vreer een flinke aansTag aoet

op je begroting voor wat betreft de reiskostenvergoeding ' Het Toopt een beet'
je de spuigaten uit. Er zou wat meer Tange termiin poTitiek bedreven moeten wor-

}ï"rir.nt hangt die topsport natuurTijk nauw sarnen met het af of niet hebben van

een goede sponsor. Vinà je die niet àan kun je die topsport goeddeeTs vergeten'

InNeder]-andzjjnmaarenkefeverenigingenvlaardeSponsolzoveelwilbesteden
dat die cLubs ook echt topsport kunnen bedrijven ert de rest hangt daat een beet-
je achter. Met vol-doende geTd van een sponsot is het mogei[k een kampioer'schap

te kopen en of je daar zo geTukkig nee moet =fin is een tweede'

over topsporteïs zeff wordt nog opgemerkt <1at Henk vind.t dat er te veef nensen

zfin die niets doen binnen de u.reÀ1ging en daatnaast vindt hij het jammer dat

af s er wel- iets gedaan wotdt, ínen meteen een vetgoeding wil hebb'en terwijT er

zoveef zljn die gtatis bereii zfin on bijv. jeuqd'teams op te vangen' Dit vind henk

scheve verhoudingen. Hij erkent echtet ook dat clit misschien een af te sinpeTe

voorstefl-ing van zakert is. Hij blijft echtet hfi de geringe bereidheia in het a7-

ygi,res.a.

De Leukste en de sLechtste hetinnering aan Ctian'
Henk: ,,Dat vind ik moeiTlik om daar zo ineens antwoord op te geven' Nu zeg ik
iets en morgen denk ik misschien aan iets heel anders ' Het behaTen van het

landskanpioenschap van dames l- vind ik echter wef een van mijn mooiste herin-
neringen. De sfecnt"t. herinnering is voor ni heeT simpel-' Dat is het niet
tot stand komen van een techniscLie cotntnissie in deze 4 jaar dat ik sekretaris
geweest ben. Dat zit me heel hoog, dat men geen kans gezien heeft om een qoe-

de TC tot stand te brengen. voor zc,n grate vereniging is scouting noodzake-

7jjk. Men moet proberen veefbeTovende spelers :n ie regio bi arion te krijgen'

Dat is op zich veeT goedkoper en ap de duur zal het ook meer bevrediginq ge-

ven. Ïn heren 7 zit maar een kl-eine Doetinchems' Ker. ' De rest komt ovetal-

vandaan. Men moet veel meer in de regio kijken. Je hebt natuutT}k wel- mensen

ru.ld'igdieditwi].Tend.oenenkunnendoen.Alsjeeenfeukteamhebtinde
jeugdenjehebtnoge.enbepaaTdespeTernodig'zoekdaninjedirekteom-
guulnq. t4aar dat is naiuurJlk we7 gemakkeTqker gezegd dan gedaan.
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Wat wens je voor de volgende sekretaris?
Henk:'tIn de eerste pJaats een goed kopiéerapparaat en verder de automatzse-
ring van de kontributie-adninistratie. Zal hlj zeLf nisschien doen, hy zit in die
mater ie .

Hoe zie je zeTf een bestuursfunktie? Kies je voor een grote cc>ntinuÍteit of benje meer vooÍ een rouleersgsteem?
Henk:"Daar heb ik we7 bepaalde ldeeén over. Ik zeg zeLf ik stap na drie jaar op
hoeweL hier om een andere reden. I"Íaar je rnoet het gewoon rtiet te lang doen.
Daar staat tegenover hoe Janger je het doet hoe meer ervaring je krijgt. Op een
gegeven moment zs àet dan mooi geweest.
Ik ben bijv. 6 jaar sekretaris gevteest van de Crs en ik heb een tijd in de com-
mr.ss2e vaor spart en recreatie gezeten. ïk ben zeLfs nog benaderd om voorzjt-
tet te worden van de voetbafvereniging Doetinchem. Je ziet,Tat ik vrij alge-
meen sport-ninded ben. Het is niet aLfeen vo))egba).
Van huis uit ben ik voetbaffer. Ik heb vroeger in Lichtenvoorde nog met de va-
der van Carfa Manschot in hetzeJfde team gespee1d- Ik kom zeLf oorspronkeTljk
uit Eibergen. Vroeger heb ik octk nog gevoetbald bg de vereniging OosseJd tot aan
de fusie net de Graafschap. OosseLd speeJde toen 4e klas en er dreigde deqrada-
tie. Ze hebben me toen gevraagd of ik mee wiLde doen. Ik heb za noq een maand of
drie gevoetbafd. In de laatste kompetitiewedstrljd kreeg ik een trap tegen mijn
scheenbeen waardoor het brak. Ik heb toen 6 weken in het gips gelo,oen en daarna
was het met voetbal-fen wel gedaan. De Graafschap is toen gefuseerd met OosseLd
omdat eTke profclub ool< een amateurafdeTing moest hebben" Uiteraard had de Graaf
schap die niet en was dit voor hen de opTossing.

Zie je jezeJf nog eerts terugkeren in een of andere funktie binnen de vereniging?
Henk: "Het eerste jaar zeker niet. Ik zie mezeLf ook niet terugkeren in een be-
stuursfunktie. fk wiL eerst vtat afstand nemen. Daarna sl-uit ik het niet uit.
I'laar het kan best zjn dat ik er over een jaar ani=rs over denk.

Wat zin je andere liefhel:berien?
Henk:'tMet dammen ls nljn tijd aÍ aarr)iq gevuTd. Daarnaast heb ik al-l-erl-ei dinqen
qedaan. Nu wil- ik eens wat neer gaan rondtoeren op nyn racefietsje. In feite heb
je a7s sekretaris te weinig tjd ail te fietsen, víant als je eens vrfi bent wi7 je
ook niet zeggen ik ga fietsen. Dan zegt Riet terecht dat ze je ook nooit ziet,

Hoe vind je de huidige supporters?
Henk;"De mensen die komen kijken hebben er voar betaaLd. Deqenen die in het veld"
staan moeten het maken. Zt moeten de steun van het publiek afdwingen en niet
andersom. ALs het tean Lekker draait kont het pttbJiek ook. t.laar het team moet
beginnen. Vroeger ginq ik veel naar de Graafschap. op een gegeven moment kreeg
ik het idee: die jongens worden ervoor betaald, maar vertonen totaaL geen inzet"
Dan zit je voor je verdriet te kfiken. Toen ben ik maar blegqebleven. Ik ga dan
Liever naar de amateurs kfiken. Maar misschien vaLt het nu al-l-emaal- v,reL weer mee.

11aro1a4.+a

Henk:'tIk had eigenTfik noq een briefje wiLLen schrijven, maar nu je hier toch bent
kan het mooi neeqenömen worden.
In de eer^ste pTaats wil ik het bestuur en de Teden bedanken voor de fraaie bure-
austoeL en verder iedereen voor de prettige samenwerking. Er zfin natuurTijk wel
eens hatde woorden geva77en, maar dat hoort erbq. Als je ergens niet mee eens
bent kun je dat zeggen. lrlaar afs de vetgadering is afgeTopen moet het vergeten
zin. Ik nag echter we1 zeggen datik die 4 jaren af,s een l-euke tfid ervaren heb.

Ab Been
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Dames 2
Nu we een jaar 1e klas hebben gespeeld waarin ons werkeliJk alles heeft mee-
gezeten zijn we weer terug op ons oude stekkie, Want wat Ís n.1. het geval:
in het seizoen '83-tB4 hebben we ook al 3e divisie gespeeld. Dat r^Ías nouniet bepaald een seizoen om over naar huis te schrijven. Ontzettend veel
pech. Behal-ve blessures wil-de ons het bedrijven van het volleybal in een
groep nou nieb zo goed lukken. Met het gevolg dat we kwamen te degraderen.
Dat was nou eigenlijk niet ons idee geweest, maa? ja. Dus in het seizoenrB4-rB5 namen we ons voor kampÍoen te worden. !,lant ergens voe]den we onste goed voor de 1e klas.

