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Voorwoord
Het einde van het seizoen tB5 - 186 nadert met rasse schreden en dat betekenl
natuurlijk even inventariseren. Ons eerste damesteam behoort gelukkig nog

sleeds tot de Nederl-andse volleybaltop, een tweede plaats achter Olympus en

een plaats i-n de bekerfinale zijn goede presLaties van de dames van Rene Striek-
wold, die als trainer aanblijft. Volgend jaar weer op jacht naar de hoogste eer.
De heren missen volgend sei-zoen het Europa-Cup toernooi. ZLj kwamen in de wed-

strijden tegen AMVJ, Voorburg en Animo net te kort, Trainer Adrie de Wilde volgt
de naar Bovo vertrekkende Leo Groeneveld op en zal proberen om Mepal Orion in
ieder geval weer bij de top-drie te krijgen.
Dames 2 zorgde voor de opvallendsLe l4epal Orion prestatie door ongesl-agen het

kampioenchap binnen te halen. Zij verloren slechts t-wee setjes en lieten i-n

oefenwedstrijden tegen hogere teams ook hun kl-asse zien. Trainer Theo Boek-

horst gaat na twee promoties zi jn heil el-ders zoeken. Ook heren 2 Lr'.tiner Henk

Iríagenvoorde stopt, na twee promoties bij onze club. Beide trainers hebben ambi-

tÍes om een eerste team te leiden. We zien ze vast nog wel eens in de sporthal.
In di-t zesde nummer van de Expres vinden jullie een interview met Roel Booy, die
als voorzitter afscheid neemt van Orion na een zeer lange periode. Verder houdt

het bestuur ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en had Peter Geiten-
beek opnieur^Í een (commissle)lop-gesprek. Enkele herenteams klommen in de pen,

waarvan heren 4 uiteraard volop belangstelling van ons krijgt. De leden die nog

zin hebben in een toernooi vinden vast een geschikLe gelegenheid j-n de vermelde

lijst. Het volgende nummer verschijnt rond de tiende in mei, dit in verband met

de algemene ledenvergadering op vrijdag 23 mei bij Wildenbeest. De inhoud be-

taat voor het grootste gedeelte uil irrformatie m.b.t. de vergadering. Copy voor

het laatste nummer is welkom, graag voor 1 juni.
A1s jullie dit nummer hebben doorgeJ-ezen, zijn ju11ie vast enkele verzoeken

tegengekomen om vacante functies binnen de vereniging te bekl-eden. Ook bij het,

clubblad is allijd aanvulling welkom. Dus als je interesse hebt om te schrijven,
te fotograveren, te tekenen of te helpen in de organisatie kun je bij een van

de redactiel-eden terecht. Dus heren en (vooral) dames en jeugdleden: meld je aan.

Veel succes in de laatste wedstrijden en loernooien en hopelijk volgen meer teams

het voorbeeld van dames 2. ( Is heren 5 a1 kampioen ? )

Bas Bloem.



Roel Booy stopt bij Orion
Binnenkort zaf het Boog-tfidperk blj Orion worden afgesToten. Een periode, die Roel
Boog in '70 begon a7s speTer en in de Toop van de jaren werd uitgebreid met affer-
Lei functies op afferfei niveaus.
Vanaf ,72 is Roef bestuurslid geweest, vanaf '74 als voorzitter. En dat blj een
vereniging dle a7 jaren met zo'n 600 feden op veJe fronten een behoorTljk woordje
meespreekt.
Twee top-eredivisie teams, Europa-cupduels, een fTorerende jeugdafdeling, zo'n 20
seniorenteams, een grote recreantenafdeTing. Sportieve uitschr.ete-rs: de nationaLe
kanpioenstitels bfi de jeugd, de tweede (heren) en derde (danes) plaats in een Eu-
ropa-cup toernooi en het Nederfands Kampioenschap van dames l- in '84.
Kortom, een vereniglng van naam en dat betekent voor een voorzitter dat er dage-
7fiks werk aan de winkel is. Werk, dat daor de Nederlandse VoTlegbalbond werd ge-
waardeerd met een onderscheiding: Piet Rjjksen reikte tijdens de receptie t.g.v. de
behaal-de ,'dubbef" van dames 7 de Erepenning van de NeVoBo uit. Eeen gesprek met de
vertrekkende voorzztter.

In een eerder verschenen interview zei
je: "Wat vroeger makkeli3k was , wordt
moeili3ker".Kun je daar nog eens op 1n-
o=an?

RoeI:rrIn de beginperiode van mijn voor-
zi-Lterschap kon en moest ik me met
veel- zaken bezlghouden. Nu vergt het
lidmaatschap van het besluur meer spe-
cialisme, delegatie en coördinatie.
Vroeger haal-de ik de advertenties op
voor heL cl-ubblad, dan zeLLen we een
advertenLie met plaklet,t,ers in elkaar
en stencil-den het biad ook nog. Nu zit
daar een hele PR-commissie achter.
Dit, zijn taken geworden, die absol-uut
niet meer in een besluur thulshoren. Er
komen andere taken voor in de plaats,
zoal-s de contacten met, de zakenwereld,
de sponsoring, de organisat,orische toe-
name van het wedstrijdwezen, de Europa-
cupdeelname. Ook het districtsoverleg
neemt loe. Bovendien is Mepal-Orion
enorm gegroeid, toen ik kwam waren er
maar zotn 150 leden. Als besluursl-id
kun je de handen niei meer vrijmaken
voor hel zoeken naar lijnrechters ofl
het, ballenoppompen. Veel werk moet wor-
den overgelaten aan commissies. Een an-
der voorbeeld van dil groeien a1s cfub
is de entourage bij de wedstrijden. I,{aar
eerder éón lelbord en één persoon aan
de kassa voldoende !.Jaren, staat nu een
heel leam medewerkers klaar.It

Door Bas Bl-oem.

Al-s volleyba1Ier is een wedstrijC een
uitlaatklep. Waar vindl een bestuurs-
Ild de voldoening van zijn werk?
Roel:'rHoewel ik minder fanatiek de
wedstrijCen beleef, vind ik het leuk
als de Orionteams wi-nnen. Dat wi1 niet
zeggen dat ik er nu minder bij betrok-
ken ben, maar kan wat meer afsLand ne-
men. Je gaat meer relativeren. AIs een
team terecht verl-rest, komt hel nogwel
eens voor, dat een scheidsrechter heL
heeft- gedaan. Als je verlies kunL ac-
cepleren, ben je goed bezt-g, dan is dat
geen ramp. Ik ben we1 eens teleurgesteld
a1s een wedstrijd op werki-nzet verloren
wordt. Dan denk ik: daar is door veel
mensen van a11es aan gedaan en dan gaan
ze zo makkeli3k de boot in. Die mensen
verliezen dan minder dan ik. Maar om op
de vraag terug te komen, je voldoening
haal je uit het gehele gebeuren. Het or-
ganisatorische vl-ak is niet zo simpel, het
nedstrijCwezen, de teamsamenstellingen, de
scheidsrechtermateri-e. Hoewe1 je het nÍet
iedereen naar de zin kunt maken, sleekt
het allemaal goed in elkaar. Dat iemand
liever om half acht speelt in plaats van
om negen uur zuf je altijd bliyven houden.
Voldoening geefl ook momenlen waarop je de
hal binnenkomt en je zíeL tn de hal wedstrij-
den waarbij jeugdteams of de competi-lieteams
op donderdagavond met plezier aan het bal-
'I an z'i in lrf !rr !+r.



