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Voorwoord
De komende weken zulIen de 0riongesprekken voornamelijk gaan
over de commissie top en de vertrekkende bestuursleden Ruud
Hofland en RoeI Booy. In het onderstaande stukje filosofeert
het bestuur over de toekomst van 0rion. IríiI de vereniging voor
een capabele opvolging zorgen, dan zu1len er zeker l-eden op
moeten staan die de handen uit de mouwen willen steken. Zonder
Ruud tekort te wi1len doen, is het werk dat RoeI Booy voor 0rion
in a1 die jaren heeft verricht i^raarschijnli-jk niet eens meer
door één persoon te doen. Hopelijk in een volgend nummer van de
0rion-Expres een intervier^r met de af tredende voorztLLer.
Hoewel momenteel nog ver wegr vraag ik nu vast de aandacht voor
de Algemene Ledenvergadering van 23 mei.

Bas Bloem.

Van het bestuur
Het stond aI in de kranten: Roel Booy treedt tijdens de jaarvergadering
af als voorzi. bíer van Mepal/Orion. Ruim bien jaar heeft hij deze func-
tie vervuld. En hoe. Roel heef t ongeloof lijk veel vrije tijd in onze ver-
eniging gestopb. Daar voor ziin !íe hem veel dank verschuldigd.

De plannen, die toch a1 bestonden
eens onder de loupe be nemen ziin
Booy wat eerder ter tafel gekomen

r ortr de structuur van de vereniging
door het naderende vertrek van RoeI

AI eerder had het bestuur moeten constateren, dat er doorlopend over
zoveel détalIs gesproken moest worden tijdens vergaderingen dat er om

echt te besturen nauwelijks tijd overbleef .

Het is de bedoeling daf aI dit soort zaken in de toekomst geregeld
gaan worden door a1ler1ei commi-ssies, waarvan i^Ie er inmiddels a1 een
aantal hebben. Denk aan de commissie TOP, de jeugdcommissie en de PR-
commissie.

0m als bestuur met de aL bestaande en nog te vormen commissies vol-
doende contact te houden is het noodzakelijk dat elke commi.ssie met
óón man of vrouw in het algemeen bestuur wordt, vertegenwoordigd.

Daarnaast is er voor het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) zoveel werk tíeggelegd dat aan uitbreidÍng van het be-
stuur niet te ontkomen va1t. GedachL zou kunnen worden aan een vice-
voo?zitter, een tweede secretaris en een tweede penningmeester.

0p het moment dat dit artikel voor de Orion Expres geschreven wordt
zíjn de plannen nog onvoldoende volgroeÍd om er meer over te kunnen
vertellen. Het bestuur hoopt de zaak eind maart afgerond te hebben.
Dat moet ook we1 want de algemene ledenvergadering op vrijdag 23 mei
zaL eerst goedkeuring aan de plannen en de daaruit voortvl-oeiende be-
noeming van bestuursleden moeten hechten alvorens de nieuwe structuur
van Mepal/Orion een feit kan worden.

Wij vonden het nodig de leden ook in dit pril1e stadium a1 vast van de
te verwachten ontwikkelingen op de hoogte t,e stellen.

Het bestuur.
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Commissietop
De regionaTe pets btacht onlangs het nieuws van de voot Orion
beTangrljke commissje-top. Hoe beTanSrUk de commissie voor onze
vereniging gaat worden en wat het alLemaaT inhoudt verteTt Theo
Vriezen aan onze scribent. Dat et esser:tiele zaken bil Orion
gaan verandeten staat al-s een paaT boven water.

ilIk denk juist dat a1s die commissie top-structuur haar werk goed
doet -en dat zaL ook goed gebeuren- ook de andere sectoren van de
vereniging beter aan bod zu1len komen.'r Theo Vriezen, bestuurslid
en sinàs kort lid van de frcommissie toptt, zoals de naam luidt, is
razend enthousiast over de aanpak bij Orion van die nieuwe 1tin.
Die lfjn moet uiteindelijk leiden naar top-volteybal in een gezonde
omgevi-ng, waarin ook de ieugd en het puur recreatieve gedeelte
goed zul1en gedijen.

Theo Vriezen, Louw Fokkinga, Joop v.d. K1Ínk, Jan Evertse en Fred
van Eijsden vormen die commissie top. A1Ie vijf hebben hun eigen
taak in die commissie, die onlangs haar plan bij het bestuur heeft
ingediend. Het plan heeft verschillende onderdelen, die ervoor
moeten zo"gen dat top-volleyba1 en recreatief volleybaI naast e1-
kaar kunnen bestaan, zonder dat er sprake is van twee kampen.

Het plan behelst een scouting-apparaat, dat in de verre omgeving
talentjes moet opsporen en naar 0rlon brengen. Verder moeten er
twee prestatielijnen komen, bij de dames en de heren: goede spelers
en speelsters zo jong mogelijk opvangen in selectieteams met goede
trainers, die in de lrjn van René Striekwold en Leo Groeneveld $rer-
ken. De instelling van een Europacup-fonds, zodat tddig Íngespeeld
kan worden op eventuele Europacup-avonturen en verder wordt de mo-
gelijkheid van co-sponsoring bekeken: dus naast Mepal een aantal
andere sponsors aantrekken, zoals bijvoorbeeld a1 gebeurt b{ Brot-
her /Vlartinus .

Het plan is geboren bij Louw Fokkinga en Theo Vriezen en heeft nu
gestalte gekregen bij het vijftaL van de commissietop. Maar zegL
Theo:rrRoel Booy loopt aI vrjf jaar rond met dit plan, alleen nu pas
dringt het, door bij de anderen. Ik ben blij dat het geesteskind van
Roel nu eindelijk begint te groeien, want er moet wat gaan gebeuren.
Ik ben ervan overtuigd, dat als Í're nu niet hraren begonnen, het wel
eens verkeerd had kunnen lopen. Het hras echt 5 voor 12. Ik wil er
verder niet te veel over zeggen, dat gebeurL later nog wel eens.rf

Het enorme enthousiasme van het vijftal werkt aanstekeltjk, want a1-
lerwege bij Orion begint het meedenk-proces op gang te komen:rtAIs
er mensen zijn met goede ideeën en urensen, en dÍe passen in het plan
dan wi1Ien wij die echt honoreren. Ik denk dat !.re de grootste moeite
zullen hebben met het opzetten van die prestatielijn bU 0rion1 rrààp
het moet gewoon lukken. We willen over een dikke maand de theorie
achter de rug hebben, dan moeten we daadwerkelijk aan de s1ag. In
hei nj-euwe seizoen moet de zaak al funktioneren rttzegL Theo Vriezen,
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Het pIan, waarvoor René Striekwold beLangrijke bijdragen heef t gele-
verd, gaat er ondermeer van uit dat er contacten worden gelegd met
de volleybalverenigingen in de regio. Daar moeten ook talentjes
worden gevonden, maar:frDaL zal op een eerlijke manier gebeuren. In
die contacten wil1en en zullen we duidelijk maken dat het ook in
het belang van die verenigingen is dat er eredivisievolleybal in
dit deel van Gelderland wordt gespeeld. Bovendien lijkt het me leuk
voor die clubs als iemand van hen het gaat maken bU Orion. Het is
heus nietzo dat, wij alleen op die manier van zotn vereniging wilIen
profiteren. We wil1en daar ook wat tegenover stellen: we nodigen
trainers van die verenigingen uit voor demonstratietrainingen van
Leo en René en mogelijk dat die twee ook wel eens naar die vereni-
gingen toegaan. Op die manier willen wij een gezonde wisselwerking
tot stand brengen, die in beider voordeeL zal werken.rr Dat zal dus
ook deel uitmaken van het scoutingplan, dat -Ra goedkeuring- met-
een in werking treedt, aldus Theo.

