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Voorwoord
Hel vierde nummer van de Mepal/0ri-on Ixpres bevat. een inlerview
mel voorzíLLer Frans Jaspers en een interview met \ïerzorger Bert
Broens. Daarnaast completeren inzendingei: van dames 2 en dames 5,
pupll-l-en, jeugdcommissie en de nodige mededeiinger: hel geheel-.
Bijzondere aandacht graag voor de uitnoCiging aan kaderleden voor
de inmiddels traditionele nieuwjaarsrecepiie oF vrijdag 2 januari
t Q1

0p volleybalgebied naderen we de helft van rret seizoen en nemen
Ce Mepal-leams de meest verschiilende posi--:-r"s in op de raïlglijst,
zoals je op het standenoverzichl zÍet. De sland van cnze hoogste
teams staan wekelijks in de regionale kranten"

Beide topteams opereren momenteel met wissel-end succes 1n de ere-
divisie, een wat onwennig verschijnsel, maar zo!{el" de dames als de
heren hebben mogelijkheden om zích t,e kwalificeren vcor heL Europa-
cup 3 toernooi. Een interessante tweede hel-f i staat otls dus nog
te wachten. Voor dames 1 is hel Europa-cu.p av.)nLuur" Len einde , na
de dubbel-e ontmoeting tegen de prcf s van i'ielsen uii rt,a1ië. De
thuiswedstrijC Iiet a1 zren dai he1; krachtsverschii le gröot was.
Voor llefhebbers staan er in dit nummer diverse aankorrdigingen
van topwedstrijden, zodat je in e1k geval nieL verstoken hoeft te
blijven van vol-leybal op niveau.

A11e Mepal-/Or ionleden, een gezetl:-g Kerstfleest toege'rrrenst en een
gezond en sportief 1987.

Bas B-loem

Einde medewerking
Tijdens de redactievergadering van de Mepal,/Oricn Expres van Woens-
dag 3 december deel-de medewerker Ben Le Lincert mee niet meer voor
de Expres actlef te zu11en zijn. Vanaf septernber IB3 zetLe hrj z:-ch
in voor het druk- en 1ay-out werk van ons clubbl-ad en bracht hij de
nodige uren door in rrhet hokjeil in de sporthal en Iater in de kel-
der aan het JulianapIein.
Ben, van harte bedankt voor al- je inspanningen cie je voor de ver-
eniging deed en de vakmanschap waarvan wij prof iteercien 

"

De Reda.ct ie .

Feestavond
De P.R.-commissie van Mepall0rion lrefL nu reeds voorbereidingen
voor een f eestavond voor de hele verenig:Lng, te lrouden in de tweede
helft van maart.
De noodzakelijke gegevens komen in een volgende Expres tot juIlie,
maar nu weet je alvast dat rt er aankomt.



Opnieuw faten we in de I4epal- Orion Ex[)res onze voorzitter aan het
woord. Na de laatste Ledenvergadering, met de nodige veranderingen
voof MepaT-Orion op papier, probeert Frans Ja,spers ziin f iLasof te
aan de l-eden over te brengen en tevens on iedeteen ervan te door'
dringen dat een eredivisievereniging ptofessj.oneel. moet worden ge-
leid, ofr ook de "amateurs" aan hun trekken te Laten komen.
peter Geitenbeek roofde wat tild van de vaotzitter en hoorde het
voTgende:

Evenredige aandacht bij Orion

rrwe wiIlen bij de rrationale toP
blijven, maar de rest van de
vereniging mag daar niel onder
Iijden en moet evenredig veei
aandacht krijgen. Orion moet
een vereniging zijn, die elan
uitstraalt: het moet leuk ztjn
om er lid van te worden of om

Iid te blijven. En dat is wel
eens anders geweest.rr

Aan het woord is voorz:-LLer
Frans Jaspers, di-e tijdens de
Iaatste ledenvergadering een
plan toelichtte, dat de basis
moet vormen voor een gezcnde
vereniging. Sinds zijn aanlre-
den is 0rion in beweging- of
in beroering, zoaLs sommigen
beweren- op weg naar een Pro-
fessioneel geleide vereniging,
waarin topprestaties en gezeL-
ligheid in harmonÍe leven.

Een opsomming van de problemen,
zoals Frans Jaspers die zteL:
de communicalie is versnipperd
en ingewik<e1d; de verantwoor-
delijkheden zrjn niet duidelijk;
de activitelten in de rrereni-
ging zijn (nog steeds) gericht
op ad hoc-zaken en actuele ge-
beurtenissen, zonder dal er
zicht op de toekcmst is en er
gaat te veel aandacht naar de
top; er wordt weinig systema-
tisch gewerkt en heb bestuur
is overbel-ast.

Die problemen moeten worden op-
gelost. A1 eerder heeft voorziL-
ter Jaspers l-aten weten dat er
beroepskrachten moeLen worden
ingehuurd om uitvoerende taken
van bestuur en commissies over

te nemen, Het bestuur moet be-
sturen en zich dus bezig hou-
den met de grote lijnen binnen
de vereniging en veel delegeren
naar commissies, die zich met
deeltaken bezighouden, maar
meer verantwoordelijkheid zuIlen
krijgen.

Frans Jaspers denkt aan twee en
misschien wel drie betaalde
krachlen, die oP contractbasis
of miCdels een redelijke vergoe-
ding dagel-ijks bezig ztJn met heb
verenlgingswerk. Voor de uit-
voering van deze plannen is
jaariijks 50-duizend gulden ex-
Lra nodig en dat geld moel via
co-sporlsoring worden bijeen ge-
bracht. Lukt dat dan kunnen be-
stuur en commissies ztch bezig-
houden meL beleidsvoorbereiding
Dat betekent duidelijkheid in
taken en veranlwoordelijkheid en
de werklast wordt afgeschoven
naar de beroepskrachten.

