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Het team met de beste

tactieh aoor ueiligheid
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Alarmopvolging
Mobiele surveillance

Motor surveillance
'VTinkelsurveillance

Receptiediensten

Objectbeveitiging

Communicatie Service Centrale

Evenementenbewaking

Hotelsecurity
Persoonsbeveiliging

(Bedrijfs-)recherche

Protect Ey" Nederland, 24 aar oog aoor ilu ueiligbeid!

Protect Eye Nederland
Wldzigt 4 3454 PW De Meern
Tblefoon: 030 - 60 50 866

Fax: 030 - 60 50 887
E-mail: info @protecteye.nl
fnturnet: u u tu.pro te ctey e, n I
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actief businessmodel, waarin beide
partijen bereid zijn in elkaar te
investeren, van harte ondersteunt.
De gehouden business-sociëteits-
avonden bij onze toppartners
Dozon, Rensa en Ubbink waren
succesvol en beantwoorden aan de
gestelde doelen, Elkaar ontmoeten
op de 'werkvloer' werkt aansteke-
lijk en verstevigt het netwerk.

Sportief gezien is het afgelopen
seizoen een overgangsjaar
geweest. De resultaten waren
wisselend en soms onnavolgbaar.
Een en ander had enerzijds te
maken met de onevenwichtigheid
van kwalitelten binnen de selectie,
anderzijds was het wedstrijd-
schema in combinatie met
wedstrijden om de nationale beker
slecht op elkaar afgestemd.
Vanuit de financiële en

organisatorische mogelijkheden, in

combinatie met de sportieve
ambities, mogen we stellen dat er
goed en gericht is ingekocht. Met

namen als Wout van Velzen, Peter
van der Goot, Jelle van Gurp en de

Amerikaan Chris Tamas is de

selectie fors versterkt. De

prognose is daarom gerechtvaar-

digd dat wij dit seizoen minimaal
mee zullen doen om een plaats in

de subtop. Daarnaast moeten wij
in staat worden geacht te stunten
tegen de top drie. Kortom, Protect
Eye Orion is samen met haar
partners goed op weg bij het
verwezenlijken van haar sportieve
ambities.

Ik wens u allemaal een sportief en

succesvol vol leybalseizoen.

Joop Burgers, voorzitter STO

Sportmanagement zoals het hoort
dus. Door de niet aflatende inzet
van een ieder, die bij de Stichting
Topvolleybal Orion betrokken is,

f"oo"n we een soroe runoament
gelegd waarop we verder kunnen
gaan bouwen. De begrippen visie,
passie en actie staan daarin
centraa l.

Daarnaast is het bestuur blij dat
het er met het oog op de sportleve
ambities in geslaagd is een

hoofd pa rtnerscha psovereen komst
te sluiten met het bewakings- en

beveiligingsbedrijf Protect Eye

Nederland B.V, U zult ons in al

onze uitingen daarom ontmoeten
als Protect Eye Orion. Met Protect
Eye hebben wij een partner in huis
gehaald die onze visie op een

JOOP BURGERS

Solide

fundament

waarop we

verder kunnen

bouwen
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P rotect Eye
hoofdpartner Orion

BEVEILIGINGSBEDRI]F ZTET KANSEN IN DE ACHTERHOEK

Voor Marcel Gotjé, oprichter en
d irecteu r/ei genaar van Protect
Eye, lag de keuze voor sponsoring
van Orion meer voor de hand dan
je op grond van de afstand tussen
Doetinchem en De Meern zou
verwachten. Bij zijn beslissing
speelden zakelijke, maar ook
emotionele motieven een rol:
"Mijn vrouw is afkomstig uit de
Achterhoek. En samen hebben we
heel wat dansgelegenheden en
discotheken in de Achterhoek van
binnen gezien. Een prachtige tijd,
waar we allebei goede
herinneringen aan bewaren. We
kijken daarom toch altijd met wat
meer dan normale belangstelling
naar het Oosten van het land. Ook
zakelijk. Met ons beveiligings-
bedrijf zijn we sterk
veftegenwoordigd in het midden
en het Westen, maar nog wat
minder in het Oosten. Door een
verbintenis aan te gaan met Orion
gaan we gericht werken aan onze
naamsbekendheid in dit deel van
het land, We willen hier graag
Iaten zien wat we in onze mars
hebben. En die kansen krijg je nu

CHRIS TAMAS

De nieuwe spelverdeler

van Protect Eye Orion

uit Amerika

Protect Eye Orion Presentatiegids 2003/2004

eenmaal wat gemakkelijker als ze
je naam kennen. Vandaar dat
Orion dit jaar speelt onder de
naam Protect Eye Orion."

Snelheid
Vanuit het hoofdkantoor in De
Meern verzorgt Prorecr Eye een
totaalpakket bevei ging voor L
klanten in het hele land.
Daaronder va en onder meer
eveneme ntbeve rirg ing,
recherche,,verk, wrnkelsurveillance,
bedri.lfs- en
industr-ieterrei n beveiliging, maar
bijvoorbeeld ook de levering van
bodyguards, Marcel Gotjé: "In
onze branche gelden
betrourvbaarheid en
vertrour,velilkheid als kernwaarden.
Protect Eye voldoet uiteraard aan
die eis, maar onderscheidt zich
ook op andere manieren. De
snelheld waarmee we op
verzoeken om ondersteuning
reageren bijvoorbeeld, Laatst bij
een brand in een sporthal hadden
we binnen een uur mensen ter
plekke voor bewakingsdoeleinden.
Daarnaast zijn we sterk in het

6



oplossen van interne diefstal en
bedrijfsfraude. Wist je trouwens
dat het overgrote deel van de
winkeldiefstallen in Nederland
gepleegd wordt door 'eigen'
personeel?"
Marcel Gotje richtte Protect Eye
ruim zes jaar geleden op;
daarvoor deed hij in een
inmiddels 1B-jarige loopbaan veel
ervaring in beveiligingswerk op bij
een aantal gerenommeerde
bed rijven.

