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Voorwoord
De verschrjning van ons lweede nummer (informatie) 1iet, even op zich wach-
ten door machinepech. Dil derde exemplaar volgt dus vrij sne1, het 1ag al
kant en klaar op het momenL van verschijning van het vorige blad. We pro-
beren nog voor Kerst de vierde Orion-Expres uit te geven. Inzendingen zijn
van harte wel-kom, graag voor 1 december.

0p"l 6 november beglnt de eredivisie, voor zowel- de dames al-s de heren.
Ook staat in deze periode het Europacup-gebeuren centraal- Dames '1 speelt
op 14 december tegen het Italiaanse Pal-avolo Nel-sen 1n sporthal Rozengaar-
de. Een week ervoor is hel duel in de Po-vlakte, met hopeli3k een gunstig
resultaat. 0p hel moment dat U dlt leest weet U waarschijnli;k a1 wel of ons
herenteam de nederlaag tegen Lidingö heeft kunnen rechLzeLLen 1n Zweden.
Laten we in ieder geval hopen dat het blessurespook voorlopig de weg naar
de volleyba1velden 1s kwijtgeraakt, wanL twee enkelblessures in een week
zoaf s bi.j heren 1 , is natuurli3k grote pech. Arko en Coen, een snelle rentree .

Voor de bezoekers op wedstrijddagen ln de hal is het eventjes"wennen aan
de nieuwe clubkleuren. Gelukkig waren er erg veef nieuwe shirts besteld,
zodaL er toch sprake is van enige uniformit,ell binnen Orion. Ook de kteu-
ren van sponsor l'1epa1 zíy al aardig ingeburgerd via de Orion-Expres en het
standje van Rj-chard en Greetje de Kock. Een aardig stukje huisvlijt dat
waardering verdienb.

In dit nummer lezen jullie een interview met trainer Leo Groeneveld, met
de familie Bakker en ook mel Bianca Hooynans, onze bronzen meda11le win-
nares. Verder nieur.le spelregels, het adverteerdersverhaal en een inzending
van drie jeugdleden.

Zo af en toe vinden jultie fotors in het clubbl-ad, het zou leuk zijn als
op het illustratieve vlak inzendingen binnen kwamen. Vandaar deze (her-
haal-de) oproep. Dus fotograaf of lekenaar, laat, je talenten eens zien....
Er is vasl ergens tijd over om iets fraais te maken.

Succes binnen de lijnen.

Bas Bloem.

Wijziging in bestuur
De heer H. LinzeL heeft zich op persoonli3ke gronden teruggetrokken afs be-
st uurslid van Mepal-Orion. Het bestuur betreunt maar respecteert zijn beslis-
sing en zegt de heer Linzel- dank voor de als besluurslid bewezen diensten.
Het bestuur spreekt de hoop uil, dat de heer Linzel tn zíyt hoedanigheid als
besluurslid van de jeugdseclie zijn gewaardeerde krachlen aan de vereniging
zal blijven verl-enen.
Aan de jeugdsectle wordt gevraagd een opvolger in het bestuur voor de heer
Linzef aan te wijzen.
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Na een periode van keihard trainen was het dan eindeT{k zover voor het Neder-
l-ands damesteam; 29 september, het Europees Kampioenschap kan beginnen.
ïn Leeuwarden staan voor een uitzinnig publiek de pToegen van NederLand en
Roemenië kl-aar voar hun openingswedstrljd. Met Bianca Hooqmans kijken we terug
op het voor de dames uiterst succesvof verTopen toernooi.
TeTevisiekljkend Nederl-and heeft het gebeuÍen van dag tot dag gevolqd en met
het team meegeTeefd, van de eerste terfeursteTTing tegen Roemenié tb en met
de pr)jsuitreiking in Arnhem.
Daar waar ons nationaal herenteam door het ijs zakte, zorgden de NederLandse
dames - met ook l4arian Hagen van MepaT/Orion - voor een gevteTdig resuTtaat.

door Bas BLoem.

Bianca Hooymans
een echte happening

De voorbereiding op het EK was ze-
ker voor onze begrippen ongekend
Tang en zwaar. Hoe beleeft de
pToeg de Laatste week voor het
toernooi?
Bianca: ttWij waren vooral benleuwd
hoe het zou gaan, niet nerveus.
Enkel-e jaren geleden bij het jeugd
team, waren we vreselijk nerveus
voor het EK. Nu trainden tve ont-
spannen, Pieter Murphy vond dal
we kl-aar waren, dus trainden we

vrij rustig.In de l-aatsLe week
wonnen we verrassend van Rusl-and
met 3-2, dat heeft nog we1 in-
vloed gehad op ons. Van de ene
kant gaf het enorm veel zelfver-
l,rouwen, maar er werd te Lang o-
ver doorgepraat. Er heerste te
veel vroli3kheid na de wedstrijd.
Het was natuurli.!< wel leuk dat we
dle wedstrijd wonnen. Maar toch o-
verheerste steeds het gevoel van:
rrHoe zal- het slraks gaan.rr

Dan staat de wedstrljd tegen Roe-
menië op het prograrnma. Er voTgt
een keiharde 3-0 nederTaag.
Bianca:rrHet was na het duel heel-
slil, het was een klap voor ons.
Ik denk dat de spanning toch te
groot was. Pieter heeft ons opge-
pept voor het volgende duel, we
hebben lekker getraind. Je weet
gewoon dat rt moet lukken, tijdens
toernoolen hadden we zoiels vaker
meegemaakl en daardoor en door
het vele trainen, word je harder.

Bianca Hooymans en Marian Hagen

We hebben het goed opgevangen.
Misschlen dat we Roemenië ook on-
derschat hebben. Vooraf zagen we
nog een video van ze. Dan zie je
alleen hun fouten, we vonden ze
loen erg slatisch.'r

VervoTgens moesten juTlie wel- win-
nen van Italié.
Bianca:'rToch was de druk eraf, je
r,veel nu i,lat je ie wachlen staat.
0p de eerste dag keek redereen bij
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de opmars naar hel Publiek. |Ju

glng dat, allemaal veel makkeli3ker.
Het inspelen was aI veel meer ont-
spannen. We wonnen vrij eenvoudig
met 3-0, heL draaide erg goed en
ook het publiek was fantastisch.rr

Teqen Hongarle valt dan de eer-
ste befangrijke besTissing. Ga je
naar de A-pou7e en bereik je het
doeL van jarenTange training of
noet je, net als de heren, afha-
l:an

Bianca over deze sleutelwedstrijd:
'rIn deze wedsLri.id draaide het op-
nieuw erg goed bij ons, maar dat
we met 3-0 zouden winnen hadden
we ni-et verwacht. Ide voorberei-
ding hadden we vaker aI erg goed
gespeeld, maar toch denk je dat
Hongarije niet zo makkeli.Sk te ver-
slagen is. Iedereen in de groep
was enorm blij ciat we de A-finales
gehaald hadden, we konden nu vrij-
er gaan spelen. Iedereen baalde
all-een al- van het idee dat we an-
ders i-n Sitlard moesten spelen.
Daar zouden we het ook erg moei-
lilk hebben gehad. Tegen Pol-en of
Bulgarije win je daar niet zomaar.

De eeste wedstrljd in Arnhem
speei je tegen de favoriet, Rus-
Land.
Bianca: r'lia de rusLdag was iede-
reen fit en had er veel zin in. Ik
had er dan ook moeite mee dat Pie-
ter het duel min of meer wilde la-
ten lopen. Het gevolg was dat we
heel speels en makkeli$ in theL
vel-d verschenen. Het liep verschrik-
keli]< goed, vooral verdedigad ging
het perfect. Daar was de organisa-
tie door de vele trainingsarbeid pri-
ma voor elkaar. Ook de pass 1ag heel
goed en bovendien speelden we met
veel- zelfverlrouwen en lekker vrij
rrit . rr

Het draaide inderdaad fantastisch,
zeLfs zo qoed dax je met 2-a voor-
staat. angelooflgk voor het pubTiek
ook voor de speelsters?
Bianca:'rJe schrikt er gewoon van
het kan haast niet....Er gaat een
idee leven van ... misschien wln-

nen we wel. Vanaf dat moment sPeel-
den we veel onrustiger, je wacht
op de Russen. Wanneer komen ze nu?

