


Stichting Topvolleybal

D.O.C.STAP ORION
Doetinchem

Stichting Topvolleybal Orion
Secreta riaat
Postbus 666
7000 AR Doetinchem
Tel: 06 57547626

Inschrijving Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland: 09130918
Opgericht 3 oktober 2002

Rabobank Doetinchem
Rekeningnummer : 37.00.13.638
t.n.v. Stichting Topvolleybal Orion

Raad van Bestuur
Voorzitter
- Theo Vriezen
Secretaris
- Jan Dekker
Penningmeester
- Ed Jansen Venneboer

Managementteam
Directeur & Commerciële zaken
- los Tiemessen

Manager Financiële zaken
- Fra ns Tijssen

Manager Technische zaken
- Erik Veenstra

Manager PR-zaken
- Augustine van Ree

Manager Algemene zaken
- Gerard Wesselink

Management Assistente
- Nicolien Rensink

Wedstrijd & Trainingsaccommodatie
Topsportcentrum Rozengaarde
Bezelhorstweg 115
7002 CC Doetinchem
Tel : 0314 - 36 4222

Redactie
Jan Bosma
Lambiek Knepflé
Rob Lureman
Loekie Raterink
René Wiggers

IN DIT NUMMER

Theo Vriezen
Voorzitter DoOoCoSTAP ORION

DoOoCoSTAP ORION

De beste stap vooruit

Appie Krijnsen
Ambities liggen hoog

Jos Tiemessen

Directeur DoOoCoSTAP ORION

Voorstellen spelers
& Teamfoto

7

11

15

Vormgeving
Loekie Raterink
Ratio Druk Doetinchem

Druk Doetinchem

Web site
www.docstap-orion. nl

Medische staf
Een hecht team

Ratio Sterspeler 2OO4

Goran Aleksov

Elsedien de Groot
Directeur Plantina Vitamines

Business Sociëteit
Volle bak

Kort zakelijk nieuws
Partners Stichting Topvolleybal Orion

Jaarkalender

totnouïil'rïn,uo., 
[' Ö] rorog,.o'iu

16rtmzL

23

25

27

29

30

33
Druk

Ratio

Partners Business Sociëteit 35

4

=€',..:
'::=''&n

*Ëï#I
L



D.C.C.STAP CRIOf§

"Vonk moet overslaan
naar tribunes"

,,We zijn enkele jaren geleden uit een

enorm diep dal geklommen. Inmiddels

staat er bij STO een knap stabiele or-

ganisatie. Dankzij de medewerking

van iedereen die bij Orion is betrok-

ken. Tegelijk hebben yys ir'r !oQof o

STAP voor drie ;aar een nieuwe

hoofdpartner gevonden en worden in

het kielzog andere partners meegeno-

men. Een prima startpunt,

Ik reken erop, dat het team het

komende seizoen minimaal één plekje

hoger kllmt. Daaruit volgt Europees

volleybal en dan is het perfect ln

orde. Graag zie ik ook, dat de ploeg

haar vonken laat overslaan naar de

tribunes. Als ze voor elke bal gaan,

dan gaat het publiek vanzelf mee.

TALENT

Natuurli;k moet ook actief gezocht

worden naar nieuw talent uit de eigen

streek, We zullen met de vereniging

moeten kijken naar de ;eugdopleiding,
Die kan met de komende fusie met

Huevo op een uitstekend plan

gebracht worden.

SP0r?ACCOMTitCDAT:f

Op bestuurlijk niveau sta ik een in-

tensief contact voor met de vereni-

ging. Het is duidelijk, de een kan niet

zonder de ander, We moeten samen

plannen maken voor de toekomst.

Wat de financiën betreít zullen wij

ernaar streven om de schuld uit het

verleden zo snel mogelijk af te lossen.

Een eigen sportaccommodatie behoort

alleen dan tot de mogeli;kheden, als

er een partij gevonden wordt met vol-

doende liquide middelen en die zelf

ook van de hal gebruik kan maken.

ZÀKEN

De activiteiten van de Business

Sociëteit, waar de partners, bestuur en

team elkaar kunnen ontmoeten, heb-

ben zich geheel naar verwachting ont-

wikkeld. Wat vooral heel goed werkt is

dat het een niet te grote Buslness
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fheo Vriezen

"Zoeken naar talent uit regio"

Directeur Jos Tiemessen (links) met de Raad van Bestuur:
vlnr Ed Jansen Venneboer, Jan Dekker en Theo Vriezen

Sociëteit wordt. Alleen zo hebben de

partners de gelegenheid elkaar te

leren kennen en tot zaken te komen.

Dan levert het de mensen die geld in

poQofo§J[p Orion willen stoppen ook

het verwachte rendement op.

Geweldig vind ik ook de betrokken-

heid van alle medewerkers. Dat blijkt

telkens weer als le de vri.lwilligers

spreekt op de gezellige medewerkers-

avonden.

De STO heeft met directeur Jos

Tiemessen tot n! toe voortreffelijk

werk verricht. Voor mij als kersverse

voorzitter is het een geweldige

uitdaging om daaraan sturing te

mogen geven.'

Joop Burgers blikt tevreden terug

Met ingang van dit seizoen neemt Theo Vriezen het voorzitterschap van de

Stichting Topvolleybal DoOoCTSTAP Orion over van Joop Burgers, die deze

functie een kleine twee jaar met veel plezier bekleedde.

Joop Burgers zorgde met het STO dat poQefo§ltrp Orion na de crises van

twee Jaar geleden overeind bleef in de subtop, " Dat heb ik natuurlijk niet

alleen gedaan, Zowel de raad van bestuur, directeur, management en vele

vrijwilligers hebben uitstekend en enthousiast werk verricht omdat alle

neuzen dezelfde kant op stonden. Zo kon in deze moeizame constructieve

periode veel tot stand gebracht worden," verklapt de gaande voorzitter.

Joop Burgers wil zi.ln vertrek nog kort toelichten: Toen ik werd aangezocht

voor de stichting werd me beloofd dat het werk één avond per week in be-

slag zou nemen. Nou, dat kun je dus wel vergeten.Daar komt heel wat meer

bij ki.1ken. lvlaar ik ben van mening dat je voor een vereniging - ik volleybal-

de zelf een kleine 25 jaar- op een ander gebied best wat terug mag doen".

De vertrekkende voorzitter vindt wel dat er een tijd van stoppen is. "lk ga binnenkort na een lang, arbeidzaam

leven met pensioen en dan is het een hele plezierige gedachte dat je niet meer agenda gebonden bent. Bovendien

heb ik steeds verkondigd dat een'jonge'vent het voorzitterschap moest overnemen. Nou die is met Theo Vriezen,

vier maanden jonger, gevonden. Dus, kan ik met een gerust hart vertrekken, ïheo heeft een volleybalverleden en

kan binnen IoQofo§l,Ap Orion voor de toekomst een juiste visie neerleggen. Daarbij wens ik hem en allen binnen
poQofo§lfip Orion veel sportief succes.

Joop Burgers: Sportief succes

D.O.C.STAP ORION
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De overeenkomsten en het juiste gevoel hebben er toe geleid dat ORION en

DoOoCTSTAP vanaf I augustus 2004 samen vorm geven s3n poQofo§fflp

ORION. Algemeen directeur Geert Teunissen gelooft heilig in de samenwerking

met de Stichting Topvolleybal Orion en de vereniging Orion.

Het DOC floreerde.laren lang als secretaresseopleiding die in de loop van de tijd

steeds meer dag- en avondopleidingen aanbood op het gebied van

Automatisering, Secretarieel, Talen, Financieel en Management en communi-

catie. De samenwerking met het Graafschap College heeft er toe geleidt dat er

sinds 1 .lanuari 2004 gewerkt wordt onder de naam D.O.C.STAP.

Ruim 55 jaar is DoOoCoSTAP bezig met het continue ontwikkelen en verbeteren

van de diensten in een zich snel ontwikkelende maatschappij.

D.O.C.STAP ORION
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D. O. C. STAP

DTOTCoSTAP heeft een uitgebreid

producten en dienstenaanbod op het

gebied van:

. Opleidingen (dag en

avondop leid ingen )
. Trainingen en consultancy

. Vakopleidingen

. Begeleiding

. Diag nose/assessment

. Sociale activering en reintegratie

Alles gericht op het ontwikkelen van

de aanwezige talenten bil de mensen.

