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Voorwoord
0p een enkel-e smash en set-up na zit, het volleybalseizoen r84-r85 er weer op.

De laatsLe acties vinden plaats op vrijdagavond 21 juni op het inmiddels tradj-*

tionee1 geworden eindloernooi.Vanaf 19.30 uur worden alle junioren, senioren

en recreanLen verwachL in sporthal Rozengaarde, waar in een gezellige sfeer

( en in mix*teams) net seizoen wordl afgesloten.Enkele dames en heren van anze

topteams nemen de organisalie op zich.

Graag a1-tendeer ik a}le Orionleden op de bijzondere ledenvergadering van

Vf ; irjart ?:t rl:r,i. À.ar;veli: 2n.aa 1..11.;r' j n TALe-'i-a6':-r l511r \.'i'Icier:leCSt
te icef inil-.er.

De trainingen in het nieuwe seizoen starten in de l+eek van 12 augustus, dil

is dus gelijk meL de eerste schoolweek.Informatie over teamsamenstellingen

en lrainingslijden volgen in het eerste nummer van de Orion-Expres.

Dan wens ik iedereen een prettige vakantie loe '

Bas Bloern.

Uitstel sponsorlooP

Beste Sportvrienden,

Na afloop van dit bijzonder vermoeiende seizoqn was hel niet mogelijk om voldoende

leden te activeren voor de sponsorloop.

Het bestuur heeft daarom besloten om de sponsorloop uit le stellen tol een nader

te bepalen tijdstiP.
Zij bedankt, de ongeveer 30 leden die zich reeds opgegeven hadden, en natuurlijk

de sponsorloopcommissie voor het vele werk dat zt1 tot dj-t moment hebben verzeL,

Mer sportgroeten,

Namens het bestuur,

L . J. Smink, secretaris .
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Henk Wagenvoorde
rrDe kans is echt aanwezig dat ik vier goede spelers moet afstaan aan Heren 1, en

als dat gebeurL, dan denk ik er oven om weg te gaan.rrAan het woord is Henk Wagen-

voorde, trainer-coach van het zojuist gepromoveerde Heren 2.Hij is bang rlat, cle

kampioen een zr^iare aderlating moet ondergaan en dat Eric Gerri-tsen en Paul Bl-oem

en wellichl nog twee anderen naar Heren.l moeten:'rleuk voor de vereniging, leuk
voor het publiek, maar slecht voor mijn team,'t aldus Henk.

Ondanks zijn dreigende woorden ziet de succesvoIle lrainer-coach het belang van

Orion we1 degelijk in.Henri Brouwhuis vertrekl en in zijn spoor nog enkele spelers
van de selectie.Dat betekent dat er aanvulling moet komen.In de regio is weinig
te vinden , zodaL Heren 2 aangesproken moet worden, als er van buiten de regio nie-
mand naar Orion komt.

rrHeren 2 is een hecht en talentvol team en ik heb goede verwachLingen voor heL

komende seizoen, maar dan moet het team wel- intact blijven.Blijft het leam bij
elkaar dan moet er hard gewerkt worden aan een goede mentallteit en die is alleen
maar Le kweken door in de voorbereiding op de competitie legen sterke t,egenstan-
ders te spelen, zodaL deze jongens eens goed op hun donder krijgen.Als ze dat kun-
nen opvangen geloof ik er helemaal Ln,tt zegL Henk.

Hij heeft het goed naar zijn zin bij Orion, vooral ook omdat de }aatste t.ijd een
goed overleg met Leo Groeneveld, trainer-coach van Heren 1 , op gang is gekomen.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke trainingsopzet en daaruit mag blijken dai
Henk nou niel staat t,e springen om Orion te verl-aten.trlk heb het hier ook goed

naar mtn zin, maar dat moet dan ook zo blijven ; ik wit niet, dat Heren Z een
potentiëIe degradatiekandidaat wordt in de 2e divisie B.,r

trKiik, ik heb er best begrip voor dat er spelers naar Heren 1 gaan, want uit-
eindelijk is Heren 2 Loch de kweekvijver waaruit vrordt geput.Als je je daarbij
niet, kunt neerleggen, kun je er beter nieL aan beginnen,rrrelativeert Henk Wa-

geuvoorde zijn eerder dreigende woorden.Even laler mijmert hij toch weer over
het verl-ies van goede spelers, een verlies dat hij niel kan goedmaken doot uit
Heren 3 te gaan recruteren, want de afstand tussen beide teams is daarvoor le
groot.Daarom zijn ook spelers van bui-ten Orion benaderd en hopelijk kan vanuit
die sector versterking worden aangetrokken voor zijn Leam.

3



Veel wil hij nlet.rertellen over de nieuwe trainingsaanpak, die hij met Leo

Groeneveld heeft opgezet ( rthet bestuur moet er eerst nog mee accoord gaanrt) ,

maar in grote lijnen komt het hier op neer dat de selecties van Heren 1 en 2

meer samen gaan trainen en ook meer trainingsuren zullen maken, zii het dat een

deel daarvan niet verplicht zal ziln

Henk hoopt daarbij op de medewerking van de ouders.r'Soms mopperen de ouders

wel- eens over de vele trainingsuren, ílaa? het gekke is dab ze dagelijkse

oefening van pianospelen niet ten koste van de school vinden gaan, maar de

sporttraining wel. rr En daaruit valt af te leiden dat ook de talentvolle jeugd

bij die tnainingen wordt betrokken.

De bereidheid is bij Heren 2 in elk geval aanwezig om meer te doen.rtBehalve

de maandag- en donderdagavonden, trainen ze zonder mij ook nog op de vrijdag-

avond.Kijk, daaruit valt de goede instelling van de spelers af te leiden.rr

Eén ding zit Henk Wagenvoorde hevig dwars : het gemi-s aan toeschouwers.ilWe

spelen meestal gelijktijdig met dames 1 en dan gaat het publik daar kijken en

niet bij ons.Gek ergenlijk, want wij spelen een heel l-euk partijtje volley-

bal.Komend selzoen gaan we bij Heren 2 echt spektakel maken en zullen we-op

een goede manier - met dames 1 gaan concureren om de gunst van het publiek.

Het is frustrerend als je weet goed spel te bieden en er komt geen publiek

op af .rr

Op de vraag of hij niet afgunstig is op Leo Groenevel-d, zegL Henk:rrNee, dat

prikt helemaal niet; ik heb de ambitie niet om op de bank bij Heren 1 Le ztL-

ten.Ik wiI niet meer dan twee keer per week trainen.Ik heb een veertigurige

werkweek bij de Heidemaatschappij, daarnaast 2 avonden trainen en een hele

zaterdag op stap om te spelen, dan wil je ook we1 eens thuis zijn.Je moet er

ztn ín blijven houden,rr zegt hij.

Over zijn verblijf bij Orion zegL hij:rrlk heb altijd gezegd: ik blijf hoog-

stens 3 à 4 jaar bij een vereniging en dan ga ik weg.Dat betekent, dat ik na

na het komende seizoen moet vertrekken.Of dat gebeurt ? Ik weet het nog niet.

Ze hebben mij bij Orion gevraagd de jeugd te trainen, maar dan moet het me

geen extra tijd kosten en ik moet iets kwiit kunnen, anders begin ik er niet

aan. tr

Terugkerend naar Heren 2 en vooruitblikkend naar het nieuwe seizoen, zegt Henk

Wagenvoorde: "AIs dit team bij elkaar blijft dan zie ik het wel zitten.We gaan

misschien wel het 1-5 systeem spelen.Zeker is dat we spektakel gaan makenl

thuis spelen we altijd beresterk en dat zullen ze Saan merken in Doetinchem.rr

Peter Geitenbeek.
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B ij zondere ledenvergadering

Uitnodiging voor de bijzondere ledenvergadering te houden op vrijdag 28 jr:ni

Plaats: Zalencentrrrm h,ildenbeest te ltoetinchern,
Aanvang 20.00 uuro

AGENDA:

L. Cpening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Sponsoring

!. Begroting 1985

6. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

7. Bestuursverkiezing

B. Kleding

!. Rondvraag
'l0.S1uiting

ad. 5. De stukken t.a.v. de begroting zul-len op de Slotavond, vrijdag 21 juni
beschikbaar zijn. Na die datum bij de Penningmeester.

ad. 6, Zie bijlage A.

ad. T. Het bestuur stelt de heer Th. VrÍezen voor als bestuurskandj-daat.

Tegenkandidaten kunnen tot vijf dagen voor de vergadering, schriftelijk,
worden lngediend bij de secretaris. Kandidaten moeten op de vergadering

aanwezig zijn.

Namens het bestuur,
L.J. Smink, secretaris.

Copy vóór 1 augustus
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Piitece-1-!ii-9:-ecglge-ygsr-9e-!iizglggre-l:9esv:rc:gerile-9r.9:-18--jvr:-'--19-B s .