De commissie top is in het leven geroepen, omdat in bestuursverga-
deri-ngen aI een groot deel van de tijd in het teken stond van het
topvolleybal bij Orion. 0m die zaak eens goed door te lichten werd
dus die commissie in het leven geroepen, zoals er aI lang z1jn voorjeugd-sport, districtsteams en recreatief voIleybal.
Topvorleybar dus, minimaal op sub-topniveau, ardus Theo vriezen.
Dat zaL de nodige ínzet van de spelers en speelsters vergen. Kan
dat hog r moet er -bijvoorbeeld- geen betaling tegenover staan?
Theo: rrOrion zal in principe niet kunnen betalen. !'Ie moeten het in
andere zaken zoeken. Zorgen voor een goede maatschappelijke bege-
leiding, zodaL er ook nog tUd voor andere zaken overblijft; een
goede sfeer rond die trainingen met wat soep en broodjes; afspra-
ken proberen te maken met werkgevers, zod,aí er wat meer rust en
meer mogelijkheden ontstaan. It

!:t scoutingplan lijkt ambitieus: frÏíe moeten met de ouders van jeug-
dige spelers tot afspraken kunnen komen over het bezoeken van Doe-
tinchemse scholen. Na de schooJ-tijd trainen en huiswerk maken bij0rlon. Onze top-spelers en speelsters moeten ook bij die 3ongeràneen taak krijgen. 0p die manier ontstaat een soort volleybalschool
en daarvan profiteren Orion en de clubs in de regio.rf
Theo stelL zich een vierjarenplan voor, waarvan de eerste twee jaar
concreet worden ingevuld. Dat is duidelijk en maakt het bijslelleàvan afwijkende lijnen nog mogelUk. Met zUn vier mede-top-commissiele-
den is het doel duidelijk:Orion in de eredivisie houdenr op een noghoger niveau I Europacup-volleybal naar Doetinchem brengen en eengezonde vereniging op poten zetten, die voor prestatievolleybal enrecreatief volleyba1 evenveel mogelijkheden biedt. rHet kan, fret be-gint te leven bij orionr €r z1jn voldoende mogelijkheden aanrrrezíg.Ars er niks r^ras gebeurd, dan was Orion afgegreoen. Er zUn a1 meerclubs bezig op deze manier: Brtother /Ylartinus is duidelfjk, maarDynamo/Apeldoorn is op de goede weg en starlift komt er ook aan.orion kan daarbij niet ontbreken. We z:jn ermee bezig en !{e zul1enhet reddenrrtbesluit Theo Vriezen.

Peter Geitenbeek
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Oost-Gelders team
ïeder jaar weet Tevert Orion speJ.ers aan 'n seLectieteam van het district. Dit
seizoen speTen de volgende speJer.s en speeJ.sters in het shirt van Oost-GeLd.et-
Tand: Hester van HaTteren, NicoTette ÍleTderman en Jeanine KÍus bij het me:sjes B
team. Arend Hotdljk, sander smidstra en Tjard Hofland blj de jongens B.
B$ de meisjes A: MareiTTe te Winkel- en Trea EngeTs en bij de jongens A tenslotte
Paul Derksen en Peter Neervoort.
Dtie van hen verteTTen in het voTgende stuk wat meer over het districtsteam en
over zichzeLf.

Peter Neervoort is vanwege ziin lengte geen onopvallende verschilring binnen Orion.
Hij werd 7 iaar geleden 1id na een ledenwerfactie op de Doetinchemse scholen.
ttÍk zaL ook nog op voetbal, toen bleek dat beide sporten hun competitie op de za-
terdag hadden koos ik voor het volleyballen. In niln periode bij Orion tralnde ik
onder Jan Fukkink )pupillen) George de Jong, Pim Raterink en nu Pim Roosendaal
(heren 6). Momenteel- staan we in de derde klasse op de derde plaats en zu1len geen
kampioen worden, denk ik, want Orion 5 maakt geen fouten.rt
Hoe kom je bU Oost-Ge1der1and terecht? Peter:rrEr lag een uitnodiging op de deurmat
volgens mij geeft de vereniging de namen van spelers door. VorÍ-g jaar zab ik er ook
aI bij, toen waren er eerst enkele selectietrainingen. Dit jaar hadden we al meteen
een vaste groep. rr

Hester van Halteren speelt nu voor het 5-de of 6-de seizoen bij Orion en werd ent-
housiast door haar broer Bart en door het volleybaI op school. Hester trainde bij
Nienke Vollema, WÍl van Veldhuizen, Hans Oolbekkink, Jacgueline Schfunmel, Hanneke
Lovink en dit jaar bij haar broer Bart in het dames 4 team. De selectie voor het
districtsteam verwachtte ze niet, dat was een leuke verrassing. ItIk vond dat heel
leuk, ik zie het trouwens niet a1s een hele eer, hoor. Gewoon fijn, dat je meer
kunt volleybaIIen. rl

Tjard Hofland lijtit net als de andere familieleden aan dezelfde kwaal en volleybalt
aI vanaf zijn 7-de jaar. Hij traint thuis ook erg veel en leerde bij Orion de fi.ine
kneepjes van Bertus Oosterlo, Petra van der Linde, Hans Oolbekkink en van Bart van
Halteren. hp:. selectie zaL er dik in want vorig jaar maakte hij ook deel uit, van dat
team. rfDit jaar is het team niet zo goed, dus is het minder leuk spelen. We hebben
wel meer gein.rr

Hoe verliep het voor jullie in de voorronde op I februari?
Peter: rrWij speelden in Baarlo bij Venlo. Drie wedstrÍjCen eindigden in een zege en rrre
speelden twee geli$<. Door ons setgemiddelde werden we eersie en plaatsten ons voor
de ej-ndronde.trHet jongens A team wordt getraind door Laurens Elferink uit, Lichten,
voorde. Drie jongens uit het team spelen derde divisie en een paar in de eerste
klasse. Voor Peter dus een wat hoger niveau. Ja, ik speel in een goed team, dat is
wel leuk wanf je leert er veel bU. Ik speelde bij de voomonde 9 van de 10 sets mee.
Net a1s bij Orion speel ik op midden, dat is we1 fijn want we spelen ook dezelfde
combinaties. rl

Hester:rtrk had niet verwacht dat we door de voorronde zouden komen,
varler. Het sper liep erg goed op die dag. ,Di-t team wordt door Fred
en tijtlens de voorronde coachte sjaak van veldhuizen, die ook bij a1le
wezig is.

dat was een mee-
Wellink getraind
trainingen aan-
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De jongens B van Oost-Ge1derland sneuvelden in de voorronde. Tjard:frHet ging gewoon
slecht, twee gel!fi en twee verloren. Na een set zag je aI dat het niks werd. Sommi-
ge jongens snappen de combinaties van tegenstander niet en hebben aI moeite met het
switchen. Voor enkelen was het ook de eerste keer dat ze aan een voorronde meededen.
Het is nÈet erg dat we zijn uitgeschakeld, want bij de eindronde hadden we toch niks
te zoeken. rrHet team, dat begeleidt wordt door Wi11y Wichers speelt nog een keer
een wedstrfitje en stopt dan de trainingen.

