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Voorwoord

Het achtste en faatste nummer van de Mepat Orion Expres kondigt tevens het

slot aan van het seizoen tB6 - tB7.

De ballen worden voorlopig opgeruimd en de netten weggehangen.

De voll-eybalplunje wordt hopeli.]< verruild voor strandtenue. Daar za1 de accu

weer worden opgeladen voor het nieuwe seizoen dat start in de week van maandag

'17 augustus .

Berichten over teamindelingen (voor zoye? nog niet ontvangen) en trainings-

gegevens ontvangen jul1ie lhuls.
De rustperiode voor de actievelingen betekent voor diverse kaderleden juist

een drukke perÍode.

Trainlgsrooster, voorberelding op de competitie, maar ook het bezoeken van

adverteerders etc. vallen in deze tij1.

De redactie van de Expres neemt afscheid van Alice Aaflj-nk, di-e vanaf octo-

ber t81 het nodige typewerk voor de Expres verrichtte.
probleemloos verwerkLe z4 de copy, die bij nacht en ontij afgeleverd werd aan

de van der GrijnsLraaL. Alice, ook vanaf deze plaats bedankt voor de vele uur-

tjes die je aan Mepa1 Orion besteedde en sterkte bij de verhuizing naar Didam.

Alle leden van Mepal Orion een hele zonnige vakantie toegewenst.

Bas B1oem.

Willen alle managers, trainers, kommissieleden etc. hun declaraties van dit
seizoen uiterli;k 30 juni inleveren bij Hennie van Haarlem?

Bij voorbaat dank voor de medewerking.



ïedere vereniging bezit 7eden, die aL jaren Tang op de 7edenLljst staan en even
zoveTe jaren actief z$n voor hun cLub.
B$ MepaT/Orion Topen aok van deze onmisbare leden rond, die bij nacht en ont§
met de vereniging bezig zljn.
Duizendpoot René Wiggers steekt de nodige tljd in MepaT/Orion en dat Teek de
tedactie voldoende reden om eens nadet met hem te ptaten.

Even heeft René gezondigd tegen de
volleybalinstelling: h1j iíerd voet-
balscheidsrechter bij de KNVB afde-
ling Gelderland. Hij vergiste zÍch
een keer in wedstrtia; fr{ moest in
Ulft SD0UC fluiten, naar belandde
bij VVG in Gaanderen. Verder vergat
hij schoenen en sokken nog wel eens,
maar verder floot hij een behoorli!<
partijtje.
HiJ bleef volleybalLen in die peri-
ode, zodat hij even later voetbal-
scheidsrechter af was en volley-
balscheidsrechter aan.
Een driejarig verbldf a1s onder-
wger in Hengelo-Overijssel weer-
hield een scheidsrechtercarrière.
H5J weigerde rapporteur te worden.

Terug in Doetinchen behaalde hij
het trainersdiploma en heeft nog
even SCM in Zeddam getraind.
Daarna volgde l,rij een cursus ttDo-
cent scheidsrechteropleidingtt en
heeft die cursus 12 jaar gegeven.
trMet veel plezier en daar is op
een nare manÍer een eind aan geko-
men, omdat de bond mjj op een keer
onheus behandelde. Maar ik deed
het graag en uit overtuiging.tf

De baantjgs brj Orion, maar ook bij
het Comit6 Doetinchemse Sportvere-
nigingen (CDS) als pR-man; voor-
zítter van een oudercornmissie aan
een basisschool; ztn werk als Ie-
raar aan de GSGD; allerlei andere
activiteiten, zoals correÉpondentr.
schappen van verschillende kranten
deden ztn vrouw Monique we1 eens ver-
zuchten: rrAlweer Orion, René.rr

René Wiggers voor 't voetlicht

'tDat is ook toevallig, dat jullie nu
b:j mtj aankomen voor een artikel in
de Orion-expres. Ik ben juist mijn
spullen aan het ordenen en gooi met-
een het een en ander weg. Goeie njeuws-
neus bij het Orion-b1ad.It
Achteloos neemt de verslaggever dit
compliment van René l,íiggers in ont-
vangst, maar inwendig toch we1 een
beetje trots. Niet, voor niets is Re-
né Wiggers een wandelende 0rion-en-
cyclopedie en kenner bij uitstek van
het Doetinchemse sportleven in rt a1-
gemeen.

René (bijna 43 jaar) heeft nog nooit
een bestuursfunctie vervuld. Waarom
niet? was de logische vraag. Vanaf
dat moment was de leraar/scheids-
r echber / voI Ieybal 1erlcursus leider/
Lr ainer / PR-man /adve r tent ie-ac qu i s i -
teur/echtgenoot en vader aan het
woord om een verklaring af te leg-
8en.

0p de pedagogÍsche academie (toen
heette dat nog gei^roon kweekschool )
heeft René het volleybalspel in de
jaren 160 geleerd. Met een aantal
scholieren en buurtbewoners richtte
hij DST op lDoetÍnchemse Scholieren
(Studenten) Team) óp. In de Markt-
hal spelen, in het Zeddamse parochie-
huis trainenl 1n het beziL van één
ba1; geen net, geen statuten en geen
reglementen, zodaí het woord club
we1 heel ruim bemeten is.
Er volgde een fusie met Phoenix en
weer later met VDS tot Phoenix 168

en in 1969 een fusie mef DVC tot,
Orion.



De aangesprokene keek dan schuldbe-
wust een andere kant uit, maar stap-
te even later weer vroliÍ< op om 0ri-
on te gaan dienen, als speler/recre-
ant of een andere functie.

Het werd teveel ,tt zegL René. Ik ben
bijna 43 jaar en heb precies de helft
van mijn leven in dÍenst van volley-
bal en van Orion gesteld. ïk doe het
nog steeds graag, maar ik kan al die
uren niet, meer voor mtn gezin ver-
antwoorde.
Ik heb meegewerkt aan allerlei PR-
uitgaven van Orion en indertiid Ub-
bink; ik hielp bij Buropacupwedstrij-
denl actief geweest met anderen om

Mepal binnen te halenl advertenties
werven voor de club; speciale kran-
ten maken en dat deed ik ook voor
het CDS, en voor de oudercotmissie
waarin Ik zaL; de Mini-expres; be-
geleidingscommissie Top van Orionl
informatiemap van Orion samengesteld
en ga zo maa? door. fk had dus geen
bestuurslid willen- en niet kunnen
wordenl ik deed aI zoveel rtt zegL
René.