Veilig
Beveliging wordt, ook in de
Achterhoek, een steeds
belangrijker fenomeen. Enerzijds
hebben we te maken met een
terugtredende overheid,
daarnaast weet het criminele

qï ï:"i., [:i l i:,*ïï:,:ï'I."''
vinden. Marcel Gotje: "Het Oosten
is nog relatief rustig, maar ik
verbaas me wel eens over het
gemak waarmee mensen in de
Achterhoek omspringen met hun
eigen veiligheid en bezittingen.
Dat zijn we in het Westen van het
land inmiddels toch wel anders
gewend. Protect Eye werkt op
allerlei manieren graag mee aan
een veilige Achterhoek, Neem de

Joop Alberda over Protect Eye Orion:

"Als de spelers van Protect Eye het 'achter'

net zo goed dichthouden als wij,

dan komen we samen nog een heel eind"

Welling. Mannen die indertljd vreselijk'slim'

club hoort dus in de eredivisie. Ook nu, anno

heeft zich altijd onderscheiden met goed

lprot".t Eye Orion was de absolute top in Nederland in de jaren ,g0. De

club kan dus bogen op een rijke historie met mannen als pim Raterink,

George de Jong en Fred

volleybal speelden. Zo'n

2003. Protect Eye Orion

opgeleide spelers en met een eigen spelconcept. Maar de club had ook

wel eens last van een soort 'Calimero-syndroom', Bescheidenheid en

kwaliteit gingen altijd hand in hand. Die bescheidenheid mag protect Eye

Orion best een beetje van zich afschudden. Ik ben blij

dat de club terug is op het hoogste niveau. Protect Eye

Orion moet gewoon een vaste waarde zijn in de

eredivisie en als het even kan, dadelijk ook weer op

Europees niveau. Ik wens spelers, coach, bestuur en

supporters alle succes! "

beveiliging van bedrijventerreinen,
We zien een ontwikkeling naar full
service parkmanagement, waarin
beveiliging, alarmopvolging en
ondersteuning bij calamiteiten of
inbraak een belangrijke plaats
innemen. Maar ook
evenementbeveiliglng is een
'groeimarkt' . Zo verzorgde Protect
Eye de beveiliging tijdens het EK
honkbal en het WK hockey. En zijn
we aanwezig bij elke
thuiswedstrijd van Protect Eye
Orion, Die verbintenis breiden we
dit seizoen met veel plezier uit. En

als de spelers van Protect Eye het
'achter' net zo goed dichthouden
als wij, dan komen we samen nog
een heel eind. Ik wens iedereen
een fantastisch seizoen bij Protect
Eye Orion."

Zie voor meer informatie over
Protect Eye : www.protecteye. nl

Protect Eye Orion Presentatiegids 200312004



JAC VAN

GOMPEL

STREEFT NAAR

LI N KERRIJTJE'

"we gaan genieten van dit seizoen"

Wie is Jac van Gompel
Jac van Gompel is 45 jaar,

woont in Ëerbeek en werkt:íl
deeltijd bij de vreemdelingen-
politie in Arnhem. Voor de rest
bestaat zijn leven uit volleybal.
Van Gompel begon zijn
trainersloopbaan in 1987 bij
Kidang in Bemmel, Na trainer-
schappen in Elst en Vught en

]ii ""r, 
van de NËVOBO

steunpunten kwam hij in 1996

terecht bij PZlDynamo waar hij
het vrouwenteam in de

eredivisie bracht. In 2OOO

begon hij zijn werkzaamheden

bij Protèct Eye Orion, yorig

seizoen reikte Van Gompel met
zijn team tot de zevende

plaats, Met een beduidend

sterker team legt Van Gompel

de lat dit jaar een paar treetjes
hoger.

"Er is veel gebeurd bij protect Eye

Orion, de laatste jaren," blikt Van

Gompel terug. "promotie naar de

eredivisie in 2000, toen nog onder pim

Raterink. Veranderingen in het spel

zelf : het ralleypointsysteem werd

ingevoerd, waardoor de aanval en de

sprongservice veel dominanter zijn
geworden. En de dreigende ondergang
van een dik jaar geleden. Toch ben ik
gebleven. Ik had het

vertrouwen dat we er uit
zouden komen. En kijk,
Protect Eye Orion is als een

Phoenix verrezen uit de as.

Ik ben blij dat ik indertijd de

keus heb gemaakt te

blijven. Want ik denk dat we

"De spelers en
ik gaan alleen

voor
het hoogste"

Het hoogst haalbare
Jac van Gompel heeft met zijn 10

lange mannen een intensieve

voorbereidingsperiode achter de rug.
Protect Eye Orion speelde veel

oefenwedstrijden tegen sterke teams,
uit Belgie, Duitsland en Nederland.

Van Gompel: "We zijn fysiek sterker
geworden, doordat we in een

afgewogen programma ook veel aan

krachttra ining

hebben gedaan. In

totaal hebben we

zo'n 180

trainingsuren achter

de rug. Dat is

overigens geen straf
met een team zoals

dit seizoen gaan genieten. Dat heeft
de organisatie rondom het team ook
wel een beetje verdiend, vind ik. Er is
hard gewerkt, er staat een organisatie
die klinkt als een ktok. En hoe je het
ook wendt of keert, het begint
allemaal met een goede organisatie,
Met de invulling van de voorwaarden
die het mogelijk maken om goed te
presteren, En die voorwaarden zijn de

afgelopen maanden alleen maar beter
geworden. "

dit. De sfeer is goed, er wordt veel
gelachen en keihard gewerkt. En we

willen wat. De realiteit gebiedt te
zeggen dat een absolute toppositie nu

nog een moeilijk verhaal zal worden,
maar een vierde plek moet kunnen.