L -Ie grg!e l-!e!-sii=leilc-vel-99-§ !e!s!gl:

lI!iEel-l-li9-2-
Toelating van de leden:

Personen die wensen toe te lreden tot de vereniging, dienen daartoe een schriftelijk
verzoek t,e richten tot het secreLariaaL van de verenÍging, onder gelijktijdige
betaling van het inschrijfgeld. (Resb ongewijzigd)

tI!iEeI-!-li9-3:-l:!lgt-e::
Bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement na te leven.

g!1!gi-2.,-ii9-3:
Doorhalen: Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen

schriftelijk te bevestigen.

1l!iEsl-12:
In gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzLen,

beslisi het bestuur.

1-yeer e!eI-!:!-siizrcile-vel-!g!-Esillgg9gliiE-Isclesel!:

Ar*"ikel 3.10:

Docrhaien rrnietrr.

H!rE:l-9:l::
'rVan 1 augustus L/m 31 julirr wijzigen in: "Van 1 januari L/n 31 decemberrj

{r!iEel-9:1::
De contributie als bedoeld in artikel 8.3. is de jaarcontributie van de

vo1leybalvereniging....../ Orion, inclusief de spelerskaarten en exclusief
de reiskosten.

tI!ile1--9:2::
De penningmeester int, de contributies op de door hem in het cluborgaan bekend

gemaakte wijze. (Rest doorhalen)
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Een dubbele overstap
Aan het eind van het seizoen namen Winnie Harmsen en Ina Gerrits afscheid bij
dames l.Beiden gaan het komend seizoen de gelederen van dames 2 versterken.
Genoeg reden voor Uw Orion-Expres redactie om met hen een gesprek te arrangeren.

A.:trVertel eerst eens iets over jezelf .fl
Ina :'rfk ben geboren op '15 januari in Hardenberg.Tot mijn 12e jaar heb ik daar
gewoond en ben toen verhuisd naar Lutten (een plaatsje vlak bij Hardenberg(.Op
mijn '19" b"n ik verhuisd naar Doetinchem doordat ik bij Orion ging spelen.Ik
werkte toen in Ommen, maar stond op non-actief door het faillisement van mijn
werkgever.Zowel Dynamo a1s Orion waren in mij geinteresseerd.ZeLf speelde ik
bi-i DAC in Dedemsvaart.Na mijn keuze voor Orion ben ik hier gaan solliciteren.
Ik kwam terecht bij de Nemaho, heb daar drie jaar gewerkt en vervolgens ben ik
overgestapt naar de I,,EAO, waar ik nu nog werk.rl

Winnie :rrlk ben geboren in Azewijor op 11 september 1961.Toen ik zes was ver-
huisden we naar Ulft waar ik nu nog woon.rrln tegenstelJ-ing lot Ina is Winnie dus

een echte Achterhoekse, merk ik op.waarop rna zegL dat zij zj.ch na 6-l laar
Doetinchem ook we1 al-s Achterhoekse beschouwt.Hiermee komt ons gesprek op hun

beginperiode bij Orion en in Doetinchem.Voor Ina was dat wel even r^rennen.Voordeel

voor haar was dat zij via het volleyba1 veel kontakten kreeg en verder is het
verschil tussen Hardenberg en Doetinchem niet zo groot.Bovendien ging het, aan-
passen ook snel doordat ze hier meteen ging wonen.Winnie had het voordeel dat
zij nog steeds in de plaats woont waar ze haar jeugd heeft doorgebracht.Haan
kontakten zijn gebleven.Van haar 16e L/m haar 19e volleyde ze bij BIok ,Ti,Ze

is toen benaderd door René.Door het vertrek van drie speelsbers kwam er ruimte
vrij bij dames 1.Die kans heeft ze gegrepen, wanL ze was en is erg prestatie-
gericht.Ina vult aan dat zij destijds benaderd is door Jacques van Veldhuizen.
Bouke Hellinga was trainer.ïwee maanden later zou hij opgevolgd worden door
Arie ft Hart.

Eindtoernooi, vrijdag 21 juni 19.30 uur
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A.:rrWat is de reden voor juIlie overstap naar dames 2 ?rl

'rvind je dat je lang genoeg bij dames t hebt gezeten,Ina ?rr

I.:"Ach, zo denk je niet.Wat is lang.Jacqueline draait al enorm lang mee.Ik

stop gewoon omdat ik het wel genoeg vind.Niet vanvíege eventuele trouwplannen.

Dat verhaal- was meer een gevolg van een grap van Pim en Jacqueline.Die wi-Iden

de trainers eens lekker op stang jagen (hetgeen ook aardig gelukt is).Daarïaast

heeft de komst van enkele nieuwe speelsters mijn overstap alleen maaa makkelij-

ker gemaakt.Je weet dat je plaats goed overgenomen wordt.ri

W.:'rlk stop met dames '1 omdat ik genoeg heb van het bankzitten.Als je pas beglnt

vind je al]es prachtig, de trainingen, de wedstrijden, alles er omheen.Nu kies

ik voor het speten.Na drie jaar op de bank gezeten te hebben is die beslissing

wel gemakkelijk.Je wilt weer eens spelen.Vooral dit seizoen ging raar.Ik mocht

niet vasbgespeeld worden in dames 1 want dan was ik niet meer inzetbaar bij
dames 2.Door de blessures van Nienke en Aukje moest ik toch meedoen met het ge-

volg dat ik bij dames 2 nLeL kon spelen.rr

A.:'rHoeveel tijd besteden ju1lie gemiddeld per week aan het volleybal ?rr

Iri.:"Aan lrainingen ongeveer '10-11uper week.Ik trainde twee keer met dames 1

één keer met dames 2 en er vÍas een gezamenlijke training van beide teams.Ina

merkt hier op dat Winnie de actiefste was van het hele stel.Reken daarbij nog de

lijri voor en na de training en je komt a1 gauw tot ongeveer 15 uur.Daarnaast

komt dan nog de wedstrijddag en eventuel-e extra wedstrijden en trainingen.rfVoor

Ina geldt praktisch hetzelfde.Zij had een tralning minder in de week en komt

zo op 9 uur training in de i,veek.Spelend voor dames 2 wi1 Winnie proberen het

komend seizoen nog één avond meete trainen met dames l.Zoals ze zelf zegt om

gewoon zichze1f op een hoger peil te brengen, want ze blijft prestatiegericht.

Toch ambibie om terug te gaan naar dames 'l ? 'rEventueel als speelster, want je

gaat natuurlijk niet graag terug naar de bank.rl

A.:nHeb je naast het spelen en trainen nog tijd genoeg voor jezelf ?rr

\ioor beiden geldt dat eigenlijk alleen de zondag een vrije dag is.Op dinsdag en

donderdag zijn er geen trainingen, maar dan zijn en vaak nog allerlei klussen

in huis op te knappen.Bovendien waren er dit jaar op donderdag soms extra wed-

strijden.Als je dan een votledi-ge baan hebt (Winnie) of een bijna volledige

(Ina) dan is er inderdaad niet veel vrije tijd over naast werk en volleybal-.Voor

hobbyrs heb je pas tijd in de vakanties.Overigens wordt opgemerkt dat ze hun werk

met .,reel plezier doen.Het biedt voldoende variatie, Ievert persoonlijke con-

tacten op doordat het bedrijf nieL zo groot is en je dus iedereen kent.'
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A.: "Wat zijn jullie hobbYrs ?tt

I.:'rRegelmatig naar de film gaan en vooral :lekker liggen zonnen.Uiteraard

naast het volleybal.rt W.:rrVoor mij zijn dat fietsen en tennissen.Maar de meeste

tijd steek je in het vol1eyba1 en is er voor de eest weinig tijd.Je hobbyrs

doe je vooral na de komPetitie.rr

Ar:rtWel-ke film heb je het laatst gezien en heeft indruk op je gemaakt ?rl

I.:rDe laatste film was Pol-iceAcademy.Daarvoor heb ik Schatjes gezien, een

film die ook lang is blijven hangen.Vrij korl geleden heb ik de film over

Sacharov gezien op de tv en dat vond ik een erg indrukwekkende film.rrWinnie

is al- heel lang niet naar de film geweest.De fllm die op haar de meeste in-
druk maakte, was Midnight Express.Voor Ina en Winnie geldt daí ze geen lief-
hebster zijn van Lezen.Bovendien hebben ze er te weinig tijd voor.Ina is momen-

LeeI bezig met rr'l984rr, een erg goed boek vindL ze.

A.:r'fs het niet moeilijk om je werk te combineren met het volleybal ?trZowel

Winnie al-s Ina vindt dat het nogal meevalt.Soms zijn er we1 eens moeilijk -
heden, zoals bij de uitwedstrijden op een doordeweekse dag of bij de Europacup

wedstrijden.Winnie heeft daarvoor toch een aantal snipperdagen op moeten nemen,

maar dit seizoen niet meer dan drie.Een uurtje eerder weg gaan van kantoor is
geen prob]eem.Dat kan je later makkelijk weer inhalen.Bij Ina is het helemaal

geen probleem.De vrijgemaakte tijd haal je weer in.

