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Voorwoord
Het kafenderjaar begon voor I,lepal-/Orion op vriidag 2 januari met
een qezel-Lige kaderavond in de kantine van sporthaL Rozengaatde.
Tiental-Len waren aanwezig om el-kaar de hand xe schudden en e-Z-
kaar het .best e vooÍ 19I7 toe t e I{/e.l?sen.
Met een gJaasje en enke-7e rondjes bingo wetd de avond gevuld-

De MepaL Orion Expzes -rs deze keer voorzien van twee interviews
met vrouvÍeJijke bestuurs l-eden, t.vt. ïnge Hebing en Hanneke Velt-
horst.
Verder een verhaal over het derde herenteam, een team met we7
degelijk anbitres.
Voor redereen die zichzel-f a-Zs voflegbaffet nog niet goed genoeg
kent een uitgebreide enquete met mr.sschien wef interessante uit-
komsten. Van harie aanbevofen.

op verzoek van de jeugdcommissie ruimschoots aandacht voor de
NeVoBo zomerkampen. Àl.s ex-deeTnemet en ex-leider van deze kam-
pen raad ik al-Le jeugdLeden aan om daar eens goed over te den-
ken. Zeker de moeite waard, vooraT al-s je niet bang bent om moe
te worden, nieuwe vrienden te feren kennen enz. Cora Lenderink
(Potgieterstraat 29, 7002 BX Doetinchem, tel-.30785) vertel-t je
er neer over. Ook Leden die aLs l-eider za,n kanp wi7Len meema-
ken kunnen bij haar te recht .

BestuursTid Wim Zoutman trok enkel,e dagen op met d.ames 7 in I-
taJië" Ziln versTag vinden jullie ook in dit nummer, evenaTs een
stukj e over de pupi 7 7en.

VoLTegbal.vereniginrJ "Vonk" nodigt iedereen, van ere-d ivisie tot
en met jeugd, uit om deeL te nemen aan hun 23e international_e
toernooi op zaterdaS 13 juni in Coevorden. Meer inl-ichtingen bil
je 7{n-coördinator. Misschien Teuk om daar met meerdere teams
heen te gaan.

Een kl-eine herinnering voor degenen die de Europa CupfinaTe vooÍ
landskanpioenen in Den Bosch wiLl-en bijwonen. Haast je, want de
zondag is aL uitverkocht. Zie vorige uitgave van de Expres.

Tot sl-ot de feestavond, dze in het vorige nummer reeds aangekon-
diqd werd. op zaterdag 28 maart vindt het feest pTaats bU zaaL
Jansen in de Kruisberg. Er -z.s Live-muziek en de p.t.-commissje
hoopt dat aLl-e l"eden aanwezig zuLLen zin.
JulLie horen de komende tijd nog meer over dit gebeuren, maat no-
teer al-vast deze avond in j e agenda.

Bas Bl-oem.
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De jeugdafdeLing is in de Toop der jaren altijd een paradepaardje
van onze vereniging geweest. Veei Tandskampioenen kenden we en
veel- vertegenwoordigers in dzstricts- en national_e teams. Het
l-eiden van deze afdeling vergt het nodige en was (en is) geJuk-
kig steeds jn goede handen.
ïnge Hebing -7.s een van de Leden van de jeugd.comm-z.ssre el? wordt
in het voTgende interview door Ton Notten nader geintroduceerd.

lnge Hebing
Mepall0rion is meer dan Adrie de
Wilde en René Striekwold. Meer
dan commissie Top en ere-divisie
Ook meer dan Pim Raterink en
Jacque line Schlmme I .

Mepal/0ríon is ook: pupi11en,
adspiranten en junioren. Dank-
zr: een sponsor en co-§ponsors
mag je dan in de ere-divisie
een heren- en damesteam kunnen
laten ba11en, daarmee heb je
nog geen vereniging. Daar is
meer voor nodig. In ieder ge-
rrr'l -iarraÀ

Wanneer je, zoals kortelings
de commissie Top nog heeft
uitgesproken, de toekomsl van
het topvolleybal vooral vei-
lig wilt stel_1en door het op-
sporen en ontwikkelen van la-
l-enLen in e Ígen huis , moe ten
aan de opvang, begeleiding en
kweken van die jeugd hoge ei-
sen worden gesbeld.

Maar de mensen aan wie je die
eisen steIt, zin wel_ al1emaa1
vrijwilligers.
Het zijn mensen die om welke
reden dan ook zich voelen
aangebrokken tot de vo11ey-
balsport en bereid ztjn daar
menig vrij uurtje in te steken
Die mensen, verenigd in de
jeugdcommissie, zijn bij Me pal-/
0rion: Inge Hebing, Joop HuI-
zink, Fons Behr, Arend Hordijk,
l,lim Holders, Cora LenderÍnk en
Diny Velthausz. Tot voor kort
maakte ook Paul Evers deel van
de commissie uit maar sinds hij
bU dames 1al-s manager op de
bank ziL is er in de commissieeen vacature.

trHet vinden van mensen die als
commissielid, trainer of coach
ztch willen inzetlen voor de
jeugd is een hele opgave'r, be-
kent Inge Hebing, die namens
de jeugdcommissie ook zitti_ng
heefl in het algemeen bestuur
van Mepal/Orion.
rf Neem nou zotn vacature in de
commissie. Het werk dat daan-
door dreigt te blijven liggen
moet door anderen overgenomen
worden. Maar door wie? De men-
sen van de pupillenlijn ztjn door
hun eigen toernooien en wed-
strijden a1 helemaal 1n beslag
genomen. Fons Behr moesten we
vorig jaar wegens ziekte een
tijdlang missen. Arend Hordijk
was een hele maand weg wegens
een cursus. Er blijven dan voor
de haldienst nog drie mensen
over. En tot overmaaL van ramp
moe ten d ie dan nogal eens i_n-
val-l-en voor een scheidsrechter
of een ploeg a1s coach bijstaan,rl
klaagt Inge. ItEcht, al_s we wat
meer mensen hadden zou het voor
iedereen een stuk leuke r zíjn.
Misschien helpt dit stukje in
de 0rion-Expres. fr
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Het is ook geen kle j-nigheid.
Volgens een grove berekening
bestaat de jeugd van Mepal/
Orion uit zotn 170 jongens en
meis jes. Ze zijn verdeeld over
zes pupillenteams, drie juni-
orenploegen en maar liefst eIf
adspirantenteams.

Doetinchem is van meet af aan
een echte volleybalstad geweest
De aandacht die er in het kader
van de schoolsport aan deze
tak van sport besteed werd en
wordl is daaraan niet vreemd.
0ok anno 19BT spelen scholen
nog een rol bij de werving van
nieuwe Ieden. 0nlangs werden
in samenvíerking met een aantal
scholen demonstratie-trainin-
gen met en voor leerlingen van
deze scholen gehouden. Wellicht
ligt het daaraan dat zich recen-
telijk zoveel kinderen meldden,
dat er twee nieuwe pupi l-lenp1oe-
gen gevormd konden worden.
Die pupillen, twee jongens- en
vier mei-s jesteams, hebben ge-
lukkig al1emaa1 een trainer en
een coach. Z\ spelen mini-cofli-
petit,ies in Ruurl-o en Hoog-Kep-
pe1 en nemen deel aan verschil-
lende toernooien. A11e kinderen
krijgen zo de kans te spelen.
Eén van de meisjesgroepen zov
je de kweekvijver van MepaL/0rí-
on kunnen noemen. Onder leiding
van Wil van Veldhuizen rijpen
hier de talentjes die straks ho-
pelijk doorstromen naar de lop.

Net a1s bU de pupillen zijn de
meisjes ook bij de junioren en
de adspiranten duidelijk in de
meerderheid. De verklaring
daarvoor ligt volgens Inge He-
bing voor het grijpen.
trJongens kiezen over het alge-
meen voor voetbal. HeLzeIfde
beel d zie je bij andere zaal-
sporten r tr

Ook bij de junioren en de adspi-
ranten vind je de tal-enten ver-
zameld in bepaalde ploegen. Zij
trainen éón keer vaker per week
Het sLreven is er op gericht
deze select,iegroepen bij elkaar

te houden en en bloc te laten
doorstromen. BU de meisjes lukt
dat doorgaans wel. Bij de jongens
is dat, omdat je mlnder aanbod
hebt, wal moeilijker. Zo moest de
jongensgroep die aan het begin
van het lopende seÍzoen over-
ging naar de senioren opgesplitst
worden. Jammer, maar een alter-
natief was er niet.

Natuurlijk komL ook bij de meis-
jes het moment dat een groep
uiteenvalt. Hoe veelbelovend
ook, niet a1le speelsters in
een geselecteerde groep zul-
len het topniveau ha1en. De
huidÍge leams dames 5 en dames
/ komen uit de jeugd. BU de
senioren vinden ze ploegen te-
genover zi-ch die uit oudere
vrouwen bestaan.?rDat moeten ze
ook lerenrr, vindt Inge Hebing.rfln ieder geval was het niveau
waarop deze ploegen waren be-
Iand voor de jeugd veel te
hoog geworden. Zij wonnen vorig
seizoen el-ke wedstrijd op hun
sloffen. Dat is niet 1euk, maar
je leert er ook niks meer van.tl
rfDie doorstroming is natuurlijk
een belangrijke zaak. Onze jeugd-
commissie wi-l dat in nauw over-
leg met de trainers en de coa-
ches doen. Anders wordt het,
wanneer je zotn jeugdploeg o-
ver zieL gaan naar de dames-
ltjn. Dan kr:jg je ook met ande-
re geledingen in de verenigi_ng
te maken. Wanneer we Inge He-
bing mogen geloven loopt dat
nog niet altijd glad jes. Wanneer
spelers en speel-sters a1 op zojeugdige leeftijd -zestÍen jaar
is geen utLzondering- bU de se-
nioren gaan spelen moet je €x-
Lra zo"g aan de begeleiding be-
steden. ilNeem nou a1leen a1 de
speeldag. Het zljn al_1emaa1 jon-
geren die i-n de slotfase van
het voorLgezeL onderwijs ziLLen.
Door de week zUn ze aI twee
avonden aan de training kwijt.
Je moet ze ook niet nog eens op
een door-de-weekse avond com_petitie laten spelen. Ik vind
dat dit pers6 op zaLerdag moetgebeurenrr., zegL ziJ beslist.
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Inge Hebing heeft tijdens een
bestuursvergadering a1 eens ge-
roepen om een technische com-
missie. rrln onze ogen is het
onLbreken ervan een hiaatrr,
zeí ze toen namens de jeugdcom-
míssie. Ztj zteL twee belangrij-
ke taken voor zatn commissie:
begeleiding van Lrainers en de
doorstroming van spelers en
speelsters.

