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VOORWOORD
Na de uitschakeling van de l\epa7/Orioheren tegen het Zweedse Lzdingo stonden

de dames van Rene Striekwold voor een mogeTijk nog zwaardere opgave.Tegen het

zwaar gesponsorde PaffavoLo lleLsen uit Reggio Emil-ia (Italié) Tiep Mepal/Orion

tegen een ruim verLies aan.In de thuiswedstrijd tracteerden onze dames het pu'

byiek echter op een ouderwets avondje Orion.Een vijfsetter was het maximaaf

haal-bare voor Orion en dat sleepten zij er dan ook uit.Dit tot vofdoening van

de trouvte supporters I want de grote meute liet het afweten vanwege de kansLoze

uitgangspositie.Jammer dat na afToop van dit duef het traditionefe "nakaarten"

in de kantine in het water vieJ, doordat de receptie efders pLaatsvond.Een

sfechte zaak,volgens mij, vlant supporters, vrienden en fatitlie stonden er nu ver-

l_oren bij, terwljT in het verLeden is gebJeken dat juist dit soott evenementen

bijdraqen aan de cfubsfeer.
De dames van trainer Theo Boekhorst zijn d.it seizoen heef wat van pTan in de

derde divisie.Nog niet één set werd prijsgegeven, nadat ook vorig seizoen anqe-

syagen het kampioenschap werd behaal-d.Maar voordat vte de huid vetkopen moet op

zaterdag 17 januari nog ee': beer (nedekopToper FTash) geschoten worden.Dus sup

nar]- ar c
PVL éLL

Bij de heren zagen we een turbuLente periode,Na Coen en Arko moest ook nieuwe-

Jing Ger penning de kamer van de gipsmeesters apzaeken.Gefukkig hetsteflen

de heren zich vTot en met de tvtee Argentijnse aanwinsten moet Orion zich straks

weer kunnen meten aan de vaderLandse voTTeqbaTtoppers.

De Kerst staat voor de deut en dat betekent voor de meeste voTTeqbalfers een

periode van rust.De echte fanaten kunnen voor topvoTTegbaT terecht op het in-

middeLs beroemde Dgnamotoernooi (na de Kerst) of in HaarLemt waat voor de Kerst'

dagen voor de tweede maal- een sterk toernooi georganiseerd is.

Vrijdagavond 3 januai:i organiseert het bestuur voor afle kaderl-eden de jaarlijk-

se kaderavond.Ín de kantine van sporthaL Rozengaarde worden de kaderLeden vanaf

20.OO uur verwacht voor een gezeTTige nieuwjaarsbabbeT. Ook staat er een bingo

op het programma met aardige prijsjes.Dus kaderfeden.Even noteren in de nieuv'te

agenda.

Tot sfot wens ik iedereen heeT gezeTTige Kertdagen toe en een goede jaarwisseTing.

Bas BLoem.
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HENNIE VAN HAARLEM
De Orionner, die roept bij het horen van de naam van HennÍe van
Haarlem , nooit van gehoord , moe L zeer waarschi.jnlijk nog geboren
worden. "Ja, je mag wel zeggen, dat, ik een echte 0rion-fanaat
ben," vertelt deze 26-jarige administrateur bij Coberco, maar
verder nagenoeg hel-emaaI bezel door- en voor Orion. A1 15 jaar
is Hennie actief en niet alIeen a1s bestuurslÍd. Hij is verder
coach van dames 7, speler van heren 5, regelmatig fluitend bo-
ven hel net, het trainen van een team is hel enige dal hij nog
niet heeft gedaan.

Een gesprek met Hennie van Haarlem (26 jaar) is dan ook terecht.
Weke lijks steekt hij zot n 15 tot 20 uur vrije tijd in Orion en in de
septembermaand zelfs een veelvoud daarvan. rrDan denk Ík we1 eens:
lk wou dat hel nu eens waL minder werd, maar ia het moeL gebeuren

xÀttt rr L

Als je Hennie vraagt hoe hij in de volleybalsport terecht is ge-
komen, dan volgt het gebruikeli.jke verhaal: via schoof en tenslot-
te een cl-ub. Vraag je hem op wel-ke manier de bestuurlijke acLivi-
teiLen op hem zrjn toegerold, dan zegt hij: rrln die jeugd jaren zag
ik a1 dat, a11erl-ei mensen voor de club aclief waren en loen dacht
ik: ik zal ook eens wat gaan doen. Nou dan rol je er van zeTf in.
Maar ja ik ben naluurlijk de enige nleL; z,: ztjn er meer bij ons ac-
tief geworden.r' PosLzegels verzamefen is de volgende hobby van
Hennie. r?En dan ga ik af en toe not wel- eens naar De Graaf schap'r.

I,nlat is nou elgenlijk het, aantrekkelijke van vo1leyba1. Bestuurslid
Van Haarlem: rrGeen Iichamelijk contact; een bepaalde geoefenheld,
die je toch nodj-g hebti Lnzicht is er nodig; leuke verdedigings-
acliesI er komt altijd een winnaar uit de bus, je kunt nooÍt op de
nuf spelen en vol-1eyba1 is spectacul-air voor het publiek.r'

Bestuurlijk f unctioneren en zeLf spelen kost zeeën van tijd, maar:rrlk kan me haast niet voorslellen dat 1k niet meer speel of niets
meer doe voor 0rion. Ik l-aal als het even kan geen Lra:-ning schie
len. Als ik zelf niet hoef le spelen, of heren en dames 1 spelen
niet, dan ga ik we1 naa? andere teams kijken.rr

Hennie van Haarlem heeft, Orion zten groeien, kwal-itatief en kwan-
tilatief: van nekele jeugdteams tot grote groepen jeugdteams; van
lagere klassen tot de eredivisie. In die afgelopen 15 jaar Ís er
dan ook een complete verandering toi stand gekomen, vindt hij.
Vooral door de prestaties van heren 2 onder leidlng van Henk Wagen-
voorde is er een gat gegroeid tussen de top van Orion en de resL
van de vereniging. Bij heren 1 en 2 ztjn veel spelers van buiten ge-
komen; blj da dames mlnder.
En dat kan ook niet anders bij de heren. De jeugdopleiding kan nog
zo goed z1n, maar dat wj-1 dan nog niet zeggen, dat er ook eredl-
visiespelers uitkomen. Dat moet je afwachlen. Gebeurt dat niel, dan
moet de club eerst op zoek in de regio naar goede spelers.rrDat kom
hEt volleybal in de regio zelf ten goede,'t aldus Hennie van Haarlem
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Zotn opmerklng van een bestuurslid, brengl je dan meteen op de
vraag of Orion op de ingeslagen weg moet doorgaan. De topteams
lrainen a1 in bloktrjden en daL is een ulLermate grote en zvtare
belasting. In de prlvésfeer moet de liefde voor het volfeybal
en voor Orion a1 erg grooL zijn wiI men die extra uren missen.
Dal betekent namelljk dat, de club voor gaaL en dat zaL niet voor
iedereen even eenvoudig te accepleren zijn.
Kljk naar het Amstelveense MarLinus, dat verschrikkef ijk veel- u-
ren in de tralning stopt. Wi1 Orion een lop-niveau handhaven,
dan zal dat voorbeeld mlsschlen we1 eens gevolgd moeten worden.
Hennie van Haarlem: 'rHet bestuur moet proberen afspraken te ma-
ken met werkgevers van de spelers, want die ztLLen nu aan de
top met hun trainingstijden. Natuurlijk hangt het ook van de spe-
lers af : hce reageerL hun thuisflronl?r'

