
Stichting Topvol leybal
poOoQ.STA:P,ORION

Doetinchem



NHO-U!
STO-voorzitter Theo Vriezen :'Groei
van begroting is eerste prioriteit'

Geert ïeunissen; 'poQof o§TAP blijft
nauw betrokken bij Orion'

Appie Krijnsen: 'Bij DoOoC.STAP

Orion gaan professionaliteit en

eerlijkheid samen'

Kort partner nieuws: Dozon, Ubbink
en Rensa

Jos Tiemessen: 'Mannenteam is een
bedrijfstak geworden'

Voorstellen spelers: Goran Aleksov,
Sander Sikking, Frank Denkers en

Vincent Kloos

Voorstellen spelers: Alex Stein,
Itamar Stein, Bas Hellinga en Justin
Sombroek

Teamfoto

Voorstellen spelers: Marvin
Sombroek, Bas Mollevangel Erik

Groenen en Edward Kamphuis

Medische staf ingespeeld team

Kort partner nieuws: Brandon en

Ratlo Druk

Europees volleybal met Martin
Beijer

Business Sociëteit: Leerzame
avonden steeds druk bezocht

Kort partner nieuws: Piet Zoomers
Mode
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Theo Vriezen heeft er een jaar als voorzitter
van de Raad van Bestuur van de Stichting
Topvolleybal Orion (STO) opzitten. Hij noemt
groei van de begroting de'eerste prioriteit,.

"Als ons mannenteam de komende jaren een ietsje
wil doorgroeien, is het de eerste prioriteit om voor
nog meer budget te zorgen."
Theo Vriezen oogt tevreden na zijn eerste jaar als
voorzitter van de Raad van Bestuur y6n loeofosfflp
Orion. Toch blijft de Orion-man in hart en nieren niet
te lang stilstaan bij het verleden. Liever kijkt hij
vooruit. "poQofosfffP Orion is het enige team uit: 
Doetinchem dat op het hoogste nationale niveau en
Europees speelt. Met een relatief geringe injectie van
40 tot 50.000 euro stel je die positie voor de

komende jaren veilig. We gaan er daarbij van uit dat
de begroting daarnaast jaarlijks met vijf procent
omhoog gaat."

Vriezen stelt dat'het de goede kant opgaat,. ,.We

hebben budgetair gezien een nul-seizoen achter de
rug. De begroting is nu verhoogd en is sluitend.
Dat komt ook omdat voor een aantal spelers een

inkomen is gecreëerd door ze een baan bij onze
partners (sponsors) te bezorgen,"

Het genereren van geld voor het topvolleybal in

a n be grotin g D. O
Doetinchem gaat niet vanzelf. Het combineren van
topsport en maatschappelijke carrière voor de spelers
blijkt een goede greep te zijn.
Alex Stein en Goran Aleksov kregen een baan bij
respectievel ij ke Toppartner Hel m i n k insta I latie
Techniek en Toppartner Ubbink Nederland BV allebei
lid van de Business Sociëteit van de Stichting
Topvolleybal Orion.

Zodoende kunnen de spelers ook gemakkelijk afspra-
ken maken over hun werk en trainingstijden. "Als
deze oplossing niet was gevonden, had Alex nu

waarschijnlijk bij Piet Zoomers of een andere topclub
gespeeld", zegt Vriezen. Hij heeft goede hoop dat
waarschijnlijk nog meer spelers aan de slag gaan bij
de partners. "Spelers die voor het grote geld gaan,
zijn bij poQof r§Jffp Orion aan het verkeerde adres,,,
Het uit elkaar trekken van het eredivisiemannenteam
- dat onder de Stichting Topvolleybal Orion valt - en

de vereniging, blijkt volgens Vriezen een onvermijde-
lijke maar vooral nuttige beslissing te zijn geweest.
"Toch had ik gedacht dat stichting en vereniging iets
dichter bij elkaar zouden staan. In de praktijk blijkt
dat je toch allebeije eigen sores hebt. Het is belang-
rijk dat we glashelder naar elkaar toe zijn. Het moet
duidelijk zijn dat twee topteams bij DoOoCoSTAp

Orion een onhaalbare kaart is. Dat kan het einde van

het hele topvolleybal in Doetinchem betekenen."
Vriezen duidt op de situatie van vorig seizoen toen
het vlaggenschip van de vereniging DoOoCoSTAp

Orion, het eerste vrouwenteam, bijna promoveerde

'Eens is het de bedoeling dat D.O.C.STAp
Orion in een echte topsporthal speelt'

naar de eredivisie. Het Doetinchems team was

kansloos in de beslissende wedstrijd tegen Alterno in
Apeldoorn. "De leden van de vereniging willen leuk
volleyballen, maar natuurlijk kan het gebeuren dat de
vrouwen promoveren naar de eredivisie. In dat geval

blijven ze wel onder de vlag van de vereniging die

dan zelf de doelstelling maar moet bepalen of
misschien bijstellen."
Bij de herstart van het topvolleybal in Doetinchem is

beslist dat Orion de voorkeur geeft aan mannen-
volleybal. Er was een stilzwijgende afspraak met
Longa'59 in Lichtenvoorde dat het vrouwenvolleybal
al jaren prioriteit geeft.

De STO-voorzitter zegt dat 'goed communiceren tus-
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,C STAP Orion is eerste prioriteit'
sen stichting en club erg belangrijk is'. "Neem bij-
voorbeeld Plantina, het bedrijf uit Gendringen van de

vitamines, mineralen en voedingssupplementen. Zij

zijn behalve verenigingssponsor ook toppartner van

de Stichting ïopvolleybal Orion waar de mannenere-

divisieploeg onder valt. Dan moet je van elkaar goed

weten waar je mee bezig bent."

'Spelers die voor het grote geld gaan, zijn bij
DcOcCoSTAP Orion aan het verkeerde adres'

Hoofdpartner DoOTCoSTAP gaat bij Orion het tweede

seizoen van het drie.larig traject in. "In de loop van

het seizoen gaan we om de tafel zitten,

Directeur Geert Teunissen van )oQofo§lfip is actief

betrokken en denkt altijd mee. Dat zul je ook merken

bij de eerste competitiewedstrijd op 15 oktober."

Voorlopig spelen de mannen hun thuisduels nog in

sportha Rozengaarde, maar eens is het de bedoeling

dat DrOoCeSïAP Orion in een echte topsporthal -

misschien dan rvel eigendom van de stichting/club -

speelt. "De komst van een topsporthal is slechts

mogeli.lk als v;e een financieel sterke partner naast

De organisatie staat, de lijnen binnen DTOoCoSTAP Orion

worden nog korter "\Ve willen als Raad van Bestuur van de

Stichting Íopvoileyoai Orion bovenop de ontwikkelingen

zitten," zegt voorz itter Theo Vriezen over de wijzigingen.

Vriezen gaat samen met secretaris lan Dekker en Ed Jansen

Venneboer, verant\\oordelijk voor de financiële zaken, het

tweede .laar b.1 oe St cl'tiTg in,

Het bestuur ivordt bij de uitvoerende werkzaamheden onder-

steund door directeur Jos Íiemessen en een management-

team met Erik Veenstra (technische zaken), Gerard Wesselink

(algemene zaken) en Wilfried Holders (nieuwe manager pr.).

Afgelopen seizoen was Frans Thijssen manager financiële za-

ken. Door verandering van werkkring kan Thljssen deze func-

tie niet meer combineren. Met ingang van het nieuwe seizoen

fu nctioneert DoOoCTSTAP a ls bed rijfsbureau. De fi nanciële

administratie komt op het bordje van Gerlon van de Craats te

liggen terwijl Nicolien Rensink voor de secretariële ondersteu-

ning blijft zorgen.