De Russen kwamen inderdaad en won'
nen met erg deqeTijk speT met 3-2.
Te Teurge ste 1d?
Bianca:'rNee, we waren blij dal het
een leuke wedstrijd was. We keken
wel op tegen de volgende dag, La-
gen Tsjechoslowakije zou het nu
wel heel moeilijk worden, want de
vermoeidheid was groot terwijl dat
eigenlijk niet de bedoeling was
oor^lop q t ll

|tag -oven teÍ:ug naar de derde set
teqen de russen. Bg drie of vier
punten voor de Àusslnnen deel-t
Nurphg de w:ssel-bordjes fachend
uit en wisselt vervoTgens blj 4-8
zijn heTe pToeg uit. Een grap of
we l-overwogen tactiek?
Bianca:rtVoor mlj was het een bra-
vourig trucje van Pieter. Het was
van tevoren niet doorgesproken.
Zes speelsters is wel erg veel en
bovendien voor ons als wissel-
speelslers een beelje IuIlig. Het
is erg moeilijk om er zo Ln te ko-
men. Niet leuk.'r

Na dit sTopende duel- een sLeuteL-
wedstrijd tegen T jechosTowakije.
Wil NederLand voor een medaiLl-e
in aanmerking komen, dan moet er
gewonnen worden.
Bianca:rtPieter is er vanuil ge-
gaan dal we tegen deze ploeg en
tegen West-Duitsland winslkansen
zouden hebben. In deze duels moest
alles gegeven worden. Tegen de
Tsjechen fukte dat, uitstekend. Op-
nieuw speelden we een slerke wed-
strijd en h/onnen meL 3-0. "

Op zaterdagavond voTgt Oost-Duits-
Land. Een tegenvaLJer , want er
wordt verLoren en bovendien voeLt
het publiek zich enigszins geno-
men. Een kaartje voor Í30 r- en
niks bfizonders qezien.
Bianca:rtVoor het publiek vonden
we het zel-f ook jammer. Pieter
gokte op het duel op zondag. Toch
speelden de Ooslduitsers sterk, ik
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vond ze zeLfs beter dan de Russi-
sche p1oeg. Zij waren nog in de
race om de eerste plaats. Nee, te-
gen hen hadden we geen kans. Bo-
vendien h/aren veel speelsters bij
ons helemaal op. Agnes, PeLra en
ook Carolien zaten helemaal stuk."

Op cte sTotdag voTgt ï^/est-DuitsJand,
de aarxsrivaal.
Bianca:'tDit was schitterend, het
zat stampvol, zotn 4.000 man en
een hele spannende wedstrijd. Hel
was een rare wedstrijd, steeds een
heel eind achter. In de laatste
sel was het 12-3 voor de Duilsers
en toch wonnen we. Het was echl
hardstikke leuk. Ook de Prijsuit-
relking erna was een belevenis.
Met zorn publiek erbi.j maakt het
tot een echle haPPening."

ZeJf spee)-de je niet in de basis,
maar ap beTangrlke momenten werd
je vaak ingewisseTd. Spannend?
Bianca:ttZelf heb ik het niet als
erg spannend ervaren, je bent I t
zo gewend. Hel ging vanzelf. Uit
de ploeg kwani een posilieve re-
actie, ik kreeg veel zelfverlrou-
wen. Dan hoorde je bijvoorbeeld
dat het in het achterveld Lekker
rustig is, al-s ik erin kwam. Het
hjkl me veef moeili3ker a1s je
alt,ijd veel hebt getraind en je
speell nauweliJks. tr

over de afToop verteLt Bianca, die
lnmiddeLs aL meer dan 100 inter-
fands op haar naam heeft staan,
het vof qende.'ttWe hebben een eind-
fleest gehad, daL vras erg leuk.
Maar waL er verder met het Neder-
l-andse Team gebeurL is nog onbe-
kend. Martje de Vries en Irene
Kl-under sloppen ermee, de r"est
is nog niet afgesproken. De vol-
gende dag was Pieter Murphy bij
het ontbijt al verdwenen, dus we

horen wel een keer waL er gaal
gebeuren. Eigenl5k moeL het nu
doorgaan, na dit succes. Ik las
in de krant daL er 3 Lon voor het
damesteam wordt uitgelrokken. rr

Na dit toernooi staat de competi-
tie met Mepal-/Orion voor de deur.
Een enotme overgang.
Bianca:rrDe sfeer op het trainen
is anders , gemoedeli3ker. Vroeger
viel- dat niet op. Omdat we met
het Nederlands Team veel op de
verdediging trainden, ben ik daar
zelf op voorui-t gegaan. Nu moet
ik me instellen op mijn ploegge-
noten en dat kost weer even tijd.
Het komt vanzelf weer. Afgelopen
weekend hadden we een toernooi.
Ik had er veel zJ.n :-n, maar toch
is het niveau minder dan waarop
je de afgelopen maanden hebt ge-
speeld. Geen wonder natuurli]<,
maar het is wel even wennen.rr

Krljgen we in de competitie een
twee str ljd tussen Tronp / Olgmpus
en I'\epa7/Orion?
Bianca:trïk denk dat we het dit
jaar best wel moeili;k krijgen.
Ook Martinus traint veel en Ly-
curgus en VVC hebben leuke ploe-
gen. Het blijft interessant. Tromp/
Olympus is technisch vooruit ge-
gaan, die vind ik erg goed, zij
trainen iedere dag, hoewel niet
zo Lang. Dat 1i3kt me ook wel- wat
die bloktrainingen bij ons li3ken
me wel erg lang duren. Ik denk
dat Orion dit seizoen eerste of
tweede wordt.rl
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1e prijs in Los Angeles
.j

l^/ij, Stefan, Bernd en Harro zijn ui-tgekozen voor het Nederlandse volleybalzes-
ta1. Verder zijn nog uitgekozen: Robbie, Bob, Patrick en MÍchae1 en Gerrit,
onze koots is Barl.
De wedstrijden werden gehouden in Los Angeles, Amerika. We gingen er met de
boot heen.

Toen we aankwamen gingen we naar ons hotel. De volgende dag werden we vroeg
gewekt, want om 10.00 uur moesten we de eersLe wedstrijd spelen.
Om 9.30 uur zijn we naar de sporthal gegaan om te trainen. Hel was 10.00 uur,
de weclstri3den begonnen. Daar kwamen onze tegenstanders: de Fransen.
De Fransen waren sterke tegenstanders met veel moeite hebben we de eerste
wedst,rijd gewonnen:. 3-2.
De tweede wedstrijd, tegen Polen, hebben we ook gewonnen: 3-1.
De volgende wedsLrijC hebben we tegen Anlarctica gespeeld, we hebben verlo-
nen. ?-n

Hier volgt een rij van de gespeelde wedstrijden:
Amerika - Nederland : 0-3 Zwitserland - Nederl-and : 2-3
België - Nederland : 2-3 China - Nederland : O-3
Duitsland - Nederland : 1-3 Korea-OOsl - Nederl_and : 4-5?
Luxemburg -Nederland :3-2
Noorwegen - Nederland : 0-3 P.S: we hebben nog veer meer gespeeld
Nieuw-Zeeland - Nederland : 1-3 teveel om op Le noemen.
Engeland -Nederland :1-3

0p het laatst kregen we te horen dat we de 1e prijs hadden geuÍonnen.
De 2e prijs was voor Antarctica, de 3e prijs ging naar Chj_na.
Wij waren zo goed dat de marsmannetjes ons uitnodigden om bij hun op Mars een
wedstrijd te spelen . ze kwamen ons ophalen met hun MarsdÍnges.
Toen we aankwamen waren de Plutomannetjes er ook. Eerst gingen wij tegen de
Pfutomannetjes spelen. i{e hebben gewonnen met 25-75 (voor een gewonnen set
krijg je 25 punten).
Tegen de Marsmannetjes hebben we ook gewonnen, met T5-50.
Als prijs hebben we een hele grote Mars gewonnen van 1oo bij 500 m2.
Met prijzen en al zijn we weer lerug naar de aarde gegaan. Wat een fantasj_e
hebben víij hè +?