Volgens hem moet er een ander klimaat worden geschapen, waarin
werkgevers , maar ook Ce overheid steun geVen. "Doelinchem heeflt
de enLourage voor topvolleybal: het publiek is hier volleyba1-
minded. t4aar of je zover moel gaan dat je eigenlijk kunl praten
van prof-vo11eyba1,1k weet het niet. Het, is misschien een ge-
leidelijk proces. Tot hoever kun je als vereniging gaan? Je hebt
Loch ook de zorg voor andere teams. Bovendien betekent het veel
geld stoppen in accommodaLies, zaalhuur, Lrainers en verzorging.
Daarom denk j-k dat, het bedr"ijf sleven en de overheid, wat dat be-
LrefL, moeLen samenwerken. Anders gebeurt het nooit. Kiik nou
eens naar Frankrijk en ltalië: daar zteL het bedrijf sleven veel
beter in dal volleybaL zeer interessant 1s voor promoLie van
daLzelflde bedrijfsleven. En dat belekent dat er geld, veel geld
over de brug komt.'t

ToL slol wi1 Hennie nog 66n opmerking kwiji: rtOrion zoekt voor
verschiLlende teams nog coaches. Wie er zLn in heefl, die melde
ztch op Zuivelweg 89. De koffie staat er voor klaar!

Pe ter Geitenbeek .
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RUUD EN ANTOINETTE HOFLAND

Deze keer een qesprek met Ruud e.n Antoinette Hofl-and. Twee mensen die zeer veel-
tid sxeken in hun hobbg: Orion.
Antoinette was al- enthouszast voor het voTfegbal op de middeLbare schooL.
SpeeTde zel-fs kompetitie met het schoofteam. Sznds f97L is ze aktief bfi Orion.
Eerst aJs spee-Zster, door een bTessure een tijdJang uitgeschakel-d geweestt maar
in de huidige konpetitie weer aktief a7s speelster van D5. Daarnaast is zij ook
aktief al-s scheidsrechter en heeft zlj dit jaar de scheidsrechterscoördinatie over-
genamen van Cor Karel-s. Bovendien nog vaak ais tel-ster blj de wedstrjjden in de
nationa l-e konpet itie .

Ruud :s sind 1972 aktief bjj Orion. Toen in dat jaar het team van Antoinette kampioen
werd, moest het voor een scheidsrechter zoÍgen. Daar werd Ruud voor gestrikt. Veertien
dagen l-ater stond Roel. Raterink voor de deur om te vragen of hlj in het bestuur wilde
komen. Roel. had toen mensen nodig, omdat de fusie met DVC en Phoenix toen net
achter de rug was en er organisatorisch van al-Les veranderde in het distrikt.
Ruud nam toen de funktie van scheidsrechterscoördinator op zich en kwam al-s ver-
tegenwoordiger van het bestuur in de Orion Expres.

\lTIDnT:DF /-ADD Tf,Dr,vnl\I\aut\!

Over zijn verdere carriére verteLt Ruud..
In 1976 kwan ik in het jeugdbestuur. Dat heeft geduurd tot l-982. Toen ben ik er
een jaar tussenurt gev.teest. Nu doe ik de l-edenadministratie. Daarnaast :s hlj voor-
zitter van de DSA, fTuit minstens 3x per maand in de national-e kompetitie, is 7id
van de regionaTe strafkommi.ssr.e I zargt eLk weekendvoor het aanwjjzen van zotn 45
scàerdsrechxers in de regio midden- en oost-Èlderl-and en zit hij tensTotte in de regio-
nal-e werkkommissie arbitrage. Wat Antolnette doet opmerken dat,,Ruud werkt in zfin
vr jje tijd".
Ben je aTtjjd al- zo,n volTeqbal-Liefhebber geweest?

HeLemaal- niet. Antoinette is dat veeL meer dan ik. Ík heb vroeger gevoetbald en ook
veel gehockr'gd. Ik heb hier wel- recreatief gespeLd in de groep van Jan Bl-oem. VoL-
gens Antoinette meer poTs soepeL houden. Vroeger heb ik blj de padvind.erlj gezeten.
Toen we hier in Doetinchem kwamen wonen heeft Antoinette nog een tijdje bjj de
Rothaangroep aJs l-eidster gezeten. De kinderen zijn ook aLl-:-naal b! de padvinderlj
geweest. Op een gegeven moment moet je kiezen, want je kunt moeiTijk twee heren
dienen. Dan Tjjdt een van beide eronder en werd dus voor het voLLegbal gekozen.

Hebben julTie nog andere f iefhebberijen naast het .vol_l_eqbal?
Antoinette:"Ik kan erg sLecht stil- zitten dus daarom qa ik zitten breien of hand-
werken. Er zijn op die manier al- heef wat truien gebreid. Daarnaast zit ik nog bij
een ggmnastiekcl-ub je ,,Keep f it, .

Ruud.'t'Ik heb een tldlang postzegels verzamel-d van Nederl-and en de overzeese gebieds-
defen en verzameTde ik eerste dag enveTToppen. Ík heb het kompTeet van de jaren wddt.:
in ik verzameLd heb. Op een gegeven moment was de Lof eraf. fk zat nameTlk b! een
vereniging, waardoor ik al-l-e nieuwe zegeJs automatisch kreeg. Doordat je er dan
geen moeite voor hoeft te doen, qaat de animo er snel_ af,
Wat doen ju7Lie in het dagelfiks feven?

Ruud:"Momenteel- moet ik dageTfiks op en neer naar ApeJdoorn, waaÍ ik een staffunktie
b jj het Teger heb. "
Antoinette Ls naast de huishouding aktief a1s Tupperware-demonstratrice. Het fjjne
daarvan vindt ze, daX ze haar tijd daarbij zeTf kan indefen.

gezellige kerstdagen en een sportief 1986
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Hoe zijn ju77ie in DOexinchem terecht gekomen?

Ruud werd in 1971 in Schaarsbergen gepJaatst. Voor een vrle sektor woning moest je
toen naar Zevenaar of Doetinchem. Doordat Zevenaar vof zat is het toen Doetinchem
geworden. In 1974 werd hlj overgepLaatst naar Grave en zljn ure verhuisd naar Oss.
ELk weekend aLs Orion thuis speeJde, zaten we echter in Doetinchem. Dus toen Ruud
in L976 weer naar Schaarsbergen ging, zin we weer sneL naar dezeLfde wljk in
Doetinchem gegaan. Srnds vorig jaar is het ApeTdoorn en ook dat is nog genakkelijk,
Over ziczel-f vertel-t Ruud dat hlj afkomstig is uit het brabantse fand, in Breda de
Kt4A bezocht heeft en in deze pTaats ook Antoinette heeft feren kennen via de padvin-
derij en niet zoaTs te verwachten was omdat z$ zjjn overbuurmeisje was.
Antoinette werd geboren in Arnhem, vertrok aL snel- naar Ede en verhuisde op haat
achtste jaar naar Breda, waar z! haar verdere jeugd doorbracht en zoafs gezegd Ruud
ontmoette.

tlat trekt ju77ie blj Orion?

