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Voorwoord
Zo lang zamerhand is het aI tiid om terug te blikken op heL nog l-o-
pende Àeizoen. Nog enkele competitiewedstrijden resLen ons van ce

"it-,astand. 
Enkele teams moeten ztcln nog danig inspannen om promo-

t,ie te bewerkste lligen of degradatie te voorkomen . zi.e de standen.

Onze eersLe teams spelen vandàà8r 21 maart, hun faatste ciuel' De

nieuwe lente brengt voor het herenteam wellicht een nieuw Europa-
cup geluid met z:- ch mee.
le rógionale pers is uiteraard actueler en daar lezen julIie of
we voigend seizoen inderdaad Europees volfeybal in Rozengaarde
kunnen aanSchouwen. WeI of geen plaatsing, de heren zien Lerug op

een sLerk seizoen, met voor het thuispubliek gelukklg een aarcii-
ge serie leuke volleybalwedst,rijden.

De dames kenden dit seizoen na het verlrek van Hagen-en Huningha-
ke een korte opleving van enkele weken. De kleine selectie t,rak-
teef de het publiek op een paar aantrekkelijke wedsf,rijden, rner- e:-n-
Oelijk weer eens sfeer op de banken. De huidige perikelen rond dii
team lijken zorgwekkend. fn ieder geval volop werk voor de commis-
sie top om een complete sel-ectie met trainer samen te sLelLen.

Bl-ess releed liikt dit seizoen ook het bestuur
ten. NadaL onze secreLari-s eerder al- met ztjn
brak Wim Zoutman onlangs zijn knieschijf en is
ztjn kwe I suur .

Hanneke Vellhorst volgde na een dagie skieën
en scheurde haar kniebanden. Gips en krukken
Wim en Hanneke : Een vlot herstel-!

niet ongemoeid te 1a-
arm i-n he t gi ps zaL ,

voorlopig zoeL mel

dit slechle voorbeeld
dus.

Komende zaLerdag vindt het feest van Mepal- 0rion plaats en verwacht
de p.r.-commissie een goed gevulde zaal bU Jansen in de Kruisberg.
0p de (oranje) uitnodigi-ng :.azen ju11Íe dat er sprake was van een
knal-Iend besluit van het seizoen.
Knal-lend wordt heL zeker, maar hel seizoen eindigt zoa)-s bekend
bij Orlon op de traditionele mix-avond ergens in juni-.

Tot zaLerdag bij Jansen in de Kruisberg (aanvang 20.00 uur).

Bas Bl- oem .

Copy voor 15 apri!



Jeugdtestdag

In de voorjaarsvakantie is er op donderdag 5 maart een instuif-
lestdag voor meisjes en jongens van 12 lot en met 19 jaar gehou-
den.
Bii Hanneke Velthorst konden belangstellenden ztch opgeven voor
deze dag. Het liep storm, er meldden zich zoveel belangstellen-
den aan dat Hanneke de laatste week de t,elefoon er maar naast
moest leggen omdat er geen plaabs meer was. ook kregen een aan-
tal- kinderen een afmelding thuis, dat er geen plaats meer was.

Donderdag 5 maart was het vöör 9 uur ar dr"uk bij de inschrij'ring;
cm 10 uur zouden we van start gaan. Er kwamen zel-fs nog een aan-
tal kinderen die graag mee wilden doen, maar jammer genoeg moest
hier ook een gedeel_te van naar huis worden gest,uurd.

0m 10 uur werd er begonnen met een welkomstwoord van Han Bul-ten.
Hi-erna werd de mr;ziek aangezet voor de vJarming-up.
Het l^/as een schitterend gezi-cht om een groep van ruim 100 kincle-ren een warming-up op muziek te zíen doen.
Het viel wef op dat een aantal geroutineerde voll,eybalrers(sters)
erg veel moeite hadden meb het tempo.

Het programma voor de resl van de morgen zag er als volgt uit:Na het warm lopen werd er in 5 groepen strech-oefeningen o.I.rr.spelers ( sters ) uil de eerste 2 teams gedaan.

0m ongeveer '1 0. '1 5 uur kon erbegonnen worden(spronghoogtel sfle1hei6...), de onderdel-en
de diverse groepen afgelegd.
De result,aten zouden laler verwerkb worden
el-ke deel-nemer zou krijgen.

met een fysieke test
werden afwisselend door

in het rapporl dat

Hierna konden de baloefeningen beglnnen.
René Striekword en Han Burten hadden er hun handen aan vol_ om ineen uur ongeveer 70 meisjes op hun bovenhandse techniek, onder-handse techniek en de smash te beoordelen.zii kwamen na afl-oop tot de concl-usie dat dit eigenrijk onbegonnenwerk was.



Aan het eind werd er nog een partijtje gespeeld en nadat iedereen
een Mepal-beker, -stickker en toegangskaartje voor de eerst vol-
gende thuiswedstrijd van Dames 1en Heren 1 bij de stand had ge-
haa1d, zaL de morgen voor de eerste groep erop.

Enkele reacties over het ochtend gebeuren:
Een paar meisjes van de voll-eybalvereniging WIK : "!'l1i vonden a1-
1es erg leuk, vooral- de warming-up op muzj-ek.fr
Mike en Michel van de VaLken: ItWli vonden a1les Ieuk, sommige on-
derdelen waren wef erg vermoeiendr vooral de kikkersprongen.
De test voor de spronghoogte vonden wij nÍef zo 1euk, wij zijn nog
kl-ein en een paar grote jongens kwamen veel hoger. rr

Na een gezamelijke lunch met a1le medewerkers, konden ure de voI-
gende groep (meisjes en jongens van 16-19 iaar ) ontvangen.
De middag werd op dezelfde manier afgewerkt als de ochtend.
De middag was veel overzichtelijker dan de morgen doordat er veel
minder deelnemers waren.

