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Voorwoord

Door allerlei druktes aan het einde van het seizoen voor onze
medewerkers verschÍjnt dlt nummer iets laLer dan gepland, maar
in ieder geval op tijd om iedereen een zonnige en prettige va-
kantie toe te wensen.
Het seizoen ztL erop en een rustperiode moet ons weer opladen
voor de start in augustus.
Idereen was gewend om hel Lralningsrooster te vernemen in de
eerste Orion-Expres, maar dat gebeurt dit keer anders.
Het blad Doetinchem Thuis is zo vriendelijk om ons rooster op
te nemen in hun editie van 13 augustus. l^lij verzoeken alf e 1e-
den dan ook om a ten te houden. Daarin
staan de tijden en groepen vermeld, de namen van de leden niet.
Dit zou te omvangrijk worden. Als er vragen ztjn over teaminde-
Iing kun je telef onisch terecht bij de lijn- coördinatoren.
De eersle lrainingen vinden plaats vanaf maandag '18 augustus,
gelijk met de schoolvakantie in deze regio dus.

de p. r. -commissie heeft tot die lijd niet stilgezeten (zti niel
all-een trouwens) en bezochlen (en zulIen bezoeken) vele adver-
leerders die ook een financiele bijdrage leveren aan onze cl-ub-
l. ^ ^KdJ.

Heren en dames adverteerders, hartelijk bedankt rroor uw steun
in het afgelopen en in de toekomst. anze leden zu1len aan U

denken.

Verder bedankl de redaktie al-1e medewerkers die hebben bijgedra-
gen aan de realisatie van de Expres.

Prettige vakantie.

Bas BIoem.



C'est fini
Zojuist gebruind teruggekeerd van een zeilkamp in Friesland met
mijn leerlingen van onze Gemeentelijke Scholengemeenschap (èén van de
drie zeilkampen dit jaar), laat Bas alweer weten dat er ook nog an-
dere dingen zrJn dan zon, water, wind en zeilen. Ondanks het nu vol-
op zomerse weer, de i^rereldkampioenschappen voetbal, Wimbledon en de
TT van Assen, moet het laatste nummer van de Orion Expres nog uit.
Het achtste alweer. Meestal vormt het vullen geen probleem, maar er
zíjn ook periodes waarin je denkt, waar haal ik de copy vandaan.
Zoals nu bijvoorbeeld. Niet dat er niets is om over te schrijven, in-
tegendeel zeIfs. Maar je moet nog steeds achter iedereen aanhollen
om ze tot enige aktiviteit te krijgen. Ik noem maar een paar dingen:
de afgelopen jaarvergadering, de kampioenschappen van Dames 2, Dames
10, Heren 5, Heren 7 en nog bij de jeugd, niet, te vergeten.
De teams die aan diverse toernooien hebben deelgenomen. De beide
door ons georganiseerde klompentoernooien. De gespeelde promotie/de-
gradatiewedstrijden , enz. ,enz.
Maar aIs je dan je oor te l-uisteren legt bij andere verenigingen hoor
je dat ze ook daar kampen met heízelfde probleem. Je hoort en leest
echter ook positieve di-ngen. ZoaLs de vereniging waar de leden bij
toerbeurt de redaktie bijstaan en er zoveel copy is dat er voor e1k
nummer meer is dan men kan plaatsen.
0f de vereniging waar de 280 leden elke week een clubblad (van goed
niveau ) in de bus krijgen. Voor Mepal 0rion met zijn 600 leden moeten
er dan toch zeker mogelijkheden zijn zou je denken.
Voor dit laatste nummer had ik eigenlijk een gesprek wiIlen hebben
met onze scheidende penningmeester Jan Bl-oem. Daar zijn zoons ineens
zee? trouwlustig zijn geworden, nadat onlangs Jos reeds in het huwe-
lijksbootje stapte, is het nu de beurt aan zoon Hans, ja die in Italië
die de familie tot a1le11ei aktiviteiten roept. Daarnaast de aandacht
van Jan en mij voor het WK in Mexico, en andere aktiviteiten (zLe bo-
ven) deden ons besluiten het gesprek te verplaatsen naar een volgend
nummer.
In plaats daarvan de eindresultaten van onze teams in de competitie
en wat vrije nieuwsgaring.

DE EINDSTANDEN

Dames 1 werd , zoals bekend, tweede achter Tromp Olympus, dat ongesla-
gen kampioen werd. Van de B verliespunten van onze dames kwamen er 4
voor rekening van Tromp.
Het team blijft volgend jaar onder leiding staan van Rene Striekwold.
Zo mogelijk wil1en de dames het aantal trainingen nog meer opvoeren.

Heren 1 dacht ztch aan het begin van de competifie een plaats toe in
ffiíE-Eop. Het werd tenslotte een zesde plaats en daarmee minder dan
waarop men gehoopt had. Dit seizoen geen Europacup voor onze heren,
die trainer Leo Groeneveld zagen vertrekken naar promovendus BOVO,
vergezel-d van Gerard Wesselink en Pim Rosendaal-.
Volgend jaar dus veel nieuwe gezLchten bij Heren 1 daf getraind gaat
worden door Adrie de Wi1de.

Dames 2 bleef voor het tweede achtereenvolgende jaar ongeslagen en
lFdfrïGrt naar de 2e divisle. Een unieke prestatie van onze dames of
hen dat in het derde jaar ook zal lukken? Trainer Theo te Boekhorst
mag al trots zijn op dit resulLaaL. ïn ieder geval Sukses!



Heren 2 startte goed in de tweede divisie, versloeg zelfs in een van
Effite kompetiliewedstrijden (toekomstig kampioen ) BOVO. Door a1-
lerlei tegenslagen glng het een tijdje minder en kwam men zelfls in de
buurt van de onderste plaatsen. Het team herstelde ztch echter uit-
stekend en finishte tenslolte als 6e met 31 punten.
Kampioen werd B0V0 mede doordat zij bij de return in Aalten het matimal-e
aantal wedstrijdpunten behaal-den en zo met 1 punl voorsprong op RAB0-
Krimpen eindigden.