Antoinette: ik vind vooraL het spe-Zen Leuk en de qezeTTigheid daaromheen, hoewel
ik het tegenwoordig minder Leuk vind worden. Boven in de kantine vind ik er nzets
meer aan. ALs het druk is moeten ze het scherm open trekken, dan kun je tenminste
gaan zitten.
Ruud.: 14fi trekt vooral- het needraaien aan de Nederl-andse top, de opbouw blj de jeugd en
het prettig net el-kaar om kunnen gaan. Daarnaast vind ik het l-euk de speTregeTs goed
te kennen en daarover informatie te kunnen qeven. In dit verband wljst Ruud op het
ind.ienen van een protest. Dat kost de vereniging minimaaL Í 100,=, die je kwit
bent afs je verTiest. Dat mag je afs sche:dsrechter ook best naar voren brengen als
men van pTan is een protest in te qaan dienen.

EVENTUELE VERBETERÏNGEN BIJ ORION.

In de eerste pTaats zoud.en de verschil-Lende 7ij nen meermankracht moeten hebben. Blj
het disttikt heb je oor zo,n 20 teams maar 2 man (sinds kort 3), dat zouden er best
6 nogen zfin. Nu moeten beide distrikLsmensen er elke donderdagavond zln, dan kun je
het verdelen.
Ook de recreantenTjjn moet beter bezet worden. De afgeTopen jaren vterd dat afleen
door Marja Gerritsen gedaan. Zjj is er voLTedig onderdoor gegaan en moest zeLfs vofleà:
dig stoppenmet vo77egba7. À/u ls er niemand voor de recreantenTijn. Je moet net
zoiets hebben al-s het jeugdbestuur, dat bestaat ook uit 7 man.
Beiden vinden trouwens dat er nu te weinig opbouw bfi de jeugd is . Er zitten nu nog
jongens bfi de jdnloren die al-Lanq veel hoger hadden moeten spelen. De jongens jun.
zouden mee moeten trainen met Ce senioren of in se7ektie grepen. Ook bjj de senioren
moet je jongens niet te Tang Taag Laten speTen. Daarom is het ontbreken van een tech-
nische commissie een groat gemis. Er zjjn gery capabele mensen bij Orion, zoaTs Hans
Weikanp en Bouke He77inga, om maar enkel-e namen te noemen. t4en rs er enige jaren
geTeden weL mee bezig geweest en toen in het sTop geraakt, aar het jammer genoeg
nog in zit.
Tensl-otte merkt Antoinette op dat ze het foutief vindt, dat de teams zeLf de netten
moeten pzetten. Dat vind je nergens. Je hebt maar een kwartier voor je gaat speTen
en dan noet je dat ook nog doen. Nu krjjg je door Xe kort inspeTenrmeer kans op
ö-Zessures.

Wat eÍvaren ju77ie aLs positiet b! Orion?

Dat je aTtijd een zeer goede jeugd hebt gehad.Dat kunnen andere verenigingen niet
zeggen. Clubs al-s Martinus en Voorburg moeten steeds van buitenaf aantreÀken.
Dit jaar is het voor het eerst dat er teams van hen meedoen aan de nationafe kampioen-
ehappenrterwfiT de teams van Or(bn altjjd bij de Taatste acht gezeten hebben. OOk nu
weer met de neisjes jun. en aspiranten. De jongens jun. werden 2e in hun afdeTing,
waardoor ze de final-es netniet haaLden en de jongens aspiranten heeft men hefaas
nieX ingeschTeven
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We draaien noq steeds mee aan ae top hier in het oosten. Vanuit het westen wordt
toch met een scheef oog naar ons gekeken
Het ieder jaar weer meedoen aade Europa-cup is ook iets vtaar de meeste cl-ubs uit
het westen niet aan toe komen.

ORION EXPRES

Ruud heeft daar zeTf jaren aan meeqewerkt. Sons Tiep je 's nachts nog om 2-3 uur
rond de tafel- te rapen. Het is weL eens daglicht geweest voor we klaar waren. We

Moesten toen ook af zo'n 4OO numÍners maken. Dat gebeurde in die tjjd. net o.a. Wil
RiemsJag, Bob Wentink en Rlen Oosterdag. Toen ik in 1974 wegging, kwam het in
handen van Rien. Na mljn teruqkomst in 1976, heb ik meteen de stencil-machine opgehaaLd.
Ik ergerde me dood aan de exp-res . Die zat toen heeL chaotisch in eLkaar. BLadzfiden
op de kop en achterste voïen. Ik heb de expres een jaar of 5 gedaan, samen met o.a.
Jeanne Broens, Cees Mljnten en Hanneke Vefthorst. Van Cees hebben we trouwens weinig
pTezier gehad. Die zat öen a7 Í:ij radio Oost en is praktisch qeTijk naar het westen
vertrokken.
Op dit moment vind ik het uiterTlk veeT beter verzorgd. Het tqpewerk is netjes.
ALfeen inhoudeTijk kan het beter. Ik wil- zelf ook wef iets b jjdragen af s scheidsrechter.
bv. een verhaaTtje over de spelregeLs en dan zegqen of het goed of foat is. Antoinette
verwacht dan weinig respons, maar je kunt het al-l-icht proberen. Beiden vinden dat de

OrionLeden zeLf meer kunnen doen. Nu draait het praktisch al-leen om een paar redaktie
l-eden. Jörgen merkt op d.at hlj het janmer vindt dat het nini'interview vardwenen is.
Ruud: desQflds stond er ook een 7!st in met zwartspeLer. Leden die niet op tgd hun
kontributie betaalden. ALs je zieX hoe sommigen hun schufd nu l-aten opTopen, zou je
haast weer gaan denken aan zo'n 7jjst. Gefukkig beqint het automatisch betafen nu op
gang te komen.

TENSLATTE

We zoud-en naast het voLl-egba1 , af svereniging wat meer moeten gaan doen voor de l-eden
Er zin nu hefemaaT geen andere aktiviteiten. Er is geen feestkommjssze meer. HoeweT,
moet dat afhankeTfik zljn van een feestkommissie? Het komt er toch steeds op neer dat
de organisat:e in handen is van dezel-fde mensen.

Ab Been
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AUTOKOSTETÍ JEUGDLE DEN .

Gedurende een aantal jaren is, a1s kleine tegemoetkoming in de
autokosten, van ieder jeugdspeler en speelste" f1,50 per uit-
we d s trijd gevraagd .

Gezien de sterk gestegen kosten, en om de bereidwillige rij-ou-
ders ni-el te z\taar te bel-asten, is besloten in een vergadering
van jeugdcommissie mel de jeugdcoaches het bedrag te verhogen
tot f2,-- met ingang van het seizoen rB5 - tB6.
De coaches zouden graag wiLlen dal iedere speler /speelster
hieraan denkt, zodal ze geen onnodige rtadminist,ratie'r moeten
bijhouden.
l"ïisschien willen de ouders hier even meedenken?

heren 1 '85-'86
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"Ook buiten de wedstrfidtlj den kunnen de Leden bij m! terecht om de
spulTen uit de Mepaf-stand te kopen. IJsse-Zstraat 22, zet dat eÍ
maar in, wie weet wiL iemand eens voor een verjaardag een hand-
doek of zets derge 7 fik kopen . Dan hoeven ze niet eer.s t tot een
thuiswedstrijd te wachten.t' Tgperend voor de betrokkenheid van Rf-
chard de Kock bi de veÍeniging. Samen met z'n vÍouw Greetje "runti'
hij het staf 1etje, dat bi de thuiswedstrfiden van dames L en herenl-
in de sporthaL staat opqesteld. Dat Richard het staTletje zeff
ontwierp en in eLkaar zette net Greetje verdient voTgens hemzeLf
geen aandacht meer ( " dat lazen de l-eden af " )