Slefan de Jager
Bernd Deuten
Harro Lemmen.

Copy voor 1 december
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Na een erg lanqe periode van voorbereiding, behalve voor onze twee, inniddel-s ex-
international-st gaat ons herenteam beginnen aan opnieuw een erediv:sie-sejzoen.
De gebruikeTijke spelerswisseTrngen, die nu eenmaaT blj het voTTegbal op dit niveau
horen, zorgden voar een wljziging in de teamsamenstelTing. Trainer Leo Groeneveld
uit Lichtenvoorde was druk met hen bezig de afgelopen tfid. Dat hfi duideTijk ambi-
ties heeft blrkt uit het qesprek dat Peter Geitenbeek met hem had.

Leo Groeneveld
rrMii verwachtlngen voor het nieuwe seizoen? Als er geen blessures optreden, dan

reken ik op eenzelfde posilie als vorig seizoen.''
Aan het woord Leo Groeneveld, traÍner-coach van heren 1 , voor het tweede jaar
actief bij Orion. Door hel vertrek van een aanLal spelers, onder wie Henri Brouw-

huis en Norbert Meier, is de basis angstig smal geworden, vooral ook omdat de

nieuwelingen nog niei die ervaring hebben opgebouwd, die nodlg is voor het n1-
veau, dat Leo Groeneveld voor ogen heeft.

r1r za] meer getraind moeten worden om ons te kunnen handhavenl we staan op dit
moment voor een grens, die r^re we1 over moeten en daL betekenl dat we als amateur-
Ljes toch semi-professioneel beztg moeten zi3e. WiI je top-volleybal spelen dan

moet er iets veranderen bij Orion. We zouden eigenli;k dezelfde mogeli3kheden als
Martinus moeten hebben, dan konden we ook op top-niveau mee. Dat betekent natuur-
li$, daL er meer geld moeL komen," aldus Leo Groeneveld'

Volgens Groeneveld moet hel bestuur nu beslissen:
ofl naar een hoger niveau en dat vergt nogal wat.
vers van de spelers worden gemaakt, zodaL er geen
oefencampagnes, zoaLs onlangs.
Een trainingsstage in het Westduitse Paderborn moest worden
schíllende spelers geen vrij konden krijgen. 'rEn daaraan moet
zegL Leo Groeneveld.

doorgaan op dezelfde manier
Er moeten afspraken met werkge-

problemen ontstaan tijdens de

afgelast, omdat ver-
het bestuur wat doen, rr

Nieuw in de selectie zijn: Ger Penning (Lodewijk/Geveke), Johan van Dijk (Reflex/
Kampen), Paul Bloem (heren 2), terwijl Rob van Leen toch bij Orion is gebleven
endal vindt, Leo Groeneveld een winstpunl: 'rRob is een enthousiaste jongen met een
posilieve instellj-ng, die de sfeer in de ploeg omhoog kan krijgen en dat is heel
belangrijk.rtln de basis spelen in heL nieuwe seizoen: Ger Penning, Arko Kuilder,
Rob van Leen, Pim Raterink, Fred Wellink en Gerard Wesseling.
Wisselspelers zijn: Coen Harbers, Paul Bloem en Johan van Dijk. Paul- speelt sterk
in de verdediging en Johans' slerkste punt is juist de aanval.

Een probleem in de vcorbereiding naar het ni-euwe seizoen is de afwezigheid van
pim en Fred geweest, die mel het Nederlands 'i,eam deelnamen aan de Europese kam-

pioenschappen. Daardoor heeft Leo niet meer dan drie weken om zich voor te be-
reiden op de eerste Europacup-wedstrijd op 2 november. "Ik heb veel bewondering
voor pim Raterink en Fred Wellink, dat zij meleen na het EK zich kwamen melden

voor de training bij Orion.
Ik heb hel idee dal Pim de problemen met de l4artinus-kern in het Nederlandse
team goed heeft verr^rerkt.Pim i-s onmisbaar voor het team en hij kan zeker nog 6

LoL 7 jaar lop-volleybal spelen. Fred Weltink ls lekker nuchter, een ijskouwe,
die hei niks uitmaakl of er bij een stand 0-0 of 14-14 op hem wordt geserveerd.
Dus ook Fred is onmisbaar voor Qrion,"a1dus Leo Groeneveld.
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Pim is - nel als in het afgelopen seizoen - de enige spelverdel-er in het leam.
De manier van spelen moel worden aangepast aan de nieuwe spelers , zeker ook om-
dat Henri Broutvhuis is verlrokken. Leo Groeneveld verwacht geen zwakker team,
hij ziet zelfs kansen tegen ploegen als Starlift (de nieuwe club van Henri),
Delta L1oyd, maar verwacht slerke Legenst,and van een ploeg als Animo, die sler-
ker 'l ij<L dan vorig seizoen.

rrln de afgelopen traini-ngsperiode is iedereen gegroeid, de nieuwe jongens zijn
inmiddels geacclimatiseerd en dat is al een hele vooruitgang. Ik heb lang moeten
wachten, door cie afwezigheid van Fred en Pim, totdat de hele sel-eclie bij elkaar
was en dus nu gaat heb besinnen,tt zei Leo zaLerdag 19 oklober in de sporthal in
Hoog-Keppe1, waar een training en een oefenwedstrijd op het programma stonden.

Er wordt nu naar de Europacup-wedstrijd toegewerkl en daarna volgt de compelitie.ÍrIk ben oplimistisch, de lrjn komt er steeds meer in en ik denk dal we een goed
seizoen gaan draaien,rr besluit Leo Groeneveld.

Peter Geitenbeek

Belang rijk
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door zich in verbinding te stellen c.q.
contacl te zoeken met de desbet,reffende afdeling/commissie (nationaal, dis-
t,rlkt, jeugd of rekreanlen) , zte voor adressen en,/of lelefoon bij de adres-
senlijst van het besluur. Ook kan men zich in verbinding stellen met R. Hof-
land, Einthovenlaan 17, Doetinchem te1. 332A9.
Het nleuwe lid kan zich daarna vervoegen bij de aangehrezen trainingsgroep.
HeL nieuwe lid dient dan z.s.m. een aanmeldlngsformulier te ontvangen met
het daarbij behorende uitlreksel van het Hui-shoudelij< Reglement en Statuten.
Na lnvull-ing dient het aanmeldingsformulier z.s.m. ingeleverd le worden bij
R. Hofland, Ei-nLhovenlaan 1/, denk hierbij vooral om de RECENTE pasfolo.
Wij vragen vooral uw aandacht voor de juiste invull1ng van aanmeldingsdatum
en lermijn beLallng van de conlribulie. Daarnaast verzoeken wij U de machti-
glng nj-et te vergeLen in te vu11en, de contributie inning werkt voor ons zo
veel makkeli3ker en sneffer.

Het afmelden dienl door het lid schrifleli]< le geschieden en kan alleen per
kwartaal-. Zte hiervoor het uittreksel van StatuLen en Huishoudeli3k Regle-
ment, wat U als nieuw lid heeft ontvangen.
U dienl hiermede rekening te houden. De betallng geschiedt nameliSk per ka-
lenderjaar en per kwarlaal. Dus per 1 jan. , 1 apriI, 1 .juli en 1 okt. van
het lopende kalenderjaar.
Indi-en U aan het elnde van het volleybalseizoen (mei/juni) stopt, dient U

dit vóór 1 juli kenbaar le maken, anders bent U ook verplicht het derde
kwartaal te betalen. Wachlen tot half september heeft dus weinig zin en U

bezorgL ons extra werk mel daarnaast de kans dat ook voor U bondscontribu-
lie betaald moet worden.
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Een coach voor dames 6
Wij dames 6 van Mepal/orion uitkomend in de lweede klas A, zoeken een coach, U

hoeft op dit momenl nog ni-et succesvol Le zr1rt, wanl als coach van ons team wordt
u dat vanzel-f gezien de lalenten van de meesle van de dames. Vorig jaar zi.jn wij
onder de beziefende leiding van Karel Oerlemans kampioen geworden en in de der-
de k1as. Daarna hebben we ons op deze kompetitie gericht o.a. door een aantal
rrnieuwerr speelsters aan te trekken.