A.:,'Hoe kijken jullie terug op je jaren bij het eerste team en wat was jullie

l-eukste wedstrijd ?rl

I.:r'Ik heb enorm veel geleerd en erg veel ervaring opgedaan.Je leert er ieder

jaar weer bij.Het is bovendien een stuk geze1J-igheid, je komt voor elkaar op

in plaats van het e]kaar moeilijk te maken.Onderling is een gezonde competitie,

maar er is geen afgunst.Ik heb kortom een fijne tijd gehad.rt

W.:,,Voor mij geldt hetzelfde, ik heb ook een fijne tijd gehad en veel geleerd.

Mijn leukste wedstrijd was dit jaar Blok -Orion 2 omdat dit tegen mijn oude

vereniging vías en bovendien stonden wij eerste en zij tweede.Itlna heeft geen

bepaalde wedstrijd.Er zijn zoveel leuke wedstrijden gei/íeest.Natuurlijk was

het hal-en van de dubbel vorig jaar een succes, maar daarnaast zijn er nog

andere mogelijkheden.Het is maar wat je be binnen schiet.rt

A.:'rWat vind je van de publieke belangstelting voor dames 2 ?rrWinnie :rrDoordat

je gelijktijdig met heren i speelt trekt bijna alles naar die kant.Wij hadden

al-feen enkele trouwe supporters.We hopen dat het dit jaar beter wordt.Doordat
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je nu derde divisle speelt krijg je meer aantrekkelijke wedstrijden.Het spelen
achter het scherm is wel erg afgescheiden van de rest van de zaal.Misschien
werkt het sfeerverbeterend als je het scherm zou vervangen door een net, zod,aL

beide velden zíchbbaar zijn'JOver de verwachtingen voor het komende seizoen zÍjn
beiden het nagenoeg eens.Zowel dames'l al-s 2 beschikt over een sterke sel-ectie.
Hiermee moeten belde teams mee kunnen doen in de strijd om de bovenste plaats.

A.:rri^lat deed je voor het volleybal en via welke verenigingen ben je bij Ori-on

gekomen ?rrIna :trOp mijn 12e ben ik begonnen met vo11eyba1, daarvoor deed ik
aan gymnastiek.Via DAC dat derde divisie speelde ben ik meteen met Orion in de

eredlvisle gaan spelen.rrWinnie :rrVoor ik met volleybal begon zaL ík bij het
datnesvoetbal in Ulft.Op school deed ik veel- aan athtetiek.Op mrn 16e heb ik me

aangemeld bij Blok waar ik het eerste jaar meedeed met J-aagste team.Dat speelde

loen vierde klas.lk kwam daarna meteen in het eerste team dat toen tweede klas
speelde en vandaar ben naar de eredivisie overgegaan.rl

A.:rrVind je dat je a1s speelster van dames 1 of 2 genoeg kontakt hebt met de

rest van de vereni-ging ?r?Winnle :r'Vooral in het begin had ik daar l-ast van.Bij
Bl"ok was je ciat niel gewend.Daar had je een trainingsavond en een speelavond,
zodat je iedereen van de club kende.Bij Orion train je dr"Íe keer in de week,alleen
met dames 1of heren 1of 2.Dames 3 kennen we ook, t^iant dat speelde bij ons in
de eerste k1as.Het zou wel leuk zijn als er op zaLeroag meer i^redstrijden zou-
den zijn van andere teams.Je zou dan vaker blljven kijken.Veel mensen ken ik
alleen van gezicht.r'

Ina :rrHet is we1 een gemis dat je daL contact niet hebt.Hoe vaak word je niet
gegroet en dan ken je die mensen niet.Dat vind ik jammer.Ik zou graag hun naam

ook willen weten.0m echler op donderdagavond bij de lagere teams te gaan kijken
zie ik toch niet zo ziLLen, want dan kost het wel je vrije avond.Daarnaast vind
lkdat ik toch we1 veel mensen bij de vereniging ken.Tenslotte vraag ik of het mee-

cicen aan topsport van hen grote financiele offers vraagt.Beiden antwoorden hierop
claf dat nogal meevalt.Ze zijn ni-eL zo veel meer kwi-jt dan j-emand die bij een

lager team volleyd.A11een hebben beiden natuurlijk we1 het voordeel dat ze

in of bij Doetinchem wonen.De speelsters die van ver komen, zijn heel wat meer

kwiit aan reiskosten.Je krijgt natuurlijk we1 een vergoedlng, maar er moet toch
.ral ,"1 È'i i
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Een leuk en gezel lig jaar
Vorig seizoen werden ze kampioen van Nederland en dit seizoen speelden ze ín
de tweede klasse van het district : DAMES 6.

Een jeugdig team, dat met veel ambilies de volleybalsport beoefent en in de

toekomst misschien voor aanvulling kan zorgen bij de twee hoogste damesteams

van Orion.Mareille en Trea vertegenwoordigen hun team i-n het volgende vraag-
gesprek.

-Met wel-ke verwachtlngen startten ju1lie het afgelopen seizoen ?rr

Mareille :ttZeLf hadden we verwacht daf we in het midden zouden eindigen,
anderen dachten dat we niet hoog zouden komen met dit tean.Dat ure geen kampi-

oen zouden worden zaL er dus wel in.Ook halverwege de competitie dacht ik
dat we het niet zouden redden. Ik vond Longa 3 en Longa 4 sterker.'r Tegen de

verwachting in belandde het team, dat gecoacht werd door Bob Wentink, op een

gedeelde eerste plaats.De besl-issÍngswedstrijd tegen Longa 4 werd kansloos

verloren (0-3).Teleurstellend ? Trea:'tHet was wel een teleurstelling natuur-
lijk, maar het zaL er niel in.Het is we1 janlner, want i-n de compet,i-tie hebben

we tegen zwakkere ploegen puntjes laten liggen.Toch was het een leuk en ge-
ze1lig jaar, waarin we veel geleerd hebben.Heel anders dan bij de adspiranten
daar was niks aan.Nu ging het spel veel sneller en kregen we veel tactische
ballen te verwerken.rl

-Trea en Mareille zitten all-ebei op de middelbare school.Is het vol1eyba1

met de studie te combineren ?

Mareille :rrDit jaar was het goed te doen, maar volgend jaar wordt het we1

moeilijker, dan zit ik in het examenjaar.Dit seizoen trai-nden we ook op vrij-
dag en dan zil je nooit met huiswerk, dat gaf dus geen problemen.rrTrea :

trAlleen met een zwaay proefwerk werd er we1 eens voor een training afgezegd.rl

Mareille beweert daL ze wel- drie keer in de week wil trainen al-s dat mogelijk
is, maar voorziet dat het voor enkelen problemen kan opleveren in verband

met het vervoer.

-Hoe ervaren julIie het teamgebeuren ?

Mareille :rrWe hebben gelukkig een team met jonge melden en dat is hardstikke
leuk.Als je i-n een ouder Leam ziL, gaat het over boodschappen halen en over
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de kinderen.Wij praten over de jongens.Zij hebben ook een leuke groep en met

loernooien e.d. is het dan ook erg leuk.rrTrea merkt op dat Mareille het erg

leuk vindt maar Mareille pareert deze aanval met :rrJij vindt hel ook gezel-

Iig, want laatst moest er een fulf worden verzet omdat jij anders niet kon.rl

Ook tijdens de tralningen viert de gezelligheid soms de boventoon.Mareille:

"Maar als het te erg wordt, grijpt Hanneke wel- in.rrBinnen het team verschil-
1en de mogelijkheden en ambities van de dames, maar Trea en Mareille vinden

niet dat het teamgebeuren er onder fijdt :rrJe merkt tljdens de trainingen
niet dal de óén meer wi1 dan de ander.rt

-Hoe beleven ju1l1e een competitiewedst,rijd ?

Mareille :rtVooral aan het ej-nde van de competitie waren we erg gemotiveerd

natuurlijk.Dan waren we best we1 zenuwachtig.We pepten el-kaar goed op.Alleen

is het in het veld soms heel stii.'r Trea :rtDat valt wel mee, er wordt genoeg

gezegd lijdens de wedstrijd.Aan het begin van de competitie iÍas het veel stil-

-Wat verwachten juIIie van je volleybalcaruiere ?