GOED EN GOEDKOOP

0nder het in de Mepal-kleuren geverfde doek zljn verschillende
praktische en aantrekkelijke arlikelen uitgestald. Naasl de genoem-
de handdoeken liggen er sweaters, T-shirts, bekers, glazen, tas-
sen en vaantjes. Richard:'rMomenteel zoeken we nog aanvulling, we
zijn bijvoorbeeld bezig om zelf buttons te maken.'l
Tot, op heden blijkL er vooral- belangstel-1ing te bestaan voor de T-
shirts en de sweaters. 'rBegrijpelijk'r, aldus Richard, "de kwaliteit
1s prima en 1n de winkel koop je zoieLs voor deze prijs niet. Bo-
vendien heb je nu ook nog een mooie opdruk van je cIub.?r fnder-
daad is, om een voorbeeld te noemen, dert,ig gulden voor een swea-
ter niet duur.0ok de mooi-e bekers voor zes gulden gaan grif van
de hand. Voot" Richard is ni-et aIleen het tijdstip van de verkoop
gekoppeld aan anze hoogste teams. Zo zteL hij duidelijk een samen-
hang in de prestaties die worden geleverd. ,,Bij een preslatie is
de verbondenheid groter. Meer leden komen kijken en dus kopen.
Jammer dat het Europa-cup avontuur is afgelopen en de heren al-
uitgeschakeld ztjn voor de beker, maar de competitie biedt ons nog
van al-l-es. "
Dil seizoen kan Richard zijn aktivilelten in het stalletje goed
combineren mel zt n andere passie: het coachen. Richard: "De tijden
waarop ik vorig jaar coachte waren nu zeker een probleem geworden.
Gelukkig lukf dat nu prÍma.'l

Zetf zteL Richard zích aIs een verlengstuk van de P.R.-commlssie
van Mepal 0rion en denkt hard mee in deze richting. Met enkele
dames 1 speelsters dachl hij na over een mogelijke excursie naar de
Mepal-vestiging in Lochem. ttZoiets vind ik hardstikke leuk en in
deze richling ztjn nog meer mogelijkheden.I
NaasL ztjn werk a1s Mepal--sband verkoper is Richard, zoals genoemd,
coach van een jeugdLeam. Na zrjn aktieve car?iere aIs handballer
en voetbal-ler wilde hij toch iets gaan doen en door dochter Vera
werd dat rtielsrt dus het coachwerk. In richard kent meisjes adspi-
ranten J een uilerst ambitieuze en fanatieke coach, die veel tijden energie in ztn hobby steekt.

I'Als je A zegt, moet je niet een halve A zeggen maar een hoofdlet-
Ler Afr zegL de 37- jarige coach, rrlk probeer eenzelf de begeleidÍng
a1s bij dames 1 te realiseren, maar begrijp me alsjeblieft goed, je
moet het niet overdrijven en goed aanvoelen wat een team zelf ook
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wil-.rr Richard weet za langzamerhand weI hoe hij met deze meiden om
moet gaan, doordat hij o.a. dochter Vera in Z-n team heeft en zij
nogal eens vriendinnen mee naar huis neemt,. 'rKijk, ik ben a1le da-
gen met mrn team bezig. Ik virrd dal een enorme ultdaging, ik vind
het leuk en bovendien wiI ik nog steeds graag iets 1eren. Niet aI-
leen van het volleybal, maar ook van mezelf .r' Zo bezoekt hij altijd
de Lrainingen van ztjn meiden en leerL zodoende zelf ook veel van
het bechnische gedeelLe van het spe1.'rJe moet proberen te werken
aan verbetering, zowel technisch a1s mentaal-. Als coach is het dan
een goede zaak dat je conLact, houdt met de Lralner.rt Met, Lrainer
Pj-m Rosendaal heef t hij dan ook veelvuldig contact. "1k interesseer
me gei^Ioon voÖr het vol-1eyba1, taktisch is voll-eybal onuitputtelijk
en ik zou dan ook een cursus in deze rj-chtrng willen votgen.il

fn hel gesprek met Richard komt het woord rtbelrokkenheid" regelma-
tig over ztn lippen. irDat vind ik het belangrijksle" zegL Richard,
rf in de jeugdlijn bij Orion vind ik dat terug, het ztL gezellig in el-
kaar. Het is móór dan a11een coachen.rr
Richard heeft een heel persoonlijke invulling gegeven aan hel coachen
Naast zrjn reusachti-g grote sportlas onderscheidt hij ztch op meer ma-
nieren van de t'gemiddelderr coach. op ztjn l-ijst,je komt een hele rij
bez:-gheden voor die de meisjes adspiranten J ten goede komt:'rwe
drinken samen thee en prat,en dan over school en andere dingen die
niks met volleyba1 t,e maken hebben. We werken aan een sluk je t,eam-
geesL en menLaliteit. Ik verwacht stipt,heid en coj"rectheid a1s het
gaat om heb team. Netjes op tijd ztjn, Met Kerst gaan we iets gezeL-
ligs doen, het bos in voor een wandeling of zo. ook heb ik een plan
om in het voorjaar een trainingskamp te organiseren. Veel mensen
zullen, al-s ze dit horen, we1 denken 'rinIat krijgen we nour,maar 1k
noem het gewoon za. In een blokhut overnachten en gezellig allerleidingen ondernemen met elkaar. f,1 isschien we1 helemaal geen vol1eyba1
A1s de meiden het, leuk vinden, doen we dat gewoon. tr Een vredslrijd
beleef t Rlchard allijd heel inlens. l',let, mandarijnt jes, drank je en denodige aanwijzingen staat hij ztjn team bij tijdens het spe1. van eenslechte partij kan hij behoorlijk chagrijnig ztjn, vertett hij.onlangs
miste hij een kampioenschap maar stel-t dan reëe1 vasL:'rGewoon ver-der bouv;en aan ia lo:m ' n1t chagrijnrg ztjn vart dus we1 mee.

Het woord belrokxenheid komt opnieu,w voor , a l s Fichard vei:telt overde I'larkLhalr'-tijd en over zrjn ideeën van een jeugdplan. Hiervoor isnu geen plaats meer, maar a1s je toch bij Richard thuis of bij hebstallelje in de haf lets bij hem koopl, hoor je vast en zeker meerhierover. Het. was eigenlijk aIleen de bedoeling een paar regeltjes
bii de f oto Le zeLLen. l"laar a1s een enthousiasteling beginl Le ver-tellen over volleybar, dan btijfll het niet bij een paar regelt jes. ..

door Bas Bl_oem
prijslijst
sweater S,M,L

XL

T-shirt M,L,EL
handdoek
draagtass
Mepal/Orion vaan

f 30,-
f 31 ,-
I 17,50
+ 1E
J t)s-

f 10,-
Í 10,-

glazen (3 st.)
bekers (4 st.)
A11e artikelen zijn bedrukt
met het clubembleem, behalve
de "F1y awayÍr bekers.
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LITERAIRE KUNST
Jaar na jaar slond op de LraLningslijslen een groep genoteerd onder
de naam rrgroep Bloemrt. Nu was deze Bloem niet een vermaard trainer,
maar slechts de naamgever en tevens pennlngmeester van Orion.Maar
dat Lerzijde. Nu werd onlangs afscheid genomen van Jan Bloem afs spe-
l-er van deze recreantengroep. Reeds 15 jaar liet hij zrjn hoogstancl-
ies op volleybalgebied zLen. Wapperende handjes en slimme ballen.
Ter gelegenheid van dit afscheid maakten enkel-e mede-recreanten een
indrukwekkend gedicht, niet al-1een over de scheidende Jan, maar ook
de andere l-eden kregen hun portie.Het stukje literaire kunst is te
lang om in ztn geheel te plaalsen, vandaar enkele flarden. Overigens
bliikt, deze recreantengroep wel- een hel-e hechte, wanl naast Jan lopen
ook wim Harbers, Hans Kock en Leo Duking al 15 jaar mee op de vrij-
dagavonden. Rene wiggers ( 1:') , 1lIim Maas en Mart,in Zurl-ohe ( 1z) en
Co Boot ( 1 1 ) verdi-enen een lint je voor hun trouwe bezoek, terwijl
Lambik Knepflé en Paul Vermolen en Jo Bosman(ze doen a1 10 jaar)
niet, onvermeld blijven.