Eén van die beroepskrachten zal-
funktioneren onder de commissie
top en wordt manager van het
top-gebeuren; hij/za verricht a1-
l-e organisatorische taken voor
de t,eams van dames 1 en 2 en he-
renl en 2, De commissie top komt
dan aan haar eigenlijke taak toe,
namelijk voorwaarden scheppen
voor de begeleiding van jeugdige
tafenten en met de prestatielijn.



Dat betekent automatisch dat. de
overige aandacht uit,gaat naar
de recreanten-afdeling, ofl de
niet-preslatiegerichte iak van
0rion. rrDie afdeling is het
zo"genkindje van de verenigin9,"
zegt Frans Jaspers. trDaL gedeel-
te van Orion moet worden gehol-
peo r want het is de basis van
de verenigiflg,t,voegt hij er aan
toe.rrDab ..rergt van de mensen
een andere houding, de mentali-
teit moel vera.nderen. Bij het be-
stuur en de commissies begint
het te dagen en het sijpelt nu
ook af door naar beneden. Hec
zaL lukken, de meningen worden
a1 positiever. Er moet zelf-
verlrouwen komen en nie t rneer
die voortdurende discuss'i e: zaL
het wel kunnen?

Dit is dus de doelstelling, die
het nieuwe bestuur voor ogen
staab. rrJe kunt hel de bedrijf s-
f11osofli-e van Mepal/0rion noe-
men. Deze formule mcet het ko-
niende seizoen al- grolendeels
werken. Er is een werkgroeP
onder leiding van bestuurslid
Martin Beijer bezig met het uit-
werken van plannen om die doel--
s+"e11ing te verwezen)-ijken.
In die werkgroep zLL'oen niet
alleen 0rion-mensen, maar ook
mensen van builen de verenlgin;
en lwee werkers van de Gelderse
Sportfederatie, GSf. Die GSf-
mensen lichten ook de vereniging
door en z4 zu1len met een be-
leidsplan komen, dat in de voor-
jaarsvergaderi-ng aan de orde zal
worden gesteld " In dat beleiCs-
plan zullen de prioriteiien voor
de komende jaren worden aangege-
ven en op welke manier de be-
roepskrachten zul-1en worden in-
gezel en hoe de financiën daar-
voor op Laf e1 moeten komen,rr
zegL de voorzL+-Ler.

"je moet er van uitgaan

dat het wel wordt gehaald"

Het bestuur is verantwoordelijk
voor het algemene beleid en voor
de instandhouding van de externe
contacten, die weer nodig z1jn
voor de fondsverwerving. 0m zotn
beleid mogelijk te maken zaL het
bestuur worden uitgebreid met
een tweede secretaris en een twee-
de penningmeester. Die krijgen geen
stemrecht in het bestuur, maar
zulIen a1le uitvoerende taken van
de penningmeester en de secretaris
voor hun rekening nemen, zodaL die
de handen vrij krijgen voor het ma-
ken van beleid.
Maar gesteld dat dit fraaie ver-
haal nooit werkelijkheid wordt.
ÍJat dan? ItAl weer zot n opmerking, rf

aldus Frans Jaspers. rJe moet er
van uitgaan, dat het wèt wordt
gehaald. Die manier van denken
moet tot het verleden behoren.
Het gaat a1 de goede kant uit;
100 procent van onze ideeën is
misschien niet te realiseren, maar
80 procent we1 ! En als dat gebeurt,
dan is er een goede prestatie ge-
leverd. De club blÍjft bij elkaar en
dat is wel anders geweest. Het zaL
lukken: het wordt een echte v€re-
niglng, waarin recreanten, maar
zeker ook de top die aandacht krrj-
Be D r die ze nodig hebben. rl

PeLer Geitenbeek



Dynamo-toernooi

Volleyballiefhebbers, die in de Kerstvakantie wereldtoppers aan
het werk wilIen zLen kunnen terecht bij het 0CE-DYNAMO-toernooi.
Van 27 tot en met 30 december treden daar aan:
cuba (0. +h.), Zweden (0. +h.), Japan (4. +h.), Nederland (a. +

h.) Verder de dames van : The Ambassadors (USA), Olimpia Ravenna
(Ita. ) de DDR en DYnamo /A"
Bij de heren speelt ook SantaI Parma, Spanje, Frankrijk en thuis-
c l-ub Dynamo / A.
De eerste twee dagen gaat het om 12,00 uur beginnen, de derde
dag om 9.30 en de finaledag start om 11.00 uur"
eri3zen varierend van f15,--(zaterdaB)r f20,--(zondag) tot f,30,--

(maandag). Finaledag ook f30,--
Plaats :SporthaI Mheenpark Apeldoorn.
TeI. inlicht,ingen zO575O-22772, ( tussen 1 8.30 en 20.00 uur )

CUBA - JAPAN.

ïn Hengelo (GeIderland) is op donderdag 1 januarL 19BT de inter-
land Cuba-Japan.
Aanvang: 1 5.00 uur
Sporthal De Kamp, Hengelo (GId.)

Wijziging dames 1

De competitiewedstrijd van dames 1 tegen Sudosa/Assen is verzeL.
3 jan. I 87, 1 6.00 uur, 0osseld: MepaI 0rion - Sudosa Assen.

WTJZIGINGEN T. A. V. ONS INFORMATIENUMMER.

- het enige banknummer waarop de kontributle gestort moet worden
is in tegenstellÍng tot een ander vermeld nummer 314394672 RAB0.
De kontributie kan uiteraard ook via de Postbank.

- manager dames 1: PauI Evers, Koemate 116,7006 CL Doetinchem
te1. 40B75.

- De bij de trainerstijst vermelde rtvan Beekrt moet zijn:
Ronald van Beek, Mau.ritsstraat 30, Iríeh1, Te1.08347-4242.



Contributie
De verenigingscontribuiie wordi per
betaald en al-s hel goed is vcot" de h
De verenigingscontribut,ie ií-àThanlce
pen en van de catagorie waarin hel I

1.