Er is geluisterd. Er komt dan
wel geen technische commissie
maar de commissi-e Top heeft ge-
dachten ontwikkeld voor de pres-
tatielijn waarin men zich ook
uitstekend kan vi-nden. Het is
in ieder geval duidelijk dat, er
wat mcel gebeuren aan de zage-
naamde overlappingsgebieden.
Wanneer je a1s jeugdcommissie,
dames- en herenlijn of commissie
Top ieder voor zich de zaakjes
goed voor elkaar hebt, is dat
al1een niel .roldoende . Mepal /
0rion bestaat, om het maar
eens def lig te zeggen, niet bij
de gratie \ran een doorzichtige
verticale strucluur a1leen,
aan de horizontale verbanden
zaL ook veei aandacht besteed
moeten worden.

Terug Ii,-aar de realiteil van
al-Ie dag. Een belangri.jk Pro-
bleem bij de j eugd is nog de
zaaldiens+". De toch a1 zvtaa?-
belaste leden van de jeugdcom-
missle zorgen er nu doorgaans
zeLf voor. Zi ztLLen echter
drlngend verlegen om mensen
die deze taak van hun schou-
ders wi-11en nemen. Het is de
bedoeling dat seniorenspelers
en -speel-sters gevraagd wordt
daarbij een helpende hand toe
te steken. Aan een rooster
wordt gewerkt.

Aannemende dat de Orion-Expres
behal-ve door de kinderen zeLf
ook door de ouders gelezen
wordt wil Inge Hebing nog aan-
dachl vragen voor een punt
dat de jeugdcommissie begin
dit seizoen heel wat hoofdbre-
kens heeft gekost.
Door nog onopgehelderde oo?zaak-
de commissie houdt het voorlo-
pig maar op studieredenen-
zegden te elfder ure enkele
meisjes het lidmaatschap op.
Daaruil vloeide voort dat en-
kele van hun vrlendÍnnen er ook
mee stopten. Dat had víeer LoL
gevolg dat teams gewijzigd moes-
ten worden. Daarmee waren som-
mige meisjes het niet eens en
gaven er ook de brui aan.
Resullaat: twee ploegen moes-
ten uit de competÍtie terugge-
trokken worden.

Wat doe je daar dan aan, zulL
u zLch afvragen? Om te begin-
nen zoa het aL p)_ezierig zijn
a1s de kinderen tijdig lieten
weten dat ze ermee willen stop-
pen. Maar ook van de kant van
de jeugdcommissie zal- er wat
moeten gebeuren. Besloten is
om dit jaar kort na afloop van
het huidige seizoen tijdig trai-
ningsgroepen samen te stel_1en.
Die beginnen nog voor het aan-
breken van de school-vakantie
aan hun training. Uit deze groe-
pen worden dan de teams samen-
gesteld. A11es is dan geregeld
voordat iedereen er met vakan-
tie tussenuit trekt.



Deze opzeL kan echLer a1leen
slagen a1s de jeugdcommissi e

tijdig weet over r,relke trai*
ners z4 voor het komende sei-
zoen kan beschikken. Zo zLe je
maar dat in een vereniging nie-
mand op ztchzelf staat maar dat
je lelkens weer afhankelijk bent
van anderen " Natuurlijk zrjn dat
ook allemaal vrijwrlligers.
Maar je moet er wel van op aan
kunnen. Vrijwilligheid is wat
anders dan vrijblijvendheid.
Op dit laatst,e aIs urlgangs-
punt kun je geen vereniging
bouwen. Zeker niet een vere-
niging meL pretenties zoals
MepaT/Orj-on. Pretenlies die
onderaan bij de j eugd beginnen .

Vandaar hel gestelde aan het
begin van dit artikel.
Mepal/Orion is meer dan.....
Mepal/0rion is ook, en vooral-:
pupilIen, adspiranten en .luni-
oren.

Ton Notten.
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"De eerste smash is (bijna) een

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

Wi1 geven u gaarne alie inlichtingen en deskundige voorlichting
over de mogelijkheid voor zowel olfset ais boekdruk.

Ook voor familiedrukwerk zoals trouwkaarten, gebor-:rtekaarien,
visitekaarten enz. staan wij voor u klaar.

@--.-\9

dW drukk@r5, w@@v@rs bv
Nieuwstad 12. Vorden, teleíoon A5752 14C4



àn het einde van t86 reisde ons eerste damesteam naar Italië
voor de return in de Europa Cup tegen Nelsen.
Thuis was al verloren, dus veel kans om te overleven was er ni-et.
wim Zoutman reisde mee en maakte een versrag over het tearn, dat
toen nog nietsvermoedend en compleet was.

Dames 1 in ltalië
Het r.s vrij dagmorgen 12 decem-
ber 7 uur a7s ule riLLend van
de kou bfr sporthaT Rozengaar-
de staan te wachten op de bus
die ons zaL brengen naar F7ug-
haf en Diisse ldorf . Vee 7 l-even
vaft nog niet te öespeuren
omdat men duideTlk nog niet
uitgesTapen is, uitzonderin-
gen daargelaten"
Einde 7!jk r.s het d an zover .
De Lekket verwarmde bus i.s
er. De koffets, tassen worden
ingeladen. Een roerend afscheid
vaft.
A7 gauvl b l ijkt a at de muz iek
in de bus niet beval-t. Maar
daarop weet Marita weL raad.
Zil r.s het, die gezorgd heeft
voot cassettebandjes met daar-
op passende muz iek. /f a I uur
en drie kwartier wordt Flug-
haf en Du'sse l-dorf bere ikt .

De eerste tegenslag komt wan-
neer blijkt dat het vl-iegtuig
naar Milaan vertraging heeft,
in verband met eel? staking van
het btandweerpetsoneeL op de
luchthaven Linate b ij Mi 7aan.
In pTaats van 9.35 uur wordt
om 10.50 uur koers qezet rich-
xing Mil-aan. MareiLLe ontvangt
haar l-uchtdoop. Deze wordt doot
haar goed doorstaan" Aangeko-
men in Mil-aan wacht de .bus die
ons zaf brengen naaï Reggio/
Enil-ia. Onderweg r.s er weinig
te beleven. De Lucht Ls Sris
er? grauw , de thermomete r wSst
0 graden aan.
Aukje en Crista, zfi breien
voort. Het getik van de brei-
pennen/naalden verstoord de rust
niet.
Aange komen :n Re gg io z ijn de
eerste paar sokken klaar. Van
een ontvangst van ons team door
het bestuur van Pall-ovol-o Nel.-
ser? valt weinig te bespe uret?.

In àet hote 7 worden ons kamers
tcegewe tn. In het naast het
hoteJ geTegen resÉauzant wordt
de eerste maaTtfid voorgescho-
teid.
Enkele uren Tater voTgt de eer-
ste training in een sportzaaT
behorende bij een scholengemeen-
schap.
Iva de training, wordt opnieuw
een naaltljd gebruikt. Het be-
ste TLen van Pizza's r.s niet van
de 7ucht, en wat hebben ze gra-
te en heerlSke pizza's.
/fa het gebruik van de maaLtijd,
vindt een verLate 5t.Nr.coLaas-
viering pLaats. Een ieder krijgt
van neef KLaas lik op stuk met
daarbij een passend surprise.
Een ieder van ons verkeert in
een ujËstekende sxemming.
Hierna neemt manageï PauL Evets
het heft in handen en maant ons
onmiddellijk anze kamers op te
zoeken. Na een kwartier is het
over a 7 nui s sti l- . Geen wonde r
want een vermoeiende eerste dag
:s ten ernde.



Zatetil agmotgen wordt getraind
in het PaTTazzo delle SPott
waat 's avonds de te sPelen EC

wedstrljd tegen PaTTovolt lNelsen
zal pTaatsvinden. Een ieder
kijkt. z'n ogen uit, wat een ha7.
IVa de training js eÍ een vrlje
middag om te doen wat men wiL.
Met een grote groep gaan we
het centrum van Reggio in.
Bij sommigenwinkeTs wordt lang
stiT gestaan. Vreemd dat be-
paalde dames een vootkeuz heb-
ben om bruidstoiLetten te be-
kfiken. Jackg 5. js bfi die win-
keTs niet weg te slaan.
Dan worden er winkeTs bezocht
om wat souveniets te kopen.
Het vaft daarbfr op hoe sneT
Aukje de ftaliaanse verkoop-
sters in het Achterhooks aan-
duidt wat ze wi7 kopen.

Weer teruggekeerd in het hoteJ
bereidt àet team zich voor om
,s avonds am 27.00 uur de
strljd aan te binden tegen
Pa7Lovo7o/Ne i.sen.

Dan is het zover. IVa het voor-
steTLen van de ploegen begint
de wedstrljd. Ondat ik geen ver'
stand heb van vo77egba77en geef
ik op het wedstrfidgebeuren geen
commentaar. Daat zin andere men-
den vooÍ.
De wedstrljd r.s gua tfidsduut nog-
a1 gauw .besf isË. De tegenstan-
der b7ilkt enige maten te groot
voor ons team.
/Va af Toop van de wedstr$d zou
er een gezeTTig samenzSn ziln
met de beide teams, hiervan Ls
niets tezecht gekomen.

Dat de wereld erg klein is bleek
7ater. Ííans BToem (zoan van onze
bestuurder Jan BLoem) was met
enkele vrienden aok aanwezig.
ÍIans kon ons mooi van dienst zijn
om als tolk op te treden.

Zondagmorgen moesten we aL vroeE
uit de veren. Twee öusjes ston'
den gereed om ons naar MiTaan
te vezvoeÍen "In het bus je waarin ik zat ulas,
hoe kan het anders, jawel Aukje.
Zil fungeerde a7s rejslejdster.
Zeer bekwaam vertelde ze ons we7-
ke gehuchten wlj onder weg zouden
zient op weg naar MiLaan.
Ook had ze een goed contact met
de chauffeur. ïk heb nooit gewe-
ten dat Aukje ïtaTiaans sprak
en kon vetstaan.