Dames 3 is een team van oude rotten, die al- jaren
ffiïIe meeblazen ln de l sle ktas. Nu werd het een
punten. Eerste werden de dames van B0V0 1. Dubbel
eerste teams in Aalten dus.

hun ( vo1leyba1 )

5e plaats met 35
feest voor de

Heren 3 heb rrjeugdteamrr aangevufd met enkele rioudererr spelers verloor
door onervarenheid 1n het begln te veel punten om te kunnen strijden
om de topposilies. Toen het team eenmaal zijn draai gevonden had moes-
ten zelfs de topteams in deze tweede kl-asse oppassen.
Ze eindigden op de 5e plaaLs, net voor Phantonus hel team waar oud
Heren 3 speler Hans Jansen nu voor uilkomt.
Kampioen werden de iloudjes" van Sparta 2, Hopelijk wordt voor de ko-
mende kompetiLie Heren 3 nog wat versterkt zodaL eindeli.jkrrhet gat"
tussen Heren 2 en Heren 3 wat verkleind kan worden. Nodig is dan wel-
dat het leam een goede trainer/coach krijgt. Ik hoop dat het besluur
er in slaagL zotn man te vinden. Dan wordt de mot,ivatie van Heren 3
alIeen nog maar groter.

Dames 4 is eigenlijk een juniorenteam dal een opengevallen plaat,s i-n
de tweede klas moest tropvullentt. Het begirL gaf weinig hoop. Dikke ne-
derl-agen maar van Ileverlee kwamen de gelijke spelen en de overwinningen
zodat de competitie afgesl-oten kon worden met een 10e plaats en hand-
having in de 2e kl-as. Een prima prescat:-e van deze nog onervaren mei-s-
ioq

Heren 4 werd van wege het bereiken van de 400sfe samengespeelde wed-
strijd a1 uitgebreid in het zonnelje gezeL, Zoal-s het nu gaaL kunnen
ze nog jaren mee in de derde k1as. Ondanks de vrat tegenvallende 7eplaats. Eerste werd Gemini 3.

Dames 5 behaal-de een lide plaats, en daarmee geen direkte degradabie
ryAe promot íe/degradatie wedst,rijden legden zij loch het lood je, zo-
dat volgend seizoen deze dames in de derde klas zul-l-en uitkomen.

!gren 5 had er voor de aanvang van de kompetilie een zwaa" hoofd in.
De verwachte versterkrng uil Heren 3 b1eefl gedelltelijk ui-t. Met namehet ontbreken van een goede mldaanval-1er gaf weinig hoop. De (terug)
komst van Fred Hengeveld bij Orion bleek voor het team van doorslag-gevende betekenls. Aanvankelijk nog wal moeilijk maar tenslolte steedsmeer overtuigd van eigen kunnen werd het team kampioen met 6 punben
voorsprong op NK 2 B1ok. Proficiat heren, en ook coach !Íilco Bongersen trainer Henk Sal-emink gefeliciteerd. Door het, vertrek van Wilcoals coach door drukke werkzaamheden daartoe gedwongen, zoekt dit teamvoor het komend seizoen een coach dle hen in de twóede klasse kan be-geleiden. Wie is daarloe bereid en in staat?
fn ieder geval sukses in de tweede klasse Heren!



Dame s 6Fffi werd evenals dames 5 1ide. Ook hler promoLte/ degradatie wed-
. In eerste instant,ie verliep dat prima en eindigden ze afs

eersten in hun pouIe. De beslissingswedstrijd legen de andere poule
winnaar Wevoc werd echter verloren, zodaL dit team na 1 jaar weer
terugkeert in de 3e k1as.

Heren 6 ook weer een jeugdig team met enkele ervaren krachten, speel-
ffiï6n met Heren 5 en slaagden er in dit team tang bij te houden.
Voor de onderlinge wedsörijd in de tweede kompetitiehelft had het team
zelfs nog uttzicht op het, kampíoenschap. De onderlinge wedstrijd werd
echter overtuigend door Heren 5 gewonnen, waarna Heren 6 zo van slag
was dat in de volgende wedstri.jden zoveel punten verlies geleden werd
dat de 2e plaats met recht op promotieduels, net niet meer gehaald
werd. BIok 2 eindigde met 1 punt voorsprong op de 2e plaats.

Dames 7 het laatste van de 4 tweede ktasse damesteams. Ook hier veel
jonge speelsters. 0nder leiding van coach Hennie van Haarlem behaal-

volgende promot te / degradatiede hel team een tweede plaaLs. De daarop
wedslrijden werden winnend afgesloten en
seizoen in de l ste kl-as.

spelen deze meisjes volgend

Heren 7 werd na een misl-ukte poging 1n heb seizoen 1984/1985 (het
ffi-:il6r0 toen lweede ) alsnog kampioen. Drie ro,rdes voor het einde
zag het nog niel naar uit. MissLappen van de concurrenten in de on-
derl-inge confronlaties en winsL van Heren 7 tegen dezelfde tegenstan-
ders zorgden voor een gunstige afloop van een zenuwslopende kompefitie
Proficiat Heren 7 met heroveren van julIie 3e klasseschap.

Dames B dit jaar ons enige 3e klas dames team, kon zLch nipt handha-
ven. Een 10 e plaats met 11 punten. Ruim voor de nrs 11 en 12.
Kampioen werd hiet Labyellov.