En dat zou Europees volleybal

betekenen. Voor het bestuur
misschien nog iets te vroeg, maar
daar hebben wij - de spelers en ikzelf
- geen boodschap aan. Wij gaan alleen
voor het hoogst haalbare,,'

9Protect Eye Orion presentatiegids 2003/2004



STICHTING TOPVOLLEYBAL ORION

Directeur Jos

Tiemessen
(links) aan tafel

in de Business

Sociëteit samen

met Raad van

Bestuur: vlnr
Jooo Buroers.

O rd ;a"nsen

Venneboer en

lan Dekker

Samenstelling bestuur

Organisatie STO
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Goran Aleksov

Leeftijd: 3O jaar
Lengte: 1.92 m
Positie: passer/loper
Vorige clubs: o.a. Rabotniki-
Fersped (Macedonië);
Tarragona (Spanje); Moers
(Duitsland)

Spelers en begeleid
"Ieder jaar een sterker team .,...,,

Goran Aleksov die in mei j.r. in zijn geboorterand Macedonië tijden de
EK-kwalificatie uitkwam, begint eveneens aan zijn tweede seizoen bij
Protect Eye orion. Areksov speert graag in Doetinchem omdat orion
ieder jaar een sterker team op de been wil brengen.
"Met plezíer speer ik in een crub die toekomstgericht bezig is, Jammer
genoeg liep het afgeropen seizoen uit op een overrevingssrag. Er staat
nu een goed team met een mix van ervaren spelers en ook jonge
talentvolle sperers, De huidige samensteiling en goede organisatie in en
rondom het team moeten tot een succesvor seizoen reiden.,,
Dat Goran en zijn vrouw Maria het in Doetinchem naar hun zin hebben, brijkt
wel uit het feit dat ze momenteer een cursus Nederrands vorgen op het
Graafschap College in Doetinchem.
"Ik houd van taren. Ik spreek Engers, spaans, Russisch en Joegosravisch, maar
ben hier in de eerste praats om te voileybailen", ardus onze passer/roper die
inmiddels de fijne kneepjes van het voileybal doorgeeft aan de jeugdige heren
die komend seizoen als heren 5 uitkomenl

"Door juiste arbeid I rustverhouding naar succes,,

"Als jongen van 17 kijk je tegen voileybar in de eredivisie op, Zeker ars je zerf
in de 2e divisie speert. omdat er voor mij nog heer veer te reren vier en nog
steeds te reren vart, koos ik 2,5 jaar gereden voor de overstap naar
Doetinchem. Mijn eerste seizoen was moeirijk omdat ik conditioneer een
behoorlijke achterstand had. Toch heb ik het tot nu toe nog steeds naar mijn
zin." Dit is de eerste reactie van de voileybailer uit warnsverd-die zijn draai
inmiddels bij protect Eye orion gevonden heeft. sikking heeft veer baat gehad
bij de invoering van de middagtraining.
"Mijn levenspatroon ziet er nu veer stabierer uit. Hoewel ik als afderingschef bij
super de Boer in warnsverd toch lange dagen maak, zitten er nu de nodige
rustmomenten in die voor een 'topsporter, onontbeerrijk zijn. Ik verwacht door
een juiste arbeid/rustverhouding met Orion op een succesvol seizoen en een
fraaie klassering in het linker rijtje.,,

Peter van der Goot
Leeftijd: 26 iaarLengte: 2.O7 m
Positie: diagonaal
Vorige clubs: Animo/Sneek;
VC Nesselande; VC Zwolle

Leeftijd: 23 jaar
Lengte: 2.L2 m
Positie: midden
Vorige clubs: WSV
Warnsveld; DEVELCO,gg

"Orion een nieuwe uitda gtng,,

De 2.02 m lange diagonaal opgegroeid in het fryske Warkum speelde de
afgelopen seizoenen respectieverijk voor Landstede/Zwoile (2 jaar), VC
Nesselande (2 jaar) en opnieuw VC Zwoile (4 jaar). Voor het nieuwe seizoen koos
van der Goot in navolging van Wout van Velzen voor protect Eye orion waarin hi,
een nieuwe uitdaging ziet.
"Ik hoop met een goede groep spelers en een prima organisatie in Doetinchem
een leuke maar voorar sportieve periode te bereven. Mijn verwachting voor het
nieuwe seizoen raat ik nog even in het midden. De groep is nog niet compreet er
we zijn nog maar kort met elkaar bezig. De vooruitzichten zijn zo te zien niet
slecht en dus kan er voor Orion, spelers en publiek iets moois opbloeien.,,

L2

Sander Sikkink
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Protect Eye
"Protect Eye Orion

Orion
een uitdaging waard..."