Trea :'rIk denk dat ik niet hogerop kom, misschien eerste klas.A1s i-k ga stu-
deren weet ik nog niet wat er met het volleybal gaat gebeuren.rr Mareille dacht

eerst altijd daí ze wel in dames 1 zou komen, maar denkt dat nu steeds minder :

"Het is heef moeilijk om te zeggen, uÍant dames 2 is voor ons nu al moeilijk
haal-baar.Van ons team zijn er wel- 2 of 3 die hogerop kunnen.'r Mareil-Ie noemt

enkele namen, maar de schrijver moet beloven deze niet te vermelden.Ook de

namen van derrminder getalenteerdent?blijven onder ons.Trea en Mareilte :

'!Het is we1 jammer dat hel team (hoogstwaarschijnlijk) uit elkaar valt.rt

-Mareille speelt in het dlstrictsteam van Oost-Gelderland en bij de Neder-

landse B-jeugd.Hierover vertelt ze :r?Het niveau-verschil tussen ons eigen

leam en het districbsteam is niet zo grooL.We hebben bij Oost-Gelderland nu

een leuk team.Ik ben de enige van Orion bij de adspiranten en er zitten een

stel meisjes van Longa bij.Bij de Nederlandse jeugdselectie is het heel anders.

De lrainer, Pim de Graaf (ex-Doetinchemmer, was toen 1id van DVC ) is strenS,

echt heel- streng.Je moet wel presteren, want anders val- je af.Toch is het heel

leuk, je leert nieuwe technieken en de meisjes komen uit het hele land.Je

Eindtoernooi, vrijdag 21 juni 19.30 uur
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hoort al-1e accenten van Nederland, want iedereen spreekt zrn eigen taaltje.
De sfeer is goed en hoewel je de kans maakt dat je afvalf, guh je het mekaar
wel. rr Mareille speelde laatst haar eerste interland met de B-jeugd en gaat
deze zomer naar Mtinchen voor een toernooi.Ook staan er in ju11 2 interlands
tegen België op het progralnma en bovendien trainL ze in een selecte groep
( 6 jongens en 6 meisjes ) onder de Chinees Pang Wuqiang.Het einddoel- van
deze B-jeugC j-s het EK , dat in rBB in Italië wordt gespeeld.Hierover zegt
Mareille :rrIk weet niet of ik er dan nog bijzit, want er komen steeds nieu-
we speelsters bij.tr

-Wat vinden jullie van de begeleiding bij dames 6 ?

Trea 1r'De begeleiding bij ons team is prima,Alleen zou 1k op medisch gebied

wat meer hulp willen zÍen.We durven niet zo goed naar de verzorgers van dames

1 en heren 1,Ik zou bijvoorbeeld weI eens wiLlen leren hoe je moet tapen.Via
Bob en Hanneke kan iemand van ons incidenteel wel eens naar de verzorgers.rr

Over Bob ziln Trea en Mareil-le zeer enthousiast.Mareille zegL dat nu ze er
over nadenkt, ze nu pas beseft hoeveel Bob eigenli-jk voor hen doet :rrBob

regel-t daL we bij dames 1 en 2 kunnen meetrainen, hi-j regelt de toernooien
en ook de andere acliviteilen, zoals bijvoorbeeld het klootschieten.Bob steekt
er veel tijd in, hij Ís bijna bij aIle trainingen aanwezig.rrOver Hanneke,

die deze groep al- een paar jaar lraint zegt Trea : I'i{anneke is een goeie train-
ster, ze is lekker fanatiek.Ook mist ze Hanneke wel- eens bij de wedstrijden,
toch is Mareille zeer Le spreken : I'Jammer dat Hanneke erg veel tijd kwijt is
bij dames 1 en ze zodoende nief altijd kan kijken."

-Wal vinden ju1lie van Orion al_s vereniging ?

Mareille :?tMet de jongens-junioren is het altijd wel lachen, die zien we

veel bij trainingen en wedstrijden.Verder zou ik we} meer mensen wil]en leren
kennen.Er is, vind ik, zofn groot verschil met dames 1 en heren heren'1, voor-
al met diegenen die je niet kent.Alles draait om de topteams.rrTrea :ttHoe be-
doel je?rr Mareille :rtfk denk omdat ze lneL eerste zijn .tr

Trea :rrlaatsL zijn we met de supportersbus meegeweest naar Woerden met heren 2,
dat was gezeJ-lig.Ook het eindtoernooi is e1k jaar l-euk.Toch zou ik er in mrn

eentje niet makkelijk naar toe gaan.trMareille :rrEen paar jaar geleden was er
wel- eens een dropping, Loen zaL ik nog bij de pupillen.Jammer dat we bij de

PLENS-avond niet konden komen.We moesten de volgende morgen om half zeven aI
weg voor een toernooi.rr Trea belooft dat ze best mee wil helpen organiseren
met een activiteit.
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-Even roddelen over de speelsters van dames 6.Dit moet je dus absoluut niet
serieus nemen.Dus andere dames van het zesde: niet boos worden op Trea en

Mar"eille.Hou je vast :

Over lrma :"Zij praat Le veel, heeft attljd de mond los.Je krijgt er geen

woord tussen.'r

Over" Ililde :"A1tijd lachen, maakt af en Loe een domme opmerking."

Over Jolanda :trDat is oma, heel rustig, nou rustiger dan de rest.rr
(de rest = l,1areille, die altijd zoveel schreeufib ,zegL Trea).

Or..er Jeanne :trDaarover kun je hier beter niets neerzetten, dat kan niet.rr

Over Trea : I'Niet zoveel- bi jzonders.rr

Over Will-ie :r'Ze pept ons altijd op.Raakt in paniek als we. achter staan.r'

Over Anne-Marie : rrGewoon een leuk mei-s je. t'(net als Trea) *. i
Over Mareilie :rr... ........r!

-étÉ 
' 
I

-: *:-

Aan het einde van dit gesprek willen Trea en l{arëitrï.e, namens het helq team,

Hanneke en Bob bedanken voor de tijd en energie die zij dÍt jaar in dames 6

gestoken hebben.

Bas Bloem.

s$ÉlilÉ§"'
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Tweede Divisie

FeesL op zaterdagavond 4 mei bij Heren 2.De promotie is een feit.Hetgeen met
heel wat rrmetertjesrf bier wordt gevierd.
Met deze promotie stoot ons tweede in een ruk door van de eerste klaase district
naar de tweede di-visie.Prj-ma werk van het team en hun coach Henk Wagenvoorde.

Zotn 20 jaar loopt hii al- mee in het volleybalwereldje.Voor hij door orion werd
aangetnokken was hij actief bij Dynamo, Hansa, Isala en Gemini.Bi.j Orion loopt
hlj alweer 3 jaar mee.Na het eerste jaar de promotie net gemist te hebben,brachten
het tweede en derde jaar dus wel sukses.

Was de eerste promotÍe nauwlijks een verrassi-ng, bij de tweede bleef de spanning
tot het eind toe gehandhaafd doordaL 4-5 teams praktisch niet voor elkaar onder
deden.Pas op de laatste kompetitiedag besliste Heren 2 de strijd in hun voordeel
en kregen ze heL necht promotiewedstrijden te spelen tegen Setash en Thornax.

De eerste wedstrijd i-s thuis op 29 April tegen Setash.De eerste set begint goed
en de stemming komt er op de redeli,jk gevulde tribune meteen in.Hel-aas, ondanks
onze morele en verbale steun komt Setash goed terug en wi-nt de eerste set.ïn de
tweede sel blijkt dat Heren 2 heí afgelopen jaar ook geleerd heeft om tegenslagen
te i-ncasseren.Na het verlies van de eerste set wordt de tweede gewonnen.Door de vele
service-wisselingen zonder te scoren, dreigt het een langdurige zaak te worden.Er
is nu n.1. al- meer dan een uur gespeeld en het zweeL gutst bij de meesten al fllnk
uit de poriën.

Orion heeft de smaak te pakken gekregen.In de derde en vierde set stagneert af
en toe de score wel even maar staat ons team voortdurend op voorsprong en worden
beide met ruim verschil- gewonnen.Doordat Setash met 3-1 van Thornax had gewonnen,

heeft Heren 2 nu dus een riant uitzi-cht op promotie en wordt in de kantine feest
gevierd als was de promotie reeds een fej_t (we moesten Martin zelfs uit de droom

helpen; hii dacht dat het inderdaad een promoti.efeest was).Nog een uitwedstrijd dus
in Woerden.
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Coach Henk was er piet hel-emaal genust op.Hij vreest met name de fanatÍeke aanhang

van Thornax en zet dat tegenover de matige belangstelling van het eigen publiek.

Dus denkt de r.echtgeaarde supporter: Hup, dan zullen we die jongens flink gaan

st-eunen en organiseert een auto richting Woeredn.Lees je de volgende dag in de

krant dat er met een bus meegereisd kan worden."Busreis'r denkt diezel-fde supporter,

dan moet ik Riet bellen.Koude douche.Riet kijkt stomverbaasd en weet van niets.

Trekt, zelfs in twijfel of ik wel goed gelezen heb of mlsschien gedroomd heb.

De hele dag in onzekerheid.l,^Íaar moet ik me melden, is er wel een busreis, is

het geen misverstand, vis ik straks niet achter het neL ???