Op docstap.nl vindt u uitgebreide

informatie over het dienstenpakket en

kunt u de gratis studlegids aanvragen

of bel 0314 36 86 00.

Ook de samenwerking met het regu-

liere onderwijs is geboren uit de ge-

dachte: lt4aak gebruik van de aanwe-

zige talenten binnen de verschillende

organisaties.

Samenwerken om de klant te laten

win nen.

Kwaliteit leveren is het enige bestaans-

recht. D.O.C.STAP is dan ook zeer

content met de hoge plaats op de

ranglijst van het CEDEO. Die organi-

satie erkent maar een klein deel van

de duizenden cursus- en trainingen-

aanbieders in het land en houdt

geregeld tevreden heidsonderzoe ken

onder de klanten en relaties.

)oQofo§l,AP hoort bij de selecte

groep met tevreden klanten. Als

aanbieder dien je rekening te houden

met de snel veranderende wensen en

eisen van de klant.

Ook DoOoCoSTAP ORION zal net als al

hun relaties hard moeten werken om

de klanten (lees toeschouwers)

tevreden te houden. De komende

jaren verwachten we goed voileybal,

een enthousiast publiek, topsport-

klimaat en successen. Het bli.lft mooi

in de Achterhoek.

D.O.C.STAP ORION
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Ambities liggen hoog

"D.Q.Q.STAP Orion moet
kwaliteit waarmaken"

Appie Krijnsen (44) is de nieuwe trainer/coach van het herenteam yap poQofoSTAP Orion.

Zijn staat van dienst mag er zijn. Hij is docent NeVoBo-opleidingen (sinds 1992) en mental

trainer van de talenten van de Nationale Volleybal School. Ook schreef hij boeken over

volleybal. Zijn trainersloopbaan begon in 1991 bij de eredivisiemannen van TDK/Brevok

(Breda). Met de vrouwen van Riom werd hij kampioen van Frankrijk en bereikte hij de

kwartfinale van de Europacup I. Succesvol was hij ook met de vrouwen van Bonduelle VVC

Vught: twee keer landskampioen, twee keer bekerwinnaal drie keer de supercup en drie

keer deelname aan de Champions League. Met de heren van Piet Zoomers/Dynamo werd

hij tusssen 1998-2000 landskampioen en bekerwinnaar en bereikte hij een vierde plaats in

de champions League. Met Amber Antwerpen (heren) werd tussen 2000-2002 de

bekerfinale gehaald en deelname aan de cEV-cup afgedwongen. ook was hij bij de

zuiderburen tijdelijk bondscoach. Voor de Belgische bond schreef hij een

topsportbeleidsplan, voor de KNGU (gymnastiek) en de KNAU (atletiek) businessplannen.

De in Berkel Enschot (Br.) wonende Krijnsen is ook docent sportmanagement aan de

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

De ambities van Appie Krijnsen

rns[ PTQofoSTAP Orion liggen

hoog: "Voorzover ik het kan

inschatten wordt Nesselande 1

en Omniworld 2, maar daarna

wil ik het nog weleens zien.

Vierde is mooi, maar met een

beetje geluk moet een derde

plaats mogelijk zijn. Daar moe-

ten we dus voor gaan.

Belangrijk is dat er geen pun-

ten verspeeld worden tegen de

onderste vijf. Daarvoor heeft de

ploeg teveel kwaliteit. Die kwa-

liteit moet je als team ook

uitstralen."

Apple KrlJnsen

D.O.C.STAP ORION

F.d
i

I

I

I
\

APPIE KRIII{SEN: "Ik hou van kritische spelers" (Foto: Hans G.w. prinsenl



Appie Krijnsen

bestaa n "

"Humor is een belangrijke
factor en de zin van het

Er moet meer dan voorheen met
overtuiging gespeeld worden, vindt
Krijnsen die met veel plezier bij

PeQofo§f[p Orion aan de slag is

gegaan. De indruk die hij bij de

trainingen opdeed belooft volgens

hem veel voor het nieuwe seizoen.

Geloof in eigen kunnen noemt hij heel

belangrijk. Mentale inzinkingen, zoals

afgelopen seizoen, toen D.OTC.STAp

Orion soms onzichtbaar was en dan

meer tegen zichzelf dan tegen de

tegenstander liep te ballen, passen

niet in zijn kraam.

Krijnsen vindt de poQoQosftrp Orion-
selectie duidelijk sterker dan vorig
seizoen toen de Doetinchemmers in

de competltie vijfde werden. "Dat
geldt vooral voor de midas. Die is veel

sterker geworden, er zijn meer

wisselmogel ijkheden, "

SPELVERDELER

Krijnsen verwacht veel van nieuwko-
mer Frank Denkers (ex-Dynamo), die

de positie van spelverdeler inneemt.
De twee kennen elkaar uit hun

Dynamo-tijd. Ze inspireren elkaar,

dagen elkaar volgens Denkers zelfs

uit. Appie Krijnsen is het daar hart-
grondig mee eens. "Frank is geen

gemakkelijke jongen, maar dat mag ik

wel. Ik hou van kritische spelers. De

kracht van een team ligt ook in dur-
ven te praten. We moeten eerlijk en

open tegen elkaar zijn. Daar wordt je
samen sterker van. Niemand zit te
wachten op een stel dooie zoutzakken.

Uiteindelijk beslist de trainer, maar
wel met inbreng van een kritisch
denkend team."

HUMOR

Krijnsen eist alles van zijn spelers,

maar dat gaat op redelijk ontspannen

wijze. De trainingen zijn doorspekt
met grapjes, er wordt hoe serieus het

ook toegaat, nogal eens gelachen.

"Humor is een belangrijke factor en

de zin van het bestaan." Een speler
die op de trainingen na vijftien keer

volhardt in verdedigen op een ver-
keerde positie krijgt met dezelfde

humor een 'boete'van een euro

opgelegd, "Dat gaat net zo lang door
totdat het goed is. Want hij weet
natuurlijk wel waar hij moet staan.

Met al die euro's gaan we dan wel een

keer iets leuks doen."

Zeer te spreken is hij over de profes-

sionele organisatie rond het heren-

team, waarvan ondermeer de uitbrei-
ding van de businessruimte getuigt.
"En dat voor een club die een paar
jaar seizoenen geleden op sterven na

dood was, Chapeau!"
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Foto: Hans C.W. Prinsen
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"[Jitbouw
Topvolleybal gaat

gestaag do or"
,,Wij gaan de komende tijd hard wer-
ken aan de ambiance rond de thuis-
wedstri;den in sporthal Rozengaarde.

Zowel voor de partners als het pu-

bliek. De partners y3n )oQof osJ[p
OR]ON kunnen elkaar komend seizoen
ontmoeten in een flink uitgebreide
vip-ruimte boven de tribune, Naast
het sta-gedeelte bij de bar; komt er
een hoek, waar men rustig met elkaar
kan praten. Ook de bonnenboekjes
worden voortaan in deze ruimte
verkocht.

Voor de kijkers verandert er ook het
nodige. De gemeente heeft de entree
vernreuwd en beter ingedeeld. Zo

kunnen we nu gebruik maken van de
vaste kassa-opstelling. In de hal, vo-
rig seizoen al verrijkt met een nieuwe
speelvloer; is een nieuwe geluidsin-
stallatie gekomen.

Voor de nodige gezellige afleiding in

de pauze, zoals het optreden van de

Streetdancegroep/ zal wederom
gezorgd worden.

We mogen trouwens helemaal niet
ontevreden zi.1n met de aantallen be-
zoekers, Als ik zie dat in een topsport-
hal als die in Rotterdam slechts enkele
tientallen mensen op de tribune
zitten, dank denk ik: in de provincie

heerst er duidelijk meer belangstelling
voor onze tak van sport.

Overigens blijft uitbouw van de ac-

commodatie punt van aandacht. Als

Rozengaarde straks is verzelfstandigd,
dan ontstaan er extra mogeli;kheden

voor permanente reclame en verho-
ging van het plafond tot de interna-
tionale norm.

Wij zullen ons dit seizoen nog dui-
delijker naar buiten gaan presente-
ren. Elke thuiswedstri;d zal worden
voorafgegaan door een fraai opge-
maakte wedstri.ldaan kondiging van

een pagina in het Doetinchems Vizier.