Aangekomen op het vliegveTd wer-
den de Laatste Lires verzilverd
in......?
Het vliegtuig vertrok op tïd.
Met enige verbazing nam ik ken-
nr.s van het f eit, dat ltarei77e
als co-pil-oot f ungeerde, en dan
nog weL op haar eerste vTieg-
reis . MareiTTe meid, erg knap
gedaan.

De vliegreid terug verTiep vril
vl-ot. Na aankomst in DösseJdozf
stond de bus klaat om ons weer
naar Doetinchem te vervoeren.
Een ding is nij duideTijk gewor-
den. VeeT mensen trekken ,s zo-
mers vooÍ vakantie naar ïtalië
Bil vergeTljking moet ik ste-Z 7en;
illíat is de GeJ.derse Achterhoek
toch mooi. n

#

Wim Zoutman



HOE KOMT DAT NOL'?
EEN POGING
TOT
7ËI-FONDERZOEK

Elke volleybalster (n.b, het hj.erna volgende geldt ook
voor mannen, dre geen -ster bij het volieyen zijn) weet
dat er tildens trainingen en wedstrilden rn€er koínt
kijken dan alleen fysieke, technische en tactische
aspecten.

Steeds blijkt namelijk weer dat datgene wat zici in het
hoofd afspeelt bepalend is voor het al dan nret behalen
van succesvofle resultaten. Niet onbekend zijn de teams
die het thurs elke tegenstander mor:iIrjk kunnen nnken,
maar in uitrredstrijden zidr als nEkke schapen laten
afslachten. Ook kennen wij de spe.elsters die na twee
actrereenvolgende fouten geen enkeLe tlal meer goed
kunnen bespelen en dus voor het verdere verloop van de
wedstrijd a11een nog maar go€d zi3n om de bank aan de
zijlijn een grotere.bezetting te geven. Ook weten wij
dat soÍrmrge speelsters na een sLevrge scheldpartil van
de coach (a1 dan niet terecht) volledig in elkaar
klappen, terwrll anderen. weliswaar pisnijdrg, daarna
tot een hoogte stilgen, .lic z.l f s di- i-oacir niet vmr
mogelijk had gehouden.

Hoe koínt dat

Iedereen kent nog talloze vG^)rrÉeLden urt oe drièr(te
oogeving, waaruit blrlkt dat het funklirneren .p het
veld ln hoge nÉte bepaald wordt door psychologrsdre
factoren. De bedoeling van het verhaaL 1s te koÍnen tot
een zekere Ínàte van lnzrcht rn oe psychologrsche
factoren, d:,e ons spei beïnvloeden. Mrsschien is het
dan nngelijk de factoren, die negatref op ons spel
werken uit te schakel-en en de factoren, waardoor we
goed spelen ver.ler te ontwikkelen.

ZeI fonder zoe!

Allereerst rnoeten we daartoe proberen erachter te konEn
hoe we ons gedragen rn bepaakle situaties. tlierbij is
uitsluitend sprake van de normale psychologische
problenen, waarmee iedereen te maken kan krijgen. I'let
dj.t 'zelfonderzoek' wj.I ik uitslurtend bereiken dat wij
zodanig bewust worden van onszelf dat we in staat
geacht worden enoti.onele probleren in de hand te houden
en deze niet langer ons sfpl te laten verp€sLen.
Het onderzoek waartoe we övergaan leidt niet tot
uitspraken in de trant van 'Blijkbaar kan ik de druk

niet aan brj ultwedstrijden,, maar veeleer zoiets als
'ik raak gemakkelrjk geintimideerd rrratureer lk te maken
krijg met tepaalde tegenstanders en wanneer ik in het
begin van de wedstrijd minder speeJ- dan ik kan. mat
ml1n zelfvertrou*en niet al te grooÈ ls, ga ik nlet
breter spelen, waardoor ik kwaad word op mijze).f,
Hierdoor word ik zenuwachtig, hetgeen duidelijk zljn
weerslag heeft op mijn verder presteren. On deze cirkul
te doorbreken, nnet ik mij bewust zijn van rnijn
reacties en niet toelaten dat zij van irrvloed zijn op
mijn concentratre.'

ZelfbeïVstzijn is de eerste stap om het funktioneren
!_Ugglg_s9!_jsge!r i jd te verbteren.
Van geen enkele persoonlijkheid kan gezegd worden dat
die neer of minder geschikt is oÍn een sport !e
bedr r jven.'I'och heef t eJ-ke persoonl i jkheid bepaal-de
voor- of nade]en al-s het erop aankomt in een wedstrijd.
Door heÈ i.nvullen r.,an de volgende vragenlijst Ís het
rff]lel r jk e-n zckur ir)zrctrt lc kr i-19t:n in de wi ;zc
waarop gereageerd wordt op bepaa)-de situaties i.n de
weds cr r jd .
Houdt er, brj het invullen, vooral rekening ÍrEe dat de
vragenlrlst nret bedoeld is aLs een 'Lest'. Er bestaan
geen goede of foute antwoorden. De vragenlijst mag
uitslulterd gez j.en worden als een mi.ddel cm rÍEer
inforrnatie over onszelf te verkrijgen.
ilet uitgangsllnt is nog steeds dat wij beter kunnen
c{T€aan ÍrEt eventuele ernot.ionele probLslEn als we van
onszelf $eten ho€ we in elkaar zitten.

Hoe vrerkt de vraqcnl-ijst?
Hierond€r staan 42 uitspraken, die bet.rekking hebben op
tÉpaalde gevo€Iens of houdingen tijdens de
sportbeoefenrng. tÉes elke uiLspraak aandachtig en zet
j.n éerr van de 5 rechterkoloÍmen een kruisje en wel in
de kolorn die het meest van toepassing is (De schaal is
uit.eraard subjectief , Ínaar'bi.jna altijd' betekent.,dat
de ervaring zich in 90t van de geva}Ien v@rdoet,
'vaak' betekent ongeveer 75t, rsonsr belekent ongeveer
50t, 'zelden' ongeveer 25t en rbijna nooit, ongeveer
r0r) .
HeL overzicht lieeft all-esn maar zin als de antrrcorden
we€rgeven wat werkeliik gedaan of gevoeld urordt en dus
nr.et aangeven wat eigenlijk zou tÍpeten.

ORION



- Ik vind mijn spel alleen maar de rtrcerLe
waard als ik op mrjn best sPeel.

- Ik raak geintimrdeerd door agressieve
spelers.

- Kleine irrieaties halen mij uit mijn spel.
- Ik kan mljzelf ontspannen tijdens heE spel.
- Ik heb vertrour€n in mrln eigen

kund ighe id .
- ik verontschuldig mr3 br; anderen wdnnecr

ik een fout maak of zwak speel.
- Ik bepdal mrjn sLrategie voor aanvang

van het spel.
- Ik speel in hoofdzaak voor mijn Plezier.
- Ik zeg alles waE,ik wil zeggen tijdens

een wcdstrj.jd.
- Ik heb mijn zenunen volledig order

controle tijdens een ',rcdstrijd.- Ik maak ÍrEer fouten wanneer het eroÍn sPant.
- Ik Ínis zelfvertÍoutJ€n trldens het spel.
- Ik vermijd Èe kijken naar hetgeen ik

verkeerd heb gedaan.
- Ik inrproviseer rneer dan rk speel ÍrÉt een

vasE plan in mi jn hmfd.
- Ik wrl de besEe zijn tijdens het spe].
- Ik l-ach eerder om sLoIIÍrE acttes dan da!

ik er boos rrn *'ord.
- Ik *rord beinvloed door heLgeen aMeren

denken over mijn spei.
- Ik kan mijn nervosrteit trjdens een

wedstrrjd Huingen.
- Voor aanvang van een wedstrijd verwacht

ik Ee wrnnen.
- Ix»r het Ínaken vàn fouten voel ik mrj

dagen belattrrd.
- Ik heb een vast patroon van handelingen

v@r een Eraining of een uledstrijd.
- Ik speel liever met rnensen die het sPeI

niet zien als een 'wedstrijd',
- Ik neem het iniÈiatref trjdens

de vredsErijd,
- Tijdens de wedstrljd heb 1k mijn eÍrDÈies

volledig onder controle.
- tlijn zenuwen spelen mij parten tijdens

lreL s1rel
- Ik denk aan €€n evenLueel verlies voor

e€n $)dsLrild voor heE beginsrgnaal
geklonken heefÈ.

- Ik richt mij nEfr op de fouten van de
tegenstarder dan op mijn eigen spel,

- Ik probeer van al-Ies uit om rnaar beter
te gaan spelen.

- Ik vind lret spelen alLeen rraar leuk als
er iets op het spcl staat.

- Àls de tegenstarders kwaad worden,
besteed ik daar geen aandacht aan.

- CdrmenLaar op mijn spel haalÈ mijn
functioneren omJ-aaq.

- Ik geniet van een besltssende fase in een
r,redstrijd qldat ik dan goed speel.

- Ik daag graag sterkere tegensÈanders uiÈ.
- Ik Íraak re drukker om de fouten die ik

nnak dan dat ik plezÍer heb in de dingen
die ik goed doe.

- Ik probeer nnnieren te virden crn
efficiënter te sp€len

- Ik kan plezier hebben in het spelen ook
al Ínaak ik veel fouten.

- Ik zeg wat ik denk tijdens een training
of een wedstrijd:

- Ik pfóbeer alles van mij af te zetten
tljdens a:n *edstrijd.