Heren B eindigden op een tweede plaats samen met VYV. Het beslissings-
ffiraovertuigendmet3-odoorvYvgeWonnenenpromoveertdit
team naar de 3e k1as. Eerste werd B0V0 5 dat in de hele competitie
maar één wedstrijdpunt hoefde af te staan (aan Orion als ik me niet
vergis ) .

Dames 9 eindigde
fffikampioen )

in de 4e klasse als 3e. Promotie vÍas er hier voor
en Avanti 2.

Heren 9 behaalde een 5de plaats en daarmee ongeveer heLzelfde a1s vo-
rig jaar. Gezien de sterkte van het team kan het zo nog we1 jaren door-
gaan. Kampioen werd 0ldenkotte met 39 punten.

Dames 10 , ons laatste damesteam. Kompl-eet n j-euw van samenstelling aan
hel begin van de kompetitie,vcncl de 5e klas toch we1 beneden hun stand
Ze behaal-den na een beslissingswedstrijd tegen Pajodos het kampioenschap
maar waren toen al zeker van promotie. Proficiat dames.

Heren 10 was niet zo suksesvol. Het hele jaar werd tegen degradatie
EffiGn. Tevergeefs. Het team eindigde als 1aatste met slàchts 6 pun-
ten. Er had echter meer in gezeten, evenals bij Heren B.
Slecht trainingsbezoek door verschillende oorzaken en een trainer die
er heel vaak niet was ziin mede oorzaak van dit fa1en, Volgend jaar
proberen het verloren gegane Lerrej-n ureer te herwlnnen heren. Geen
gemakkelijke opgave.



Heren 11 tenslotte vormL een gezellig clubje met aIs enige aspiratie
gezellig samen volleyballen zonder veel preLenties. Liever samen blij-
ven spelen dan versterking. De 5e kl-as bevalt prima. Tevredenheid aIom.
Houden zo heren !

Tenslotte onze jeugd.
Voor zover mogelijk de eindstanden van de tweede wedstrijdseri-e. Hier
en daar is nog niet a-l, 1es gespeeld, maar veel invloed heeft dat niet
op de sband.
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Vrije nteuwsgaring

Het I/,lK voor dames vindt van 2-13
kije.
Voor heren wordt het WK gehouden
5 oktober.
Hel nederl-andse damesteam speelt
bij de l-aatsLe WK.
Zat-erdag 5 juli in Gorssel
Zondag 6 juli in Sneek.
Maandag 7 juli in Uithuizermeeden Nederland -Brazilië
Woensdag 9 juli in Zuidhorn
Donderdag 1 O juli in 0osterwolde

Het nederlands herenteam speelt in juli ook tegen Brazilië (vice-
kampioen) en in augustus tegen Rusland (wereldkampioen).
Dinsdag 22 juli Koudekerk a d R:.jn
Woensdag 23 juli Maasbracht
Donderdàg 24 juli Aalten 

- Nederland-Brazilië
Vr§dag 25 juli Rozenburg

Dinsdag 19 augustus Krimpen a d lJssel
Woensdàg 20 augustus vught Nederland-Rusland

Daarnaast spelen de Russen ook nog in een vierlanden toernooi in
Twente van 22 augustus t/m 24 augustus.

Pim Raterink blijf t zeker nog twee jaar voor Mepal,/Orion spelen.
Redenen z+n o.a. het hebben van een vaste baan die hem bevalt, delange rei.stÍjden naa? andere clubs en de komst van de kommissle Top,waardoor naar hU hoopt er binnen de vereniging het een en andergunstig gaat veranderen.

TDK/Brevok gaat spelen in een eigen hal. voor 1r4 mirjoen guldenwerd een voormalige kerk verbouwd tot een schitterende sporthal.
TDK werd de nieuwe geldschieter (sponsort ook Ajax) en pierre
Mathieu de nieuwe traj-ner. Dat belooft nog wat daar in Breda hetkomend seizoen.

september plaats in Tsjechoslowa-

in Frankrijk van 24 september L/n

in juli 5 maal tegen Brazilië, 7e

Ab Been.



Het Klompentoernooi voor onze aspiranten

Op 3'1 mei ws Rozengaarde van fs ochtends tot rs avonds vo1 met adspirantenvolley-
bal.
Al-Ie OrionadspiranLenteams kwamen in actie t,egen el-kaar en teams van de collega-
verenigingen uit de omgeving, zoals Sparla, Longa, Vo1ga, enz.
In een plezierig en vlot verlopen toernooi, waaraan veel 0rionkadeleden opnieuw
al-s scheidsrechter, coach, enz. belangeloos meewerkten, heeft onze jeugd het sei-
zoen afgesloten.
Na afloop werden alle deelnemers verrast, met hel inmiddels tradltlonele klompje,
en reikLen Drny en Benno de prijzen uit.

De Eindstanden:

Meisjes 2e klasse

1 T anor F

2. Sparta B

3. M./Orion G

4. Smash D

5. M. /Orion Ir

Meisjes 3e klasse

1. Sparta E
2. M./Orion L
3. M./Orion H
4. Longa G

5. M.0rion J
M.,/0rionK

7. M. /Orion I
B. Vollverijs C

Jongens 2e klasse

1. M. /Orion C

2. Longa B
3. WIK
4. Sparta B

5. Spiker

Jongens 3e klasse

1. Sparta C

2. Blok A

3. M./Orion E

4. Volga B

5. M./Orion F

Bestu u rssamenstel I i n g

De heer F. Jaspers (Vz.) C.v.d. GrijnstraaL 24 7009 MC Doetinchem 41333
De heer L.J. Smint<(penn) Verzetslaan 20 7002 CW Doetinchem 46679
De heer W. Zoutman(secr. ) Sweel-incklaan 7 7002 MH Doetinchem 23979
De heer A.J.T. Notten Burg.Kehrerstraat 25 7002 LA Doetinchem 26A61
De heer Th.D. Vriezen T. a. KempisstraaL 37 7009 KS Doetinchem 24700
De heer M.E.T. Beijer Molengaarde 45 6983 BD Doesburg 08334-73712
De heer J. Bloem Gr.v. Prinsterenlaanl4 7003DA Doeti-nchem 24618
De heer H.v.Haarlem Zuivelweg 89 7003 CD Doetinchem 25801
De heer J. Melieste Einthovenlaan 34 7002 HG Doetinchem 25205
Mej. Cecile Huls BastÍngslaan 192 7006 EN Doetinchem 41089
Mevr. ï. Hebing-Visser SwammerdamLaan 21 7002 HP Doetinchem 44933
Mej. E. Klaaskate CaenstraaL 502 a 7002 cS Doetinchem 45969
Vacature.