"Alle posities in de Raad van Bestuur en managementteam

zijn goed bezet. Er kan slagvaardig gehandeld worden,"

besluit Theo Vriezen.

Organisatie staat, lijnen nog ko e

ons hebben", voegt Vriezen er nog aan toe.

Hij zegt erg tevreden te zijn over de ontwikkelíng van

de Business Sociëteit. "Eerst vonden we dat die niet

al te groot moest worden. Het blijft overzichtelijk,

maar we willen wel omhoog met het budget. Daarom

zijn we nu bezig met een Club van Honderd. Er zijn

al zestig leden die voor drie jaar tekenen en jaarlijks

duizend euro doneren. Met de businessclub-avonden

blijven we ons enkele malen per seizoen onderschei-

den. Dat is ook nodig, want met De Graafschap en

anderen vissen we in dezelfde vijver,"

Zonder vrijwiligers is DoOoCoSTAP Orion nergens,

weet Vriezen als geen ander. "Toch gaan we de

maandelijkse avond voor de vrijwilligers anders

opzetten. Voortaan komen we wat minder vaak bij

elkaar, maar het wordt wel interessanter", zegt de

man die in 1984 als manager met het eerste

vrouwenteam van Orion kampioen van Nederland

werd. "Dat wil ik nog een keer meemaken, maar dan

met de mannen", dacht Vriezen vorig jaar bij zijn

komst als stichtingsvoorzitter hardop. Voorlopig hoeft

de STO dus niet op zoek naar een nieuwe preses. D

e-_=

.r'§
;k\}i'+

o
F
o
Z

!

ffi

ffia-

tà



Geert Teunissen

Nog meer betrokken kon eigenlijk niet, toch wil
Geert Teunissen er met zijn bedrijf DoOoCoSTAP

als hoofdpartner van de Stichting Topvolleybal

Orion (STO) dit nieuwe seizoen nog enthousias-
ter tegenaan.

Enkele attributen in zijn directiekamer geven aan dat

sport in het leven van Geert Teunissen een grote plek

inneemt. Een elftalfoto van (toen nog) eerste divisie-

voetbalclub Heracles en een ingelijste poster van de

wedstrijd DoOoCoSTAP Orion - VC Omniworld, de

competitiestart van vorig seizoen, vallen daarbij op.

"We waren in het verleden sponsor van Heracles,

maar dat Ieverde niet genoeg rendement op. Dat lag

ook aan ons. Als je gaat sponsoren/ moet je daar

altijd ontzettend actief mee bezig zijn."
prQrf o§f[p, de veelzijdige onderwijsinstelling die is

.:+::===tj=- "

'D.O.CoSTAP blijft heel nauw betrokken bij Orion'
gespecialiseerd in training, opleiding en begeleiding,

heeft er één seizoen opzitten als Hoofdpartner van de

Stichting Topvolleybal Orion (STO) waar het mannen

eredivisiemannenteam onder valt.
"Orion is onze relatiemarketing", zegt directeur Geert

Teu n issen. " M ijn ideeën over partnershi p/sponsorin g

kwamen overeen met die van de club. We zitten op

dezelfde golflengte. De investering halen we er ook

uit. Orion is ons uithangbord, en dat moet mijn hele

tent hieq al het personeel, ook weten. Altijd blijven

denken: hoe schakel je Orion in de meest brede zin in.

Als je niet voor honderd procent gelooft in sportspon-

soring kun je er beter niet aan beginnen."

Geert Terunissen geeft aan dat loQofo§fflp hst

moet hebben van relatiemarketing. "Onze doelgroep

is het bedrijfsleven. Dan kun je lid worden van een

businessclub, zoals we lid zijn bij De Graafschap en

de Huntenkring, maar je kunt ook zelf iets gaan

doen. Als sponsor bij een club ben je redelijk

anoniem, maar als de rest rechts af gaat, sla ik links

af. Dus dacht ik: 'leg die contacten zelf'. Bij Orion zijn

we als hoofdpartner de spin in het web. Laatst stond

in een weekblad dat ik een keer niet aanwezig was

op een sponsorbijeenkomst, Dat was dus nieuws,

want ik ben er altijd. We zijn altijd met een man of

acht aanwezig blj Orion en De Graafschap."

Hlj haalt de 'vier-setter' naar voren/ de bijeenkomst

bij DoOTCoSTAP Orion voor aanvang van doorde-

weekse thuiswedstrijden, Dat gebeurde enkele malen

tijdens de reguliere competitie en de play-offs. "Het

betreft een workshop, waar relaties en partners van

Orion worden uitgenodigd voor een buffet, een top-

volleybalduel en borrel achteraf. We laten de gasten

ervaren wie we zijn en wat we doen, we kleppen wat

af tijdens het buffet, Trainer Appie Krijnsen presen-

teert zich dan op een geweldige manier. Hij komt

'tVilt u vosr een hoofdsponsorschap gaan,

besef dan dat u keuzes moet maken'

even vertellen dat Orion 's avonds gaat winnen en

hoe ze dat doen. Er komen tips over tafel, zo van'let
op nummer zeven van de tegenstander: die valt aan

door 't midden'. En voor je het weet ben je zelf met

coaching, gedrag van mensen, veranderingsproces-

sen en zelfanalyse bezig."

Hoe betrekken we Orion bij onze bedrijfsvoering, is

de altijd aanwezige slogan van de loQofr§ffipptft§.
"Toegegeven, volleybal is een selecte sport maar

Orion blijkt een ijzersterk middel te zijn om relaties
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te verkrijgen", zegl Geert Teunissen die vorig jaar bij

de komst als hoofdpartner als keiharde eis neerlegde

dat ook de club Orion erbij hoorde. "We willen

exposure via het topvolleybal en dan kun je de

vereniging die erachter staat niet laten barsten. Alles,

het hele potentieel, onder één naam. Sport is immers
jezelf ontwikkelen, presteren. De pretentie van ons

bedrijf is ook het ontwikkelen van mensen, op alle

niveaLr's en lagen van de bevolking, We hebben ons-

'Stel concrete doelen voor uw sponsoring en

evalueer deze'

zelf verplicht om hoofdpartner voor meerdere jaren

te zijn en als het naar wens verloopt ga je door. Dat

lijkt me logisch. Het eerste jaar is heel goed gegaan/

hoor ik ook van onze relaties, de bedrijven en de

individuele deelnemers."

DoOoCoSTAP heeft tussen vier en vi.lfduizend deelne-

mers (cursisten). Dat gaat van dag- en avondoplei-

dingen tot trainingen en consultancy, vakopleidingen,

diagnose/assessment, sociale activering en reïnte-
gratie, "We hebben een instituut voor Orthopedago-
gie waar leer- en gedragsproblemen centraal staan,

In Enschede onderzoeken we jeugdige criminelen",
zegt Geert Teunissen, "prQofo§JtrP werd altijd
geassocieerd met beroepsopleidingen, maar we doen

dus veel meer. Al die mogelijkheden proberen we

onder de ogen te brengen, via Orion in de krant, op

televisie, in de sporthal, op aankondigingen. Vergelijk

het met de supermarkt waar een artikel op oog-

hoogte moet staan om door zoveel mogelijk mensen

te worden gezien, Voorlopig kunnen we gepast

tevreden met het rendement, maar er kan nog veel

meer uit worden gehaald."