AIs René terugkfukt naar het verle-
den, dan zegt hij:rrlk heb niets dan
Iof voor RoeI Booy. Die man heeft,
verschrikkeli!< veel voor de club
gedaan. Hij ís anders dan Frans Jas-
pers, maar hij liep vast. En dat be-
dreÍgt mij ook, daarom zeí tk achter
veel activiteiten een punt. Oríon

moet onder lei-ding van het nieuwe
bestuur- dat veel overhoop haalt-
lieer een vereniging worden. De men-
sen, die nu aan de kant kritiek le-
veren, moeten eens wat gaan doen.
Daarop zou ik wel eens willen aan-
dringen; a1s die mensen ook wat
aanpakken, hoeft i-edereen maar wei-
nig te doen om de vereniging te la-
ten draaien. Want laLen we wel we-
zenl als dat niet gebeurt en Orion
zakL weg, kriig je het,zelfde als bij
De Graafschap en De Gazellenl je
komt er niet meer bovenop.rr

Hoogbepunten voor René zijn toch wel
de wedstrilien, waarbij Índertijd een
paar duizend man op de tribunes in
de sporthal- zaLen en de keer dat hij
met de heren meeging naar Brussel
al-s raaarnemend manager in de stri$l
om de Europacup. rrDat was grandioos,rr
weet hij zich nog te herinneren.rtWat
het leukst is geweest? Dat kan ik
niet zeggen. Er is zoveel leuks ge-
weest, gelukkig. En dat kan nog
steeds en de club is het waard.
Laat, iedereen de handen uit de mou-
wen steken, dan bl{ft Orion op ni-
veau, als vereniging en speltechnisch.
Ik blijf beschikbaar voor Orion, maar
wat minder actief dan tot nu toe.
Maar duidelig< is wel, uraarom ik geen
bestuursfunctie heb gehad, dacht ik
zo,tr besluit hij.

Pete:" Ceitenbeek.



Jongens B

Zaterdag 1J juni was het dan zov€ro

Drie ja.ar heeft de groep hier eigenlijk naar toe gewerkt.
Bl'de minirs kwam er een groepje jongens blj elkaar, veel zoon-
tjes van rrvolleybal-gekketr ouders. Eén van die ouders, Bouke

He1linga, gi-ng de jongens trainen en coachen en a1 snel viel
op hoe goed en netjes er gespeeld werd. Bij de minirs werden dan

ook veel toernooitjes gewonnen.

Het tweede jaar was een moeilijk jaar. Er moest in de kompetitie
veel tegen oudere jongens gespeeld worden en dan kwam de goede

techniek toeh va-ak tekort tegen kracht en lengte. Er moest veel
van de grond gevist worden, want het blok kuam decimeters tekort.
Toen was het de trainer, die het team motiveerde en tot een een-

heid maakte. Aan het einde van het seizoen kwam het eerste suk-
ses; 6e van Nederland en al1emaal nog 1e-jaars aspirant.

Dit jaar werd een suksesjaar. ïn de kompetitie tussen de B-as-
piranten werd in de hoogste klasse een derde plaats bereikt en,
omdat de hoger geplaatste teams dispensatiespelers hadden, werd

zelfs de kwalifikatie gesloten B-jeugd bereikt.

Bi; de kwalificatiewedstrijden C-jeugd werd met grote overmacht
de eerste plaats behaald en ook het eigen Klompentoernooi werd

gewonnen.

En zo werd het dan zaterdag 1] juni 1987. Om half zeven!l!!t
reden drie autors een doodstil Doetinchem ui-t. Bouke moest nog

even terug, omdat van de zenuwen of omdat het zo vroeg wasr de

ba1len vergeten waren.

0m half tien begon de eerste wedstrljd. 6 gespannen wÍtte smoel-
tjes aan 66n kant van het net en aan de andere kant hetzelfde
van D.V.O. Er kwam snel een voorsprong en met 15-1 en 1!-4 werd

de klus geklaard. In de wandelgangen werd ORïON al tot favoriet

NATIONAAL KAI\1I PIOEN



gebombardeerd. De tweede wedstrijd tegen Holyoke was veel moeilijkert
vooral omdat deze een hele bus supporters hadden meegenomenr die

een hels kabaal maakten. Met heel goed spel uerd ook nu Sewonnen

(l>-Zi 15-9) en'íd.e busrrwerd steeds stil-l-er. De derde part!'in
de poule was een formaliteit. JUVOC werd met 15-Z en 15-5 ingemaakt.

De kruisfinales werden bereikt.
Tussen de wedstrijden door werd een kleedkamer bezet. Onder Boukers

onverbiddelijk gezag werd rust gànouden en met mate gegeten. De

moeder van }lichel had voor een heel weeshuis eten en drinken mee-

genomen en de inhoud werd streng op ongeoorloofde middelen (sneop)

gekontroleerd. Ondertussen werd ook de Írvijandtr nauwkeurig bestu-

deerd.

De kruisfinale moest gespeeld worden tegen §hockr lIaar in de voor-

ronden a1 van gewonnen was. Het zelfvertrouwen was volop aanwezig

en 15-O, 15-7 was het resultaat. De finale was gehaald.

De itbustr van Holyoke had zich na een krappe overwinning in de

kruisfinale waarschijnl§k moed ingedronken en maakte een oorver-

dovend lawaai. Er viel voor ons niet tegenop te schreeuwen en de

zenuwen sloegen opnieuw toe. In de eerste set ging het gelijk opt

maar ineens stokte het en ons team kwam met '1O-! achter. Het 1a-

waai van |tde bustr narn al smaar toe. Bouke had bd de time-out a1

z{jn vakmanschap en meesterschap nodig om de eenheid terug te bren-

gen. Het lukte en Holyoke maakte geen punt meer (t5-tO). Het team

en ftde bustrvan Holyoke waren doodmoe en met heel goed spel werd

duidelljk gemaakt wie de echte winnaar was (lS-l). Ze hadden het

gehaald. Bloemen, bekerl het r*as fantastisch.

Arend Hordijk zat in Doetinchem naast de telefoon op wacht en re-

gelde in de kortste tijd een fantastische ontvangst op het Panne-

koekenschip. Van het NeVoBo-distrikt Oost Gelderland kreeg het

team een wedstrijdbal en toegangskaartjes voor het internationale
jeugdtoernooi in augustus. De pers was aanwezig . Het mooiste kado

was misschi-en wel, naast de bloemen van het kompleet aanwezige

jeugdbestuur, de fiches voor de botsautootjes op de kermis.

Bouke had ze d'it ten strengste verboden (blessures I ) en nu moch-

ten ze en Bouke moest mee en was de schietschljf.
Het was een overgetelijke dag!

één van de írgekke'Í ouders !



Iloor onze medeweiker

DEN HAAG - De Doe[inchemse
volleybalvereniging MepaV0rion is
opnieuw een landstitel rijker. Zater-
dag behaalde het Jongens C-team
(adspimnten) ln de §teenwijkhal te
Den Haag het landskampioenschap
tijdens de gesloten clubkampioen-
schappen.

In de Íinale versloeg het team van
tr"inercoach Bouke Hellinga Holyoke
ult Enter met 2-0 (l$l0, lF3). Hellinga
hield aan deze laatste ontmoeting welis-
waar een schorre keel over, maar dat
had de Doetinchemmer er erg graag

- voor over, zoals hij na alloop vertelde.