Dit moet me van het hart
Het is zo onderhand bijna een jaar geleden, dat ik me door René Wiggers heb laten
strikken voor de PR-commissi-e van Mepal/Orion.
Toen ik eenmaal Ijarr gezegd had bleek dat ik me daarmee ook kandidaat gesteld had
voor het bestuur. Zonder slag of stoot werd het bestuurslidmaatschap een feit in
de algemene ledenvergadering van 29 augustus 1985.

Ik weet dat iedere kennis van het volteybal mi.j ontzegd kan worden, maar ik ben
wel zo eigenwijs om me te verbeelden dat ik van pers en publiciteit, van reclame
en public-relations het nodige afweet. En uitgerekend op die terreinen was het
gedurende het afgelopen seizoen niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Zeket het begon goed. Orion kreeg een sponsor als nooit tevoren: Mepal.
De presentatie in hobel" De Graafschap leverde de nodige publiciteit, op. Ook in de
maanden daarna was Mepal/Orton niet weg te slaan uit de kolommen. Helaas was het
nogal eens in negatieve zin. Vaak moesten we de hand in eigen boezem steken. Ik
bedoe1 niet alleen het bestuur, maar aIle geledingen binnen de vereniging. Soms
had het er veel van weg dat we via de krant met elkaar aan het overleggen - ikwil het woord bekvechten li-ever niet gebrui_ken- rriaren.

Roel Booy zei het bij de sponsorpresentatie: Sponsoring geeft ook verplichtingen.Ik heb niet het idee dat we ons daar aIlemaa1 het argèrópen seizoen van bewust wa-ren. Velen van ons hebben zich maar alte vaak niet gerealiseerd dat zij, wanneerze vLa de media uithaalden naar het bestuur, naar een trainer of manag". of naar
een speler of speelster bezig waren met een sl-echt stukje PR. Je kunt dan wel keu-ri-g een PRtcommissie hebben, maar het zorgen voor een goed imago van Mepal/Orioni-s een taak voor e1k lid.

Genoeg gemoraliseerd en teruggebtikt. Het seizoen 1985_1986 i_s over.
Het nieuwe dient zLch aan. Er wordt met verwachtingen naar uitgezien. Mepal/6ríonwÍI zich een nieuwe structuur aanmeten. Dat doe je niet als je daarvan gà"n goederesultaten verhoopt. Er is dus reden tot optimisme. Jawel, màar laat dat er nlettoe leiden dat we overdreven verwachtingen gaan koesteren.

En dan nog iets._Ik heb al toegegeven dat vol1eybal niet, mijn sterkste kant is.Daarmee ben ik 1r bij voorbaat geëxcuseerd voor hetgeen it< hÍerna ga zeggen.
Kunnen we nou niet wat meer poeha maken van die thuiswedstriicen van Dames 1 en He-ren 1? Ik moet weer denken aan die trompetblazer uit Sneek. En niet alleen omdathij het Friese volksl-ied er feil1oos ult wist te persen. Iríeten jurlie nog? ArielBettiol komt het veld in en braast die vent zomaar: Donrt cry for me Argentina.GeweldÍg.
Kunnen wij nou ook niet zoiets organiseren? Dat moet spontaan vanuit, de verenigingkomen, heeft men mij gezegd. Okó, dat wil ik geloven.
Maar wat wij aIs PR-commissie j-n ieder geval wel kunnen doen is ervoor zorgen datde hel-e. entourage rond de thuiswedstri3len wat professioneler aandoet met een score-bord dat correct wordt bijgehouden, met recrametorden die keurig in het gelid hangenmet een goede en verstaanbare speaker, met muziek op de r'"1111!r, momenten en ga zomaar door.
Ik weet het. Ik heb geen verstand van vol-leyba]. Het bovenste zal mlsschien aIIe-maal nonsens zijn. Maar misschien ook niet. oenk er eens over na. E1k vonkje, hoekrein ook, kan ertoe bijdragen dat we volgend seizoen meer dan in 19g5-1986, in vuuren vlam staan voor Mepal/0rion.

Ton Notten, bestuurslid en lid pR-commissie.



Dames 7 gepromoveerd
OrÍon was dit seizoen met 4 damesteams in de 2e klasse vertegenwoordigd; respec-
lievelijk dames 4, 5,6 en 7.
Het 4e team besLond uit een jeugdteam dat noodgedwongen een lege plek in de 2e
klasse moest opvu1len. Ze hebben zich gelukkig prima in de 2e klasse kunnen red-
den. Jammer genoeg geldt dit niet voor dames 6 en 5 die d.m.v. degradatie wedstrij-
den gedegradeerd zijn.

Wij dames 7, eindigden op een tweede plaats achter Viclorla 1 . Door deze prestatie
was er nog een kansje op promotie naar de 1e klasse n.l. Vollverijs'1 moest degra-
daliewedstrijtlen spelen tegen Boemerang 2 (2e in de andere 2e klasse ) en tegen Ori-
on 7 (wij dus ) .