Hoe ervaart een voorzitter de top-successen van zijn vereniging?
Roel: trDe teams leggen de prestaties neer en a1s bestuurslid heb je daar de
mogelijkheden voor gecreëerd. Dan ben je dus goed bezig geweest met bijvoorbeeld
het aantrekken van trainers. Je bent er natuurlijk altijd bij betrokken, aI is
het slechts met het accoord gaan van adviezen. Het bestuur heeft een behoorlijke
vinger in de pap als het gaat om het uit,zetten van de lijnen. 0p het moment van
het behalen van een succes, beleef je dat niet zo direct, je bent blij met de
meute. rr

De commissie-top gaat straks een stuk werk van het besLuur overnemen t.a.v. de
t,opteams. Een plan dat o.a. bij jou is begonnen.
Roel: rfDe zaken die door deze commissie geregeld gaan worden, ho:"en niet meer
bij het bestuur op tafel. De kennis houdt op een gegeven moment op voor bestuurs-
Ieden, dan moeten specialisten het overnemen. AIs voorzitter probeer je dan dejuiste mensen op de juiste plaatsen te zetten. Vorig jaar rond deze tijd, was er
de bezetting niet voor. Nu staat er een groep mensen voor klaar, waarvan je zegt:je hebt ons vertrouwen, doe je best,. De cormrissie kan in vrijheid handelen, zonder
dat je ze na hoeft te rennen. Nu is de tijd rijp om er mee te starten, evenals
overigens zorn drie jaar geleden, toen er ook bekwame mensen rondliepen. Vorig
jaar lag het gewoon moeilijk. Er was vrij laat een sponsor en moesten we bijna
stoppen met de top, nu kun je gaan uitbour^ren voor de toekomst.
De komst van Mepal was eind vorig seizoen een hele verademing, daar was ik
echt blij mee. Anders was Orion een heel andere weg ingeslagen.il

Hoe overzie je je voorzittersperiode?
Roel: rrDoor de ontstellende toename van leden bleef 0rion organisatorisch steeds
achter de feiten aanhollen. Dan was je achteraf bezig om werk te herstetlen. De
groei is inmiddels ingehaald en ben je bezlg met beleid. Je zeL je lijnen uit en
geeft leiding. Voor mij persoonlijk tigt er een eÍndpunt, ik kan er nu ultstappen-
de invulling van de diverse lijnen draait nu wel.
Het, eindpunt lag er voor mezelf eigenlijk aI eerder, maar als vereniging waren we
nog niet zover, ik wilde er toen nog niet uitstappen. Dit, seizoen dien 1k mijn
termijn rustig uit, a1Ies draait. Dat betekent nÍet dat er niets gedaan wordt,
het bestuur breiden we uit naar dertien man. Voor verschillende posten zijn we
momenfeel mensen aan het benaderen.tt

líat vindt RoeI Booy van zijn leden?
Roel: "Tja, je hebt zoveel soorten leden. Die leven allemaal in de rottige
omstandigheid dat er bj-nnen de vereniging te weinÍg band is. Geen clubhuis waar
men elkaar treft. Die ontmoetingsplaats mist Orion duidelijk. De teams die op de
donderdag spelen hebben een band met elkaar, maar bijvoorbeeld niet met de teden
die een week later in de hal spelenl daartussen is geen contact. De belang-
stelling bij de gezamenlijke activiteiten is slecht te noemenr rr.u.v. de kader-
avonden, die m.i. moeten uibgroeien naar ledenavonden. Er zijn nog teveel leden
die alleen maar voor het volleyba1 komen. Zij redeneren: ik betaal mijn contributie
en voor de rest zal het me worst wezen. Echter: je bent niet alleen voor jezelf
Iid, je moet ook beschikbaar zLjn voor de club.tt

frAls bestuur word je we1 eens benaderd met sommige zaken, waarin je dan een stand-
punt moet innemen. Als voorzitter doe je dan een uitspraak in die kwestie, dieje dan persoonlljk wordt aangemeten. Dat is natuurlijk onjuist.
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Op dat, moment ben ik woordvoerder van het be-
stuur. Ook vind ik, dat er l-eden rondlopen(ge-
lukkig een minderheid ) Oie achteraf commentaar
hebben op iets, waarmee ze tevoren niet gecon-
fronteerd wilden worden. Er wordt dan te mak-
keliSk afgeschoven en nauweli3ks stilgestaan bij
het feit dat de mensen die de handen uib de
mouwen steken ook hun vrije tijC erin steken.
Kritiek geven is heel- makkell$<, als bestuurslid
leer je vanzelf om daar boven te staan, hoewel
het dan wel minder prebtig wordt. Kreten als
rrwaardeloos bestuurtt ziSt onterecht. Een beel-
je meer begrip en acceptatie kan echt geen
kwaad. Met vol-wassen mensen moel je bepaalde
zaken niet als kleirre kÍnderen gaan behandel_en.I

Hoe definit.ief is je stoppen?
Roel:rf Voor mijzelf is de zaak af gerond en stop
ik. Ik zou bijvoorbeeld geen funclÍe in het, be-
stuur ambiëren, ik heb zotn beeLje alles at ge-
daan. Getraind, gecoached, gefloten etc. , ik
heb nog niet als penningmeester gewerkt, maar
daar wel volop ingezeten bij het opstellen van
begrotingen e.d.. Wat ik wel ga doen, weet ik nu
nog niet, ik neem eersl ruslig afstand van de
zaak, Ik kreeg onlangs al een teleicontje om er-
gens voorztLLer te worden, maar Caar neb ik op
dil moment geen behoefte aan. In de 1--oekomsf, ver-
schijn ik misschien wel- bij een cf anCere club,
want mrjn inLeresse in de spcr-t blijf:. Bij Orion
sfop ik bewust, hoewel ik de wedstr.Ljden nog wel
zal bezoeken.'t
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VÍat, wil je je opvolger meegeven?
Roel:rrVoor hern of haar llgt er een andere organi-
satievorm Le wachten, dan Loen ik begon. De nieu-
we voorzit,ter krijgt in elk geval voldoende kwali-
leit tot steun " Orion i-s klaar om door te gaan en
zal moeten proberen de huidige positie uit le bou-
wen. Regionaal ligt er nog terrein braak, daar zal
Orion aan de slag moeten gaan. Veel hangt naluurliSk
af van de persoonli.Ske capaciteiten van de komende
voorzitLer, L.a.v. het coördineren v.d. taken die
de commissies uitvoeren.