Versterking kwam en ging. Roos vertrok omdat ze in blilte verwachting was.
Daarvoor in de plaats kwamen Karin (Juventus) en Hel-ene (Labyellov) àn na-
tuurlij< niet te vergeten I,íinny.
Met een ploeg dab negen koppen telde zou Theo (de tiende) ons wel eens even
laten rrzien?r hoe er naar het kampioenschap gewerkt moest worden. De trainin-
gen werden op het oude niveau weer hervat. En met veel resultaat. Het geluk
was met ons, de 3-0 overwinningstanden vlogen om onze oren.
Het verliep allemaal prima volgens schema. !íe kregen af en toe een oefenwed-
strijd voor onze neus geschoteld tegen een 2e of 3e divisie ptoeg om het vol-
leyba1len toch echt niet te verleren. Heb waren soms ook best leerzame par-tijtjes.

Toen de stelling ÍrWe moeten kampioen wordenrt geen nut meer had, omdat geen
van de ploegen die onder ons stonden nog gevaar met zich mee zouden brengen,
bedachten hÍe een volgende stelting n.1. 'rOngeslagen kampi-oen". Aan het eerste
wordt nog gewerkt. Het tweede is bereíkt.

Zaterdag 2 maarL. Een mooie dag maar dames2 knijpt rm een beetje. Voorberei-
dingen worden getroffen, video wordt gereed gemaakt en Jan ptaàtst zich erachter, hij probeert het trouwens ook eens van voren misschien om de juiste
vergeli]<ing te kunnen trekken tussen benen en vingers.
Het inspelen wordt onderbroken door de fotograaf met de mededeling:nal-Iesuit dames even een fotootje voor de krantrt. Daar stonden vre dan. Effe lachen
en i^ieer verder balLen..En na een vlot verlopen wedstrijd werd om 12.30 uur da-
mes2 kampioen der 1e klasse.
W-ij blii natuurli]<. Bloemen, handjes en zoentjes werden 1n ontvangst genomen.Allen nog harteli;k bedankt! ! I Men. Bloem hÍeld nog een korte toéspraak enoverhandigde ons namens het bestuur ons verdiende ?rloonr'.

Na veel zang en dans in de kleedkamer werd met de Laar| onder de arm de
weg naar de kantine gezochL. En onder het genot van een heerli]< stuk taart
ontvingen we een gelukstelegram van Wi-nny. Ontzettend leuk ,ra., 5u hoor!
rs Avonds naar de Joegoslaaf met zotn j6 koppen. En na een tikkeltje ge-

emotioneerde maar welgemeende speech van Theo werden de maaltijden genuttigd.,,íaL zeer gezelrig verliep. Al met al een dag om nooit te vergeten! I

Martha Hiddink
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Aktie Armslag

Doeti-nchem, 19 april 1985

Aan alle leden van Ubbink-Orion.

0p zaterdag 1 juni organiseert Orion een sponsorloop, daL wil zeggen een
prestatieloop waaraan l-eden van Orion deelnemen, en middels sponsorring door
famllie of het bedrijflsleven geld bij elkaar lopen voor de vereniging.
Het, klinkt misschien ingewikkeld maar dat valt bij nadere beschouwing wel mee,
want de bedoelj-ng is, dat diegenen die mee willen lopen zelfl een bedrijf of
familie benaderen. Met dit bedrijf maak je dan een afspraak dat zij de vereni-
ging een bepaald bedrag geven voor elk rondje dat jij 1oopt. Een rondje is
ongeveer 450 m. een afstand die ieder lÍd een aantal- keren moet kunnen af-
leggen, gelopen wordt er in de binnenstad, een rondje van de Markt(Simons-
pl-ein), door de Boliade, Hamburgerstraat en \,{eer oizer de markt waar je een
stempel krijgt voor een volbrachte ronde.
Om t,e beginnen heeft het voltallige besLuur van de vereniging al toegezegd
om het evenement a1 lopend te openen. GestarL en gefinished word er op het
Simonsplein/Markl. De start spreid zich uit over een periode van enkele uren
omdat er ook gewinkeld moet kunnen worden in de binnenstad. At met al een
evenement dat erg l-euk en gezellig beloofl le gaan worden.
Als je besl-uit om mee te doen moet je als volgt handelen: Je geeft je naam
en team of trainingsgroep op aan het konlaktadres, ivant wij wiI1en graag we-
ten hoeveel leden er mee doen. Daarnaast geef je op ci je een sponsor zoekL
en geef je op wel-k bedrijf/winkel je',ri1i benaderen, dit om te voorkomen dat
meerdere mensen het zelfde bedrijf benaderen. Doet dit bedrijf het niet dan
moet je deze naam weer doorgeven.Doel heL bedrijf lret, wel- dan vu1 je naam en
adres van dit bedrijf in op de intekenlijst die je krrjgl, nieL vergeten het
bedrag in te vuflen dat, dit bedrijf geeft voor ieder door jou gelopen rondje.
Deze lijst lever je in a1s je vindt dat je genoeg sponsors hebt. Doch uiter-
lijk de dag voor de wedstrijd, 28 mei.
Je hoort van ons bijtijds hoe laat je starL, tevens zo?gen wij er voor dat ie-
dere loper een startnummer krijgt, en dat er een lijsl komL met de namen van
de deelnemers, sponsors en startnummer. Iedere loper/ster krrjgt een speciale
kaart waarop het aanlal afgelegde ronden wordL bijgehouden, diL zal zo gebeu-
ren dat er niet gerommeld kan worden met het aantal afgelegde ronden.
Op de trainingen zal aan iedereen uitgelegd r^rorden hoe de Sponsorloop func-
tioneert, tevens worden dan Verzamellijsten voor Sponsoren,/sponsorbeCrag uit-
gereikt.

Komt allen,

lJamens de Sponsorloopkommissie
Geerl Thijssen.
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Mini Intervieuw

1. Naam:
) 1^^f +'1d.

3. Hoeveef iaar aJ bg
Ubbink/Orion?

4. Actief bfi Ubbink/
Orion ais.. " -

5. Waarom houd je je be-
ziq met voTJegbal?

6. Favoriete tean bjj
Ubb ink/or ion?

7. De zeden van antwoord
6?

8. Favoriete speTer/
speeJster ?

9. omdat hi/2i...

l-0 . Sterkste punt van
1ë7è I r )

L1. Mljn qrootste l:l-under?

l-2 . Beste trainer?
-Z3.Sterkste coach?
l-4.Advies aan het L,estuur?
L5.Sterkste punt van de

vereniging?
16.Landskampioen bij de

dames en heren?
1-7.Je reactie na gewon-

nen wedstrijd?
fS.Voorbereiding voor een

belangrjjk dueT?
19 . Ík douche graag met. . .

20.Favoriete ge77?
2L.Onmisbaar voor de

vereniging?

Bert Broens
41 jaar

7C jaar

masseur/verzarqer.
Machtige zaaTsport.

Heren L.
Toffe groep waarin iedereen
toch zichzel-f kan ziin-

Gerard htresseLink.
ondanks zijn leeftid het
niveau nog makkellk kan bij
sLoffen.
Met twee l-inkse handen toch
de goeie richting in masse-
ren -

Dat ik toch een zweepje in
ïtaLië heb gekocht.
Quique Ede l-ste in / Mur phq .
P. Murphg.
»é Stoop niet afs voorzitter.

Dat we nog eredivisie spe/en.
rn L992 BOVO en in 2001 bfi de
dames HerenT.
Iets vl-otter in de kantine.

\'at neer geld in de gok-
d.u LUiildd L .

Lec' Groeneveld ( aLtild faatst )

A1 Cie hardwerkende hobbu-

Janine Schotanus
73 jaar

L iaar

aanval-ster
Omdat het een te gek-
ke sport is.

Mai ciac t?.tvLrJea L

Omdat ze een goede
coach en trainer hebben.

Henrg Brouwhuis.
een goede aanvaTLer is.

Heb ik niet.

Altrd een gekneusde vin-

Gerard KTomps.
Dinie Arentsen.
Zo door gaan.

Jeugdbestuur.
Dames:Tromp OTympisch
Heren : Martinus
Op naar de voTgende.