Ook zal er meer aandacht worden
besteed aan de combinatie van top-
sport met de maatschappelijke
carriere. Er zijn afspraken gemaakt
met Helmink Installatie Techniek over
de combinatie van werk en training
door Alex Stein.

Individuele spelers zullen ook zoveel
mogelijk met shirtreclame verschijnen
van het (partner)bedrijf waar ze

werken.

En ja, wensen zi3n er natuurlijk ook,
Zoals een andere opzet van de

landelijke competitie. Schaf de play

Offs af en maak er een nacompetitie
van, verdeeld tussen de hoogste en

laagste vijf teams. En laten we hard
verder gaan met de plannen om de
topsport in de Achterhoek samen te
smeden tot éen organisatie. Dat is de

beste manier om de topsport in deze

streek overeind te houden."

D.O.C.STAP ORION 15

Sttef'ltlng ïopvotteyhaÍ Srion

Sinds l Januari 2003 is zelf-
standíg consultant Jos

Tiemessen (45) in deettijd
directeur, tevens leider van het
managementteam van de

'::StichtiÍg ïopv*tley§5| Giion;,:' "

.Ios heeft in korte tijd veel

werk verzet. Hij bouwde het
partnerschap-idee uit, stelde
de contracten op en werkte in

het algemeen,aan verbetering
van de professionéle uitstra-
ling van,'DrOrCiSïAP ORION. :'

Zijn inzet voor het komende
seizoen: ,rExtra aandacht voor
de combinatie topspori/ car-
rière, uitbouw van de Business

Sociëteit en voor het Topvol-
leybalkaÉ::,natÉurl-k hét :. ,

bereiken van onze Europese

Cup ambitie middels een vierde
plaats binnen ons driejaren-
plan, doch uiterlijk in 2006."



VOO RSTE LLE N

"Goede combinatie tussen werk en volteybal,,
Vier jaar geleden kwam Alex Stein vanuit Israël naar Nederland, Avital Selinger bracht hem in contact met Alcom Capeile er
bij deze eredivisionist kwam de Israëliër drie seizoenen als hoofdblokkeerder in actie.
Alex Stein vond dat er een goed team stond onder leiding van bekwame trainers Marco Brouwers en Arnold van Ree, ,'De

onderlinge relatie was oké en er heerste een prima competitiestrijd. Het was alÍeen jammer dat we steeds net naast de titel
grepen, zowel in de finale van de play-offs als in de bekerfinale',.
vorig seizoen keerde Alex Stein terug naar Israë|, maar dit volleybalseizoen wil de 26-jarige hoofdblokkeerder de midpositie
v31 poQof,oSTAP Orion een extra impuls geven. "Ik wilde terug naar Nederland om bij mijn vriendin te zijn en om hier een
toekomst op te bouwen".

DoOTCTSTAP Orion biedt Stein dit jaar een goede combinatie tussen werk en volleybal. "Voor mij is het erg belangrijk om
naast het volleybal een maatschappelijke carrière op te bouwen". Alex Stein werkt op dit moment bij partner Helmink
Installatie Techniek in Doetinchem als CAD tekenaar en zijn eerste indruk was
positief.

Stein rekent met het Doetinchemse team op goede resultaten. Daarnaast hoopt de
Israëliër dat elke speler individueel ook het beste uit zichzelf weet te halen. ',Het is
nog even afwachten, hoe alles zal verlopen maar mijn wens is dat we een
klassering afdwingen die ervoor
zorgt dat prQofo§J{p Orion volgend
seizoen Europa in gaat".

"Vormgever worden van
een sterk gewijzigd team"
Na tien jaar bij meervoudig lands-
kampioen en bekerwinnaar piet

Zoomers/D uit Apeldoorn strijkt
Frank Denkers het nieuwe seizoen

neer bij !rQofo§l[P Orion. De 1.89
lange spelverdeler moet de vormge-

'.reT worden van het sterk gewijzigde
team. "Positieve geluiden over
poQofo§l{p orion en de wil om volleybal te spelen met jongens die iets willen
bereiken liggen ten grondslag aan mijn keuze.

Verder heb ik bij Piet Zoomers/D getraind onder Appte Krijnsen (1998- 2000). Dat
waren zeer mooie en goede jaren, want Dynamo werd toen kampioen van
Nederland en veroverde de nationale beker. Appie Krijnsen is een uitstekende
trainer die deze groep naar een Europese plek kan sturen. ik zou graag met
DoooCoSTAP orion een keer op Europees niveau willen uitkomen. Dat is een unieke ervaring en zeer goed voor de ontwik<=-
ling van de vereniging en spelers," aldus de analist die vooral prettige herinneringen bewaart aan de Europacup in 2003 er
zijn eerste landstitel. Denkers is van mening dat er met deze groep de komende maanden via hard werken een hecht tear
gesmeed moet worden. "Er is veel talent in deze groep. Alleen moet iedereen zich daar ook bewust van zijn. Het belooft e:-
zeer interessant jaar te worden. Een jaar dat iets moois kan brengen, Als we geen domme pech tegenkomen dan moeten ,.,=
gaan voor de 4de plek, want DeoTCoSTAP Orion mag geen genoegen nemen met een leuke wedstrijd spelen en misschien
winnen. Elke wedstrijd is het gaan voor de volle winst."

16 D.O.C.STAP ORION
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SPELERS

"Een hernieuwde kennismaking"
Zozou je de terugkeer van de in Doetinchem geboren Bas Hellinga kunnen noemen. Na drie jaar professioneel topvolleybal

bij AMVJ, Omniworld in Almere pakt Hellinga zljn studie biologie op In combinatie met topvolleybal. Hellinga, die Orion in

1995 verliet om naar Cito Zeist te gaan, ziet in DoOoCoSTAP Orion de juiste uitdaging: het maximale uit zichzelf en het team

te halen."Ik was op zoek naar een ambitieuze club, die op een professionele manier met volleybal bezig is. DoOTCTSTAP

Orion is de laatste jaren, voor zover ik dat heb kunnen zien, sterk vooruit gegaan in organisatie en prestatie. Daarnaast

hebben ze de doelstelling om dichter naar de top van Nederland toe te groeien en eventueel Europees volleybal naar

Doetinchem te halen, Deze doelstelling sprak mlj zeer aan en ik wil daar erg graag aan mee werken. Daarnaast heb ik

natuurlijk mijn hele jeugd bij Orion gespeeld en dat geeft toch iets extra's; het is toch nog een beetje je "ouwe cluppie", licht

Bas Hellinga zijn terugkeer toe, Bas denkt bovendien met plezier terug aan de vele jeugdkamploenschappen met Orion in

zijn eerste volleybaljaren. "We hadden hier een erg leuke jeugdteam met goede trainer/coaches waarmee we heel veel plezier

en goede prestaties hebben gehad." Verder staat mij van vroeger de compleet afge-

laden Sporthal Rozengaarde bij, in de tijd dat Orion in de top van Nederland mee-

draaíde en Europees volleybal speelde (jaartal vergeten, maar in het team speelden

o.a. Fred Wellink, Pim Raterink, Gerard Wesselink), Erg lang geleden dus! De

mooiste volleybalprestatie is voor de huidige Utrechtenaar het landskampioenschap

met Omniworld in seizoen 2001-

2002 en de derde plaats In de Final

Four Top Teams Cup.

Hellinga verwacht dit jaar een
poQoQo STAP Orion dat kwalitatief
goed volleybal kan spelen, Samen

met strijdlust, enthousiasme en

wilskracht ligt een mooi seizoen in

het verschiet, waar zowel het team

als ook het publiek van zal genieten.

"Hoger niveau en op de
training echt iets |eren"
Begin mei contracteerde

DoOTCoSTAP Orion de jeugdige

Itamar Stein op advies van zijn

broer Alex Stein. Door de

enthousiaste verhalen van de

jongere telg komt Alex eveneens

naar Doetinchem met het gevolg

dat beide broers dit seizoen voor

het eerst samen ln de

Nederlandse competitie uitkomen.

Itamar Stein wil in de Nederlandse competitie het volleybal nog beter onder de

knie krijgen door op een hoger niveau te spelen. "Van Alex hoorde ik dat het

niveau in Nederland hoger is en dat je op de trainlngen echt iets leert".

Op twaalfjarige leeftijd kreeg Itamar Stein de eerste volleybalbeginselen

aangeleerd, speelde inmiddels op verschillende posities, vindt zich een allrounder hoewel de voorkeur uitgaat naar mid.