Daarbij denkt Geert Teunissen aan nog meer clinic-

achtige acties met de volleybalselectie erbij, "Mensen

met een grote mond een partijtje laten spelen tegen

de lange mannen. Bij elk gescoord punt een lange

man eruit, tot ze misschien met eentje over zijn. De

emoties erbij halen, want zaken doen is emotie. Altijd
proberen de juiste snaar te raken."

Een ander idee is het organiseren van een sportcafé

'Als je nieL voor honderd procent gelooft in

sportsponsoring kun je er beter niet aan

beginnen'

bij de ingang van de sporthal vöor de wedstrijd. "Een

gezellige hoek creëren waar de toeschouwers een

kopje koffie kunnen drinken en even oeverloos

'ouwehoeren' over de wedstrijd om zich daarna kort

voor aanvang naar de tribune te begeven. De

mensen het gevoel geven een heerlijk avondje uit te
zijn. Niet de luxe telt, wel de attentiewaarde zoals

vorig seizoen dat bloemetje voor de beste supporter.

Sportsponsoring is ook mensen een beetje positief

manipuleren."

Hij geeft nog een voorbeeld hoe de bedrijfsnaam

volop te zien was. "Er reden in de weken voor

Huntenpop acht bussen in de regio met één reclame

erop : juist, DoOoCoSTAP."

Door de nauwe samenwerking van zijn bedrijf met

het Graafschap College ziet Geert Teunissen wel mo-

gelijkheden om als bemiddelaar op te treden als ooit

de mogelijkheid ontstaat om een 'private' sporthal

neer te zetten, of als de gemeente toestaat om

Rozengaarde te privatiseren. "Het Graafschap College

heeft een zeer florerende opleiding Sport en Bewegen

die graag een eigen onderkomen wil hebben. De

'Ga een commitment aan voor meerdere

jaren. Binnen een jaar kunt u nog niet

volledig beoordelen wat de functie en het

effect van uw sponsoring is'

school gaat heel erg secuur om met de centen van

de overheid. In een eventueel bemiddelende rol zie ik

wel mogelijkheden om de geldstromen op de juiste

manier aan te wenden. Je kunt allerlei optelsommen

maken om tot resultaat te komen, maar benadruk

niet teveel de verschillen. Werk liever aan een oplos-

sing, Ik verbaas me soms over de halsstarrigheid van

mensen die maar vasthouden aan oude ideeën. We

zijn er bij Orion met een enorme betrokkenheid

ingestapt en je begrijpt dat we er heel nauw bij

betrokken blijven." :1
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Het tweede seizoen van Appie Krijnsen bíj

DoOTCoSTAP Orion is al begonnen. De voorbe-

reiding die startte met een 1-3 nederlaag tegen

de Belgische grootmacht Maaseik, zit erop. Nu

wacht het echte werk.

Dubbele agenda's en afspraken die voor tweeërlei

uitleg vatbaar zijn, ook in de wereld van het

topvolleybal is het een niet onbekend fenomeen.

Trainer/coach Appie Krijnsen begint het gesprek met

voor eens en altijd duidelijk te maken dat DoOoCo

STAP Orion aan dat soort praktijken niet meedoet.

"Het afgelopen seizoen eindigde na een moeizame

start uiteindelijk fantastisch. Het gaf me een prettig

en rustgevend gevoel dat ik in de mindere periode

volop werd gesteund door het bestuur. Niemand is in
paniek geraakt. Het zijn bij D.O.C.STAP Orion

eerlijke mensen die professioneel werken.

D.O.CTSTAP Orion is er het levend bewijs van dat

eerli.1kheid en professionaliteit hand in hand kunnen

gaan."

LÉ? 
'.iCG§ËKrijnsen eindigde zi;n eerste seizoen 16sl poQofo

STAP Oríon op de vierde plaats in de eredivisie, hij

bereikte de kwartfinale van de play-offs om het

landskampioenschap en de halve eindstrild van de

nationale beker. "Het gaat om die ene bal", ki;kt

'B ij

ë§

D.OoCoSTAP Orior

Krijnsen terug op de halve bekerfinale in Amstelveen

tegen Omniworld toen DTOoCoSTAP Orion tweemaal

op matchpoint stond. "Sla je die ballen erin, dan

maak je het af. De volgende keer gaan ze er in."

De Brabander legt de lat dit seizoen hoger en maakt

duidelijk fr6[ poQrfo§TAP Orion op de derde plaats in

de eredivisie Ioert. "Ja, een plaatsje hoger dan vorig

seizoen, En in de beker richten we ons op de finale."

Nesselande, regerend kampioen van Nederland en

deelnemer aan de Champions League, blijft zowel

sportief als financieel enige maten te groot voor de

Doetinchemmers. Maar volgens Krijnsen schuift zijn

formatie ietsje dichter naar Piet Zoomers/D. toe. "En

natuurlijk wordt Omniworld de onbekende factor. Zes

van hun zeven vaste basispelers zijn vertrokken, al-

leen Iibero Desi van Waaijen is er nog. Spelers van

diverse nationaliteiten vullen de open plaatsen op en

in zo'n situatie mag je je afvragen hoe lang de in-

speelperiode in Almere zal gaan duren." Anders ge-

zegd, Krijnsen ruikt mogelijkheden voor poQofo§ffip

Orion, "Onze spelers zullen daarbij ook zelf de lat

hoger moeten leggen. Van dat proces ben ik de ultie-

me bewakeq maar het moet ook bij henzelf liggen."

EI'ET§WIfr§.Iï

Nog even dat vorige seizoen toen de start zo lang-
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durig moeizaam was, "Het duurde langer dan ik

verwachtte voordat we er grip op hadden. Dat was

mi.1n inschattingsfout, Teveel spelers waren hier
nieuw, De diagonaalplaats was lange tijd cruciaal,
terwil hei toch de positie is waar het vuilnis wordt
opger!i.nC, Ties Lubberdink zou daar spelen, maar
hi; <,',ar van\(ege de ziekte van pfeiffer van heel ver
:^'33{:e daarop nog geblesseerd ook.,,

\-l^sei'r probeerde ook ltamar Stein, Sander Sikking

=^ 
jursirn Sombroek op de diagonaaÍ. De laatste nam

a s vaste kracht de taak als vuilnisman op zich.

Daarmee keerde langzaam maar zeker het evenwicht
in het team terug. Toen ook de geblesseerde Itamar
Stein weer regelmatiger aanhaakte, gaf DTOoCoSTAp

Orion later in het seizoen nog maar weinig weg. Het

team speelde in een vaste opstelling met zeven

spelers. "Tja, we verspeelden eerst veel punten tegen
de onderste vijf. Rijnmond en Lycurgus uit, desas-
treus was dat."