De krant nog eens nagekeken.Ja hoor, het staat er toch echt, wefiswaar bij een

verhaal over Longa, vandaar dat het Riet misschien ontgaan is.Gelukkig komt de

dochterrs avonds thuis met het bericht dat je je op kunt geven bij Hanneke Bloem.

Aldus geschiedt.

Zaterclagmiddag 2 uur blijken er meer supporters le zijn dan er in de bus kunnen.

Gelukkig willen er ook wef een paar met de auto richting Woerden rijden, zodaL

tenslotte alle supporLers op reis kunnen.Om 5 over twee zegt Henk dat we wat hem

beLreft kunnen vertrekken en dus gaan we.De reis beginl voorspoedi-g maar opeens

staat de bus midden op het Velperbroekcircuit sti1.Goh, hebben we pech,denk je.

Maar de reden van de stop wordt snel zichtbaar.Eelco heeft zich vermomd als

Ij-f1er en hijst zich vanaf deze verboden plaats in de bus.De rest van de bus

verloopt zonder incidenten zodaL we ruim op tijd in Woerddn arrÍveren.Daar wil

Arthur laten zien dat dit voor hem bekend terrein is en loodst de chauffeur

via allerlei achterafstraatjes naar de sporthal-.De chauffeur 1s, nadat wij zijn

ui-tgest,apt'rurenrr bezig geweest cie bus te keren en zích te begeven naar de

officële parkeerplaats.Had hij ook wat te doen.

Na een kort bezoek aan de sporthalkantine begeven de meesten zLch naar de

arena.Ruim voor tijd zodat de eerste slag met de Thornax-supporters gewonnen

is.Orion bezet de strategische plaatseh.Tijdens de wedstrijd za1 blijken hoe

belangrijk onze taktiek geweest is want het , volgens Henk, fanatieke publiek

komt niet ín ztn gewone Coen.
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Tijdens het inslaan krijg je al het idee dat onze mannen veel beter zijn,
maar daar kun je je aardig mee verglssen.Aanvankelijk lijkt het in de eerste
set een makkie te worden.We lopen flink uit maar opeens stagneert onze score
en komt Thornax goed terug en neemt zelfs een voorsprong.Belandt zelfs op
set,-point.Goed serveerwerk zorgL voor een ommekeer zodaL we alsnog de set met
16-14 wÍnnen.Het geloof in promotie is bij Thornax nu verdwenen, zodat we uit-
eindelijk met 3-0 winnen.Na ruim een uur is de strijd gestreden.pech voor
Thornax, dat heel lang bovenaan geslaan heeft, maar de laatste competitiewed-
strijden niet meer tot winst wist te komen en deze lijn doortrok in de promotèe-
wedstrijden.

Na een eerste rondje in Woerden wordt de schare door moeder Bloem de bus inge-
jaagd en aanvaarden we de terugreis.Later za1 b1i-jken, dat we beier iets
langer in Woerden hadden kunnen blijven, zod.aL je het promotiefeest niet hoefde
te onderbreken voor de dodenherdenking.Enfin, we zijn dus ruim voor acht uur
weer terug in Doetinchem.Komen nog even terecht Ín de rrstllle tochtr naar het
bevrijdingsmonumení, maar arriveren in een zonnige stemming,ondanks druilerig
weer onderweg' bijttonzerr sporthal.Memorabele feiten van de terugrit : de ever-
Sreens, die weer ten gehore gebracht werden, zoals rrpotje met vetfren rhet hond-
je van de bakker'J Henk, die in het middenpad probeert een kaartje te leggen.Eelco
die nu niet op Velperbroek uitstapt en tensLotte Bas , die a1le supporters be-
dankt voor de gegeven steun.

Proficiat, Heren 2 meL ju11ie promotie.Probeer de lijn vast te houden die dit
jaar is uitgezet.Ik hoop dat dan de verzuchting van Henk over de geringe publie-
ke belangstelling, in de tweede divisie tot het verl-eden behoort.Veel succes.

Ab Been.

Als U geeft om de natuur,
steun dan het Wereld Natuur Fonds
door U op te geven als donateur!
Bel of schrijf :

Wereld Natuur Fonds Nederland.
Postbus 7,3700 M Zeist.
Tel. (03404) 221 64.
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Het Klompentoernooi

0p die beruchte zaterdagmorgen

stonden wij klaar zonder zo?gen.

De eerste twee sets wonnen we dik
en dus waren we reuze in onze schik.
De tweede wedstrijd niet zo fijn
verloren we met heel veel piin.
En van wedstrijd 3 L/n 7

deden de uitslagen ons beven.

Toch trokken we er ons niets van aan

een volgend toernooi zal vast beter gaan.

We hebben van dit toernooi veel geleerd

en gelukkig heeft niemand zich bezeerd.

Voor de tegenstanders een makkelijke prool

vonden we het toch een leuk toernooi-.

groep Lohmanlaan 1 :Yvonne

Suzanne

Natasja

Bas

Sander.

HeL was hardstikke leuk op het klompentoernooi.Als eerste :coach Esther Post

was hardstikke goed, te gek gewoon.De eerste is geworden G.S.G.D. 1, tweede

G.S.G.D. 2 en als derde wij :RuimzichL 2.En Ruimzicht 1 is vierde.

De Huet 1 is vijfdes en de Huet 2 zesde.Zevende werd Lohmanlaan '1 en Iaatste

Lohmanlaan 2.De selectÍe heeft een demonstratie wedsbrijd gegeven.Toen kwam

cle prijsuitreiking, '1, 2 en 3 kregen een taart en i-edereen kreeg een ba1 en

een sticker.Nou, doei hoor.

1B

Groetjes van Ruimzicht 2.



Pu pillentoernooi
21 Apri1, Thuve-toernooi.Pupillen-selecti-e.

Zondagmorgen om half negen :vertrek bij sporthal Rozengaarde.We kwamen nog

wel wat duf in Duiven aan.We speelden in poule B met Thuve,-SCM, Labyellov
en EAVV.We wonnen alle wedstrijden met 2-0, dus we stonden op de eerste plaats.
Beloning: een heerlijke kruimeltaart.Deze werd meteen opgegeten en iedereen
vond hem heerlijk.Toen we hem ophadden gingen we weer snel naar huis.

Rexina, Simone, Kim, Marije, Susanne, WiI.

Hoppa

Pupillencompetitle in Hoog-Keppel.

Op 27 April gÍngen we voor de laalste keer naar Hoog-Keppel.De eerste wed-

sbrijd wonnen we met 2-0 (15-0, 15-1, Hoppa).Tweede westrijd'l-1 gerijk en

toen nog tegen Vollverijs 2-0 gewonnen.Daarna kruisfinales tegen de andere
poules en wat gebeurde er ....we werden eerste en ja hoor...
LaarL (Hoppa).We reden als een gek naar Doetinchem met de Laar| in de kar van
Wi1.We misten alleen de drumband (Piep)aan het begin van de Loolaan.In de

G.S.G.D. had de rest van de pupillen een onderling toernooj-.Aan het eind
van dit toernooi speelden wij een demonstratie-wedstrijd voor alle ouders
en pupillen.We speelden tegen de jongens pupillen-se]ectie van UbbÍnk-Orion.
Helaas verloren (sj1t) met 2-0 (6-15, 1l-15 ).

Toen kwam de huldiging van Orion, we kregen allemaal een roosje en een Ub-
bink-Orion bal-.Het was een leuke afsluiting.
Diny Arentsen en Benno Duurkens (jeugdbestuur pupillen) hartelijk dank voor
de begeleiding dit seizoen.Ook al-Ie ouders hartelijk dank voor het vervoeren
van ons team.susanne Balhuizen, Kim v.d Heiden, Susanne Thijssen, Manon

Schmitz, Rexina Liem, Marije Breuker, Wil van Veldhuizen.

19



TOERNOOÏ G.S.G.D. 27 APRIL

Zaterdag 27 Apr1l hadden we een toernooi in de gymzaal van de G'S'G'D"

We waren groep Huet 3 (Barbara, Froukje, Saskia en Sue) 'Na een openingstoe-

spraak begonnen de wedstrijden.Er waren acht groepen.Iedere wedstrijd duurde

2x 10 minuten, daarna draaiden we door naar een andere groep.Na zes sets

was er een kor.te pauze waarin we limonade kregen.Daarna speelden we vier sets

met aansluitend ÏÍeer een korte pavze.Tot slot nog vier sets en toen was het

toernooi afgelopen.Als afsluiting kregen we een demonsLratie wedstrijd be

zien tussen de kampioenen van de meisjes en de jongens.Hieruit bleek dat we

nog heel veel moeten leren.Na de prijsuitrei-king vol-gde een tractatie voor

iedereen en daarna was het om ongeveer twwe uur afgelopen.We eindigden op de

zesde plaals.Reaklie van :

Sue: "Ik vond de wedstrijd leuk die we gewonnen hadden meL 42-61]

Froukje :rrIk wens iedereen op volleybal veel- succes'rr

Saskia :'rlk deed voor de eerste keer mee aan wedstrijden en vond het heel

ero Ierlk. tt

Barbara :rrlk vond de ba1 van Ubbink-Orion en het toernooi erg leukï

Tol slot :We hebben een hel-e leuke en gezellige morgen gehad die voor ons

wel vaker georganiseerd mag worden.