- Ik maak mij &uk over eventuele problerlEn
voordaE zij optreden.
Ik maak mi1 er zorgen over dat de
Èegenstarder mi j vernedert.
Ik probeer niet na Èe denken over mijn
fr.ruten.
Ik weeE nÍet wat ik ga doen voor&it de
r.edsErijd is begonnen.

t0
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^^J
Ambi tie

Àsseq tivÍ teit

§gfgglighe.]q uitspraak

3

T1
3l
IO
24
38

Slann inqsc.on tr ole
{

l8
32
I}

39

Ze Ifver.Lrouwen

Persoonl iike verantwoordel i tkheid
6

2A
34
l3
21
41

Na hei invullen van de lijst kunnen we gaan kilken ho€
het zit rnet een aantal psychologisc_he karakteristieken.
tle gaan nu e€n zevental gebieden onderscheiden, waard@r
ons sportief gedrag teinvloed wordt,
Deze zijnr Àmbj.tie, Àssertiviteit, Gevoeligtreid,
Spann ingscon tro_l e, Ver t rouwen, per soonJ- i j ke
VeranLwcordelijkheid en Zelfdiscipline. 'l

Via de onderstaande tabel kunnen we ons profiel inci.jfers vastleggen.

uitspraak bj.jna al-tijd vaak sotus ze]den bijna nooi!
I5432L

t55132I
2954321
8I2345

22 12345
36t2345

Totile score voor aÍnbitie:

9
,2
37

2

l-6
30

432
432
432
432
432
432

1

I
I
I
I
l

5

5

5

5

5

543
543
543
s43
543
543

5

I9
l3
I2
26
40

43
43
43
43
43
43

lbtale score voor assertiviteit:

brjna altijd vaak soms zelden bijna noolt

54
54
54
54
54
54

3

3

3

3

3

3

2
2
a

2

2
2

I
I
I
t
I
I

5
5

5

5

4

4
4
4

4

4

3

3

l
3

3

3

lbtdlc score votr gevoelighell:

1
I
I
I
I
I

'Ibtale score vtrcr spanningsc.ontrole :

2
2

2

2
)
2

2L
2L
2t
2T
2l
2t

2I
2I
2l
2T
2t
21

Totale score vmr zelfvertrouwen:

5
5
5
5

5

zeI fd rscipline
75

2I 5
3s 5
14 5
285
425

De scores lrggen vast. Nu kunnen we gaan kijken naar de
betekenLe van aI clezë ci jfers. tli,er*: I een ieder
ongetwijfeld weet wat er n€t de zeven karakteristÍeken
bedoeLd r.ordt, zullen de tennen toch apart to€gelicàt
norden. Uiteraard specifiek toegespitst op
sporf l-€oefening.

Nu gaan we na in ho€,ve.rrc een lr;»alde sco(e een
belenmering kan zijn voor het optirnaal pregteren
Èijdens de beoefening van de sport.

Tot.ale score voor persoonli jke veranEwoordelijkheid:

I

4321
4l2L
432L
4l2I
432L
4321
Totale score voor zelfdiscipl-ine:

1t



L Àmlrj.cie
G.87Ë2e term willen wij een ÍnaatsEaf geven van de Ínate

waarin een sporter probeert de b€ste te zijn of er het
besLe van te rnaken'
tíët s3n score Èussen l0 en 25 wordt de atleeL geacht
realrstisch te zrin ten aanzien van de doelen die hii
nastreeft. tloe hoger de score is, des te gretiger is
hij om zijn doel te bereiken. Naarrnate de score lager
is, is ae persoon Íneer tevreden ÍrÉt heÈgeen hij bereikt
heeft. De verwachting is dat geen (of slechts zeer
weinig) personen een score tussen 5 en l0 hebben'
Personen dte het inurers niets kan schelen wat zij in
hun sport pre§teren, zal het ook koud Iaten wat deze

tesÈ àver Àen zegt. zij zul)-en deze test' dus ook niet
invullen.
Voor spelers met een score van 25 of ho<;er ligÈ het wat

npeilijker' Zíi 'zí)n narelijk degenen die ngolt
tevredén zijn rnet hun eigen funktioneren. Eigenliik
zijn zí) het, dre zich steeds zulke hoge doelen sLellen
dal zij deze ironisch genoeg noolt kunnen bereiken'
Hierdoor stelt een dergelj'jke sgnler zrchzelf
voorLdureM aan spanningen bloot, waardoor het spel
minder wordt dan zou kunnen.

2. Àssertiviteit
ÀsserEïeffioeÍrÉn wij de speler die zijn ergen grenzen
kenE, maar niet accepteert dat de Legenstander hem deze

beperkingen oplegt. Een ketuÍlerk van een assertieve
speler rs, biivoorbeeld dat hrj niet alÈIjd de

gèmakkelljkste weg kiesÈ, rnaar @k rrsicors durft te
neflEn.
Een lage score geeft aan daE de htreffende atleet te
geÍnakkèIijk geintimideerd i-s, of zidrze]-f aI verloren
waant voordat de wedstriid begonnen is.
Het niet asserLief zijn is in het bijzonder een

probleem brj sportvrouuen, oÍÍdat het assertief zijn
iug"norut de rol staat die vrour,rcn is aangeleerd'
vrà,-en die dil prob.leem opgelost hebben zullen
LliLsteken boven andere vrour,ren d1e, hoewel rn beíit van
gelijke fysieke kwaliteiten, hrer een psychologische
hardicap te overwinnen hebben.
Een hoge asserLiviteitsscore (hoger dan 25)

manj"festeert zich aIs agressiviteit en vljandigheid,
hetgeen ook van invloed is op het gedrag van de

Leafigenoten. FertelÍik is over-assertiviEeiÈ niets
anders dan een vl'rdeclj.gende houding. zij treedl op
oírdat de s[Eler lrelgeen zrclt in zi jn on3eving dtspeelt
interpreLeert als |}ldreigend en vragend om reacties.

3. C,evoeligheid
Hieronder verstaan wij het vermogen dn Pl.ezj.er te
verkri]gen uit goede prestaties zonder in de put Le

raken wanneer een en ander eens fout gaat. Het is ook
het vermogen om zi.ch aan te IESsen aan anderen en

hetge€n zich rondom hem afspe'elE. Een lage score is tn
het aLgerneen ge€n probleem voor een topspeler. Hij laat
zich rnmers weinig gelegcn lrggen adn fleLgeen zich
rondom hem afspeeLt.
Ziln teangenotèn kunnen zr;n ongevoelrqheid echtèr
inLerpreteren als onverschi II iqhc'rd. Cvcrgevoeligheid

(een hoge score) heeft vaak problefiEn tot gevolg c'Idat
àit oii-een speler kan leiden tot een ogetelllng
waarbij hij zijn gedrag laat afhangen van hetgeen over
hem geóachl toidt. tevens valt deze spel€r oP door zijn
onverflpgen zrch Ee iiersÈellen van fout€n.

4. SDanninqscontrole
HE^Ts sp;[e van Ïet vernrogen o.n oín te ga'rn ÍrEt

spanningen, en wel zodanig dat deze spannirgen op een

produktiaua manier aangewend vrorden. Een lagc score
àuidt op een onvermogen eÍnoties 106 te kopgelen van heE

handelen. Een speler ITIet e€n dergeliike
spanningscontroie maakL zich druk over zijn harÉelen
zàlfs voordat hii heÈ in de gaten heeft..
Een hoge score leidt nèuwelrjks tot probleÍÉn' sc'ns

leidt het gebrek aan erDLies tot een zodanige
instellir€ dat ff€n niet erg gerlEÈive€rd l5 te kdÍIen EoÈ

het verbeteren van de eigen vaardigheden.

5. Vertrouwen
iffiIen een speler vertrouwen heefÈ, gelmft hij in zijn
uie.n xu*"n. Hij gaat in op uitdaginqen waardoor hij
zijn grenzen leÈrt kennen en verleggen. De speler ÍÍEt
u"ítrór*.n is in redelilke Ín4tè reallstisch over ziln
sterke en zwakke Punten.
Indren een slxler weinig verÈrouNlen heeft. rterpt hij
vmr zichzeft een barrière op zijn best Èe doen on ziin
zwakke p.lnÈen te verbeteren. Tevens zijn deze bang v@r
de druk die oPEreedt ?anneer men aan de Èop acteert'
Spelers meÈ een hoge score vallen rn één van de

vàIgenoe categoriën: zij die zi"ch zo goed voelen, dat
," iiut hoeven Ee werken en zij die zich altiid net'

bravour vertonen om hun gebrek aan verÈrourien te
verbergen. Belde soorten zijn niet in staat !e leren
van hun fouten. Een speler rÍEt een teveel aan

vertroulren denkt dat hij alles aan kan en onder§chÀÈ

deshalve vaak hetgeen hij nxlet uitvoeren'

6. E€rsoonlr lke verantwoordel-i j[heid
reidheid aa;1 

reigen

fouten Èe zien en Íroeite te doen deze te cor(igeren'
Personen ITÉt een laag verantÍdoordelijkheidsgevoel
hebben àlEild de neigi.ng te zoeken naar uitvluchten'
Fouten erorden aftj,id bij anderen gezoch!, zodat deze

spelers er ook weinig aan doen hun eigen funkticneren
tè verbeEeren. Sgrlers Ínet een laag veranth'oordelijk-
heidsgevoel kunnen zich niet beroepen op veel
po[xllarlteit bi.l hun medespe)-ers.
Èun nog. score niaakt het }even voor e€n speler nieL
gennkkelijk. Hij neemt zich nanrelijk elke geÍnaakte fout
iwalijk en verontschuldj'gt zich hier altljd voor
tegenover zl jn LeaÍqenoten.

7. Zelf-discipline
Èíet zeif='Gctp--iTÀe wordt de bereidheld àangegeven v6r
zichzelf een 'persoonlijk plan' op te zetten en daarulÈ
de @nseguenties te Lrekken.
Een ong€drscrpllneerde sporter zaL een './ed6tsrljd spelen
volgens e€n bepaalde Etrategie, nuàr zal, oln wat v@r
reden dan oJk, gedurende de wedstrijd arders gaan

spelen dan afgesproken. Ook zal een dergelijke speler
ei moertrjk toe te brengen zijn op trainingen Iang aan

een nepaaid orxierdeel re€ Le do€n. llij h€=ft de neigirg
alles Le willen doen, maar nrets gQed.

:j,jnrecht tegenover de 'chaootr sLaat de speler die
geóbseOeerd is door een enkele strategie en zich
ónoehaaglijk vo€IE indien daarvan afgeweken rnoet

worden. Vaak rs de starheid van een dergelijke speler
een teken rran onzekerheid en wil het vasLhouden aan een

plan niets anders zeggen dan dat hij zich zeker wil
voelen.