De verwachting voor de eindronde op 29 maart.
Peter:trlk denk dat we wel hij de eerste vier ploegen eindigen. Twee jaar geleden za-
ten ongeveer dezelfde teans bij de adspiranten en wijrwerden toen tweede van Nederland
door een 19-17 nederlaag in de laatste set tegen de Ve1uwe. Vorig jaar werd Haarlem
kampioen, daar speelde Ron Zwerver, die nu in het, eerste van Brother Martinus speelt.
Hij kreeg aIle ballen en scoorde ook alles. Gelukkig is hij nu te oud voor het A-team.
Ook kennen wij veel jongens van de clubkampioenschappen, zodat we ongeveer de sterkte
kunnen inschatten van de tegenstanders.ff

Hester:rtVoor ons is er weinig van te vertellen. Iwente heeft een sterk team de rest
is onbekend. Ik gok dus op een plaats in de middenmoot.rt

Vinden we je vaak op de tribune bÍj Orion?
Peter: rrVaak ki& ik het laatste stuk van dames 1 en daarna heren 'l . ïk vind het volley-
bal het mooist a1s er combinaties gespeeld worden. Het was jamner dat ik Brother Mar-
tinus niet heb gezien, ik hoorde dat dÍe hier wel goed r^raren geweest. Bij Orion 1etik meestal op Fred !'Ie11ink, dat is een goeie aanvaller en speelt constant. Hij heeft
geen zwakke plekken. Ondat ik zelf ook middenaanvaller ben, kan ik van hem nog veel
leren. rr

Hester ki!<t a1s spelverdeelster natuurli!< veel naar Jacqueline Schimmel. rDie vindik heel goed, maar ook Petra van der Linde en Martje de Vries zijn goed. Het is wel
jammer dat ik niet altijd naar dames 1 kan kigken, vaak moeten we dan zelf spelen.tt
Tjard kij<t het meest naar Pj-m Raterink, die hij het beste vindt van heren 1:ttHij blijft
altijtl doorgaan, de anderen geven te snel op. Avital Selinger is natuurliJk ook een
hele goede set-upper.rf

Hoe gaat je carrière er verder uÍtzien?
Pefer:rrWaarschijnli* ga ik volgend seizoen weg bij Orion. Ik ga in Enschede studeren
en wil daar wel weer volleyballen. Het, wordt daar denk ik bij Harambee, een studenten-ploeg (waar ook Lucas Swennen en Hans Bloem voor gespeeld hebben). ïk wi1 graag ho-
Serop in het volleybal, maar niet aIle dagen voIleyba11en. Bovendien moet ik zien
dat ik het met de studie kan combÍneren.rr
Hester vindt het moeillfi om vooruit te ki3ken. ttlk wil niet al1een vol1eyba11en, er
zijn ook andere leuke dingen. Voor mij is de school het belangri$<ste, maar als het kanbtijf ik graag voI1eyballen. rr

Tjard blUft voorlopig Orion nog wel trouw, want hi.j heeft de HAVO en het y1,10 nog opziln prograrma staan. trlk vind het volleyba1 hardstikke mooi en wi1 wel zo vaak-moge1fuktrainen. Zo af en toe schiet het huiswerk er bij in, maar de proefwerken leer iX aÍtijdserieus. Dan zeg ík het trainen wel eens af, verder niet hoor. Ik probeer zo hoog mo-geli$< te komen in het volleybal, dus wiI ik veel trainen.rt

Hester heeft in haar team veel vriendinnen, r^raarmee ze buiten het volleybal geregeld
mee omgaat. rtDat is wel gezelIig, we kfuken wel eens bij de jongens junioren en Ug an-dere meisjesteams. Ïk zou het weI leuk vinden aIs er wat vaker Íets werd georganiseerd
zoals vorig jaar de PLENS-avond, je leert een heleboel gezichten kennen. óe ràcrean-ten bijvoorbeeld kom je nooit tegen.'l
Tjard zou een eigen sporthal voor Orion wel mooi vinden., rDan heb je geen geklungel
meer met a1 die zaI.en.tr Ook hij ziet graag activiteiten buiten het vo1leyUaÍ om rHet
eindtoernooi vind ik altijd geslaagd."

Bas Bloem.
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Kontributie
i. De verenigingsccnlribuLie wordt per kalenderjaar door de leden betaald en al-s

het goed is voor de hieronder vermelde data
2. De verenigingscontributie is afhankeli$< van bepaalde leeftijdsgroepen en van

de categorie waarin het 1id is ingedeeld.
3. Nu het jaar 1986 is begonnen, is deze mededeling belangri$< voor de ouders of

degenen die de contributie bet,alen voor de kinderen die geboren zijn in 1967
en in 1971.
Deze tïie-6-Ieeftijdsgroepen zijn namelj,lc in een hogere contributiegroep gekomen
en moeten nu dus een hoger bedrag betalen dan het afgelopen jaar.

In 1985 was het : Nu in 1986 is het

A.Senioren geboren voor 1 jan 1967: A.Senioren geboren vóór 1 jan 1968:
f 192,-- Í lgz,:

B.Rekreanten:f,130,-- B.Rekreanten:Í130,--
C.Jeugdleden geboren in de periode C.Jeugdleden geboren in de periode

1 jan 196T L/n 31 dec 19702 1 jan 1968 L/n 31 dec 1971 :

f 150,--
D.Jeugdleden geboren op of na 1 jan D.Jeugdreden geboren op of na 1 jlLn

1971,f108,-- 1p2: f,108,--

4. De betaling van de contributie dÍent als volgt te geschieden:
fndien men Ín 4 termijnen wenst te betalen : vóór 1 maart, 1 mei, 1 september
en 1 november.
BiJ betaling per half jaar : vóór 1 maart en 't september. /
Bij betaling per jaar : vóór 1 maart.

5. Ïndien U de vereniging heeft gemachtigd dit voor U te doen, dan zal de man
van de ledenadministratie zich ook hieraan houden.

6. Indien U de bank opdracht heeft gegeven, dan verzoek ik U het bovengenoemde
bedrag indien nodig, aan te passen.

7. U kunt betalen : per giro op nr 39.57.446 ten name van MEPAL ORIoN.
per bank op rek nr 93.60.37.318 ten name van MEPAL ORION.
Het gironummer van de bank is 809604.