Barbara, Saskia, Sue en Froukje.

Zaterdag 2T Aprilj.t. narnen we deel- aan een onderling toernooi van de pu-

pillen in de G.S.G.D..We speelden onder de naam Huet 2, een onderdeel van de

meidengroep de Huet, die inmiddels bijna een jaar samen traint in de Huet,

onder leiding van Wil van Veldhuizen.

We begonnen tegen de Huet 1, waarvan we verl-oren, maar we waren inmiddels

wel warm gedraaid en het resul-taat was dan ook een overwinning tegen de Huet 3.

Mei,Ce volgende tegenstander Ruimzi-cht i deelden we de punten.Inmiddels was

hel pauze geworden en deden we ons tegoed aan een glaasje fris.
Door de pauze waren we toch van slag geraakt want de wedstri-jd tegen de

G.S.G.D. ging verloren.De laatste 3 wedstrijden draaiden we weer op volle

toeren :we speelden gelijk tegen Ruimzicht 2 en wonnen van Lohmanlaan 1 en 2'

Dcor deze resultaten eindigden we op een vijfde plaats, waarmee we zeer te-

vreden waren, omdat we tot nog toe steeds afs faabste waren geëindigd.Toen we

ook nog een bal, sLicker en een snicker kregen, kon de dag niet meer kapot'

SABINE, JUDITH, SIMONE, MARTINE.

20



I nternationaal toernooi
Het internatÍonale Eompentoernooi van Ubbj-nk-Orion is bij de meÍsjes gewonnen

door ATC 165 uit Hengelo (0) en bij de jongens door het Víestduitse SV WERTH.

Het vÍjfde evenement van onze vereniging genoot een grote belangstelling en werd

voor de deelnemers en voor de organisatie een groot succes.

In de voorwedstrijden legde ATC in poule A beslag op de eerste plaats ondanks

goed tegenspel van o.m. Longa en Olynrpus (Sneek).Uet Zelhemse Sparta ondervond

in de andere poule een grotere tegenstand, maar werd toch eerste voor SVV uit
Soest.In de final-e bl-eek ATC oppermachtig.Sparta kwam er niet aan te pas en ver-
loor dik met 2-0 (15-2, 15-3).Olympus legde beslag op de derde plek.Eindstand :

1.ATC 2.Sparta 3.O1ympus 4.Svv.

Bi-j de jongens was het Belgische Calaminia te sterk voor Spiker (Eerbeek),

DOS (Schoonhoven) enhet ldestduitse U.S.C. muinster.Alleen de adspiranten van

Orion zagen kans om een gelijkspel uit het vuur te slepen.In de andere poule

was het favoriete SV Werth voor iedereen te sterk.Ongeslagen werd deze zeer

ambitieuse ploeg (de jongens trainen 10 uur per week .) poulewinnaar.

Het Noordhollandse Argus werd een uitstekende tweede.

De flinale tussen Calaminia en Werth kende een spannend verloop.Werth pakte de

eerste set (15-6) maar Calaminia trok de stand recht middels een 10-'15 setover-
winning.In de besl-issende set toonde Werth zijn ware gezicht en greep de toer-
nooizege.Argus belandde op de derde plaats en DOS moest genoegen nemen met een

vierde positie in de eindrangschikking.

Voorzi-tter Cocky Linzel toonde na afloop aan een uitermate tevreden deelnemers-

veld de prijzen uit.Voor de Nederlandse ploegen was het toernooi een uitsteken-
de voorbereiding voor de Nederlandse Kampi-oenschappen, maar ook de buitenlandse
ploegen waren over de bezetling erg tevreden en gaven te kennen het volgend

jaar weer van de partij te zijn.

Viti! DE 
'GI.IIdUSI

l-,'r vras ooK noÈ een tKlompentoernooit op lti nei 1n rlozen6aarde
.dest een sportieÍ' verlopen toernool, wa.aroj-j de sterkste ptoe6en
verd.iend d.e eerste prijzen oi-nnensleepten. rtetreurenswqardis5 is
het wel, d.at d"it roernooi bli;rDaar al-s inferieur wordt oescnouwdt

Ben te .i,indert
aangezien een t verslagt nierover ontDreeKt. Jan.ioer!
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Alterno-toernooi
Op het 15" Alt"rno-jeugdtoernooi, dat zaLerdag 1B mei wend georganiseerd, was

de A-jeugd van Ubbink-Orion bÍjzonder succesvol-.De jongens van Bertus Oosterloo,

die in de finale waren doorgedrongen door overwinningen op Vollkei (Amersfoort),

Reflex (Kampen), en Spiril (Amersfoort) ontmoetten hier opnieuw Reflex, waarmee

ook de tweede keer werd afgerekend ( 15-9 , 15-11) ,

De Orionmeisjes A bereikten de finale via overwinningen op ZI0S, Vollkei en het

sterke ATC werd een gelijkspel afgedwongen (15-9, i0-15).In de final-e werd op-

nieuw ATC de tegenstander. In een uitermaLe spannende wedstrijd werd ditmaal de over-
winning behaald (16-14, 15-11) door de dames van Bob Wentink

Bij de meisjes B-jeugd (adspiranlen) werd het Zelhernse Sparta eerste, door in
de finale te winnen van Saturnus de i,lolen uit Uden.De Orionmeisjes B berelkten
de vierde plaats.De Orion jongens adspiranten tenslotte eindigden het toer-
nooi op een vijfde plaats.Hier ging Saturnus de Molen mef de eer strijken.

Bijzondere Iedenvergadering
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Eindstanden Orion-teams

Heren Brother /Martinus
Starlift/Voorburg
Deltalloyd/AIWJ

UBBÏNK/ORION

Richard Kempers/A.

Brevok/ABC

Lycurgus

VVC

Vierhout/Valbovo1

Hal-co /Maastricht
Zevenhuizen

PVC/Blokkeer

heren 3e klas C
Volga I
Victoria 2
V.IJ.V. I
Ubbink Orion 4

Blok 2
Rohda 2
Wevoc 4
Wivoc 4

Longa 5

Boemerang 3
Peeske 2
Zios 2

Dynamo/A.

UBBÏNK/ONION

Sarto/PeIlikaan
Trivos
Spiker

Shot

Savicto

Avanti 2

Labyellov

Vollkei 2

Celtona/VCE

Odysseus

t3-4t
23-40

22-38

22-30

22-28

22-20

22-18

22-14

22-12

22-10

zt- tu

22-4

22-39
22-29
??-28
22-27
22-26
22-25
22-23
22-21
22-?0
21-t5
2)- I)
22-04

))-l!O

22-48
)) -L7

22-42

22-35

22-34

22-30

22-29

22-28

22-26

2) -17

22- B

heren 2e klas B
Labyel.lov 2
V.C.V. I
Phantoms I
Vo.llverijs 2
Peeske I
Ubbink Orion 3
Victoria I
Smash 2
Loil I
Wevoc 2
Labyellov 4
De Valken I

heren 3e klas B
Zios 4

Ubbink Orion 6
Wivoc 3

Vollverijs 3
Longa 4
Gemini 3
Favorita 2
K.S.H. I
A.S.V. I
B.V.C. 2
Dynamo 3
Boemerang 4

heren 4e klas E
Favorita 3
Ubbink Orion 7
Volga 2
Bravo I
Marvo 4
Bovo 5
De Valken 3
S.enO. I
K.S.H. 2
K.S.V. 2
T.O.H.P. 2
V.C.V. 6

heren 3e klas D
Zios )
Ubbink Orion 5

Suventus I
Adelaars I
Phantoms 2
Wevoc 3
Thuve I
S.V.D. I
Victoria 3
Wilskracht 1

Smash 3

Rohda 3

heren 4e klas D
Sparta 3
Ubbink Orion 8
Vollverijs 5
Blok 3
Dynamo 4

A.S.V. 2
Marvo 2

Longa 6
Bovo 4
V.C.V. 5
Wivoc 7

22-40
22-32
22-3t
22-29
22-?6
22-24
22-20
2?-t9
22-t3
22-t3
22-09
22-08

22-4t
22-40
22-13
22-27
22-24
22-23
22-t9
22-19
22-t4
22-13
22-06
22-05

22-35
22-)4
22-27
22-26
?2-25
22-25
22-24
22-23
22-t7
22-15
22-08
22-05

22-42
22-37
22-)4
22-27
22-25
22-23
?2-2t
22-20
22-t5
22-t4
22-04
22-02

20-36
20-28
20-27
20-26
20-2)
20-20
20-t9
20-17
20-14
20-46
20-04
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Smash 6