"De 
ploeg uit Enter had een bus sup

poÍtem bij zicll Samen met jeugdbe.
stuurslid Fons Behr en drie ouders moes'
letr wij het tegen die meute ln de eerste
set van de Íinale opnemen, En omdat
miJn team in het begin bol van de zenu-
wen stonq was extra morele steun na-

' tuurliJk nooit weg."', Orion had het in de flnale aanvanke-
lijk knap lastig met Holyoke, dat in de
poule ook al de grootste tegenstand gÈ
boden had- Orion won toen met l'7, lÍ9.
Pmmirri./Dv0 uit Oud-Beijerland'(2-0;
lÍ3, lil) en Juvoc uit Den Helder (2{;
lí2, lF5) waren voor Orion geen paÍij.
In de overkruising tegen Shock'82 uit
Cuyk, een oude bekende uit de interre-

gionale vooronde en toen al te arak
voor Orioq kon Hellinga iedereen laten
spelen: 2-0 (1F0, lS?).

In de eindstrijd tÍelden belde teams
elkaar tot $9 in evenwicht. Toen het sys
teem weer glng lopen - snel spe[ gevolgd
door korte en enkele §iJgende ballen-
was het met de Entenaren gebeurd (15-
l0). De tweede set was niet meer dan
een formalitelt (lS3).

Huldiging
In Doetinchem werd de kersverse

kampioen op het pannekoekschip gehul-
digd en in de bloemetJes gezet. Nàmens
de Distrikts §ektie Jeugdzaken sprak
voorzitter M. van lVijnen de jeugdigen
toe, overhandigde een nieuwe westrijd-
bal en had een kaartje voor het interna-
tionale Jeugdtoernool te Winterswijk in
petto. Een 'rondje' kermls maakte een
einde aan de festiviteit€n

Bouke He[ing4 die het grootste deel
van,de groep nu drie jaar onder zijn
hoede heeÍt blikte nog even terug op de
titel 

"De 
titel is zonder meer verdiènd,

omdat wij als ploeg meer in hujs hadden
dan de andere teams. Dat komt omdat
het een homogene groep ls, dle onder
meer verra§te met snelle en stiJgende
ballen."

Wat de toekomsl behefL,Ik denk dat
deze groep bij de adspiranten niks meer
te zoeken heeft, De plo€g wordt in over-

leg met Jeugdbestuurslid Arend Hordljk
het volgend seizoen bÍJ de junioren inge-
deeld en zal zoveel mogelijk lntact wor-
den gelaten worden-"

Het kampioensteam bestond ult Den-
nls Vriezerq Marcel Klomps, Tom Hellin-
g4 Erlk Behl, Patrlck Hiss,nlq WnÍred
de lceuw, Johan Greverl Michel Kuipe,
rij en Mart Heinen
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Pim Rosend aal en heren 3

Heren 3 terug in de eerste kl-as van
het district na tulee vergeefse pogin-
qen in de tweede klas ( derde en vier-
de plek).
De promotie kwam tot stand na twee en-
erverende dueJ.s tegen Favorita en BVC

I{ede verantwoordeLijk voor het succes
is trainer Pim RosendaaL, die tfidens
de promotredue-ls de coaching op zich
nam en zljn tean op enkeTe kritieke
momenten de juiste vleg ulees.

In de drie jaar dat Pim het derde
trainde js steeds gezocht naar een
trainer-coach of in ieder gevaT een
coach. Dit Lukte niet, zodat het team
meestal- zichzel-f moest bedruipen.
GevoJg was, dat vooral- aan het begin
van de competitie onnodig punten wer-
den ingeTeverd.
Pin ziet zeLf ook een nadeeL kleven
aan deze materie:"Je moet een trai'
ning op de wedstrljd baseren, dan pas
is de oefenstof affectief. Je ziet
zel-f hoe speTers functioneren en waat
de fouten gemaakt worden. Ik heb dit
jaar 4 wedstrfrden gecoacht, maar dan
krlg je toch een ander beeld van het
team dan tijdens de training.
Íítgo, Henk en Jos speelden natuurTljk
altijd weL informatie door over de
wedstrfiden, maaÍ omdat ze zel-f mee-
speeiden was dat sons noeiTljk.
Je wiLt het al-s trainer toch zeTf
zien." Omdat Pin aLs speTer voor
Bovo uitkomt en zoyreL het derde afs
Bovo op zaterdag speeLt was dit voor
het derde niet de ideaLe situatie.

De promotiewedstrljden starten bfizon-
der nerveus tegen Favorita in Dinx-
per7o. Maar Tiefst drie sets won
Orion met twee punten verschil- ( 14-
16,15-7, L3-75 en 14-16).
"Ook aLs coach merkte ik dat de ze-
nuwen neespeeTden, we hadden daar
bepaaTd ge1uk. Het draaide niet, maar
er werd in ieder gevaT geknokt."
Of zou de aanwezigheid van oud-Orion
speler Koos MendeLs aanLeiding ge-
vleest zijn voor de zenuwen, hoewe7..

. ...hi imponeerde nauweTijks binnen
de lijnen.
Thuis tegen B.V.C. kon het karwei
gekLaard worden, maar het aptinisne
sToeg aL vl-ot om" De statt was be-
droevend: 0-8. lf:sse-Zs brachten wat
meer rust, toch kwan heren drie niet
terug getuige de 7'75. Hietna draai-
de het gelukkig steeds soePeTer en
promoveetde het team van Pin dank-
zlj drie sets winst op rfi. Het ziet
er niet naar uit, dat Pim volgend
seizoen het derde bliift trainen.
nNee, op de eerste plaats heb je
in de eerste klas gewoon een trai'
net-coach nodig, daatnaast rs het
voor mljze7f noeiTljk te combineren
net het spelen bij Bovcs. Ik denk
trouwens dat heren drie een aardig
f iguur kan sLaan in die eerste kl-as."

Het vertrek bfr Orion aLs trainer be-
tekent dat Pin na zeven seizoenen de
vereniging verTaat. Na een periode
bij heren J, speelde hij drie seizoe-
nen in het tweede. 'Ík bLilf Orion na-
tuurTfik wel voTgen, ik heb er inmid-
del-s veeL bekenden en zou het jammer
vinden aLs dat zou wegvaTfen. Maar
dzt :s gewoon een gevoTg van m{n keu-
ze dat ik zelf graag bS Bovo wi7
speTen, ik heb het bij Orion alt jjd
pzina naar mfin zin gehad. De stap
naar Bovo naakte ik ondat ik zo hoog
nogeTljk wi7 speTen en mljn speeLstijT
daar een beTangrijk onderdeeL van de
taktiek is.
VeeL van wat ik bfi Orion feerde kan
ik daar in praktfik brengen. Eredi-
visie? Dat 7fikt me weL 7euk, maar
hoeft niet kost wat kost. Het beval-t
me overigens bij Bovo goed, we hebben
een Teuke groep en speeTden een prach-
tig seizoen."

Al-s trainer (Pin deed CIOS met speci-
al-isaXie voTTegbal en daarna de trainer
B cursus ) is de Didamse voTleqbaTfanaat
ook actief voor het district OostGel--
derland. Hfi naakte een trainingsopzet
voor de C-jeugd (tussen mini's en ad-



spiranten) en verzorgde op crie zon-
dagen trainingen voat jonge voTJeg*
baTTertjes en hun trainers. Dat gebeur-
de in Aal-tent Zevenaar en Hoog*Keppel
en was eer? succes voot all-e deeh?e,rners.
Verder verzorgde Pim een oriëntatie-
cursus voor trainers die (nog) geen
cursus volgden en ook dit was een
activiteit georganiseerd door het
district.