2.

kalenderjaar door
ieronder vermelde
tijk van bepaalde
id is ingedeeld.

de leden
data.

leeftijdsgroe-

In 1986 was heb:

A.Senioren geboren voor
Í 192 ,'-

B.Rekreanlen:f130,--
C. Jeugdleden geboren in

1 jan 1968 L/m 31 dec
f 150,--

D. Jeugdleden geboren op
1972 : fi0B,--

i jan 1968

de periode
1971t

of na 1jan.

ïn 19e7 wordt het:

A.Senioren ge

B. Rekreanten
C. Jeugdleden

1 jan 1969

D . Jeugdleden
1973 : f,108

boren voor
f192,--

: Í130,--
geboren in
t/m 31 dec
f,150,--
geboren op

1 jan 1969

de periode
1972t

of na 1 jan

4.

tr

6.

De betaling van de contributie dient als volgt te geschieden:
lndien men in 4 Lermijnen wenst te betalen: \1661 1 maart, 1 mei,
1 september en 1 november.
Bij betaling per half jaar : v66r 1 maart en 1 september
Bij betaling per jaar : vóór 1 maart.
rndien u de vereniging heeft gemachtigd dit, voor u te doen, danza| de man van de ledenadministratie zj-cln ook hi-eraan houden.
rndien u de bank opdracht heeff gegeven, dan verzoek ik u het bo-
vengenoemde bedrag indien nodig, aan te passen.
U kunt betalen: per giro op nr.39.57.446 ten name van MEPAL 0RI0N

per bank op rek.nr.314394672 ten name van MEPAL
0RI0N. (dit nummer is gewijzigd )

het gironummer van de bank is 809604.
rnlichtingen worden u zonodig verstrekt door R.A.HoflandrEint-
hovenl-aan 17, 7002 HE Doetinchem, te1.08340-33209.

is bekend en volgt hieronder
einde van de maand een aanta

over de kampen. Vraag ernaar
kunt ook informatie vragen bij

1 maart I 87.

i ror-
bU ie
het

Zomerkampen
De planning van de zomerkamPen
De vereniging ontvangt aan het
ders met de nodige informatie
coach of het ieugdbestuur. Je
bondsburo (teI. 03480-1 1994) .

Inschrijven in ieder geval vó6r

Mini
Asp.
Asp. T.
À<n T1r e y .

Jun.
Jun.
Jun. T.
AVOKA

( de T.

B-'1 1

2-1
3-1
a1

15-1
16-1
16-1
1B- 1

j aar
4jaar
5jaar
4jaar
7 jaar
7 Jaar
Tjaar
9jaar

Bathmen 26 juli - 1 aug.
Bathmen 19 juli-25 juli
Liempde 5 juli-l1 juli
Liempde 26 juli-1 aug.
Papendal 26 juli-1 aug.
Bathmen 2 aug.-B aug.
Liempde 2 aug.-8 aug.

(=avontuurlijk vo1l. kamp)9 aug.-15 aug.

technÍsche volleybalkampen ) .staat voor:



í^/ie kent hem niet ? Bert Broens, de bebaarde veÍzar.qe.r van ons eerste
herenteam. Bezig aan zin twaalfde seizoen bij dit teafi en dat wordt
hen al-teen verbexerd door spe?verdeTer Pin Raterznk, die één jaar
Tanger meehuppeTt. Liters rflassage-o7ie moet Bert doar zin handen
hebben Laten Topen en kil-oneters tape za7 hij gepi-akt hebben.
Van zeer dicht maakte ( en maakt ) Bert de successer mee en waar-
sch jjnTlj k zal- Orion wedstrijden gevtonnen hebben, dankzi de kundige .be-
handeJingen van hem. ïnmiddeTs js Bert bezig aan zijn 37e pTakboek en
kan ht zo zijn tt rommeTkamert jen omtoveren in eer'l soort rnuseunp je.
Bas B l-oem dook met de andere B. B. in àet ver Leden .

Beft BfOenS "op de kweekschoot mocht ik nooit meedoen"

Hoe raakLe je bij 0rion ver-
zeild?
Bert:'rIn mei '75 slaagde j-k
voor de cursus SporLmassage
en meldde me bij Roel Booy.
Ztjn naam kreeg ik van de
groep zondagochtend voetbai-
1ers, met o. a. Han Bul-len.
Ik ging kijken bij de weds trij-
den en aangezien Lucie Rate-
rink de dames onder haar hoe'
de had, belandde ik bij de he-
ren. Van voll-eybal had j-k
nauwelijks verstand, op de
kweekschool mocht ik nooit
meedoen. Orion startle dat
seizoen in de tweede di-visie
en Norbert Meijer kwam er b1j,
evenals Gerard Wesselink en
rene Striekwold, die EAVV
verlieten.
De eerste die ik veyzorgde
bij 0rion, was ikzelf . Marcel
Slutter raakte me in het ge-
zichL en ik liep een scheve
bril en een kapotte neus op.
Dat, was mijn eerste daad dus,
mrjn eigen neus.rl

Wal zLe jij als de hoogtepun-
ten van het team?
Bert:rrVan de vele hoogtepun-
ten vind ik de promolie naar
de eredivisie en het eerste
seizoen daar er uÍt,steken.
Dat was de periode Munphy.
Verder de winst in de beker-
finale tegen Blokkeer in Zwol-
l-e en de Europacup 3 finale
in LouvaÍn Ia Neuve.rr
rrDaarnaast waren ook de Euro-
pacup reisjes inleressant.
Drie of vier keer Ita11ë,

Roemenië, Griekenland, België
en Zweden. Griekenland stak er
ui t , daar wonnen we r idas he t
kl-imaar" aangenaam en trokken
we op met een leuke selectie.
Daar vierden r/e Sinterklaas.
De uitwedstrijd tegen Edilqu-
oghi ervaarde ik aIs een soort
schoolreisje. Een prachtige
natuur en dat terwijl de spe-
Iers een spannende ontmoeting
te wachten stond. We kwamen
erdoor dankzij de puntentelling
en haalden de f inale.rr