B. Inlichtingen worden U zonodig gaarne verstrekt door R.A. Hofland, Einthoven-
Iaan 17 t 7002 HE Doetinchem, tel 08340 - 33209.

. ATTENTIE:
De contributiebedragen worden jaarli$<s door de Algemene Leden vergadering, die infebruari of maart gehouden wordt, vastgesteld.

copy vaor 22 maart
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Sportschoen en alcoholproef
Op dit moment ziL de helft, van de kompetitie er aI weer op. We kunnen jullie nu
we1 gaan vertellen hoe de diverse verloren wedstri$len verlopen zijn, maar we heb-
ben besloten om een aantal andere gebeurtenissen op papier te zetten. Ze hebben
allemaa1 direct of indirect met volleyba1 te maken. De sfeer rondom een rrwille-
keurigrr damesteam wordt op deze wijze vrij zedeli$< weergegeven.

Cora besloot voor aanvang van het seizoen nleuwe sportschoenen te kopen. Samen
met haar zoon stapt ze bij Claus de winkel bi-nnen. rrlaat moeder de eerste tien
paar maar niet zientt, zegL hijrrrdie koopt ze toch niet.rt
Even later komt Inge binnen en vraagt iets om haar schoenen mee in te wrijven.ffVoor hoeveel?rr, vraagt de verkoopster. ïnge: nVoor allebei.rl

0p 21 september volgde er een toernool dat door ons werd gelronnen. Na de taart
volgden er nog de nodige alcoholische versnaperingen. Toen men eindeli$< huis-
waarts ging stond er een politiecontrole.
Agent 1:rrHoe kunt u zo dom zijn m na zoveel glazen bier
pen?rr Jannie:rr!íat moet ik anders, Ík kan geen poot meer
Bita rijlt met haar van links naar rechts over de straat
richting aan. rrBent u misschien enigszlns bekend met de
een andere agent cynÍ-sch . ttZeker agentrr , zegí Rita. rWat
ten?rl
De derde agent vraagt aan ,

trNou graag. In welke kroeg

nog in de auto te stap-
verzetten. fr

en geeft hierbij ook nog
verkeersregelstr, vraagt
had u graag willen we-

Sylvia :rf!{iIt u een alcoholproef ondergaan?rt Sylvia:
beginnen we?rr

Dames 6

Na de eerste kompetitiewedstriiC zahen de dames nog even in de kantine. Dorry
bestelde zj-ch een bakje patat. trMet of zonder mayonaise?rr, vraagt Martin.
Dorry: xJa. rr

Martin: rrWat , ja. "
Dorry : frJa, Martin. rl

Miriam is met Carolien in gesprek over huisdieren. trsommi.ge honden hebben meer
verstand dan hun baasrtt zegt CarolienrrrAch kom noutt zegt Miriam. Carolien:rfgh,
nee, dan za1 ik jou eens een verhaal vertellen over dÍè hond van m1j.r

Voor een wedstrijd haalt José een paar heel dure sportschoenen uÍt haar tas.
Goh, zegt ïngrid, ttjouw man verdient zeker goed, wat doet hij eigenli$<?rt
José:rfDie zoekL zi-,cl't nu rot naar ziSt sports-hoenen.rr

Ïngrid fietst na de training zonder ticht naar huÍs. Ook zij wordt aangehouden.rrDit is nu de zoveelste keer dat je zonder ticht fietst,r, àegt Oe ageàt, ,,ikdenk dat ik je nu maar eens ga pakken.trlngrid:trDan heb ik toch liever dat u meeen bekeuring geeft.rr

Zo dit was het dan voor deze keer. Als we te zigter tijc weer eens een puntje ha-1en, dan volgt er misschien weI een wedstri]iverslag. (Van pure bliflscnap)-

algemene ledenvergadering 23 mei
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Toernooien
Beste Volleyballiefhebbers,

Hoewel de kompetitie nog lang niet is afgelopen, beginnen de brieven
met aankondigingenr c.e. uitnodigingen, voor de diverse toernooien
alweer binnen te stromen.
In onderstaand overzicht enige bijzonderheden over de tot, nu toe ontvan-
gen uitnodigingen.
WÍI je nader toegelicht worden over een of meer toernooien, dan kun je
je wenden tot Ab Been, te1 34832.

Plaats

AIme 1o
bui ben

Org.ver. : Datum

RAC 30 apr.

Budel VCLedOb 24 en25
buiten nei.
Arnhem Agilitas 3lmaart
binnen

Millingen Aksios 31 mei
a/d RÍjn 1 juni
bu i ten
Helvoirt Swinta 1 lmei
bui ten

Groningen D.K.V. 14 en 15
binnen (div ) juni
buiten ( rest )

RoosendaalBlauwWiL 7 en I
buiten Bermi /Rap. juni
Odense U.I.F. l9t/m20
( den ) april

?

Soest Soveco Bmei
bui ten

Coevorden Vonk 14juni
buiten
bin. (ereD)
Nijmegen BrakkesteinT en I
buiten juni
Gennep SV.Flamln5 10en1 1

buiten go I s
Aalten Bovo 7en I
buiten juni
Kassel KSVHessen 17 / 19
blnnen Kassel mei
Vorden Dash 24mei
bui ten

Groningen Coenders- 21 /22
buiten borg juni
Heino Hevo B mei
bui ten

inschr . voor :

29 maart

23 maart

30apri1

1 april

1 mei

Z5maarL

1 maar t

Z3maart

1 4apri1

1april

1 $april
28febr.

3Omaart

15mei

6apr i I

nat. en distr.
recr.i-ndienldag
nat. en distr .

prom k1 L/m 5e
kI. + recr.

prom.kl.t/m5ek1
jeugd A L/m D

4e + 5e klas
en recr.
divisie L/m
mini t s

niveau inschr. geld:

recr ,T /M divÍsie f,30 , --jun. en asp. f20 ,--
mini-Is f12r5O
lste d:-v.L/m re-
cr.+dames ere-di. f60 r--prom.kl L/m rec. f30,--
meisjes asp. f,15 t--
minirs f 7,50
3e div.t/m 4e k1.f:5,--
recr. indien ldag f30, --
3e div.t,/m recr, f27 r5Ajun. f 22,5A
mi-nirs f 17 r5O
div. t/m recr.

f65 , __

3e div.t/m rec. í60r--jon. en meisjesA idem
distriktsteams 20ODk.r/Leam

1 50Dk. r borg
135Dk.r p.p.

ere-dLv.L/m 4ek1 .f25 t--jun. en asp. Í17 ,5A
f 7,50

ere-div. en
jun. en asp.