Janny werd weggehaald bij S.C.H. Hiervoor moesten we dermate diep 1n de
buidel- tasten dat we voorlopig niet met het team kunnen eten.
Zij wilde eerst met Rita bij Huevo gaan spelen, omdat ze daar in het
eersLe zouden komen, maar geze11Ígheld gaat toch boven prestaties.

leerde volleyballen bij Smash, vandaar dat we nu een hoop moeten
bijschaven. Ztj zteL haar plaatsing in ons team nog steeds a1s een
misplaatste grap. Gezien de leeftijd heefl ze grooL CeIUk. Maar wij
ztjn aan dil soort grappen gewend sinds Cora in ons team werd ge-
plaatst.

José

Tn oo : werd door ons gescout in een l-ager team. En je moet natuurJ-i;k niet
alle mensen van buiten halen en zij was in het bezit van een oranje
shirt en een goede blokkering op mid.

Rlta van Indiaanse afsLamming. Heefl een hekel- aan een slappe traini-ng
Zoekt het in hoge sferen; zit snel op de kast, vooral tegen i,ievoc3.
Zij viert, haar verjaardag altijd 's morgens vroeg.

kletst iedereen altijd de oren van het hoofd. Overbodlg om te ver-
melden dat we ons nooit kunnen concentreren voor de wedstri]1.
Gelukkig scoorL ze wel een grool aantal punten in de wedstrijC zo-
dat we haar kl-eedkamergedrag maar door de vingers zien.

als een van de weinige speelsters nog niet geblesseerd gewwest
dit seizoen, maar zal binnenkort toch voor een tijC uitgeschakeld
zr1n. Zijn we in leder geval van hel set-upsters probleem af.

loopt op appelsap. Wij hebben al een bod van Vollverijs gehad, zod.aL
we met het team om de tafel moeten gaan zíLíen of we het bod zul-
len accepteren of dat r^/e er nog meer geld bij moeten doen.

onze nettestster bij uitstek. Is bij Orion komen spelen toen er in
Kilder geen net meer heel- was. Heeft dit seizoen voor het, eerst
geholpen met het opbouwen van het net, m.a.r^/. ze was voor het
eerst op tljd. Is na Ingrid de luidruchtigste van heL team.

is zelfs op zaterdagavond met voll-ei,'bal bezig: fietsen, polsoefenin-
gen en weer fietsen. De rest kan hj-er een voorbeel-d aan nemen.
Dorry heeft dÍt een keer geprobeerd, maar is toen van de fiets ge-
vaflen. Maar zí1 had de polsoefeningen verkeerd begrepen.

veruit de meest serieuze speelster in het team. Een voorbeeld op
de training, vooral toen ze geblesseerd was. Ze vroeg toen zelfs
om een intensievere traini-ng (fot ongenoegen van Janny, die nogal
lui 1s aangelegd).

Ingrld

Miriam

Carofien

Dorry

Sylvla

Cora
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Zo d:-L was het dan, dames 6 1n het, kort. inie zullen uit het aantal aanmeldingen
een keus moeten maken, daar wij slechts éón coach nodig hebben.
Wat zijn onze eisen?

1. Moet Lelefoon hebben.
2. Moet de dames kunnen motiveren (rondje na een geuronnen

wedstrijd e.d. )

3. Moet van stappen en gezelligheid houden.

Wat hebben we Le bieden.

1, 10 talentvoll-e speelsters (in ieder geval van goede
wit )

2. Autors genoeg.
3. Goede trainingsopkomst.
4. Bruiloft in mei (weliswaar in Kilder, maar ja feest

is feesl).

RefeeenLies: - de dames zelí, le bereiken dinsdags van 20,15 - 21 .30 G.S.G.D.
(alfeen op afspraak).

- de trainer, idem (nÍet onder vier ogen)
- uv/ voorganger (niet al te serieus te nemen).

Dames 6

H ulp gevraagd
Zíjn ze er nog, die mensen Cie zoveel van volleybal houden daL ze zeffs een
lager team wil1en coachen? Heren 1A zoekL er namelijk één.
Aan het begin van het seizoen is deze ploeg aan een welhaast onmogeh3ke
klus begonnen. Uit een mix van vroege junioren, recreanten en ervaren com-
petitiespelers moest een ploeg groeien met veel elan.
Wel, het el-an ls er wel, maar de ploeg nog niet. Enkel-e ervaren lieden
verdwenen in het, nieL en daarom zoeken ze de hulp van een coach. Hij of zij
krijgl een zeer dankbare job om van los zand een kei te maken. De onmj-sken-
baar aanwezige kwaliteit is een goede basls voor een winning team. HeL zíL
er in maar komt er nog niet uit. De coach kan hel er samen met de trainer
(Hugo, the best there is) er helemaal- uil halen.

Wie weeL er één voor deze ploeg of wil- hel er eens mee proberen?
De ploeg heeft veel- Le bieden. Neem nou die jonge jongens met hun tnzeL
en verborgen kwallteiten. Ze schenken voldoening en na elke gewonnen wed-
strljd een pilsje (het mag ook waL anders ztjn) voor de coach. Bovendien
krijgt die coach de kans om zel-f rijdend de mooiste plaatsen en sportloka-
liteiten van de AchLerhoek te bezoeken.

Ja, een coach met eigen auto is voor de jonge pl-oeg wel een wens. Maar ja,
bestaan diL soort coaches nog? En willen ze Heren 1o echt helpen? Echt?
Neem dan eens kontakt op met Wiebe van der Sfuis (te1. 33694) of met ons
a]ler Ab Been.
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ALs tweede in de reeks qesprekken met Teden van grote "Orion-faniLies", dit
keer Ab Bakker. De meeste jeugdTeden zuLLen hem wel- kennen; een stevige man
met qrijs qoTvend haar en een goed bfigehouden grijs baardje. ap de donderdag-
avonden is hlj vaak in de sporthaL te vinden en bfi de thuiswedstrijden van on-
ze toptea??s rs hij één van de trouwe supporters.

Ab Bakker, blij met jeugdkader

Ben je alli.jd a1 een volleyballiefhebber geweest?
Nee, ik heb eerst gevoetbald bij een zaterdagclub. Tijdens mijn militaire dienst
merkte ik dat lk iets aan mijn rug had. Ik moest toen a1le sport laten valIen.
Vol1eyba1 deed ik ook wel, maar dat stond op een heel laag pitje. Hel is echt
iets uit mijn HBS-t,ijd in Hoogeveen. Ik ging wel- vaak ki3ken en verder puur re-
creatief gevolleybald.
In Doetinchem ben ik weer bij het volleybal gekomen doordal de kinderen eraan
deden. JeLze (de oudste zoon) zaL eerst bij het voetbal (DZC). Daar ging ik
dan heen, ook als er bijv. iets werd georganiseerd voor de ouders.Dat deed je
uit waardering voor de tnzeL van de clubmensen. Die belangstelling van de ou-
ders zie je nu bij het vo1leyba1 ook weer. Regelmatig komen er ouders kijken,
meestal meer dan de helft, En ze rijden natuurli;k regelmatig.

Wat trekt je in het vol-leyba}?
Ik kan genieten van een mooie ra11ey. Van de techniek en van de manier waar-
op men er nog in slaagt een bal van de grond Le houden. Verder vind 1k het
preltig dat er nooit werkelijk agressie is. Hel is een teamsporL zonder Ii-
chamelijk kontakt en dal vind ik heel plezierig. Ik erger rne all-een als ie-
mand zich onheus gedraagt, zoals b.v. een Marco Brouvrers. Bij het vol1eyba1
zi.p prakLisch geen ongeregeldheden.