Jaan professionaliteit en

De inschatting is dat poeofrsf{p Orion met de

komst van Edward Kamphuis, Marvin Sombroek, Erik

Groenen en Vincent Kloos sterker is geworden. De

van gescheurde enkelbanden herstelde passer/loper
Kamphuis (ex Zwolle) is gehaald voor de basis,
Marvin Sombroek gaat op positie 4 de concurrentie
aan met broer Justin, Groenen wordt door eerste
spelverdeler Frank Denkers opgeleid voor het ,grote,

werk, Kloos vormt samen met Bas Mollevanger het
libero-duo en dat is pure luxe. Weinig andere ere-
divisieteams hebben twee libero's op de spelerslljst
staan.

c E t ra:+1:r€=ËË*H ffi ffi*ffi F
-.--^s:r pleit voor nog meer openheid binnen zijn
s= .:::, \Ve praten heel veel op de training, over
^:: '-^::,creren en wat je als speler moet doen om
::- s:3:_: verder te komen. Daarbij sta ik altijd
:JSS:- :e spelers. Ik ben geen veldheer, maar kan
',',É É-; :::s ,,,crden als de opdrachten in de wed_

str;Jc .,e: ,',orden uitgevoerd. Het kan onkunde zijn,
maai' geDe uft het moedwillig bijvoorbeeld door een
bal op de linkerkant van het veld te serveren als
rechts is afgesproken, dan s er een probleem. Je

kunt het bijstellen in de time-out, maar dat is zeker
geen discussierondje. Het stri.ldplan wordt op de

donderdag voor de wedstrijd bepaald. Dan moet je
als trainer erg duidelijk zijn en stringent optreden.
Gelukkig heb ik een zeer gedisciplineerde groep

spelers. Laatst kon ik ze niet trainen en probeerde lk
ze te bereiken, maar alle mobieltjes stonden uit.
Waren ze zelf al aan het trainen gegaan.,, -l
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Dozon, Rensa en Ubbink aan
basis wederopstanding

Deze drie bekende bedrijven die sinds de jaren

tachtig het volleybal van de Doetinchemse

vereniging ondersteunen kunnen niet vaak genoeg

genoemd worden,

Medio 2002 gaven de directies van de drie bedrij-

ven opnieuw het volste vertrouwen aan het bestuur

van de vereniging en het stichtingsbestuur om uit

de financiële malaise te komen. Door een extra

geldelijke ondersteuning van Dozon Bouwtechniek

Doetinchem, Rensa Verwarming, Ventilatie en

Energiebeheeq Didam en Ubbink Bouwsystemen,

Doesburg kon een reddingsplan voor een

schuldsanering opgesteld worden voor zowel de

breedte- en topsport binnen de huidige vereniging

DTOTCoSTAP Orion en de gelijknamige stichting.

De drie bedrijven stonden, staan hierdoor mede

aan de basis van de wederopstandig van het

topvolleybal y36 prQofoSTAP Orion. Europees

volleybal in het 50-jarlg jubileumjaar van het

Doetinchemse volleybal is daarvan het

overtuigende bewijs.

Een bijzondere waardering is op zijn plaats van

allen die het totale volleybal een warm hart

toedragen.

Pla ntina Vita m ines
maatschappel ij k betrokken
Sinds kerst 2003 is Plantina zowel bij de verenlging

als Stichting Topvolleybal Orion shirtsponsor. De

heren dragen een bescheiden logo op de mouw. Bij

de dames prijkt de naam voluit op het shirt.

Plantina is een merknaam van Ortho Company uit

Gendringen dat

vitamines, mineralen en

voedingssupplementen op

de markt brengt.

Plantina Vitamines werd

toppartner van de stich-

ting en hoofdsponsor van

de vereniging uit oogpunt

van maatschappelijke

betrokkenheid en een

slÉ
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Elsedien de Groot ondertekent
overeenkoms[ mg[ PoQoQo§[6

E

Orion

ffiie
u bbi nk

bijzonder gevoel voor de sport in Oost-Nederland.

Het gaat Plantina niet alleen om de heren maar ook

om de breedtesport, dus om de gehele vereniging.

De streekgebondenheid, de ambities en de nieuwe

aanpak binnen de stichting Topvolleybal Orion

klonken Elsedien de Groot, directeur van Plantina

Vitamines, veelbelovend in de oren en gaven de

doorslag tot het aangaan van de overeenkomst met

DTOoCoSTAP Orion,

Het parool van Plantina Vitamines is gezonde mensen

nog gezonder maken én houden. Daarbij gaat het

niet alleen om sportbeoefenaars, maar de producten

zijn in de eerste plaats bedoeld voor iedere

Nederlander die gewoon in het alledaagse leven iets

aan zijn gezondheid wil doen,

tOnze ambitie is eredivisieniveau'
-et afgelopen jaar was er één van strategische veranderingen voor tva! Niet alleen voor onze eigen organisatie,

-aar ook lvat betreft de dienstverlening aan onze klanten. Zoals algemeen directeur Ron Brand het zegt:
"Natuurr.; k, rve zullen altijd hele mooie, creatieve en effectieve communicatiemiddelen blijven maken. Dat is één

van onze sterke kanten, die we alleen maar verder zullen ontwikkelen. Maar als klanten dat wensen, denken we

ook al veel eerder met ze mee." Om te beginnen over de veranderingen in hun markt. Hoe kunnen zij daar het

beste op inspelen? En hoe kan communicatie een rol spelen bij een succesvolle nieuwe aanpak? Ron:"Bedrijven
met een nieuw ambitieniveau kloppen bij ons aan omdat ze op zoek zijn naar een

reclame- communicatiebureau dat strategisch met hen mee kan denken. Het

afgelopen jaar hebben we bewezen dat we daar prima toe in staat zijn. En het

komende jaar gaan we op de ingeslagen weg verder. Want ook óns ambitieniveau

heeft zich ontwikkeld, Om even in voetbaltermen te spreken: wij hoeven echt geen

landskampioen te worden, maar op eredlvisieniveau willen we wel meespelen."

É\- finl
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'Mannenteam prQrfoSïAP Orion is 'Í'l t

JOS TIEMESSEN
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De contacten met huidige en toekomstige partners -

zoals de sponsors bij D.O.CoSTAP Orion worden

genoemd - verstevigen cq opstarten. Jos Tiemessen

is daar het grootste deel van zijn tijd bij de eredivi-
sievol eyballers mee bezig. "De begroting, het gene-

reren van inkomsten." De STO-directeur is ook niet te
beroerd op andere fronten binnen D.O.CTSTAP Orion

hand en spandiensten te verlenen.

Zoals blijkt op de persdag tijdens de voorbereiding op

de competitie die 15 oktober start met een thuiswed-
strijd tegen Piet Zoomers/Dynamo.

...&

Spelers en complete begeleiding y3n poQofrsJtrp

Orlon zijn aanwezig in sporthal Rozengaarde voor het

maken van de officiële teamfoto's. Alleen zijn de

nieuwe tenues er nog niet. Die worden op het aller-
laatste moment in Enschede nog voorzien van de

nieuwste partner-namen. "Daar komt-ie aan", roept
iemand in de hal zodra Jos Tiemessen met enkele

dozen vol shirts arriveert. "Het was nogal druk op de

Twenteroute", zegl de STO-voorman die een half
uurtje later klaar zit voor het interview in de nieuwe
presentatieg ids.

Vor"ig jaar zei je dat de uittrouw van het topvol-
leybai in §eietinchern gesËaag docrgaat" Dat
blijkt aehteraf ecn jeriste vo*rspeliir.rg te xijm
gëweest"

"Het was inderdaad een positief jaar. We waren met

elkaar in dat proces gestapt en ik kan alleen maar

concluderen dat er sprake was en is van chemie en

harmonie. iedereen binnen zijn discipline, raad van

bestuu r of ma na gementtea m, fu nctioneert u itstekend.

De samenwerking tussen professionals en vrijwilligers
verloopt optimaal. Je weet dat we twee jaar geleden

begonnen vanuit een dikke min. Er zijn vervolgens

harde noten gekraakt. Zo was de beeldvorming van

het team naar het publiek toe niet goed. We hebben

ingegrepen en de uitstraling in de thuiswedstrijden is
het afgelopen seizoen sterk verbeterd."