Enkele reakties over het middaggebeuren:
- jammer dat er zotn niveauverschil in de groep zaL,
- fysieke test erg Ieuk, zo heb je wat vergelijkingsmateriaal.
- erg leuk , zeker voor herhaling vatbaar.

Terugkijkend op deze dag die de jeugdlijn samen met de trainers
Han Bulten, René Striekwold, Adri de Wilde en spelers en speel-
sters van de eerste 2 teams heeft georganiseerd kunnen we zeggen
dat dit zeker voor herhali-ng vatbaar is !

Aukje Vo11ema.



Vol-l-egba-Z js een mooie sport, een echte teamsport, waarbij je
veel- plezier kunt bel-even maar waarbij ook veel_ kont kfiken:
Techniek , behendigheid , sprongkracht , beweeg lijkheid , reaktie ,
koórdinatie, konditie, taktiek, mentaJiteix en tearngeest.
Kortom géén gemakkeTijke sport. Er moet veeL geleerd worden.
Daar kan a7 vroeg mee worden begonnen, bt de pupill_en, met zo-
g enaamd,' I,tiin i -Vo 7 7 eg b a 7,' .
VeLen hebben geen idee hoe dat eruit ziet. Daarom hier meer
daarove r .

Mini volleybal

Mini -Vo1 leybaI

Dat is volleyba1 aangepast
aan de mogelijkheden van de
jeugdige spelers. Er wordt
gespeeld met een kleinere,
dus lichtere bal.
Net en veld zijn aangepast
in hoogte (2.15 m. ) en af-
melingen (6x6 m. ).
Er z1jn vier vel_dspelers.
Time-outs en wissels (vaak
wordt bU de opslag ingedraaid)
zÉn toegesLaan.
Men speelt twee sets.
Verder gelden de normale vol-
1 e y b a I - s p e 1 r e g e 1 s .

Leeftijd

Kinderen van B/9 tot 1Z jaar
worden tot de pupill_en gere-
kend.
Voor dit seizoen (86-87) gaat
het om kinderen geboren nà
30 september 1974.
De pupillen geboren vöör 1 ok_tober 1975 worden m. i. v. sei_
zoen B7-BB adspirant.

zalerdag 28 maart
FEESTAVOND MEPAL/ORION

in zaal Jansen (Kruisberg)
aanvang 20.00 uur - KOMT ALLEN



Kompetit,ie

De Minl-D-ieugdkompetille
kent twee kompetities in óón
seizoen; van sePtember L/m
december en van januarl- L/m
mei.
Voor de nieuwe komPetiLie-
start, ln januari kunnen oP-
nj-euw teams worden ingeschre-
ven.
Er wordt gespePld in Hoog-
KeppeI (Hessenfral ) en in Ruur-
1o ( 't Rikkenhage ) .

Bij aanvang van het sei.zoen
ziln we gestart met vier meis-
jes-teams en één jongensteam.
Twee meisjes-teams sPeelden
in Ruurlo, de overige teams
in Hoog-Keppel.
Vanaf januari nemen zeven
teams dee l- aan de komPetitie .

Het aanlal teams is afhankelijk
van het aantal pupillen en het
spel-niveau.
Er wordt gemiddeld eenmaal Per
maand r op zal,erdagochtend r B€-
o na a I rleyvv4u.

Elk team speelt dan drie à
vier wedstrijd jes.

Toernooien

Zo mogelijk wordt op toernooien
ingeschreven, met name voor die
kinderen die nog geen kompe-
titie spelen.
De sel-ektie-teams nemen deel
aan het Nationaal-Mini-VoIley-
baltoernooi.
Tenslotte zi,jn er onze eigen
toernooien: het SÍnterklaas-
toernooi en het Klompentoer-
nooi.

C oac hing /Ve rvoer

ZoveeI mogelijk gaan de trainers
mee. Ook wordt een beroep ge-
daan op ouders. De twee leden
van de pupillenlijn (jeugdcom-
missie) zrjn veelaI aanwezig om
wedstrijdjes te fluiten.

Training

Het seizoen werd gestarl met
vier trainingsgroePen.
Het aantal pupillen breidde
zLcl't in de IooP van het sei-
zoen ult van 27 naar 44.
Omdat we uitgaan van maxi-
maal 1 0 kinderen Per trai-
ningsgroep zrjn er twee nieuwe
groepen gevormd.
De trainingsgroepen worden
zoveel als mogelijk samengesteld
naar niveau.
Er wordf op verschÍIlende 1o-
kati-es getraind:
Lohmanl-aan: dinsdag 17 .00- 18. 15

meisjes o.1 . v. Merel van
WJjnen(teL.44933).

GSGD : woensdag 17 .15-'lB. 15 en
18.15-19.30 meisjes o.l.v.
Wil v. Velthuizen (te1.
3239 6 \

GSGD :woensdag 17 . 15-18.30
j ongens o. I. v. Rein Schot-
anus ( te1.32069)

GSGD : vrijdag 17 .15- 18. 15 meis-
jes o.1.v. Merel- van Víijnen.

Houtmastraat :vrijdag 18. 00-
' 1 8. 00 j ongens o .1 . v. Rein

Schotanus.
We hopen bij aanvang van het
nieuwe seiozen ook op de Huet
te kunnen starten.