De benjamin dit nieuwe seizoen is de 21-jarige diagonaalspeler die bij protect

Eye Orion aan zijn tweede seizoen begint.
"Vorig jaar stapte ik over omdat het spelen op eredivisieniveau het proberen
waard was. Het afgelopen seizoen heb ik veel geleerd, moest wel wennen aan
het niveau maar door de vele trainingsuren ben ik gegroeid. Ik hoop dan ook dit
seizoen meer wedstrijden te spelen en verwacht dat protect Eye orion in de
nieuwe samenstelling hoger eindigt dan vorig seizoen," aldus Ties die op zijn Be

:1 Avanti Lochem de eerste volleybalbeginselen aanleerde en op 12-jarige
eeftijd verkaste naar Barchem. Daar verdedigde Ties zes jaren de kleuren van
3VC Barchem. Met veel plezier kijkt hij terug op die tijd. Helaas kon deze
<ampioen van de 2e divisie geen representatief team op de been brengen en
caarmee viel het doek voor BVC en was de komst naar orion zeker, hoewel ïies
al twee jaar met de selectie van Orion meetrainde,

Ties Lu

Leeftijd:
Lengte:
Positie:

21 jaar
2.1O m
diagonaal

Leeftijd:
Lengte:

27 jaar
2.O2 m

Vorige clubs: Avanti/Lochem;
BVC/ Ba rchem; Volleybal-
school Sourcy; tweede
seizoen Orion

"Werk en topvolleybal is mijn streven"

De prettige herinnering aan het eerste seizoen (2oot-2002) bij orion en het
mindere volleybaljaar bij Zwolle waren voor wout van velzen aanleiding terug te
keren bij Protect Eye orion. Tijdens het seizoen in Zwolle probeerde hij een
eigen bedrijf te combineren met topvolleybal. Deze opgave was achteraf niet te
realiseren en met de hulp van Protect Eye is gezocht naar de juiste combinatie
werk/topvolleyba l.

"Een bewuste maatschappelijke volleybalcarrière in de buurt van Doetinchem is

mijn streven."
Het wordt dus een hernieuwde kennismaking. van Velzen kiest met orion
duidelijk voor de ambities: "De reëele doelstellingen waren onderbouwd en dat
sprak mij aan."

De hoofdblokkeerder vindt het van het grootste belang dat de service, receptie
en passing goed verzorgd worden. De middenman is aanvallend afhankelijk van
een snelle, zuivere bal op de spelverdeler.
"Dat is bij Justin sombroek, losha Kailola en Goran Aleksov in goede handen.
Europees volleybal terug halen in Doetinchem, eindigen bij de eerste vier is nog
een eind weg maar we zullen er hard voor werken.,,

Hemmie ten Hoopen
Teambegeleider

Frotect Éye Orion, Presentatiégids ZA$/20A4.

]ositie: midden
Vorige clubs: Reflex/Kampen;
Donitas; Cadenz. Nesselande;
Nefit Orion; VC Zwolle

Jac van Gompel

Lubberdink

Velzen

Trainer/coach
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Spelers en
"Ik ben een harde werker"

In de eerste kennismaking met de nieuwe internationale spelverdeler ui:
het Californische Santa Barbara vertelt Chris over zichzelf :

"Ik ben een harde werke4 gemakkelijk in de omgang/ vriendelijk,
ontmoet graag mensen en maak nieuwe vrienden." Hieruit blijkt dat de

afgestudeerde student geneeskunde -die in augustus j.l. met de
Amerikaanse studentenploeg op de Universiade in Zuid-Korea speelde-
het 'avontuur' in de Nederlandse eredivisie helemaal ziet zitten.
De nieuwe spelverdeler die geniet van krachttraining, beschouwt zijn speelstijl

als atletisch behoudend, maar op de juiste momenten duidelijk hoorbaar en

sturend aanwezig.

"Ik ben van nature een leideq coachbaar en erg gretig om nieuwe

volleybalfacetten te leren."

Tamas maakt sinds dit jaar deel uit van de selectie van de Amerikaanse

nationale volleybalploeg en is naar Protect Eye Orion gehaald op voorspraak van

Doug Beal, de bondscoach van de Amerikanen, die kwalificatie voor de

Olympische Spelen 2004 probeert af te dwingen en van de Canadese

bondscoach Terry Danyluk, twee prominenten die de volleybalwereld op en top 1

kennen.

begeleidin

Leeftijd:
Lengte:
Positie:
Vorige clubs:

22 jaar
1.96 m
spelverdeler
USA

"Door goed collectief volgt resultaat vanzelf"

"Omdat de toekomst in Nieuwegein drie jaar geleden onzeker was en Orion de

ambitie had (en nog steeds heeft) in de top-vier van Nederland te eindigen koos

ik voor de Doetinchemse eredivisionist, Helaas werden we met een punt

achterstand vijfde. Ik heb dat jaar een goed seizoen gedraaid en het team was

het afgelopen seizoen uit op minimaal hetzelfde resultaat. Uiteindelijk was het
ei nd resu ltaat teleu rstel lend,"aldus Kai lola.

"Mijn derde seizoen bij Protect Eye Orion moet beter worden, Met de vijf nieuwe

spelers erbij moeten we een goed collectief gaan vormen. Gebeuft dat dan volgt

het resultaat vanzelf."

Routinier losha Kailola heeft een contract bij Orion dat duurt tot 2004.

"Ik hoop na 2004 nog steeds op het hoogste niveau te mogen spelen. Ik heb de

ambitie ooit trainer of coach te worden maar over verdere toekomstplannen heb

ik eigenlijk nog niet nagedacht."

RÍnze Reinbergen
Verzorger

Bert Broens
Verzorger

Rob van Zoonen
Arts

Josha Kailola
Leeftijd:
Lengte:
Positie:
Vorige clubs: Flamingo's '56;
Autodrop/VCG; Piet
Zoomers / D ; Géov é / Vrevok

32 jaar
1.98 m 1\
passer/loper

Bob Raterlnk
Fysiotherapeut

Chris Tamas

Protect Eye Orion Presentatiegids 2003/2004
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I Protect
"Sfeer en

f nste:
Positie:

Eye O rio n
organisatie bepalend"

1.83 m
spelverdeler

Justin Sombroek

Leeftijd: 24 jaar

-et Achterhoekse volleybalklimaat is de uit oost-Zaan afkomstige passer/ loper
zo te zien goed bevallen. Hoewel er kapers op de kust waren en o.a. piet