*Ëc= il**=BL§3=§S!
los Tiemessen verdeelt de activiteiten in drie hoofd-

lijnen, namelijk het commercieel beleid op basis van

het partnerschap-systeem, de sportieve doelstellin-
gen en het aantrekken van topspelers ter versterking
van het eredivisieteam.
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Om voldoende wedstrijden per seizoen te spelen hamert

STO-directeur Jos Tiemessen nog eens op een andere

eompetitie-opzet van de mannen y6p poQr(rsTAp Orion in
:de eredivisíe. "De eqmpetitie is van b.egin oktober tot eind :

.apíl ciqenlijk te kort; le'moet minimaal tàch vijftien, ,

zë$tien keer thui§,.spelen, Wij speelden afgelopen seizoen:

vÍj'ftien keer voor eigen publiek, waarvan negen reguliere

competitiewedstrijden, vier keer in de play-offs en twee

voor de beker. Afhankelijk van de prestaties speel je dus

ntiíer wedstrijden;r'

ïentèssen ziet meer]n.een kampióelS: èn degradatie-
p§q.l* nà afloop vatt.:ëe, lgewonel cq petitie. 'Dan heb je

twee groepen van vijf clubs en speel je acht wedstrijden

extra. Exclusief de beker en play-offs ben je dan zeker van

zeventien wedstrijden." De competitie gaat na volgend jaar

toch op de helling, voegt Tiemessen eraan toe. "Er komt

straks zeer waarschrJnííjk een systeem waarbíj je pas tot
de eredivisie wordt toegelaten als je een lícentie krijgt.,,
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'top' te spelen. "De arbeidsvoorwaarden, alle zaken

rond trainen en wedstrijden spelen, zijn goed gere-

geld. De spelers hoeven alleen bezig te zijn met het

spelletje. We hadden in februari een evaluatiegesprek

met de selectie. Niemand had echt aanmerkingen, ze

hebben plezier in wat ze bij D.O.C.STAP Orion doen.

En zonder plezier haal je er niet het uiterste uit, en

boek je dus geen vooruitgang."

*r§Ë*FÀe*=
Een voorbeeld van wél vooruitgang noemt Tiemessen

de terugkeer na achttien jaar van Europacupvolleybal

in Doetinchem. Van 11 tot en met 13 november

organiseert DoOoCoSTAP Orion in Rozengaarde een

kwalificatieronde van de CEV Cup. "Naast het spor-

tieve gedeelte heeft dat ook veel impact op onze

partners, het bedrijfsleven in Doetinchem en omge-

ving. Iedereen kan nu in eigen huis genieten van

Europees volleybal, Het bereiken van de volgende

ronde is daarbij niet eens aan de orde, maar zie het

als een honorering voor de inzet die al die mensen de

laatste drie jaar hebben getoond."

Tiemessen blijft pleiten voor een bundeling van de

krachten als het om topsport in de regio gaat.

"Samen met De Graafschap zijn we de enige

professionele organisatie met een eigen exploitatie.

Bij ons zijn vijftien werknemers in dienst die overdag

trainen. We zijn een bedrijfstak geworden." 1

)d rijfsta k geworden'
"Alles past netjes in elkaar. Onze basis, de contracten

met de partners, staat als een huis. Achteraf blijkt de

oprichting van de stichting voor het eredivisieteam

juist te zijn geweest. De spelers passen als semiprof

binnen het concept. Ze trainen iedere middag en een

aantal spelers bouwt daarnaast een maatschappelijke

carrière op als werknemer in een bedrijf van één van

de partners. Zo konden we een speler van het kaliber

Alex Stein voor drie jaar naar prQofo§fflp Q;ien

halen, terwijl aan hem werd getrokken door diverse

topclubs. En als gevolg daar weer van moesten we

de sportieve doelstelling al bijstellen. In de periode

van 2003 tot en met 2006 wilden we vlerde worden

in de eredivisie, inclusief weer Europees spelen. Die

mijlpaal is nu reeds in het tweede jaar bereikt en dat

betekent dat we verder omhoog gaan kijken."

Als prioriteit stelt Tiemessen dat DoOoCoSTAP Orion

moet zorgen de beste spelers vast te houden. "Zwolle

was het voorbeeld van hoe het niet moet. Zij

maakten dezelfde ontwikkeling door als wij nu, maar

er ontstond bij hen vorig seizoen een enorme

leegloop. Vorig jaar speelden zel verrassend welis-

waar, nog finale play-offs om het landskampioen-

schap tegen Nesselande, en dit jaar streden ze in de

play-out tegen degradatie."

Alle voorwaarden zijn volgens de STO-directeur bij

DTOTCoSTAP Orion voor de spelers geschapen om
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De uitstraling van het mannenteam van DoOoCTSTAP

Orion zal in de nabije toekomst steeds meer worden

benut om volleybaltalent en de grote groep van

'breedtesporters' te stimuleren.

"De talent-ontwikkeling gaat binnen de vereniging

prQrf,r§ftrP Orion een belangrijke plaats innemen", zegt

directeur Jos Tiemessen over de Plantina-volleybalschool

die vanaf oktober elke zondagmorgen in sporthal De

Bongerd (Doetinchem) actief zal zijn. Het mannen-

eredivisieteam zal daaraan medewerking verlenen door

op gezette tijden een clinic te verzorgen. Enkele spelers,

zoals Goran Aleksov en Marvin Sombroek, zijn tevens

actief als jeugdtrainer bij DTOTCISTAP Orion. "De jeugd

kan op zaterdagavond gaan kijken naar de thuíswed-

strijden van DTOoCTSTAP Orion en dat is een goed

voorbeeld voor ze. Ze zien dan wat er te bereiken valt

als volleyballer."
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Leeftijd :

Lengte :

Positie :

Vorige clubs:

t
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Voor het vierde seizoen vertegenwoordigt Macedoniër Goran Areksov de kreuren vanD'o'c'sïAp orion. Nu Areksov ook een baan bij toppartner Ubbink in Doesburg heeftgevonden, rijkt het erop, dat D.o.c.srAp orion nog ranger van zijn diensten gebruik kan
maken.

Afgelopen seizoen was Aleksov zeker niet te spreken over zijn prestaties.
beter kan. Je kunt namerijk artijd beter. Maar daar zur je wer aan moeten
werken."

Hoewel Goran ar enkere jaren in Nederrand verbrijft, heeft hij nog steeds géén permanente
verblijfsvergunning. "Ieder jaar moet je weer een papíertje haren. In principe is de zaak vardrie jaar definítief. Dus: wie weet.,,

Goran bekijkt van jaar tot iaar of hij naast zijn eigen volleybalactivíteiten ook trainingen
binnen de vereniging kan geven. "Dit jaar heb ik srechts twee groepen op een dag, omdat ikmeer tijd aan mijn gezin wil besteden.,,
Aan de halve bekerfinale tegen omniworld in Amstelveen het afgelopen seizoen wil Goranliever niet herinnerd worden. "In de srotfase ging het niet aileen om mijn ene gemrste bar.
Maar je moet kijken naar de hele wedstrijd. Jammer dat we die laatste puntjes niet konden
verzilveren. sport is sport en er kan er uiteinderijk artijd maar één winnen,,,ardus Goran."Goed teamwork is en blijft nodig om prestaties te leveren. En wat dat betreft zie ik het
komende seizóen en Europees volleybal met vertrouwen tegemoet..,

"Ik wéét dat ik vee

werken, blijvenI
Goran Aleksov

32 jaar
1.92 m
Passer/loper
Rabotniki-Fersped
Tarragona (Spanje)
Moers (Duitsland)
Protect Eye Orion

Sander Sikking
sander sikking heeft na 4,5 jaar zijn draai bij DooocosrAp orion wer gevonden, vindt
de lange mid-aanvailer uit warnsverd. "Mijn levenspatroon is weinig veranderd. Ik
werk nog naast het voileybar. En ar maak ik lange dagen, ik heb nog steeds het
gevoer dat ik vooruitga." Hoewer hij het ermee eens is, dat er nog veer verbeterd
moet worden.