Het team dal eerste werd in deze poule van 3 zou promoveren. tr'lij moesten zaterdag
10 mei de openingswedstrijd legen Vollverijs spelen in Terborg. Deze wedstri.jC werd
door ons verloren met 3-1. We speelden geen slechte wedstri]l, onze foul was dat we
te wi-ssel-val-1ig waren. Vollverijs daarintegen speelde 1 van hun beste wedstrijden
van het seizoen. Dus een afgang was hel zeker nj_el.

Na deze nederlaag was onze kans op promotie nog zo gering dat we niets meer ver-
wacht,ten. Totdat we tot ons genoegen hoorden dat Boemerang gewonnen had van Voll-
verijs met,3-2. Boemerang had dus nu de beste kansen. Wij hadden alleen een kans als
we meL 3-0 zouden winnen en nog een bepaald aantal +punten voon hadden, nI. er
werd eersL naar het aantal sets gekeken, daarna naar de setslanden. Vollverijs en
wi"j zouden met sets gehJk komen als we met 3-0 zouden winnen van Boemerang.
ZaLerdag 17 mei om i4.00 uur in Sporthat Rozengaarde speelde deze wedstrijC zich

En het, gebeurde we stonden in sets voor met 2-0. De 3e set was aan de gang en het
h/as 14-B voor ons. Wij a1s speelsters wisten dat we mel 3-0 moesten winnen, maar
van de +punt,en waren we niet op de hoogle. Hennie van Haarlem (onze coach) had
van Le voren de berekening a1 gemaakt. (Had hij dan toch nog wat verviachL???)
Dus de trouwe suppor'uers wisten vraL we moesten doen in de iaatst,e sel. Boemerang
mochl niet meer dan 12 punten halen. Dat gebeurde gelukkig ook niet, want we won-
nen mel 15-B onder oorverdovend gejulch vanrronsrrpublrek. Uet werd dus 3-0 voorons en we waren gepromoveerd. Tenminste voi_gens de berekening.T3n Hennie.
Ïle wi-lden de officiele berekening toch even i^reten ',^rant als Hennie verkeerd hadgerekend dan had hij de douche moeLen zien. Gelukkig voor Hennie (en natuurli3kvoor ons) was dit niet het geval en de promoLie is/was een feit.
Dames 7 best,aat, uil 9 speelsters
gertie Reynljes-de Ruiter, Rensje
lie Bakker.
Coach: Hennie v. Haarleml Trainer

nl. Hilde Vrieling, Saskia peters, Sandra Abbink,
Bokma, Paula Nooteboom, Jolies te paske en Wil_

: Hans 0olbekking.

Wil B.
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Eindtoernooi

Op vrijdag 2O juni vond het inmiddels traditioneel geworden eindtoer-
nooi van MepaL/Orton plaals. De organisatie was in handen van enkele
dames en heren van onze beÍde topteams, die 1n deze periode van het
jaar verlost ztjn van hun vele tralningsuren en zodoende dit toernooi
kunnen regelen.
Vanaf 7 uur schreef een ieder ztjn naam op de verzameflijst en tegen
achten waren er Lwaalf teams die elkander gingen bestrijden.
Dat bestrijden gebeurde op een erg gemoedelijke manier, keiharde smas-
hes viel-en er niet te noleren en dat kwam de gezeltige sfeer enkel
ten goede.
De samenst,elling binnen de Leams hlas zodanig dat de r?toppers" het moes-
ten c.l oen met de set-ups van een recreant en dat menig recreant werd
bedolven onder de rrheerlijkerr voo?zetjes.
Punten werden er wel geteld, maar winst of verlies werd even vrolijk
onlvangen. Belangrijker was hel om eens wat nieuwe gezrchten van je
club tegen te komen en deze opzeL slaagde uileraard.
Dat de prestaties op de achlergrond gedrongen werden, bleek bij de
príjsuiLreiking door Ruud HofIand. De vier beschikbare taarten deelde
hij ulb aan ttzomaar" vier tearns.
Een geslaagd toernooit.je dat door de vrijwillige fluiters soepel ver-
Li ep.
In de kantine volgde een vJarm maar EezeJ-1ig samenztjn, waarbij hel af-
gelopen seizoen nog eens besproken r^rei'd, evenals d iverse vakantie-
plannen enz. , enz.
Sommigen wachten nu reeds op de start van het nieuwe seizoen, anderen
ztjn blij dat een goudgeel strand voorlopig hun grootsle hobby za)- ztjn,
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Peter Geitenbeek in gesprek met

Wim Zoutman

I,n/im Zoutman, 55 Jaar en ambtenaar algemene zaken bij de gemeenLe Doetinchem ,

weet weinig van vo11eyba1 af en is toch sinds donderdagavond 22 mel de nieuwe
secrelaris van Mepal/orion. Hoe kan dat? 'rIk denk niel daL ze mij om mrn volJ-ey-
bal-kennis hebben gevraagd, maar ik neem aan om mijn bestuurliSke kwaliteilen,rr
al-dus de nieuwe secretaris. Een portret van een man, die de voelbalwereld goed
kent, daar toch we1 op is afgeknapt, die een grote algemene sportbelangslelllng
heeft en die hoopt Orion van dienst, te kunnen zijn.

rrToen ik werd gevraagd als secretaris heb ik een paar dagen daarover nagedacht
en mijn familie geraadpleegd. Je ziet heL, ik ben uiteindel-rÍ< in zee gegaan met
Orion en ik moel je eerhjk zeggen dat de indruk van Orion tot nu toe erg goed
is bij mij!rl

Dat is dan mooi- meegenomen, want er zal heel wat moeten gebeuren en er zal- veel-
werk moeten worden verzeL. rrMaarr'rzegL Wim:'rIk heb besluurli3k werk gedaan bij
voet,balverenlging Doetinchem en bij de Graafschap en afs ze me daar weer hadden
gevraagd, dan had de familie nee gezegd. Daar ben je elke dag druk mee en dat
is bij Orion gelukkig niet het geva1. I'