VoTJegbaT neemt dus een beTangrijke
pJaats in, in het dageTijks Teven van
Pim. "Zel-f spelen vind ik schitterend
het is een sport waatin veel te vin-
den is. Conditie en taktiek zijn beTang-
rfik en op technisch gebied b1fift het
gevarieerd, er zs steeds weL iets
nieuws. Neem bljvoorbeeld de drie-meter
aanvaf en de blokkering. Bovenciien
kun je vo77egba7 op a77e niveau's öe-
oefenen, ÍÍan recreatief tot topniveau.
Ook l-ichaneljjk zie je een opbauw, de
sport heeft algemene onderdeTen maar
ook ver gespeciaTjseerde. "

"Ook het verenigingsTeven speeJt een
ro7, persoonl$k heb ik er behoefte aan
om een teamsport te beoefenen, het
social-e aspecx ("bar-gebeuren,, ) hoort
er ook b jj. Va77egba7 is voor nij een
echte uitlaatkl-ep, Tekker bezig zljn
op de trainingen. Ík heb weL wat sti-
mul-ans nodig, dit gebeurt mede door-

dat het een teamgebeuten is, je gaat
vanzeTf naar het txainen toe. Die
vezantwoording heb je nu eenmaaT.
Ik zou geen hardToper kunnen zljn,
daar moet je a77es zeTf stimu.Teren.tt

Zljn Tiefde voor het vol7egba7 is
groot, praktisch aJ zljn vrlje tfid
wordt et aan öesteed. Een (betaald)
baantje in deze richting trekt hen
dan ook zeker. nMfin CIOS dipToma en
trainer B cursus bieden nogeTlj)<heden
om bijvoorbeeld aan de slag te gaan
aLs STK-et r een stimuLeringskracht
in de sport. Voor het district of
een yereriging beTeidsTfinen uitzet-
ten en kader opTeiden, dat 7ljkt ne
wel- 7euk. Je zou door het distric!.
op pad gestuurd kunnen worden naar
bepaaLde verenigingen. In Apeldoorn
is ook een S?ff-er aatief bfi Dgnamo,
daar dzaait het goed en zljn er re-
suTtaten geboekt.

Dat Pim nogaT eens jn Doetinchem te
vinden za7 zfin in de toekomst, Tijkt
waarschSnTfrk. Genieten van topvoT-
legbal blj heren 7 en op bezoek bij
oude teammaatjes van heren 2 en
"z§n,' pupiTlen van hezen 3 zul_len
vol-doende reden zfin voor pim om
veld en bar in Rozengaa?de aan te
doen.

Door Bas Bloem.

Zeslandentoernooi jon gens
Het district Oost-Gelderland heeft de organisatie toegewezen gekregen van het
zeslandentoernooi, dat wordt gehouden van 9 tot en met 13 augustus.
Er wordt gespeeld in Borculo, Aalten, Eibergen, Lichtenvoorde en l/'linlerswiS(
(plaats 1 L/n 6)
Entreeprijzen ziln voor jeugd tot en met 16 jaar twee gulden per dag en voor vol-
I^rassenen f,3 ,50.
Voor wedstri]lprogramma worden jul1ie veri^rezen naar de regionale dagbladen en
de affiches van de Nl4B-bank, die dit toernooi financieel ondersteund.
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Heren 6 (T.Z.C.)

Eind goed, al goed
Heren 6, het team zonder coach, vandaar ook de lebters T.Z.C. "

AIs er nameli]< een team de dupe is geworden van een falend ccach beleid, dan

is het, heren 6 wel.

Zo d,íL 1s er uit. Nu even serieus.

Onder leiding van Marijn, dachten de rneesLen van ons te beginnen aan een suc-

cesvol seizoen. Trainen op maandag en op vri.jdag moesl daarvoor de basis vor"-

men. Echter Marijn kon ons niet op maandag trainen. Toch niet geLreurrl, Marira

Hunlnkhage werd uit de Wehkamp catalogus gescheurd. Na verloop varl t,ijd kreeg

zi,j heimwee naar "Die Heimatrren waren we haar ook weer kwijt.

Aismede 2 fietsen en een Volvo.

Na cieze episode gingen we serieus op de maandag verder met Erik Veenslía. l'Je

mistentrDas Grosses Lochrrechter" nog wel. Vervolgens moest speier Jurgen bij

Sparta op proef. Àla wal heen en weer geschuif op de transfer markt kwam hij

toch maar weer terug bij de groep. Een ervaring rfiker, een illusie armer.

Hierna viel Toine bij ons uil de boot. Hij brak nameli]< zijn poot.

Na inlern onderzoek is nog niet gebleken of dit. met opzet rs gebeurd om zcdoen-

de de dienstplicht te ontloPen.

Met de competitie gingen we intussen vroli$< verder, nou ja vroli3k.

Met wlsselende successen kwamen we met hangen en wurden bij de beslissings-

wedstrijien Lerecht. Na uitstekende volleybalstaaltjes te hebben gedemonstreerd,

werden we uitgenodigd voor de degradatiewedstri-iden. En;aweI hoor, eind gccci

al goed we promoveerden naar de derde klasse, Cf zaLen we daar al in?

Heren 6 za]_ in de huidige samenstelling volgend sej-zoen niet meer t erug te vin-
den ziy't" De nodi ge Lransfers en veranderingen van woonomgeving zig-t daar debet

aan. Echter terugki.;kend op het trainen en vooral die van vriiCagavond, was heL

een aardig seizoen en rrre hopen dat de t,raditie die daar is ontstaan za. worden

voortgezet.

Heren 6 (T. Z,C.)

Mark Bloem, Roberto Meyer, Jet'oen

Aal-ders , Jurgen Hof land, Ecldc His-

sink, Gerard Obbink, Paul Scholanus'
Eric Lucas en Antoine v.C. Kamp.

10



Vertrek Rob van Leen
Na vier seizoenen de kLeuren van Orion
verdedigd te hebben, vertrekt aanval-'
l-er Rob van Leen vanwege verandering
in de werkkring
De 2 meter lange voTTegbalfer studeer-
de in '82 af aLs moLecuLair bioToog
in Utrecht en vond een promotiebaan
in I'l{negen. Daar promoveerde Rob in
dit voorjaar en is momenteeL in Delft
werkzaam afs onderzoeker bfi een bio-
technoTogisch bedrijf . Rob zorgt er
o.a. voor dat wS straks een goedkoper
sxukje kaas kunnen kopen. Hij houdt
zich nameTljk bezig met enzgmen die no-
dig zijn bij de kaasbereiding. Deze en-
zgmen haal-de men altljd uit de kal-fs-
maag, nu is er eeÍr gist dat het zeTf-
de enzgm produceert, maar dan veel
voordeliger.