Aanme l-d ing

Er kan eerst een paar keer
worden meegetraind om met vol-
leyba1 kennis te maken.
De trainer zal op zeker moment
een inschrÍ,jfformulier meegeven
dat ingevuld en voorzien van
pasf oto bij haar /llem kan worden
inge leverd .
De kontributie bedraagt Í108,-per jaar.

De Jeugdcommissie /Pupil1en1ijn :
Cora Lenderink ( teI .302S5 )

Wim Holders (te1. 45245) .

Copy voor 15 april



Mepal- arion geniet dit seizoen van een enthouszast eerste heren-
tean, dat onder leiding van Adrie de Wilde zel-fs lonkt naaÍ Eu-
ropacup deel-name.
Íets, dat eigenTfrk niet in de doeLstel.Tingen voor dit seizoen
was ingecaLculeerd.
Een van de mannen van dit team Ls
ninger d-re een beLangrfike bljdrage
team.
Peter Geitenbeek sprak met hem.

Ger Penning

rrlk heb lekker getraind !tr
Behaagi.ijk leunt Ger Penning
achterover op ztn tweez:-Ls-
bank, na afloop van de maan-
dagavond training.
De 2L-iari g'e administratief
medewerker van het internati-
onale Lransportbedrljf Wim
Bosman in ts-Heerenberg, woon-
achtig in Doetinchemt zegt o-
ver ztn hobby voll-eybal: rrVol-
leybaI zou ik niet kunnen mis-
sen. Het ís soms moeilijk te
combineren met mrn werk, want
ik train drie en ook wel vier
keer 1n de week, maar 1k heb
het er graag voor overrt. Twee
j aar geleC.en kwam Ger Penning
bU Orion;overgehaald om in Doe-
tinchem te komen spelen.

Daarvoor speelde Ger bij Lode-
wijk/geveke /Dak in het Groning-
se Hoogezand, vanaf ztn 1Te
in het eerste team. Daar train-
Ce hij onder Abe Meini_nger, nu
trainer-coach van Dynamo/Ape1-
doorn en binnenkort van Lycur-
gus.ttlk heb daar veeL opgesto-
ken van Abe Meininger.rr

Hij koos voor 0rion I dus nie t
voor Dynamo, ook niet voor Ly_
curgus. rr0rion maakte meteen
een goede indruk op ons (en dat
ons slaat dan ook op ztn vrien-
Oi-n ) , kwam de af spraken ne en
beloof de mij en m I n vriendin een
baan. Ik heb er tot nu toe nog
geen spijt van en ik denk er ook
geen spijt van te krijgen. r'

Ger Penninq, de fanatieke Gro-
Tevert aan het succes yat? dit

Ger begon in Doetinchem met Leo
Groeneveld:rfDie had nogal vrat
problemen met die twee Argenlij-
nen. Aardige jongens, maar ze
verdomden het om Nederlands te
praten en hun spelpeil'.rie1 ook
nog legen. Adrie de Wilde 1s
anders I hij is altijd posi-tief ,

ook aIs je eens sLecht speeIL.
Hij heeft eredivisie gespeeld en
dat kun je merken. Opvallend is
dal onder zijn leiding de oudere
spelers zich weer behoot'lijk 1n-
s pannen . rl

Niemand had op Europacup gere-
kend, maar door de goeie resul-
taten van het mannenteam komt
dat toch weL in It verschiet.
rrHet seizoen kan voor ons aI
niet meer kapot, ook al-s we geen
Europacup spelen. Dat wordt ons
nu een beebje opgedrongen; we
kunnen er niet meer onderuit,rr
zegL Ger.

Hij vindt 0rion een prettige
club:rtIk kan er geen kwaad
woord van zeggen. Afspraken
worden nagekomen. Ik ben ook
iemand die dat doet en daarom
klikt het goed tussen Crion en
mJ.j. De spelersgroep is fantas-
tisch , de ouderen l-enen j e Lr j-er
ook wat en de hele netourage
vind ik prettÍ9. "



A1s we komen te praten over
noordelingen en oosterlingen,
en vooral dan het verschil tus-
sen ciie Lwee, laat Ger eerst
een bandje horen van de Groning-
se dialectzanger Ede Staa1, zeg
maar de Hans Keuper van Gronin-
gen. Dars nostalgie, moet je we-
ten.rrEn aansluitend daarop zegL
hlj: ttNoordelingen zrJn niet stug,
maar terughoudend. Ze kijken
eerst de kat uit de boom. Als
je daar een vriend hebt, heb je
hem voor het l-even. 0osterlingen
nemen je snell-er op, maar ze 1a-
ten je ook eerder vallen. Ze z:jn
erg gastvri.j. Kom maar bi-nnen r)n
schuif maar aan, is hier het mot-
to. rf

Ger Penning kiest voor DoetÍn-
r:hem . De s tad ligt hem , 0ri on
bevalt hem uitstekend en hij
zieL voldoende toekomst voor
0rion weggelegd: trMaar dan moet
er wel wat worden verbeterd
aan de jeugdopleidÍng. Als dat
goed is, heb je ook een goei-e
toekomst. rf Ger komt uit een
echte volleybalfamilie. Drie
van ztn vier zusters beoefenen
die sport, en een zwager.
Z-n vader, vroeger een goed
voetballer, is inmiddels be-
keerd tot het vo1leyba1 en zo
hoort dat ook, vindt Ger.
HU is gek op alle sporten
en zou daarin best ztn boter-
ham wil-Ien verdienen- met uit-
zonderlng van zaalhandbal.
Verder verzameit Ger glazen
en pioniert graag met de com-
puter. rrToch heb ik daar te
weinig t$d voorrr, zegL hij.