Hoeft niet we winnen

de kl-eren aan.
O-R-I_O-N ORION.
De kantine

,rDrH-") kansrubt \
t / vorb// )

Kopy voor 21 mei
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Louw Fokkinga
Vanaf de thuiswedstrjjd tegen het Bredase Brevok Toopt hjj rond blj ons eerste
herenteam als manager: Louw Fokkinga. Opvolger van interin-manager RoeJ BootS,
die na het vertrek van Henk Breuker de heren 7 beTangen behartigde. Het ge-
sprek met Louw vindt pTaats en Sneek, in de hal waar dames 7 jaren geJeden
naar de eredivisie promoveerde na winst op OTqmpus. In dezel-fde J.C. Kanhaf
was vanmiddaq hetzelfde OTqmpus te sterk. Ín de kantine werd onder het genot
van een rode en een witte cofa het voTgende vastgeTegd.

Hoe ben je er a7s manager ingerofd? Louw:"Het herenteam zat een beetje omhoog
omdat RoeT Bootl het te druk had om deze functie met die van voorzitter te com-
bineren. Ze hadden iemand nodiq. Eerst heb ik met Gerard an tnet Pim gepraat.
ïk reageerde befangstelTend maar ook afwachtend, want het omvatte erq veeT
werk. Ik voeLde me wat onzeker en dacht van mezeff :í'Kan ik dat wef?". Bjj Theo
Vriezen heb ik toen de nodige informatie ingewonnen, het werd al-l-emaaL af wat
duideTfiker toen. Hierna voLqden weer gesprekken met Roef Booq en tot sTot
kwamen er twee Tjjsten op tafeT met wensen : één van het bestuur en één van de
speJers. Zel-f had ik natuurlijk ook wat vragen. Al-Les stond netjes op papier
en na nljn instemning kon ik aan de s7ag. fk werd qelljk in het diepe gegooid ,
veeT dingen moesten voar het nieuwe seizoen geregeld worden naast de Jopende
c: lzaa t,

Hoe klk je op je eerste periode als manager terug? Louw:,Ík had een werklfist-
je bi de hand en hels enkeLe zaken opgrepakt. Dat was af moeiTijk, want om al-s
nieuweLing prioriteiten te bepalen vaft niet mee. Er Tigqen nu nog we7 zaken
die moeten gebeuren I maar ik ben lekker op qang gekomen. Na de bekerfinaLe
tegen Brother/Martinus in Nieuwegein hebben we met de heTe groep het een en
ander qeévalueerd. Er bLeek dat er veef werk was veïzet en dat het qeheeT in
een wat rustiger vaarwater terecht was gekomen. Wat de activixeiten betreft
ben ik voornamel-fik bezig geweest met het uitwerken van de medische begelei-
ding, 'trainingsopzet voor voTgend jaar, begeTeidingscommjssre en de na-kom-
petitie. Er zfin bfivoorbeel-d wedstrljden verkocht naar Eibergen en ,s-Heeren-
berg. Ook wat de p.r. betteft is er aL arbeid verricht, maar dit moet noq
verder afgestemd worden. t'

A7s manager word je geacht on je niet met de technische zaken te bemoeien.
Hoe zit je tqdens een wedstrijd op de bank? Louw:"Van de tribune naar de bank
is maar een kfein stapjet maat in nijn gevaT merk je dat de betrokkerLheid
b! het gebeuren veeT groter -zs geworden. ALs manager Tiggen er vöèr de wed-
strljd enkele taken, zoaTs: het vervoer , het eten, ontvangst van de scheid.s-
rechters etc. Hierdoor Lever je een bljdrage aan het geheeTt aan het resuftaat.
Op het technische vLak ben ik een 7eek, toch heb ik wel wat geTeerd. Ik vraaq
wel- eens wat aan Leo op de bank. Ik volg het speJ wel- met -Lnteresse.

Wat is het l-ettke van de managersfunktie? Louw:"Dat aLLes kan pTaatsvind.en.
Door de week ben je van aLLes aan het regelen.en in het weekend zie je het re-
suLtaat, dat geeft pTezier. Soms zie je de groep weinig of niet tljdens de trai-
ningen en dan heb je toch bjj de wedstrijd een gezameTfik tets. Zo af en toe is
het ook wef ondankbaar werk: a,lfes vtordt normaaL gevonden, za van: regel het
maar effe. Of: bel- eens effe. Het minst l-euke r-s een wedstrld. verzetten. Je
blift bellen.
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Met Thea Vriezen heb ik een Eoede samenwerking, we hebben een heel pTan op pa-
pier gezet, wat betreft hafruimte, financiën etc.. Dat werd blj spelers en be-
stuur met respect doorgenonen. Het functioneren verToapt van mjjn kant naat

Hoe is de relatie met de speJersgroep? Louw hieraveï:,,Ík heb, met de gïoep een
ander contact dan de jongens onderling hebben. Zij zijn veef meer urep samen aan
het werk tijdens de trainingen, Ik heb dus minder contact I maar het contact is
vreJ goed. Àls manager noet je niet middenin de groep staan, dat past niet zo bij
de functie. De speJers Tiggen me weL goed, met sommigen heb je wat nakkelÍjker
omganq dan met anderen, dat is normaaf. Door d.e functie word ik weL geconfron-
teerd met het verschijnsef ontevredenheid. Dan moet er iets geregeTd worden bij
het bestuur. Dan ben ik wat je populair noemt: het pispaaTtje. Op die momenten
Taat ik duidellk merken wat ik er van vind. weiisen d.ie zi soms normaal vind,en,
vind ik niet a1tfid normaaT. ^SpeJers hoeven niet altijd in een gespreid bedje te
komen- Daar moet je goed voor oppassen, anders moet je straks hun veters nog
strikken- Gelukkig komt dat ook niet voor en zljn cie taken duideTfik omschreven.,,

Je bent nog maar een paar jaar in Doetinchem. VerteL eens wat over jezeJf.
Louw:"In Kampen bracht ik mjjn jeugd door en startte daar ook nyn voTlegbaTcar-
riere bfi RefTex (de huidige club van Gabi SaLtarelli). Na de middeLbare school-
ging ik in Groningen studeren en heb daar gevoTTegbald blj eh....hoe heette die
cl-ub - o ja b jj Oranje Nassau . Dat ginq knap r^raardeToos en ik stopte toen
met speJen. l'/a de studie kwan ik in Doetinchen terecht al-s docent informatica en
handel-swetenschappen aan de MEAO-Oost GeLderl-and.. Oriong werd mijn ploegje en
daar heb ik fekker gespeeld. Via ïna l-eerd.e ik veel- mensen bfi de vereniqing ken-
nen en kwam ik bi de Orion-Expres in de redaktie - Vanwege een knieb-Z.essure speeT
ik niet meer. Hierdoor ben ik nog steeds verenigingsgericht, maar wat meer indi-
vidueeL want het spelen in een team had toch weL z,n charmes.,,

Wat vind je van voTlegbal als topsport in NederLand?
De pas 27 jaat geworden manageÍ: "het is schitterend dat er in Doetinchem door da-
mes e, heren op eredivisie-niveau vtordt gevc77egba7d. Dat moet zo bTgven. Hel_aas
is het voTTegbal in Nederl-and nog niet voTgroeid. Doaï de regerin,J, de pers(tv)
-zs er nauweTljks steun en afs er geen seansors viaren zou het hel-emaal- niks meer
vootsteLl-en het zou dan op korfbal gaan 14ken. Toch viordt er door de betrokkenen
àestuur en speTers professionaLisme opgebracht. Er zit net za veeT tfid en energie
in aLs blj het voetbal. ,Yet is topsport bed.rlven rnet een minintum aan niddefen.
rn een l-and afs BeTgië is affeen de tefevisie aL veei- aktiver. Daar zie je hele
(Europacup) vredstrijden op de buis en hier
Hiet zie je de l-aatste twee punten van Starl-iit. l4aar goed, de Europese Kampioen-
schappen straks zorgen misschien voar meer publiciteit. Het is in ieder gevaT
waardevoL dat er hier in Doetinchen hard gewerkt wordt op niveau.