Het vertrek van de sgnpathieke aanvaf-
l-er was onvernfideJijk, de af stand Delft
Doetinchem is gewoon te ver.
"Het Liefst was ik ook gebTeven, z€-
ker nu we weer Europa-Cup haalden r"
verteft Rob, die we voTgend seizoen
toch in Rozenqaarde in actie zuTLen
zien, maar dan a1s speTer van Zeven-
huizen. "AanvankeTljk trainde ik daar
mee om in 't ritme te bllven na de
conpetitie, het bleek een Leuke
groep te zijn en dat gaf ook de door-
sTag om daar komend seizoen te gaan
speLen. Het Tijkt ne we1 aardig om
dan tegen mijn oude team te spe7en.,'

Nadat George de Jong hem poJste om
b! Orion te gaan speTen, stelde Rob
d:.t eerst uit om de studie af te ma-
ken. Een jaar Tater kwam hij tocht n€-
de omdat het hem in Doetinchem wel_
aantrok. "Het eetste jaar betekende
op technisch vTak voor mlj nogaT aan-
passen, het contact met de spelver-
deLer moest opgebouwd worden en dat
ging eigenTijk steeds beter. Het zijn
voor mlj dan ook vier l-euke seizoenen
geworden, min vertrek gebeurt dan ook
in goede harmonie en zeker zonder
verveLende gevoeJeps. n

Bij Orion maakte Rob van Leen arie
ttainets mee, waar van Koos l,lendef s
de eerste was. "Eer7!jk gezegd vond
ik hem de minste. Met Leo GroeneveLd
kon ik het goed vinden en feerde ik
veeL. Adri de WiLde, dit seiozen,
was een fantastische trainer. Per-
soonTijk vras ik nogal sceptisc?t hij
z'n konst, dit bLeek ongegrond.
Van een op papier mindere ploeq
maakte hfi toch een team, dat direct
af resuftaten haaLde""

Ís heË vo77egba77en op topniveau te
combineren met een studie of werk?
Rob hierover: "Zeker, het vuft el*
kaar zeTfs goed aan, Het voTTegbai
ontspant enorn en helpt je b! .je
stud:.e of werk. Daar ben je druk
bezig en ben je geesteJijk beiast,
tfidens het voLLegbal raak je dat
hel-emaal- kwSt. Goede res,tLtaten bij
je sport hebben een positieve inv"loed
op jezeTf en dus op je studte en werk.,,

Na Bouwl-ust/Orawi, EAVV en Brevok en
nu dus Mepal Orion wordt Zeverthuizen
de vfifde club voor Rob, die het vof-
JegbaTTen dus trouw bLijft.
"Ja, ik heb geen aLternatief. Ik heb
even aan tennis gedacht, naar dat kan
ik niet zo goed, dus blitt het voL7eg-
baL.'t

De bjjna j)-jarige wenst zijn teamgeno-
ten het öeste toe..
nIk hoop, dat Orion straks een beetje
geluk àeeft blj de Toting voor de
Europa-Cup en aardige wedstrijden speeJt
l$et het opbouwen van het nieuwe team
zie ik het. wel- vaar ze zitten.
Adri de Wil-de is dat wel toevertrouvtcl
en heeft in Fred en Pin aardiqe steun-
pi Taren .

Ik wens ze in ieder geval succes voor
in de toekomst en denk dat er voorfo-
pig nog weJ op topniveait gevoiTeqbaJ.d
wordt in Doetinchem.,,

Bas Bfoem.
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Aspiranten E
Afgelopen seizoen zi3r we (eindeliSk) kampioen geworden.

Voor ons begon het, sei-zoen in Ve1p, we waren uit,genodigd om aan een toernooi mee te

te doen. En mel een beetje geluk werden ule nog eerste ook I

A1s prijs kregen we een groLe slagroomtaarL, die we ook zo op hadden, maar we had-

den nog een stuk LaarL over!

Voor hel vele werk daL onze coach Richard had gehad, mocht hij het hebben.

Maar omdat hij niel van taart houdt hebben we het maar in zijt geztcht gegooid !

Gelukkig werd hij niet eens kwaad, wat we trouwens ook niet hadden verwachl.

Zo begon ons seizoen al- goed en vo1 goede moed begonnen we aan de wedstrijden,

dle we ook allemaal wonnen.

Sommige mel moeite, sommige gemakkeli3k.

Maar we hebben saraen wel vee] gein in de kleedkamers en kantines gehad.

Hopeli3k word het volgend seizoen ook zo.

Groetjes

Vera de Kock.

Bedankje
Graag bedanken wij allebei alle leden en het bestuur van Mepal Orion dÍe b1i3k
gaven van belangstelling tijCens onze knieblessures.

Wim Zoutman
Hanneke Velbhorst.
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Van de Jeugdcommissie
- We zullen vragen of er voor de minirs in de GSGD badmintonvelden afgetekend

kunnen worden.

- Wim Hol-ders gaat een wervingsgebied opzetten. 0p de btjeenkomst met trainers
en coaches van de jeugdhjn z:jn ideeën naar voren gebracht, die door hem uit-
gewerkt zul-l-en worden.

- We zullen aan het einde van het seizoen van verscheidene coaches afscheid
moeten nemen. De meesten hebben jarenlang zich ingezet voor een jeugdteam.
Er is veel van hun vrije tijl in gaan zitten.
Tijd die ze nu ergens anders voor willen reserveren. Mensen we willen jullie
ook namens ju11ie teams heel erg bedanken, en we hopen dat zo gauw er weer
ruimte is, jullie weer aan Orion denken, want goede coaches hebben we nooit
genoeg !
Bedankt dus: Renée Geritsen.

líi1 Mensert
Rein Schotanus
Jan Griffíoen
Anton Centen en
Lex Drosten

en tot ziens! !

Jeugdcommissie
Diny Velthausz
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Pupillennieuws
Het seizoen van de pupiTTen werd/wordt op 7j juni op gezeTTige wiize afgesToten
met een voTTegbaltoernooi ('s ochtends) en met bowlen ('s niddags)'
van de vijftig pupiTTen gaat de heTft naar de adspiranten.
We hopen op nieuwe aanwas, met name ook op de ÍIuet waar Willie Bakker woens-

dagnid.dag van 76.30 - 77.30 een gtoepje kan trainen'
De werving en training is daar reeds gestart. Er zijn echter nag meet jonge vo7-
TegbaTTertjes nodig. Wel-Licht kunnen op de Huet wonende Orion-leden ook een

steentje bijdragen aan de werving (?!).

ilaast Willie Bakker kunnen we nog een nieuwe pupiTTen'trainet verwel-komen.' Ger
penning. ÍIet doet ons deugt dat tliTlie (Dames 3) en Ger (Eeren 7) naast de tfid
die ze in hun eigen voTTegbaTcarrierre steken bereid zijn mee te werken aan de

ontwikkeLing van de Orion-jeugd.

GeÍ vaorziet in de vacature die is ontstaan door het verttek van Rejn Scotanus,
die met veef enthousiasme en inzet zo'n 6 jaar de jongens heeft getraind.
Rein bedankt! (op de foto: Rein met het jeugdtean tfidens de nationaTe kampioen-
schappen ) .

Wif van VeLdhuizen en MereL van Wfinen b7fiven ook het voLgend seizoen de pupiTlen
trainen. Daar zfin we erg geTukkig nee.