De beloof de f l-ar"den: (bij wijze van Kers t.puzzeL is het misschien aardie
om uit te dokteren over wie het gaat, wanL
niet iedereen word met naam genoemd).

rrMijn stappen gingen automat,isch richting G. S. G. D.
allemaal kerels, uit zonder vrouw.
Bezig met een nobel spe1,
een spel zonder knikkers, snapt u r^iel.

gebouw,

En dan ene.., Iiever gezegd een mond
allerlei kreten slingerde hij in het rond.
hij kletste honderduit
punt,en f elde hij alleen voor ztchzelf , de slimme guit.
Eerste f out je, ik had er wel_ tien gezi_en,
en het was 10-0 voor bovendien.

Ik zag er ook een aanvallendstaan
hij had een keurig sponsorshirtje aan
maar Ubbink , beste borst , he t, is verleden tijd
zou hlj achterlopen in vergetelheid?

Hij sprongr mopperde en zweepie op
het water gutste van ztn kop.
Zo ook bij de linkse lange, hij was waternat
een haarbandje had hij voor zrjn verjaardag gehad.
wat zag mijn oog r wal was daar loos
wat werd die man onLzettend boos
Hij sprak g. v. d . en hij ging
zích douchen, hel was of de aard verging.

Hoort hij wel- aIles zul je je
Jazeker, want \,íanneer hij een
behoef je a1leen maar met je
en blljven zijn schoenen aan de

vragen ?

smash wil wagen
tong t,e klakken

bodem plakken.
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Dan had je nog ene, geheel i-n het bl_auw gekleed
hij slaat de ballen hard en hee t .

alvorens er word getast
geeft hij ztjn ogen goed de kost
Hij kijkt uit aan welke zijde van het net
set-upper.... ztjn zolen heefL gezeL,
Maar dat is niet erg, want
gelukkig heeft hij van ve?zekeringen meer verstand.

Hoe is het mogelijk, zo vlug en snel
met zrjn ambtenarenvel.

. vast en zeker niet uit het onderwijs
en misschien daarom juist, van boven wijs,
Wanl de ba1len keurig en slim gezlen
mogen er zijn en bovend ien
als hij er niet was, was er geen net
slechls een enkeling die daar op 1et.

Vervolgens naar de psycholoog
zijn schoenen bewaart hij hoog en droog
hlj had, ik laaL u niel in het ongewisse
laatstelijk last van muizenlssen
onbegrijpelijk dat zulke slimme dieren
in zulke schoenen hun vrijheid vieren.

Welke lijn zulL u vragen r zeE het snel-
nou, dat snapt u zeker wel

zoekt innig kontakt
het is net of zrj hem in tederheid pakt
Het is, het is, het is, het
is de lijn onder het volleybal_net.

Dan nog een set-upper, wat ruimer in het ve1j-ets meer rrom de boek'r, maar rap en snel
Hij rent ztch zovtat te pletter
edoch, het buikje wordt alsmaar vetter.

Bij de pinken is
maar de pee heeft, hij
wanneer niet a11es vlot en met snelheid gaat
en ook wanneer een of andere onverfaal
een dubbele telling hanteert
maar zelf heef t hj.j het te11en nooit geleerd.

En dan een lege plek in het veld
over de lege plek worden sterke verhal_en verteld
hi-er stond vroeger een man, jawel
be j aard , maar o zo sne l_

13



zrJn molenliiek alom
een koeIe, nlet van

bekend
zijn stuk te krijgen venb

Jan, vanavond de laatste keer
vrijdagavond ba1 iij niet meer
maar je naam zaL blijven bestaan
r?groep Bloemrrblijft voor eeuwig
Jan, we benoemen iou gelijk tot
en sluil voortaan aIs laaLs

in de planning staan
geestelijk adviseur
te de deur.

Dinsdagavond, 3 december hadden 1.r'e weer ons recreantentoernooi in
Terborg. Na veel gebel hoorden we eindelijk via Ben Beekman hoe
laat \^Íe moesten spelen. Onze papieren waren zeker ergens Lussen
het Sinlerklaaspapier verdwenen.
Maar goed, we begonnen vol goede rnoed tegen clubgenoten, n.l.
0rion 5. Blnnen de kortste keren stonden we mel .i0-0 achler.
Men kan van ons zeggen dal we karakter hebben, want we lieLen
de moed niet zakken en vochten terug. Door gedegen aanvalspel
en een goede opslag van o. a. Marga ki+amen we gelijk en konden we
zelfs deze sel winnend afsluiLen met 14-11,
De tweede set gingen we gewoon door, nu kwamen wij met 10-0 voor'
maar gelukkig maakLen we het karwei af en wonnen we mtlt 21-3.
Ja, en t,oen kwam er een hele lange pauze, we moesten 5 kwarlÍer op
onze volgende wedstrijd wachien. Dus flink koffie leuteren en klet-
sen. 0nze concentratie was dus vol-1eCig we t, dat bleek bij de
wedstrijd tegen Blok 1 . Het, rode gevaar dreigde ons noodlor.tig te
worden, we kregen meL 14-3 om de oren.
Gelukkig waren we voor de tweede set op tijd wakker en konden we
hel evenwicht weer enigszins herstellen door meL 1 3- 1 0 te winnen.
Maar toen hadden we a1 ons kruit, we1 verschoten, want in onze laatste
wedstrijd, tegen Vollverijs, bakten we er niet veel- meer van. De vecht-
lust h/as ver le zoeken, we verloren deze wedst,rijd dus.
Gelukkig konden we nog in deze poule blijven, we hopen dat het in
februari een stuk beter zal crean-

Alice Aaflink
Dames recreanten 3
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OP VELER VERZOEK

Na het verschijnen van de vorige Orion Expres werden we bedolven
onder reakties. Hel coachprobleem hebben we opgel-ost. Na diver-
se gesprekken met een aantal soll-iclianten, heeft het premie-
stelsel ui-teindelijk de doorslag gegeven. Wij wensen alle kandidaten
veel- succes bij hun verdere scllicitaties.
Ook wilden veel mensen meer weten over de speelsters en de nieuwe
coach. Er was zelfs iemand die een fanclub op wilde richten. Maar
dit, vinden we teveel van het goede (bescheidenheid siert de mens).
Maar meer gegevens over de speelsters is geen enkel probleem:

Miriam: aangestel-d aIs coach, omdaL zrj het Leam door en door kent
Dit is overigens niet de belangrijkste reden (zie boven)
Debuteerde tegen Boernerang 2 (ixoploper) als coach. Het
leam heefl geprobeerd om dit debuut succesvol te laten
verlopen. Maar, helaas we gingen eervol ten onder.

Janny : heefI zích voorgenomen om nlet le "happenr'. We houden
het daarom maar kort, want we krijgen toch geen reactie.
Ze heefl zichzelf een spreekverbod opgelegd, omdaL a11es
waL ze zegt tegen haar gebruikt kan worden. In hel veld
haalL ze dan de schade in(dit werkt positief door op de
preslalies ) .