Tot sl-ol:
Roel:frIk hoop dat de vereniging regionaal en nati-
onaal sterk zal blijven en zijn naam hoog houdt. Het
is voor de club goed dat er een ander verschijnt.
Misschien is het even ïrennen. In de achterliggende
perlode , waarin tijd en energie gestoken moest r^Íorden,
heb ik , gelukkig voor de vereniging van huis uit de
medewerking gekregen. De ene keer werd dat wel eens
makkeli;ker geaccepteerd dan de andere.
Ik kijk terug op een lange periode met prettige en
minder prettige momenten. De minder pret,tige hoop ik
snei te vergeten, de resl blijft hangen en dat is ge-
lukkig níet niks geweesL.rr



Nieuwe opzet bestuur rond
Zoals in de vorige Orion Expres al werd aangekondigd zijn eind maart de bespre-
kingen over een nÍeuule opzet van het bestuur van Mepal/Orion afgerond.
De plannen hebben de warme instemming van alle bestuursleden gekregen. Ieder-
een heeft er de beste verwachtlngen van.

Waar gaat het om? Het is de bedoeling dat een groot deel van de werkzaamhe-
den, en dus ook van de bevoegdheden, verlegd wordt naar verschillende commis-
sies. Díe zijn beter in staat alert te reageren en snel met kennis van zaken
te besl-issen.

Daardoor krijgt het bestuur (eindeli!<) tijd om echt te besturen, de grote lijnen
in de gaten te houden en de activiteiten van de verschillende commissies te co-
ordineren, dat wil zeggen goed op elkaar af te stemmen.

Voor die coördinatie is het nodig dat elke cornmissie met één persoon in het
bestuur vertegenwoordigd is. Dit maakt so wie so aI uitbreiding van het aantal
bestuursleden noodzakelil<. Daarnaast is er behoefte aan versterking van het be-
stuur met enkele mensen die een specifieke taak toebedeeld kri§en.

Het nieuwe bestuur van Mepal /Orion gaat er dan als volgt uitzien:

Voorzitter: Voorzitten van bestuurs- en jaarvergaderingenl het geven van fei-

-'ftg 
aan de vereniging; delegeren van taken; representatie van de vereniging;

woordvoerder van de vereniging.

Sgcretaris: Agenderen van vergaderingen; verwerking van inkomende en uitgaande
post I bijhouden/controle actielijst.

Penningmeester: Voeren van de boekhouding; budgetbewaking; maken van begrotin-
gen; perÍodiek rapporteren t.a.v. de financiële stand van zaken.

Tweede secretaris: Notuleren van vergaderingen; assisteren en vervangen van deffi
Tweede penningmeesler: Bilouden ledenaCminist:ratie; ccntrÍbulre-inningl kassa

bij t,huiswedstrijden .

Al-gemene zaken: rooster verdeling zaalaccomodaties/trainingsrooster en controle
hieropl toezicht op wedsbri]lsecretariaat; scheidsrechterscoördinatie.

Sociale zaken: Deze functionaris zal zich bezig houden met de interrnenseli$<e-- conEa'öt6-Uj.nnen de vereniging (een wi§ ttpsycholoogr')

Lid namens commissie TOP: Verantwoordelij< voor de contacten van de commlssie

Lid voor de dameslijn: Met de dameslijn worden bedoeld alle teams vanaf Dames
@
Lid voor de hereg!![: Met de herenliin worden bedoeld alle teams vanaf Heren
@
Lid namens de jeugdcommissie: Spreekt voor zich.

'11
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Lid namens de recreantencommissie: Deze commj-ssie moet nog gestalte krijgen.

zích.Lid namens de PR-commissie: Spreekl voor

Voor een groot deel van de dertien bestuursfuncties is inmiddels een kandidaat
gevonden. Met enkele personen zrjn wij nog in gesprek. Dat geldt ondermeer voor
het voorzitterschap. Wellicht dat de besprekingen op het moment dat deze Orion-
Expres verschijnt al met succes zijn afgerond.

Het zoeken van geschikle personen voor het besbuur is echter niet alleen een
taak van bestuursl-eden. Wij doen langs deze weg ook een beroep op onze leden mee
te denken. Wie suggesties heeft, of misschien wel ztchzelf wil aanmel-den, kan
dat doen bij een van de leden van het zittende besluur.

Ook is het nodig, dat enkele commissies versterkt worden. Het gaat daarbij met
name om de dames- en herenhjn en de recreantencommissie.
Wij ztjn vooral op zoek naar dames. Als we niet oppassen blijft het besLuren van
Mepal-Orion een mannenzaak en dat terwijl over de hel-e vereniging gemeten de da-
mes/meisjes duideh:k in de meerderheld zijn.

Heel veel mannen en vrouwen ziln lid van Mepal/Orion omdaL ze geu/oon fijn een bal-
letje w1llen s1aan. Daar is niels op tegen. Maar om hen dat mogelil< te maken
z\y, er we1 mensen nodig die in het besluur of commissies heL nodige werk willen
verzetten. Daarvan hebben we er al heel wat, maar nog niet genoeg. I,íie helpt ons,
zodaL we straks t,ijdens de jaarvergadering een volla11ig en energiek bestuur kun-
nen presenLeren en bij de aan.rang van het seizoen 1986-1987 kunnen beschikken o-
ver volledig bemande en bevrouwde cornmi ssies?

HET BESTUUR

Shirtjes bestellen
Alle kompetitiespelende l-eden van Mepal-Orion moeten voor het nieuwe volleybal-
seizoen 1986-1987 in het bezit zijn van het níeuwe lichtblauwe Orion-shi-rt.
Als vereniging gaan wij ze weer in één keer bestellen en daarom vragen wij de
teams c.q. spelers/speelsters ons een opgave te doen.
Met het Dumphuis hebben we de volgende pri§opgaaf efgesproken:
Bij een opgave van 144 of meer shirtjes:
maat: 33 36 39 42 45 48

ifl ,-- fD,so fTE ,-- fB ,zs f% ,zs ffr Js
Blijven we onder de 144 stuks, dan wordt bij de hierboven vermelde bedragen 10%
extra berekend.
De opgave graag per team met vermelding van de namen en de maten.
Inleveren voor vrljCag 2 mei a.s. op éón van de onderstaande adressen:

Joke Harbers , Ed Schilderinkstr. 1 20
[clies te Paske,Mackaylaan 58,Le124690
i{anneke Velthorsl , Buncierhorst 70 , te135683 .