Louw a7s manaqer en rna stopt blj danesT, wat steekt daar achter?
Louw:"Afs we alfebei bij het eerste zouden opereren zien we eLkaar a77een nog
maar op zondagmiddag en dat zou te gek zijn. VooraL omdat vle op 28 september
gaan trouwen. Het wordt een echt Orionfeest en ik pTan die dag uiteraard niks
voor herenl-. Ook de dames zijn deze bijzondere dag voTTegbalvrij. Het wordt tevens
ïna's afscheidsfeestje van damesL.,,
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Toernooien
Evenal-s voorgaande jaren zal- er voor de distriktteam^s een afsl-uitend xoernooi
(tje) pTaats vinden op een donderdagavond (Aanvang half acht)
Het schema is aLs voTgt:

9 nei dames 4, 5, 6 en 7

23 mei dames 2
30 mei dames I en 9
6 juni dames l-0

heren 9 en l-2
heren 4 en 6
heren 7, 8, L0 en lL
heren 3 en 5

Mocht een van de teams niet mee kunnen dien, Laat dit dan

Het jaarJijkse mix-toernooi ter afsl-uiting van het seizoen
avond 27 juni, aanvang half acht. Na die datum worden er
dàdàÍfónyeye v srr.

uiterTljk l- nei weten.

is ditmaal op vr/jdag-
geen trainingen meer

11/12 mei
25 nei
2 juni
8 juni
8/9 juni
8/9 juni
75/76 juni
15/ 16 juni
75 juni
22/23 juni
3/4 aug.
U/18 aus.

Vereniging
White-Star
SVC
bVU
WiLheLnina
Aksios
Bovo

DKV
Haj raa

Bravo
UCLdA

SV Werth
Essen SV

( BenemeubeJ )

Uitnodig.Lngen voor toernooien -

datum PLaats
St-Amandsberg
Den Haag
oog
7 tz+ nhan

M177ingen a. d. Ri-ín
AdI LEI)
aran i ----vL e/ttttY 

-1!

Eindho-ven
È----+)Laal iL

'aa1=-;,/'' 
=r )\ -, . )L , /

Tccai;11ra-,.t^r-;

!.Dell I tcLg. )

dat ze open staan voor
in s chr jj f f ormu L ie r en kun

U iter ste int.!!-if dutu*- 1*.f
L nei

zJ ayLLL

)c. -^f ;1aJ qELLL

l-l mei
)7 anri 1

L mei
I mei
l- mei
wie het eerst kont.
l- mei
I juli

teams uit aLle kLassen-
je terecht bij

Voor alLe toernooien geTdt
Voor nadere informatie en

Hennie van Haarl-em
+a1 -a<on1

,§ffi3g"i;;;tri;:;
Verhuellweg 9

6984 AA Doesburg TeI.08334-1080
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Rekreanten
Voor het aankomende seizoen zun e? door de NeVoBo andere regels opgesteld
t.a.v. de scheidsrechters voor de rekreantenkompetitie.
Eerder leverde de vereniging de scheidsrechters (in ons geval Orion).
Het is nu zo geworden dat de teams zelf voor een scheidsrechLer moeten
zo?gen (voor e1k team dat speelt moet er een scheidsrechter zilr) dal kan
iemand uit, het team zelf zrjn (iemand met b.v. een licentie) dat kan rzer-
der ook de trainer of coach of iernand die de -spelregers goec kent zi;n.
Het was de bedoeling geweesb dat er een cursus rekreantief-scheidsrechter
voor de regio blj zou komen, maar dat gaat niet door vanwege de geringe be-langstelling en ook van le weinig kader dat die kursus moet gevàn. Het is
best mogelijk dat er in de loop van het seizoen t,och nog zorn kursus komt
maar dat wordt dan aan de verschill-ende konbakLpersonen doorgegeven.
Voor het komende seizoen is het dus zaak orn als t,eam zijnde zeLf voor je
scheidsrechler te zorgen. De scheidsrechter hoeft niet le flluiten a1-q zijn
eigen team speelt. Het, is wel zo d.aL een team ciaf, geen scheidsrechter Ie-vert ook niet kan en mag spelen op dle avond; zorg dus dat je bijtijds je
zaakjes voor elkaar hebt zod,at je nlet voor verrassingen toÀt te staan.

l'1ar ja Gerritsen.

21 juni: Mix-toernooi

0p dinsdag 2 april was de laatste kompetitieavond in Terborg.
De eerste wedstrijd tegen vollverijs begon goeci. 'yJe r+onnen mel 17-1'1 de
eerste set en de tweede wonnen we mel 23-6. Door deze uilslagen zagen
wij het besb zltten.
l4aar in de tweede wedstrijd tegen Brevo moesten we konstateren dat al-les
mislukte, zodaL we met 2o-5 en 12-ja een gevoelige nederlaag leden.
De laatste wedstrijd tegen Blok ging toch wel befer, het liep allemaaf en
ook de aanval- kwam wat uit de verf. De eerste seL wonnen we meL l1-7.
De einduitsJ-ag viel ons eigenlÍjk wer mee; we waren toch nog tweede in
onze poule geworden. volgend seizoen gaan we cus verder in de D-pou1e.

Namens rekr. U. Orion 3
Marja.
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Cocky en de jeugd
Dit gesptek vindt pTaats net cockg LinzeT, in het dageTijks Teven verzekerins-
inspekteur blj DeJta L7ogd. tr(anneer AMVJ hier speeJt brengt dat hem weL eens
in (geringe) moreTe probJemen.
Cockg zit nu zo'n 6-7 jaar blj Orion, waarvan de Laatste drie jaar voorzitter
van de jeugd7fin.
Destljds speeLden 3 kinderen blj Orion (nu niet één meer) waard.oor hlj af en
toe eens voor vervoer moest zorgen. ïn de Orion-Expres las hfi toen een grote
kop: Kaderleden tekort. Hlj voeTde zich toen minof meer aangesproken i.v.m. diej kinderen. ÍIeeft toen zichzeTf aangeboden om wat te doen maar niet teveel.
Maat dat is aardig uit de hand geTopen a7s h! bekljkt hoeveeL t.ijd hij geniddeTd
per week in Orion investeert.
Begon a7s coach blj de pupi77en, werd vervoJgens coördinator van de jongens-
lfin en tensTotte voorzitter.

Zijn taken al-s voorzitter zljn: Coörtiineren v'a:: ds 'rerschiLLende jeugdllnen,
kontakten met het hoofdbestuur, het feid.en van vergaderingen en tevens met
Hulzink de coördinaxie van de jongensTljn, waarblj Joop eetste man is.
À/aast Joop en cockg zitten de voLgende mensen in het jeugdbestuur:
Ab Bakker en Bob Víentink voor de neisjesTljn.
Benno Duurkens en Dinie Àrentsen voor d.e pupilJenJljn.
Tinie wentink aJs sekretaresse, daarvoor heeft cockg gezorgd toen hlj
ter werd.
Hlj wi)de aLLeen aLs er iemand kwam voor
kon houden rnet zijn taak aLs voorzixter,

Joop

voorz it-

het schr4fr^terk, zodat hjj zich bezig
het l-eiden van de vergadering.

op dit moment zljn er blj de jeugd 7 jongensteams en l-l- meisjesteams, zouleljunioren als aspiranten, 68 pupiJTen, waarvan 2g jongens en 40 me:sjes.
Blj eTkaar ongeveez 200 jeugdledent n.à.w. angeveer 40% van de vereniging.

In hoeverre -z.s de jeugdafdeTing zeLfstandig en geen verantwoording schuJd.ig
aan het bestuur?
C. :"We doen aLLes zeLfstandig, behaTve financiën en zaaLaccomodatie. Dat
wotdt geregeld met het hoafd.bestuuz. Je mag dus wel spreken van een vereni-ging in de veteniging. ap zich is dit niet zo e'rg omdat het een grote groep
r.s eJr je a7s jeugd toch vrfi veraf staat van de senioren.
Hfi kan daatdoot zel-fstandig draaien. we zgn erg tevÍeden met die zel-fstan-
digheid, behaTve wat betreft de technische coördinatie b.v. junioren d.ie
gepJaatst moeten worden in seniorenteams.
we missen zo'n technische commissie. Die komt niet van de grond. Dat vind ikpersoonTlk weL een gemis. Je moet trainingen coördineren e.d.
De jeugd zorgt zeLf vtel voor coördinatie in de vorm van de groepsindeling:
wie b! wie moet ttainen. Dat wordt doorgegeven aan Roel Boog en hlj kljkt dan
of het haaLbaar is. Je nist echter eer totale technische Teiding van miniest.e-m- junioten. zo'n T.C. moet beginnen met de pupiTTen en zeggen waaraan
gewerkt moet worden naar een voTgende trainer.
Blj ons is toch te weinig coörd"inatie tussen de trainers onclerl-ing. De trai-
ningsaanpak is te individueel per groep en per trainer. De lfin moet goed
doorgaan naar boven. Ond.anks dat zitten we toch steeds weer aan de top door-
dat er een groot aanbod i.s er? je behoorLlik kunt selekteren.