We hopen dat het afgelopen seizoen naar ieders tevredenheid is verTopen.
hÍe staan graag open vooz ideeën, suggesties en (opbouwende) kritiek.
Eet voTgend seizoen zuffen wlj ons, samen met de trainers opnieuw inzetten om de
pupiTTentrein in de rail-s te houden en er een goed seizoen van te maken.
Wlj rekenen daarbfi op uw (ouders) steun!

J eugdkonmi s s ie / pup i 7 7 en 7 fin
Cora Lenderink/ te7. 30785
win HoTders/ teL". 45245.
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Aspirantentoernooien
Zaterdag 30 mei was de sporthal Rozengaarde weer een hele dag gevuld met jeugd

van Mepal Orion en de buurverenigingen.

Voor alle aspirantenteams \iras op deze dag een toernooi georganiseerd. De dag

begon om 10.00 uur en heefË eerl zeer voorspoedig verloop gehad. Hieraan is te

merken dat de jeugdcommissie a1 weer een behoorlijk gïote ervaring heeft opgedaan

in het organiseren van toernooien.

De laatste wedstrijden stonden gepland voor 16.00 uur en ook deze wedstríjden

begonnen precies op tijd, om 17.00 uur was het hele toernooi weer achter de rug.

De winnaars hebben kunnen genieten van hun eerste prij s (een taart) en alle deel-

nemers kregen a1s aandenken een Mepal Orion beker mee naar huis.
Winnaars zijn geworden: Meísjes poule A Orion D

Meisjes poule B Victoria D

Meisjes poule C Longa K

Jongens poule A Victoria A

Jongens poule B Huevo A

Jongens poule C DES A

Op zaterdag 6 juni werd heË aspiranLen toernooi voor B en C jeugd georganiseerd,

en hierbij waren sterke ploegen uit het hele land uitgenodigd.

Vooral bij de meisjes r,\7as weer de Ëop van Nederland verËegem,íoordigd met ploegen

a1s Avero/O1ympus, Set Up Longa en het Westduitse Blau l,rïeiss.

Dat het een leuke dag is geweest met soms zeer spannende wedstrijden kan ieder

beamen die geweest is. De finale ging tussen Avero/O1ympus èn Blau Weiss en werd

zegevierend afgesloten door Averololympus die dus met de wísse1Ëroffee, een klomp

in de vorm van een zeilboot naar huis ging. Derde werd de wínnaar van vorig jaar

Set up.

Bij de jongens werd een halve kompetitie gespeeld met zes ploegen waarin het
jongens A team a1s deelnemer buiten mededinging speelde omdat het Apeldoornse

Dynamo ons voor de zoveelste keer liet zitten. Dat het verschil in nivo niet
zogroot is bleek wel, want zebehaalde zeven punten, hetzelfde aantal a1s de

toernooiwinnar Jongen B welke de nieuwe wisseltroffee mochten ontvangen uit han-

den van Inge Hebíng de voorzitster van de jeugdconmissie.

Dat dit toernooi een goede generale is geweest blijkt wel uit een ander verslag
elders ín deze Orion Expres.

Ook de deelnemers aan dit toernooi kregen a1s aandenken een Mepal Orion beker.
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N ieuwe scheidrechterscursus in augustus
Van het district hebben we bericht ontvangen dat in de week van Z3 t/m 29 augus-

tus I987 een scheidsrechterscursus za1 worden georganiseerd. De plaats zal t.z.L.

bekend worden gemaakt.

Mepal Orion heeft ook dit jaar weer heel dringend scheidsrechters nodig, daarom

doen wij een beroep op de leden zích híervoor op te geven.

Opgave graag voor 'l 0 jufi a.s, bij de secretaris l^lim Zoutman, te1. 23979 (tussen

'18.00 en 19.00 uur). Degene die zich eind 1986 a1 opgegeven hadden voor een cursus,

vragen wij hierbij zich nogmaals op Ëe geven omdat het papiermonstertje de lijst
met namen heeft opgevreten.

Trainen en SPELEN bij Mepal Orion is 1euk, maar probeer daarnaast onze vereniging

behulpzaam te zijn door zotn cursus te gaan volgen, zodat wij niet gedwongen

worden door te weinig scheidsrechËers enkele teams uit de komperitie terug te

trekken.

gevraagdgevraagdgevraagdgevraagdgevraagdgevraagdgevraaEdgevraagdgevraagd

GEVRAAGD met de meest dringende SPOED

leden of ouders welke zich nuttig willen ma-

ken bii Mepal-Orion als kaderlid o"a.:

COACHES
voor nog enkele tearns

LEDEN
voor diverse commissies

SCHEIDSRECHTERS
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Nieuwe lndelingen
Hierbij ontvangt u de indeling van de !e tot en met {e 4e klasse dames en heren
seizoen lg8Tl1988. m

le klas heren
l. Longa 2
2. V.C.V. I
3. Gemini I
4. Sparta 2

5. Boemerang I
6. Bovo 2
7. Smash I
8. Peeske I
9. Mepal Orion 3

10. Sparta I
11. Wivoc I
12. Avanti 1

2e klas B dames
l. Vollverijs i
2. Phantoms 2
3. Phantoms I
4. Pajodos I
5. S.C.M. I
6. Halley 2
7. Smash I
8. Labyellov 2

9. Wevoc I
10. Sparta 2

11. Wevoc 2
12. Mepal Orion 5

3e klas C dames
l. Drempt Vooruit
2. Halley 3
3. Labyellov 5
4. Blok 2
5. Volga I
6. Vollverijs 3
7. Hal.tey 5
8. Labyellov 3
9. Mepal Orion 8

10. Sparta 3
I l. Thuve 2
12. Peeske 2

le klas dames
l. Longa 3
2. Halley I
3. Gemini I
4. Mepal Orion 3
5. Victoria I
6. Bovo I
7. Peeske I
8. Rohda I
9. Mepal Orion 4
l0 Dynamo I
I I. Wivoc I
12. Avanti I

3e klas C heren
l. Vollverijs 3
2. Halley 3
3. Labyellov 2
4. Wevoc 4
5. Victoria 2
6. V.IJ.V. I
7. Wilskracht I
8. Huévo I
9. Pajodos I

10. Loil I
I l. Mepal Orion 5
12. Mepal Orion 7

4e klas C hereri
i. Vollverijs 4
2. A.S.V. 2
3. Labyellov 4
4. Biok 3

5. Victoria 3

6. Bovo 7

7. Halley 6

8. Rohda 3
9. Volga 2

10. Sparta 4

2e klas B heren
l. Voliverijs 2
2. Halley 2
3. Phantoms I
4. Labyellov I
5. Blok I
6. Victoria I
7. Smash 2
8. Rohda I
9. Wevoc 2