Thuve 3

Loil 2

Ubbink Orion 9 ?0 - 05
R.ohcja 4 teruggetrokken

heren 4e klas G
Voiti 2
Phantoms 3

Pajodos I
Labyellov 6
Actief I
Vrctoria 4

Drempt Vooruit l2A - 15

heren 4e klas F
V.C.V. 7
Vollverijs 4
Bovo 8

V"IJ.V. 2

Ubbink Orion i0
Juventus 2
Vo.lga 3
Phantoms 5
Smash 4
S.V.D. 2
Blok 4

Wilskracht 2

heren 4e klas C
Crol 3

Sparta 4

V.C.V. 3
Boemerang 7

Bovo 7

Erix I
Tornax 3
\I'ivoc 8

Longa 7

A.S.V. 3
Ubbink Orion l2

20-)8
20-31
20-26
20-25
20-21
20-22

20 - 15
20-t3
20-47

22-42
22-39
22-37
22-)0
22-26
22-23
22-t7
22-t3
22-13
22-t2
22-10
22-02

heren 4e klas B
Wivoc 5
Ubbink Crion I I
Groi 5
Tornax 2

Cemini 5

Sparta 5
Boemerang 5

Velcihoek I
Dynamo 5

Mevo I
Bovo 6

20-38
20-3t
20-29
20-26
20-26
20-20
20-19
2C-13
20-12
20-a6
20-00

20-37
2A-)4
20-31
20-26
20-25
20-21
20-t3
2A-t2
2C - tl
2C-09
20-01

Eindtoernooi,

vrijdag 21 juni 19.30 uur

"a a,g
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Dames

dames 2e klas B
Zios I
Peeske I
Favorita I
Ubbink Orion 5
Phantoms I
Wevoc I
Ubbink Orion 4
Peeske 2
Pajodos I
Thuve I
Labyellov 2
Stovoc I

Tromp/0Iympus

UBBINK/ORION

DeItalloyd/AMVJ

Zaan'69
FBTO/DVC

Starlift/Voorburg
VVC

Pancr"atiusbank/VCH

Set-Up I 65

Sudosa,/Assen

Longa '59
Vierhout /Val-bovol

dames le klas
Ubbink Orion 2
Blok I
Avanti I
Ubbink Orion 3
Rohda I
Gemini I
Vollverijs I
Wivoc I
Grol I
Smash I
Victoria I
Juventus I

dames le klas D
Ubbink Orion 7

Actief I
De Valken 2

Labyellov 3

Zios 2

Smash 2

Juventus 2

Wevoc 3

Rohda 2

Phantoms 2

Thuve 2
Victoria 2

dames 4e klas D
Ubbink Orion l0
Vollverijs 4
Boemerang 9
Longa 8
Sparta 5

K.S.H. 3

A.S.V. I
V.IJ.V.2
Dynamo 6
V.C.V. 6
Halle 2
Volga 4

22-40

22-34

22-28

22-28

22-24

22-22

22-16

22-12

22-10

22- B

22- 6

22-40
22-38
22-33
22-27
22-27
22-25
22-21
22-20
22-t3
22 - ll
22-06
22-03

22-66
22-47
?2-45
22 - t+)

22-15
22-33
22-30
22-29
22-25
72-23
22-12
22-08

dames 4e klas F
Wilskracht I
Loil I
Ubbink Orion 8
Volga 2

Labyellov 6
Favorrta 3
Voll veri js 6
Adelaars 2
Bovo 4

S.enO. I
Brevo I
Peeske 6

dames 2e klas A
Longaq 23-39
Ubbink Orion 6 23 - 37
Longa3 22-30
K.S.H. I 22-26
Tornado | 22-2)
Boemerang2 22-23
Vios I 22-22
Gemini2 22-19
Sparta2 22-17
Dynamol 22-15
s.c.M. I 22-08
B.V.C. I 22-07

dames 4e k-las E
Adelaars I
V.IJ.V. 1

Bovo 3

Blok 3
Voll veri js 3

Sparta 6

T.O.H.P. I
V.C.V. 4

Favorita 4

B.V.C. 4

Ubbink Orion 9
Volga 3

22-40
22-37
22-3i
22-24
22-23
22-21
22-21
22-20
72-t8
22-t3
22-tt
22-05

22-)6
22-)4
22-)2
22-30
22-27
22-23
22-21
22-20
22-12
22-ll
22-09
22-09

22-42
22-37
22-32
22-27
22-26
22-23
22-22
22-17
22-15
22-t?
22-06
22-05

22-42
22-4t
22-29
22-29
22-29
22-?6
22-t9
22-14
22-t4
22-t3
22-08
22-00
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ionEens iunioren

karnpioensklasse
Ubbink Orion as
Dynamo a
Vo.llverijs a
Labyellov a
Ubbink Orion b

karnpioensklasse
iJbbink Orion c
Longa a
Volga a
Dynamo b
Labyellov b

3e klas B
Smash a
Zios b
Vollverijs b
Juventus b
Ubbink Orion f
Sparta c

meisies iunioren

8 - t6
8-08
8-07
8-06
8-03

kampioensklasse
Gemini a l0-14
Bovoa l0-12
Ubbink Orion a l0 - 12

Wivoca l0-10
Victoriaa l0-10
Labyellov a l0 - 02

ionRens adspiranten

2e klas B
Longa a
Ubbink Orion a
K.S.V. a
Favorita a
Vollverijs a
Juventus a

l0-20
l0 - l3
l0 - ll
l0-06
l0 - 06
l0 - 04

8-
8-
8-
8-
8-

l0 -
l0 -
l0 -
l0 -
l0 -
l0 -

16
09
08
07
00

8 - l4
8-09
8-08
8-06
8-03

l7
t5
t3
09
0tI
02

2e klas
Ubbink Orion d
Wevoc b
ïVivoc a
Avanti a
Phantoms a

3e klas C
Labyellov c
Victoria a
Ubbink Orion e
Wevoc c
Thuve b

3e klas A
Longab 8-1,
Dynamo c 8 - 13
Spartab 8-07
UbbinkOriong 8-04
Grol a 8-01

8 - 14

8 - l0
8-07
8-07
8-02

meisies adspiranten

2e klas C
tibbink Orion
Victoria b
De Valken b

S.C.M. a

Smash c

kampioensklasse
Sparta a
Thuve a
Ubbink Orion c
Longa d
Ubbink Orion d
Labyellov b

2e klas D
Victoria c
PÈantoms a
Thuve b
Ubbink Orion g

Smash e

3e klas C
Marvo b
Longa h
V.C.V. a
Sparta c
Ubbink Orion e

K.S.V. b

3e klas D
Longa i
Blok c
Ubbink Orion h
Sparta d
Bravo a
V.C.V. b

l0 - 15
l0 - 14

l0 - l4
l0 - ll
l0 - 06
10 - 00

I0-18
l0-16
10-10
l0-08
l0-08
l0-00

8 - l5
8-09
8-09
8-07
8-00

8 - 16
8 - ll
8-06
8-06
8 - 0l

l0 - 19
l0-16
l0 - 09
l0 - 08
t0-07
l0 - 0l

overEanEsklasse2e klas B
Longa e
Cemrni d
Juventus c
Ubbink Orion i
Bovo b

8 - 16
8-t2
8-06
8-05
8 - 0l

meisjes B
Longa k
\íivoc e
Boemerang g
Dynamo e
Ubbink Orion k
Sparta f

meisjes C
Volga a l0 -
s.c.M. b l0 -
Longa I l0 -
Victoria g I0 -
tJbbink Orion , l0 -
Peeske c l0 -

l0 -
l0 -
l0 -
i0 -
l0 -
l0 -

?0
t6
l0
08
05
0l

t7
t5
l2
08
04
04
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tVillt I .tr'i IirRV-t.dVU

4

5

8

1. Naam

2. Leeftljd:

3. Hoeveel jaar aI
bij Orion ?

4.Actief bij Orion

Waarom houd je je

bezig met volleybal
teamsport (geen licha-

melijk contact met de tegen-

stander ).

Roos Giesen

30 jaar.

13 jaar (met

van 3 jaar).

speelster.

pauze

Rob Bouman

29 Jaar.

10 jaar.

buiLenaanvaller bij H4.

gel^reldig leuke sport.

6. Favoriete team

bij Orion ?

7. De reden van ant-
woord b.

8. Favori-ete speler

9. Omdat hij/zíj...

0.Sterkste punt van jezel

Dames 3 (voorheen 4).

gezellig en op zrn tijd
lekker fanatiek.

Thea Kranenbarg.

ondaks een blessure aItÍjd
rn trouwe supportster was.

mtn lengte.

Heren 6.

omdat zij nog altijd van

heren 4 denken te kunnen

winnen.
Plm Raterink.

onbeschrijflijk goed speeJ-t

1.Mijn grootste
blunder.