Heren 4(00)
Een argeloze toeschouwer za1 donderdagavond wel even met de ogen geknipperd hebben
Droomt hij, of gaal daar op veld 4 inderdaad Heren 1 of 2 spelen. Turee scheÍdsrech-
t-ers, twee lijnrechters, a11een de ballenmeisjes ontbreken nog. Versiering rond en
in het veld en een groot spandoek dat de reden van dit all-es onthul-t. Heren 4

speelt vanavond zijn  ooste competitiewedstrijd. Terugrekenend schat hij dat. ze dan
we1 erg lang samen moeten spelen en zo is het ook.

Geschiedenis

Het begon all-emaal in 1969 toen Jan Hari-ng, Bob Wentink en Wi1 Riemslag (allemaal-
sinds 1968 blj DVC) Frans Kamperman, Piet Schoon (vanaf 1967 bij Phoenix) en Joop
Hess samen i-n een team bij Orj-on kwamen. In de loop der jaren kwamen daar de huidi-
ge vaste krachlen bij, in 1970 Wlm Besemer, i976 Henk Beumer, 1977 Arend Hordi3k en
1985 Dick Tankink. DaarnaasL hebben allerlei min of meer bekende Orionfeden in het
leam gespeeld, zoafs Bouke Hellinga, RoeI Booy, Joop Hulzink en René Wiggers.
In het begin werden ook nogal eens jonge spelers in het leam geplaatst om te wen-
nen aan hel spelen bij de senioren. Dal waren o.a. Gerard Wessellnk, Bob en Pim Ra-
terink en Bas Bloem.
Hel leam starlte aIs Heren 2 in de eerste k1as. Daarin heeft het',rn 1972 gespeeld
Daarna Ln 1977 in de tweede klas en iot, op heden in de derde klas waar ze nog een
geducht woordje meespelen. In hel seizoen 1984/85 werden ze op hei nipperlje (he-
laas ) geen kampioen.
De eerste jaren werd in Terborg gespeeld (Doelinchem had toen nog geen sport,hat)
Ooi-t heeft Joop Hess daar eens bij een opslag de kraan van de muur geslagen waar-
door hrj de halve hal onder water zeLLe.

Vriendenclub
@pen17jaarishetteamuilgegroeidtoteenhechtevriendenc1ubwaar.
van de echtgenoies el-kaar ook kennen en een zee? wezenli3k deel van hel team vormen.
Diverse keren is men al samen op stap geweest. Drie keer werd er" geskied en 4x er-
gens in Nederland een weekendje doorgebr"acht. 1 1 April gaal het hele team uit eten
fer viering van het jubileum.
Het grootste deel van de kosten wordt betaald uit de 'rpiekenpolrr. Per gewonnen wed-
slrijd betaalt ieder f5,--, bij geli;k spel f3,-- eÍr bij verlies Í1 ,-- per set. Er ziSi
zo de afgelopen jaren duizenden guldens gespaard.

OpmerkeliJ<e zaken
Dil jaar wordl er nog een jubileum gevierd, als Jan Haring jarig 1s Q7-B) zijn de
spelers samen 400 jaar (46+42+42+41+41+39+39+37+36)
Het team draagl bij aan een gezonde maalschappij, het, bestaat geheel uit niet-rokers
Sinds 197'1 woonl Jan Haring in Aal-len en is al- eens benaderd door BCVO. Het team
laal hem echter niet Ios.
Hel team speelt nog steeds het zelfde systeem als waarmee men begonnen j-s in 1969
dus oa met een midachter.

Ab Been.

copy voor 1 juni



Bedan kt bestu u r
Zeventien jaar, voor sommigen nog iels
volleyballen gaat je niet in je blauwe
met elkaar gedurende de vele honderden
elkaar toe en wanneer je bij el kaar bent
wedstrijC.

Met elkaar geni-eten we al jarenlang en
en smah, maar ook van stop, rugdekking
we ook. Samen maken r^re er wat mooi-s van
voor het publiek en soms zelfs voor de

meer, voor een enkeling wat minder, saJnen
kleren ziLLen. Je beleeft dan heel wat
avonden samen. Je groeit zelfs wat naar
is er meer dan de volgende of de vorige

nog steeds volop van opslag, pass, set-up
en b1ok. Samen vallen \^re aan en verdedigen
, in i-eder geval voor on s zelf, vaak ook
tegenstander, die we niet kunnen missen.

je ons gaf.
in de vorm van teams

Voor Orion is hel een compl.imenL daL wij aL zo lang samenspelen en nog plezier heb-
ben. Het zegt iets over de sfeer en de leiCing van de vereniging. iuist bij deze
vereni-gíng voelen we ons thuis, omdaL we gelegenheid krijgen onze eigen sfeer en
Leamgeest ongesLoord gestalte te geven. l"iisschien zljn we de vereniging we1 eens
lot lasl geweest, hij is ons in ieder geval tot lust.

Daarom: Bedankt bestuur voor de ruimte die je ons geeft.
Bedankt bestuur voor de doorgaans goede trainers die
Bedankt bestuur voor de plezierige trainingspartners
die zich aan ons konden optrekken.
Bedankt ook voor de huldiging die ons ten deel- viel

We hopen nog geruime tijC van deze verenigi-ng te mogen genieten
nodig hebt, willen we best wat terug doen.

bij de 4ö0 ste wedstrijC.

en wanneer je ons

Wim, Joop, Henk, Piet, Wil-, Frans, Jan, Arend, Bob en Dick.
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Jan Haring (nr.38): Heren 4? Meer dan een team!

Frans Kamperman (nr.37): Bii Heren 4 is alles mogeli!<.

Piet Schoon (nr.32): Hop met dat been
Trek aan de kuiten.

Wil Riemslag (nr.34): StiII going strong.

Joop Hess (nr.22): We lopen uit, het is voorjaar bij ons.

Wim Besemer(nr.2): Een vriendenvolleybalkring met een- fantastisch vrouweli;k schaduw team.

Arend Hordi]< (nr.44 ) : Met elke wedstri]l heb ik het idee
ziL.

Bob Ííenfink (nr.44) : Eén spa, éón jonge en acht bier,
Kortom Heren 4.

Dick Tankink (nr.71): Heren 4 en toch tien.

Henk Beumer (nr.25): Is de wedstrijd éénmaal binnen
Komt de coach frpi-ekjesrr innen.

dat ik in een jeugdkamp

í0
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B Maart speelde Heren 4 in Winterswij< z
400 ste wedstri]l. Reden om dat eens fee
teli]< te vieren, maar dan wel in eigen
huis. Dat kon op 20 maart tegen Vios 2.
Deze tegenstander had geen bezwaar tege
extra festiviteiten. Voor een pilsje
(na afloop) kon alles. (Prima! )

Na het poseren voor de groepsfoto werd
fanatiek begonnen met de warming-up./.
0p foto 2 zie je o.a. hoe Henk B. be-
zig is met inspelen.