À1s;e het leuk vindt on je etgerl scores Le verge)ijken
Ínet die van eredivlsiespelers dan kun je dat doen met

behulp van onderstaande getallen,
gemiddelde gemiddelde
runn,,,n vrouu -'nffi--al]----_---T67-

20 t3 19,6
t?,a 13,3

Àsser tivite i t
GevoeI ighe id
Spann ingscontrole
Ver trourden
Pers. v€rantwoordel i j kheid
Zel f-d iscipl ine

23,6
24
\1 ,7
2).

22,8
23,4
l9
I8 ,8
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DE KAMPEI§ I98?
Algemene informatie
Gek van volleybal en zin om met leeftijdsgenoten en met de leiding een
Ieuke, sporlieve, intensieve en kreatieve volleybal-kampweek te
beleven? Wie weet, misschien ts een NeVoBo zomerkamp dan net iets
voor jou!
Dit jaar worden de kampen voor de 16e keer georganiseerd. Er zijn
deelnemers die al acht keer meegedaan hebben, en bij de meesten
komt er na de eerste zeker nog een volgende keer.
Je kuni prima alleen naar een kamp gaan. Binnen een korte tijd voel je
je ongetwijÍeld op je gemak. Natuurlijk kun je ook met een groep
vrienden of je teamgenoten deelnemen.
Er wordt op bijna alle kampen in tenten geslapen. Afhankelijk van het
karakter van het kamp en de leeftijd van de deelnemers wordt er door
de deelnemers en het kader voor de voeding gezorgd. Korvee hoort
hier uiteraard ook bij.
De kampen worden gehouden van zondagmiddag tot en met zaterdag-
morgen. Er wordt veel gevolleybald, gelachen en gezongen en op een
sportieve en vriendschappelijke manier met elkaar omgesprongen.
Dit alles vinden wil belangrijker dan het uitblínken in volleybal.

Voor welk kamp kies je?
Helemaal precies vertellen wat je te wachten staat
kunnen we niet natuurlijk. Toch zijn een paar
dingen heel belangrijk met het oog op de keuze die
je gaat maken.
Er zijn 3 soorten kampen namelijk:

Algemene volleybalkampen (Bathmen, Papendal)
Per dag wordt er een dagdeel besteed aan verschillende volleybalvor-
men (bv. trainingen in de sporthal, toernooien en ook minder bekende,
alternatieve manieren om te voileyballen). De rest van de tijd wordt o.a.
gevuld met andere sporten, nachtspelen, kreatieve zaken en muziek
maken, kampvuur en als er behoefte aan is met een swingende kamp-
disco.
Voor aspiranten en junioren is er een soorl overlevrngstocht ("Hike")
met een overnachting in de open lucht.
De meeste aktiviteiten vinden als het enigzins mogelijk is buiten plaats.
Naar verwachting krijgt het kamp op Papendal - junioren - een interna-
tionaal tintje. Een aantal Engelse, Duitse en Deense jongens en meisjes
zal aan dit kamp deelnemen.

:h'
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1

Minikamp
B Vm 11 jr.
Bathmen

26 juli Vm 1 aug.
inschrijÍgeld / 150,- pp.

max. 25 deelnemers
karakter:

volleybalkamp

DE I(AMPEN:

5

Juniorenkamp
'15 Vm 17 1r.

Papendal (Arnhem)
26 juli Vm 1 aug.

inschrijÍgeld Í 17 0,- pp.
max. 80 deelnemers

karakter:

2

Aspirantenkamp
12L/m 14 y.

Bathr-nen
19 juli Vm 25 juli

inschrijÍgeld / 160,- PP.
max. 25 deelnemers

karakter:

6

Juniorenkamp
16tlm17 ir.

Bathmen
2 aug. Vm 8 aug.

inschrijfgeld / 170,- pp.
max.25 deelnemers

karakter:

4

Aspirantenkamp
12t/m 14ir.

Liempde
26 juli t/m 1 aug.

inschrijÍgeld / 180,- pp.
max.40 deelnemers

karakter:
technisch volleybalkamP

Technische volleybalkampen (Liempde)
Tildens deze weken staat het voileybailen centraal. Er wordt zeker 1 x per

dag pittrg getraind in de sponhal die naast het tenten-kamp ligt. Daarnaast
wordt er veel aandacht aan volleybai-theorie besteed en is er tiid voor andere
volleybalvormen. Hierdoor ts er minder tiid over voor aktiviteiten zoals sporten
en spelen. kreatieve drngen etc. Verder rnoet je er terdege rekening mee
houden dat nachtrust heel belangriik is.

Een technisch kamp is bedoeld voor jongens en meisjes die goed oÍ redelijk
goed kunnen volleybailen, er serieus mee bezig ziin en die er graag wat bij
willen leren. De trainingen worden verzorgd door ervaren trainers.

AVOI(À
Avoka staat voor Avontuurliik Volleybai
Kamp. Het avontuurlijke betekent, dat je met
een verbouwde aak, de "Allegonda", al

varend door Friesland trekt.
Overnachten gebeurl oP de boot.
Ontbiiten op bed is er niet bij.
Natuurlijk wordt er gevolleybaid.
Afhankelijk van de mogelijkheden bestaat dit uit traininEen, andere volleybal-

vormen, toernooitjes onderling en indien mogelijk tegen piaatseliike vereni-
gingen.
Andere aktiviteiten kunnen zijn enkele kenmerkende sporten, in Friesland bv.

kaatsen, wadlopen en veel watersporten zoals zeilen, surfen en kanoèn.
Je doet vrrjwel alles zelf en draagt meer dan bii de andere kampen de verant-
woordelijkheid voor het dagelijks gebeuren.
Enige kampervaring, goed kunnen zwemmen. een flinke dosis doorzettings-
vermogen en ondernemingslust zijn zeker een vereiste'

3

Aspirantenkamp
13 Vm 15 jr.

Liempde
5 juliVm 11 juli

inschrijfgeld / 180,- pp.
max. 40 deelnemers

karakter:
technisch

7

Juniorenkamp
16Um 17 y.

Liemode
2 aug. t/m 8 aug.

inschrijÍgeld / 190,- pp.
max. 40 deelnemers

karakter:
technisch

8

AVOKA
18Vm 19 jr.

Friesland
9 aug. Vm 15 aug.

inschrijïgetd Í 200,- pp.
max.25 deelnemers

karakter:
volleybalkamp
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Reis- bagageverzekering
lndien gewenst kan elke deelnemer een reis-
en bagageverzekering afsluiten. Deze kost
| 5,25 per persoon. Het bedrag dient gelijktij-
dig met het inschrijfgeld overgemaakt te
worden. De bijzonderheden van dezeverze-
kering worden tezamen met de inschrijvings,/
bevestiginqsbrief verzonden.

Aanmelding van deelname
Je dient je voor 1 maart 1987 schriftelijk (via
het inschrijfÍormulier afgedrukt in deze
folder; wilje meer exemplaren, bel dan het
bondsburo, 03480-1 1 994) aan te metden
onder gelijktijdige betaling van het inschrijÍ-
geld en eventueel / 5,25 voor de reis- en
bagageverzekering. Betaling dient te
geschieden op giro 547534 t.n.v. NeVoBo,
postbus 70, Woerden, o.v.v. hei betreffende
kamp. De inschrijving is pas dan geldig,
wanneer het inschrijfgeld op het bondsburo
ontvangen is. Het kan zijn, dat het kamp bij
jouw aanmelding reeds volgeboekt is. Gee{
daarom je 2e keus op. Bij plaaising naar
tweede keus kri.ig je bericht van ons over
verrekening van het inschrijÍgeld.
De kampen hebben maximale aantailen
deelnemers. De inwilliging gebeurt in volg-
orde van ontvangst van de betalingen.

Annulering
Omstreeks 15 mei 1987 cntvangt iedereen
een schriftelijke bevestiging van inschrijving.
Wordt deze bevestiging niet binnen I4
dagen geannuleerd, dan worden er bij een
latere annulering 25% kosten in rekening
gebracht. Het inschrijfgeld wordt dan onder
inhouding van 25ok kosten teruggestort.

ÀANMETDINGSTORMUTIER
lk geeí me op voo. kamp ........-...--........ kamp n!mme.:

( noien het (amp íeeds vclgeboekt is vr'il k graaq geplaaist lvcroen r.

kamp nummer:

Kampkaderleden gezocht
Voor het geven van leiding bij de zomerkam-
pen zijn er in 1987 ongeveer 70 kaderleden
nodig. De Kampkomrnissie van de NeVoBo
zoekt vrouwen en mannen die ervaring
hebben in het begeleiden van of trairning
geven aan jeugd. Ook zij die geen training
geven maar wel leiding kunnen geven aan
diverse nevenaktiviteiten zijn welkom.
Voor onze technische kampen zoeken we
B-trainers. Ook zal er gegeten rnoeten
worden. De voeding wordt door het kader
met de deelnemers zelf bereid. Voor het
koken e.d. zoeken we jeugdkader, dat mei
de pollepel weet om te gaan. Arnbtenaren en
dienstplichtige militairen komen in aanmer-
king voor een week buitengewoon verlof.
Alle kaderleden ontvangen een vergoeding
voor reis- en verblijfkosten. Ben je geïnteres-
seerd, vraag dan op het bondsburo een
kaderinschrijfformulier aan.

ADqES: .................

POSTCOOË.