Ger penning als middenblokkeerder
bi1 zijn oude club Lodewijk Geveke DAK
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Over de mannenselectie zegt,
hij die te smal Le vinden. Er
zorrderr nog een buitenaanval-
1er, een mi-dman en een spel-
verde Ier bij moelen komen .
rrHet is jammer dat Rob van
Leen weggaat. Hij is een fijne
venl er: ik vind hem de beste
bl-okkeerder van de eredi-visie.
Door ztjn goede blokken pakt
hU vaak drie punten per set.
Van hem win je nooit Lijdens
het -:?à.Lnen. Die zulIen we
echt missen volgend seizoen.
Fred (wellink) zegL wcinig,
maar als ie wat zegL heeft ie
ook meestal- nog gelijk ook.
Pim (raterink) praat meer dan
Fred. Van die twee heb ik ont-
zetlend veel- geleerd. Als die
lwee zouden wegvall-en was dat
een ramp voor het team. Daar-
door is uit,breiding van de se-
lectie ook hoognodÍg, vi nd ik. rl

Eve,r voriruilkijkend naar het
volgende seizoen, zegL Ger:
ttPetrus en Par.tlus uit hel
Limburgse Schaesberg koml er-
bij en cjat, is een goed team,
maar ik vraag me af of het
op eredivisieniveau ook goed
zaL presteren. SSS uii Rarne-
veld, ook een kandidaat, schat
ik hoger in. Ik vind het jan-
mer dat Lycurgus uit Groningen
uit de eredivisie is gedegra-
deerd. Als we in Groningen
speelden, had ik het idee een
soort lhuiswedstrijC te spelen.
Maar ja het gaal om Orion, ik
heb het al- eerder gezegd: ik
denk dat we een goede toekomst
hebben, maar dan moet de jeugd-
afldeling hieer goed op poten
slaan. Dat duurL zek-er we1 10
jaar voordat je daari.'an weer
vruchten pIukt,, maar je moet
weer beginnen. Als die afde-
lirrg 1oopt, loopt heel 0rion,
Iet maar eens op, "besluil Ger
Penning.

Peter Geitenbeek.

zalerdag 28 maart
FEESTAVOND MEPAL/ORION

in zaal Jansen (Kruisberg)
aanvan g 20.00 uur - KOMT ALLEN



We trai nen erg hard,
erg veel en leuk

Wij hebben een heel reuk team. Het irest,aat uit acht per-

WÍIf red, I'1 i-chel-, Tom, Johan, Marc, l'Iar<:e1, Dennis en Eric.
Wij kunnen het, alIemaal erg goed mel elkaar vinden,daarom ztjn on-
ze prestaties erg goed (wi.j winnen vaak ) .

Vorig jaar was dat we1 wat anders, dat kwam doordat I^/e te hoog
waren ingedeeld (wij r.raren niet trang genoeg en ook vee I .j onger ) ,

maar door veelrtknokkenrren een goede training, coaching irebben
we het t,och gered.

Training(trainer): Wij hebben een goede lraining en een goede
trainer, sinds kort, ztln heb er twee ge'vrorden.
Namelijk de heer Hellinga en de heer van Hazelen.
We trainen erg hard r e rI veel en 1er:k.
We trainen twee keer per week, op l,roensdag 1 uur en drÍe kwar-
tier en donderdag 1 uur en 45 minuten.
We trai-nen in het Ulenhof College.
fn de zaner gaan wij naar derrzandbultrrom daar een bosloop le
doen om kondítie te kweken.

Wedstrijden ( toernooien ) : We spelen lang en intensief
beren geconcenLreerd een wedstrijd te spelen (meeslal
weI ) .

AIs we overmoedig zljn dan . . (meest,al_ )

Laatst (5-3- r B7 ) hadden eij een toernooi i-n Enschede.
Wij speelden bijna § uur achter elkaar door, met korte
zes. Wij wonnen legen Dynamo, Spirit, (r,veten we niet )

en IchLus speelden we gelijk.

in, en pro-
lukt dat

Lussen pau-
tegen FIash

Algemeen: met het rei-sge1d (Z gulden per persoon per keer) gaan
wij aan heb eind van het, seizoen bowlen, en daar hoort nat,uurlijk
ook elen en drinken bij. (+ de trainer/coach).

Groetjes,
he t team.

zalerdag 28 maart
FEESTAVOND MEPAL/ORION

in zaal Jansen (Kruisberg)
aanvan g 20.00 uur KOMT ALLEN
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Over daalders en handelswaar

Het is alweer 750 jaar geleden dat onze stad stadsrechten kreeg.
Om deze stad lagen de l-anderijen en de verschill-ende hoven.
Op zotn hofland werden a1lerl-ei groenten en graansoorten verbouwd.
Tijdens de oogstlijd was het een drukte van belang.
Hiervoor kwam dan ook veel mankrachL aan te pas.
Mannen en vrouwen stonden zíj aan zlj om de oogst voor het donker
binnen te ha1en.
De boer bracht het daarna weg met de handkar.
El-sbomen flankeerde de weg naar de havermolen.
De molenaar ging op ztjn beurt met het meel naar de grote jaarmarkt.
Hij verkocht hier het meel_ aan de plaatselijke bakkers.
Naast deze molenaar stond de wortel_boer meL zijn kraam.
Hier tegenover stond een kraam waar al-lerlei vissoorten te krijgen

Deze werden meegebracht door de vissers van hun reis naar het
verre jerusalem.
rnktvissen lagen hier ook en dat L/as toen in die tijd iets heel
bijzonders.