Voor aanvang van de wedstrilC werden de
jubilarissen toegesproken door Roel B.
die hen namens Orion een rozijnenwegge
(+roomboter) aanbood. I

Ook de tegenstander vond het een felici-
tatie waard. - j

De wedstrijd zelf verliep gesmeerd.
De eerste set werd gespeeld in dezel-fde
opstelling a1s waarmee in 1969 begonnen
werd.
Opstelling:Piet Schoon

Jan Haring
Bob Wentink
Wi1 Riemslag
Joop Hess
Frans Kamperman

0p de bank zaten:
Wim Besemer
Henk Beumer
Arend Hordi;k
en diverse zee? meelevende
supporters

De hel-e wedstrijd bleef men zeer gecon-
centreerd spelen, een gIi aI aandacht
voor de bal die komt. 1

Het team won met 3-0 dank zij o.a. een
zeer stevig blok .

Daarnaast heeft WiI R. nog steeds succes

Setstanden r^iaren 15-9, 15-10 en 15-13
(voor de statistiek). Aan deze rrhappe-
ningrt werkten mee:
Cor Karels lste scheidsrechter
Ni-co Arentsen 2e scheidsrechter
Anton Centen en Jörgen Hofland; Iijnrech-
ters en Ab Been ceremoniemeester.

Heren 4 (of zoiets) op naar de 500 (of
nog zorn 5 jaar samen spelen)
Sukses en nog veel- volleybalplezier. 

Ab Been

-... 
*



Jacq ugs Van Vgld h u izen "dat sreertje moet teruskomen"

De commissie-top werkt momenteeT op vo17e toeten. Een van de mannen, die hier
zfin t,fid aan besteed js Jacgues van Veldhuizen. Jaren geTeden was hS a7 actief
voot Otion, een hetnieuwde kennismaking dus.
Z$n taak binnen de conunissie bestaat uit het speuren naar jonge talentvolTe
voTTegbaTJ,ers en sters. Enkelen trainden de Taatste tijd a7 mee met ons eersËe
dames- of hezenteam. Wie weet, zien wij hen binnenkort op ezedivisieniveau vez-
schfinen.
Jacques is dus de man, die de contacten 7egt. Peter Geitenbeek sprak met hem.

frdat sfeertje van vroeger moet terugkomen. En dat kan alleen maar l^ranneer er
goed wordt gespeeld en het publiek weer bovenop de banken staat.rrOverduideliJ<
is Jacques van Veldhuizen, 44 jaar, en weer terug op het oude nest en dat is
voor Jacques nog alti|l 0rion. Sinds een paar weken werkt hij weer voor Orion en
hij is meteen in de commissie top ondergedoken.

Voor hem tett er maar één ding: top-volIeybal in Doetinchem, aantrekkeli]< voor
het publiek, maar ook voor de spelers. Zes jaar geleden verdween Jacques uit
het 0rion-oogr rnaar niet uit het hart. Dat bli$<t wel, omdat er op Jacques een
beroep werd gedaan en hij dat na4r behoren wist te waarderen. ItIk heb er enom
veel zin in, rf zegt-ie .

In het persoonlil< leven zíL heL Jacques behoorlJjk tegen. AIs notoir werk-ezeI
aan huis gekluisterd te zijn, a1s l,ÍAOrer, valt niet mee. Jacques probeert er het
beste van te maken en dat getdt zdxer voor zijn nieuwe functie bij Orion: werken
aan de (nabip) toekomst van de verenÍging.

trReken er maar op dat er volgend seizoen twee goede teams staan. Blj de dames en
de heren is nieuw bloed nodig, dat speltechnisch en mentaal de vergelifting met
de vroegere teams moet. kunnen doorstaan. Er moet weer aan de weg worden getim-
merd; de stemming is wat gelaten bij Orion en daarin moet verandering komenrrr
vindt Jacques.

Hij begon zfn sportieve loopbaan bij de Velpse voetbàlvereniging Gelria. Ging ver-
volgens als semi-prof spelen bij Zwartemeer in het Drentse Klazj.enaveen. Daar
kreeg hij een ongeluk, belandde in het ziekenhuis, werd daar door een aardige
verpleegster letterli3k in de watten gelegd en besloot toen met haar verder te
gaan en af te nokken met voetbal. Toevallig speelde die verpleegster volleybal
en Jacques had via zijn líil een nieuwe sport ontdekt,. Tot overmaat van ramp kwam
hij in conlact met de familie Raterink, toen hij verhuisde naar Doetinchem en van-
af dat moment was het gezin Van Veldhuizen voor a11es verloren, behalve voor de
volleybalsport. Dat enthousiasme 1s nooit verloren gegaan; het werd nog opgeladen
met een behoorli3k stuk kennis, zodat de commissie top van Orion besloot Jacques
te winnen voor haar ideeën en Jacques zei sÍmpel ttj6tt.

rrJarr zeggen 1s makkelifl<, maar Jacques is meteen aan de slag gegaan. Hij stroopt
de velden af om talentjes te vinden, die belangstelling voor Orion zouden kun-
nen hebben. Hfj heeft bedankt voor zijn functie bij de sectie jeugdzaken van het
volleybaldistrict Oost Gelderland. Het bestuur daarvan wÍt hem niet laten gaan
en dat is logisch, want Jacques is een ambitieus mens en een doorzetter. Om die
reden wi1 de commissie top hem namelij< ook inlijven.
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Jacques kent Orion door en door. Hij heeft de groei van de Doetinchemse vo11ey-
balvereniging meegemaakt. Hij heeft de routiniers van vandaag zien groeien in de
jaren 70. Hij was manager van het dames- en herenteam, liep zich het vuur uit de
sloffen; deed PR en struinde de redacties van de plaatseli]<e kranten af op zoek
naar redactionele ruimte voor Orion; was betrokken bij acties, die heel publiek-
gericht uraren en verl-eende hand en spandiensten in de sporthal. Ooit heeft hij
nog eens een Orion-volleybal-hal ontworpen, dÍe nooit is gerealiseerd.

Nu Orion-sjakie is terug gekeerd gaat hij volop aan de slag. De ervaring, die hij
bij het district heeft opgedaan, brengt hij mee. Te denken valt aan het scholen-
plan, waarbij scholen worden benaderd om volleybaltrainingen te verzorgen, waar-
na de plaatselij<e verenigingen het r^rerk overnemen. Verder trainersstageplan, dat
uÍtging van begeleiding van aankomende trainers door oudere en ervaren trai-ner-
coaches. Kortom alles was gericht om de volleybalsport weer op een behoorli$< en
populair ni-veau te brengen. Die ideeën sluiten goed aan bij de plannen van de com-
mlssie top van Orion.

rfHet vuur moet er weer komen, net a1s vroeger. Het dak moet van de sporthal afspat-
ten a1s het publiek te keer gaat om de Orion-prestaties. Die wissel-werking tussen
spelers en publiek is verdwenen, het is vaak te tam in de sporthal. Het enthousi-
asme kan een Fred Wellink en Pim RaterÍnk, die eigenli3k alles hebben meegemaakt,
weer opzwepen. Er moet doodeenvoudig wat nieuws komen; de prikkel moet er zijn om
te presteren,rr vertelt Jacques.