1agerf37,50
f27,50

f60 , --
J J) t'-
Í40 , --
f5o, --
J)vt--

f32 ,50
41nJ Jv r --
n4^
J zz, )v
J {)t--

f20 , --
fítrJ |)r"
fi0,--

sen )

jun )

asp. )

(sen)
(jeugd)
(min1'sS

I



Apeldoorn Primavo 7 juni 1mei. prom. kl L /n f 35 , -- (sen )buiten 5e klas fZ5 ,-- ( jun )jeugd fT r50 (minirs)
Zeeland Detac 21en22 lmei lste L/m 4e kt.(NB) iuni recr, fsTr5obui ten

Putte VCdeBerk 18en19 7apri1 divisie L/n f27,50buiten mei jeugd
Meerkerk SVM Tjuni 3Oapril lste divisie L/n f3O,--(sen)buiten mini I s f,1 0, -- (mini r s )

SteenderenWIK 17meÍ l5april lste kt. t/m mi-- f,30,--(sen)buiten recr. f20r--(jeugd)
f10r--(miniIs)Bakkun Bosta / 1 9mei 1 5apriI 1 ste div. T/M 4e fZZ r5Obuiten TheSmash klas

Grave Dynamo 21en22 1OmeL zediv E/n 3eklas f25t--(sen)bulten velp juni jeugd en recr . fl5 , -- ( jeugd )

Wie zijn we?
Een vergaarbak van nieuwe leden.Ondanks onze korte loopbaan bij 0rion
heerst er een fijne teamgeest.
I,íe z$n allemaal vrij nieuw, maar enthousiast t zo enthouslast dat hle
voor een wedstrljd zelfs met negenen komen opdraven!!
Een vaste coach hebben we niet, maar bij de thuiswedstrÍjden worden we
bijgestaan door é6n onze? minnaars, Ííim. Onze dank hiervoor steken we
niet, onder stoelen of banken. Nee, na afloop klimmen we zelfs op de
bank om hem hartelijk te kunnen omhel-zen. 0p deze wijze gesteund klimmen
wij naar de top en strijden om een kampioenschap, vJant een eerste plaats
zíL er nog in. Wie zijn lÍe nu eigenlijk?

Desiree
Marie
liaya-

He nnie

Annemi ek

Gitte
Ine

Agne s

Recordhoudster opslag, met haar is het goed ouwehoeren.
Onze allroundster, voelL zi-ch bekwaam op all-erIei terreinen.
Bijna 55 kg. En dan Feest. Onze kleine setupper komt vrij als
transfer.
Onze nieuwkomer , loopt nog r^rarm, onbekend talent.

Ingeborg:, Onze administratÍef medewerkster, de warming-up schiet er
we1 eens bij Ín.
Loopt met het hoofd in de wolken, staat met druivesuiker als
een blok in het vel-d.
Kan de mond niet houden en maakt ons team lnternationaal.
WordL onze telster, telt voor twee en werkt aan teamuitbrei-
ding.
Onze public relationvrouw, kort maa? krachtig, die we zeker

Groebjes ïÍenie
9090.

niet moeten missen.
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Ove rzicht Distri ktsteams
Hierbij een kort overz:_chl van de verschillende distriktsteams.

lste klasse teams : Hierin hebben we aIleen dames 3. Een degeljjke
middenmoter, met 22 punten uit 14 wedstrijden.
Op kop gaat BoVo met uit 14. Laalste is VolI-
verijs me t 6 ui I 14 .

2e klasse teams : Dames 2A: Met OrÍon 4 en 6.
Beide teams verkeren in de onderste regionen.
Voor D4 ni_et zo verwonderlijk daar dit team in zrjngeheel van de jeugd meteen in deze Ze klas kwam.
Hopelijk slagen beide teams erin om de laatste wed-
str{jden nog de nodige punten te behalen.
Stand: I Viosl 13-22

10 M.0rion614-6
1 1 M.0rion4 14-4
12 Tornadol 14-z

Dames 28 met M.Orion 5 en 7
Promovendus M.0rÍonT doet het ook nu prima, staatop de 2e plaats met 3 punten achterstand op no 1

Vic toria .
Dames5 is zo te zien een inhaalrace begonnen. uit,de laatste 2 wedstrijden werden 3 punteÀ behaard,
waardoor de 'laatste kon worden overgedaan aan peeske
Stand: 1 Victoria 14-ZT

2 M.Orion7
11 M.Orion5
12 Peeske2

3e klasse Leams

Heren 2B; Waarin M.Orion3 speell een mixture van
oude rotten en jonge krachten. De jongens missen
nog wat stabiliteit waardoor een hoge klasseringer dit jaar (nog ) niet ínzíL. Dat er weI degelijk
toekomst' in zíL 1Íeten de heren afgeropen zàteiaag(1 maart) zien tegen koploper sparia. oe eerste setwerd met 1B-i6 gewonnen. De beide volgende sets ver-loren maar in de vierde set kwamen ze prima terug en
wonnen die met 15-8.
Stand: 1 Sparta 15-26

6 M.Orion3 14-16
12 Zios3 14-1

Dames 3C: M.0rion8
rn deze klasse i-s Labyellov2 onbetwist reider met5punten voorsprong op nummer 2. M.0rion8 hangt onoer-aan de middenmoot meL 14-9 en Zios4 is hekkénsluitermet 14-2
Heren 3B: Mepal-0rion4
vorig jaar hras dit team nog kampioenskandidaat. Ditjaar gaan dan toch brijkbaar de jaren tellen. Binnen-kort is het team samen 4oo jaar en spelen ze samenook de 400ste wedstrijd. 0p naar 5oo jaar en de 500stewedstrijd dan.
Stand: 1 Gemini3

2 Marvol
6 M.0rion4
12 Longa5

1 4-24
14-7
1 4-5

1 6-27
14-25!
14- 1B
14-00 t

tl



Heren 3C: Mepal-0rion5 en 6
BeÍde teams spelen dit jaar in een nieuwe opslel-
1ing. H5 kreeg H. v. Haarlem a1s spelverdeler en
Eengeveld aIs midaanvaller erbij. Na een wat moei-
lfik begin draait het, team op vol1e toeren.
H6 is het jeugd(ige) team aangevutd met een paar
rroudererr totten, M.B1oem, J.A11ders en R.Meyer.
Het draait op dit moment ook (onverwacht) goed mee.

4e klasse teams

5e klasse ieams:

Stand : 1 M.0rion5
2 BLok2
3 M.Orion6

Stand:1 Oldenkottel
6 M.0rion9
12 Gro14

Stand: '1 Bovo5
2 14.Orion8
1 1 Vios3
12 M.0rion10

Dames 5D : Mepal-Orion
Opvangteam van nieuwe
getuige de positie op
Stand:1 M.Orion10

2 Pajados2
12 SVD2

Heren 5D: Mepal-Orj_on
Ook ziJ kregen dit jaar

1 4-24
1 4-22
1 4-20

A1 jaren spelend in Dà-
ook ongeveer op de-

. Vorig jaar 5e nu 6e.
1 4-25
1 4-15
15-5

1 4-27
1 4-23
14-7
1 4-3

4-25
3-23
3-4

10
leden. Blijkbaar met toekomst
de ranglijs t .