Kopy voo r 21 mei
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In verband hiermee. Wel-k effekt zal de oprich|.ing van HUEVA ,85 hebben op het
aantaL jeuqdleden?
C. : Tot op heden zijn er nog geen jeugdJeden vertrokken naar HUEVO. Dat houden
we nauwl-ettend in de gaten. Maar je krijqx natuurTjjk wet te maken met een gerin-
gere aanwas. We vtagen ons wef af hoe HUEVO met aspiranten en mini,s mee wiL
draaien, a1s je bekljkt hoe moeif lk het is, ook blj verenigingen om or)s heen,
om behoorTike pupiTTen en asp. teams op de been xe brengen. Dan kun je weL al-l-er
lei faciliteiten hebben aLs trainer en zaa7, maar de jeugd moet ook komen. \loor
HUEVO Tjjkt het ons moeiTijk om behoorTlk asp. tearns op de been te brengen. Itaar
waarschjjnTijk zu77en we weL wat nieuwe aantnas van jeug-dfeden aan HT.IEVO verspeTen.
Die bTgven op de Huet hahgen. Aan de andere kant zjjn we er toch niet zó bang
voor, doordat je a7s vereniging Orion toch een rr'ocr-rsp,ïol?g hebt. Je kunt nu Leu-
ke teams samensteLLen, Bfi hen duurt het misschien nog wef een jaar voor ze met
konpetltieteams kunnen starten.

Hoe zie je de lnpassing vart de jeugd ttlj de senioren- Moet je een konLpTeet team
inpassen of meer verspreid over de andere tea,lrs.
C. : Wij hebben een brief gestuurd naar de DSW. Daarin staat dat we eigenTyk
vinden dat je de keus moet hebben om net de kampioen van de junioren in de 3e of
4e kl-as van het distrikt te gaan speJen.Een sterk as.o. team zou dan e,lentueet
in de 4e kLas kunnen starten als er een 5e kl-as komt. Di-t voorsteL komt in de
distriktsraadvergadering- hïe qeven het echter weiniq kans want arion heeft bina
altljd een sterÀ juniorentean. Dus zeqgen de vereniginqen : tíet is ju)lie pro-
bfeem en dat moet de vereniging zelf maar opTossen. í,ij vinden het zonde afs een
sterk team, dat zeker in de 3e kLas thuishoort onderaan moet beginnen. Dat is
voor hen een verLoren jaar. Kik maar naar het huidige H5. Dat draait nu toch
mee aan de top v.d. 3e kl-as. Die zljn b{na doorgestoomd naar de 2e kLas.

wat vind. je van de overstapzelf. Je verLiest bfiv. een goede coach.
C. :"Op zich is het janmer dat met zo'n team geTijk een sterke coach meeqaat.
Die ben je dan een tidje kwijt. tiaar dat js een tljde74ke zaak, over een tfidje
komt hlj weer xeruq bl de jeugd om opnieuw een team te gaan opbouwen. Dat mee-
gaan is natuurljjk wel- een verenigingsbelang en daarom hebben we er ook geen
moeite mee. Het team prevaTeert want dat heeft een sterke cöach nociig in het
distrikt. Dat Bert meeging met H5 7ag in de 7gn der verwachtingen. Bert hoor-
de bfi dat team, net aLs Bob destljds met de me2s7es meegegaan:s. Àl.s een heel
team naar het distrikt gaat zufl-en wij a7s jeugdlfrn er afl-es aan doen om te
zaÍgen dat zotn team goed terecht kont. We volgen za'n team dan oak noE een
tijdje maar dat verdwijnt natuurlljk op den d.uur. ïn de clercle k-Zasse zin de jon-
gens sterk vooruit geqaan. Ze stjjgen duidel-gker in een sneTler tempo. Ai-s

tÍ-
mei

*
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za'n team nag een jaar bljjft hangen bij de junioren of in de 4e kl-as is dat
voor hen een verl-oten jaar. Het huidige juniorenteam is weer zo'n sterk team
We moeten eens gaan bekjjken wat daarmee voTgend jaar gaat gebeurell. Dat hangt
natuurlljk ook samen met wat er gaat gebeuren met H5 en de andere distrikts-
teams. Als het even kan zien we graag dat een konpleet jeugdteam wordt inge-
past r.n het distrikt. Je moet zoveef nogeTlk een team bljeTkaar houden, mits
het daarvoor gesch:Àt rs.

De kLeinere verenigingen in de regi,-t hebben vaak heLe sterÀe jeugdteams.
Heb je hiervoor een verkfaring.
C. ..cee7l idee, waar het precies in zit. Bij Sparta heb je b.v. Han Bul-ten die
zich zoweL met de top als de jeugd bezig houdt. Bij Longa is dat l,larja Harme-
link die zich heLemaaL bemoeit met de jeugd.
Bjj Orion is die situatie er ook gev,teest toen KIki EdeLstein trainer was. Die
heeft toen de basis geTegd voor onze huidlge topteams v.d. jeugd doordat hij
zich af bemoeide met de pupilTen en dat bedoef ik dan met die technische be-
geTeiding- Kiki heeft toenderti.jd een aantaf trainers helemaaL wil-d kunnen kr!j-
gen met zijn technieken voor de jeugd. Dat hel-emaaL van de top naar beneden
gaan, dat mis je nu bq onze jeugd.

PersoonTljk zou ik graag zien dat bijv. Pim Raterink hel-emaaf onderaan zou begin-
nen met de pupiTTen en die dan begeTeiden t.e.m. de junioren. Een soort roul-eer-
sqsteem met twee of drie trainers die steeds meegaan naar boven en blljven bege-
l-eiden en daarna opnieuw beqinnen.

Wat is het bel-eid van het jeugdbestuur?
C.: Dat vind ik altijd een mooie Àreet. In feite voeren we geen bel-eid in die
zin dat we eens een mooi S-jarenpJan gaan opsteTTen. Afs je het zakeTijk gaat
bezien zou ik het wel- wil-len maar dan rnoet je er ncg meer tfid insteken en zit
je met de financién.l4aar aflereerst de tgd wartt je zuix iets moeten opsteTTen
van wat wiLLen we bereiken.' ,rneer leugdieden :1.Ér sccuting meer training, meer
toptrainers etc. Dat wiLlen we niet omdat je er dan nog meer tld moet insteken
en dan ga je je afvragen waar je eiqenl.;jk nee bezig bent, met een amateurvere-
niging of wif je profess:onee-2. worden.
Ik ben niet professt onee-7. en dat wordt ik ook niet. Daarom zeggen we de jongens
en meisjes in Doetinchen die willen gaan vo7leqba77en, kunnen bij ons terecht.
Ze worden dan zo goed mogeTijk opgevangen en beqeleiC.'rtre geven ze de kans om
zowel- rekreatief te baTl-en dan vteT hogerop te konen. ï'tre zeggen niet:Íedereen
1n Doetinchem moet bij orion komen en we moeten de grootste en sterEffi-
eniging word.en
De aanvuLTing voor de hogere teams komt vanzeLf dat zie je vooraL bij de meis-
jes waar -speeTsters uix de omgeving zich bg ons meLden om hogerop te gaan
vo77egba7len. Zo denkt het hefe jeugdbestuur eÍover. Je kunt steLLen dat er
een fantastt sche samenwerking is, er een fine sfeer heerst en dat we met p7e-
zier naar de vergaderingen gaan. Door het pTezier dat je erin hebt komt er
toch wel zoveeT uit dat Orion één van de weinige verenigingen in Nederl-and
is v'taar zoweL de dames als de heren eredivisie soeLen en waar praktisch we1
elk jaar een jeugdteam Landelik kanpioen wordt- Dat zie je bi weinig eredivi-
sje verenigingen. Efk jaar zijn er van ons bfi de fandeLijke kanpioenschappen.
In meer Orion-pronotinq in de regio ziet het jeugdbestuur niet veef. Dan moet
je als vereniging <>ok meer faciTiteiten te bteden hebben zoaLs meer training
en toptrainers. Dan komen de speTers vanzeff. Dan noet je je nog afvragen of
een speJer het niet l-euker vindt om te spelen in het topteam van de eigen yere-
niging dan te spefen in Orion3, 4 of 5, ook a7 speelt hlj dan hoger.
Over veeLbel-ovende speTers worden we trouwens toch rteL getipt door de coaches
en spe-Zers en bovendien zie je die jongen^s en melsjes ook blj ons doordat onze
teans hoog spelen.