In Israël gaf Steln training aan jongensteams, een activiteit die hij bij D.O.CTSTAP ook oppakt. De tot nu toe mooiste

herinneringen bewaart Stein aan de kampioenschappen In zijn geboorteland Israël: drie keer landskampioen en twee keer

bekerkampioen.

De overstap p33; poQofrSTAP Orion ziet de Israëliër als een leerproces waarbij het team goede resultaten moet gaan

halen. Naast het volleybal zal Itamar Stein d.m.v. scholing proberen de Nederlandse taal zo snel mogelijk machtig te zijn.

D.O.C.STAP ORION t7



HEREN

t',ffiF
*§ffi
Io.o 

c srirr

:r
tD

D.C

De bc

§ $ í- :téF

-==Ir{',

I

r*t
-.G^ fr

n)

rl'



EREDIVISI E
a,': t ',ii..;'

I
i,C. STAP

trlooruit
Ë

te slo,p

rr.$ *trà?
', 

{;i d. tïAF
i.st.tl',li:

Etre%ryff;"Ë
lï

I
,

-K

M{,ffii



l

"Duidelijk andere ambities',
Tweede spelverdeler Jelle van Gurp, student Communicatiewetenschappen en
Filosofie heeft in zijn tweede seizoen bij D.oocoSTAp orion duidelijk andere
ambities. "Het vorige seizoen moest ik wennen aan het hogere niveau, het was
een leerjaar maar dit seizoen wil ik als tweede spelverdeler een grotere bijdrage
gaan leveren.

Het was jammer f,3[ poQrfesrAp orion het afgelopen seízoen niet alles uit de
ploeg kon halen door onderbezetting van een aantal posities en een wat
haperende communicatie. Dit mag geen tweede keer gebeuren, aldus de
Nijmeegse student."
van Gurp vindt dat al voor de vakantie een frisse start is gemaakt met een
nieuwe trainer en dat nieuwe spelers de selectie sterker hebben gemaakt. "Ik
ken niet iedereen persoonlijk, maar vooralsnog lijkt het erop f,st preoeosf{p
orion wel eens verrassend goed het komende seizoen zou kunnen meedraaien
in Nederlandse eredivisie. Aan die nieuwe "swung" wil ik graag het een en ander
bijdragen. "

VOO RSTE LLE N

"Vaste waarde worden
Het achterhoekse volleybalklimaat bevalt de uit oost Zaan afkomstige passe-
loper goed, want de in Apeldoorn woonachtige sombroek begint aan zijn derc=
seizoen bij de Doetinchemse eredivisionist,
"De afgelopen twee jaar heb !k het goed naar mijn zin gehad en zie dat de clr:
- net als ik - vooruit 1ryi1. prQofrstap orion is serieus bezig om langzamerharc
een vaste waarde in de eredivisie te worden. Bovendien wil het team elk jaar
een stap voorwaarts zetten."
sombroek heeft er met de'nieuwe'groep vertrouwen in dat het onderling en c:
volleybalgebied zal klikken. De Apeldoorner kent trainer/ coach Appie Krijnsen
uit zijn Piet Zoomers/D tijd en vindt flst [oeefostap orion opnieuw een traine-
met ambitie heeft aangetrokken,
Naast volleybal volgt sombroek een opleiding bewegingsagogiek. ',Dat betekei.:
voor mij's morgens naar school en van daaruit door naar de training. Het zijn
lange dagen, maar het bevalt me goed, Ik reken op een mooi seizoen en heb 

=-in ieder geval weer zin in!"

"Meer speeltijd krijgen''
Ties Lubberdink begint aan zijn derde seizoen bij D.ooC.srAp orion. Na een
seizoen vol blessureleed waardoor het grootste deel van de competitie verlorer
ging, hoopt de diagonaalspeler dit seizoen een kans te krijgen en een vaste
basisplek af te dwingen.

Ties werkt momenteel bij Nijha in Lochem en woont sinds kort in Doetinchem.
Deze zekerheden geven Lubberdink de nodige rust.
De 2,10 meter diagonaalspeler die op zijn achtste bij Avanti Lochem de eerste
volleybal beginselen leerde en op l2-jarige leeftijd naar BVC Barchem verkaste
rekent dit seizoen zonder blessureleed meer speeltijd te krijgen en daardoor een
nog betere volleyballer te worden met een vs6; poeof,osïAp orion grotere
waarde dan de afgelopen twee seizoenen, waarvan het eerste een seizoen was
van leren, wennen aan het niveau en vooral veel trainingsuren maken,

DoOTCoSTAP ORiON
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SPELERS

"Europees volleybal halen" Bas ltf,allevangsl
"Dit jaar een stapje hoger moet een te nemen horde zijn. De prestatie van vorig
jaar zal verbeterd moeten worden en niet alleen door het team, maar ook
persoonlijk zal het niveau omhoog moeten. De ambitie om Europees volleybal te
halen is uitgesproken en het is aan ons om die doelstelling te verwezenlijken',,
zegt de libero met ssp poQofoSTAp orion volleybalhart. Mollevanger begint zijn
dertiende seizoen bij de Doetinchemse eredivisionist en acteert inmiddels 9 jaar
op het hoogste niveau.

"Vorig seizoen was Drorc.STAP orion op de goede weg, maar kon het team een
uitstekende eerste helft geen goed vervolg geven. Dit seizoen moet met de
'nieuwe' groep dlt karwei wel te klaren zijn,
Hoofdsponsor DoOoCoSTAP, enkele kwalitatief uitstekende spelers en natuurlijk
Appie Krijnsen als nieuwe trainer/coach hebben nog voor de start van de
competitie gezorgd voor een behoorlijke verandering. Des te meer verheug ik
me op het komende seizoen. Strijdvaardigheid en onverzettelijkheid zullen onze
kracht moeten zijn. Dit moeten we ook uitstralen naar het publiek. Daar doe je
het uiteindelijk allemaal voor", vindt Mollevanger,

"Linker rijtje"
"Als jongen van 17 ki;k je tegen volleybal in de eredivisie op. Zeker als je zelf in
de 2e divisie speelt. omdat er voor mij nog heel veel te leren viel en nog steeds
te leren valt, koos ik 3,5 jaar geleden voor de overstap naar Doetinchem. I\4ijn

eerste seizoen was moeilijk omdat ik conditioneel een behoorlijke achterstand
had. Ik heb het thans uitstekend naar mijn zin." Dat is de reactie van de
volleyballer uit warnsveld die zijn draai bij loeofosl{p orion gevonden heeft.
Sikking heeft veel baat gehad bij de invoering van de middagtraining.
"Mijn levenspatroon ziet er nu veel stabieler uit. Hoewel ik met mi;n werk nog
wel lange dagen moet maken, heb ik mijn rustmomenten wel hard nodig. Ik kijk
positief terug naar het vorige seizoen, een seizoen met pieken en dalen, maar
met momenten waarop je ontzettend veel leert. Ik verwacht dit seizoen een
betere klassering dan het afgelopen jaar. D.o.c.STAp orion heeft een grotere
bezetting op verschillende posities dan het afgelopen seizoen. Ik kijk daarom
met een schuin oog naar het linker rijtje.'

"Daadwerkelijk voor plaats vier"
Goran Aleksov begint aan zijn derde seizoen in Doetinchem en speelt graag voor
DoorcoSTAP orion, omdat de eredivisionist ieder jaar een sterker team op de
been wil brengen.

Volgens de Macedoniër was het afgelopen seizoen erg wisselend. Aleksov:
"loQof,o§ffiP orion haalde slechts enkele wedstrijden een goed tot redelijk
niveau, maar het komende seizoen verwacht ik duidelijk meer. De eerste
plezierige trainingen beloven veel goeds, Mogelijk gaat D.oofoSTAp orion nu
daadwerkelijk voor plaats vier." Aleksov, de Nederlands taal dankzij het
Graafschapcollege redelijk machtig, bedient zich nog vaak van het Engels. ,'De

Nederlandse taal is leuk, maar ontzettendllll!!! moeilijk voor mij, mijn vrouw
Marija heeft er veel minder problemen mee',.