Wat trekt je bij Orion?
Ik ben er niet bijgekomen, omdat ik Ori-on zorn leuke vereniging vond. Dat
wisl ik helemaal niel. Ik zeí al daL gaat Íia de kinCeren. In Schoonebeek
zaten JeLze en Jaap beide op voetbal. Toen we hier kwamen heb ik de verpli-ch-
ting gesteld dat ze aan een lichaamssport zouden gaan doen. JeLze ging weer
voetballen, Jaap en W11ly wisten het eerst niet. Via een mini-aktie op de Ia-
gere school kwamen zij bij Orion terecht. Jaap had loen nog traini-ng van George
de Jonge en Willy van Wi1 van Veldhuizen en later van Loekie Raterink.
Zij vonden heL ontzetlend leuk. Dal merkte JeLze en die is toen ook gaan voI-
leyballen.Je gaat dan kijken naar de kinderen. Je rijdt eens een keer. Op een
gegeven moment stond een team zonder coach. Daar sprong ik in en zo raak je
er langzamerhand bij betrokken. Je merkt dan dat het een heel leuk gebeuren
is. Je leerL veel mensen kennen, veel jeugd ook. Verder is het leuk om naar
te kijken en het geeft je een stukje chauvinisme, omdat je erbij betrokken bent
en dan niet alleen Dl en Hereni maar ook bij andere teams.
Het jeugdbestuur is ook een enorm leuk gezelschap. Door de sfeer e.d. ontaardt
zoiels in een hobby. Belangri3k vind ik dat iedere jongen of meisje di-e wil
vo11eyballen de gelegenheid krijgt. Het fijne is dal er steeds weer zoveel men-
sen bereid zrjn om dit mogelijk te maken bij onze vereniging.We hebben bij het
jeugdkader mensen die zich hier ger^reldig voor inzetten, voor alle niveaus,
voor all-e leeftijden. Als vereniging mogen we hier enorm blij mee zijn. Ik kiJk
ook graag naar H2. Nadat Henk Wagenvoorde die jongens is gaan tralnen is er
bij hen een geweldig brok enthousiasme ontstaan. Voordien leek het alsof ze
een beetje aan hun lot overgelaten werden.
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Daarvoor moet je nu ook oppassen bij D4 en H3. De selektie voor H3 was goed
opgezet, maar die jongens hebben nu nog steeds geen coach. Door Jos (Pasman)
en Henk(Salemink) wordt dat wel goed opgevangen, maar bij voorkeur moet zorn
team een goede Lranner/coach hebben. Hetzelfde geldt voor D4. Ook zij hebben
nog geen coach. 0p dit moment geeft dat geen problemen door dat hun trainer
Bart (v. Halteren) geblesseerd is, dus niet kan trainen en hen nu zoveel mo-
geliJk coacht. Ik vind het noodzakeli]< dab op teams dj.e vanuit de jeugd komen
een goede coach gezeL wordt. Niet alleen volleybalLechnisch maar ook iemand
die met de jeugd iets wil bereiken. Het hoeft niet persé prestatiegericht te
zly. Je hebt te maken met jeugd en de problemen die daar aan vast ziLLen.

Hoeveel- tijd gaat er in het jeugdwerk zitten?
Dit jaar niet zoveel als vorig jaar. Vorig jaar was ik coach van een meisjes-
aspirantenteam. Dat betekende voor mij veel weekends met kompetitie en toernooÍ-
en en twee keer in de week de training bezoeken, zodaí je kunb zien waarmee
het team bezig is. Bovendien leer je er zelf ook van en laat je zien dat je
in het team geïnteresseerd bent. Eigenli$< zou 1k ze nog een jaar btijven coachen
maar doordat er ruimte kwam baj het distr:.kL ziyt ze daar nu gaan spelen. Ik was
het daar, ook als lid van het jeugdbestuur, niet mee eens. Maar als het moet,
dan wel- met een goede begelei.ding. Het zijn nog jonge meisjes, die net aspirant
af zlg^t. Ze missen een stuk ple-zLer van het jeugdvolleybal. ZeLf wilde ik geen
coach van hen worden, omdat ik mezelf daar niet goed genoeg voor vind. Doordat
ik niet meer coach, heb ik weI meer gelegenheid om bij andere wedstrijlen te kij-
ken. Naast de vergaderingen van het jeugdbestuur hebben we het halwerk. Dat
betekent zaterdags vanaf kwart voor 10 in de zaal. Daar voor hebben we de onder-
linge afspraak dat wie komen kan die komt,. Kun je niet, dan geef je even een
seintje aan Tinie (Wenbink).
Ik doe ook nog wat P.R. werk voor de jeugd. Ik bezorg DoetinchemThui-s het pro-
gramma en toernooi-verslagen. Daarmee zo"g je ervoor dat ook de clubnaam regel-
matig gelezen wordt, zodaL kinderen en ouders ook het volleybal a1s keuze sport
gaan zlen. Al1es bij elkaar gaat er nog behoorti;k wat tijd in ztLLen.

Heb je nog meer hobbyrs naast het volleybal?
Ik ben secretarÍs van de-postzegelvereniging rrde Globett. ZeLf ben ik gespeci-
aliseerd in Engeland en ga daar erg ver in. Ik verzamel- stempeltjes, watermer-
ken, afwi]<ingen enz. Het is we1 een rustige thuishobby.
Naast deze twee hobbyts heb ik geen bijzondere aktiviteiten. Je moet ook nog
tijd over houden voor je gezin en verder doe ik voor het werk ook dingen thuis.
Toch zijn er dingen waar je nauweli$<s aan toekomt. Hierbij wijst hij op'fde rommelrf
in z13t werkkamer. Veel oude radiots (een vroegere hobby) en een keur aan an-
tieke en moderne drijvers voor visnetten (kurk, glas, metaal en kunststof), die
hij vooral bijdens zijn vakanties verzamelde op het strand.
Van de oude radiors, zorgt hij ervoor dat er in ieder geval één speelt, dus repa-
reren kan hij ze ook.

Vertel eens iets meer over jezelf.
Ik ben 46 jaar geleden geboren in het Drentse Beilen, heb eerst wat rondgezwor-
ven door het N.0. van ons land (Meppel waar hij trouwde, Enschede, Haaksbergen,
Coevorden, Schoonebeek) en woon nu sinds t 10 jaar in Doetinchem. Daarvoor zijn
I^Íe om de paar jaar verkast. Nu heb ik een-leuke baan bij de P.G.E.M., waar ik
de leiding heb over het bedrijfsbureau. Het bevalt me hier pri-ma.

Heb je opmerkingen over de organisatie bij Orion?
Eigenli$< heb ik geen kritiek pp de verenÍging. We zijn tenslotte een club goed-
wíllende amateurs. Je zou soms wel sommige zaken organisatorisch anders aan-
pakken maar dat hangt gewoon van je persoonli;ke instelling af. Zo i6eb ik ge-
vraagd of je het begrip jeugd moet beperken tot de jeugdklassen of de begelei-
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ding afhankelijk stell-en van de leeftijd. Op de l-aatste manier ontstaat een ze-
kere overloop van de jeugd naar het distrikt. Nu zijn de spe(e)r(st)ers ineens
weg.Het jeugdbestuur zou daar best meer bemoei-enis mee mogen hebben.
Verder vind ik moet je spe(e)1(st)ers niet zomaar mee 1aten trainen met trai-
ningen van hogere leams , maar ze ook mee laten spelen in dat team. Dan moti-
veer je ze en leren ze ook veel meer. Neem ze bi1v. mee naar toernooien zoals
nu bij D1 is gebuerd, maar laaL ze vooral spelen.
Tensl-otte heb ik al eerder opgemerkt, vind ik de coaching enorm belangrijk.
Bij de jeugd is dat steeds weer oplosbaar probleem. zo reL je bW. op welke
ouders regelmatig komen kÍj<en en die benader je dan. Tot nu toe is dat steeds
gelukt. Natuurlr]<. zie ik wel- dat dit bij het distrikt een groter probleem is.
ZeL dan desnoods een advertentie met voor de hogere teams liefst nog een
Lratner/coach. Voor enige tijd gaan bijv. spelers en speelsters van D1 en H1 naar
het tweede team. Die kunnen zich dan goed handhaven. Dan moet je in de 3de teams
een soorL broedplaals hebben waar de jeugd wordt opgeleid voor de hoogste teams.
Daar moet je dus extra aandacht aan besteden.