GEBOORTEDATUM:

NUMMER VAN MIJN NEVOBO ÍDENTITEITSBEWIJSI

ROEPNAAM:

TELEFOON:

WOONPLAATS:

JONGEN,/MEISJE (doorhalen)

LID VAN DE VERENIGINGT

IK SPEEL IN DE KI-ASSE:

(ook verme den oíle bij mlni s aspiranten, junioren oí senioren speelt)

VÉRZEKER NG GEWENSï JA/NEE (hleruoor eventueel I 5,25 extra overmaken)

BUZONDERHEDEN:

HANDTEKENING: HANDTEKENING OUDERS/VOOGD:

Het inschriifgeld is overgemaakt op postgironummer 547534 t.n.y. NevoBo te WoeÍden, o.v.v. het betrefíende kamp
ln enveloope opsturen naaí NevoBo, postbus 70. 3440 AB Woerden.
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Heren 3
behoudt kans oP Promotie

Het huidige derde herenteam
vind L ztjn oorsprong zot n an-
derhalf jaar geleden, toen
enkele illustere flguren het
team verlieten en plaats
maakten voor Ittalent?r. Bii de
verlrekkenden o. a. Hans Teu-
nissen, Hennie van Haarlem
en Ingmar Vermolen. Nieuwko-
mers waren: Cartouche Perquin
Sven Booy, Paul Derksen, Erik
Worte lboer , Japie Bakker ,

Hans Lammers, Sacco te Linlel
Hekkert. Dat zljn er nog aI
wat, dat klopt ook wel, wanL
aIleen Jos pasman en Henk Sa-
lemink bleven hel leam trouw.
Opzet was om een nieuw team
op te bouwen 1n het eerste
jaar om vervolgens een PogÍng
tol promotie te onciernemen.
Dat moet nu dus gebeuren en
het team heeft a1le kans nog
rrolledig in eigen hand. Mo-
menleel wordL een dei"de Posi-
tie ingenomen, me! geringe
achlerstand op de nummer lwee
( deze tweede positie geeft
recht op promotiewedstrijden )

Met op de buitenkant Japie
Bakker, Henk Salemink en Hans
Lammers heeft het derde be-
hoorlijke beukers. Op hel mid-
Cen spelen Jos Pasman r Hugo
Slulter en Ingmar Vermolen,
spelverdelers zijn Tjard Hof-
Iand en Pieter Karels. 0ver
blijf t Erik Wortelboer, de all-
rounder in de diagonaal met de

spelverdel-er. Trainer van het
stel is Pim Rosendaal (met éón
o ) en dan komen we bii he t
groolste gemis van de Ploeg:
een ccach.

Hugo hlerover:itDit is ver:'e
van iCeaal, we doen het zelf ,

maar a1s speler ben je er toch
hee l- anders bii betrokken , we
hebben echL een coach nodig.rr
Jos vult aan:rfEet) coa.ch kan
een zekere binding brengen en
dal is zeker 1,roor dit, team,
met oud en jong door elkaar,
gewensf;.rt A11e drie heren zijn
ervan ovei"iuigd dat, wedstrti-
den, dle nu gelijk eindigden
anders wel gewonnen konden
worden. rtSamen met ons dri-et jes
bespreekt Plm het nodige met
ens, maar toch komt er nogal
wat bj.j kijken. Neem alleen het,
invullen van het formulier, de
spelerskaarten enz.,rrvoegt Jos
aan zijn betoog Loe. (Dus dames
en heren wie voelt zich ge-
roe pen ? )

0ver trainer Pim zijn de menin-
gen eensluidend:rrEen goede,
moderne trai-ner, dÍe bezig is
met nieuwe technieken.rr Het
zag er trouwens niet, naar uit,
ciat PÍm dit seizoen het derde
zou gaan irainen. Door zin ve-
l-e uren bij Bovo , dre igde he t
foul fe gaan, maaÍ" met kunst
en vliegwerk werden er mogelijk-
heden gevonden om door te gaan.
frEen goede zaakrr vindt het trio.

Henk werd i-n '66 lid van hel
toenrnaii-ge D. V. C. , speelde
veel- sarnen met Harrs Teuni-ssen
en kreeg onder andere trainen
van Bob Went,ink. Henk draaide
toen al vlot mee in het derde
( t e klas )De periode bij 0rion
werd onderb:"oken door een ver-
blijf van een sej-zoen bij IsaIa
in Deventer. Ene Henk Wagen-
voorde trainde daar. rïQua oef en-
stof de beste trainer die ik
heb gehad" zegt Henk, die daarna
twee seizoenen bij Sparta in Zel-
hem vol-maakte. Bij zt n lerugkeen
bij Ori on kwam Henk ui t in af -
wisselend lweede en eerste kIas.
Welke jaren hij in welk team en
in welke klasse speelde blijkt
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nauweljjks te achterhalen, dus
dan houden we het hier maar bii.
Tijdens het denkwerk komen veel
namen boven drijven, maar deze
worden jul1ie bespaard.

Hugo staat vanaf r67 ingeschre'
ven, eerst bij D. V. C. -Phoenix
en daarna bij 0rion. Speelt onafl-
gebroken a1 zatn Lwlniig seizoe-
nen en dat betekent toch zotn
slordige 500 beker- en compe+-i-
lieduels voor ons c1-ub je. Een
aardige prestatie dacht ik Zo,
dus bestuur en teamgenoten, zeL
Hugo eens in de bf oemen. Hii be-
gon (r'met nummer 43rt) in het
vijfde brj Nico de Boer en ging
via het Lweede (Nico le Dorst-
horst ) naar het eersle. Dat
was, toen Hugo mochl invallen
voor Johan Caldenhove. (Ze
vroegen om een ruslige spelertr)
Hugo roemt trainer Henk Ker"e-
l-aar om zijn technische kwali-
teiten, en diens opvolger Ger-
tie Abbink om zijn combinaties.
John Bams was de hardsLe l:"ai-
ner, maar daarover" hoor je Hu-
go niet klagen:rrAls je op de
tralning niet hard werkt, kun
je het in de wedstrijd ook niel.
Ook René Striekwol-d en Pieter
Murphy hadden het genoegen om
Hugo van oefenstof te mogen
voorzLen. Met het eersle speel-
de Hugo in de derde en twee-
de divisie en haakte toen afr
om in het tweede te gaan bal-len.
Een paar jaar geleden dreigde
daar een complete 1eeg1oop, Hu-
go bleef over met Arthur Vreeke
en Eric Gerritsen. Na een jaar-
tje behelpen maakte Henk Wagen-
voorde er weer een aantrekke-
lrjk team van. Dit seizoen maakte
Hugo de stap van tweede divisie
naar de tweede klas. Uil ztn pe-
riode bij het tweede herinnert
Hugo z:-ch een maf fe wedstrijd,
die werd gestaakt vanwege oor-
dovend l-awaai van D. V. C. - en
Starlift supporters die in Doe-
tinchem om rle titel speelden.
rrDe scheidsrechter zag het niet
meer ziLLen. Met een toeter in
ztjn nek, draaide hij helemaal do1.

Hij sbopte bii 13-6 in de vijf de
set. tr

Bij het item ttgestaakte wecistr:"j-
denrt doel Jos ook een dult Ín
het zak je. rrDe eerste keer dat
Orion tegen Panlni EuroPacup
speelde, moesten wij I s mlddags
legen Gemini, dat duurde nogal
lang en de bestuursleden lie-
pen ai zenuwachtig heen en
weer. Na ons zau nog een hoc-
keyduel ziln, maar die jongens
deden niet moeilUkTijd genoeg.
Zo rond de elf punten in de
vijfde set, stapt HoÍ'land hel
veld binnen en beginL het net
af te breken. Scheidsrechler
Ewouds uit Zevenaar zaL oP
de bok err r^iisL ook niet wat
hi,j moest doen. Trammelant
dus.?r

Jos i-s a1 zotn 15 a 16 jaar
lid van Orion en heeft op het
eerste seizoen na alt,ijd in
het derde gespeeld, hU is dus
de geestelijke vader van deze
groep, hoewel dit team om
technische redenen ook wef
eens als tweede in de compe-
titie uiLkwam. Speeide met
nagenoeg iedereen, ciÍe op de
heen- of terugweg van zijn
carriere het derde passeerde.
Aanstormend talent of afzak-
kende vedetten dus. Bijna elk
jaar kreeg zrjn team een andere
trainer: Bams, Striekwold,
Edelstein, SaItarelli, Wellink
enz.. Jos vindt heb dan ook
een pJ-us punt dat. Pim Rosendaal
nu aL voor het, derde achtereen-
volgende jaar a1s lrainer fun-
oaanl
bvv. v.

Het drietal i-s altijd a1s spe-
1er betrokken bjj het jaarlijkse
touwtrekken rond de teaminde-
lingen. Jos:rrIn het verleden
werden de groepen we1 eens aan
het einde van een seÍzoen be-
kend gemaakt, je begon dan
veel rustiger. De contouren Ia-
gen al rlas ten dat was wel pret-
+i ^ ?r
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Hugo borduurt er oP verder:
trDe doorstroming lieP tÖen
ook soepeler, nu zitten er
meer gat-en tussen de teams.rr
Jos weer ittJà, maar dan moet
je wel het niveau hebben om

door te stromen, anders kan
het niet. rt Hugo zteL voor het
derde wel een goede oPlossing:
rrJe moet net aIs bi.j he+" tweede
een paar iaar geleden een ei-
gen team opzetten met een
trainer-coach. Hel is nu te-
veel een opvangteam van oud-
jes en jeugd.'r Het j-dee van
Henk om een technische com-
missie in het leven Le roePen
zal wel nÍet nieuw ztin, maar
toch
Hugo:rrEr z1jn teveel jongens,
<iie per se bij elkaar wilIen
blijven, anders stoPPen ze
ermee. Laten ze dat maar doen.
Dat de dames er nog meer Pro-
blemen van schijnen te maken,
laten I^re verder maar onbespro-
ken,.... anders dwalen we af.
0ver Ce jeugdige inbreng o.a.
Jaap en Erik in het derde is
het drietal we1 le spreken.
I'De enigen van het jeugdteam
die hebben doorgezeL.tl

De nieuwe organisatie bi.j Me-
pal 0rion is uiteraard niet
aan de heren voorbij gegaan.
Jos:rrHel is dit jaar organisa-
torisch (teamindelingen) weI
moeilijk geweest, maar het is
goed dat er vee I ni-euwe men-
sen in het bestuur gevonden
zUn, het moet nog groeien.rr
Hugo zreL a1s probleem, dat
het toch altijd om een paar men-
sen draait:r'Vroeger wist je
altijd dat je bij Raterink of
Booy moest zijn r hu weet ik
ni-et bij wie ik wezen moet,
dat zal dan nog we1 komen.rr
Henk moet ook nog wennen aan het
nieuwe bestuur:t?Ik ken de
voorz:-LLer nog niet.rrToch
hebben a1le drie de mening,
dat het met dit bestuur echt
wel op gang komt. Tijdens het
inschenken van een pilsje
vergeet ik even om wat noti-

ties te maken, maar de oPmer-
kingen over briv. een f eesta-
vond ( rrcarnaval?tr, Itplensavond?ft )

en haldienst l ttecht nodigr')
zrjn van dien aard, dat van een
positieve gedachtengang uitge-
gaan mag worden. fiAfs lid heb
je rechten en Plicht€o, "hoor
ik Hugo(aan de cola) nog zeggen