Wat is jouw ro1 binnen het team?
Bert: trHet Yerzorgende gedeel-
be is vrij duidelijk. Voordat
de wedstrijd begint, heb ik de
mijne aI gespeeld. Met een
rooie kop verschijn ik bij het
ve1d. Tegenwoordig ziL ik
naast Adri op de bank ' vroe-
ger veel verder naar achteren
want eigenlÍjk mocht je niets
zeggen. Nu is dat veranderd en
kan ik vrijr-rÍt roepen. Bij de
time-outs probeer ik altijd net
iets eerder aan de tijn te staan
dan de coach, in ieder geval
niet te 1aat. Vanaf de bank
schreeuw en vloek ik volop mee,
maar blijf ik wel rustig hoor.
Bij een verlies ben ik vrij vloL
weer vrolijk.rl
Verder praat je wat in op be-
paalde personen in het team,
herinner je ze aan de tapejes,
hang de shirbjes op hun vaste
stekkie in de kleedkamer en
houd ik verder alles in de ga-
ten, ik zie de jongens weI op
me toekomen.rr
Over dat rfalles in de gaten
houden r rrherinnert Bert zich
van een duel in Groningen een
aardig voorval.rrBij een time
out trokken de spelers een hand-
doek uit mijn tas, die ik ge-
bruikt had na de massage. Hij
zaï nog vol r/iarme zalf jes, die
dus door diverse gezLchten ge-
wreven werd. Allemaal rooie
vlekken in het gezicht en
sindsdien houd ik de massage-
handdoeken ook apart.fl

Volleyballers maken zichtbare
fouten. Maakt een ve?zorger
ze ook?
Bert: rrVerkeerd masseren kan
niet en inmiddels ben ik za
gespecialiseerd in enkels
tapen, dat dat niet meer
fout gaat. Vroeger gebeurde
het bij gaab jestape we1 eens,
dat het er afvloog door zweet.
Ik laat de jongens trouwens
zelf tapen, ik doe het voor
en daarna lukt het ze zelf
ook. Je kunt bij te strak ta-

pen hrel corrigeren door in te
knippen, verder gaat dat altijd
goed. Fouten zal ik echt wel
eens gemaakt hebben, maar
nooit kwam er trammelant van.tr

Wat Íraren de blessures r die je
bijbleven?
Bert:rtIk schrok erg van JaaP
Wijma van EAVV. Bij een oefen-
wedstrljd tegen ons 1ag z:jn
hele vinger open. Verder de
tulband van Fred, die in de
bekerfinale een elleboogie van
Koos Mendels ontving. Meer
bijzondere herinner ik me niett
het !,raren veel vingers en en-
kels.rr

Hoe zieí je (volleybaI) week-
indeling er uit?
Bert: rrBij een normale week ben
ik bij alle trainingen op maan-
dag, woensdag, donderdag en
vrijdag. Bij thuiswedstrijden op
zaterdag trainen we ook r s
ochtends. Een half uur voor
aanvang begint mtjn taak en dat
duurt tot een half uur na de
training. Tijdens de trai-ning
gooi ik wel eens een balletje
aan, maar verdwijn ik ook r€-
gelmatig. 0p woensdagen k1jk ik
dan we1 eens voetbal en gebruik
ik die tijd voor correctie voor
school en een bezoekje bij de
een of de ander. Ik btijf er
dus niet altijd bij.'
In de loop van de jaren heb je
waarschijnl{jk veel verstand van
volleybaI gekregen. Hoe zíeï
jouw favoriete Orion team er
uit?



Bert:rrNou,veeI verstand van
vo1teyba1...,..zeL dat er maar
niel in. Een beetje verstand.
Mijn leam wordt er een met twee
spelverdelers, Pim Raterink en
Gaby SaIt,arelti. De middenmen-
sen natuurlijk Fred Wellink en
Gerard Wesselink en aan de bui-
tenkant. ..(na veel denk-
werk)..Henri Brouwhuis en Ar-
ko Kuilder in de vorm van zrjn
eerste j aar bij ons . 0P de bank
Bob Raterink en George de Jong.
Hoewe1.......George kan niet
bankzitten.rr
Als er enkele andere namen geval-
fen zrjn maakt Bert een =stàpteamrl
dat er als volgt uiLz:-et:rrKoos
MendeIs, Pim Raterink, George
de Jong, Gerard Wesselink, Fred
Wellink en Henk Breuker.rr
Spontaan volgt er dan ook een
team ItFavoriete buitenl andersrr
meL de volgende uitverkorenen:
ItGaby SaItarelli als spelver-
del-er en verder Don Saxton, Jon
Uriarte, Ariel Bettiol, MicheI
Gandolfi en Ger Pennlng.
Trainer is Qulque Edelstein.'r
Van'de spelers beschrljf t Bert
ArieI Bettiol als een bijzondere.
0ver de in It,a1ië actieve Ar-
genli.jn verLelt Bert: ilDie was
knettergek en had altijd goeie
zin. Het eerste wat hij altijd
deed aIs Ííe een trainingszaa:.
binnenkwamen, was het materi-
alenhok lnduiken, overal.
Meestal kwam hij er als een soort
Rambo weer uit, fraai uitgedost
of op een fietsje of zo.tl
Als ideale trainer cornbineert
Bert het volgende voor OrÍon.
rrAIs ik een Selinger 2 maak,
heeft hU het technische brein
van Murphy, hel fanatisme van
Edelstein, de snor van Groe-
neveld en hij kweekt het team-
gebeuren zoals De Wilde.tt

Bert, die in ztn carriere alle
scheidsrechters van nu zag ko-
men, heeft met andere ve?zo?-
gers niet zo veel contact.
Wel met Ad v.d. Heuvel van
Geldrop en eerder met de wit-

behaarde Jan Ketelaars van
VVC. 0ok Gertjan KuYPers van
AMVJ ontmoe t hU al- j aren .
rrwe kijken regelmatig bii elkaar
in de tas en besPreken de
laatste nieuwLjes oP ons ter-
rein. Gezamenlijk Probleem is
dat we met 3 r4 tassen loPen
te sjouwen. We zoeken dus
een soort karretie. Met Ad
v.d. Heuvel heb ik het daar
we1 over.tt