Daarnaast stond een kraam die
Hier konden zij de medicijnen en
behandelen van de veestapel.
Het betaalmiddel wat hier werd
de kl-eur.
Men gebruikte hiervoor rosen daalders voor het verhandelen van de
hande lswaar .

veel door de veeartsen werd bezocht.
de spierverlammers krijgen voor het

gehanteerd had toen ncgal een vreem-

te hoapen

die stad.

i e bij onze

Na afloop werd al-weer aan het volgende setzoen gedacht.
Men hoorde de boeren dan ook tegen elkaar zeggen: , r tisdat ut volgend joar net zo als Cit, joar anslut.Terwijl dit werd gezegd ging iedereen vJeer naar zLin huis.
Dit is een verhaal geschreven over al-l-erlei personen uitHierin ztjn namelijk tien personen uit die tijd in genoemd.
Het, toeval wi1 dat dit de voorvaderen zljn van een team dvereniglng speelt.
A1s -ie goed leest vind je deze personen in de tekst.
welke namen vind je in dit stuk en van welk team zijn ze?
1ItrE'T QIÏN'trC IUVVV!J.

Copy voor 15 april
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Uit de oude doos
Een duikje in het DVC-anchief, met waterschade opgedoken uit de

kelder bij I^Jil Riemslag, levert aardige vondsten op.
Uit het nog Ieesbare gedeelte:

- jan. '59, J. Knol, secretariS, veYzoekt de competitieleider in
ili3*"g"r, of DVC de uitwedstrijden afleen op zaLerdagavonden kan
afwerken omdat diverse spelers tot het winkelpersoneel behoren.

- de omvang van het tnainingsrooster van DVC \^ras nog redeli,jk be-
perkt te noemen in | 64. A11e teams trainden op dinsdagavond in
het Lyceum. (Vergelijk dat eens met het huidige rooster).

-'58 - t59. In de winterperiode wordt en in de Mankthal niet ge-
votleybald i.v.m. de temperatuur.
Ene heer PIant uit Deventer wordt uitgenodigd om een cursus te
ve?zorgen om het spelpeil te verbeteren.

- DVC ye?zoekt de gemeente om de Markthal een kwartier voor het
begin van de duels te openen om le kunnen omkleden en de nelten
op te hangen. Hoezo warming-uP ?????

- In jan. t60 vraagt de NeVoBo alIe clubs om per lid f0r25 te stor-
ten voor de watersnood in Tuindorp-Oostzaan rr0m sportvrienden le
helpen.rl

- Doetinchemse volleybalclubs in het seizoen t 60- | 6 1 :

Blauw-Wit, Ardito, DLC, DVC' 0vedo, Mivo, Nemaho, Vobo, SRGA en
VVV .

- ZaaLhuur in 162: éón gulden vijftig per uur.

Uitdaging: In de Orion-Expres van maarl '74 wordt melding
van een cl-ubrecord bovenhands overspelen.
De leden Hennie van Haarlem en Coen Ziekenoppasser lukte
maar liefsl 1500 keer over te spelen.
Hoe staat het met de techniek van onze huidige jeugd?
Onderneem een poging (natuurlijk met getuigen) en kom het

ge daan

het om

melden.

zalerdag 28 maart

FEESTAVOND MEPAL/ORION

in zaal Jansen (Kruisberg)

12

aanvan g 20.00 uur - KOMT ALLEN



Eindspurt van dames 3
Zondagavond, de lelefoon rinkelden Aangez)-en niemand zo happig
was de hoorn van de haak le haIen, werd ondergetekende het slachl-
of f er.
Wie sLond nu aan de andere kant van de lijn te kleppen?
Juist ja, de Bas Bloem, nu niet meteen denken aan iemand van Ze-
venhuizen dat is een Bas Bloem. Deze is de Bas BIoem U weet wel die
van heren 2 en heÏlas f e redaktie lid van-Te Oríon Expres .

Nooil gehoord van de fam. Bloem! Nou dan moet u echt eens de sport-
hai binnen 1open, je loopt n1. altijd wel een Bl-oem tegen het lijf 

"(Ach ja bloemen houden van mensen) Maar nu genoeg ge......
De vraag was of ik zo aardig r^/ou wezen een stukje voor dit blad te
schrijven en wel- iets over dames 3.
Ach ja !./aarom ook niet. Eerst even kort voorstellen:

Jolies te Paske: 22 jaar oud, aanvoerdster en midaanvalster a1s het
moet ook aan de bu j_lenkant goed.