Er zit nu wej-nig l:in meer in
hel gesprek, het heden en ver-
leden lopen nogal door elkaar.
0pmerkingen over een eigen
sporthat vtiegen over lafel,
maar eindigen a1s t'exPloita-
tieprobl-emenrt zich aandienen.
Dan herinnert Hugo zich het
eerste St,. Anthoni-s toernooi
van heren 1. rfWouter Lande-
weerd coachte dames 1 en ging
ook mee, met hondehok en al-.
Bij heL opzetten van de tenlen
regende het enorm r maar tijdens
het toernooi bakten we onder
een zonnet je van zot n derti-g
graden. En dan Denemarken t

drie jaar geleden. Zoiets moois,
maak je niet meer mee met. vo1-
leyba1, wat een feest hadden
we daar.rl

Henk vul-t het gesprek aan met
de reunie-toernooien van het
oude derde in BeIgië en het
duel zonder set-uppers tegen
Phanloms, dat alsnog gelijk ein-
digde. rrWat baalden ze Caar-
v e 11

De computeruitdraai van trai-
ner John Bams over de con-
ditionele gesteldheid van de
spelers wordt door Jos nu
nog niet ventrouwd. Welke Iui-
aard daar al-s actiefste uit-
kwam, houden we geheim.
Het schrijf blok gaat dicht,
wanl het moet ook nog uitge-
werkt worden. Wi1 je van deze
drie echte 0rionezen nog meer
horen, schiet ze dan aan op
de komende feestavond. Ze
ztjn zeker van plan om le ko-
men.

't8
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Sinds enige tijd maakt Hanneke Velthorst deel uit van het MepaI/
Orion-bestuur. A1 veei langer houd L ze z:-ch binnen cie lijnen vanhet speelveld bezíg. Gezien de bezetti.ng van het, bestuur (meer
mannen en nauwelijks Itvolieybarrers r ) een goecie zaak cius , dat
Hanneke haar vrije tiid voor een deel achter de bestuurstafel gaat
besteden.
Peter Geitenbeek zoclnt haar op en laaL ju1lie het volgende l-ezen.

Hanneke Velthorst

uDe nieuwe organi.satie, die er
aankomt, is een enornle verbe-
tering voar Orion. Ík denk dat
Orion een qoede toekomst te-
gemoet <Jaat. " Het kersrzerse
bestuursfid Hanneke VeLxhorst,
eertijCs f anaxiek spee Tster van
.het eer,sie damesteaín r nu nog
even fel speJend irt dames 4t
maar ook voL goede moed in het
bestuur gestapt. Bavendien
coacht Hanneke ook nog eer.s
dames 5, het taLentvotie mejs-
jesteam; Orion in hart en nie-

Indertija haalde Wouter Lande-
weerd Hanneke vàït het Eiberg-
se BoemeranE naar Doetinchem.
Daar stapte ze àet eerste
team binnert, Xoen Ne-2. Eggink
in verwacht ing was el? d u s
moest worden vetvangen. ,,Het
was een schitterende tid met
Loekie e:r Margot Raterink,
-aJosé Conijn, Loes 5chimme7,
Annie Bu 7te , Ietje Lind eman
en Annet Derksen. Voor àet
ee-rst Europacup t:.egen het
Honqaarse Tugsram. In één
woord een sclzitterende t{d ,,'
weet Hanneke zich moeite-
l"oos te her inneren .

Ze vertelt dat :edereen toen
aTLes over had ríoor Orion.
t'Het was toen heeT anders:
je moest zelf je trainingspak
kopen, drie gul-den voor een
uitwedstrlj d betal-en. Kom d aar
nu eens om.Het zou ook niet
meer pas^seíl in topspart " Dan
noet ook afJes warCen gereEeTd,
want al-l-een de prestat: e teLt
en daar moet al. l.es voor wlj ken.

Ik heb I jaar in het eerste
gespeeTd, ik heb Jacquefine
SchinneT ncg zien binnenkomen
bil de dames, de nieuwe gene-
ratie, die de successen moest
voortzetten. Dat -?.s toen ook
geTukt I maaÍ nu draait het a7-
TemaaL wat minder. "

II anneke z akte af naaÍ d ame s 2
(toen nog speTend in de eerste
divisie ), even f ater darzres 3

en nu d ames 4 . Eén d ing r. s ge-
bl-even : haar fanatisme.
'tJonge neisjes hebben daat nog-
a l- eens moe ite mee I maar ik
waarschaw ze vantevoren en na
at- Toop weet ik eigenifrk niet
meer wat ik heb gezegd. Ik was-
er) ik ben prestatiegericht;
dat zaL nooit bij mfi veranderen,
aLdus Hanneke Vel-xhotst.

Toen haar man, sportverslag-
gever Rinus I/e Lthorst van Doe-
tinchem naar Enschede ging,
bLeef Hanneke op- en neer rei-
zen van Enschede naar Doetin-
chem v.v. "Met pin en moeite
heb ik toem een kLeine rezskos-
tenye rgoeding gehad. l,taar daar
heb ik weL vaor moetem knokken.
Dat r.s nu ook heeL anders gere-
Ee7d. Wat dat betreft worden de
meiden en jongens rn rJe watten
geTegd. Maar ja, ik heb het aL
eerder gezegd, het Ls nodig om
topsport te bedrijven, hoeweT
ik ook we L eens nijn bedenkingen
heb. Zeker a-Zs je kilkt naar de
af f aire Hager.t/ÍIiinninghake. Daar
hebben we wef TesgeTd rneebetaaTd,
haop ik tenminste ",t
" ïk denk dat de probTemen blj da:
mes 7 voor een deeL vaortkoaen
uit het feit, dat het tegen-
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woordig a77emaa7 za nakkeTijk
gaat. Leg maar ejsen op tafel
bfi het bestuur en dan worden
die wel gehonoreerd" Maat zo
js het niet; eerst zal er ge-
ptesteetd moeten worden en dan
pas kan er eens gepraat wotden,
maat het moet wel in het rede-
Tijke blijven. Dat vind ik ten-
minste, hoor. a

Hanneke reaLzseert zich, daX
het aantrekken van speTers/
speeTsËers van buitenaf on-
ontkoombaar is gewotden, wi7
je aan de top b7ljven meedtaai-
en. Ze heeft er wel moeite
mee, omdat dat ten koste gaat
van die ouderwetse Ozion-sfeer
volle tribunes, stetk meele-
vend publiek en iedexeen kent
iedereen. "kijk, dat moet weet
terugkoemn. Daarvoor z$n pres-
taties nodig en dan js onont-
koombaar dat je spelersraate-
riaal van buiten aanttekt ril
zegt ze.

S:.nds kotx zit ze dus in het
bestutJt, aJs tweede secreta-
rjs. Ze doet het met plezier
Ínaaz zegt ze: nHet speTen met
dames 4 staat bil nij voorop.
Dat zou ik echt niet kunnen
mjssen. Dat wi7 natuurlSk
niet zeggen, dat het bestuut-
Lilk aspect op de tweede pTaats
staat, want daarvoot js dat Èe
belanSzijk. ïk denk dat het met
de komst van Frans Jaspers
Orion weer een goede toekomst
heeft. Met Roel Boog was het
ander s , mind er zake Tijk , maar
we7 met vteseTljk veel hart
voot de zaak. F"ans is zake-
Tjjket t €r is nu een professi-
one 7e aanpak. De 7ljnen wor-
den weer duideTljk in de r/ere-
niging. Zk ben het er hele-
maal mee eens, dat we -a7s
orion- één vereniging ziln,
maar het -z.s goed dat er apar-
te budgetten ziln voor de top-
teams en voor de meer recre-
atieve sector. t,

Hanneke is voorstandet van
een goede begeleiding van de
taTentvoTTe jeugd in een vo7-
TegbaTschoaT of anders,zins.
?e.ieuSa moet Tater in te

passen zfn a-ls de oudere spe-
J,ers athaken" Helaas ziet zli
nog rtaat al te vaak dat ta-
7entvo77e jeugd door elders
te gaan wetken of sXudeten
Otion verlaat.tDat heb ie in
het westen heeZ wat mindet-
Dat, is nou echt een minPunt
voot een Plaats als Doetin-
chem rnzegt ze.

Iíet nieuwe öestuurslid heef t
nog nooit ptoblemen gehad met
het feit dat haar nan jaten-
Tang spoztvetslaggever bS De
Graaf schapbode is geweest"
De speelsters hadden er geen
ptoblemen mee en ook het be-
stuur niet. Ovet het algemeen
vindt zlj de sportjournaTis-
tiek zeer tolerant tegenovet
Otion. "Af en toe teageerX
iemand b$ Otion wel eens ge-
pikeetd, maat ja het js effe
wennen al,s je wordt aangepakt.i

Sportsponsoring hoort erbij,
aTdus Hanneke. Zondet tttepal
een mindet Orion. Zoals bfr
tlartinus eÍ2 Olgmpus zal het
nieX worden, maat met Mepal
heeft de veteniging aanmet-
ke7fik meer mogeTljkheden.
'Ez js natuutTljk een gtens,
maat met onze sponsot hebben
we heeT wat vetdet kunnen
springen. Dat komt de cluh
ten goede en d aat gaat het
tens Totte orn t nietwaat , n
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Zaterdag heb ik rnaar één keer gekopt
Van de pupillengroep jongens (C en n) van Rein SchoLanus speel-den
Mi-chiel Vaanhold en RÍchard Bloemenkamp op zaterdag 24 januari
mee op een Loernooi.
Michiel vertelb erover:rrDe eerste wedstrijd was tegen Sparta, die
hebben we natuurlijk gehronnen en daarna tegen Wevoc, dat was een
makki-e.rr
Richard zegt:'rToen mcesLen we nog 2 wedstrijden tegen de meis jes
van 0rion speelden wij gelijk, de eerste set was 20- 18 voor ons
en loen een set verloren, ik weet niet meer met hoeveel.tf
Michiel weer:rrDe l-aatste wedstrijd hebben we van Labyellov gewon-
nen, dus 3 gewonnen en óón gelijk.rt

Michiel vindt volleybal een heer leuke sporL, net zoa].s tennis
en schaaLsen, dal vindt hij even leuk. Hij gaat we1 eens in de sport-
hal kijken naar heren I en dames 1, i^rant René Striekwotd is zËn
buurman. rf Laatst heb ik de Europacupwedstrijd tegen rt,arië nog ge-
zLen, dat was we1 goed. fr

Richard voll-eybalt a1 1L jaar en vindt de toernooien altijd gaaf ,vooral- het Sinterkraasl-oernooj-. ttToen hebben we alles gewonne D, t'

zegL hij. rrDe pass vind ik het moeilijkst,, maar de rest is gewoon,
de opslag is niet, zo moei-1ijk. Aan het net ben ik hel best., Geen
wonder Richard is een grote kere1, dat wordi later nog wat voor
heren 1 . Hii is laa'ust nog bij ctaL team wezen kijken, toen ze terug-
kwamen van een t-oerncoil je. r'Ik weet nier" meer f,egen wie ze speel_-
den, maar ze waren wel goed.t?