Goran kijkt met plezier terug op het wlnnen van de Ratio cup. ,'Ik wil iedereen
bedanken die op mij gestemd heeft. Met verve hoop ik mijn titel te verdedigen,"

rl0@

Goran Aleksov

DoOoCoSTAP ORION



M ed ische staf

Een ingespeeld team

De medische staf van DoOoC.STAP Orion (sportarts Rob van Zoonen,
fysio- en manueel therapeut Bob Raterink, de sportmasseurs/
verzorgers Rinze Reinbergen en Bert Broens) is een hecht op elkaar
ingespeeld team.

sportverzorging, intensieve begeleiding, is een must bij een volleybalteam dat
op topniveau acteert. Regelmatig overleg, in de vorm van maandelijkse staf-
besprekingen, keuringen, het bijhouden van medische rapporten en prestatie-
gegevens geven de mate van professionaliteit aan.

Voor deze'vrijwilligers' staat vooral een goede sfeer en plezier voorop, plezier in
het zien winnen van je team; plezier na geslaagde comblnaties; plezier tijdens
de training; plezier in de sportkantine na het zoveelste drank.]e en nog meer
plezier als je de rekening ziet!!!
De medische staf verwacht dit seizoen minstens een vierde plaats in de eind-
rangschikking.

Die plek betekent Europees volleybal, geen eenvoudige opgave maar een doel
dat het gehele team zich stelt. Blessures kunnen roet in het eten gooien. De

medische staf hoopt daar zoveel mogelijk van verschoond te blijven.
In het voorkomen daarvan wordt alles op alles gezet en ondertussen geniet vier
man sterk van de gedreven groep sporters die van plan is iets moois neer te
zette n .

lx
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Ve rkiez in g ste rs pe le r 2AA4

Verki ezi ng maa kt pu bliek
kritischer

ook in het nieuwe volleybalseizoen 2004-2005 organiseert de redactie

van de Mini Expres, het gratis programmablad bij de thuiswedstrijden,

voor de derde keer een eigen verkiezing Ratio sterspeler van het jaar.

Bij iedere thuis (competitie) wedstrijd kunnen spelers punten verdienen

voor de door partner Ratio Druk Doetinchem gesponsorde competitie.

De eerste editie, seizoen 2002- 2003,
bestond de .1ury ult drie vaste en drie

willekeurig gekozen leden. Het afge-

lopen seizoen mochten partners,

verenigingsleden, supporters en toe-
schouwers hun deskundigheid toe-
vertrouwen aan de speciaal ontwor-
pen scoreformulieren. Bovendien werd

al na de eerste wedstri;d op verzoek

van een deskundig deelnemer over-
gegaan op andere verdeling van de

punten om meer recht te doen aan de
prestaties van alle spelers.

Bert Kruisselbrink van grafisch
partner Ratio Druk Doetinchem
overhandigt Goran Aleksov de
wisselbeker

Het werd een spannende verkiezing

met voortdurend wisselende koppo-

sities. Tildens de laatste drie thuis-
wedstri;den sloeg Goran Aleksov toe

en onttroonde Justin Sombroek, de

winnaar van het eerste seizoen.

Een kleine honderd personen ver-
trouwde regelmatig ztln/haar punten

aan het scoreformulier toe. Het viel

op dat een drietal dames: Jeanne

Broens (Doetinchem), Antoinette
Hofland (Doetinchem) en Nienke

Vriezen (Zelhem), nagenoeg alle wed-

stri;den het formulier inleverde en dat
vooral de ;eugd bij die verkiezingen

een duideli;ke voorkeur uitsprak voor
winnaar Aleksov.

WT§SELSEKER

Na afloop van de play off wedstrijd

tegen VC Zwolle werd Goran Aleksov,

de terechte sterspeler van het .1aaq

een prachtige volleyballer op stan-
daard overhandigd met de daarbij
behorende wisselbeker en bloemen.

Die uitreiking kwam voor rekening

van Bert Kruisselbrink van partner

Ratio Druk Doetinchem.

Ook Nienke Vriezen werd in de bloe-

metjes gezet. Zij won als trouwste

Nienke Vriezen en Goran Aleksov
werden in de bloemetjes gezet

inzendster de door Ratio beschikbaar
gestelde publieksprijs.

Nienke, 22 lentes jong en studente
sociaal - ;uridische dienstverlening

beloonde het karakter van Goran

Aleksov, "Vooral de positieve inbreng

van Aleksov viel mij op. Ook als het

minder goed ging, Door het invullen

van het scoreformulier ben ik veel

kritischer naar de spelers gaan

ki;ken", was haar reactie na afloop.

D.O.C.STAP ORlON
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directeur Plantina Vitamines

belangrijk"

t'D.O.CoSTAP Orion is 'n streekclub, dat is

Plantina is zowel bij de vereniging als de stichting Topvolleybal poeoeosfffp

shirtsponsor, Het eerste herenteam draagt het logo bescheiden op de mouw, het

eerste damesteam heeft de naam voluit op het shirt. plantina is een merknaam

van The Ortho Company in Gendringen, die vitamines-, mineralen- en

voedingssupplementen op de markt brengt.

"Gezonde mensen gezond maken. Dat
is het parool van ons bedrijf", zegt
Elsedien de Groot, directeur van de
Ortho Company. "Daarbij gaat het
niet alleen om de Orion-heren, die op
dit moment in de Nederlandse top
spelen, maar om de breedtesport. Dus
om de hele verenlging Orion. Noem
het maar maatschappelijk onderne-
men, want het stoelt op maatschap-
pelijke betrokkenheid." Ze draagt de
sport, in het bijzonder die in Oost-
Nederland, een warm hart toe. Ze
woonde lang in Velp, leerde daardoor
de streek kennen, en deed veel aan
sport, met name tennis.

GOEDE NAAM

De eerste contacten met Orion date-
ren van de zomer van 2003, maar
Plantina had toen net toptennisser
Sjeng Schalken gecontracteerd, Dus
het was 'nll even niet'. Rond kerst van
dat jaar kwam het toch rond. Orion-
voorzitter Wim Dieleman trok De

Groot als sponsor over de streep.
"Ach, ik had al langer een zwak voor
volleybal en Orion komt uit de
streek", zegt ze. "Die streekgebon-
denheid en de nieuwe aanpak bij de
stichting Topvolleybal, die me veelbe-
lovend in de oren klonk, gaven de
doorslag. Ik weet dat Orion een goede
naam heeft, Pierre Mathieu had me al

eens op de Doetinchemse club gewe-
zen toen hij trainer was van de natio-

nale damesselectie. Pierre schafte
voor de dames onze Plantina-
producten aan."
De vorig seizoen lang uit de roulatie
zijnde Ties Lubberdink ondervond als
eerste de heilzame werking van het
gebruik van vitaminepreparaten. Hij
had de ziekte van Pfeiffer, kreeg een
hoge dosering vitamine C (elk uur een
tablet) en kon binnen twee weken de
training hervatten. Mr. E.B.J. de
Groot, ze is van oorsprong gezond-
heidsjurist, begon tien jaar geleden

met The Ortho Company. Haar levens-
partner dr. Gert Schuitemaker, van
oorsprong apotheker, ontwikkelde de
formules. Beiden raakten steeds meer
overtuigd van het belang van het
gebruik van vitamines en voedings-
supplementen omdat in veel voedsel
minder voedingsstoffen zitten dan
vroeger. "Zie de toegevoegde vitami-
nes als compensatie voor bijvoorbeeld
de groentes zonder voedingswaarde.
Vooral sporters hebben er belang bij
omdat ze veel zweten. Daardoor gaan

snel waardevolle stoffen verloren
voordat ze door het lichaam worden
opgenomen. "

ALLEDAAGSE LEVEN

Maar het gaat niet alleen om sportbe-
oefenaars. De producten van The
Ortho Company zijn in de eerste
plaats bedoeld voor iedere Nederlan-
der die iets aan zijn gezondheid wil

Ondertekening overeenkomst
topsport en breedtesport van
DoOoCoSTAp Orion

doen. Dat kan zijn: thuis, op school,
op het werk of gewoon in het
alledaagse leven. En zelfs in de ge-
vangenis. Voedingssupplementen
kregen dit jaar landelijke pubticiteit
door een Brits onderzoek naar het
verband tussen voeding en agressie
van gedetineerden. Aangetoond werd
dat het dagelijks slikken van een
multivitamine met míneralen en vier
capsules met vetzuren bij de gede-
tineerden tot een sterke daling van
gewelddadig gedrag leidde. Gert
Schultemaker tipte als hoofdredacteur
van het tijdschrift Ortho het ministerie
van justitie en dat wil het (Britse)
onderzoek nu introduceren in

Nederlandse gevangenissen.