Inge: vlndt het een groot voordeel- dal wij nog niet zoveel van
haar weten. Maar op het moment dat we genoeg materiaal ver-
zamef d hebben, verschijnL er een "specialrr over haar.

Rita : is erg lastig in de auto(honger, sanita:-re slop e.d. )

ZaL op dal moment in een drukke verhuizlng met bijbehoren-
de irritaties (hierover meer details bij Henny verkrijgbaar) .

Josó : koml zelfs aIs ze ztek is, dit getuigt van een íjzersterke
mentaliteit. Zij houdt haar konditie op pe11 door af en Loe
een keer le gaan sLappen c.q. dansen.

Ingrid : vindt de stuk jes over de speelsters a1tÍjd erg l-euk.
Twijfelt over haar shirl; moet het nu we1 of niet in de
broek. Houdt hierover ruggespraak met Dorry, die hier
zelf ook problemen mee heeft.

carolien : is overgeschakeld op jus d I orange ze i.ijdt met haar
nieuwe aulo (een BX) iedereen 1os. Hier is Inge niel
blij mee. Wat zal er gebeuren als ze op de moLor komt?

Dorry: slaat tegenwoordig niet meer in het net, maar ver uib
(dit heefL Cora (verzonnen) bedacht). hiil hierbij de groe-
len doen aan de baas, omdat ze vaak eerder weg mag.

Sylvia : heef t gelukkig het rijbewijs gehaald (volgens J. omdat de
rij-instructeur dan eindelijk van haar af was ) . Ze doet
nu zaLerdagsavonds geen oefeningen meer. Vormt een pri-
ma combinatie met Rita (duo rrN{e}igheid troefl),
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Cora: regelde een oefenwedstrijd tijdens een belangrijke voetbal-
wedstrijd en had toen tot overmaat van ramp de tijd ver-
keerd genoteerd. De buurvrouw is verlost van telefoon-
tjes van het hele team nu er eindelijk een coach gevonden
is.

Dan nu een wedstrijdverslagje geschreven door twee speelsters.

0p 23 november moesten we naar Eibergen toe om tegen koploper
Boemerang te spelen. Josè kon niet, want die was ziek. I,íe gingen
om kwart over elf weg. Toen Lie daar kwamen gingen i^Íe eerst kof f ie
drinken. Carol-ien aL a1le koek jes op en Rit,a kon eindelijk aan
haar brood beginnen.
Toen we gingen omkleden en daarna warm lopen. Toen begon de wed-
strijd . Het ging gelijk op tot 13- 13 en toen sloeg Boemerang twee
keer goed op en verloren we met 15-13.
Best wel jammer. De tweede set begon heel sl-echt,. De ba11en vlo-
gen aIIe kanten op. En we verloren de set, na een kleine opleving,
vrij kansloos. De laatste set ging weer wat beter , maar op het eind
kwamen we net iets te kort.
Toen we ons gedouched hadden gingen we weer richting Doetinchem.

rlr.Ooi ies, l,O,^r\/ 6r Tnon-i iL J- L J urt _rrói r J.

over p.r. gesproken.....

WOENSDAG 27 NOVEMBER 18E5

E gcgg !??g =?_ =r='i: B? I = 9! i ?! = ! :

ging Onon heelt eea pt-con-
missie. Yoor het contact tus-
sen ile club en de mcilia ooo
Twee wehen gebden speel-
den de fumcs aoor de beher
tegm Sudosa. In sponhal Ro-
zengaarde om 20 uut, oolgens
een lid aan drc commisste.
Fout dus. De wedstnlilwas in
spoízaal Oosseld en begon
om 20.30 uur ... Vatwaond
u de beherutedstriid tegen
Yoorburg ingefut. Waar en
hoe laat horen ue waar
schijnliih nog. Handig zo'n
pr-commis§e coo

Misschien is het voor

Jan Ba7 weL aardig om

een i.r.commissie op

te richten (interne
reTations) want naast

zijn bureautje werkte

zijn coTTega aan het

stukje rechts. Toch

handig zo'n i.ï.com-
missie

,IANEAL

DOETINCHEM - De wouweu-
ploeg van Orion epeelt vrnavond ia
het keder van de strijd om de Neder-
landse volleybdbeker tegen Voor.
burg. Dit treffen in de kwertfinele
heeft plaats in sportzeal Oosgeld in
Doetinchem en begint om 20.30 uur.

uan

,,AN?AL"N
Punters,..ooo Volleybalaercni-

volleybal

Í6
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SINTERKLAASTOERNOOI
Het begon a7 goed rwant er kwamen

et twee te l-aat in ons team van

de Pietjes.Dus moesten er twee

teams bij eJkaar worden gevoegd.

(Pietjes en stafjes ).
i'I .Orion had ook nog clubs uitge-
nodigd,bv. LabgeTTov en Des. On-

danks dat er een paar te l-aat

blaren, was het toch erg Teuk en

behaaLden we de derde pfaats.

De neisjes van Orion 3.Nata7ie,
Marijke, Ratna, Angelique en

^L-.-L^ 
1Ltld.JlLd.r.

Het Sinterkl-aas toernooi is in de

G. S. G. D. gehouden. Sinterkl-aas was

niet aanwezig, de Pieten weL. Zfj
waren scheidsrechter.Wij hebben

goed gespeeLd. Dus al-Le utedstrij-
den gewonnen.Bij de prijsuitrei -
king kregen wij een taart, die wij
in de kl-eedkamer opgegeten hebben.

Iedereen die in de kleedkamer was,

was jaToers. De tegenpartij deed

verschrikkeTijk hun best, maar zij
vlaren nret eerste. Wij hebben al- 3

keer de eerste prijs gewonnen.

Guus, Jeroen, Rob en Ronng.

We vonden het heel- leuk om weer mee

te doen (A17een voor Michief was het
de eerste keer ) . Voor de wedstrijd
zei Fraukje:"Dit :s de derde keer dat

ik meedoe, dus worden we nu eerste.tl
We begonnen af goed want we wonnen met

43-8 van l,lijter en de tweede wedstrijd
met f8-16 van Pepernoten. De derde wed-

strijd wonnen we ook van Spanje. We wa-

ren eerste van de pouJe. Ook moesten

we tegen roe (dat was voor de Le of 2e

pTaats ). Die wedstrijd verToïen we,maar

met de tweede pTaats waren we ook weL

tevtee- Michiel :"fk vond het erg Leuk om

mee te doen." Barbara :,,Ik vond het tan-
tastisch." Fraukje ook en Bernt ook.Doei.

Zaterdag 3a nov. was er een Sinterkl_aas-
toernooi in de gqmzaaT van de G.S.G.D..

Heidi, ,Sue, Martine en Patricia vormden

samen een team onder de naam Stoomboot.

Hoewel- het een SinterkLaastoernooi was

waren er afleen maar zwarte Pieten. Deze

fungeerden al-s scheidsrechters. Er waren

drie pouTes qeformeerd, wij zaten in pou-

l-e 2 met als tegenstanders Roe, SpecuLaas

en Sint. fn de pouJe hebben we 2 wedstr.; j-
den gewonnen en l- verl-oren. Daardoor moes-

ten wij speJen tegen numrners twee uit de

andere pou7e. Deze wedstrijd wonnen wij
en daardoor eindigden we op de je pTaats.