10. Rohda 2
11. Thuve I
12. Mepal Orion 4

3e klas D heren
l. Peeske 2
2. A.S.V. I
3. Phantoms 2
4. Wevoc 3

5. S.V.D. 1

6. Labyellov 3
7. Halley 4
8. Huévo 2
9. Wevoc 5

10. Meoal Orion 6
ffi
12. Actief I

4e klas C dames
l. Vollverijs 5
2. Halley 7
3. Phantoms 4
4. Sparta 5

5. Loil I
6. Drempt Vooruit
7. Favorita 3
8. Rohda 2
9. Huévo I

10. Victoria 4
11. v.U.v. 2
12. Mepal Orion 9.

2e klas A dames
1. Longa 5
2. K.S.H. I
3. Gemini 2
4. Mepal Orion 6
5. Vios I
6. Bovo 2
7. Crol I

8. Longa 4

9. De Valken 1

10. Boernerang 2
ll. \\rvoc 2
12. B.V.C. I

4e klas D dames
l. Vollverijs 4
2. Adelaars I
3. Phantoms 3
4. Pajodos 2
5. Victoria 3
6. Smash 3
7. Halley 6
8. Labyeliov 6
9. Rohda 3

10. D.E.s. I
11. Mepal Orion l0
t2. Actief 2

3e klas B darnes
1. V.t3.V. i
2. y.c.v. 2

3. Halle I
4. Dynamo 3
5. Sparta 4

6. Bovo J
7. K.S.H.2
8. Marvo I
9. Favorita I

10. Boemerang 3
I 1. Mepal Orton 7
12. Avanti 3

1 l. Mepal Orion 8
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BESTE }{ENSEN,

A1 enige keren heeft er in de Orion Erpres eer-l oproep gestaa.n voor ler1en d.ie

de coaching van een team cp zich wil-l-en nemen. Innriddels zln we weei enifie
t;d verCer en hebben we een aantal vakatures kr-rnnen opvul ]en. l4A-l"E NOC IAIJC

MET Atil8. I)aarom opn,ier-rw een oproep. En omdat je graag weet waaraan je begint
deze keer een taakomschri;ving.

WAARYOOR IS I]EN COACH ilERX}{fWOOR.DI]Ltr'JK??

A. }{1j regelt het vervoer bij rie uitwedstrijden en de reiskosten. Tevens spreek
je een vertrektijd af.

B. Hii zorgt voor een goede en tijdige invulling van het wedstr:ijdior,'nulier er'l

het formulier voor de scheidsrechtersbeoordeling.
Bij een thuiswedstrijd r1e formulieren infeveren bl de halleldinil, bij een

uj-twedstrijd de formulieren nog dezelfde dag deponeren in de brievenbus j.n

d.e sportha] of bij d.e wedstrijdleiding ( Jannie Hugen, w. nreeslaan 57 )
C. Bl thui-swedstrijden regelt de coach rnet zijn team het opzetten der sperl-

vel'i.en of a1s het team a1s laatste speelt op e€n ve1ri, het weer afbreken
va n dat veld.

i). Indien een team over te weinig speelsters/speleres beschikt zorg'v de ccach

voor aanvulli-ngl uit lagere-teams of uit de jerrgd. Wel hÍervoor ever: cotitact
opnemen inet d.e weCstrdCleiding om problemen naderhand te vermijden.

E, Ie coach neemt voor de wedstrljd d.e te volgen speelwijze door met de traine-r.
l'. Iiij bezoekt ook zo nodig trainingen van zijn team.

G. Tenslotte is de coach verantwoordelijk voor de g-ang van zaken bij zr.jn team

voor, tijrlens en na de wedstrijd of het tcernooi.
Waar in rle tekst sprake is van hlj en zijn, kan natuuelijk ook gelezen worden zij

en iiaar.
Tot zover deze korte uiteenzetting. Heeft U hierna nog yragen dan zln .,+e altijd
bereid di-e te beantwoorden. Contact hierover kirnt U opnemen met mensen uit Ce

jeugdllrL of de distriktslijn. Yoor namen en telefoonnun'uners kilnt U terecht in het
informatienr":-nmer van de Orion Erpres.

Teneinde de aanmeldingsdrempel nog lager te rnaken en voor tJ',r1.e zaak nog ve::der

te vergemakkelljken vindt TJ hieronder een aanmeldingsstrook die U slecht hceft
in te l'ul1en en op te sturen of af te geven blj een van de vertegenr.,roo::digers

van d.istrikts- of jeup;Clijn.

OPGAÏT- CCACH

NAAM:

AUTES:

P0STCONE: WOONPLATTTS:

Retour naar: C. Hul-s, À. Been, A. Hordijk of J. Hulzink
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Train ingsrooster
(onder voorbehoud omdat alle trainers noE niet bekend zijn)

Hieronder vo'lgen de tra'iningstijden zoals ze nu zijn vastgelegd. En'ige verschuiv'ing
is niet uitgesloten, doch zal een uitzondering zijn.
Zoals ieder ziet zijn nog niet alle trainersposten bezet, hier wordt nog hard
aan gewerkt. Ook voor enkele teams worden nog coaches gezocht o.a.
jongens D - meisjes C - mejsjes D

dames 7 - dames 10 - dames 11

heren 8 en heren 9.

l,lllE hJEET ER NOG IEMAND.

TRAINNGSGROEP: DAG:

Dames Recr.opv. maandag
Dames Recr. maandag

Dames 3

Dames 4

Danes 5
Dames 6
Dames 7
Dares 8
Dames 9
Dames'10
Danres 11

Dames opv.

Dames Recr.
Dames Recr.
Dames Recr.

Heren 3

Heren 4

Heren 5

Heren 6

Heren 7
Heren B

Heren 9

Heren Recr.
Heren Recr.
Heren Recr.opv.

JEUGD:

Pupil.meisjes
Pupil.meisjes
Pupil.meisjes
Pupil Jongens

ZAAL:

G. S. G. D.
v. Gorkumhof
Lohmani aan
Kemenade
G. S. G. D.
G. S.G. D.
G. S. G. D.
G. S. G. D.
G. S. G. D.
G. S. G. D.
Lohmanl aan
Lohmanl aan

Lohmanl aan
van Houtsmastraat
naar G.S.G.D.
G. S. G. D.
Lohmanl aan
G. S. G. D.

G. S. G. D.
v. Gorkumhof
G. S. G. D.
G.S.G. D.
G. S. G. D.
G. S. G. D.
G. S. G. D.
G. S. G. D.
G. S.G. D.

Lohmanl aan
G. S.G. D.
Lohmanl aan

Lohmanl aan
G. S. G. D.
G.S.G.D
G.S"G.D"

TRAINER:

B. Bl oem
B. Bl oem
A. Hordijk
A. Hordijk
H. 001 bekki ng
H.0olbekking
H. 0o1 bekki ng
H. 001 bekki ng
J. Bakker
J. Bakker
A. Hordijk
A. Hordijk
A. Hordi-ik

H. 0clbekking
Petra tr^lel I ink
Dick Gerritsen
hJ.v. Veldhuizen

M.v. Schaaik
M.v. Schaaik
M.v. Schaaik
H. Sl utter
H. Sl utter
W.K.v. Veldhuizen
t^J.K.v. Veldhuizen