Elsedien de Groot komt nog met een
ander voorbeeld. Jeugd die door het
veelvuldig en eenzijdig gebruik van
junkfood en te weinig beweging vaak
veel te dik is en al op jonge leeftijd
kampt met gezondheidsklachten.

"Omdat ze niet verzadigd raken en

maar door blijven eten met alle
gevolgen van dien. Als.1e goede
voedingsstoffen en goede vetten tot je
neemt en dat aanvult met een
verantwoord vitaminegebruik voor de
voedingsstoffen, die niet in het
voedsel zitten, kan er niet zoveel mis
gaan. Kijk, als wij die jeugd als
sponsor via de sport ook nog tot meer
beweging kunnen stimuleren zijn we
op de goede weg."

27D.O.C.STAP ORION
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Helmink installatie Techniek beheerst
alle disciplines van het installatievak en past
deze toe in alle voorkomende bouwprojecten.
Kijk op www.ht-installatie.nl voor alle informatie.

Helmink installatie Techniek
Doetinchem (03.l 4'l 3lOFabriekstraat 30

Werk en topvolleybal ideale combinatie
Bouwen aan een maatschappeli;ke carrière samen met topvolleybal. Dat is een ideale combinatie, Deze mogelijkheid

krijgt Alex Stein, de nieuwe midaanvaller y3p !oQrfoSTAP Orion, bi.l Helmink Installatie Techniek in Doetinchem.

Als technisch tekenaar werkt de Israëliër inmiddels bij het Doetinchemse bedrijf op de ochtend parttime. Daarna

komen de middagtrainingen. Op die manier wordt naar een luiste arbeid-rust verhouding gezocht. "Een avontuur

voor alle betrokkenen," vertelt directeur Joop Helmink, "maar gezien de prima topsportmentaliteit van Alex Stein

voor ons een uitstekende werknemer waar Helmink Installatie Techniek optimaal gebruik van wil maken".

Joop Helmink: "Ondernemen is net als topport bedrijven. Helmink Installatie Techniek zal er alles aan doen de

bijzondere samenwerking met de midspeler sr"t !oQofo§TAP Orion tot een succes te maken. Helmink Installatie

Techniek heeft er het volste vertrouwen in. Daarom is ons bedrijf ook Sterpartner geworden van de Business

Sociëteit v3p )oQofoSTAP Orion."

Helmink Installatie Techniek is een bedrijf dat alle disciplines van

installatietechniek (verwarming, ventilatie, beveiliging, elektra en

loodgieterswerkzaamheden in huis heeft.

Daarnaast opereert het gelijknamige bedrijf Helmink Woontechniek B.V

met vier gespecialiseerde woonformules: Baderie voor Badkamers, Haard

& Schouw, Keukenkring en de Helmink Installatieshop.

Maandagavond 11 april 2005 is Helmink Installatie Techniek

gastheer van een Business avond van DoOoCoSTAP Orion. Voor

leden van de Business Sociëteit is dat een uitgesproken

mogelijkheid de veelzijdigheid van het bedrijf te leren kennen.

28
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Business to business

Busi ness Sociëteit D.O.C.STAP
Orion trekt volle bak

De ondersteunende partners van de

Stlchting Topvolleybal Orion ontmoe-

ten elkaar eenmaal per kwartaal in

informele sfeer. Gekozen wordt

meestal voor een locatie op het

bedrljf van één der partners.

ln een soort van driesetter wordt aan

avondvullend programma aangebo-

den. Meestal een bedrijfspresentatie,

een kijkje in de keuken van het

bedrijf en een gastspreker, Vervolgens

wordt de avond in informele sfeer

afgesloten, waarbi.l de partners elkaar

kunnen ontmoeten en desgewenst

zakelijke contacten leggen en onder-

houden.

Natuurlijk zijn ook de selectie en de

stafleden altijd bi.l deze evenementen

aanwezig en herkenbaar in de outfit

van Piet Zoomers lvlode.

Het voorgaande seizoen werden de in

totaal vijf avonden van de Business

Soclcieit steeds uitstekend bezocht.

I * ::- 'ndruk te geven: tijdens de

= 
..' . .: - Dczon Bouwtechniek bij-

.C:-::=: :-::= J::: Albe-da, teCh-

nisch dlr-ecle :: O vmpische

volleybalde egai e - 1996, de kansen

voor Orion toe Hr.1 acntie de steun

van het bedrijfsleven voor een top-

team onontbeerli.lk.

De avond bij Ubbink Nederland BV in

Doesburg stond in het teken van de

introductie van de nieuwe hoofdspon-

sor Protect Eye. Te gast van Technisch

Handelsbureau Rensa in Didam speel-

de schaatscoach Erik Hulzebosch een

belangrijke rol. Hij legde een interes-

sante Iink bloot tussen de individuele

speler en het belang van een sponsor.

ERICA TERPSTRA

Volle bak was het vervolgens uiter-

aard vanwege de aanwezigheid van

sport- en politiek troíee Erica Terpstra

tijdens de businessavond in schouw-

burg Amphion te Doetinchem. Velen

hadden reikhalzend uitgekeken naar

het optreden van de extraverte voor-

malige zwemkampioene en staatsse-

cretaris. En ze kwamen niet voor

niets: Erica hield een speech als een

wervelwind. Boeiend en geestig van

het eerste tot het Iaatste moment.

En, alsof het allemaal niet op kan,

wist modekoning Piet Zoomers met

zijn geestige praatje over de opbouw

van zi.1n bedrr;f de vele aanwezigen

een uur ang aan zich te binden.

VIP.RUIMTE
Gesterkt door het succes van het

vorige seizoen is de stichting van plan

de partners opnieuw een aantal

interessante en leerzame avonden aan

te bieden.

En uiteraard vertrouwt de stichting

erop wederom vele leden van de

Business Sociëteit te mogen begroe-

ten in de VIP-ruimte tijdens de thuis-
wedstrilden in Sporthal Rozengaarde.

Daarnaast is er ook dit seizoen weer

het Orion Buffet. Voorafgaand aan

elke thuiswedstrijd vindt dit buífet
plaats in het Hart van Doetinchem.

De nieuwe trainer Appie Krijnsen zal

er telkens een voorbeschouwing

geven op de wedstrijd van die avond,

Deelname aan dit buffet is alleen

mogelijk na opgave aan het Hart van

Doetinchem.

DoOoCoSTAP ORION

Businessavond hij Piet Zqömers

Businessavond in Amphion met
Erica Terpstra

Businessavond bij Hart van
Doetinchem

.V.aef irlËerÍ?latie ever de

§usiness §eciëte?t,:kan:: rtren

contact opnemen met:

Directeur Jos Tiemessen

telefoon 06 - 5154 1526

ffi
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Protect Eye Nederland verder als Toppartner

Het beveiligingsbedrijf Protect Eye Nederland uit de Meern

blijft DTOoC.STAP ORION trouw als toppartner.

Na het afgelopen seizoen 2003-2004 als Hoofdpartner te

hebben gefunctioneerd kan het bedrijf terug zien op een

enorme toename van haar naamsbekendheid in de regio

Achterhoek. De insteek zal blijven economisch succes te

boeken in de Regio Achterhoek op het gebied van beveiliging

op al haar facetten,

De directie van het beveiligingsbedrijf is daarnaast een fervent

supporter geworden van het Topvolleybal In Doetinchem en

sloeg bijna geen wedstrijd over.

Vanuit de Stichting Topvolleybal Orion is een gemeende

waardering op zijn plaats voor de wijze waarop Protect Eye

Nederland het Topvolleybal heeft ondersteund en dit ook in de

toekomst zal blijven doen.

DOZON-UBBINK-RENSA

De bekende drie bedrijven die al jaren lang het volleybal ondersteunen

kunnen niet vaak genoeg genoemd worden. Vanaf de periode van het

interim bestuur medio 2002 hebben de directies van de drie genoemde

bedrijven vertrouwen gegeven aan de nieuwe mensen welke de kar

gingen trekken binnen zowel de vereniging als de Stichting.

Om de financiële problemen vanuit het verleden het hoofd te kunnen

bieden is een plan opgesteld, dat de totale schuldsanering in een aantal

jaren moet oplossen.