Rensje Bokma:25 jaar, buitenaanvalster, aIs we de baI terug moeten
hebben gooi maar naar buiten Rensje slaaL ze we1...Petra van Duyn: 25 jaar, a11round, onze ex-douane-beambte dus men-

sen we kunnen de grens weer over.
Doortje Ynsen: 27 jaar, buitenaanvalster, na lange tijd afwezig komLjuf ons weer opzoeken.
Gertie Reynt jes: 30 jaar heef I ons tijdelijk verl-aten maar deze mid

k omt s lraks vas t te rug .
H j-1de Vr"ieling: 1B jaar r spe Iverdeelster, onze rustige tiener maar

wanneer ze haar giechelbui heeft niet zo rustig meerSaskia Peters: 'iB jaar, buibenaanvalster, kan samen mel Hilde aardlg
de,/een ruimte met geluid vu11en, l-uister maar eens
wanneer dames 3 in de auto naar een uitwedstrijd gaat.wi1]ie Bakker: lB jaarr sp€rverdeelster, is nog steeds nÍeL van heLvol-1ey-spe11et je ve?zadigd .

l'Íu maar een kl-ein verhaalt je over hoe wat enz. . . .Dames 3 komt vlakna dames 2 in de getallenreeks maar hel-aas met hetspel nog niet. Niet dat wij slecht Àpe1en hoor want we spelen tochnog in de 1e klasse van het dist,rikt oost-Gerderland.vorlg seizoen nog dames z geheten aangezien we toen met 4 teams inde 2e kfasse speelden. u kunL hleruit dus concludenen dat we gepro-rnoveerd waren/zijn af gelopen seizoen.
Nuwel ons voornemen voor dit seiozen was en is ons handhaven in de
1 e klasse.
Nu zulL u wer denken wat een makkie maar dat var_t wer- tegen, nr. D3traint maar 1x in de week. Dit betreur ik ten zeerste. Helaas kun-nen enkere 'ouderen?? in ons team de tij niet vrij maken om zx 1n deweek te trainen.

We staan nu op een 4e plaats dat is zee? goed te noemen want, we
hebben dib seizoen veel tegenslagen gehad.
N1: Aan het begin van het seÍzoen stopte Sandra Abbink, toen waren
er nog maar acht. We kregen het blijde nieuws van Gertie te horen
toen waren er nog maar zeven. Doortje en Rensje zaLen beide met een
enkelblessure toen r/íaren er nog maar vijf . Maar er kwam een redder
in de nood n1. Petra kwam ons team opvrolijken. Rensje was gelukkig
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vrij snel terug en nu begint Doortje ook weer terug te komen.
Dus mensen wie weet hebben we nog een eindspurt en dat betekent de
vierde plaats vast houden.
Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van dames 3 volg dan
de uitslagen in een krant of kom eens langs bij een wedstri.jd.

l{iIlie Bakker, dames 3.

Van de
Jeugdcommissie

Er is inleresse voor het internationale mini jeugdtoernooi in Arn-
hem. De kosten z:jn aan de hoge kant (inc1. overnachtingen) Ge-
vraagd zal worden of de vereniging wab bij wi1 dragen.

Er is een nieuwe trainster voor ons jongste meisjesteam:Saskia Pe-
ters. 0ok krijgen we er misschien een nieuw jeugdcommissielid bU.
Wie blijf t nog even een verrassing.

Op 27 aprif a.s. wordt en weer vergaderd met de coaches en trai-
ners. De agenda zaL L.z.L. bekend worden gemaakt.

Er wordt geconcludeerd, dat de kwaliteit van de ba1len abominabel
is. Ronduit, slecht dus. 0ok raken er steeds meer ball-en kwijt.
Dit, sei-zoen schijnt daar weinig aan te doen te ztjn. Misschien is
het beter het beheer van de ballen bU de trainers te leggen. D.w.z.
iedere trainer een eigen net met b. v. '10 ballen, die hij dan ook
steeds mee moet nemen.

Jeugdcommissie
Diny Velthausz.

--I. -f.rf

MINIVO
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Contributie
De verenigingscontributie wordt per kalenieriaar door Ce leden
betaald en aIs het goed is voor Ce hieronder vermelde data.
De verenigingscontributi-e iil?hankelijk van bepaalde leeftljdsgroe-
pen en van de catagorie waarin het lid is ingedeeld.

In 1987 wordt. iret:

1.

)

In 1986 was hef:

A. Senioren geboren voor
f192,--

B. Rekreanten : f '1 30, --
C. Jeugdleden geboren in

1 jan 1968 L/m 31 dec
f150,--

D. Jeugdleden geboren op
1972 : f1 08, --

i jan i96B

de periode
19712

of na 1 jan.

A . Senioren geboren voor"
f 192,--

B.Hekreanten : f130,--
C. Jeugd leden geboren in

1 jan 1969 L,im :l1 dec
f,150,--

D. Jeugdleden geboren cp
1973 : f,1 08, -*

1 jan 1969

de periode
197 2;

of na 'l jan

?

4.

De betaling van de contributie dient a1s vo1gt, Le geschíeden:
f ndien rnen in 4 t,er"rn§nen !renst te betalen: \i661 1 maact , 1 mei,
1 september en 1 november.
Bij betaling per half jaar: vóór l maarL eii'1 september.
Bij betaling per jaar : vóór 1 maart.
Indi-en U de vereniging heeft gemachtigd dit voor IJ t,e doen, Can
zaL de man van de Ledenadministratie zich ook hieraan hoitden.
Indien U de bank opdracht heeft gegeven, cian verzoek ik Lr het bo-
vengenoemde bedrag indien nodig, aan te passen.
U kunt betalen : per giro op nr. 39.57 .446 cen name van l'{EPAL 0RI0N

per bank op rek.nr.314394672 ten name van MEFAL
ORION.
het gironummer van de bank is 809604.

rnllchtingen worden u zonodig verstrekt door R.A.Hofland,Eint-
hovenlaan 17 , 7002 HE Doetinchem, te1.08340-332A9.