Zoomers/D Sombroek graag terug wilde, koos Justin toch voor een langer
verblijf in Doetinchem.
"lk heb het bij Protect Eye orion prima naar mijn zin. Dat komt mede omdat
o.a. de sfeer in de groep en de organisatie er omheen goed zijn. Mijn nieuwe
start bij orion heeft er -ondanks een ietwat tegenvallend seizoen- toe
bijgedragen dat ik opnieuw voor het nationale team geselecteerd werd. De
verbeterde selectie en mijn uitverkiezing voor het nationale team lagen ten
grondslag aan de verlenging van mijn contract," vindt de terechte winnaar van
de Ratio-cup -verkiezing orionspeler van het jaar- het afgelopen seizoen.
De 1.99 m lange international werkt 1B tot 20 uur per week. Het volleybal kost
wekelijks zo'n 20 à 25 uur inclusief de wedstrijden in het weekend.
"Volleybal staat voorop. Je moet presteren om zeker te zijn van je plaats.
Daarbij komt dat je discipline moet hebben om volgens afspraak op je werk te
verschijnen. De combinatie van werk en topsport bevalt me prima. Beschouw

fij maar als een semi-prof. ook ik moet gewoon werken voor mijn geld want
van volleybal alleen word je niet rij«"

Jelle van Gurp
Leeftijd: 23 jaar

Lengte:
Positie:

1.99 m
passer/loper

Vorige clubs: VoKo; Ekspalvo;
Jola Olympus; VoCaSa

Vorige clubs: Piet
Zoomers/ Dynamo

"Stukje ambitie verwezenlijken"

Tweede spelverdeler lelle van Gurp, student communicatiewetenschappen en
filosofie, probeert met zijn overgang van VoCasa naar protect Eye orion opnieuw
een stapJe hoger te komen.
"Protect Eye orion biedt mij de mogelijkheid een klein stukje ambitie te
verwezenlijken. Volleyballen op het hoogste niveau is zowel fysiek als mentaal een
uitdaging, Ik ben blij met de mate van professionaliteit en het grote aantal
trainingsuren in de middag: een goede combinatie tussen sportieve
ambitie/motivatie en andere interesses (sociaal leven en studeren). Bovendien lijkt
het eerste herenteam van orion niet alleen volleyballend interessant, maar een
grote diversiteit aan karakters staat ook garant voor plezier en ontspanning. Een
voorspelling van de teamprestatie lijkt me een beetje lastig omdat ik immers niet
weet wat er in de eredivisie te verwachten is. Zelf hoop ik te kunnen groeien naar
een eredivisie-waardig niveau waarmee ik een rol kan spelen in het team."

"Het zou wel eens een heel mooi seizoen kunnen worden,,

1n zijn 20ste volleybal.laar -het 12de jaar bij orion, waarvan B jaar in het lste
herenteam- verwacht Bas dat Protect Eye orion als team sterker is geworden.
"Er zijn spelers vertrokken en enkele nieuwe spelers aangetrokken en ik denk
dat we sterker zijn geworden, wat niet wegneemt dat ik Roger Beumer, Age
Baanstra en Ries & Ro (de tweeling Rademaker) erg zal missen. Bovendien zijn
veel eredivisieteams drastisch veranderd. Met de versterking -eventueel nog een
middenman erbij- moet het mogelijk zijn te strijden om een plaats bij de eerste
vi.)f, en wie weet zelfs een europees ticket af te dwingen. persoonlijk heb ik vorig
laar weer progressie gemaakt. Ik denk dat met de hulp van Jac (van Gompel)
'ret team en de rest van de staf er nog meer uit te halen valt. Het zou wel eens
een heel mooi seizoen kunnen worden!1"

10

Leeftijd: 27 jaar
Lengte:
Positie:

1.85 m
!ibero

Vorige clubs: Beapha/S;
Orion; Vanilla/vc Weert

Nefit

t7

Jelle

Bas Mollevanger
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Dit reclame- en communicatie-

bedrijf brengt sinds kort een

landelijk verschijnend Votteybatblad

uit. Een prima initiatief dat

natuurlijk niet'zomaar' uit

Doetinchem komt. Wim Dieleman,

initiatiefnemer van het magazine

en tevens voorzitter van de

volleybalvereniging Orion, draagt

^op deze wijze zeer positief bij tot
3., ,o,,"rbarkrrmaat in De

Achterhoek én in Nederland,

De wijzen komen dus écht uit het

Oosten...

Rensa Didam

Ubbink Doesburg

DOZON Bouwtechniek

Deze drie bedrijven staan aan de basis van de

wederopstanding van het Topvolleybal in

Doetinchem en De Achterhoek én van de

vereniging Orion.

Wij kunnen dit aspect niet vaak genoeg onder
uw aandacht brengen, We zijn deze sponsors,

die overigens al sinds de jaren tachtig het

Volleybal binnen Orion ondersteunen, zeer

erkentelijk voor hun fantastische hulp.

.7_-

tffiele,
<&i"

ubbink

DOC Educatiepartners

Het komende seizoen draagt DOC

Educatiepartners zorg voor uit-

stekend en optimaal zitcomfort voor
de leden van onze Business Soclëteit
tijdens de thuiswedstrijden van

Protect Eye Orion. DOC Educatie-

partners zal op de'harde' VIP-tribu-

ne kussentjes beschikbaar stellen.

Met DOC zit u er uitstekend bij..

Protect Eye
Nederland BV

Dankzij dit bedri;f uit
De Meern, dat zich het

komende seizoen verbonden als

Hoofdpartner aan de Stichting

Topvolleybal Orion heeft, zal de

handelsnaam op alle uitingen van

ons Eredivisie Herenteam officieel

PROTECT EYE ORION zijn. Zaketijk
gezien wil Protect Eye, dat op

beveiliginggebied alle specialismen

in huls heeft, ook in de Achterhoek

zijn naamsbekendheid gaan

verg roten.