WeIke Orionset droom je wel
eens?
Bert:rrIk droom nooÍt een set,
maar a1s spannendste set bliift
me de vijf de set bil tegen Zaan.
Dat was een hal-ve finale voor
de beker in Capelle, enorm
spannend, we wonnen gelukkig
wel.rt

De teleurs telling?
BerL : rrDe besllssende wedstr\jd
legen StarIift, 2-1 voor en
toch de bool in. Ook verlies
in de Woerdense bekerfinale
z:-L me niet lekker, VVC won
Loen met 3-1 van ons.?r
Bert heeft, hoewel ik hem nog
nooit één ba1 heb zlen spelen,
ooit eens een punt gescoord in
een competitieduel. Hel-aas r^/as
dat een punt voor Orions tegen-
stander. Bert:'rTegen Delta Lloyd
kreeg ik wegens commentaar op
de Ieiding een rode kaart, dat
betekende toen een punt voor
Deltalloyd. Ik heb nog een keer
rood gehad en diverse gele kaar-
ten, maar die herinner ik me
niet.rl

fn de ttwat z1jn we vergetentt-
ronde zteL Berl het bezoek aan
een nachtclub in Modena weer
voor zích.rfMet Koos Mendels
en Henk Breuker doken we zotn
tent in, ?euze schik natuur-
fIk, Ik zaL vooraan, het zweep-je heb ik nog a1s souvenir.r

St . Anthonis , loting Europacup
in Brussel, Kassel en de peri-
odekampioenschappen in Breda



(rrsexf ilmsrr) is Bert nog niet
vergeten, toch roert hij hel
ter ziele gaan van de suppor-
tersvereniging wat minder
vluchtig aan. [Met VVC had
Orion een ware supporters-
schare, we waren de smaakma-
kers van de eredivisie. Dat
zLe je nu nergens, kfik maar
naar de cLubs , zeLfs Brother
kent dat niet. Ïn die ttid was
0rion vergezeld van een ent-
housÍaste meute, getooid met

tassen, sjaaltjes, truien enz, ,

Bussen vol z;jn er meegeweest.
Nu moet dat weer groeien, moei-
IUk na zotn periode waarin het
publiek te verwend is geweest. rr

Ook voor de spelers zLeL Bert
een belangrijke verandering.
rrNet aIs in ons eerste jaar
eredivisie, zu11en víe nu moeten
Ieren om te verliezen. Anders
dan in het eerste jaar, maar
ieren verliezen is voor deze
ploeg een opgave. rl

Het bestuur van MEPAL/ORION nodigt alle kaderleden
(commissieleden, trainers, coaches, scheidsrechters, etc.) met hun p,artner uit

voor de Kaderavond/Nieuwiaarsreceptie op vrijdag 2 januari 1987

om 20.30 uur in de kantine van sporthal Rozengaarde.
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Dame s 2 , eeÍi mixture van aans tarmenri taTent en op hun retour
zijnde , ervaren speeJsters js d.e -Z.aatste j aren een team van
uitetsten geweest. Twee kLeurToze degradat:es deden het team
in de districtskJasse beJanden" van hieruit begon d.e wederop-
standing en pr!jken de voTgeiingen van trainer Han BuLten en
coach Bob WenXink op een knappe tweede plaats in de tweede
divisie"
En dat, terwijl nen nog niet één duel op vo.LLe sterkte aantrad.
Dat beLooft dus nog wat, want als Hanneke Lovink en rrma sm:d-
stra resp " hun knie en enkeL weer heel hebben, zaL ongetwijf e1d.
de jacht op nummer één fel- worden. Trauwens, zonder deze twee
moet dat ook weL fukken. Kl.asse genoeg. Maar goed. dat Ína Ger-
rr.ts haar öiessure dit jaar wat \,rroeger pl.ande.
Ín dit tean zit:ten ook nog gezoncle speeTsters..
?hea KranenbarE, Íngrid van der lLinden, petra wel-1ink, Marian
V'leerdmeeste-r , CVnthia van der Werf , Karin ReuJing.

Een dagje dames 2

Het ve?zoek I een dagie darnes 2
ttvers faanrr .

Niet om het een of ander, maar
rreen dagje dames 2?rklj-nkt aIs
of er een groep giechelende
meisjes een dagje gezellig oP
stap gaan. Nu kiopt riat gie-
chelen wel, maar vergeet nie'u
dal wij wel degelijk amblties
hebben op volleybalgebied !
Zo staan we lol op heden, alhoe-
wel- neL gepromoveerd, in de bo-
vensle regionen van de tvleede
divisie B. Niet gek dus!
Punten hebben we alleen verfo-
ren aan koploper SCV0C0, de
overige verliespunten hebben
we in een sympathleke bui weg-
geven aan Vierhout en. . .

Het ontbreekt ons niet aarl
sty1e, maar aan professional-isme
(en aan trainingspakken, maar
dat is een ander verhaai).
Dlt gebrek bleek al direct na
het vertrek op 6 december
richt,ing Culemborg, waar lÍe
ileven tegen Shot, moeslen spe-
Ienrr. De shirLs bleken niet
comDleet. LÍr.,n" werd haastIvergei:en, en volgens Bob loopt
de autosnelweg Tiel-RotLerdam
richting Venlo.
Desondanks arriveerden we op
tijd én compleet, mót een reser-
ve seL shirts bij de sporthal
aldaar.

De taktiek werd bepaald, het
terrein verkend, de spieren
losgemaakt en het puddlngbrood-
je soldaat gemaakt. ( Petra had
hem zoals gewoonlijk a1 in het
busje opgegeten, Ina doet dat
'r,ijdens de r/rarming-up : iede r zijn
meug. . . )

Toen bleek dat we geen ball-en
hadden meegenomen. . .