U itnodigingen toernooien

q

A

7.

lFaarnnni an
.i-Y.j-=Y..Y-::-:iye re nigigg F 1 aat s
lomei ffit
1O/11 mei Flamingds Gennep

10f 1t ne1 LUSY/SKC Ieirlen
\O/tl mei YCE Bo:oneer
11/14 juni BOYO Aalten
2O/2L juni DKY Gron-Í-ngen

Ini-ichtingen: Cecile Huls

teams: inschr. geld:
voèe lste div. f )Or-
nat. - {e k1. f 40r-
1e-4e kL.+mir í 55r-
1e-le kl.+rec. í 15r-
1e-4e kl-.+rec. Í 5Or-
alles Í110, -/f 7Or-

inschr. tot:
J0 apr11
I april

1! april
20 april
9 mei

15 mei

Copy voor 15 april
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Distriktsallerlei
De haldienst
0p de afgel-open jaarvergadering werd. aI aangekondigd dat de distriktslijn van
plan was een haldienst in te stellen vooq en uit te laten voeren dooE de ver-
schillenCe distriktsteams. Statutair was dit geen probleery daar van ieder lid
verwacht wordtwerkzaamheden te willen verrichten voor de vereniging.
Yanaf januari draait de haldienst met redelijk succes. In de vorige 0rion Expres
is aI verteld wat de taken van de haldienst zijn, maar er blijven naturlrlljk
altijd wat (aanloop)problemen. Daarom de volgende opmerkingen:
1. i{et is besli-st niet de bedoellng dat de haldienst zorgt voor het opzetten en
aíbreken van de velden. Dat blijít de verantwoording van de teams zel-f. le
dienst kan natur.rJ-ijk wel- assisteren en voor zover ik gezien heb doet ze dat ook.

2. Er is gekozen voor een hald.ienst van { personen zodat op d.ie manier voor elk
veld eerr teller aanwezíg is. Haastig gezoek naar een teller is hiermee van de
baan. Heeft een team een eigen teller dan hoeft de haldienst natuurlijk niet
in te springen.

1. Uit het voorgaande volgt dat als er in de eerste of tweed.e ronde (en op zater-
dag nog d.erd.e ronde) rnind.er dan { wedstrijden gespeeld worden, e:r ook rninder dan
4 leden voor de haldienst hoeven zijn. Er moet wel é6n persoon blijven voor het
rerrichten van de afsluitende werkzaamheden.

4. Er, wordt op je gerekend a1s je haldienst hebt. Als een team totaal verhin-
derd is om te komenr(wat naar we hopen erg weinig voor zal- komen)Uet aan é6n
van de leden van de di-striktslljn, zodat tijdig voor vervanging gezorgd kan v*ordsn
Niet bellen betekent dat het begin oer wedstrdden ernsti.g vertraagd wordt.
Tot op heden zijn drie ploegen wat dit betreft in gebreke gebleven:

dames 6
darnes I
heren B

Yan ti.id tot tijd komt in de Orion Erpres te staan welke teams haldienst hebben,
noteer die datum dus vast in je agenda

5. Yergeet niet na afloop van Ce wedstrijden de diverse sleutels weer terug te
hangen bij de beheerders. Dat je anders in grote problemen kunt geraken bIt'tkt
onrler andere uit ond.erstaand verhaal van Ler lrosten (HJ)

Yerslas haÀIei-ding H7, d.d. 12-2-1987

1. Rericht van dienst: 11-2-1987 (di-t geldt voor Ler, zijn team \^Ías gelijk met H!
ingelicht tijdens de training in d.e gyrmzaal aan de Lohmanlaan).

2. U.)0, 12-2 Wedstrijdformulieren opgehaald lr. Dreesl.aan Jl.
), 19.15, l2-2 Aanvezi-g in de halr 79.20 ontvangst instruktie.
4. Beheerders geen sleutel-s van kasten e'n ballenv/agens.
5. 19.)5 Yelden speelklaar
6. 19.45 Kasten open (sleutels binnen in de kast). Geen sfeuteLs ballenwagens.
7. 6 Ballen gel-eend van de beheerder + wedstri;dballen van Hl
B. Opgebeld di-striktslljn: Cecile Huls L^: !^_

Ab Been beiden afwezig

9. Kankerende teams gekalmeerd
10.6 Konsumptiebonnen ontvangen voor 6 wedstrijden w.o. k lste klasse t tekort

voor I scheidsrechter, 1 tekort voor de reserve scheidsrechte:r', 1 tekort
voor de beheerder i.v.m. snelle hulp. I konsumptiebonnen gehaald en koni.
tant betaald in de kantine ( gi-ft voor Mepal Orion )
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i1.20.20 .l,aatste weds'r,rijd lste ronde begint.
12,20.J0 Sleutel balieruragen present ( Ab Been )
1l.Yerl-angend uitziend naar de volgende hal-d.ienst.

Ler Drosten
N.ts.Er liggen geen {0 ballen in de ballenwagen, maar slechts l{.

Ballenprobleem
liet de laatste opmerking rran Ler worclt meteen een probleem aangesneden dat
zich a1 langer speelt.