2.Beste trainer :

3.Beste coach :

4.Advies aan bestuur

5.Sterkste punt van

de vereniging.

mijn vraag : rrGaan we volley-
ballen met een bal. fr

Theo Boekhorst.

Theo Boekhorst.

. geen advies.
gezelligheid.

dii inlerview.

Gaby Saltarel-l-i.
i,{ilco Bongers

Sponsoring van lagere
Tja. .

6.Landskarnpioen bij
dames en heren.

T.Reactie na gehron-
'nen wedstrijd.

B.Voorbereiding voor
tn belangrijk duel

te weinig op de hoogte om

hÍer iets over te zeggen.

lekker sigaretje roken.

beetje zenuwachtig thuis
allerlei klusjes opknappen

(achteraf onnodig).

Ubbink/Orion en Brolher/
l,larLinus.

is het, nou aI afgelopen ?

een kop koffie.

9.Ik douche graag

met

0.Favori-ete ye11....

l.Onmisbaar voor de

vereniging.

het hele team (dan hoor je
nog eens wat).
moet nog uitgedacht worden

alle vrijwi-lligers.

mijn vrouw.

kratje bier.
lraini-ngspakken van fa.
Bongers voor H.4

teams

1B
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Adressen bestuur

Voorzitter : RoeI Booy

AntillensLraaL 34 tel. 26938

Secretaris : Luc Smink

Verzetslaan 20 LeL. 46679

Penningmeester : Jan B1oem

Gr. v. Prinstererlaan '14 Lel. 24618

Leden : Hennie van Haarlem

Zuivelweg 89 te1.25801

Cocky Linzel
Monte CasinostraaL 6 te1. 33140

Ruud Hofland

Einthovenlaan 17 LeI. 33209

Adressen bezorgers
I/'Íijk 1

wijk 2

wijk 3

wijk 4

wijk 6

wijk 7

!'rijk 9

Nico1e Behr, v. Karnebeekl-aan 6.

PÍeter Melieste, Einthovenlaan 34.

Paul en Jeanine Schotanus, Vonde1sLr.230,

Dorine Fol-kertsma, Burg. Kehrerstr. 43,

Luc en Eric Wortelboer, Schimmelpenninckln. 9

Monique Stoverink, Kastanjelaan 44.

Marco Boone, Salemate 44.

Anita Verburgt, Onstein 13.

Ab Been, Burg. de Bruynstraat 66.

fam. Mensert, Arubastraat 3.

fam. Gerritsen, GrevengoedLaan 32.

fam. te Lindert, CoopssLraaL 33,

Claudia Derksen, Loolaan 1 1.
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2gseptember-1 oktober
2 oktober
3-6 oktober

: Voorrondes
: Rustdag
: Eindrondes

Ameterdam, Sporthallen Zuld
Heren A-finale
Arnhem, Rllnhal
Dames A-finale
Beverwllk, Sporthal Beverwllk
Dames voorronde I

Den Bosch, Sporlcentrum Maaspoorl
Heren voorronde lll
Enechede, Twente Hallen
Dames voorronde ll
Gronlngen, Martlnlhal
Heren B-Íinale
Leeuwarden, Frleslandhal
Damesvoorronde lll
Slttard, Natlonaal sPortcentÍum
Slttard
Dames B-Íinale
Voorburg, De Vllegermolen
Heren voorronde I

Zwolle, lJseelhal
Heren voorronde ll

VOORRONDES
Dames
Poule I (Beverwilk): DDR, Bulgarije,

Ëori" trten."hede): Rusland, BRD,

Ëïri" rrt tl""uwarden). Hongarije,
Nederland, .... , ....

Heren
Poule 1 (Voorburg): Rusland, ltalië,

Éïuie ll(Zwolle ) Polen, Tsjechoslo-
wakile, ...., ....
Poule lll(Den Bosch): Bulgariie,
Nederland,....,....

De hier vermelde ploegen hebben zich
direct geplaatst op grond van de eind-
stand van de aígelopen EK. Nederland
is als organiserend land automatisch
geplaatst.
De voorrondePoules worden aange-
vuld tot vier.

EUROPESE
KAMPIOENSCHAPPEN

VOttEYBÀt

De kwalif icatietoernooien hiervoor
worden in mei 1 985 gesPeeld.
ln elke voorronde wordt een halve
competitie gespeeld met twee
wedstriiden per dag volgens
het tijdschema

zo. 29 sept.
17.00 en I9.00 uur

ma. 30 sept.
19.00 en 21 .00 uur.1

di. 1 okt,
19.00 en
21 .00 uur

De lotlng voor de aanvulllng van de
yoorrondes en de vaststelllng Yan hot
wedatrlldprogramma vlndl plaats oP
zalerdag22lunl 1 985.

EINDRONDES
A-f inale dames:Arnhem
A-Íinale heren : Amsterdam
B-Íinale dames: Sittard
B-Íinale heren, Groningen
De nrs. 1 en 2 van tedere voorronde
plaatsen zich voor de A-f inale om
plaats 1-6, de nrs, 3 en 4 voor de B-
Írnale om plaats 7-.1 2.
Ook in de Íinale-ronde wordt een halve
kompetitie gespeeld. De uitslagen van
wedstrijden die ploegen in de voorron-
de tegen elkaar hebben gespeeld, tel-
len mee in de Íinale-poules.
Elke Íinaledag kent drie wedstrijden,
die als volgt zijn ge-
pland:

do, 3 okt. : 15.00, 19.00 en 21.00 uur
vr. 4 okt. : 15.00, 1 9.00 en 21 .00 uur
za. 5 okt. : 15.00, 1 7.00 en 19.00 uur
zo. 6 okt. : 12.00, 14.00 en 16.00 uur

@
Voorronde
dagkaart (1 )
passe-partout

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

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

ë+ 'ë- é_e..

I = damer
O = heren

volw. Jeugd
i/m 1 5 lÍ.

'120,- Í 10,-
i 45,- t 25,-

5,-
20,-
25,-
60,-

5,-
10,-
12,50
35,-

10,- 'l 7,50
2s,- 1.20,-
30,- t 22,50
90,- '170,-

(1) = 2wedstriiden
(2) = 1 wedstriid, alléén do. en vrij.
(3) = 2 wedstrijden, alléén do. en vrij.
(4) = 3wedstriiden

llrualiÍicatie-toernooien EII'tIi
Dames
Poule l: Grlekenland, 13-1 7 mel '85
Roemenië, Zweden, Finland, Oos-
tenrijk, Zwitserland en Griekenland
Poule ll: Franktllh,2T-31 mel '85
Italié, Turkije, Noorwegen, België,
lsraël en Frankrijk
Poule llll Portugal,20-26 mel '85
Tsjechoslowakije, Polen, Jcegoslavië,
Spanje, Engeland en Portugal

Heren
Poule l: Zweden, 10-í 6 mel '85
DDB, Frankrijk, België, Engeland,
Noorwegen en Zweden
Poule ll: Joegoslavlë, 15-19 mel '85
Finland, Hongarije, Denemarken,
Spanje, Portugal en Joegoslavië
Poule lll: Oostenrllk, 21-27 mel'85
Roemenië, G riekenland, W.-Duits-
land, lsraë|, Turkije en Oostenrijk.

De nrs. 1 en 2 van elke poule plaatsen zich voor de EK' 85
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CONTR]BUTÏE CONTRIBUTIE CONTR]BUTIE CONTRIBUTIE CONTRIBUTIE

Per 1 juli a.s. zal de contributie-administratie van mevr. I. Booy

overgaan naar dhr. R. Hofland. De ledenadministratie én de

contributie-admlnistratie zijn vanaf dan in éón hand.

Vragen aangaande deze materie kunnen vanafl deze datum gesteld

worden aan R. Hofland, Einthovenlaan 'lJ, te1. 33209.

We zeggen mevr. Booy alvast dank voor de zorg die zij er aan

besteed heeft en het vel-e werk dat zij jarenlang heeft verzeLt,

Leden met een achterstand in betaling worden binnenkort bezocht

door de heer C. Karels. Mocht U nog wat goed te maken hebben,

doe het dan direct.

De rekeningnummers van bank en giro blijven hetzelfde nmI. :

Bankrekeningnummer 93. 60. 37. 3 1B

Girorekeni.ngnummer 39 57 44 6 beide t.n.v. SV. Ubbink OrÍon.

IEgELTUq-9gUUPgiIE-19I_91_UMIi

Senioren (geboren v66r 1 januari 1967) fL 192,-

Jeugdleden (geboren in de periode 1 januari 1967 L/m

3'1 december 1970) f1 150,-

Jeugdleden(geboren op of na 1 januari 1971 fI '108'-

Recreanten fI 130,-

LEDEN BETAAL UW CONTRIBUTIE OP TIJD !

De penning.meester heeft geld nodig. De regeling is hierboven

nogmaals vermeld. MAAK HET NOG DEZE !íEEK IN ORDE!

Bij voorbaat dank.

J.J. Bloem,

PENNING},IEESTER .
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