13-24
1 4-24
13 -0

11
weer een injectie met nieuwe

12 VicCoria2 14-z

Dames 4A: Mepal-Oriong
Evenals in de derde klas ook hier maar óén Orion-
team. Het draait mee in de top, weliswaar op rui-meafstand van de koploper.
Stand:1 KSVl 16-31

2 M.Orion9 15-24
l28oemerang5 14-6

Heren 4A: Mepal-0rion9
Het team van de liefhebbers.
genoeg dezelfde opstelling en
zelfde positie op de ranglljst

Heren 48 : Mepal-Orion I en 10
Twee uitersten hel Este staat op de tweede plaats
met 4 punten achterstand op nummer 1.
Het 1Ode staat op de laatste plaat,s met 4 punten
achterstand op de voorlaatste.

Allebei nog een forse elndsprint jongens en wie weet
Succes en sterkte.
Heren 4C: Mepal-Orion T
Alweer zotn team van heren, enigszins op leeftijd.
Oudste is Lex met zijn 43 jaar en de jongste Hans met
slechts 30 lentes. Maar zoals gezegd de oudjes doen
het nog bestt zo ook hierl heren/ trotse koploper sa-
men mef Bravol. Zou het ze dan dit jaar wel 1ukken
nadat vorig jaar het kampioenschap op een rrhaarrr na
gemist werd.
Stand z 1 M.0rÍon7

2 Bravol
12 Zj-os4

t2



1eden. Spelen met groot plezier , net aIs de rest.
Promotie zit er voor hen niet in en degraderen kunnen
ze niet. Dus Iekker rusbig spelend blazen ze hun partij-
t je mee. De bl-essures zijn nu wel voorbij heb ik gezien.
Kunnen ze zich eindelijk ten vo1le ontplooÍen.
Sland:1Huevo213-23

B M.Orionil 13-7
i2Rhoda2 13-0

lnschrijfformulier
Vorig jaar is in september/oktober aan alle leden van Mepal/Orion een nieuw in-
schrijf formulier ui tgereikt .

Jammer genoeg hebben een groot aantal leden hierop nog niet gereageerd, zijn het
formulier kwÍjtgeraakt of hebben het vergeten i-n te vullen of in te leveren.
Vandaar, nogmaals deze oproep om het alsnog te doen en het formulier uit de 0R10N
EXPRES te halen, dit in te vullen en in te leveren bij R. Hofland, Einthovenlaan 17

7002 HE Doetinchem.
Iríaarom ? zuLL u zi-ch misschien afvragen.
Heel eenvoudig. Vele gegevens van onze leden 2ry1 niet meer bekend of zijn fout.
Wanneer bent u lid geworden? In 1968 of nog eerder?
U bent verhuisd en heeft het ons niet doorgegeven.
Uw telefoonnurnmer of postcode numner is niet bekend of is fout.
Uw geboortedatum klopt niet.
Hoe wilt u uw betalingen afhandelen? Automatisch door de verenigÍng of wilt u dit
zelf tn de hand houden?
Betaald u per kwartaal, half jaar of jaarlij<s?
Al1emaa1 gegevens die bij ons ontbreken, maar we1 erg belangri]< zijn.
Mogen wij u vragen om uw medewerking te geven?
AIs u nog geen inschrijfformulier van MEPAL/ORION (herkenbaar aan de duif) heeft
ingevuld, doe het dan alsnog en lever het bij mij Ín.
Ik ben u dankbaar en de ledenadministratie is dan up to date.

Ruud Hofland.

copy voor 22 maart

l3
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Protest of bezwaar
De Nationale Straf- en Protestkommissle heeft naar aanleiding van ervaringen
uib voorgaande jaren een aantal belangri$<e mededelingen met betrekking tot de
gang van zaken rond het indienen van een protest op schrift gesteld. Er is dui-
deli}< verschil tussen een PROTEST en een BEZWAAR, ni-et alleen inhoudelig<, rraar
ook in de behandeling (welke instantie) en ....financieeI gezien.

1. Een protest kan a1len betrekking hebben op venneende onjuiste toepassi-ng
van spelregels (spelregelboekje).

Bezwaren tegen de toepassing van reglementen e.d. moet u kenbaar maken bij
de instantie die met de uitvoering van die reglementen is belast, in het aI-
gemeen dus de betreffende sektie, het distriktsbestuur of het hoofdbestuur.
Zie hiervoor het Nationaal Huishoudeli;k Reglement of het Distriktreglement.

2. El-ke aantekening op het wedstri]lformu1i-er waarin het woord TTPROTESTT wordt
gebruikt, geldt als protestaantekening en wordt dienovereent<dil§Efin behan-
deling genomen.

3. Een eenmaal- ingediende protest kan niet meer ingetrokken worden.

4. "]I99I@" schrifteliSk of telefonisch protest aantekenen met de mededeling
dat nader bericht nog zal volgen, is niet moge1i3k. Een dergeli]<e mededeling
wordt steeds a1s protest in behandeling genomen.

5. BU$<I uit de tekst van de schrifteli$<e of mondelinge protestmelding zeer dui-' delij< dat de omstreden beslissing niet volgens de protestprocedure kan worden
aangevochten (zie punt 1 ) dan is de ProtestkommissÍe in bepaalde gevallen na
overleg met de vereniging bereid deze melding niet a1s protest te beschouwen
en dus ook niet te behandelen. Elk geval wordt apart beoordeelt; een derge-
Ii!<e soepele opstelling van de Protestkommissie is echter geen recht.

Behalve ingeval van aantoonbare overmacht of kenneli]<e redeli$<e omstandighe-
den leidt het niet of te laat (later dan 3x24 uur na de wedstrijCdag) inzenden
van de verplichte schrifteli$<e toelichti-ng tot niet ontvankelij< verklaren van
het protest. Het kost, niet als elk afgewezen protest, toch Jf100,--.

Een enkele maal bli&t achteraf, dat een aantekening op het wedstrijCformulier
waarin het woord IIPROTESTTT voorkomt, toch niet als pràtest in de betekenj-s
van het Protestregffi-is bedoeld. Meestal zendl àe vereniging dan ook
geen toelichtingin. 0p grond van die aantekening wordt dan echler wel de behan-
delingsprocedure gestart. Indien de vereniging direct na heb eerste bericht
van het openen van de behandelingsprocedure duideli$< en schrifteli]< uiteenzet
wat er precies aan de hand was en verzoekt de behandeling a1s protest alsnog
te stoppen, zaL de Protestkommissie van geval tot geval een beslissing ne*eÀ.
van een RECHT van de zlide van de vereniging is geen sprake !

Reageert de vereniglng pas na bekendmaking van de (negatieve) uitspraak met eenuiteenzetting, dat er eigenli$< geen protest was beOoeiO en met het verzoek debeslissing te herzien, dan wordt daarop niet ingegaan. De kosten zul-Ien echter
wel moeten worden betaald.

A

7.
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8. Uit de toelichting brj het protest moet duidel[k blJgken welke spelregel niet,
juist zou zigt toegepast.

9. Een protest dat niet terecht is, moet toch volledig worden afgehandeld. Er
volgt dus ook een kostenoplegging. Eenvoudig admlnistratief afdoen is niet mo-
geli]<.