Ab Been
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Promotieduels Heren 2
Al.s debulanL startí:,e het t'^reede herenteam deze competitie zeer voortvarend i-n
de derde divisie C ; een klinkende 3-0 zege op Odysseus. Zo makkeli$< zouden de
mannen van Henk Wagenvoorde het verder in de competitie niet meer krÍjgen.
Na de lastige uitwedstrijd tegen Trivos (2-3 nederlaag) met rode kaarten voor
Arthur Vreeke en invaller Jaap Bakker volgden goede ne minder goede wedstrijden.
Halverwege bezette het team dan ook een zesde plaats, maar de achterstand was
niet a1 te groot. Alleen Dynamo leek probleemloos op de titel af te stevenen.
Heren ti,ree had het voordeel dat de bovenste ploegen al-]emaal nog naar Rozen-
gaarde moesten komen. Thuis was al tijdenlang geen nederlaag geboekt. Dat zou
dan helaas toch gebeuren tegen het, geroutineerde Sarto, dat meb 2-3 nÍpt won
(13-15 in de vijfde set) .
0p het moment dat koploper Dynamo naar Doetinchem kwam, had deze ploeg al en-
kele steken laten vallen en zou Orion bij een 3-0 overwinning zelfs de kop o-
ver kunnen nemen. Na een 2l uur durende sfrijd stond er een 3-2 overwinning
op het telbord en was de achterstand sl-echts één punt en was al-les nog moge-
1ijk. De concurrentie tussen de bovenste zes teams was enorm en wekeli.Sks wer-
den dan ook met grote aandachL telefoontjes gepleegd naar diverse spórthallen
in het l-and.
Toch gaf Orion twee onnodige punten weg en na de koude douche in Velp bij Sa-
victo (3-1 verlies) leek a1le kans op promotie vergokt. Ook nu was vroulre
Fortuna aan onze zijde want de naaste belagers lieten punten liggen.
In de laatste twee wedstrijden konden we ons geen misstap meer veroorloven.
Tegen Labyellov en tegen Odysseus haalden we dan ook de maximale 6 punten"
De tweede plaats IÀIas een feít en dat betekende : het spelen van promotie-
wedstrijden. Hoe spannend heb wel niet was blijkt uit de ranglijst na 22 duels:
Dynamo 49 pnt. , Ubbink-0rion 48 pnt" r €Ít Sarto 4l pnt.

In de strijci om promotie bindt Orion 2 de strijd aan met Thornax uib Woerden
en de winnaar van de beslissingswedstrÍjd Lussen Setash / Huissen en Olympia/
Soest.
Eerst is er op maandagavond 29 aprLl de thuÍswedstrijd tegen Setash of Olym-
pia in sporthal Rozengaarde (aanvang 19.30 uur) " ZaLerdag 4 mei irordt in
Woerden tegen Thornax gespeeld. De winnaar van deze driekamp speelt volgend
seizoen in de trieeiie divísie. UiLeraard verwacht heren 2 veeL steun van sup-
porters bij deze twee duels. Bij de laatste thuiswedstrijtien kwam er steeds
meer publiek en terecht, want qua amusementswaarde scoort dit team hoog.
En dat niet alleen binnen de lijnen. Zo wilde de ploeg in deze el-fstedenwinter
de bevroren Maas via een veerpont oversteken. Helaas.
De volgende is ook leuk: Speelt Celtona nu j-n Boxmeer of in Cuyk? Auto 1 en
2 ontmoeten elkaar tussen deze twee plaatsen in tegenovergestelde rÍchting.
Commentaar j-n auto 1:Haha, die gaan verkeerd" Commentaar in auto 2:Haha, die
gaan verkeerd"Gevolg: na een niní warming-up een benauwde overwtnnLng op een
degradanL.
Wekelijks gekrakeel: !{ie vertrert ïraar, hoe laat, en waarorn en worot doc'r wie
opgehaald't??'t2 Zo ja, r^raarorn niet 

"

29 april, om 19.30 uur:
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Klubkleuren
De enquëte over de huidige kleding van Ubbink-Orion-teams, gehouden onder

district- en een aantal jeugdteams, heeft uitgewezen daL T5% van deze teams
voor verandering is van de huidÍge kleurencombinatie (oranje/blauw).

0m op een komende ledenvergaderÍng (waar de leden beslissen kunnen of er
wel of niet een nieuw tenue komt) hj-erover met een zo goed mogelil< voorstel
te komen vragen wij hier om uhr persoonlijke mening nog eens te geven.

Hiertoe kan ondersbaand formulier worden ingevuld en worden ingeleverd op
de volgende manieren:

de Ubbink-Orion brievenbus in de sporthal onder het mededelin-
genbord.

-bij Hanneke Velthorst (tel.35683/Bunderhorst Z0)
bij Jolies te Paske (te1.24690/t4ackaylaan 58)
bij Joke Harbers (Ed. Schilderinkstr. 40)

SVP inleveren vóór 16 mei.

Naam: .. Team/groep:

Mijn mening over de kl-eurencombj-natie van het tenue is:

0 handhaven
0 veranderen

fndien veranderen dan 0 rood shirt/donkerblauwe broek
0 lichtblauw shirt/donkerblauwe broek
0 ... .. (evt. eigen voor-

keur )

(SVP voorkeur aankruisen)

MIT REUMA ZAKT DE GROND

ONDER JT VOEÏTN VANDAAN.

Reuma. Ruim 300.000 Nederlanders liiden aan de-
ze vaak zeer piinliike ziekte en leven met twiifels; kom ik

HEÏ RII.IÍïIIÀTONDS GEEFT NIEUWE KANSEN.
LANDELIJKE COLLECTE

I lct Nationaal l{cumalirnds, lc Su'cclinckstrtat 62,2517 ( i(i l)cn I l.rag
'lè1. 070-469696. llunk 70.70.70.848.

straks in ein io1:!toe1 terecht: Ll kunt helpen een ieumil-
patient op de been te houdr-n. Ëffi

Door véél te geven. Dan kan het
Nationaal Reumafonds ervoor zorgen
dat reumapatiënten weer vaste grond
onder hun voeten voelen.

UW HUIP KAN DÀT VOORKOIREN
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Baas op de Bok

Bij aanvang van het sej-zoen 1984-1985 zijn er

enige wijzigingen van de internationale spel-
regels aangenomen.

Deze wijzigingen zijn ook bekend gestelci in
ons distrikt en moeten zodoende ook worden

toegepast.

Jammer genoeg zijn er nog velen di-e deze re-
gels nÍet kennen waardoor er in het veld of er omheen nogal veel onenigheden ont-
staan, terwijl dit eigenlÍjk helemaal niet nodig is.
Eén van deze regel s is:

HET VOOR DE EERSTE MAAL SPELEN VAN EEN VAN DE TEGENPARTIJ KOMENDE BAL.