Bij het controleren van de begin-
opstelling in de eerste set door
de tweede scheidsrechter consta-
teerde hij dat nr . 14 ( Ina ) op de
plaats stond van nr. 11 (gebles-
seerde Hanneke ) . Ina grist hem
hetbrie,fje ult de hand, loopt
naar Bob en zegL met een uitge-
sLreken gezicht: Goh, Bob,
maak dat haakje van die vier
voortaan wat duidelijker !
Bob veranderrt de één in een
vier en geeft het opstellings-
brrefje terr:g aan de tweede
scheidsrechter, die eerst verbou-
wereerd kijkt en dan begint te
lachen.
Dat is typi-s<:h Ina.

ÍÍ



Over de wedstrijd zelf valt wei- Verder wil ik niet nalaten te
nig positiefs te vertellen. vermeiden dal heL de maanciag
Wij speelden nielrreven tegen hi-erna een siuk beter ging in de
Shottr, maar Shot speelde even oef enwedslrijd tegen EAVV, we
mel ons,3-1. 0orzaak onbekend, sl-eeplen er toen een gelijk spel
laten we het maar houden op de uit en da+- is gezi"en de krachts-
rucanor-ba1, de ongezellige hal verschii-l-en (EAVV speelt eerste
en onderschatting. divisie ) heel netjes te noemen.
Cynthia zorgde nog even voor een Ik zou zeggen..,kom eens kijken
lachwekkend moment, door tijdens bij een t,huiswedstrijci !

de wedstrijd, na een werkelijk We spelen nörmaaI gesproken gelijk-
schitterend geslagen bal, tri- tljdig rnei heren 1, achier hei
omferend met de handen omhoog scherm, orn half vier.
een ere-rond je te gaan lopen Ide spelen niel; bóter, nÍet s1éch-
en daarbij te struikelen over de ter, maar ànders...
voet van een van haar medespeel-
s ters I zodaL ze bijna op haar
neus 1ag. Qua amusementswaarde ilanneke Lovink.

'kent de jury haar een B toe.
Karin speelde zich in de kijker
bij de coach van Shot, vanwege
haar rf attack sinistrort, hij was
diep onder de indruk daarvan.
Volgend jaar Italië, Karin?

Van de Jeugdcommissie
- Het scholenplan is van start gegaan. De NeVcBo begon cp schc-

len in de Huet met het geven van een uurt;e rrolleyballen"
Tijdens di-e uren wordt er een brief' uitgedeeld, waarin men de
adressen kan vinden van Huevo en Mepal-0rion.
0f dit scholenplan nog een vervolg moet hebben in de vorm van
b. v. een instuif, wordt nog nader bekeken.

- We hebben er in korte tijd 6 nieur^re pupi I len bij ! ! I Daar zijn we
natuurlijk erg blij mee. Er kan nu een nieuwe groep gef ormeerd
worden, waar we nog een trainer voor zcekei:. (daL iaatste is
niet het makkelijkste karwei )

- !{i} iedereen nog eens aan de korrekte k}eding denken? Effen
bl-auwe broek en het bekende blauwe Mepal Orion shirt

Jeugdcommissie
Dlny Vellhausz.

Het bestuur van MEPAL/ORION nodigt alie kaderleden
(commissieleden, trainers, coaches, scheidsrechters. etc.) rnet hun partnei uit

voor de Kaderavond/Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 2 januari 1987
om 20.30 uur in de kantine van sporthal Hozengaarde.
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Tijdens de oefenwedstrÍjd heren 0rion2 en Halley maakten de dames
van hef vijfde korte metLen met De Valken
De heren zagen ze dus niet spelen. vandaar heb verzoek aan dit
meisjesteam om het een en ander op papier te zett,en.
Het door Hanneke verthorst gecoachte team maakt zich bekend.

Geen bloemkool en blckcircuits

Onder het manderijnen gooien Hanneke we houden trouwens
werden we door Bas gevraagd niet van bloemkool, en hele-
om een stukje over ons ze\f maal niet van zotn klonterig
te schrijven. pap je ! ! !
Laten we eerst maar eens e-
ven zeggen wie r^re zijn: En blokcj-rcuits moeten worden

afgeschaft, Bart lll
+ Monieue r onze oude studen-

te. Hierbij wil1en we ook nog Ka-
+ Oosterse Iris ren even bedanken, hoewel we
+ Dansende Karen het wel jammer vinden dat ze
+ Merel: tjilp, tji1p, tjilp weggaat.
+ Hester

en
+ Nicolet Dames 5

allebei in voor een 1o11e- (of was het nou 1?',
t je.

+ Karin; kru11ebo1
+ Jeanine; onze spruit.
Hanneke (coach) de bloemkool
specialist en natuurlijk Bart(trainer) uit heren 13 of
zat hij nou toch in heren 1?

We spelen eredivisie of toch
2e klas?
(Ach dat maakt toch niks uit) op en daarna kwam Wim.

Nog niemand van ons groepje
heeft ooit een toernooi in een
andere plaats gespeeld, behal-
ve Susanne dan.
De eerste wedstrijd hebben we

zover je een gemiddelCe l-eef- \,ei'loren en de tweede en a1le

Tct nu Loe gaat hei redelijk,
r.^ie zLjn een middenmool zooL-
I j e . 14aar mÍsschien komt he t
nog. We ziln iminers jong voor

tijd van 17 jaar jong kunt
noemen.

De meesten spelen nu Z jaar
samen. De nieuwelingen zijnKarin en Jeanine, duur maar
de moeite waard.

Hoi allemaal.

ZaLerdag 15 november hebben we
een toernooi in Varsseveld ge-
speeld. We moesten eerst bij
Rozengaarde staan. Daarna gin-
gen we met twee auto I s víeg.
De vader van Melanie reed voor-

andere ook.
Tcren we de laatste wedstrijd
hadden gespeeld glngen we naar
hr.ris. En het r^ras erg leuk ook
al, hebben we verloren.