Met Protect Eye in de buurt heeft u

een veilig gevoel..,

h'.
11"
i,"

l
!

É_*f;r-Ratio Druk Doetinchem
Grafisch Totaa!

Dis bedrijf neemt, in samenwerking ï .-.

met Highgloss, het komende seizoen S! ffi -:i

al het Protect Eye Orion drukwerk voor haar rekening, zodat de
uitstraling op een perfecte manier verzorgd is. Deze presentatiegids is

daar natuurlijk een prima voorbeeld van.

^Tevens 
verzorgt RATIO Druk weer de competitie om de Ratiobokaal rond

e verkiezing van 'de beste speler van het seizoen 2003-2004'. De bokaal
heeft een vaste plek in de Business sociëteit in sporthal Rozengaarde.
Protect Eye orion bedankt directeur wilfried Holders van Ratio Druk
wederom voor dit prima initiatief.

Party- en Congrescentrum Hart van
Doetinchem - ORION BUFFET

De thuisbasis van Protect Eye orion, party- en Congrescentrum Hart van
Doetinchem, zal voorafgaande aan elke thuiswedstri;d een orion Buffet
organiseren vanaf 17.00 uur, Leden van de Business sociëteit kunnen zich
voor elke thuiswedstrijd inschrijven om samen met hun zakeli.lke relaties of
gasten of eigen personeel te genieten van een uitstekend drie-gangenbuffet.
Consumpties zi;n inbegrepen, Hart van Doetinchem neemt de organisatie
hiervan volledig voor haar rekening;u wordt hierover ti.ldig gernformeerd.

onze trainer/coach Jac van Gompel zal vanaf elke keer om circa 18.00 uur
ziln visie geven op de thuiswedstrr;d die diezelfde avond om 19.30 uur in
Sporthal Rozengaarde zal lvorden gespeeld.

E@-@IHV
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KWD sport NrEuws

Dit Doetincmse bedrijf zorgt dat onze spelers de
komende drje seizoenen worden voorzien van prima
training- en wedstrijdkleding met een vernieuwde
uitstraling van een geheel door KWD ontworpen
clubtenue. Dit clubtenue zal ook volledig worden
ge'integreerd binnen de volleybalvereniging Orion.
lvlet KWD sport is een bedrijf toegetreden tot de
Business Sociëteit dat staat voor kwaliteit, De nieuwe
wedstri.ldtenues, met daarop de namen van onze
Hoofdpartner en onze Toppartners, zi3n grote klasse
en staan garant voor een prima uitstraling van onze
partners, van Protect Eye Orion en van KWD.

Resto Gasseling

Dit uitstekende familieresta!rant aan de Keppelseweg in
Doetinchem voorziet voorafgaande aan elke
thuiswedstrijd onze speiers van een uitstekende
sportmaaltijd , zodat zi1 ln optimale conditie aan een
thuiswedstrijd ku.nen bego-nen,

Fiet Zoomers Mode

Met de vestiging van piet Zoomers aan de Boliestraat in Doetinchem is
een samenwerkingsverband aangegaan dat er voor zorgt dat de gehele
spelersselectie en de staf er uitstekend gekreed uitzien rondom

]edstrijden en natuurlijk op onze eigen Busrnessavonden. piet Zoomers
staat borg voor een uitstekende kwaliteit voor heren- maar ook voor
damesmode. Verderop in het seizoen zal piet Zoomers een
Businessavond

organiseren voor de leden

van de business Sociëteit
van Protect Eye Orion.

Ook de 'partners van

onze partners' zullen voor
deze avond worden

u itgenod igd.

Randstad Nederland BV

Dit uitzendbureau zar professionere begereiding bieden aan onze
selectie-spelers, Protect Eye orion en Randstad willen de spelers
mogelijkheden bieden voor de combinatie van werk en opreiding naast
een carriere als topsporter bij protect Eye Orion.

Claus Sport 2000

Een begrip in de Achterhoek en sterpartner van
Protect Eye Orion. Claus Sport zal zorgdragen voor
uitstekend schoeisel van onze selectiespelers. Het
nieuwe Orion Clubtenue is exclusief verkrijgbaar via
de winkel aan de Ilselkade in DoeUnchem. KWD
Sport is voor Claus Sport exclusief toeleverancier.
Hiermee krijgt het principe van het partnerschap,
zoals we dat binnen protect Eye Orion willen
realiseren, een extra dimensie,

Peugeot Brandon

Dit bedrijf verzorgt het wagenpark ten behoeve van de
spelers van Protect Eye Orion. De peugeot 206, voorzien
van een uitstekende Orion uitstraling met het logo van
onze Hoofdpartner protect Eye Nederland, is elke
thuiswedstrijd in de hal te aanschouwen, alsmede bij de
entree van sporthal Rozengaarde.

Peugeot Brandon, autopartner van de protect Eye Orion,
heeft vestigingen in Zevenaar en Doetinchem,

Sportcafé
Rozengaa rde

De uitbater van alle horeca in
Sporthal Rozengaarde die onlangs
zijn horecaruimte op een prima

wi.1ze heeft verbeterd. Onze

supporters kunnen in een gezellige

ambiance na afloop van

thuiswedstri';den van protect Eye

Orion nog even napraten in het

s po rtca fé.