Regel 15.3.2.1uidt:
lle ba1 urag meerciere cielen van iret liciraarn aarrraken, ralts dit geli jkti jdig gebeur.L,
de aanraking korrekt is en het terugkaatsen duicieli.;'k zichtbaar is. A1s de ba1

niet bovenhands met de vlngers wordt gespeelri , zijn blj het voor de eerste maal
spelen van de bal, dle van de tegenparti j komt, opeenvolgencie aanrakingen toege-
staan, zelfs a1s de ba1 werd geblokkeerd. 

l

Globaal gezegd betekent dit: Tenzij de eerste van de tegenpartij komende ba1 bo-
venhands op de vingers wordt gespeeld, kan er bij het spelen van een dergelijke
bal geen sprake zijn van een fout in de technj-sche balbehandeling.Dit geldt zorqel

bij het opvangen van de opslag a1s in een ral1v.
Toch heeft deze spelregel betreffende de balbehandeling r,,ee1 stof doen opwaaien
en heeft de spelregelcommlssle deze regel van een uitgebreide interpretatle voor-
zien.
Het begrip 'rtijdens dezelfde speelactie" is essentieel geworcien,

Regel 15.3.2. kunnen/moeten wij nu zo Lezen:
Het voor de eerste maal spelen van een van de tegenpartij komende ba1 rnoet - Als
dit niet bovenhands op de vingers geschledt - uiterst soepel lyorden beoordeeld.
Meerdere opeenvolgende aanrakingen tijdens dezelfde actie zijn toegestaan.
Dit houdt onder meer ln dat springen van de ene op de andere arm, springen van de

onderarm op de bovenarm of een ander deel van het bovenlichaam, ro11en over de

arm, ro11en over de ene arm tegen het hoofd en terug over de andere arm, etcetera
ti.idens één speelhandeling mag.
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Zelfs een iets langer balkontakt mag niet worden afgekeurd.

Het duidelijk vasthouden en/of weggooien van de ba1 blijft echter fout.
In feite kan, a1s de ba1 niet bovenhands op de vingers wordt gespeeld, een paral-
1e1 worden getrokken met wat bij blokkeren is toegestaan.
Het bewust tweemaal spelen van de ba1 (onderhands opvangen en vervolgens boven-

hands verder spelen) mag echter nlet.
Wij dienen echter ook rekening te houden met het feit dat deze regel niet a11een

geldt voor de opvang van de opslag van de tegenpartij, maar voor elke eerste ba1

die van de tegenpartij afkomstig is, dus ook tijdens een ra11y of voor een bal,
die vanaf het eigen blok in het speelveld komt. De blokaanraking telt voor deeer-
ste maal spelen niet mee.

Een tweede regel dle aangepast ls, is:
EEN AANVALLENDE ACHTERSPELER IN DE VOORZONE (AANVALSVAK) IS NU ALTIJD FOUT.

0f we1:

Een achterspeler, die zich i-n de voorzone (aanvalsvak) bevlndt of op de aanvals-
lijn afzet, en een ba1 geheel boven het horizontale vlak van de bovenkant van het
net speelt, maakt niet alleen een fout als hij de ba1 geheel over het net speelt,
maar ook a1s hij de ba1 tegen het blok van de tegenpart-ij speelt.
In feite mag hlj op di-e plaats een cergelijke ba1 helemaal niet naar het veld van

de tegenpartij spelen.

Het gaat hler duidelljk om de plaats , hoopte van de bal in het aanvalsvak.De ba1

moet boven de netrand zijn en als dat zo is en wordt deze bal door een achterspe-
ler in de voorzone richting tegenpartij gespeeld dan is het fout. "Ja maar,ik sta
nog op de grond" of "ik spring toch niet" is nj-et van toepasslng. De bal moet bo-
ven de netrand zijn en dan kan de fout door een achterspeler worden gemaakt.

Zie tekening:
soeq> 

t:+k.' 9'-*,

/ 
".ht.r=pe1er

,

.,<-bovenzi jde netrand

3m

voorzone

Ik hoop dat deze t\^/ee regels meer duidelijkheid hebben gegeven en het volleybal-
spel veraangenamen.

R. Hofland
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29september-1 oktober : Voorrondes
2 oktober : Rustdag
3-6 oktober : Eindrondes

Amsterdam, Sporthallen Zuld
Heren A-Íinale
Arnhem, Rllnhal
Dames A-f inale
Beverwllk, Sporthal Beverwllk
Dames voorronde I

Den Bosch, Sportcentrum Maaspoorl
Heren voorronde lll
Enschede, Twenle Hallen
Damesvoorronde ll
Gronlngen, Marllnlhal
Heren B-Íinale
Leeuwarden, Frleslandhal
Damesvoorronde !ll
Slttard, Natlonaal sporlcenlrum
Slttard
Dames B-Íinale
Voorburg, De Vllegermolen
Heren voorronde I

Zwolle, lJseelhal
Heren voorronde ll

VOORRONDE§
Damee
Poule I (Beverwitk): DDR, Bulgarije,

Poule ll (Ënschede). Rusland, BRD,

Éori" trr 1r-""uwarden). Hongarile,
Nederland,...., ....

Heren
Poule'l (Voorburg): Rusland, ltaliè,

Ëöuiö lrlz*orle ) Polen, Tsjechoslo-
wakije, ..,,, ....
Poule lll(Den Bosch): Bulgarije,
Nederland, ...,....

De hier vermelde ploegen hebben zich
direct geplaatst op grond van de eind-
stanC van de aígelopen EK. Nederland
ís als organiserend land automatisch
geplaatst.
De voorrondepoules worden aange-
vuid tot vier.
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De nrs 1 en 2van elke poule plaatsen zich voor de EK' gS.

EUROPESE
KAMPIOEN§CHÀPPEN

VOttEYBAI

De kwaiiÍicatietoernooien hiervoor
worden in mei 1985 gespeeld.
ln elke voorronde wordt een halve
competitie gesBeeld met iwee
wedstrijden per dag volgens
het tildscherna

zo. 29 sept.
17.00 en 19.00 uur

ma.30 sept.
19.00 en 21 .0C u

di, 1 okt.
1 9.00 en
21.00 uur

EINDRONDES
A-Íinale dames: Arnhem
A-Íinale heren : Amsterdam
B-fi nale dames: Sittard
B-finaie heren: Groningen
De nrs 1 en 2 van iedere vooi"i'orlde
plaatsen zich voor de A-Íinale onr
plaats 1 -6, de n rs. 3 en 4 voor ce B-
Íinale om plaats 7-12.
Ook in de Íinale-ronde wordt een halve
kompetitie gespeeld. De urtslagen van
wedstrijden ciie plcegen in de voorron-
de tegen elkaar hebben gespeeld, tel-
len mee in de Íinale-poiries,
Elke Íinaleciag kent drie wedstrijden,
die als volgt zijn ge-
pland,

do 3okt. : 15 00, 19 00en21.00uur
vr.4 okt. r 1 5 00. 1 9 00 en 21.00 uur
za.5okt. :15 00,17.00en 19.00uur
zo. 6 okt. : 12.00, 14.00 en 16 00 uur

De lotlng voor de aanvulllng van de
voorrondes en de vaetsielling van het
wedstrlldprogramma vindl plaals op
zalerdag22lunl 1 985.

Voorronde
dagkaart (1 )
passe-partout

B-ílnale
middagkaart(2)
avondkaart (3)
dagkaart (4)
passe-partout

A-ílnale
middagkaart(2) Í10,- Í 7,50
avondkaart(3) Í25,- Í2A,-dagkaart(4) Í30,- Í22,50passe-partout , 90 - 'l 70,-

(1) = 2wedstrijden
(2) = 1 wedstrild, alléén do. en vrij.
(3) = 2 wedstrijden, alléén do. en vrij.
(a) = 3 wedstrijden

t = dames
O = heren

volw. leugd
t/m 151r.

Í 2A,- Í 10,-
Í 45,- ! 2s,-

Sitlard
J r\L]

@

Í 5,- Í 5,-
Í 20f Í 10,-
t 25,- Í 12,50
Í 60,- Í 35,-

llwaliÍicatie - toernooien EII'tlt
Heren
Poule l: Zweden, 10-1 6 nnel '85
DDR, Frankrijk, Betgié, Engetand,
Noorwegen en Ziveden
Poule ll: Joegoslavië, 15-19 mel 'Bs
Finland, Hongarije, Denemarken,
Spanje, Portugal en Joegoslavië
Poule lll: Ooslenrllk,2l-27 mel '85
Floemenië, Griekenland, W.-Duits-
land, lsraë|, Turkile en Oostenrijk.