De winnende teams kregen een fekkere taart.
Verder kreeg iedere deeLnemer een zak met

snoep en een arionkl-ompje met sfeutel-han-
ger. ble vonden het toernooi onwijs gaaf.

copy binnen voor 11 januari
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We begonnen te Jaat, want er waïen

eÍ een paar ntet. Het hefe schema v,las

al omgezet toen ze er aankwamen.On-

danks dat hebben we er toch twee ge-

wonnen. Toen kwam de prilsuitreiking.
Ze riepen ons af ats vterde, maar we

waren derde. Uiteindelijk werden we

toch nog derde. We vonden het te gek

gaaf dat we mee hebben qedaan en we

hebben veeT pJezier gehad. Groetjes
van de Stafjes. Kixtg, Manon, Morwen-

na en Karin.

Zaterdag 30 nov. hadden wij een Sin-
terkl-aas toernooi. We vonden het
heeJ Leuk. Van de tweede pac.l ,ii,
wij derdes geworden. Wij hebben van

"Sinttt gewonnen (dat waren jongens).

Er waren ook zwarte Pieten, die vta-

ren scheidsrechter. Dat was best wel-

7euk, maar twee Pieten Í,^/aren aan het
kfetsen.Na af l-oop kregen wij een snoep

zak, 7ekker....... Sandra, Suzanne,

CLaireI Karen Natasja en Renate.

gezellige kerstdagen en een sportief 1986
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foto's: henk westerveld, aalten

kaderavond, vrijdag 3 januari, vanaf 20.00 uur
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UNIIiK DOCUMENT

Nederland heeft in 1985 acht dagen lang in het teken gestaan
van Europees topvolleybaI" Acht dagen Europese Karnpioenschappen
met ongekend volle zalen, ongekend veel publiciteit en vooral
een ongekende prestatie van het Nederlands damesteam, dat als
eerste wesLeuropese ploeg een bronzen medaille wegsleurde uit.
de enorm zware concurrentiestrijd.
Het Nederlandse slrcrtpubliek heeft in die acht dagen volleybal
(her)ontdekt. Voor het eerst in de geschiedenj-s bereikte het
volleybal bilna zeven uur lang de Nederlandse huiskamers via
de uj-tqebreide reportages van de NOS. Nederland ging er voor
zitten, Ieefde mee met "Murphy's meiden", genoot van het sport-
spektakel, dat Europees topvolleybal 1s.
Een evenement om niet te vergeten, beter nog: een evenement om

nog eens rustig terug te zien. Vandaar dat Elsevier Sport in
samenwerkj,ng met de NeVoBo en de NOS een videoband uitbrengt
met 90 minuten hoogtepunten van de EK r85. De spanning en de
vreugde rondom het damesteam, oranie boven in een uitzinnige
Frieslandhal en een kolkende RijnhaI, de magistrale staaltjes
topvolIeybal, de superioritej-t van de Russen, kortom alles wat
de EK tot een sukses maakte, op één band bijeen.
Een must voor de liefhebber, een must ook voor elke volleybal-
vereniging, die met deze band een uitstekend - en anno 1985
biSna onmisbaar - promotiemiddel aanschaft, geschikt voor bijv.
een instuif, een groot toernooi, een ledenvergadering enz.
Om de prils hoeft men het niet t-e laten: ter gelegenheid van
de introduktie van volleybal in de Elsevi-er-reeks geldt een
special-e prijs van Í 59,50 per band. Dus: aarzel- niet langer
en beleef het allemaal nog eens meel

U kunt de videoband bestell-en door overmaking van f 63,75
(f 59,50 + í 4t25 verzendkosten) op gironummer 43.75.432 of
op banknummer 55.30.41.703 t.n.v. EVC-N1jkerk onder vermelding
van "Hoogtepunten EK '85 Voll-eybal" en het door u gewenste
systeem (VHS, Betamax of VCC). Na ontvangst van dit bedrag
wordt de videocassette franco toegestuurd.

VAN EEN UNTEK EVENEMENT

Noot betreffende het gebnuik van de videobandttHooqtepunten EK Volleybalr':
De Nederlandse Volleybai-Bond geeft, a1s auteursrechthebbende, toestlnrrning
aan de bij de NeVoBo of BVBV aangesloten vereniglngen om deze videoband vóor
strikt promo!jolele doeleinden (zoa1s verE5nffiEïJ-Een instuif bijv.) ook
buiten de huiselijke kling te gebruiken. Elk ander qebruik van dezó band,
daaronder begrepen vertoning tegen betal ing, copíëren, u'Ítlenen en (door)ver-
kopen b) ijft ui tdrukkel ijk verboden.
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Om een ieder weer eens te doen gnuiven, een enkeling weer eens te laten grinniken maar
vooral toch om een ieder weer eens stof tot discussie te geven waagt het gerenommeerde
gezelschap van volleybaljoumalisten zich ook dit seizoen weer aan de voorspellingen welke
wellicht de waarheid tot in de finesses benaderen. Dat het geven van prognoses toch alleszins
de moeite waard was bleek ook het vorig seizoen daar meerdere discussies ontsproten aan
dc lngaechatte waarden der teamg. Zo hield Ton Wagenaars er een regelrechte correspon-
dentle aan over met het team van Zaan'69 hetgeen reeds na enkele weken resulteerde in een
biina vriendschappelilke briefwisseling. Dat de heren joumalisten er steeds meer kijk op krij-
gen bewijí de uitslag van het afgelopen jaar. Over beide competities gerekend behaalde
Siebe Annema, Ton de Groot en nota bene íotograaf Jan Zandee de hoogste score. Ton de
Groot bewijst hiermede zijn constante vorm daar hij ook het voorgaande jaar al eervol tweede
was terwiil Jan Zandee laat zien zijn ogen niet in zijn zak te hebben tijdens het fotograÍeren.
Alle drie hadden ze 10 juiste voorspellingen. Een gedeelde tweede plaats ging naar Lex de
Groot en Koos Hamer met ieder 9 juiste klasseringen terwijl Frits Suèr (vorig jaar nog winnaar)
en Ton Wagenaars ieder I maal roos trofÍen. Gijs Eijsink gaat dit jaar gebukt onder de twijfel-
achtige eer van hekkesluiter met slechts drie rake treÍfers. Opvallend bij het gehele gebeuren

was het feit dat bijna in alle gevallen de heren beter ingeschat werden dan de dames. Slechts Hans Koster en Hidde van de
Ploeg hadden een hogere score bij de dames. Opvallendst contrast tussen de prognoses kwam op naam van Ton Wagenaars.
Acht maal raak bij de heren en 0 bij de dames. Dit maal vonden wij Joep Verdonck bereid zich aan 'n prognose te wagen. Hij
neemt de plaats in van Lex de Groot, die 1 jaar stopt.Hier gaat hij weer, smullen maar....

JAN ZANDEE
Heren eredlvlsle:
1. Brother/Martinus, 2. Delta Lloyd/AMVJ, 3. Richard Kempers Animo, 4.
StarliÍtly'oorburg, 5. Mepal/Orion, 6. Nashua,A/CG, 7. Lycurgus, B, WC, 9.
Brevok/ABC, 10. Dynamo/A, 1 1. DOS, 12. Vierhoutfualbovol.
Dames eredivisie:
1. Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion, 3. Zaan'69, 4. Detta Lloyd/AMVJ, 5.
Starliftl/oorburg, 6. DVC, 7. Pancratilusbank/VCH, S. WC, 9. Set Up '65,
.10. Lycurgus, 1 1 . CeltonazVCE, .12. Brother/Martinus.