Wat verwacht je van onze hoogsLe teams?
Daar heb ik voor D1 en H1 geen idee van. Ik heb ze Le weinig zÍen spelen.
Ze hebben wel meegedaan aan toernooien naar voornameli3k buiten Doetinchem.
Ik vind het dan jammer dat niemand weet \t;raar ze spelen.
Een aantal mensen zou e? dan misschien wel heen gaan of kombineren met andereaktiviteiten. Het bindt aan de vereniging.
Voor de dames verwacht ik, daL ze toch wel hoog zu11en gaan meedraaien.
voor H1 verwacht ik dat minder. D2 en H2 zullen denk ik, hoog eindigen.

lnterlands
V/aarschijnlijk omdat het, de komende tijd wat, rustiger is voor de national-e
t,eams, plaatste de NeVoBo in hun informatie-bufletin een lijst met spelers
en speelsters en het door hen gespeelde aantal interlands. Hieronder de
top-drie en een rijt, je bekenden.

Dames : Heren :

1.
)
?

1.
í.
?

Caroline Keulen 217 inLerlands
Fransje Murphy 208 int.
Petra v.d. Linde 170 int,.
Bianca Hooymans 114 int.
Jacqueline Schimmel 106 int.
Loeki Raterink 70 int.
Josë Conijn-Bremer 64 inL,
Marian Hagen 59 int,.
Monlque Booy 49 int.
Carla Manschot 25 :-nL.
Ietje Lindeman 16 int.
Margol Raterink 11 int.
Ina Gerrils 2 int.

Ad v.d. Velden 199 int.
Frank Constandse 170 int.
Pim Rat,erink 146 int.
Fred Wellink 130 int.
Henri Brouwhuis 94 inl
Bram Vermeulen (de cabaretier) 53 int.
Gerard Wessefink 41 int.
George de Jong 30 int.
Norbert Meijer 5 inl.
Arko Kuilder 3 int.

Copy voor 1 december
13



Een rondje Doetinchem 2
Blj het krieken van de dag wekte een aan de Esbro ontsnapte haan mij zeer tegen
nfjn zin. Maar goed, zijn vreugde was begrijpelijk. Ik wipt.e mrjn blote voeten over
de bedrand op het aangename tapijt van Tapiflloor en overpeinsde mijn tocht van
de vorige dag. Gelijkertijd realiseerde ik de opdracht, voor het komende etmaal ;

een nog groter aanLal Orions5mpat,hisanten kon op mtjn komst rekenen. Het onder-
ste gedeelte van mijn lichaam proLesteerde hevig in de vorm van blaren, ik be-
l-oofde hen dan ook om de verplaalsingen zoveel mogeli3k gemotoriseerd te doen.
The long way home begon ditmaal- ln een Nissan van Herwers, uiteraard nadat ik
een aantal Mepal bekers weer mel l-ekkers gevuld had. Het trommeltje zag ztch
volsloppen met verse kadetjes van bakker Kaspers. Niet dat het brood gisteren
niet, vers was, maar je moet loch ook eens iets anders proberen. Mili reisverze-
kering voor vandaag had "De Rozengaardeil geregeld. Gelukkig maar, want al vlot
bl-eek ik hem nodig te hebben . Ik zag een tuinhekje over het hoofd; schade f65O r-.
De afhandellng verliep soepeltjes evenals het uitdeuken door FöIke1. Met een
bril van Optiek Evens zag rk beter en nadat Ík de gedupeerden een bosje bl-oe-
men van 0lt.huis-Takken had overhandigd probeerde ik opnieuw opgang be komen.
0m misschien een misverstand uit de werel-d te helpen: bij Olthuis-Takken ver-
koopt men niet alleen takken.

De schoenenhal van Jansen in de Kruisberg werd aangedaan, daar mLjn voeten be-
hoefte hadden aan schoenen die minstens een maat groler waren dan de normale.
Dit vanwege de blaren. Hierna spoedde lk me naar heL zalencentrum de "Kruis-berg" waar op mijn ultnodiging enkele financiele experls zouden komen voor een
meeting.Onderwerp zou zljn: Hoe beLeg je zo voordelig en.rerantwoord mogeli3k
financiele meeval-lers zoals het stevige bedrag dat ik overhiefd aan de verkoop
van lalentjes aan volleybalclubs in overzeese gebieden. Door- de hoeveelheid
regen in de afgelopen zomer was mli groenletuin zodanig lol ontwikkel_ing ge-
komen dat ook h1er sprake was van een financiele meevaller, hoewel dlt groei-
sel niet overzees gebied zou aandoen. Enfin, achr-ereenvolgens verschenen ver-
legenwoordigers van de Rabobank, de Bondsspaarbank, "De zekerheid't, Mulder,
l{ieringa-Bast,en, Gebbing, 1-en Hag en van assurantiekantoor Jansen. Gezamen-
1i3k werd een projecl opgezet, nm1. de reafisatie (flnancieel) van een club-
home voor Orion.0p de verdere ultwerking van dit ambitieuse plan kan ik he-
laas voor jutl1e niet ingaan op dif- moment. AIle insiders hebben uiterste dis-
cretie verzekerd, en Lerecht. Er staan grote geldbecragen op het spe1.

Nadal de mannen in de sjieke pakken - de prijskaartjes van Schlösser, herenmo-
de hingen er bij sommigen nog aan - \,/aren afgereisd , zeLLe ik mijn reis voort
door het Doetinchemse. Bij het goedkoopste tankstalion van de stad, Toyot,a-
Wentlnk, mijn lank gevuld en de inwendige mens kreeg bij Counter Bos een beurt.
Een ouderwets fekkere snack stemde mijn maag t,oL tevredenheid. Alleen mijn voe-
ten wil-den nieL zo en moesL ik denken aan de bel-ofte die ik ze deze ochtend
had gedaan. Zo piekerend kwar,t ik op hel idee om motorrijles te nemen. Immersin het Doetinchemse verkeerslichtendoolhof is er met de auto weinig lo1 te
bel-even. Bij Anneveldl liet ik me inschrijven voor een serie lessen. Hoewel men
daat twijfel-de of er weI een helm in mijn maab was, mocht ik toch de l_essen vof-
gen. Hierbij was ongetwijfeld van invloed , dat tk ze vertel-de dat, i-k als kleu-ter reeds enige molor ervaring had opgedaan. Ik scheurde al- op jonge teeftijd
door de ouderlijke huiskamer op een omgebouwde naaimachine van van Gi""sUergen.
0p technisch gebied was ik t,och wel vooruitst,revend, want toen ik ! jaar oud
was ontwierp ik in samenwerking met carrosseriebedrijf Deynen, autobedrijf Kop-
pen en de K.W.D.-bal_lenfabriek een soort perpetulim Mobile.
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Had ik toen de hulp gehad van mijn financiele adviseurs, dan was ik bi-nnen ge-
weest. De papieren verdwenen in het archief, of te wel in de prullenbak.
Toch jammer, wanl ook elektro-technisch bureau van der Moore had serieuze in-
teresse in een technische bljdrage aan heL geheel. Enfin ik had miljonair kun-
nen zijn, maar ik ben het niel,
Van Anneveldt ging ik richting Montferland, waar ik halverwege parketvloerfa-
briek Tomesen aandeed. Even dacht ik dat er op mijn lijstje stond : parkielvoer-
fabrlek. Maar hiervoor ging ik altijd naar Jansen veevoerders (je weet we1: op
l^ )^^^t-\uc lluer, i .