Dames
Poule l: Grlekenland, 13-17 Ínel '85
Roemeniè, Zweden, Finland. Oos-
tenrijk, Zwitserland en Griekenland
Poule ll: Frankrlik,2T-31 mel '85
Italië, ïurki1e, Noorwegen, Belgie,
lsraël en Frankrijk
Foule lll: Portugal,20-26 mei '85
ïslechoslowakile, Poterr, Jcegoslavie,
§pan1e, Engeland en Ponugal



Verzeker u nu van een plaatsje bif de EK

BctcÍ YÍoeg chn nocrit
Mel rulm 170.000 volleyballende Nederlandera om u ícen kunl u maar
beter op tlld zlln met het kopen van EK-kaarlles' Hoe doet u dat?
a) Vanult uw lule ltoel met behulp van onderstaand begtelÍormuller. In de' 

kolom(man) van de rpeelplaalc(en) van uw keuze vull u het/de dooÍ u
gewenlle aantal(ten) ln. Hct beatelÍormulleÍ sluuri u naar hel bonds'
bureau NeVoBo, Portbua 70,3440 AB Woerden. Het totaalbedrag
maakl u over op ghonr. 5459340 t.n.v. NeVoBo Evenementen. Na
ontvangel van uw betallng worden de kaarlen toegezonden'

b) Rechtdraeke bll de rcglonale voorverkoopadÍossen vanal I tebr. 1985:
Amatard!m : Oistriktskantoor NeVoSo, OÍanie VÍiistaatkade 27' Amatcídam.

ARKEReizen,C6iniuurbsan264,Kink€rsireal314 Linna€usstraal9E Slolermeerlaan
127a, AntLíd.m.

Amham : OistÍiktskanloor NeVoBo, Jaromiígaarde 405, Ap.lóoom
AFKE Reizen. Winkelcontrum Píesikhaaí, Amhem;wilh€lminaweg 36 OloÍln; Maan-
d6Íeind 76, Eda; HooídsÍ8at1 80, Valp. Bskstraat 1 1 2, Brinklaan 39, APldoorn.
T. van Oijk, Wilhelminastíaat 87, Amham.

BffiÍt : Distriktskanlooí N€VoBo, Kerkwog 47c, Himtlcil(
ARKE Reizen, Esrtoliorisskaat 6, HEÍlam

DonBoEh :Oi8triklskantoorNovogo,VonSuppósiraat26 Drun.n
ARK€ Rsizen, Hinlham€rstÍaat 79, DÍ Eorch,
J. M€lissen (Volleybal PÍomotions), Molenstíaat48 Z.[nb.Ígon.

EnEhada : DlstriktskentooÍ NeVoBo, wilthuisstíaat 37' DaÍnlngln
AFIKÉ Roizen, Durningerstraat 16i Haverslraatpassage 23 wrnkelcentrum Wesseler'
brink,Emchrda;Msrktl3,HuklàaÍgtn;Burg.Jansenplein2S Hmg.lo;Sl Plechslmus-
plsin 13, Old.ntml.

Gronllr€o i Osiriktskantoor NeVoBo, Laan van de Spon 5, H ogarnd
trernitrn : OistÍiktstantoor NoVoBo, Spanjaardslaan 136, LMtÉan.
SltLnt ; Oistílktskanioor NeVoBo, Batteriistraat 30' Iutitlcht.
Vooóuo : DoVli€96rmolon, Bur9. Foithplein, Yooràutg.

ARKE R€iz8n, Venestraat 1 5 D0 Hlrg.
ZmlL r Oi3tÍikEkantooÍ NeVoEo, HollenbrookerstÍaat 35 Zron ,

AFKE Roizon, Luti€k€stíaal 1 6, Zïollc.

Voor ondernemende volleyballers

llollenal*ie
Voor wat, hoort wat. Verzamel
de vraag naar EK-kaartjes in
uw omgeving en u kunt één oÍ
meer Mikasa wedstrijdballen
(de oÍÍiciële wedstrijdbal van
de EK '85) verdienen.
Een bestelling van mini-
maal f 500,- wordt ge-
honoreerd met één
wedstrijdbal, bedraaEt
de bestelling meer dan 

,

f 1.000,- levert dittwee
wedstrijdballen op en
met een bestelling van
meerdanÍ 1.500,-
verdient men het maxi-
mum van drie wedstrijd-
ballen. Een,,aktie"-
bestelling kunt u alleen
per bestelÍormulier doen.
Deze aktie loopt tot
't juni 1985.

U
y

C

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats :

Tel .nr.

Íil VIIViltVOORRONDE

EINDRONDE txviltvI

Totaal

xr20,00-Í.,.........
xr10,00=Í....
x f 20,00 : Í .. ... .....
xr10,00=1.........
x f 20,00 = f ..............
x Í 10,00 = Í .... ... ...

xÍ45,00=Í .

x Í25,00 = Í...............

xÍ 5,00 = Íxr 5,00=Í ...
xÍ20,00:Í
xÍ10,00:, .....
xÍ25,00=Í .,...
x | 12,50 : r..............

x Í 10,00
x Í 7,50
x Í 25,00
x Í 20,00
x J 30,00
x t 22,50

x f 10,00
x Í 7,50
x , 25,00
x Í 20,00
x f 30,00
x Í 22,50

30,00
22,50
30,00
22,50
90,00
70,00

t
Í
t
I

administratiekosten = Í 2,00

5,00=Í ......
5,00:Í. .

20,00: Í .... .

10,00 = Í .

25,00 = ,! .........
12,50:I . .

25,00 : J ... ... ..
12,50 - Í. .. ...
25,00-Í., .

12,50-f.. .....
60,00 - Í.....,.....
35,00 = Í .........,.....

xÍ
xÍ
xÍ
xÍ
xl

xÍ
X

x
X

x
x
X
X

X

x
x
x
x

N.B.:Jeugd - l/m15iAat -

I - Beverwijk, ll : Enschede;lll = Leeuwarden;lV
DenBosch; Vll : Arnhem;Vlll : Amsterdam;lX =
Vergeet u ni€l naam on adres in te vullenT/

: Voorburg; V = Zwolle;Vl
Sittard; X : Groningen.

29 september dagkaart volw.
jeugd

30 september dagkaart volw.
jeugd

1 oktober dagkaart volw.
jeugd

29 sept.-1 okt. passe-partout volw.
ieugd

3 oktober middagkaart volw.
jeugd

avondkaart volw.
. ieugd

dagkaart volw.
jeugd

4 oktober middagkaart volw.
jeugd

avondkaart volw.
jeugd

dagkaart volw.
jeugd

5 oktober dagkaart volw.
jeugd

6 oktober dagkaart volw.
jeugd

3-6 oktober Passe-Partout volw.
ieuqd

ulteindelijk tolaal -t ) , , . . , , , , , , . . . . '
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Adressen bestuur

Voor ziLLe t" ;

Secretarr;s :

Penningnees t,c i.

l,eden :

Hi",g I Bc,u,y
A n t. .1" 1 "1. e n Íj 1:. r'rj.,.i 1. -) i,

Luc SmÍnk
Verzetslaan 20

,i.r i r il .L .r s ri',

..;i'J--f: 'iti, l: r..;i.,-t'el' i.*an

iir l,: l: ,'/i:r l:airf,'i.tÍ]

7, L.i i',r.- i ln,c I 5,

l"lar't.Iri i-iei. ter
l'1c i eltEdar''!1ij r, 1:,1.),.;. : L'r.r t-,i

r.lr)r-,r .; i* i r:z,t: l
I'iuail.e Cas lilaj i,r"à6 i. í;

Ilrrrir: :r,-,fl.l:n:
t:,.' :l-::j'.

t.e1.26938

te\.qeotg

tr{
tal )La19.

1e1.2580.1

Lel.0B334-37 12

ieI.33i40

u'-atJ)c\J)

Adressen bezorgers

Wl.ft 2

I,\Iijk

1^iijk

3
4

6

7

9

t{r.1{

!Írjk
Wrjk

Paul en Jeanine Schotanus, Vondels LraaL 230
Dorine Folkerlsma, Burg. KehrersLraaL 43
Luc en Eric Wort,el-boer, Schimmelpennincklaan
Monique Sloverink, KastanjeLaan 44,
Ilarco Boone Salemate 44
Anila Verburgt, Onstein 13
Ab Been, Burg. de Bruynstr. 66
fam. N'ïensert, Arubastraat 3
fam. Gerritsen, Grevengoedl_aan 32
fam. te Lindert, Coopsstraal 33
Claudia Derksen, Loolaan 1 1
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