Er zijn al spelers en speelsters van elders benaderd, die waarschijnfiÍ< bij Ori-on
willen spelen. Jonge, aankomende spelers, die ontzettend veel wi-llen trainen, die
zullen worden begeleid op weg naar de eventuele top. De ouders van die jongens en
meisjes worden benaderd en vervolgens de verenigingen, waar zij (nu nog) spelen.
Heeft Orion die jongens en meisjes wat te bieden? Jacques:ttTuurli]<, anders moet
je er niet aan beginnen. Ze krigen bij ons kleding en reiskostenvergoeding en dat
hebben ze bij hun tegenwoordige club niet. Na het trainen eten ze bij ons en maken
daarna onder LoezichL hun huiswerk. Dat is toch prima, of niet soms?tt Nieuwe ta-
Ienten worden nieb alleen in Oost Gelderland gezocht, maar ook ver buiten de boor-
den van de IJssel.

Jacques is niet bang, dat Orion op die manier een opleidingsschool gaat worden
voor Starlift en Brother-Martinus. Die stropen het hele land af naar talent om
zich 1n de top te kunnen handhaven. "Je moet wat tegenover het geld van die twee
clubs stellen. Dat kan, dat i-s bewezen door Pim en Fred, die anders toch allang
waren vertrokken. AIs Pim, Fred en bijvoorbeeld Jacqueline zullen vertrekken, dan
is dat een teken aan de wandl dan leeft Orion niet meer. Daarom: er moet wat ge-
beuren. Het heilige vuur moet er weer komen. Het publiek moet komen, omdab er goe-
de prestaties worden geleverd en Orion moet die prestaties leveren, omdat het pu-
bliek er is en het speltechnisch element aanwezig is om wat te bieden. Dat kan
niet al-leen worden bereikt door de commissie top; dat moet de hele vereniging doen.
Vereniging betekent toch zoiets als samendoen. Daar staat en valt al-Ies mee.
Waar of niet?

Peter Geitenbeek

algemene ledenvergadering op vrijdag 23 mei
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Arie Selinger clinic "Analyse heren 2"
Ter introductie:
Ik ben in 1937 in Krakow, Po1en, geboren (nu dus 48 jr) en via internationale
hulporganÍsaties belandde ik in 1942 Ln Israël.
Door toeval raakte ik; op school een atleet; in volleybal terecht. Mijn onder-
arm zaL in het gips, mijn hand was gebroken. Daardoor kon ik niets doen en
ging kifien bij een volleybal wedstri]l van ons schoolteam.
Er waren 7 spelers, 2 gingen door hun enkel. Ik mocht toen op positie 4 (Iinks
voor! ) 1n het, veld staan zonder te hoeven doordraaien.
0p die manier hoefde ons team niet reglementair te verliezen. ïk heb nog bal-
len geslagen ook, want springen kon ik goed.
De trainer van de nationale ploeg zaL ook op de tri-bune. Hij wilde me leren
volleyballen. ïk zag daL niet zo zitten, vond atletiek leuker. Ging later toch
overstag en speelde van 1953 tot 1969 in het nationale team van ïsraëI.
Ik had veel ideeën over sport, maar kon ze daar niet kr^r$t. Trainers wilden
mij steeds vertellen hoe het moest zoals zij het hadden geleerd. Maar dat wilde
ik niet, ik had mijn eigen opvattingen die ik beter vond. Ik emigreerde naar
de VS, hraar ik een speci-ale sportstudie op de universiteit volgde.
Daarna stortte Ík mij daar op het damesvolleybal en bracht het in $ jaar naar
de absolute wereldtop. Vooral verdedigingstechnieken i-n relatie tot de functie
en mogeli]<heden van het lichaam is naar ieders zeggen mijn specialÍteit.
Orion heeft na mijn aanstelling bU Brother contact met mij opgenomen, over het
maken van een analyse over ithef bweederf .

Rutle; Marcel
Blj mlin analyses bleek dat concentratie het grootsle mankement bij hem is.
Het b1i]<t o.a. uit een rfzeerrr slechbe 3e service. Ook het rrprikkenrr i.p.v. de
harde aanval op mid is mij een doorn in het oog.
Ti.jdens de analyses die ik maakte op de tribune zaben er 3 z.g.n. rfhockey vrouw-
tjesrrin mijn buurt, en het verbaasde mÍj dal hij zelfs ti]1ens het prikken van de
bal naar deze meÍsjes bleef kfuken.
Dit is onaanvaardbaar en adviseer daarom ook Harry Jansen in te zeLtent

Jansen;Hary
Deze zeer synpathieke jongen i-s vanuit Wijchen (Ja! bii Nilnegen), r^raar hij voor
Trivos uitkwam, getransfeerd naar Orion voor een zeer acceptabel bedrag.
Door zijn fabelachtige techniek die hrj op de mat legt en omdat hij voor een
achtste argentijn is ti!<t dit een goede transactie.
Nadeel: 1. Hfi draagt niet bij aan de teamgeest door zijn liedje overgehouden

uit zijn Trivos tijd dat a1s volgt gaat: rrEn Tri-vos kanpioen en jul-
I lie allemaal .

2, HeL is meermalen voorgekomen dat Harry vanuit de 0-K(operatiekamer)
direct met de warming-up begon (Harry is n.1. verpleger) Hamy zLL
dan nog geheel onder het bloed en jodium en ruikt naar ether. De
medespelers raken hierdoor zo versuft dat menige wedstrijl verloren
is gegaan.

Daarom is ook Harry geen goede keus en blijven er nog maar 2 midden-spelers o-
ver.

Slutter; Hugo
Eugo;Tf$f-uit mijn analyses dé sleutelfiguur te zijn en is daarom onmisbaar
voor Heren 2. Zígt onnavolgbare rrSet-Upsrr achterover zijn een gretige prooi voor
de eigen buitenaanvallers. Het rendement van deze combinatie is zeer hoog, om-
dat de tegenstander niedererr(?) keer weer met beide benen in deze val trapt.
De set ups worden nameli$< zeer goed gecamoufleerd uitgevoerd. Hugo heeft een
zeer goede pass (aIs hij niet teveel heeft overgewerkt,) en staat ook aanvallend
zijn vrouwtje(door schade en schande wijs geworden de afgelopen I jaar)
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Vermolen; Ingmar
neze-Fnge speler is begin dit jaar overgekomen uit Heren 3 en
den in zich. Hij moet wel veel wedstriiJ ervaring op doen daarom
wedstri3d opgesteld worden om ult te groeien tot een rrgroterr.

Laat hem we1 spelen in zi3r geliefde sportspullen (spi}<erbroek
foto) om tot optimale prestatles te komen.

heefL mogeli3khe-
moet hij iedere

met klompenl zte

Conclusie: Heren 2 mist nog 1 specifieke mid-speler- die voor concurrentie kan
zorgen tussen Hugo en Tngmar.
Ik adviseer daarom om een speler las Alexander Savin aan te trekken.