Zonder de inbreng en financiële ondersteuning van de UBBINK - DOZON

en RENSA was volleybal voor zowel de breedte- en topsport niet meer

mogelijk geweest binnen de huidige vereniging DoOoCTSTAP ORION en

de gelijknamige stichting.

Een bijzondere waardering is ook hier zeker op zijn plaats namens een

ieder die het totale volleybal een warm hart toedraagt.

rt
ubbink

--
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Piet Zoomers, de wereld van Mode

Het kledingbedrijf met o.a. een vestiging in
Doetinchem heeft opnieu\r zorg gedragen dat onze

selectie en staf '.',,eer uniform gekieed zi;n.

Een prima pe.for.ilance voor onze topspelers en

urteraard een crima uitstraling voor het bedrijf piet

Z::-ei-s. Bi.l aile officiële wedstrijden, alsmede tijdens
:: :i-ganisatie van onze Business avonden wordt de

;riforme kleding gedragen.

Op 29 maart jl. hebben de leden van de Business

Sociëteit een bedrijfsbezoek gebracht bij de vestiging
aan de Boliestraat in het centrum van Doetinchem,

waarmee de samenwerking nog eens wordt bevestigd.
Een zeer geslaagde avond mede dankzij de inbreng
van Piet Zoomers zelf, die als gastspreker de

aanwezigen boeide en de geschiedenis van het bedrijf
op een ludieke manier uit de doeken deed.

Steeds beter..!

tva! voelt zich prima

thuis bij de ambities van

DoOoCoStap Orion.

Als reclame- en communicatlebureau streven we precies

dezelfde doelstellingen na als de Achterhoekse

:-edivistonist: steeds beter, steeds mooier, steeds

- -l=' -'l:: 
a s enige doel: de groei van onze klanten

coc- T ::. . a^ eÍectieve reclame en aansprekende

communtca: en dde en,

In de Achterhoek rverken rve onder rneer aan de groei

van Nienhuis, Lovink, Exerion, Rensa, Mecon, |4onday

Productions, AccoN, Arbo Unie en Ulamo,

Publicit**t & Ir{edia

DoOoCoSTAP ORION komend seizoen in het
nieuws via:

Doetinchems Vizier

Achterhoek TV

Optimaal FM 94.7

NOS Teletekst

Web site

1/1 pagina voorafgaande aan

elke thuiswedstrijd

TV opnamen worden één dag na

de wedstrijd uitgezonden

Live uitzending bij alle

th u iswedstrijden

Pagina 645

www. docstap-orion. n I
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Stichting Topvolleybal Orion bedankt al haar

paÍtners. Zij maken het mede nrogelijk het

Topvolleybal in Doetinchem en omgeving verder

uit te bourren binnen de in het beleidsplam

geformu leerde doelstellingen, oB zowet za kel ijl«

als sportief gebied



laarkalender

September 2004

Oktober 2004

07 Do Medew, avond Hart van Doetinchem

09 Za Business Buffet in Hart van Doetinchem

PoQoQo§f[P ORION - VC Omniworld
76 Za Brother/Martinus - D.O.CTSTAP ORION

19 Di Business Buffet in Hart van Doetinchem
poQoQo§fflp ORION - Ortec.Nesselande

30 Za Florie/Vrevok - DoOoCoSTAP ORION

November 2004
04 Do Medew, avond in Hart van Doetinchem

06 Za Business Buffet in Hart van Doetinchem

DoOoCoSTAP ORION - Anker Groep/L
09 Di Business Buffet Hart van Doetinchem

DoOoCoSTAP ORION - Piet Zoomers/D
20 Za Rijnmond Volleybal - poQofo§l[P ORION

27 Za Business Buffet Hart van Doetinchem

DeOoCTSTAP ORION - AA Drink/Capelle

19.30 uur

17.00 uur

19.30 uur
18.00 uur

17.30 uur

20.OO uur
20.00 uur

19.30 uur

17.00 uur

19.30 uur
17.30 uur

20.00 uur
20.45 uur

17.00 uur

19.30 uur

Stichting ïopvolleyba I

D.O.C.STAP ORION
Daetinchem

22 Za Piet Zoomers/D - D.O.C.STAP ORION 19.30 uur

29 Za Business Buffet Hart van Doetinchem 17.00 uur
prQrQo§f[p ORION - Rijnmond Voll. 19.30 uur

Februari 2005

03 Do lvledewerkeravond Hart van Doetinchem

04 Vr AA Drink/Capelle - DoOoCoSTAP ORION

19.30 uur

20.30 uur

1,2 Za Business Buffet Hart van Doetinchem 17.00 uur

DoOoCoSTAP ORION - VC Zwolle 19.30 uur
19 Za VC Omniworld - DoOoCoSTAP ORION 20,00 uur

Maart 2005 (play off wedstrijden)
03 Do Medewerkeravond Hart van Doetinchem 19.30 uur

April 2OO5

07 Do Medewerkeravond Hart van Doetinchem 19.30 uur

Mei 20O5

12 Do lvledewerkeravond (slotavond seizoen)

Hart van Doetinchem 19.30 uur

w ijzi g I n g e n voorbeho ud e n

18

* ;:e n-r o*l 2**€
- . =-- =----a.:-i Hart van Doetinchem

o-r^r(TÀDaPTnNl

-= --. -=..:-"=- *="..a- Doetinchem

QrQr(TSTAP ORION - Brother Martinus
Za Ci--l '.==.= .- -a - I r I o ^oi--) ORION

Januari 2005

06 Do Nieuwjaarsrecei: = -.-. .=- I _=: -:-e^^

08 Za Business Buffer ha't .a- l:=: -:-=*
PoQrQo§f[P ORION - Florie Vrevok

15 Za Anker Groep/Lyc - D.O.C.STAP ORION

19.30 uur

16.30 uur

18.00 uur

20.30 uur
20.00 uur

i9,30 uur

i7,00 uur

19.30 uur
20,00 uur

Ontspannen het seizoen tegemoet
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E red iv is iePro gram ma heren

Competitie indeling voor het
seizoen 2004-2005 is:

1 VC Omniv.rorld Almere

2 Piet Zoomers/D Apeldoorn

3 ORïEC. Nesselande Rotterdam

4 AA-Drink Capelle Cap a/d ls
§ §r$rfr§f{P ORION Doetínchem

6 FlorielVrevok Nieulvegein

7 Brather/Martinus Amstelveen

8 Anker Groep/Lycurgus GronÍngen

9 Rijnmond Volleybal Schiedam

10 VC Zwolle Zwolle

Zateröag 9 oktober 2004

19.30 Piet Zoomers/D - VC Zwolle

20.00 Florie/Vrevok - Brother lYartinus

20.45 Rijnmond - AA Drink/Capelle

20.00 ORïEC.Nesselande - Anker Groep/L

Zaterdag L6 oktober 2O04

20.00 VC Omniworld - Piet Zoomers/D

20,00 Anker Groep/L - AA Drink/Capelle

20.00 ORTEC.Nesselande - Florie/Vrevok

19.30 VC Zwolle - Rijnmond

Dinsdag 19 oktober 2004

faterdag 23 oktober 2004

20.30 AA Drink/Capelle - VC Zwolle

(Vrijdag 22 oktober)

19.30 Piet Zoomers/D - Brother Martinus

20.00 Florie/Vrevok - Anker Groep/L

Zate?éag 3A ak$ber 28A4

20.00 VC Omniworld - AA Drink/Capelle

18.00 Brother Í\4artinus - Rijnmond

20.00 Anker Groep/L - VC Zwolle

15.00 ORTEC.Nesselande - Piet Zoomers/D

(Zondag 31 oktober )
20.00 Rijnmond - VC Omniworld

(Woensdag 3 november)

Zaterdag 6 november 2004

19.30 Piet Zoomers/D - Florie/Vrevok

17.30 AA Drink/Capelle - Brother lVartinus

20.45 Rijnmond - ORTEC,Nesselande

34

16.00 VC Zwolle - VC Omniworld

(Zondag 7 november)

20,30 AA Drink/Capelle - ORTEC.Nesselande

(Vrijdag 12 november 2004)

Dinsdag 9 november 2004

Zaterdag l3 november 2004

18.00 Brother Martinus - VC Zwolle

20.00 Anker Groep/L - VC Omniworld

20.45 Rijnmond - Florie/Vrevok

19.30 Florie/Vrevok - AA Drink/Capelle

(Vrijdag 19 november)