Bij Tomesen wierp i-k een bal1et,je op voor de vloerbedekking van onsrrhomerr,
een fraaie parketvl-oer zou daar niel misstaan. Bovendien kun je op zofn vloer-
tje makkeli3k bijles geven aan leden dÍe de "duik?' nog niet volledig beheersen.
Tomesen hield hel voonstel in beraad. Op de weg lerug zag Ik op de voorlopig
nog geheime plek van ons rrhomerr dat de mannen van D.J. Dales met hun machines
de grond reeds aan het bewerken r^iaren. Tsjonge, de commissie had geen hal-ve
maaLregelen genomen. Er werd een 1ap grond geëgaliseerd, waar ook nog wel- een
eigen ha1 op zou kunnen staan. Thuis keek ik de plannen daarom nog eens door
en zag dat er geen ha1 zou worden bijgezet, maar wel een geweldige dansvloer.
Dansstudio Berentsen zorgL ervoor dat al-l-e Orionezen straks vloeiend de Cha-
chacha of de Tjat,jat,ja beheersen.

Hel volgende bezoekje zou al even aangenaam worden a1s de vori-ge waren ge-
weest. Trinilyrs Café h/as aan de beurt, ik werd ontvangen met een tropisch
drankje waar ik prompt helemaal van in vakantrestemming raakte. Bij restaurant
Yugoslavija kwam 1k pas weer t,erug tot de realiteit, toen ik een vroIi"3ke Bos-
nak kreeg aangeboden; dat is pas genieten. Het zweeL liep me over de rug,
maar dat kon ook komen van de verwarning. H. Dales had volgens mij de radia-
teurenservice net aflgewerkt en aangezien het nog zomer u/as, was een tropische
temperaLuur hel gevolg. Dan maar weer naar Trinityts Café voor een koele ver-
frissing. Een van de bezoekers daar had me al gauw op de kast gejaagd - ge-
l-everd door Brudo - want die maakte een vervelende opmerking over mijn haar.
Bij kapsalon Hardy werd heÉ euvel- vakkundig en modieus verholpen en even later
fluisterde de bet,reffende bezoekster mij dusdanig lieve woordjes in mijn oor,
dat ik deze bij drukkerij Crescendo voor het nageslacht liet vastleggen en ver-
menigvuldigen. Uileraard werd de Bruidshoeve van Wil Riemslag nu niet vergeten.
Ik huurde daar een trouwkostuum en mijn aanstaande vond daar ook haar droom-jurk. Door deze acute onlwikketingen had ik weer aardig heen en weer gerend,
diL tot grote woede van mi3e voeten, die ik verblijde met een paar Rucanor-ma-
rathonschoenen. Omdat mijn programma nog niet helemaal afgewerkt was, stuurde
ik, namens mezeff, mrjn verloofde naar van Schilt met de opdracht om een paar
dozen steenstrips te versieren. Deze waren voorbestemd om onze wand in de ka-
mer sfeenvol- le versieren. Zij vond een serie die werkeli3k steengoed was. Bo-
vendien was de kracht die ons hielp met het bevestigen van de strips een kei
van een vent. Al-leen jammer dat we nu door het raam naar de keuken moeten.
Maar ach, een kniesoor die daar op 1et.

Het einde van opnieuw een zeer vermoeiende dag was in zicht. Richting D.S.D.
transporL. Onderweg onLmoette ik Flip van Swaay , lk zwaaide naar hem en stak
mijn duim omhoog (van de andere hand) want de radio die hij laatst had gerepa-
reerd, doet het, fantastisch Bij de D.S.D. hielp men mij aan een transportwagen
die ik moest gebruiken voor het verplaatsen van de nieuwe inventarls (ook Bru-
do overigens) van ons Írhomett. Geen probleem voor de D.S.D.. Als laatste ston-
den nog twee autobedrijven op heb programma. Omdat ik toch in iets anders wil-
de gaan rijden, maakte ik bij Bloemenkamp een proefrit in een wagen uit de nin-
jeclionrtserie. Wauw, le gek, ik waande me op Zandvoort. En dat terw;jl ik op
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dat moment door het voet,gangersgebied raasde. Bij De Walmolen kreeg ik ook een
k1-ap mee, maar wel- een aangename. In zotn echte jeep maak je toch wel hele-
maal- de blits. De keuze tussen een BMinÍ en een Daihatsu was wel erg moei1i3k.
Ik besloot om er maar een nachtje over te gaan slapen. Daar was ik toch aan
I ^^UUE. .

Koude kermis
Na een lange zomervakanlie was het dan eindeli3k zover. Wij recreanten dames moch-
ten ons kunnen op 8 oktober j .1. weer tonen, en hebben dat a1s volgt gedaan.
Als eerste mochten wij aantreden tegen V.IJ.V. 1 uit IJzervoorde, en na een span-
nend verloop werd de 1e set toch nog verloren met 6-1 1. De 2e set ging aanmer-
kelijk bet,er en werd dan ook met '17-7 winnend afgesloten.

Direkt na deze wedstrijd moeslen wij onze krachten gaan melen met Volga 2 uiL
Gaanderen. Daar wij dachten wij zijn af warm gespeeld, die pakken we wel even, kwa-
men we loch enigszins van de koude kermis thuis, wanL dele set werd dÍk verlo-
ren meL 1B-3.
Na de zenul,^/en over boord te hebben ger^rorpen, Iukte de 2e set aanmerkeli3k beter,
en werd dan ook met 6-'10 winnend afgesloten.
Daar de vermoeidheid loch wel voelbaar was kwam een uurtje rust ons best van
pasr en lieten wij ons de koffie cq fris goed smaken.

Na dit, alfes was De Valken 2 ulL Hoog-Keppel aan de ber-rrt. De eerste set werd
na een spannend verloop t,och verloren met 13-12. Doch de tweede set mochten wij
met 6-15 r,;innend afsluiten.

Na een vermoeiend avondje ballen zi.jn we toch wel voldaan huiswaarts gekeerd.

Met vriendetij<e sporlgroeten,
Dames recreanlen Mepat/Orion l

Brand hout
lOktober j.t. zijn we ÏIeer naar Terborg geweest. We ariveerden net op tijd in
Terborg en in een record-tempo werd er omgekleed. Maar we hadden ons niet zo
hoeven te haasten, wanl er was eerst een samenkomst van aanvoerdsters bij de
wedstrijdleiding. Met ingang van dit seizoen moest n.l-. ieder team voor een ei-
gen scheidsrechter zo"gen, want vorig jaar waren er regelmatig ir:oeili3kheden
met scheidsrechters die niet kwamen opdagen. En ja hoor nu was het'allemaa]
voor elkaar, I,^Iaaruit maar weer bli;kl dat de meeste recreanten het zelf rege-
l-en wel gewend zijn.

Om bijna acht uur begonnen we met onze eerste wedstrijd. Hier kunnen we kort
over zijn: BRA\IDHOUT. Het leek dus nergens op en we verloren van Favorita met
12-'10 en i 5-g
Gauw naar de kantine om bij te komen met een kop koffie. Deze werd ons aange-
boden door ons aller Huub, dle tien jaar bij Ubbink werkzaam was. Hij had dle
avond echt betere prest,aties van ons verdiend. Sorry Huub! !
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En wat voor wonderen koffie kan doen, bleek bij onze tweede wedstrijtl. We won-
nen van B1auw-wit met 12-10 en 15-11.
Algemene tevredenheid. 0p naar de kantine en iedereen stortte zich op een fles-
je fris.0m kwart over tien moesten we onze laatste wedstrijtl tegen Vollverijs
spelen. We zagen het helemaal ztLLen. De eerste set liep ook wel, we wonnen met
14-10, maar toen zakten we helemaal weg.
De ene fout na de andere werd gemaakt en ja we verloren met 7-16 (Schande! )

Maar goed niet te lang getreurd, we werden nog tweede in onze poule en de vof-
gende keer drinken we alleen koffie dames!
I,Íe ki]<en met verlangen uit naar 3 december en dan moeten we toch weer eens pro-
moveren anders zouden we de smaak van taart vergeten.