Vreeke; Arthur
DIE Is AA zogenaamde t'alles kunneril die je in ieder team zou moeten aantreffen.
Hij kan op buiten aanvallen, is een ex-mid-speler en sinds kort spelverdeler bij
Heren 2.
Hij kan ook a1s geen ander bankzitten. Bij een van mijn analyses tiiCens een trai-
ning trof ik Arthur aan in mil-itairuniform (ja; onze Arthur is een zandhaasje)
Hij hing toen met zijn kistjes precies op tiSd voor stiig.
Door zijn spartaanse opleiding (woont samen met Bianca) en gevoel voor discipti-
ne, daL is onmisbaar in een kampioensteam, moet hij naar mijn mening een basis-
plaats aangewezen krijgen.

BIoem; tsas
ffiT' deze speler veel overeenkomsten met mijn zoon Avital, echter Boom Boom

B1oem, baschiict over een zeer sterke sprong-serve en maakt hem daarom waardevol-
ler. Maar Boom Boom heeflt ook een visueel nadeel-: het is geen gezicht om hem aan
de ttbokr Le zten hangen a1s hij de scheidsrechter bekritiseerd.

Rozendaal; Pim
Pim heeft niet, hei nadeel van Boorn Boom tsl-oem wani hij zil bij een buitenaanval-
zel-fs hoger dan de scheidsrechler !

Nadee1 van hem is oat hij zeer onstabiel j s r als gevclg van "hel babyfacejerr dat
hij heefl. Plm probeert daL te camoufleren Coor een weekendbaardje te faten staanl
maar de tegenstanders ki3ken hier natuurlrj<, met alle gevolgen van dien, doorheen.

Veenstra; Erik
Erik is een aardige jongen en er is eigenli3k maar één ding dat hem in de weg staat
om een topspeler Èe worden. Het bezltten van de juiste menlal-iteit is één van de

voorwaarden en zoLang Erik dat nog niet bezit kan hij een grote carriëre vergeten.
Ook de inzeL is wel voor verbetering vatbaar, hel 1i3kt we1 of er geen greintje
agressievileit in die jongen zit.
Gerrits; Erik
Deze jongen is, in Legenstelling tot, Erik, we1 een topspeler van formaat. Het is
dan ook jammer dat deze speler Orion 2 verrullt voor Peeske 1.
Er is misschi-en een oorzaak te vinden voor Eriks vertrek. Erik heefb n.1. zorn on-
geloofli;k grote mond dat zijn teamgenoten dit niet narnen en de sltuatÍe onhoudbaar
werd. (Vooral Marcel kon er niet tegen)

@s94Y99rgs-i lelE
i-Iet werk wat deze man in de afgelopen jaren bij Orion
groot. Hij heeft Orlon 2 van middenmoter 1e klas naar
getraint, voorwaar een grote prestatie. Helaas gaaL
van dil seizoen verlaten; Orion heeft mij gepolst en

Tenslotte! Te Dorsthorst;Emile
Deze jongen heeft mogeli;kheden in zich alleen is hij
alle spor"thallen aangepast moeten worden. Omdat dit
zie ik verder geen toekomst mogeli3kheden voor hem,

Ga steltlopen, officleel olympische sport in 1992

heeft verzeL is bijzonder
subtopper in de 2e divisle

ook Henk de ploeg aan heL eind
ik hou het aanbod nog i-n beraad,

z6 Lang geworden (2,08 m.) dat
een niel te real-iseren wens is

advies:
Amsterdam.

Arie Selinger.
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Het "ELF"-tal
Heren 12 is dit seizoen gepromoveerd tot
heren 1 1. Het el-ftal bestaat uit t heren
1 tralner en 1 rrmooierr coach en maakt
zienderogen vorderingen.
In het nieuwe seizoen gokt het op een
kampioenschap, maar ook een andere plaats
zal alleen maar tevreden gezichten tonen.
De kwa1iteiten van het team komen ook op
de voetbalvelden goed tot hun recht.
De opstelling ziet er als volgt uit:
Jurgen i onze trainer, staat op het voet-
balveld onder de lat.
0p deze plaats ziet hij de tekortkomingen
welke na de eerst volgende training ver-
dwenen zijn.

William is stopper en waterdrager.
Met zijn brede borstkas blokkeert hij voor
menig tegenstander de doorgang naar de goal.

Pau1, aanvallende linksachter en als aan-
voerder het grote voorbeeld na de wedstrij,C.

!99, rechtsachter, speelt door zijn kapotte
knie zelden een goede wedstriiC, maar is als
te11er onmisbaar.

Jos maakt als voorstopper de achterhoede
6fp1eet, tevens vieze-aanvoerder en de man
van de klok.

Hennie, de kÍIometervreter op het middenveld en binnen het team bekend en gewaardeerd
als wonderdokter. 

-

ES!!,d" ouwe rot, is de
spelbepaler op het mid-
denveld, diede aanval-
lers aan het werk zet.

Theo, eveneens halfspe-
1er, bereÍdt zich regel-
matig voor in de bunga-
lows van Sporthuis-cen-
trum.
Deze extra trainingen
hebben nog niet, vold
vruchten afgeworpen.

Rob en CarollenEG'E;ÏÏffi.,
weten ze el-kaar
Iings te vinden.
gebruikt al haar

tesamen
ook hi

blinde-
Caroli
vrouwe-

1i]<e charmes om de verdediging van
koelbloedig de Punten kan maken.

de vijand in verwarring te brengen, waardoor Rob
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Toernooien
Plaats
lÍiinegen

Gent

Leiden

Zulphen

Erik, de laatste maar ni-et
Meestal houdt hij zrjn hoofd
leen in de thui-swedsbrijden

de minste, completeert de
erbij, waardoor hij geregeld
van hem genieten.

voorhoede.
scoort. Helaas

Team 1 1.

kunnen we al-

Kosten

f25 t--

Bf 700,--

f55,--

f35r-- senior.

f30,-- jeugd

f15r-- jeugd

27'50 sen.
f22,50 sen.
f15t-- juni.
f10r-- minirs

f2A,-- jeugd

f,27,50 sen.

f?i,-- dag,
f50,-- 2 dagen

f30,-- sen.
f20,-- jeugd

f35,-- 1 dag
f6A,-- 2 dagen
f,30,-- sen.

f20,-- jun.

f60,-- 2 dagen.

Haalderen

WagenÍngen

Cuyk

Horssen

Helmond

Eindhoven

Braamt

Haarlem

Heylhuissen

Oostzaan

Vereniging
Avanti

White Star

LUSV/SKC

Wil-helmÍna

HVC

SKV

SHOCKI82

Olympia H.