GIJS EIJSINK
Heren eredlvlsle:
1. Brother/Martinus, 2. Delta LloydiAMVJ. 3. StartiÍtfuoorburg, 4. Richard
Kempers Animo, 5. Mepal/Orion, 6. Lycurgus, 7. Dynamo/A, 8. Nashua,/
VCG, 9. Brevok/ABC, 10. WC, 1 1. Vierhout/Valbovol, 12. DOS.
Dames eredivisie:
1. Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion, 3. Starlift/Voorburg, 4. Zaan '69, 5.
Lycurgus, 6. Brother/Marlinus, 7. Set Up '65, B. PancratiusbankA/CH, g.

Delta Lloyd/AMVJ, 10. WC, 1 1. Celtona VCE, 12. DVC.

PAUL DEMELlNNE
Heren eredivisie:
1. Brother/Martinus, 2. Delta Lloyd/AMVJ, 3. Starliftn/oorburg, 4. Richard
Kempers Animo, 5. Mepal/Orion, 6. Nashua/VCG, 7. Dynamo/A. 8. Bre-
vok/ABC, 9. WC, 10. Lycurgus, 1 1 . VierhouWalbovol, 12. DOS.
Dames eredivisie:

. 1 . Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion, 3. Zaan '69,4. WC, 5. Set Up '65, 6.
Starliftfuoorburg, 7, Brother/Martinus, 8. Delta Lloyd/AMVJ, 9. Pancratius-
banWCH, 10. Lycurgus, 1 1 . DVC, 12. Celtona,a/CE.

KOOS HAMER
Heren eredivisie:
1. Brother/Martinus, 2. StarlifWoorburg, 3. Mepal/Orion, 4. Delta Lloyd/
AMVJ,5. Richard Kempers Animo,6. Nashua./VCG, 7. Lycurgus, 8. WC,
9. Dynamo/A, 10. BrevokiABC, 1 1. DOS, 12. VierhouWalbovol.
Dames eredivisie:
1. Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion, 3. Lycurgus, 4. StarlitWoorburg, 5.
Set Up '65, 6. Delta Lloyd/AMVJ, 7. Brother Martinus, 8. WC, 9. Zaan'69,
10. Pancratiusbank/VCH, 1 1. CeltonaÀCE, 12. DVC.

FRITS SUÈR
Heren eredivisie:
1. Brother/Martinus, 2. Delta Lloyd/AMVJ. 3. Mepal/Orion, 4. Starliftl/oor-
burg, 5. Nashua./VCG, 6. Richard Kempers/Animo, 7. Dynamo/A, B. Bre-
vok/ABC, 9. Lycurgus, 10. WC, 1 1 . DOS, 12. VierhouWalbovol.
Dames eredivisie:
1. Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion, 3. WC, 4. StarlifWoorburg, 5. Set Up
'65, 6. Brother/Martinus, 7. Lycurgus, L Zaan'69, 9. Delta Lloyd/AMVJ,
10. PancratiusbankÀCH, 1 1. Celtona VCE, 12. DVC.

JOEP VERDONCK
Heren eredivisie:
1. Brother/Maninus, 2. Delta Lloyd/AMVJ, 3. StarliítL/oorburg, 4. Bichard
Kempers Animo, 5. Dynamo/A, 6. Mepal/Orion, 7. NashuaÀCG, 8. Lycur-
gus, 9. WC, 10. DOS, 11. BrevoUABC, 12. Vierhoutl'/albovol.

Dames eredivisie:
1. Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion. 3. StarliftÀoorburg, 4. Brotherr'Marti-
nus,5. Zaan'69,6. Delta Lloyd/AMVJ, 7. Set Up 65, B. Lycurgus,9. Pan-
cratiusbank4/CH, 10. DVC, 1 1. CeltonaÀCE. 12 WC.

HANS KOSTER
Heren eredivisie:
1. Brother/Martinus, 2. StarlrítA/oorburq, 3 Dclta LloycJ/AMVJ, 4 Fichard
Kempers Anrmo, 5. Nashua,A/CG. 6. Mepal/Orron, 7 Dynamo/A, 8. Lycur-
qus, 9. WC, 10. Vierhout,Ay'albovol, 1 1. DOS.
Dames eredivisio:
1. Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion, 3. Brother./Martinus. 4. DVC, 5. Set Up
'65, 6. Pancratiusbank/VCH, 7. Delta Lloyd/AMVJ. B. Lycurgus, 9. WC.
10. Zaan'69, 1 1 . StarlifWoorburg, 12. CeltonaÀCE.

TON WAGENAARS
Heren eredivisie:
1. Brother/Martinus, 2. Delta Lloyd/AMVJ, 3.Mepal/Orion, 4. StarlifWoor-
burg, 5.Richard Kempers Animo, 6. Nashua:VCG. 7. Dynamo/A, 8. Lycur-
gus, 9. WC, 10. Brevok/ABC, 1 

.Í 
. Vierhout Valbovol, 12. DOS.

Dames eredivisie:
1. Tromp/Olympus,2. Mepal/Orion.3. Zaan 69,4. Set Up'65,5. Brother/
Martinus, 6. Lycurgus, 7 WC, 8. Delta Lloyd/AMVJ, 9. Pancratiusbank/
VCH, 10. StarlifWoorburg, 1 1 , DVC, 12. Celtona^/CE.

HIDDE VAN DE PLOEG
Heren eredivisie:
1. Brother/Martinus, 2. Delta Lloyd/AMVJ. 3 Starliíttuoorburg, 4. Brevok/
ABC, 5. Mepal/Orion, 6. Lycurgus. 7.WC, 8. Richard Kempers Animo, 9.
Vierhout/Valbovol, 10. Nashua/^/Cc, 1 1. Dynamo/A, 12. DOS.
Dames eredivisie:
1. Tromp/Olympus,2. Zaan'69, 3 Mepal/Orion, 4 DVC, 5. StarliÍtl/oor-
burg,6. WC,7. Delta Lloyd/AMVJ, B. BrotheíMartinus,9. Set Up'65, 10.
Lycurgus, 1 1. Pancratiusbank/VCH, 12. CeltonaVCE.

SIEBE ANNEMA
Heren eredivisie:
1. Brother/Martjnus, 2. Delta Lloyd/AMVJ, 3. StarlifWoorburg, 4. Richard
Kempers Animo, 5. Mepal/Orion, 6. Brevok/ABC, 7. NashuaÀCG, 8.
Dynamo/A, 9. WC, 10. Lycurgus, 1 1 . Vierhout,^/albovol. 12. DOS.
Dames eredivisie:
.1 . Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion, 3. StarliÍtly'oorburg, 4 .WC, 5. Zaan
'69, 6. Lycurgus, 7. Brother/Martinus, 8. Set Up'65, 9. Pancratiusbank/
VCH, 10. Delta Lloyd/AMVJ, 1 1 . DVC, 12. CeltonaÀCE.

TON DE GROOT
Heren eredivisie:
.'l . Brother/Martinus. 2. Delta Lloyd/AMVJ. 3. Richard Kempers Animo. 4.

StarlifWoorburg, 5. Mepal/Orion, 6. Nashua,^/CG, 7. BrevoUABC, 8.

Dynamo/A, L WC, 10. Lycurgus, 1 1 . Vierhout/Valbovol. 12. DOS,
Dames eredivisie:
.l . Tromp/Olympus, 2. Mepal/Orion, Della LloydiAMVJ, 4. Zaan '69, 5.

Lycurgus, 6. StarliÍL^/oorburg, 7. Brother/Martrnus, B. Set Up '65, 9. WC,
10 Pancratiusbank/VCH, I 1. DVC, 12 Celtona,n/CE.
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