Sikking: "Maar de sprong destijds uit de tweede divisie was moeilijk, omdat ik bij
mijn overstap conditioneel een behoorlijke achterstand had.,,
"Het lijkt me rogisch, dat onder andere de timing van de brokkering nog sterk
verbeterd moet worden. Dat kan a,één door heer veer te trainen. Met veer
begeleiding van trainers en teamgenoten moet het kunnen rukken,,,meent sander.
"Maar mijn enorme lengte werkt soms duidelijk in mijn nadeel.,,
Hij kijkt positief aan tegen de concurrentie met de gebroeders stein. ,,we kunnen van
elkaar Ieren. wie dat het snerst en het best oppikt, komt aan echt voileybar toe. Dus
het ligt heremaar aan mezerf wat ik ermee doe en of ik een basrspositie weet ar te
dwingen."

Tegen het komende Europa cup-avontuur kijkt sander nog wat onwennig aan. Hij
weet eerrijk gezegd zo gauw niet wat hij ervan moet verwachten.',Ik hoop dat we er
veel van reren en dat we ook een wedstrijd winnen," zegt hij heer bescheiden, "Het
belangrijkste is, dat we voor een uitverkochte sporthar Rozengaarde urtstekend
volleybal laten zien.,,

'Nog steeds het gevoel dat ik vcoruitga,

Leeftijd i

Lengte :

Positie :

Vorige clubs:

25 jaar
2.12 m
Hoofdblokkeerder

WSV Warnsveld

DEVELCO'88

Protect Eye Orion
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Frank Denkers speelde niet minder dan tien jaar bij meervoudig landskampioen en

bekerwinnaar Piet Zoomers/D in Apeldoorn. Vorig seizoen kwam de ervaren spelverde'er naar
poQoQo§ftrp Orion. Aan hem dus de vraag of het team naar zijn inzicht professioneler is

geworden. Denkers: "De eerste helft van het vorige seizoen was erg moeizaam, zowel voor

het team als de individuele speler, De wedstrijdinstelling was niet op het team gericht, maar

puur op het individu. En toch is volleybal een sport, waarbij de som van de spelers zeker niet

de garantie biedt voor een hecht team. Door de wisselbeperkingen moesten we na de eerste

zeven wedstrijden wèl een team worden. En dat is zeker onze redding geweest. Het team

heeft dat gevoel erg goed opgepakt."

Voor Frank is de grote uitdaging voor dit jaar om het teamgevoel over te brengen naar

minimaal tien man en niet zoals vorig jaar zeven. Nadat uiteindelijk toch de wens 'met Orion

Europa in'is uitgekomen, vindt Frank dat het team nu moet laten zien, dat dit geen

eendagsvlieg is geweest. Want er is niets vervelender dan mensen te laten zeggen dat

'Europa' puur geluk is geweest. "Dan is poQoQr§f§p Orion niets verder gekomen en zijn we in

ontwikkeling blíjven staan. Dus: laten we dit jaar laten zien, dat we gewoon bij de eerste vier

horen en dat de toekomst mooie dingen kan gaan brengen."

En het Achterhoekse publiek mag van Frank Denkers mooie dingen gaan verwachten. Wat

hem betreft mag bíj elke wedstrijd een sfeer ontstaan, waar het enthousiasme vanaf springt.

"Het team moet het, samen met het publiek, de tegenstander gewoon heel lastig gaan maken.

De Europacup moet een feest worden voor iedereen, waarbij we lekker vrijuit mogen spelen."

De competitie mes[ poQoQoSTAP Orion naar de derde plek leiden. In de play-offs moet
poQoQr§ftrp Orion ervoor zorgen dat er in de halve finale minimaal één wedstrijd wordt

gewonnen. "Daar moeten we de pech van vorig jaar omzetten in een mooie overwinning.

Trouwens? Waarom geen plaatsje in de finale?"

Vincent Kloos

\
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Frank
Leeftijd :

Lengte i

Positie :

Vorige clubs r

Den kers
34 jaar

1.89 m

Spelverdeler

Kidang

Vocasa

Piet Zoomers/D

Leeftijd :

Lengte :

Positie :

Vorige clubs:

29 jaar

1.81 m

Libero

Orion

Bovo

Een hernieuwde kennismaking met poQrQo§f[p Orion. Zo ziet de 29-jarige Vincent

Kloos uit Doetinchem zijn terugkeer bij de eredivisionist. Op veertienjarige leeftijd

kreeg hij met onder andere Bas HelIinga en Bas Mollevanger hier de volleybalbegin-

selen aangeleerd.

Vincent, die in het familiebedrijf SDC personeelszaken en financiën onder zijn hoede

heeft en lid is van het management, kan de training combineren met zijn maatschap-

pelijke carrière. Hij vertrok in 1997 naar tweede divisionist Bovo Aalten. "Naar zijn

vrienden," zoals hijzelf zegt, "Omdat het tweede team van Orion naar de derde divisie

degradeerde en uit elkaar viel. Bovendien is het leuker in een vlaggenschip van de,

vereniging te spelen, dan in een opleidingsteam."

De libero stond op het punt om voor zijn plezier op een lager niveau (eerste klas) te

gaan spelen. Maar toen er interesse v3n poQoQo§TAP Orion kwam, bedacht hij zich

meteen: "lk weet niet hoe het spelen op een laag niveau me zou bevallen. Ik ben

daar eigenlijk geen figuur voor. Ik zoek toch een uitdaging, die ik onder andere in

mountainbiken en hardlopen vind. Alleen komt daar weinig meer van terecht. Want ik

richt mij nu helemaal op het volleybal."

Vincent is niet verbaasd, dat prQoQr§fip Orion dit seizoen met twee libero's speelt.

"Het is mijns inziens best mogelijk, hoewel bijna geen enkele vereniging die mening

deelt. Waarom zou een libero geen vormcrisis kunnen hebben?"

Ten aanzien van de concurrentie met de twee maanden jongere Bas Mollevanger zegt

Vincent tot slot: "Ik zie best kansen. Het lijkt me een enorme uitdaging."
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'Libero bij DTOTC.STAP Orion een uitdaglng
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Alex Stein verdeelt nog steeds zijn aandacht tussen het Israëlisch Nationaal Team en

DTOoCoSTAP Orion. Dat wil niet zeggen, dat hij om de haverklap in zijn vaderland aan het ne:

staat. Nee, voor deze eervolle taak moet hij éénmaal per serzoen vier weken naar Israë1. Dir

mogelijkheid wordt Alex Stein geboden dankzij de volledige medewerking van Joop Helmink,

directeur van Helmink installatie Techniek en toppartner bij DoOoCoSTAP Orion.

Vijf jaar geleden kwam Alex vanuit Israël naar Nederland. Avital Selinger bracht hem destijds

in contact met Alcom Capelle, waar hij drie seizoenen als hoofdblokkeerder in actie was.