.IEIk jaar beginnen we in de ha1 en de speelzalen met een bepaald aantal ball-en.
In de loop van het seizoen blijken er spoorloos ballen te verdwijnen, waardoor
een flink nadelig saldo ontstaat. Yandaar ons verzoek aan de haldienst het aan-
tal ballen aan begin en eind van de avond te tel-}en en ook t\jdens de wedstrijden
de bal]en te verzamelen zod.at ballen niet zomaar rondslingeren en door eventui
ele buitenstaanders onopÉIemerkt meegenomen kunnen worden.
Uiteraard is ook gedacht aan andere oplossingen, 3g*1s geen losse ballen meer
in de kast en op ied.ere wedstrijddag laten aanteken"ïn een soort logboek hoe-
veel ballen er aanwezíg waren aan begin en eind. van de avond.
Een andere mogeiijkheid 1s het aan ieder team ter hand stellen van een eigen
set wedstrijdballen, waarvoor het team dan ook zelf verantwoordelijk is.
Yerfles moet men zelf aanvul-Ien. Er zijn verenigingen dle het op deze manier
aanpakken. Frobleem is dan natuurlijk we] wat doe je met de bezoekenCe teams.
A1s je die ballen moet geven zít, ie toch weer met hetzelfde probl-eem.
Waarschijnlijk zijn er ond.er onze leden heel wat die ook bij een andere vereniging
gespeeld hebben. Xisschien had men daar een oplossing voor d.it probleem tevon-
den. Als dat het geval is horen we dat graag van ju1lie. Ibtuu:rlijk houden we

ons ook aa.nbevolen voor waardevolle suggesties in deze richting.
\{e nodigen d.aarom i-edereen uit zijn of haar gedachten eens op papier te zetten
(kom neem die pen eens ter hand) en te geven aan iemand. van de distriktslijn.
Alvast onze hartelijke danklil

Seizoen 198711988
Binnenkort zit het seizoen e6/Bl er hreer op.
Daar:na viillen we graag zo snel mogellk met trainers en coaches rond de tafel
gaan zt-ílen oprlat de nieuwe teamindeling zo snel mogelijk bekend is en eï ge-
traind kan worden in d.e nieuwe teamsamenstelling. In juni zi,jn e:: vervolgens
nog een aantal loernooien op de donderdagavond voor de diverse (Aistrikt,s)teams,
aangeurld met teams van buiten.
Het aan*ual coaches bij dit overleg zal zeer beperkt zijn. Yooral bij d.e herenlijn
is een groot gebrek aan coaches. Er zijn eigenlijk maar t.wee teams van de acht,
die een echte coach hebben. Een aantal teams zegt geen coach nod.ig te hebben,
maar er blijven drie teams over dj-e we1 een coach wi11en en moeten hebben"
Dit zijn de beide tweeCe klasseteams heren I en heren { en het d.erde klasseteam
heren 6. Yooral voor deze teams is het moeilljk een coach te vinden omdat je daar
ni-et zornaar een willekeurig lemand op kan zetten. Het moet iemand zijn di-e goed
is in.het voll-eybal en goed met Ce begeleid.ing. liet beste zou nat,uurl:r';k zijn een
trainer-coach, vooral al-s je wil-t komen tot een docr het bestuur vocrgesteide
prestatielljn. ?ot dat moment zullen we het moeten doen met een door ons gezochte
coach. Met ONS bedoel-en we dan nadrukl:elijk ook de ORIOI{LEIEN. Èlet zijn al-1en
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Standen per 16 maart

p_EBq-__ tl!,1-PP VL6. t,lED.

AVER0/0LYl'1P . ?1'42 21e *BRC

ZAAN'69
VVC

DELTA/AI,1VJ
PRD. /DVO
VOORBUR6

BRDTHER/l'lART 70-20 1;e SUD+

IlEPAL 0RI0N 1 7l-?0 21e SUDI

LYCUR6US 2l_12 ?1e +DEL

SUDOSA 20-10 17P *BRO

21-00 :1È Fi{tjr

U!:88 YtE.U-E!.

lB-32 21e *PAJ
LB-31 21e llEV*
1B-21 21s ll,ltV

p_pry_?!

SCVOCO

I,ÍEPAL OR I ON 2
18-35 l1e xIlT
18-i5 2ie +i1,3
18-29 :1e ISFA
lE-27 21e rS9/

1 18-22 21e TH0r
18-?? 21e FLA*
18-19 21e :VlE

2 1B-15 l0e rfE-F'

ttr-lJ trlc Dtrr
2 18-13 ?ie RADt

UI:EE !tE.HE!.

I 18-10 21P LAEr
1 18-28.71e HALr

LABYELL0V 4 t8-?7 2lP rSClí

I,II.I-PP VLG.I.IED. DA}íES 1

lB-S0 tte Sptr BL0K
1B-44 ;í-re Dti-* HALLEy

de hoop dat

Ab Been

hebben rnre toch een enorme kennissao- en farniliekring. llier: zitten er niissch.ien
een aan1'al bi.l die betrokken willen zljn bti het volleybal:.en bij de ..re-reniging
líflPÀt CRI 0N. Laat he*u zoeken naar coaches e.d. niet a]leen over aan de verschil--
l-ende 1|jnen. ffiEF JEZELF 0P 0F C,EEF nE NAAM I00R YriN IEruID WAAPYAN JE WEET DAT
iilJ CF ZIJ ruEROYET BENADI]FJ }GN }/OR}EN"
Alvast onze Cank voor julli:e bi.jorage aan onl:e inspanningen en met
het vol'"end seizoen het coach-probl"eern opgelost is besluit ik

21-30 ?1e *VVC

2l-28 21e ZAA*
21-76 lie LYCr
2t-24 21e +5AR

2l_24 1te *FZl

VICTÍIRIA
ITEPAL OR I OH

!E_ll yLE.!-E!.

I 8-51 20e xGEl

19-40 21e AVAr
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18-30 19e

I

1

I
3
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SPARTA
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6^tEe ?tr
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EEIIIHI
AVANT i
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6
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18-17 21e *L0t
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DE VALKEN
PHANTOIlS
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