10.Het adres voor alle correspondentie over protestzaken is het Bondsbureau in
lríoerden, dus nÍet het distriktsbestuur of distriktskantoor, DSA of DSW.

Laat de teleurstelling van vele verenigingen in de afgelopen competitieseizoenen
een les zijn. Bestudeer het geldig reglement (zie Vademecum Volleybal) grondig en
inslrueer de aanvoerders, coaches enz. goed!!l

De behandeling van protestzaken is nu eenmaal een zeer formele zaak, waarbij wei-
, nig ruimte is voor rrik had gedachttt of Itik bedoelde eigenli$<tr. De rekening wordt

toch gepresenteerd en ... u bent ontevreden .... doch, helaas ! , UW EIGEN SCHULD.

copy voor 22 maart

adressen bezorgers

I/Íifi 1 Nicole Behr, van Karnebeeklaan 6

!ÍrJk 2 Paul en Jeanine Schotanus, VondelsLraat 230
Bouke Bresser Swammerdamlaan 25
Helga Langkamp, StevÍnlaan 38

WIÍ{ 3 Luc en Eric l'Íortelboer, Schimmelpennincklaan 9

WrJ< 4 Monique Stoverink, Kastanjelaan 44

!fd( 6 Marco Boone, Salemate 44
Anita Verburgt, Onstein 13

!frÍ< Z Ab Been, Burg. de Bruynstr. 66

Wl"B 9 fam. Mensert, Arubastraat 3
fam. Gerritsen, Grevengoedlaan 32
fam. te Li-ndert, Coopstraat 33
Claudia Derksen, Loolaan 11.
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Vuurwerk in Assen
Met gtote regeTmaat behaaTde Orion de afgeTopen jaten het ene nationaLe kampioen-
échap na het andere blj de jeugd. Ook dit seizoen:s àet weer raak en bewfist Orion
opnieuw dat de jeugdafdeTing tot de afiersterkste behoort in ons 7and. Niet a7-
Teen de vetdienste van de mensen in het veld, maat zeker ook van de ttainers,
coaches en de bestuursTeden van de jeuSdafdeTing.
De neisjes juniorea rejsden op 4 januari naar essen.

SMorgens vroeg om 7 uur waren we allemaal preceni om te vertrekken naar Assen.
Door de slechte r^reersomstandigheden duurde de reis langer dan de geplande 2 uur.
Het werd nu 2 uur en 3 kwartier. Moe en stijf van het zitten in de auto, werd
snel omgekleed en hiarm gelopen.
Onze eerste wedstrijrl was gepland om 10 uur en we arriveerden pas om kwart voor
tien.
Het warm lopen heeft ons erg goed gedaan. In onze poule wonnen we aI de drie
wedstrij«ien met 2 sets en werden eerste in de pou1e. Deze plaats gaf recht op een
plaats in de finale poule.
Ook Havoc, ATC en Argus kwamen in de finale. Onze eerste wedstrijd tegen Havoc
wonnen we en ATC de getipte karnpioen was de volgende
In deze wedstriiCen hadden onze supporters het moelljj<. Onze supporters zaten pre-
cies tussen die van Argus en ATC. Maar te horen waren de onze. Deze wedstrilC won-
nen we duideti;k. Dus onze taak was nu: Een set winnen van Argus, onze laatste te-
genstander. Maar wat ging dat, moeili$<. De eerste set wonnen we uiteindeli$< met
16 - 14, dus l^Iaren we kampioen. Alleen pikten we de tweede set ook nog.

Nu konden we naar huis terug. Onder weg werd in Zwolle nog even gestopt om aante sterken.
Bij aankomst in de sporthal in Doetinchem, om 11 uur rs avonds, werden we verwel-
komd door het bestuur en weer onze supporters. Eén supporter had zelfs nog vuur-

woord door de voorzitter, kregen we namens Mepal 3 wijngtazen aangeboden.
Daarna nog gezellig nagepraat en geborreld. Ook de Gelderlander en de Graafschap-
bode waren er. Daarna moe maar voldaan naar huis.

Harteli$< dank nog aan team, coach, supporters en bestuur.

Groetjes,
een fan.



Vergissen is menselij k
Een geweldige tactische vondst van het bestuur ligt aan onze kopposi-
tie ten grondslag : na jarenlang heren 4 geweest te zijn werden we dit
jaar gedegradeerd tof heren 5.

Dab steekt natuurlijk I nimmer begonnen r^re zo gemotiveerd aan een sei-
zoen om dmv promotie het verloren gegane terrein terug te winnen (o-
verigens:0p trainen laten we het huidige heren 4 meestal winnen lden-
ken zij tenminste dat ze echt beter zijn en dat motiveert hen volgend
jaar om alles uit de kast t,e spelen als zij dan heren 5 zijn!)

Onze grootste verdienste is dat víe ons geweldig aanpassen aan het ni-
veau van de tegenstander ; is die goed, dan draaien wij beter ; is die
slecht , dan spelen w§ zo mogelljk nog slechter, (menig scheidsrechter
vroeg na afloop aI: Staan jullie bovenaan?)maar we winnen we1 even.
Onze grootste concurrent is nu Blok 2 (op 2 punten). Ze zljn onlangs
2 keer per week gaan trainen om nog kampioen te worden.
Maar ja, vergissen is menselijk.
Oook heren 6 geeft zíchzel-f nog een kans (op 4 punten); jeugdige over-
moed zul1en we maar zeggen.
Nieuwsgierig geworden wie dat stelletje ongeregeld van Coach líi1co Bon-gers zrjn ? Hier komen zei DÍck Snippe, Hennle van Haarlem, Theo Hugen(spelverdelers), Fred Hengeveld, Coen rrCarnavaltt Ziekenoppasser (mid-
denaanvallers)r Hans Lassche, Hennie Frijling en Rob Bouman(buitenaan_
vallers ) .

Nieuw embleem
In de vereniging z;jn nog enige scheidsrechters die met een oud scheids-
rechtersembleem lopen. Van distriktzijde is ons medegedeeld dat deze niet
meer geldig z:jn. De scheidsrechters die inheL bezLb z:jn van een oud
embllem kunnen dit kosteloos laten omruilen op de eerstkomende sektÍe-
raad vergadering. \
tíillen de scheidsrechters die een oud embleem hebben en een ni-euw wi1-
1en ontvangen dit opgeven aan Antoinet,te Hoflarid, zij zal dan tegen in-
levering van het oude embleem een nieuw embleem verstrekken.
Ïíij wijzen erop dat met ingang van het nieuwe seizoen het oude embleem
niet meer geldig is en dus nÍet meer gedragen mag worden.
0m elk misverstand in deze te voorkomen volgt hieronder de omschrijving
van het nieuwe model embleem.
0ranjer66ffi?teondergrond;dezwarLeondergronggehee1voor-
zien van oranje bies. Boven de leeuw is gesteld: ARBITER-NEVOBOr ter-
$njl onder de leeuw NEDERLAND in boogvorm, zoals het embllem aan de on-
derkant is gevormd, is vermeld. Arbiter-nevobo en Nederland zijn wit
van k1eur.
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Hie kiek oe an
rrHie kiek oe 3p t il
Maar herkent U deze man.
Vanaf t981 bij de jeugdlrjn.
AIs scheidsrechter kan het ook zrjn.
Hij had echter 24 jaar een baard
Geen wonder aIs Uw geheugen U verlaat
In Enkhuizen twee jaar geleden
Was de baard aI bijna afgesneden
De mei-sjes werden echter geen kampioen
Dus hoefde Nico aan de baard niets te doen.
In Assen, eind vorig jaar
Kregen ze het weI voor elkaar
In de hal daarom niet gedraald
Gelljk de baard er af gehaald.