Polaris

HAJRAA

Bravo

Allidas

Mlniware
HBC

Compaen

datum Inschr.voor
18 mei 3 mei-

17 + l5april-
18 mei
31mel 14 april
1 juni
7 juni 26 april

TenB lBmei
juni

14junÍ 19 april

14 en 15 9 iuni
juni

14en 15 16 mei
junÍ

22 jun:- 1 mei

21 en22 1 mei
juni
22 j.uJ-í 'i5 mei
( vakantie )

30 en 3l mei
)1J r éuó.

Inschrijving
3e divisie rpr klas-
se 1e tm 4e kI.
recreanten
alle klassen +
mi-x
1e bm 4ek1.
mixed
prom kI.
1e tm 4e kI
recreanten
jeugd A/B/C
jeugd op zaterdag
3e div,1e tm 4e kI.
recreanten op zond.
prom k1.
le tm 4e kI.
jeugd
asp. juni. en re-
creanten op zaterd.
1e div. tm 1.e kl.
op zondag
lste tm 4e kl.
recreanten ( zaterd )

recreanten zondao
2e div tm 4e k1.
jeugd a en b
recreanten inc1.
mixed
1e div. tm 4e kI
recreanten
3e k1 tm 5e kl.
recreanten
meisjes jeugd
nat. div. tm 4e kI.
recreanten

TenB
juni
Tjuni

22 me:-

4 mei

Inlichtingen bij
Ab Been
tel. 34832.

rekreanten

1er?e,3e div.

f27,50 ldag
f42,5a 2dagen
f 40,-'
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Kontributie
'l . De verenigingscontribu|,ie wordl per ka]enderiaar door de leden betaald en afs

het goed is voor Ce hieronder vermelde data
Z. De verenigingscontributie is afhankeli;k van bepaalde leeftijdsgroepen en van

de categorie waarln het lj-d is ingedeeld.
3. Nu het jaar 1 986 is begonnen, is deze mededel-ing belangri3k voor de ouders of

Cegenen die de contributie betalen voor de kinderen die geboren zijn in 1967

en in 1971.
Deze tËleeftijdsgroepen zijn namehJ< in een hogere contributiegroep gekomen

en moeten nu dus een hoger bedrag betalen dan het afgelopen jaar.

In l9B5 was het : Nu in 1986 is het

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

B.RekreanLen:f130,-- B.Rekreanten:Í130r--
C.Jeugdleden geboren in de periode C.Jeugdleden geboren in de periode

1 jan 1967 L/n 31 dec 1970: 1 jan 1968 t/m 31 dec 1971 :

f 150 ,-- f 150,--
).Jeugdleden geboren op of na 1 jan D.Jeugdleden geboren op of na 1 ian

1971 if 108,-- 1972:f,108,--

,1. ie belaiing van de contributie dient a]s volgt te geschieden:
indlen men in 4 termijnen wenst te betalen : vóór 1 maart, 1 mei, 1 september
en 1 november.
B1t beraling per half jaar : vóór 1 maart en 1 september. u
Bij oe;aling per jaar : v66r 1 maart.

,. Indien U de vereniging heeff gemachtigd dit voor U te doen, dan zal de man

van de ledenadministratie zich ook hieraan houden.
6. I:rCien 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 0RÏON.
Ilei gironummer van de bank is 809604.

3. Inlicht:-ngen worCen U zonodig gaarne verstrekt door R.A. Hofland, Einthoven-
Iaan 17, 7002 I{E Doetinchem, tel 08340 - 33209.

ATTENTIE:
De conLri-Dutiebedragen worden jaarli3ks door de Algemene Leden vergadering, die in
februari cf maart gehouden wordt, vastgesteld.

algemene ledenvergadering op vrijdag 23 mei
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Bericht van heren 7
Hel team dat vorig jaar onder de naam Heren 7 beschreven is, was heL z.g.n. schaduw-
leam. Dat is dit jaar niet meer mogeliSk. Helaas was de opkomst zo sterk, dat a1 19
wedst,rijCen lang geen beroep kon worcien gedaan op gaslspelers.

Men schijnt op eigen kracht te vertrouwen, wat een zelfoverschatt,ing. (Kenmerk van het
team is, dat geen enkele wi-ssel tijtiens de wedstrijd enig begrip ontmoet.De andere 5

' i *#&

spelen echt slechter, en
met gezichten waarop het on-
begrip te lezen staat wordt
het veld tergend langzaam
verlaten.
De bankzitter staat intussen
aL vol ongeduld te trappelen
hÍj had allang gezien dat hij
rrer inrr moest, ongeacht voor
wie.

Het is dan ook duideli.Sk :a1-
leen als Heren 7 met meer
dan 6 spelers op komt dagen
heeft de tegenstander een
kans.

Kenmerkend voor het spel
van het team is de compac-
te speelwijze, ap zaLerdag-
morgen vroeg ook vaak te
zien bij het pupillenvoetbal.
De bi§evoegde foto I s geven
hier een treffend voorbeeld
van: men wenst elkaar te

steunen in de onmiddelli]<e nabisheid.Ook het grote vertrouwen in elkaar komr duideli;k
tot uiting.alsiemand geslagen heeft neemb de rest direct de ruststand aan, het za\
wel een punt worden.

Het 3e en laatst hi-er genoemde kenmerk is de gretigheid waarmee gespeeld wordt.
A1s u l-ezer, deze sensatie zelf aan de lijve wilt onder vinden, wissel dan eens het
gesapige spelletje van zaLerdagmiddag in voor de aktie op donderdagavond.
Ook zonder uertoon van lidmaatschapskaart met foto is de toegang gratis, u ziet vier
flitsende wedstriiCen op hetzelfde moment en in de kantine na afloop is het ook veel
gezelliger zonder aI die belangrl$<e vreemden die zich nu met Orion bemoeien.
0 ja, nog één ding. De ons toegedachte ruimte in de 0.E. van het volgend seizoen
stellen wij graag beschikbaar voor jeugdige teams waar nog toekomst in ztL, Heren 4
bijvoorbeeld.

Heren 7

*
§
?

It' copy voor 1 juni rll

w.*
q"::: - *:ffi\
§5ffi "{r'
§q?t: . ''tttFa
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Heren 2, staand v.I.n.r.Henk
te Dorsthorst, Marcel Rutte,

Erik Gemitsen, Bas Bloem en

!íagenvoorde, Pim Roosendaal, Ingmar Vermolen,Emile

Erik Veenstra.Zittend : Arbhur Vreeke, Hugo Slutter
Harcy Jansen.

"De eerste smash is (bijna) een

gewonnen wedstriid. "
De eerste indruk van uw bedrijf begint met een
keurig briefpapier.

Wij geven u gaarne alle inlichtingen en deskundige voorlichting
over de mogelijkheid voor zowel offset als boekdruk.

Ook voor familiedrukwerk zoals trouwkaarten, geboortekaarten,
visitekaarten enz. staan wij voor u klaar.

@-r\9

dW drukkcr5, w@@v@rs bv
Nieuwstad 12, Vorden, telefoon 05752-1M
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