Zaterdag 20 november 2004

20.00 VC Omniworld - Brother lr4artinus

19.30 Piet Zoomers/D - Anker Groep/L

19.30 VC Zwolle - ORTEC.Nesselande

20.00 Florie/Vrevok - VC Zwolle

(Woensdag 24 november)

Zaterdag 27 navember 2AO4

19.30 Piet Zoomers/D - Rijnmond

20.00 Anker Groep/L - Brother Martinus

15.00 ORTEC,Nesselande - VC Omniworld

(Zondag 28 november)

Zaterdag 4 december 2004

17.30 VC Omniworld - Florie/Vrevok

18.00 Brother Martinus - ORTEC.Nesselande

17.30 AA DrinklCapelle - Piet Zoomers/D

20.45 Rijnmond - Anker Groep/Lycurgus

Zaterdag 1l december 2004

19.30 Piet Zoomers/D - VC Omniworld

17.30 AA Drink/Capelle - Anker Groep/L

20.00 Florie/Vrevok - ORTEC.Nesselande

20.45 Rijnmond - VC Zwolle

Zaterdag 18 december 2004

17.30 VC Omniworld - Rijnmond

18.00 Brother Martinus - Piet Zoomers/D

20.00 Anker Groep/L - Florie/Vrevok

19.30 VC Zwolle - AA Drink/Capelle

Zaterdag 8 januari 2005

19.30 Piet Zoomers/D - ORïEC.Nesselande

20.30 AA Drink/Capelle - VC Omniworld

20.45 Rijnmond - Brother Martinus

19.30 VC Zwolle - Anker Groep/Lycurgus

Zaterdag l5 januari 2005

20.00 ORTEC.Nesselande - Rijnmond

(Vrijdag 14 januari)

20.00 VC Omniworld - VC Zwolle

18.00 Brother Martinus - AA Drink/Capelle

15.00 Florie/Vrevok - Piet Zoomers/D

(Zondag 16 januari)

Zaterdag 22 januari 2005

17.30 VC Omniworld - Anker Groep/L

20.00 Florie/Vrevok - Rijnmond

20.00 ORTEC.Nesselande - AA Drink/Capelle

19.30 VC Zwolle - Brother Martinus

Zaterdag 29 januari 2005

20.00 ORTEC.Nesselande - VC Zwolle

(Vrijdag 28 januari)

18.00 Brother Martinus - VC Omniworld

17.30 AA Drink/Capelle - Florie/Vrevok

20.00 Anker Groep/L - Piet ZoomlD

Vrijdag 4 februari 2005

Zaterdag 5 februari 2005

20.00 VC Omniworld - ORTEC.Nesselande

18.00 Brother Martinus - Anker Groep/L

20.45 Rijnmond - Piet Zoomers/D

19.30 VC Zwolle - Florie/Vrevok

Zaterdag 12 februari 2005

19.30 Piet Zoomers/D - AA Drink/Capelle

20.00 Anker Groep/L - Rijnmond

20.00 Florie/Vrevok - VC Omniworld

15.00 ORTEC.Nesselande - Brother Martinus

(Zondag 13 februari)

Zaterdag 19 februari 2005

20.30 AA Drink/Cap - Rijnmond

(Vrijdag 18 februari)

18.00 Brother Martinus - Florie/Vrevok

20.00 Anker Groep/L - ORTEC.Nesselande

19.30 VC Zwolle - Piet Zoomers/D

DoOeCoSTAP ORION



Hoofd pa rtner
!oQofoi-:: l:=: -:^:-

Toppa rtners
- ', Doetinchem---.'-=- E^

-=:- - -<-- -=-:e Sbur€àU RENSA, Didam
-.: l-ea:reveCommunicatie,Doetinchem

-:: -< \ederland BV, Doesburg
P a1:ina Vitamines, Gendringen
Protect Eye Nederland BV, De Meern

Ere Partner
Nefit Buderus BV, Deventer

Grafisch Partner
Ratio Druk Doetinchem, Doetinchem

Auto Partner
Brandon Peugeot, Doetinchem & Zevenaar

Sportkleding Partner
KWD Sport, Doetinchem

Kleding Partner
Piet Zoomers Mode, Doetinchem

Official Sportdrink Supplier
AA DRINK, Utrecht

Sterpartners
KroeseWevers, Doetinchem
Hart van Doetinchem, Doetinchem
Claus Sport 2000, Doetinchem
Helmink Installatie Techniek, Doetinchem

Partners
Rabo Bank, Doetinchem
t"l:.l ti Ratio, Doetinchem
I ::-::ck Reprocentrum, Doetinchem
l- , -:. ::=::. Notarissen Belastingkundigen,
l::-- 1 - ^-5.i^Chem

--:=---:s t-:-::::^ 3V, Hengelo G

Kóu - --- a= -' ,r=

Netterce- Z:^: =- 3- -: 3\,i, Gendringen
Sport caie R.:ze-;a=':: lce: ^c^er.
Ten Hag l',laketaa's. l:e: -:-e-
MVO Projecten, Doerrncnenr

Fitness & Squash centrLrrn oe Fuer, Doetjnchem
Randstad Nederland BV, Doetinchem
Ten Kate & Huizinga, Doetinchem
Aktief Groep, Doetinchem
Telma Staal,'s-Heerenberg
Nijha, Lochem

Stolwijk van de Rakt, Doetinchem

Doetinchems Vizieq Doetinchem
EM Elektrotechniek Doetinchem BV, Doetinchem

Vrienden van ORION
ASG, Auto Schade Gelderland, Doetinchem
Roelofswaard Beletteringen, Doetinchem
Bloemsierku nst Terry Hecker, Terborg
Kort Hout & Bouwmaterialen, Doetinchem
Ree Actief, Doetinchem
Three Engineers, Deventer
Logisch Premedia, Doetinchem
Ubbink-Sesink BV Horeca, Doetinchem
Stichting Aktief, Doetinchem
Muziekhuis Vriese, Doetinchem
Cosmo Trucks, Doetinchem
Cockerits Dakbedekking, Doetinchem
SUMO Doetinchem Bv, Doetinchem
R & I beheer Doetinchem BV, Doetinchem
Magis Marktonderzoek, Aalten
PE Illusions, Zelhem
High Gloss Foliedruk BV, Doetinchem
Bouw- en Aannemingsbedrijf Wensink BV, Doetinchem
Wiggers Assurantiën, Doetinchem
FRAI\4O, Westervoort
Diepvries Doetinchem, Doetinchem
Schadehulp, Zelhem
Terborgse wijncentrale, Terborg
WFP Administratie & Advies, Zelhem
Trip Taxibedrijf, Doetinchem
New York Pizza, Doetinchem
Bruggeman Bouwadviezen, Doetinchem
Rotra Forwarding, BV, Doesburg
Scheffer Badkamers, Zelhem
Hotel Herberg Jan-Rinus Michelbrink, Silvolde
Fred & Douwe, Doetinchem
Monday Productions, s'Heerenberg
Wink Studieboeken, Doetinchem
Bouwbedrijf Boesveld BV, Doetinchem

Doetinchem CompudacAutomatiseringBV,Doetinchem
Educatiepartner Doetinchem BV, Doetinchem
P/Flex, Amsterdam
Coffee for you, Winterswijk
Fotografie Harrie Ligtvoet, Doetinchem
Stadsomroep Doetinchem, Doetinchem
MFB, Module Facilitair Beheer BV, Doetinchem

Boarding partners
Herwers Auto Nissan, Doetinchem
Dekker & Partners, Doetinchem
Coop Supermarkt Geven, Doetinchem
Meijer meubelen, Westendorp
Mennings Schilderwerken, Doetinchem
Amicon, Doetinchem
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fatio drul< doetinchem

Zaàgmolenpad 9 I

7000 AH
Doetinch em
03t4 -39 19 3t

?:,"e,:,H::i#
www.ratiodru

'li:::. Perfect verzorgd drukwerk

is de basis voor iedere bedrijfspresentatie.

.,,,.,= 
H€t is uw visitekaartje en geeft anderen

j , die belangrijke eerste indruk.
il---,
-=I Daarom zoekt u drukwerk

dat de liteit heeft die, bij u past.

Die k it vindt u bii#àtio Druk.

no

ruk pres
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