Daarna keerde hij voor korte tijd terug naar Israë|. Vorig seizoen gaf hij voor het eerst de

midpositie bij DoOoCoSTAP Orion vorm.

Naast het volleybal in Doetinchem is hij volop bezig te bouwen aan zijn maatschappelijke

carrière, die vorig seizoen begon bij toppartner Helmink installatie Techniek in Doetinchem.

Een halve dag tekent Alex met het computerprogramma AutocAD en 's middags wordt er
getraind. Deze combinatie beviel alle partijen zozee\ dat afgelopen voorjaar een handtekeninq

werd gezet onder een driejaríg contract. "Bovendien stelt Helmink installatie Techniek mij in

staat de opleiding MIT (Middelbare Installatie Techniek) te volgen in Arnhem," legt Alex uit.

Door zekerheid bij Helmink BV werd een aanbod van Piet Zoomers/D afgeslagen.

Van het komende speelseizoen verwacht Alex Stein veel. Vorig jaar was het begin matig,

maar de eindsprint boven verwachting. "Allemaal het gevolg van het nog niet voldoende op

elkaar zijn ingespeeld. Er heerste gewoon onrust. ledereen moest zijn plek nog zoeken.

Gaandeweg raakten we beter op elkaar ingespeeld en toen ging het ook veel beter."

Alex heeft grote ambities in het komende Europacup volleybal. "Het voordeel is dat we thuis

spelen. Daarvan moeten we profiteren. Er is heel veel te doen. We gaan er volop tegenaan."

In het druk bezette programma van werk, opleiding en topvolleybal heeft Alex op dit moment
geen tijd voor andere zaken binnen het volleybalwereldje, zoals bijvoorbeeld trainer worden.

"Ik vind het gewoon leuk te spelen en het beste niveau te halen. Daarna zie ik wel verder."

\* 
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Alex Stein
Leeftijd t 27 jaar

Lengte : 1.95 m
Positie : hoofdblokkeerder
Vorige clubs: Maté Asher (Israël)

Alcom Capelle

Nog steeds : Israëlisch Nationaal

Team

De vorig jaar door zijn broer AIex naar DoOoCoSTAP Orion gehaalde vijf jaar jongere

Itamar Stein is na het eerste speelseizoen dik tevreden. Ondanks meerdere blessures.

"Als we kijken naar de prestaties op het eind van het seizoen, dan zijn we heel goed

op weg. Dat niveau moeten we verder uitbouwen," zegt hij.

Itamar gaat dit seizoen helemaal voor de mid-positie als hoofdblokkeerder. Hij moet

op die plaats concurreren met zijn broer AIex en met Sander Sikking. Dat vindt hij

geen probleem: "Ik verwacht dat ik er zelf ook beter van ga spelen. Voor mij is dit de

beste plek in het team."

In Israël ontwikkelde ltamar zich tot een allrounder, met een voorkeur voor de mid-
positie. De mooiste herinneringen heeft hij aan de kampioenschappen van Israël: drie

keer landskampioen en tweemaal de beker. Hij gaf in zijn geboorteland ook training

aan jongensteams.

In Nederland heeft hij het prima naar zijn zin. "Het zijn allemaal leuke mensen in en

rond de club." Helaas is hij de Nederlandse taal nog niet machtig. Daarom maakt hij

zich nog altijd verstaanbaar in het Engels. Maar daar gaat wat aan gebeuren. Itamar
verzekert, dat hij nu toch echt een cursus Nederlands gaat volgen bij het Graafschap

College. "Nederlands Ís een moeilijke taal. Dat moet ik wel toegeven."

Ondertussen beleeft hij volop plezier aan zijn nevenactiviteit als trainer van enkele

DoOoCoSTAP Orion teams. "Afgelopen seizoen coachte ik heren 5 naar de promotie

toe. Dat was ook voor mijzelf een groot succes. Dit team heeft veel talentvolle

spelers. Ik heb echt veel plezier in de teamtraining. Als coach bezie je het volleybal

ook eens van een andere kant."

Ita ma r
Leeftijd I

Lengte :

Positie :

Vorige clubs:
Nog steeds :

Stein
22 jaar

1.99 m

Hoofdblokkeerder

Maté Asher (Israël)
Israëlisch Nationaal Team
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'Mid voor mij de beste plek het team'
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"Net als vorig jaar zal ik elk moment dat ik hier in de sporthal ben mijn stinkende best doen

het maximale uit mezelf te halen. Een voordeel is dat we dit seizoen als groep bij elkaar

gebleven zijn. Ieder weet dus beter wat men van elkaar kan verwachten en moet eisen.

Daardoor voel ik me nu al veel beter op mijn plek dan vorig jaar om deze tijd," zegt

passer/loper en buitenaanvaller Bas Hellinga.

Terugblikkend naar het afgelopen seizoen ziet Bas dat er op veel vlakken nog wel wat te

verbeteren is, "Het belangrijkste is, dat we ons bodemniveau een stuk omhoog moeten

brengen. Want wat we vorig jaar bij de start van het seizoen lieten zien, kan echt niet meer."

Hellinga verwacht dat het huidige team niet vanzelf weer heel goed zal gaan spelen. "We

zullen met veel inzet en vechtlust de komende wedstrijden moeten gaan beleven."

Beter presteren is voor Hellinga vanzelfsprekend. Het team is bijeen gebleven en met enkele

personen versterkt. En dan is het logisch dat men alles op alles zet om beter te presteren.

Het feit, dat er bij andere teams relatief veel wisselingen hebben plaatsgevonden, biedt

volgens Bas voor poQofo§ffip Orion weer extra kansen. "We zullen ons dus heel sterk gaan

maken voor een plaatsje bij de eerste drie. En wie weet wat moois in het bekertoernooi

neerzetten."

lntussen heeft Bas zijn studie biologie in zijn woonplaats Utrecht weer opgepakt. Hij ziet het

komende seizoen vol enthousiasme en met grote verwachtingen tegemoet. t'Ik hoop,dat de

prestaties en de sfeer in de sporthal het hele jaar zo zullen zijn, als we vorig jaar zijn

geëindigd."

{/
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: 29 jaar

: 1.90 m

: Passer-loper/

buitenaanvaller

Justin
Leeftijd :

Lengte :

Positie :

Vorige clubs:

Som broek
26 jaar
1.99 m

Diagonaal

Piet Zoomers/D

Protect Eye Orion
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Bas Hellinga
Leeftijd

Lengte

Positie

Vorige clubs r Orion

Cito Zeist

AMVJ

Justin was dit jaar weer de laatste die bijtekende. Voor twee seizoenen, dat wel. Hij

lacht: "Het was niet echt een aarzeling. Maar ik wilde wel eerst weten wie van de

jongens zouden blijven. Teamverband is voor mij erg belangrijk."

Sombroek is afkomstig uit Oostzaan en woonachtig in Apeldoorn, waar hij eerder bij

Piet Zoomers/D speelde. Het Achterhoekse volleybalklimaat bevalt hem zo goed, dat

hij nu voor het vierde en ook het daarop volgende seizoen bij D.O.C.STAP Orion in

het veld staat. Zijn positie als passer/loper verwisselde hij voor die van

d iagonaalspeler.

"Ik heb voor twee jaar bijgetekend teneinde mijn studie bewegingsagogie te kunnen

afronden. Door de combinatie met volleybal ben ik nu in staat mijn studie af te

maken," verduidelijkt Justin. 's Morgens gaat hij naar school en van daaruit door naar

de training. Lange dagen voor deze Apeldoorneri dat wel. Maar het bevalt Justin goed.