Wim Zoutman heeft zrn sportÍeve leven geleid bij voetbalvereniging Bato in het
Groni-ngse Winschoten. Daar heefl hij ook ztn eerste bestuurli;ke ervarlng opgedaan
Nadien werd het Doetinchem, maar de voelbalsport trekt hem niet meer.,'Het voet-
bal is verloederd. Er mag niet meer worden verforen en dal leidt LoL zeer matig
voetbal- en daarmee is het publiek zeker niet gediend. Dat, is bij hel vo11eybal
gelukkÍg heel anders; daar kan een ploeg nooil op de 0 spelen en dal komt hel
spel a11een maar ten goede.rr

Jammer, heel jammer, vindt Wim Zoutman dat Orion de laatste trjd zo negatief in
het nieuws ís gekornen. Dat is onjuisl en vertekent het beeld van de Doelinchem-
se eredivisieclub. Hi; wil meehelpen om dat beel-C te corr"igeren, zodat, de werke-
liJkheid zichtbaar wordt. Wim heeiL indert.ijd neegeholpen om de Doetinchemse ama-
teurvoetbalverenigingen bij elkaar te brenqen en oie er.varing kan dus bij Orion
te pas komen bij de beeldverbeieringsacrie.

Bij de gemeente Doebinchem houdt i^/im Zoutman zich ondermeer bezig meb de uitvoe-
ring van de leerplichtwet, dus met kinderen. De jeugd heeft, in hem een sterk
voorsLander gevonden. Hij gelooft dan ook in de vo1leybalschool, die Orion wil
anzal i-anv!,-v e uurr.

Verder wil hij veel aandachl voor de opleiding en vorming van jeugdige volleybal-lers van Orion zeTf:rrDaar moet je eerst ki;ken of er goede spelers en speelsters
bij zitten. Die eigen kweek is onLzettend belangriJk. Ik ga heus niet afleen de
topteams van Orion bekii<en, maar ook naar de lagere en vooral naar de jeugdteams
kiJken. Dat, is werkeli3k ont,zettend belangruk,Í' benadrukt hij nog eens.

Het besLuur van Orlon staat ook voor de vakanlieper"iode.rrluuk (penningmeester
Smink en tot voor korl de secreLaris van Orion) is met vakantie en al-s hi.j terug
komL nemen wi.j de nieuwe taken over. Frans Jaspers (de nieuwe voorzitter) is oot<
afwezrg, dus het dageli3ks best,uur moet nog beginnen, mét het algemeen bestuur om
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de beleidslijnen ui-t te stippelen. Dus over ons toekomstige beleid kan ik hel-aas
nog niets zeggen. Ik ga eerst mijn werk als secretaris opzetten en daarna ga ik
met vakantie. Na die vakanlie gaan we er hard t,egenaan. En zo moel het ook.It

Eén ding is zeker: het bestuur zaL zt-ch niet gaan bemoeien met de Lechnische za-
ken want daarvoor is er een lechnische commissie, terwijl hel binnenhal-en van
nieuwe spelers een taak is van de commissie top.

Een netel:.ge zaak ls de positie van de beide topteams van Orion. Hoe moet voor-
komen worden dat die afglij.den tot nietszeggende posities in de eredivisies.
Moel er worden betaald? loÍim:"Dat vind ik een heel- moeiliJke zaak. Ik ben er eigen-
1i3k te kort bij om daarop een goed en zinvol antwoord te geven. Misschien is er
niet, aan te ontkomen, zeker a1s je het vergeli3kl met het. buitenland of met Mar-
tlnus. Maar als je mi.j vraagt of de hele eredivisie, zowel dames als voor de heren
een semi-profstatus moet kri.jgen, dan zeg rk ja. Je kunt elgenliSk niet meer ach-
terblijven. Maar ik ben er van overtuigd daL onze selecties compleet blijven!rr

Waarom ik secretaris ben geworden? Uit eerzucht? Ik? Nee, helemaal niet. Ik ben
helemaal niet eerzuchtig. Als er een foto moet worden gemaakt dan ga ik niet
vooraan staan. Of dat mijn noordeli;ke instelllng is? Mj-sschien; misschien wel, ja.
Maar als ik eenmaal 1a zeg, dan zeL tk me ook helemaal in. En ik denk dat dat
voor het hel-e best,uur ge1dt. Ik denk dat, er een heel goed bestuur is gekomen.rt

Nog even over het voetbal:"Ik ki3k niet naar de wereldkampioenschappen in Mexico.
De eerste avond heb i-k gekeken naar Bulgarije tegen Italië, maar die ploegen wil-
1en niet verliezen, dus wordt er heel behoudend gespeeld. Nee, daar is niks aan.
Ze zullen mij niet el-ke avond voor de buis zíen ztLLen, wanl dat is het niet waard.
Nou dal welen we dan ooK weer.

Tenslolte nog dit:Maar drre Cames rn het bestuur. lJret wat, weinig? Grofweg gere-
deneerd bestaal de helft van de leden urt vrouwen btj Crion. Moet dat ook niet
doorkllnken in de samenstelling van hei ces.-uur? i,,r:-:n: "Jazeker, dal is ook gepro-
beerd ' maar niet helemaal gelukt. Ik ben al erg blij dal er drie dames in het, be-
stuur zijn gekomen, en ik denk hel-e ;oele ook, ',raar Ce verenigi-ng veel aan zal
hebben. Ik dacht niet dat ze 1161 ttj3't hadlen gezegd, maar ze hebben toch toe-
gehapt en daar ben ik zelf erg blij mee. Geen da-rnes in het dageli;ks bestuur?
Nee, nog niet, maar dat kan nog komen.!t

Peter Geitenbeek.
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Dames 10 Onon kampioen
Hoe kwam drt suksesvoffe team tat dit kTinkende resul-taat? (H. v/d M.)