Supporters kunnen op r,,ertoon van

een gelclige losse toegangskaart na

afloop van de wedstri.ld de eerste

consumptie verkri.lgen tegen

betaling van slechts € 1,-. Het

horecaplein rondom het center-
court is dit seizoen een nieuw

initiatief om onze supporters ook
op het gebied van publiekscatering

op een prima manier te kunnen

bed ienen.
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Stichtin g Topvolleybal

PROTECT EYE ORION
Doetinchem

Oktober 2003
06 Ma Business Sociëteit, Hart van Doetinchem
L7 Za VC OmniWorld - protect Eye Orion
18 Za BMC/SSS - protect Eye Orion
25 Za Business Buffet in Hart van Doetinchem

Protect Eye Orion - Florie/Vrevok

November 2003
07 Za Ortec. Nesselande - protect Eye Orion

O ,o Medew. avond in Hart van Doel nchem
08 Za Business Buffet in Hart van Doeitnchem

Protect Eye Orion - piet Zoomers/D
19.30 uur
15 Za VC Zwolle - proteci E,e O- c-
22 Za Business Buffet n l-.laï .:- Doe: nchem

Protect Eye Orion - AnkerGroep/Lyc
29 Za VC Capelle - proiec: L: C- :-

December 2003
04 Do Medew. avond ir- a.-- .-^ l::: rchem
06 Za Business Buffe: - -31 .'- l:=: nchem

Protect Eye Orion - Rijnmond
L3 Za Business Bufrei ^ -=-: ..- l:;t rchem

Protect Eye Orion - BMC/SSS

17.30 uur

17.30 uur

20.00 uur

17.00 uur

19.30 uur

20.15 uur

19.30 uur

17.00 uur

19,30 uur

17,00 uur

19.30 uur
20.00 uur

19,30 uur

17.00 uur

20.30 uur
17.00 uur

19.30 uur

17 Za Florie/Vrevok - protect Eye Orion
24 Za Business Buffet in Hart van Doetinchem

Protect Eye Orion - Ortec.Nesselande
3l Za Piet Zoomers/D - protect Eye Orion

Februari 2OO4
05 Do Medew. avond in Hart van Doetinchem
07 Za Business Buffet in Hart van Doetinchem

Protect Eye Orion- VC Zwolle

74 Za AnkerGroep/Lyc - protect Eye Orion
2l Za Business Buffet in Hart van Doetinchem

Protect Eye Orion- VC Capelle
28 Za Rijnmond - protect Eye Orion

Maart 2OO4
04 Do Medew. avond in Hart van Doetinchem
06 Za Business Buffet in Hart van Doetinchem

Protect Orion - VC Omniworld l

20.00 uur

17,00 uur

19.3O uur
19.30 uur

19.30 uur

17.00 uur

19.30 uur

20.00 uur

17.00 uur

19.30 uur
20.30 uur

19.30 uur

17.00 uur

19.30 uur

April 2OO4

01 Do Medew. avond Hart van Doetinchem 19.30 uur

Januari 2OO4

Business Buffet Orion protect Eye Orion
Met ingang van het seizoen 2oo3l2oo4 bestaat voor de reden van
Business Sociëteit de mogelijkheid voorafgaande aan een thuiswedstrijd
van Protect Eye orion met haar reraties of gasten gebruik te maken van
een Business Buffet, die vanaf 17.oo uur praats vindt in party en
Congrescentrum Hart van Doetinchem,
Deelname kan alleen via reservering plaats vinden.
coach lac van Gomper zar tijdens het Business Buffet rond 18.00 uur
zijn visie geven op de wedstrijd, die s'avonds in sporthar Rozengaarde
gespeeld gaat worden.

Mei 2004
06 Do Medew.avond in Hart van Doetinchem 19.30 uur

Juni 2004
03 Do Medewerkersavond / Afsluiting seizoen 19.30 uur
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laarkalen

a
spelers in sporthal Rozengaarde

29 Ma Business Sociëteit bíj píet Zoomers Mode 19.00 uur

Wedstrijd en trainingsac-
commodatie Topsport-
centrum Rozengaarde
De thuiswedstrijden worden
gespeeld in Topsportcentrum
Rozengaarde in Doetinchem,
in principe op zaterdagavond
om 19.30 uur.

De trainingen vinden van
maandag t/m vrijdag plaats
tussen 16.00 en 19.00 uur



Business
Sociëteit Orion

dat het komende seizoen een

Businessavond zal organiseren

voor onze Business Sociëteit.
Daarnaast wordt aan het initiatief
van DOC Educatiepartners (vorig
seizoen) uitbreiding gegeven door
middel van het Protect Eye Orion
buffet, waarvoor leden van de

Business Sociëteit zich kunnen
opgeven met hun relaties of
gasten. Voorafgaand aan elke
thuiswedstrijd wordt dit Orion -

Buffet georganiseerd in het Hart
van Doetinchem vanaf 17.00 uur.

Deelname alleen mogelijk na

opgave aan het Hart van
Doetinchem.

Uiteraard vertrouwen wij er op

vele leden van de Business

Sociëteit te mogen begroeten
tijdens onze thuiswedstrijden in

Sporthal Rozengaarde. In
informele sfeer kunt u daar prima

zakelijke contacten leggen en

onderhouden,

Voor informatie omtrent de moge-

lijkheden van onze Business

Sociëteit kunt u telefonísch contact
opnemen met
Directeur Jos Tiemessen,
tefefoon 06 - 515 4t 626.

Roelofswaa rd Beletteri ngen

Dé partner voor Protect Eye Orion voor de aanmaak van

boarding in onze arena in Sporthal Rozengaarde,

Roelofswaard geeft Protect Eye ORION een prima

uitstraling en biedt onze boarding partners middels een

hoog kwalitatief reclamebord een prima uithangbord

voor de zakelijke boodschap richting ons thuispubliek,

maar natuurlijk ook exposure voor de media die onze

thuiswedstrijden door middel van TV-beelden of

fotomateriaal vastlegt.