Ilamnns rekreanLen Mepal/0rlon dames 3

Alice Aaftink

PS Froukje en Kltty nog bedankl voor het meespelen.

Eindstanden
Dames:
1. Sovjet-Unie
2. DDR

3. Nederland
4. Tsjechoslowakije
5. Italië
6. West-Duitsland
7. Polen
B. Frankri;k
9. Hongarij,e
10 . Bulgarije
1 1. Roemenië
12. Griekenland

E.K.',85
Heren:
1. Sovjet-Unie
2, Ts jechoslowakije
3. Frankri$<
4. Polen
5. Bulgarije
6. Ibatië
7. Griekenland
B. Roemenië
9. Zweden
10. Nederland
11 . Joegosl-avië
1 2. Spanje

?i
W,h ,W,

l,l *ffi.r,%u*&r
17



Nu de Europesche VoTTegbaTkampioenschappen weer achter de rug zfin en ons
eigen seizoen zojuist weer begonnen is, is het a7tld zinvol- en nuttig om
bepaaTde regeTs (oude of nieuwe) weer eens onder de aandacht te brenqen.
Sommige regeJs hebben dat zeker nodig en daarnaast frist het d.e spelre-
geTkennis nog op.
Speciale aandacht wif ik vragen vooÍ "het voor de eerste maal speTen van
een van de tegenpartlj komende bal-". Hierin zi,jn nog veLe misverstanden, ter-
wijl dat eiqenTqk niet nodig is omdat de beoordeling hiervoor veeJ gemakke-
Tgker is geworden.

1.

2.

Spelregels
Spelregel 9 .1 ,2,

Er is sprake geweest (zie volleybalblad nr 5, juni 1985) dat de serveer-
der op het moment van opslag geen opstellingsfout ten opzichte van ande-
re spelers kon maken. Deze regel is echter in het blad nr. 6, juri/au-
gustus '1985 weer ingetrokken. Dus: voor wat betreft opstellingsfouten,
al, of niet serveerder, hierin is niets veranderd. Alles blijft bij het oude.

Spelregel 19.5.4.

Het blokkeren van de opslag is verboden. Ook is het niet toegestaan Ín de
gehele voorzone boven nelhoogte een aanvalsslag op cie geserveerde bal uil
te voeren. Je kunt je nu afvragen, wat is een aanval_ss1ag? Nu daar geeft
het boekje ook een antwoord op (zie regel 18.1). De aanvalsslag is de han-
deling van een speler, die de bal- in de richting van het veld van de te-
genpartij doet gaan.
Hel koml dus hi-erop neer, dat de bal, afkomstig van de opslag (de geser-
veerde bal ) dus NOOIT, indien de baf BOVEN de NETRAND en in de AANVALSZO-
NE is, rechtsLreeks in hel vel-d van de tegenpartij mag worden gespeeld.
Het teken wat hiervoor gebruikt is , Leken 21, blok door een achterspeler
of scherm.

3. ophalen van de bal(spelregel 5.4.3. , 17.3.2., 17.4.4., en 17.5.4.)

Als het spel dood ligt en ploeg A moet de eerstvolgende opslag nemen,
maar de ba1 bevindt zich nog op de speethelft van ploeg B, dan moet deze
ploeg de bal op de snelst mogeli3ke wijze ter beschikking van ploeg A stel--
l-en. Het is NTET toegestaan, dat, een speler van A de bal van een speler
van B afpakt, dan wel de bal in, naast of achter het vel_d van B gaat op
ha1en.
redereen blijft op dat moment in principe op de eigen speelhelft.
Het bovenstaande geldt uiteraard niet bij gebruikmaking van het drie bal-
lensysteem. Daar moet de bal- zo snel mogeli3k naar een der ballenjongens/
ballenmeisjes worden gelransporteerd.

4. Opslag (spelregel 14.4.4. en 14.6.1

Raakt de bal na te zijn opgegooj-d een obstakel-, dan is er toch sprake van
een geldige opslag (poging).
Dit betekent:
-Valt de ba1 op de gnond zonder door de serveerder Le ziyt aangeraakt, dan
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moet -al-s het de eersLe opstagpoging was- een tweede opslag(poging) wor-
den toegestaan.

-Vangt de serveerder de bal oP, of
geldt dat als opslag fout en gaat
dere ploeg.

-Sl-aat de serveerder de bal korrekt
opslag.

raakl hij de bal anderszins aan, dan
het recht van opslag over naar de an-

over heL net, dan is dat, een geldige

5 . Spelregel 15 .3 .2.

Het voor de eerste maal spelen van een van de tegenpartij komende bal- moet -
al_s dit NIET BQVENI1ANDS op de vingers geschiedt- uiterst soepel worden be-
oordeel-ci. i,ieerdere opeenvolgende aanrakingen tijdens dezelfde spelaktie zijn
toegestaan.
Dit houdt ondermeer in: spri-ngen van de ene op de andere arm, springen van
de onderarm op de bovenarm of een ander deel van het bovenlichaam, rollen
over de arm(en), enz. tijdens óén speelhandeling. l'laar ook lets langer ba}-
kontakt mag niet worden afgekeurd.
Duidelil< vasthouden enlof weggooien van de ba1 blijft fout.
Hel bewust tweemaal spelen van de bal mag echter niet (onderhands opvangen
en bovenhands verder spelen).
Deze regel is ook van toepasslng wanneer het voor de eerste maal spelen van
een bal is, die vanaf het eigen blok in het speelveld komt.

Copy voor 1 december
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Kontributie
Àlle leden worden vriendelij< doch dringend verzocht om hun contributie uil
eiten beweging te beLal-en íóór de hj-eronder vermelde data. Is dlt niet ge-
beur'.1 , dan onLvang je een acceptgorikaart thuj-s, maar dit brengt extra werk
err oitkosten met zich mee.

: :r : : I ::: r : :::::e:: 
= 
r::: 

= 
3: : = 13t::g :: I 33: = r ?? ?

ii. Senioren, geboren voor i januari 1967: f 192,--

3. iekreanten: y 130,-

C. ieudleden geboren in de periode van 1 januari j967 L/m 31 december 1970:

D. Jerigdlecien geboren op of na 1 januari 1971: f 108,--

De betaling van de contributie dient als volgt te geschieden:
Indien rnen in 4 termijnen wenst te betal-en: voor '1 maart, 1 mei, 1 september
en I november.
tsl.; Der-aling per hal-f jaar: voor 1 maarL en 1 september.
Indien per jaar: voor I maart.

u kirr-iL betal-en : oflwel per GrRO op nr.39 57 446 L.n.v. MEpAL-oRroN.
of per bank op rek.nr. 93 60 3T 318 t.n.v. MEPAL-ORION.

Inlicntirrgen vrorden U zonodig gaarne verstrekt door R.A.Holland,Einthovenlaan
1j , DoeLinchem, teIrJ8340-33209; of door de penningmeesLer 

"I 
. Bl-oem ,Groen van

Pr,.ns terenl-aan 1 4 , DoeLinchem , te10B34O- Z46jB .

De conl-rii;utiebeclragen worden jaarli31<s door de Algemene Leden vergadering, die
in lebruari gehoud€D rrJorCt, vastgesteld.

Bezorgers: Wi3k 1

WUk 2

WrJk 3

WrJk 4

WUk 6

WrJ< Z

Wrjk 9

Nicole Behr, van Karnebeeklaan 6

Paul en Jeanlne Schotanus, Vondelstraat 230
Bouke Bresser Swammerdamlaan 25
Helga Langkamp, Stevinlaan 38

Luc en Eric Wortelboer, Schimmelpennincklaan

Monique Sloverink, KastanjeLaan 44

Marco Boone, Salemate 44
Anit,a Verburgt, Onstein 13

Ab Been, Burg. de Bruynstr. 66

fam. Mensert, Arubastraat 3
fam. Gerritsen, Grevengoedlaan 32
fam. te Lindert, CoopstraaL 33
Claudia Derksen, Loolaan 1 1 .
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