DE COACH(Win HoTders, 35 jr.,eerdere suÀsessen: winst met zakTopen op "de
Bfeekt' in 1958, derde in de discipline " jezeTf voorltijTopent', voar-
Laatste bij "naast de schoenen 7open", dit seizoen kampioen met He-
ren 7)

U kunl dit resultaat meL recht een groot sukses noemen. Zeker r^ranneer we in
ogenschouw nemen dal hel leam het eersle seizoen in deze samenstelling speelL.
Wij hebben vorig seÍzoen enige dames aangelrokken die vi-a een speciaal program-
ma i-n zeer korLe tijd volledig geÍntegreerd waren.
De teamdiscipline en -mentaliteit heeft dan ook een bel-angrUke bijdrage aan diL
sukses geleverd
......u, als insider weet ook dat het een grote prestatie is om le in de 5e-
klasse t,e worden dan 5e in de 1e. KUk... de meeste ploegen spelen afbraakvol--
J-eyba1 door het s1alom-sysLeem le omhelzen, met gevolg dat de bal vaak slechts
tweemaal gespeeld wordL. Wij hebben gekozen voor een verfrissende, kreatieve
speelwijze.
Wij z:.jn overgegaan van hel 1-5 sysleem (dat speelden we a1 jaren, dan weet u nu
ook waar dat vanciaan koml ! ) naar het rr2-4 systeem met gedoseerdeblokkeringt'
(het zgn. trregrssieve blok";...zal tn de toekomst ook wel weer opgeld doen op
het hoogste nivo..) Wi3 kunnen ons dergelijke blokkering veroorloven door een
goede veldopstelling en sterke stop. Hlerdoor houden we energie over om in de
aanval- te kunnen vlammen.
De Loekomst... ,.????
We denken de basis verder te kunnen verbreden. Volgende week reis ik af naar
Smdrflöd om de laatste hand te leggen aan het kontrakt met een Zweeds tal-ent.
Ook onderhandelen we momenteel met een HaïtÍaanse spelverdeelster.
Als we bovendien de trainingstijd opvoeren verwacht ik hel volgend seizoen di-
rekt te kunnen doorstromen naar de 3e klasse.
Overschatting? Wel-nee! I , puur rÍposiLif thinking't! ! !

DE DAI'|ES(Agnes, Annemiek, Desiree, Gitte, Hennie, rnqeborg, ïne, I,laqa, Marie)

Onze coach,.??...nou....fanLasiisch-!1, nr-e: te evenaren, l-aat slaan Le over-
trefflen! Hij i-s spel-technrsch,-iaKiisch en -s:rategrsch zo ontwi-kkeld dat zel-fs
wij er soms niets van snappen. Ien vccrbee1i..:hij wisselde eens zo gekompliceerd,
maar natuurlljk volledig rrerani-woorC, sp=e Isr=rs uir, dat we opeens met, vÍjf speel-
sLers in het veld stonden. Knap hè? l{aar h:-er zie je weer hoe de burokralische
spelregels de genialiteit van een coach 1n de weg kunnen staan. Het mèht niet
en we moesten met het traditionele zes-ial verder.
Wal verder heeft bijgedragen aan her sukses is onze tràiningstnzet. We Lrainen
anderhal-f uur per week. Dat is niet nrks en gaat naluurliSk ten koste van jeprivé-ti3d. Je moet bereid ziyt daL te invesleren. Maar....onze manneljes staan
acht,er ons....achter ledere suksesvoll-e vrcuw staal een man nietwaar..?(ha,ha!! )
De boekomst......?
Kift, of we deze lijn voorl kunnen ze-oLen hangt natuurli3k af van hel aanblijven
van onze coach. Het spreekt wefhaasL vanzelf dat Wim al- enkele l-ukratieve aan-
biedlngen heeft gehad (o.m. ult I'lalta/red. ). We hopen dan ook dal Orion daar
het, nodige tegenover weet te stell-en om hem le behouden, Daar vertrouwen we
gezien de nieuw gevormde "kommissie top'r len vo11e op.
Verder hopen we te kunnen blijven trainen onder de bezielende l-ei-ding van Arend
HordiJk. Als aan deze voorwaarden is vol-daan verwachLen we in de vierde klasse
boven in te kunnen meedraaienl

Doetinchem/Amsterdam, mei 1986.
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de fotors :

een blok als een huis
rrhoe víassen we dit varkentjett?

dat blok komt te laat,
punt voor ons ! s
oh, oh, wat zijn we blij

i-nclusief coach en mascotte (Lonnie) r Ine en Desiree ontbreken.
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Cijfers " Nationaal"

VOLLEYBALSTER VAN HET

1. Ingrid Piersma
2. Martje de Vries
3. Agnes Brunninkhuis
4. Helena van Er3keren
5, Petra v.d. Linde
6. Linda Moons

Jacqueline Schimmel (Mepal/Orion)
B. Bianca Hooymans (Mepal/Orion)

VOLLEYBALLER VAN HET JAAR

JAAR

( Tromp/Olympus' 78 )

( Tromp/OIympusrTB )

(Set Up t65)
(Zaan t69\
(GEAS Milano)
(VVC )

67 punten
35 punten
31 punlen
20 punlen
13 punten
4 punlen

3 punten

55 punten
26 punten

1B punten
15 punten
10 punten
3 punten
2 punten

punLen
punten
punten
punten

63 punlen
62 punlen
25 punten
1 punt

'1. Avital Selinger
Pieter-Jan Leeuwerink
Teun Buijs

4. Ron Boudrie
5. Marco Brouwers
6. Mark Gosems
13.Pim Raterink
14.Arko Kuilder

VOLLEYBALPLOEG VAN HET JAAR

1 . Brother/Marti-nus
2. Nederl-and (D )