We'zijn echt bllj dat we nu een D," pupillen van de dínsdag:
vaste coach hebben, want coa-
ches krijgen valr regenwooroig 5il3ï";,Ïiiil.x; il3:3;i: on-
niet mee.
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Hieronder drie yersJagjes door pupiTTen van àet Sjnterklaas-
toe rnoo i .
Het toernooi, waazaan, naast I Orion teams, 2 teams van Huévo
meededen werd op 6 december -ln de GSGD gehouden.
Er werd in twee pouTes gespeeTd. De nummer 7 en 2 van de poules
streden om pTaats I t/n 3 waataan een taart vetbonden was.
De wedstrljden werden op uitstekende wfize geTeid door Zwarte Pie-
ten, die ter af sl-uiting van àet toernooi tegen de eindwinnaar
spee Tden en. . . . het onderspit moesten del-ven.
feder kind kreeg na afToop een I,Iepal-drinkbeker met snoep
reikt.
NogmaaJs al-7en hartel$k bedankt die hebben meegewerkt aan
weLsTagen van dit gezelTige toernooi.

Cora Lender ink/hlin Ho Tder s
pu p i 7 l- en I An - j eug dc ommj s s j e .

Sinterklaastoernooi

uitge-

het

Verslag van het team Roe.
We kwamen aan en het toernooi
werd meteen geoPend.
We moesten een beurt wachten
maar toen konden we sPelen
tegen het team PePernoten.
Dat hebben we gewonnen.
De tweede wedstrijd moesten
we spelen tegen MarsePijn,
dat hebben we 66u gewonnen!
Daarna (de derde víedstrijd )

moesten we tegen Staf sPelen
dat hebben we ook gewonnen!!
!íe waren dus eersten van de
nnrr 1 a I

to"r, moesten we legen Mijter,
dat waren de winnaars van de
andere por:Ie. Dat hebben we
óót< gewonnen! ! !
Zoals afgesproken moesten de
eersten tegen de ZwarLe Pieten
dat hebben we ook gewonnen,
met 14-11!!!:
Toen was de prtjsuitreiking
aan de beurt.
Hier is de stand:

nummer 1: Roe
nummer 2z Melter
nummer 3: Taai Taai.

Onze Leamgenoten zrjn Jasper,
Emie1, Mark, Richard, en Mi-
nhi a'l
v ll f v f .

We hebben de grootste LaarL
gewonnen en het was echL on-
w1js gaaf.

0m kwart voor 10 moesten víe
bil de GSGD z1jn, Alle teams
kregen een naam, wii waren
staf f en en mijters.

Twee teams van de woensdag
middag training.
Er vraren 2 zalen, ó6n toga
en één schimmel-zaal.
De Pleten werden opgetrommeld
met een pollepel en een Pan.
De pleten hraren scheidsrech-
ters en telIers, soms deden
ze stiekum mee.

De s laf f en zijn 3e geworden
in de poule . De mijters 1e
en 2e in het loernooi-.
De finale was tussen de jon-
gens en de pieten. De jon-
Sens wonnen.
Na afloop kregen we een leuk
presentje, een gevulde Mepal
mok plus een taartje voor de
2e prtjs.
Het was een gezellige morgen.

Marijke, Martine, Sue, Patri-
cia, Sandra, Kristel, Ivonne,
Karin, Chantal en Wil.
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ZaLerdag 6 decenber hebben
wij een sinterklaastoernooi
gehad .

Het werd geleid door Pieten.
tíij hebben 1 wedstri,jd Sewon-
nen en 3 verloren.
We vonden het erg leuk.
Als je aan het verliezen was
kwamen de zwaríe Pieten hel-
pen. We moesten telkens door-
draaien.
De eerste drie Plaabsen kregen
een LaarL.
ïoen het afgelopen was kreeg
iedereen een beker mel snoeP
er in.

Piet : Marit , Claudia, Floor ,
Caren en Vanessa.

We vonden
het erg leuk

Copy voor 15 januari 1987
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We hebben alles gewonnen (op
drie na ) .
Het was leuk. Er waren veel
zwarLe pieten, die af en toe
meespeelden.
Er waren wat mensjes aan het
kijken (en schreeuwen ) .
Het was super en te gek gaaf.
0p het einde kregen we een
beker meL een (lekkere) in-
houd, die jammer genoeg spoor-
l-oos is verdwenen ( opsporing
verzocht ) .
Hef begon om 5 voor 10, we
waren nog helemaal in dromen-
Iand r gaap.
Nu hebben we wel een goede
reden om goed (nou,ja) te
spelen.

Sint : Femmy, Melanie , Rilana ,Yvette, Andrea en Barbara.

was super

en te gek gaat
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De NedeÍlandse Volleybal Bond
bestaat in 1987 4A jaaí en wil dat niel
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Zo is de Éuropacupíinaie voor heren
landskampioenen naar ons land
gehaald. Het Nederlandse volleybal-
publiek mag zich verheugen op de
boerende slrijd van de vier beste
klubs van het sterkste volleybalconti- .

nent ter wereld om de meesl
begeerde bokaal van een Europees
klubserzoen. Onder de kanshebbeÍs
voor een frnaleplaats b€vindt zich
BROTHER/MARTINUS, naast CSKA
Moskou, Panrnr Modena en éen van
het Oosteuropese trio Mlados Mon-
ter, Rode Ster Praag en CSKA Sofia.
VieÍ van deze zwaargewichten zullen
straks in een halve kompetilie van
drie dagen gaan uitmaken wie de
besle klub van Euíopa is.