STICHTING TOPVOLLEYBAL ORION
Qe partners binnen de Stichting

fpvolleyoal Orion zijn verzameld

in de Business Sociëteit en komen

elk kwartaal op uitnodiging bijeen

op een bedrijfslocatie in het kader

van Business to Business op basis

van partnerschap, In een soort
van drie-setter wordt een

avondvullend programma geboden

waarin naast een bedrijfspresen-
tatie/rondleiding ('een kijkje in de

keuken van een bedrijf'), een

gastspreker de aanwezige leden

van de Business Sociëteit zal

toespreken waarna de avond in

informele sfeer wordt afgesloten.

Gtuurlijk zijn de selectie en

stafleden altijd bij deze evene-

menten aanwezig en herkenbaar
in de outfit van Piet Zoomers Mode

Café de Bank

l=-= - :s.:- = 
- -= - _-a:=a rderneming in het centrum

va' l:=- -:-=-. =.- --. S -:^sp ein zorgt ervoor dat

een aa'l:- S:= =-: .:- l'::::: 
=,'e Or-iOn dOOrdeweekS

van een uitsi:<=-=- -=-:-: ..:-:: .:orzien, zodat een

topprestatie kai^ ,',:'a=- 1. . .:'- I . ='-tL: g u zelf van

de uitstekende krva te: .;- D= 3:^r -at ln 2001 r,ryerd

uitgeroepen tot het beste Cafe van Nederand.

Protect Eye Orion Presentatiegids 2003/2004 25

zii

:= in,Doeifrrdrenr en

,::::.:::- uerder dtE bourert

bhsr dc h het bcleidsplan

gftrfsrrc*t,n*r., 
.,

.::::::::q uel zalcdiik a*s +oÉte*.:=i=

gEfied.



j: chtrng Topvolleybal

PROTECT EYE ORION
Doeti nchem

Hoofdpartner
Protect Eye Nederland BV De Meern

Toppartners
DOC Educatiepartners, Doetinchem

DOZON Bouwtechniek, Doetinchem

Technisch Handelsbureau RENSA, Didam

TVA I Reclame & Communrcatie, Doetinchem

Ubbink Nederland BV, Doesbu rg

tÈre Partner
Nefit Buderus BV, De. e -:=-

Grafisch Partner
Ratio Druk Doet -,-=- l:=: ^:-e-

Auto Partner
Brandon Peugec:, l:=: -:-=- i Zevenaar

Sportkleding Partner
KWD Sport, D:c: -:-=-

Kleding Partner
Piet Zoomers '.'::= l:=: -:^:-

o
sterpa rtn e rs

Partr'rers

--:: S -'=:: l= :=- =-: l::: -:-e-r
= .-----,- : = >>cveld

?:nn R:-. ^^:-
-en Hag ,'1ake,aa's. ):ei ^c^e:"

"lulti Ratio, Doetinchem

3ilderbeek Reprocentrum, Doetinchem
BAX Advocaten Notarissen Belastingkundigen,
Doetinchem

Resto Gasseling, Doetinchem

GAVAR Projectontwi kkel ing, Gaa nderen
Huberroos Projecten BV, Hengelo G

Café de Bank, Doetinchem

Radio Optimaal FM, Wehl

Netterden Zand en Grind BV, Gendringen
Sport café Rozengaarde, Doetinchem
Reinbouw, Dieren

MVO Projecten, Doetinchem
Fitness & Squash centrum de Huet, Doetinchem
Schadehulp, Zelhem
Randstad Nederland BV, Doetinchem
Salgun Computers, Gaanderen
Ten Kate & Huizinga, Doetinchem
Aktief Groep, Doetlnchem
Tel mastaal,'s-Heerenberg

Vrienden van ORION
Roelofswaard Beletteri ngen, Doetinchem
Hecker Bloemsierku nst, Terborg
Kort Hout & Bouwmaterialen, Doetinchem
Ree Actief, Doetinchem

Three Engineers, Deventer
Schadehulp, Zelhem

Logisch Premedia, Doetinchem

Ubbink-Sesink BV Horeca, Doetinchem
Framo, Westervoort
Muziekhuis Vriese, Doetinchem

Cosmo Trucks, Doetinchem

Diepvries, Doetinchem

Cockerits Dakbedekking, Doetinchem

SUMO Doetinchem BV, Doetinchem
R & J beheer Doetinchem BV, Doetinchem
Wiggers Assurantiën, Doetinchem
Magis Marktonderzoek, Aalten
PE Illusions, Zelhem

High Gloss Foliedruk BV, Doetinchem
Bouw- en Aannemingsbedrijf Wensink BV, Doetinchem
Beekman & Hartman Makelaars, Doetinchem
WFP Administratie & Advies, Zelhem

Boarding partners
Herwers Auto Nissan, Doetinchem
Bouwbed rijf Goldewijk, Doetinchem
Dekker & Partners, Doetinchem

Coop Supermarkt Geven, Doetinchem
Meijer meubelen, Westendorp
Mennings Schilderwerken, Doetinchem
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ratio drul< doetinchem

Zaagmolenpad 9 I

7000 AH
Doetinch e m
o3t4 -39 t9 3r
03 14-39t968
info@ratiod ru k. n I

www. ratiod ru l<. n I

Perfect verzorgd drukwerk

is de basis voor iedere bedriffspresentatie.

-Het is uw visitekaartje en geeft anderen
:i,.

t}.

die bela@iike eerste indruk.

Daarom zoel<t u drukWerk

dat de kwaliteit heeft die bij u past.

Die l<wa,liteit vindt u bij Ratio Druk.

Van 'no nonsénse' ttrt én me===tàaè of the

creëren wij oplossingeÀ op maat.

GRAFíSCHE YOR MGEY'NG

DR E§K
DIGIT, P*ÍNTEN

DBEHEERvooR
PROMO RÏIKELgN

Bezoekodres
Postcode

Plaats
Telefoon

Fax
E-mail

lnternet

.)