3. Tromp/Olynpus '78
4. Dynamo

VOLLEYBALTRAINER VAN HET

1. Peter Murphy
2, Arie Selinger
3. Abe Mei-ninger
'10 . Renó Slriekwold

(Brother/Martrnus )

(Brother/Martinus )

(Brother/Martinus )

( Brother/Martinus )

(Brother/Marti-nus )
( Dynamo )

(Mepa1/0rion )

(Mepal/Orion )

JAAR

(Nederlands damesteam)
(Brother,/Martinus (h) )
(Dynamo; Jong Oranje (h) )
(Mepa1/Orion(d) )

62
61
30
4trt)

VOLLEYBALSCHE]DSRECHTER VAN HET JAAR

1, Peter Scheffer
2. René Vos
3. Goof avn Vel-sen

33
)o
20

punlen
punten
punten
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Orion vertegenwoordigd op mixedtoernooi
van "Vredestein "

Op i-nitiatief van Diny(rekreanlen) werd een mixed-Orion-team geformeerd, be-
staande uit:Gitte, Maya (d.10), Jurgen, Wim (H.B), Wim(H.7) en Diny zelf .

Dit leam kwam op het l-aatste moment tot stand omdat Paul- en Elze Evers plot-
seling verhÍnderd waren. (Paul moest ouwe koeien uit de sloot hal-en oprrde
boerderijtr of zoiets )

Het uitstekend georganiseerde, aantrekkeli;ke toernooi, vond plaats in rÍde Bon-
gercirr op 26 april en duurde van 10.00 tot '17.00 uur.
Er werden negen wedstrijden (B à 14 min. , 1 van 2x10 min.) door ons afgewikkeld.
Ook zonder voorbereiding raakten we af snel ingespeeld.
De eersle zes Legenstanders werden via '?leuk volleybalrr opgerold. Door een rui-
me voorsprong ui-L handen te geven verloren u/e van de gemeenLe Doetinchem, een
uitstekend team dat uiteindeli]< toernooiwinnaar werd.

Na verlies Legen de no 1 van de andere poule speelden we om de 3e plaats tegen
de PGEM . Deze ploeg bleek inmlddels haar energie opgebruikt te hebben, zodat we
onverwacht gemakkelij< de gewenste 3e plaaLs ( zo'n eerste keer moel je immers
nÍei direkt al- met de wissefbeker gaan stri;ken! ) bereikten en daarmee een beker
in de wacht sleepten.

AI met al een geslaagd volleybaldagje neL een gezellig team.

OMIX
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Wist u dat?

- dit jaar voor de vijftiende achtereenvolgende keer een 0rionteam
deelnam aan het beruchte toernooi in Kassel?

- de tenL van Jos Pasman daar opnieuw de grootste was?

- deze tent tien jaar geleden al afgeschreven was?

- oud-Orionees Oscar Erken het bouwplan van deze tent uit ziin hoofd
kent ?

- het opbouwen zodoende razendsneL gaaL?

- de heren dit keer een derde plaats behaalden?

- de bijbehorende beker een eerste plaats doet vermoeden?

- Aukje Vollema gek is op goudvissen?

- zq er een aan haar spies prikte bij de barbeque bij de familie Hofland?

- het beestje lekker smaakte?

- Ruud Hofland alweer een nieuwe heeft gekregen?

- crista Mu11er als vermisb werd opgegeven bii de politie?

- zij dit niet wilde geloven?

- frzomaarr! anderhalf uur te laat was op de barbeque?

- bijdens dezelfde gelegenheÍd door dames 1 afscheid genomen werd van
Hanneke Lovink (dames 2), Lenet Daniel (Gemini Elst) en Bianca
Hooymans (stopt)?

- Hannke en Lenet elkaar op de eerste competitiedag weer ontmoeten en
dan tegenover elkaar staan?

- Petra Wellink voor dames 2 een hele set uitserveerde?

- deze set binnen dr.r-e minuten in 15-0 eindlgde?

- dit gebeurde in de bekerwedstrijd tegen Spiker?

- er nog steeds een kans in ztt, dat dames 1 en dames 2 el,kaar in dit
toernooi zullen ontmoeten?

- dames 1 dan van Longa en dames 2 eerst nog van Sudosa moet winnen?

- het 1ot ook nog moet meewerken?

- heren 2 op een toernooi twee eerste divisieteams versloeg?

- eervol- tenonder ging tegen het Tjechische Nitra (2-1)?
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WIST U DAT?

- heren 2 onlangs derde werd op een sterk bezet toernooi in Luxem-
burg ?

- zij uitgeschakeld werden door een Poolse ex-Europacup deelnemer?

- Pim roosendaal (Bovo) r Eric Gerritsen (Peeske) en Henk Wagenvoorde
(Havoc) ons tweede team hebben verlaten?

- Harrie Proost (EAVV) Oe nieuwe trainer van heren 2 wordt?

- hij geselecteerd werd op ziin achternaam?

- dames 2 Han Bulten als trainer krijgt?

- Bob Wentink dit team zal coachen?

- Theo Boekhorst van dames 2 naar EAVV verhuisde?

- Winnie Harmsen terugkeerde naar Blok?

- de trainÍngen op maandag 1B augustus zu1len begi-nnen?

- het trainingsrooster in het blad Doetinchem Thuis za| verschijnen
op 13 augustus?

- de eerste Orion Expres ei-nd augustus weer uitkomt?

- de redactie best nog r^re1 medewerkers kan gebruiken?

- ook dames van harte welkom zljn?

- Pim Raterink onlangs de Doetinchemse steltrace voor prominenten
won ?

- hij niet te verslaan was?

- dit mede te danken was door de aanmoedigingen van zLJn supporters?
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