Het pÍogramma kan uiteraaíd nog
niet rngevuld worden, maar het wed-
strijdschema staat al vast: vrildag 20
íebruari 'l 8.30 en 20.30 uur; zateÍdag
21 lebruat 16.00 en 1S.00 uur; zon-
dag 22 lebruari 13.00 en '15.00 uur.
Twee topwedstrijden per dag, waar-
bij elke set, elk punï van belang kan
ziln vooÍ de u;te.nderrike cnthnoprng

Europacupfinale Den Bosch

Vaste plaatsen

De voorverkoop is inmrddeis van
start gegaan. Terwijl de ploegen nog
knokken om een plaats op het veld
van de Bossche Maaspoort, kunnen
de lieÍhebbers zich nu al verzekeÍen
van een plaats op de tribune.
Een gereserveerde plaats, want
iedere brezoeker van deze EO-Íinale
koopt met ziin - genummerde - kaar-
tle eeo vaste zitplaats.
Dat bespaart dre bezoeker een hoop
energie voor hel verkrilgen en behou-
den van een plekje en stelt hem/haar
in de gelegenheid tussen de wedstrij-
den door rustig de benen te strekken,
even wal te nuttigen rn hel Maas-
poort-Íestaurant oÍ aan een van de
buíetten, en een kijkie te nemen bij
de pÍomotiestaPi in de entreehal.

Volleybalshow brnnen de lijnen,
publieksservice erbuiten.

Voordeel voor
snelle beslissers
De kaartjes voor dit exclusieve eve-
nement gaan / 30,- per dag (twee
wedstrijden) ot Í 75,- voor het hele
toernooi (passe-partout) kosten. Tot
21 januari 1987 geldt echter een aan-
trekkelijke voorverkoopkorting van

I 10,- voor een dagkaart en Í 25,-
voor een passe-partout.
Voor Jeugd Vm 141aar ziln de tarieven
gehalveerd.
Reden genoeg dus om snel een pen
en een schaar te pakken en de
bestelbon naar het bondsburo te stu-
ren.
Tot ziens in de Maaspoort.

Hoo bestelt u
kaartjes voor de
EC-Íinale?

i-leel eenvoudig; ur'í keuze vult u in op
nevenstaande bon, ore u opst!un
naar het Bondsburo NeVoBo, Post-
bus 70, 3440 AB Woerden.
Hel verschuldigde bedrag maaKt u

over op grÍo 54.75.34 t.n.v. NeVoBo-
Woeíden onder vermelding van "EC-
Íinale".
Na ontvangst van uw betaling wor-
den de kaartles toegezonden lnwo-
ners van Den Bosch e.o. kunnen de
kaartles vanaí 5 januari '1987 ook
rechtstÍeeks bestellen b11 de vol-
gende aoressen:
- Sportcentíum Maaspoort, Burg.

Godschalxslíaat 63, Den Bosch;
- Srgarenmagazrln Ben van Sleerr-

wen, WrnkelcentÍum Zuideípas-
sage te Den Bosch.

- Sigarenmagazrln De Sport, Hel-
voirtseweg 52, Vught.

Trainers

BESTELBON VOORVERKOOPAKTIE EC.FINALE
Heren landskampioenen Sportcentrum Maaspoort Den Bosch

Ondergetekerlde bestelt hierbil Aarrtirl Prils Totaal

passe-parlout v«llw.
ieugdUm l4iaaÍ

... x

... x
150,-
Í 25,*

I
Í

vr.2O42-'87
dagkaart volw.
(18.30;20.30) jeugd Um 14 jaar

........... x

........... x
í 20,-

í 14,-
Í
Í

2a.21-@-'87
dagkaart volw.
(16.00; 19.00) jeugd Vm 14 jaar

..x

..x
í 20,-

í 10,-
Í
f

2o.22-t2-'87
dagkaart volw.
(13.00; 15.00) jeugdVml4 jaar

............. x

............. x
Í 20,-
/ 10,-

í
Í

N.B, deze pr,jzen gelden tot 21-01

Naam'

'87 lAdmrnrstratiekosten llZ,-

I roturr I r

AdÍac àn.1ièkénió^'

Postcode en woonplaats:
TelcÍonnnr rmmer'

\ànuil het Bondsbureau te Woerden wordt een dringend beroep ge-
daan op alle lrainers en trainsters de Segevens welke betrek-
king nèUUen op de traÍnersllcentie bekend te doen zíin bij het
Bondsbureau.
Het doorgeven geldt met name voor het adres r maar ook voor
f outieve vermeldingen op de 1ijst.
Oproepen voor bijscholingsbijeenkomsten, ter verl-enging van de
Iicentie, worden door de Bond Sraag juist verzonden.
Dus, indien nodig, onderneem aclie en licht het BondSbureau
in of het District.
p.a. D.S. J./T.2., W. Navi6, Fr. van Dorthstraat 85

71A2 DB Winterswijk.
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Standen
!aig§ _!_

BLOK

Het bestuur van MEPAL/ORION nodigt alle kaderleden
(commissieleden, trainers, coaches, scheidsrechters, etc.) met hun partner uit

voor de Kaderavond/Nieuwjaarsreceptie op vrildag 2 januari 1987
om 20.30 uur in de kantine van sporthal Rozengaarde.
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Een poëtische inzending

Vaak sing ik naar haax wedstrfid kijken
ze zag er heeT spoïtiet uit
Vo7Legba7, dat zou mli ook wat 7$ken

vTot nam ik m'n besTuit"

Ik heb me bij Orion aangemeld

en werd in een team opgenomen

fiu zit zlj aan de rand van àet veld
js z$ voor mS gekomen?

Maak ik wel indruk met n'Í: schoenen?

zit m'n haar nog fekker tof?
Ik zou haar zo weL wiTlen r:oenen!

oh , ee-n b Tunder I Wat eeÍr sot ! I

Op een zaterdaS bi een toernaai
hieTd ik aLl-een haar in de gaten
Ze speeTde goed r ze feek zo nooi
en ik was opgelaten.

ffa de training vroeg ik aan haar
is 't goed dat ik je wegbrengen zal?

'T -?.s geTukt!! Ik heb 't lïec! el-kaatl
een te gekke sport I dat voiiegbai ! !

Volleyfrl,zelÍsikdoehet
YolleytulzelÍskdop,ket

Val,Etfr l, zetlsïk doc,*t
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