A. Hordijk

M " v. l^Ji j nen
M.v. i,^lijnen
W.v. Veldhuizen
G. Penn i ng

d i nsdag
donderdag
maandag
donderdag
maandag
maandag
maandag
maandag
di n sdag
di nsdag
maandag
maandag

di nsdag
d i nsdag
woensdag

d i nsdag
donderdag
maandag
vri jdag
maandag
dinsdag
d'in sdag
maandag
maandag

d i nsdag
vri jdag
maandag

di nsdag
vri jdag
woensdag
woensdag

TIJD:

18.30
18.15
18. 15
19 .00
21.00
18.30
21.00
ï8.30
21 .00
21 .00
19.4s
19.45

21 .00
19.45

19.45
19.30
19.30

19.45
20.15
21 .00
20 .30
21 .00
?1.A0
21 .00
19.45
19.45

?0.45
21 .00
u.a0

17 .00
17.15
18.00
17.15

2A.45
24.15
19.45
20"30
22.15
19.45
?2.15
19.45
22.15
?2.15
21 .00
21.00

22.15
21.40

21 .00
20.45
20.45

?1 .15
22.aa
?2.15
22.15
22.15
22.15
?2.15
21.00
21 .00

?2.00
??.15
2?.15

18. 15
18.30
19.30
18.30
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Meisjes

Me i sjes
Me i s jes
Meisjes
Meisjes

Mei s jes

Meisjes
Me i s jes
Me i s jes

Meisjes

Jongen s

Jongen s

Jongens
Jongen s

Jongen s

Jongen s

G.S.G.D.
G. S. G. D.
G. S. G. D.
G.S.G.D.
Lohman I aan
G. S. G. D.
G. S. G. D.
Lohmanl aan
Lohmanl aan
G.S.G.D.
G. S. G. D.
Lohmanl aan
Lohmanl aan
G. S. G. D.

G.S.G.D.
G.S.G.D.

Ul enhof

G.S.G.D.
G. S. G. D.
Lohmanl aan
G.S.G.D.

Rutten
Rutten

Ru t ten
Ru tten

Th'iel en
Hendri ks
Hendri ks

Thielen
Hendrr'ks

Bl oem
Bl oem

K1 omps

J. Hofl and
J. Hofl and
H. Beumer
H. Salemink

Voorl cp i ge i ndel i ng i agere reans .

Jonqen s D :

Nico Garritsen
Remco Teun i ssen
Ertrri n Lotterman
Jeroen Gerri tsen
Remon Derksen
René Vi sscher
Bas i^lel I ink
Bertus de GraafF
Tjeerd van den licuvel

18.30
u .40
18.30
18.30
?4.45
18 .30
19.45
18.15
19.30
19 .45
19.45
18.15
18.15
18.30

18. 30
18.30

- 20 .30
- 20"30
- 19 .30
- 19 .45

Eel co Derksen
Johan Greven
Wilfried de Leeuw
Michel Kuiperij
Marcel K1 omps
Eric Behr
Tom Hel 1 inga
Dennis Vriezen
Jan W. Kuyvenhoven

Jqlge_!.:_!-
l"iartijn van Telgen
Cuus Wiering
Ronny Gerri tsen
Bern Deuten
Ri chard Bi oemenkamp
l4arc l^J'ighers
Jeroen ter Maat
l,ii l jan de Vos

Arend Hordijk
l^l'ijbren Grooteboer
Franci s R. [r1i ssa
Vi ncent Annevel dt
Guido Kleinendorst
Mi ke van Weel den
Mark Heinen
Patrick Hissink
Mark de Vries

Joagens F:
Patr.ick Zwien'inc!<
Lars Zwieninck
Sander Simonetti
Bas Janssen
Jasper Gerresen
Dolf Hebing
Sjoerd I{estra
14ichicl Vaanhol d
Raymond 0l thu.í s

dinsciag 17.15
vri jdag 19.45
maandag 17.15
rnaandag 17 .15
woensdag 1 9.30
dinsdag 17.15
vrijdag 18.30
maandag 1 7.00
woensdag 18. 1 5

maandag 18.30
maandag 18.30
maandag 17 .00
woensdag 1 7 .00
maanCag 17.15

di nsdag 17 .15
vrijdag 11.15
dinsdag
woensdag ???
donde rda g

vri jdag 18.30
vrijdag 18.30
dinsdag 18.'15
dinsdag 18.30

M.
M

DU

U

D

E

au
H

I

J

A

C

D

E

F

G.

Sel ektie Jongenstearrs.

0m de eerste 3 teams zo goed mogelijk op sterkte en kwalitejt (gericht op
de toekomst) te selekteren worden de onderstaande jongens uitgeÀodigd om de
eerste 2 weken dezamenl i j k te tra j nen .

Daarom beginnen we met een aantal boslopen op 17 augustus a.s. om 11.00 uur
in de Kruisberg op de zandbult. Kom allemaal en laat zien dat je wat voor
het volleybal over hebt. De selektie wordt gemaakt door:
B. Hell'inga, G. Kiomps, P. Bloem en A. Hordijk.

lndeling Jongenslijn

0l af Roel ofsen
Marce'l Laan
Andre Kaptijn
Ramon Schaap
Johan van Triest
Sander Smi tstra
Sander Pluijm
Arnout Buma
Alwin de Jong
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Contributie
De verenigingscontributie wordt per kalenoeriairr oocr ie leCen
betaald en a1s het goed is voor Ce hieronder vermelde oata'
De verenigingscontriUr.rtie i§-à?nankelijk van bepaalde leeftlldsgroe-
pen en van de catagorie waarin het lid is ingedeeld.

1.

2

fn 1 986 was heL:

A. Senioren geb,:ren voor
f 192,--

B.Rekreanten:f130,--
C . Jeugd reden geboren in

'1 jan 1968 L /m 3'i dec
f150,--

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

I Jan ryoó

de periode
19712

of na 1 jan.

In 1987 wordt tret:

A.Seniol'cn gei:cren'rooI"
.f192,--

B.Rekreanten : f13C,--
C. Jeugdleden geboren in

1 jan 1969 t /m :11 ciec
.f1c.n
J 'Jvi

D. Jeugdleden geboren op
1973 : /'108,*.-

1 jan 1969

de periode
19722

of na 1 jan

? De betaling van de ccntributle dient a1s volgt te geschieden:
InCien rnen in 4 t.e:"nijnen wenst, te betalen: \i661 1 rnaarr-., 1 r't':t,
1 september en 1 november.
Bij beLal-Lng per half iaar : v66r l maart en l september'
Brj betaling per jaar : vóór 1 maart.
Indien U de vereniging heeft gemachtigd dit voc)r 1.1 te doenr ,i-:n
zaL de man van de ledenadministratÍe zich ook hieraat: hoirdei:.
Ind ien U de bank opdracht heef t gegeven , dan verzcek r1< ii he r: Do-
vengenoemde bedrag indien nodig, aan te passen.
u kunt betalen : per giro op nr. 39.57 .446 cen name van MEPAI- '.lRIOl'i

per bank op rek.nr.314394672 ten name van l'iEFAL

0R10N.
het gironummer van de bank is 809604.

Inlichtingen worden U zonodig verstrekt door R.A.Hofland,Eint.-
hcvenlaan 17 , 7002 HE Doetinchem, te1.08340-332A9.
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