Karin en Willy durfden het niet aan
Nico heeft het toen maar zet.f gedaan.
De omroeper meldde het Ín geuren en kleuren
0nopgemerkt kon het daarom niet gebeuren.
Orion kampioen ten koste van baard werd gemetd.
En zo ook in de krant vermeld.
Nico hoe voelt het nou?
Het is we1 r^Íennen, vooral met die kou.
Toch laat ik hem waarschijnlijk niet meer staan
Hoe wel ik nog regelmatig de kam erj.n wil slaanïk ben hem in die 24 jaar nooiL zat geweest
Het scheren bij het kampioenschap was wer een feest
Hoe kijken Dinie en Karin er nu tegenaàï-
Wel Karin vindt het mooier staan
Dinie moest steeds kijken of ik het r^ras
Maar ook zlJ is nu wel in haar sas
Bedenk zij hebben mij nooit zonder baard gekend
Voor hen ben ik nu een andere vent.

Van Dalen Als echte vandalen
willen ze de punten
een verjongingskuur
door enkele ouderen
zo proberen ze zich

Met Erik en Cartouche op
Jaap t s hoge sprong in de
Sven en Paul voor de 2e
Jos voor de middenaanval
en Hans aanval is amper

binnenhalen
ondergaan
bijges taan
hoger in te schalen

bu i ten
kui ten

ba1

te stuiten.
Sacco komt zelfs vanuit Nijmegen
op elke training kom je hem tegen
Pim traint ons, niet te krap
Henk belast met het aanvoerderschap
en coach Bert dient alles te overwegen.

Heren 3 heeft zich nu aan U gepresenteerd
op trainingen wordt veel bijgeleerd
op zaterdagen wordt wekelijks gespeeld
Soms worden de punten gedeeld
Nu is het wachten tot het promoveert.



Netjes in het pak
Het tweede damesteam van Mepal-Orion dat dit seizoen voor
hel eerst uitkomt in de derde divisie, heeft ook in deze
klasse t,ot vo11e tevredenheid van trainer Theo Boekhorst
nog niet kennis gemaakt met een nederlaag. Trots voeren
onze dames de ranglijst aan en kijken reeds uit naar het
kampioenschap. Voorbarig ? Nee hoor, aIIeen pessimisten
houden rekening met een streep door de rekening. De manier
waarop dames 2 alIe tegenstanders verslaat, getuigt van
grote kwaliteit en kan aIleen maar uitmonden in een tite1.
Drukkerij Weevers B.V. uit Vorden toonde zi.ch betrokken bij
ons tweede team en schonk spontaan een fraaie serie trai-
ningspakken. Voor die tijd liep het team er op ztn zachtst
gezegd nogal rommeJ-ig bij in diverse soorten truien sweaters
en andere trainingsartikelen. Dankzi j drukkeri j !,leevers Io-
pen de kampioenen er straks pico bello bij. 0p de foto staan
v. I . n. r . : Marian Weerdmeester , Saskia Booy, MareiIIe te Win-
ke1, Petra WelIink, Irma SmidsLra, Winnie Harmsen, Kari_n
Steenbreker, Ina Gerrits en trainer/coach Theo Boekhorst.
Thea Kranenbarg (niet op de foto) completeert het team. Dames
2 speelt veela1 gelijktijdig met heren 1 op zaLerdag. Kom eens
een kijkje nemen achter het gordijn.

foto: Muhlradt, Doetinchem
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INLEVEREN BIJ:

R. A. Hofland

Einthovenlaan 17

1O02 HE Doetinchem
Ondergetekende meldt

NAAM en VOORLETTERS :

ADRES : POSTCODE: .1'II00NPLAATS:.

MAN/VROUW r,'.fk meld mij aan voor :KOMPETITIE / nEfnEnffEF / MINI VOLLEYBAL *.

GEBOORTEDATUM:. AANMELDINGSDATIIM: . . (uitsluitend per kwartaal).

Ik wens de kontributie te voldoen : Per jaar / half jaar / kwartaal i'.

TELEFOONNUMMER :

Ik ben nog 1id van een andere sportvereniging ? Ja / neen 'l'

Zo ja , welke vereniging ? . . Welke sport :

Ik ben in het bezlt van sportdi-plomars:

Ik heb ervaring in sporLbegeleiding t Ja / neen * .

Ik ben bereid eventueel een functi-e binnen de vereniging te vervullen Ja / neen x'

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart U te hebben ontvangen een kort
uittreksel van de voornaamste bepalingen van de Statuten en het Huishoudelljk Reglement.
Tegen kostprijs zijn deze blj het secretariaat verkrijgbaar.

CONTR]BUTIE
Bijgaand ontvangt U een overzicht van de contributiebedragen.De bondscontributie is hierblj
inbegrepen.Ten behoeve van de automatische inning gelieve U onderstaande incasso-machtiging
in te vullen.Hiermede bespaart U de vereniging veel werk en extra kosten.lndien U met een
verrichLe afschrijving niet accoord gaat,kunt U binnen een maand aan uw bank of aan de
P.C.G.D. opdrachL geven het bedrag op uw rekening terug Le sLorten.De machtiging kunt U te
a11en tijde weer inLrekken.

AFMELD ] NG

Deze dient schriftelijk aan het secretariaat te geschieden en kan a11een m.i.v. het eerst
volgend kwartaa1.D.w.z. per ljanuari, 1 april , 1 juli of I oktober.

BELANGRIJK
Indien U kompetitie (geldt ook voor minirs) wilt spelen ,dient U gel{jktljdig met dit
formulier een RECENTE PASFOTO in te leveren.

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld te .
de . . (datum)

Handtekening ouder of voogd: Handtekenlng:
(alleen voor leden beneden 18 jaar)

MACHTIGING
Ondergetekende :

Banknummer : PostrekeningnuÍnmer :

Verleent hierbjj tot wederopzegging aan volleybalvereniging MEPAL - 0RÏ0N te Doetinchem
om van z1.ln / haar bovengenoemde rekening bedragen af te schrijven betreffende
contributle per KI^JARTAAL / HALFJAAR / JAAR 'r.
Datum : .

'F Doorhalen hetgeen niet

VOLITYBAL

zich als 1id van M E P ON:
ROEPNAAM:

20

van toepassing is.

Handtekening:

INGSFORM

I