De pupil-lenmeisjesgroep van Idil van Ve1:huizen is zoal-s de train-
sler zelf zegt I'heel- enthousiast'r. Bovendien zijn het hele leuke
mei-sjes (echt waar) Oie ook nog gezellig klelsen kunnen, Lees maar:

Elske zttzaLerdag hebben we 2 keer verloren en twee keer gelijk ge-
speeld. rk weet niet hoe ze heetten, maar het was oranje-
groenr ge€1-b1auw en eentje gemengd, die hacden geen shirt-
'ipq ll
Jvu.,Bij een bal bovenhands kreeg ik een zere vinger. Mijn opsrag
ging zaLerdag wel aardig."

Karen Ís nooit zenuwachtig a1s ze moeten spelen. *rk denk geriroon
dat we moeten winnen. rk kan arl-es ongeveer even goed van
vol1eyba1. We hebben ook we1 een leuke groep, vooral Claire.rf

vanessa heeft prachlige blauwe knielappen, ze is nÍet zo gr"oot en
komt dus ook niet boven het net uit. volgens de anderen
kan ze hel beste koppenl *zaterdag heb ik maar één keer ge-
kopt, toen stond ik te dromen,,zegt ze met een lachend ge-
ztchL.

Anoeska speelt in een andere groep. ttZaLerdag hebben we 1 gewonnen'l gelijk gespeeld en '1 verl-oren. Die laatste wedstrijd was
sl-echt. We hadden veel- last van het net.rl

copy voor 1 maart
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Yvonne had zaLerdag nogal pech. ttMrjn duim stoeg naar achteren,
ik werd toen uitgewisseld en heb de duim onder koud water
gehouden. Nu gaat het wel weer. Onderhands kan ik wel goed.
Ook we1 bovenhands en opslaan. rr

Floor speeit altijd goed als ze een boterham met kaas en een appel
heef t gegeten. ttJa, iets anders heb ik nog nooit geprobeerd. rr

Over de laatste wedstrijd Írras ze niet zo tevreden: tDat was
prut, we stonden chagrijnig in het veld.rl

Claire vindt het trainen altiJd leuk, maar ook de toernooien. rrvre
hebben al gespeeld in Rozengaarde, Ruurlo en Keppel en Vars-
seveld. Soms gaat hef slecht, meestal middelmatig.rr

Jogging pakken

Er zrjn zoveel pupillen bijgekomen, dat er nu een extra groep ge-
vormd kan worden.
rn de pupillenkompetitie speren nu 7 teams (5 meÍsjes- en 2 jon-
gensteams ) .

Oost-Gelderland

We hebben joggingpakken gekregen
(en eventueel voor toernooien).

Uit dames 3, dames 5, dames 7 en
worden gevormd, die een training

0ok dit seizoen treden
van Oost-Gelder1and.
Geselecleerd zijn:

Meisjes A-jeugd:

Hester van Halteren
Cynthia van der Werff
MareiIle te tíinke1
Merel van l,íijnen

Trainer:Theo Boekhorst

Jongens A-jeugd:

Eddo Hissink
Tjard Hofland
Richard Jansen
Paul Schotanus

Tralner:Laurens EIferink.

voor de ballenjongens/meisjes

meÍsjes C zulIen twee ,gro€pen
zullen krijgen van de heer Pang.

diverse mepal-jongeren aan in de teams

Meisjes B-jeugd:

Inge Bulten
Claudia Derksen
Patricia Rietman
Jeanine Schotanus
Mascha van Wijnen

Trainer: Fred Wellink

Jongens B-jeugd:

Arend Hordijk
Sander Smidstra

Trainer :ÏíiI1y !'IÍchers

FEESTAVOND MEPAUORION zaterdag 28 maart
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Beste mensen,

ZoaLs een aantal- van U a1 gemerkt heeft, zun we begonnen met de hal-diensten

door d.e distriktsteams. Na een wat haperend begin komt een en ander nu op

gang. In het algemeen staan de teams ea: posltief tegenover. Tot nu toe is
pas een team niet op komen dagen, wat we kunnen wijten aan de kotte periode

tussen bekend maken en de haldienst zelf.Over d.e hele cornpetitie genomen

zal ieder team J-4 keer aan de beurt zijn, dus per persoon zal 1-2 keer een

beroep op je gedaan worden.

Booeter r.b.t. zaaldiensten tlt ll april l9E7

donderdag 22 januari 1987
donderdaC 29 januari 1987
zaterdag 3I januari 1987
donderdag 5 februari 1987
zaterdag 7 f.ebruari I987
donderdag L2 februari 1987
zate rdag L4 februar i I987
donderdag l9 februari 1987
zaterdag 2L februari It81
donderdag I2 ruaarr I987
zalerdag l4 maarr 1987
donderdag I9 maarr 1987
zeËe rdag 2l maar t I 987
donderda g 26 maarr i987
zaterdag 28 maarf 1987
donderdag 2 april 1987
zaterdag 4 april 1987
donderdag 9 april i987
zaterdag ll april 1987

W{jzigingen in de bezorging van de Orion Erpres

In wijk L word.t de Orion Erpres bezorgd door Nicole

De aanvang van de wedstrijden: donderdag 19.30 uur
zate rdag 9.45 uur

herenl ijn, Ab Been, teI. no. 34g32
dameslijn, CéciIe Huls, reI. no. 410g9

danre s 4
heren 9

dames 7

dame s 3

heren 3
heren T

dame s 6
heren 5

dame s 10
heren 8

dame s 5

dames 8
dame s 9

heren 6
dame s 4
heren 4
heren 9
heren I0
dame s 3

en Eric Behr v. Karnebeeklaan 6

Minimaal moeEen er 4 personen per team per spee I avondof speetdag tijdens deze zaaLdienst aanrrezlg ri5n. Bij
eventuele verhindering van een team, i.r.*. eeneventueel te spelen wedstrijd, tijdig contact opnemen
m-:t:

In wijk 2 is Helga Iangkamp gestopt. Haar werk is overgenomen d.oor:

Anneke Drosten Einthovenlaan 24
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TATE}I YAN TiT }{AI.LEIIING

- + een half uur voor i.e aanvang van d.e wedstrijCen moeten de ingevulde wed-

strljdformulieren opgehaald worden bij de wedstrijdsecretaresse, J. Hugen.

Adres: Willem Dreeslaan !J, 7001 CX Doetinchem, teI. 08J4O-42796.
(ait is tussen de Yossenstraat, Zui-velweg en de yijverlaan)

- Sa:nen met de wedstrijdformulieren ook de consumptj-ebonnen voor de scheid.s.,
rechters en de halindeling ophalen bij J. Hugen.

- De sleutels voor de Orionkasten (no 10 en 1]) en d.e sleutel voor de ba]len-
wagen afhalen bij de beheerder.

- rn samenwerking met het team zorgen dat hun veld wordt opgebouwd.

- A1s alles is opgebouwd de ballenwagens openen. Yoor het openen de baLlen
te}len, zodat bij het afsluiten geen ba1len ergens b1{jven liggen.
Er zijn totaal {0 ba11en aanwezig.

- Toezien of a]]e schi-edsrechters aanwezig z4n. Zo niet dan zorgen voor een

vervanger. Een 1!jst met scheidsrechters ligt in d.e kast.
- Consumptiebonnen uitreiken aan de scheidsrechters.

- Zorgen dat de wed.strijden op tijd beginnen.

- Teams en scheidsrechters hun speelveld wdzen.

- Control-eren of overal tellers 211n, Zo nodig a1s teLler optreden.

In verband hiermee moeten ook { mensen per avond aanwezig zijn, zodat op elk
veld. een teller ingezet kan worden. Zljn er bij de tweed.e speelrond.e voldoen-
d.e tellers, dan is één persoon vofdoende om de lopende zaken af te handelen

- Toezicht houd.en op het afbreken der velden door de teams na de wedst:rijden.

- ne wedstrijdformulie:r.en verzamel-en + eventuaLe scheidsrechtersbeoordeling-
en en deze deponeren 1n de bus vooraan in de hal, onder het Orion publi--
katiebord.

- De sleutels van de kasten en de ballenwagen weer inleveren bij de beheerder.
Toernooiagenda

21/24 rr^ei Ensched.e HARAIBEE buiten inschr. vocr! l1 maart inschr. geld Í45r-
inschr. mogelijk voor: aàIe distriktsteams

2)f)l nei Wijchen Trivos br:-iten inschr. voor: 18 feb. inschr. geld Í25r-
inschr. mogelljk voor: jeugd t/m lste div. + recreanten

1O/)l mei llriel TOESJ buiten inschr. voor3 1! april inschr. geld f!Or-
inschr. mogelijk voor: jeugd, dlstrikt en recreanten

1] juni coevorden yoNK binnen/ inschr. voor: inschr. se|d. í17150
buiten
inschr. mogelijk voor: jeugd t/m eredivisie

l)/14 juni Budel Ledub buiten inschr. voor! 2) maart inschr. geld f6Or-
i-nschr. mogelijk vocr: recreanten, distrikt t/m eredivisie

Inlichting€n over deze toernooien bi,j: Cecil-e Huls te1. 08J40-41089