Halverwege het vorige seizoen belandde hij als gevolg van een blessure van Ties

Lubberdink in de diagonale positie. "Het was niet echt mijn voorkeur. Maar toch heb ik

er veel plezier aan beleefd. Het is fantastisch mooi om de combinatie passer-

diagonaal goed te doen,"

Op zijn nieuwe plek gaat hij de concurrentie aan met zijn jongere broer Marvin. "Voor

mij zowel een verrassing als een uitdaging. Een extra motivatie om me er niet uit te

laten spelen. Anders krijg ik het natuurlijk dubbel op m'n bordje," lacht Justin.

'Teamverband is voor mij erg belangrljk'
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Achterste rij (vlnr):

Voorste rij (vlnr):

;

V
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Hemmie ten Hoopen (teambegeleider), Alex Stein, San
Itamar Stein, Justin Sombroek en Bob Raterink (fysiot

Rob van Zoonen (sportarts), Edward Kamphuis, Erik Gr

Bas Mollevanger, Vincent Kloos en Bert Broens (verzor
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Sikking, Marvin Sombroek, Rinze Reinbergen (verzorger), Frank Denkers,
rpeut) Èà
ren, Bas Hellinga, Appie Krijnsen (trainer-coach), Goran Aleksov,
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Marvin Sombroek woonde zijn hele leven in Oostzaan. Maar dit jaar is hij dan toch naar

Doetinchem verhuisd om de gelederen van DoOoCoSTAP Orion te versterken. Vanaf zijn zesc=

volleybalt hij al. Eerst uiteraard bij de jeugd van Compaen en vanaf zijn vijftiende jaar in he:

eerste team, dat toen in de tweede divisÍe uitkwam. Na drie jaar promoveerde dit team naai

de eerste divisie.

Twee jaar geleden maakte Marvin een korte overstap naar Zaanstad, maar vorig jaar sloot h -

zich toch weer bij'zijn'Compaen aan. "Ik heb met ontzettend veel plezier bij Compaen

gespeeld met Geert Trompetter als trainer en een leuke trainingsgroep."

Marvin zegt p36;- )oQofo§TAP Orion te zijn gekomen, omdat hij altijd al een stapje hoger

7 wilde vollevballen. "DoOoCoSTAP Orion is een zeer goede club, die vorig jaar vierde isII geworden in de competitie." Ook was het belangrijk voor Marvin, dat hij in Doetinchem zijn

Hij laat weten niet voor DoOoCoSTAP Orion te hebben gekozen, omdat zijn broer lustin hier

M a fV i n S O m b fO e k speelt. "Ik vind het ers leuk dat .lustin ook hier speetr, maar het brijn een bijkomstisheid. rk

y studie kon voortzetten. Inmiddels is hij vierdejaars aan de Pabo.

had nooit verwacht dat dit eens zou gebeuren."

Marvin geeft toe, dat de stap vanuit de eerste divisie 666; poQoQo§TAP Orion groot is. "lk za

zeker nog niet het niveau hebben om mÍjn broer eruit te spelen. Maar ik hoop dat ik door vi,'
keer in de week te trainen mezelf verbeter. Ik wil het de trainer graag zo lastig mogelijk

maken om te beslissen."

Voor de rest wil Marvin veel van de ervaren collega's leren en zich zo waardevol mogelijk

maken. Zowel op de trainingen als tijdens de wedstrijden.

Leeftijd : 23 jaar
Lengt : 2.OO m

Positie : Diagonaal

Vorige clubs: Compaen

Zaanstad

Bas begint aan zijn veertiende seizoen bij DooocoSTAp orion en acreert inmiddets BaS MOlleVangef
tien jaar op het hoogste niveau. Een vertrek bij DTOTCoSTAP Orion is even ter
sprake geweest maar vond geen doorgang. "Men vroeg of ik nog een jaar door wilde Leeftijd : 29 jaar

gaan in concurrentie met een extra libero. Een wens van Appie, waarmee ik goed Lengte : 1.85 m

kan leven." wat ook een rol speelde voor Bas was dat doorgaan op de oude voet, Positie : Libero

nog een seizoen voor hem persoonlijk niet haalbaar zou zijn. "Gelukkig ben ik daar Vorige clubs: Beapha/S

msf [oQof o§TAP Orion goed uitgekomen." Nefit Orion

Bas ziet de komst van concurrentie op zijn positie als libero als een gezonde zaak. Vc weert
"Het geeft je de kans om af en toe ook de andere aspecten van het volleybal op te .-"-ï9lej!lye orl9l 

-
pakken. Zo blijft het leuk en verfrissend, dan alleen maar met je specialisatie bezig

te zijn. VÍncent Kloos is voor mij een oude bekende vanuit de jeugd. Zo speel je na
jaren toch weer met elkaar. Toch durf ik in dit geval niet te spreken van libero-
opleiding, aangezien wij beiden 29 jaar zijn."

Twee libero's in een team zijn voor Bas Mollevanger in Nederland vrij uniek. Een idee

van Appie, die ook in de toekomst graag zou zien, dat libero's inwisselbaar zijn. Bas:

"Ik vind dat helemaal geen slecht idee. Het geeft je de mogelijkheid tot falen. Waar

iedere speler er wel uit kan, geldt dat voor ons niet. En dat brengt nou eenmaal een

extra druk met zich mee.. Als speler word je alleen maar beter; als je de kans krijgt
eens flink op je bek te gaan."

Bas hoopt zijn studie bestuurs- en organisatiewetenschappen in Nijmegen dit jaar af §
te ronden. Daarnaast werkt hij nog zo'n 25 uur per week bij De Gelderlander in
Nijmegen. "Het is prettig om samen met DrOrCoSïAP Orion te kunnen werken aan

de toekomst, ook buiten het volleybal. Ze hebben me in mijn zoektocht naar een

baan met raad en daad terzijde gestaan."
i
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'Concurrentie libero qezonde zaak'



"Ik kom uit een echte volleybalfamilie. Mijn ouders waren er druk mee en ik begon
zelf al op mijn zesde. Later heb ik alle selecties van de Nevobo Volleybalschool
doorlopen. op mijn vijftiende werd ik geselecteerd voor Jeugd oranje. Na twee jaar
maakte ik de overstap naar Jong Oranje.,,

Erik zegt al wel een beetje gewend te zijn aan veel trainen, ook bewaart hij leuke
herinneringen aan toernooien in het buitenland. De afgelopen drie jaar speelde hÍj bij
vocASA (Nijmegen). Het eerste seizoen in de tweede divísie, gevolgd door twee
seizoenen in de eerste divisie.

Groenen is nu tweedejaars student clos/scM. Dat is een combinatie van
sport(praktijk) en management. "Ambities heb ik ook," voegt Erik eraan toe, "ïk wil
een waardige speler worden in de eredivisie. Daarvoor ga ik hard werken en m'n
kansen grijpen. Ik heb er veel zin in."

Bij DooocosïAP orion wordt Erik opgeleid door Frank Denkers. '.Ik denk dat Frank
een heel goede leermeester voor mij kan zijn. Hij heeft ontzettend veel ervaring in de
eredivisie en ook veel prijzen gewonnen. Hiervoor heb ik twee jaar training gehad van
olympisch goud winnaar Misha Laiuhihin. Ik hoop mij nu onder Frank verder te
kunnen ontwikkelen tot een eredivisie waardige speler.,,

Erik Groenen is dolenthousiast over het komende Europa cup avontuur. "Lijkt me een
fantastische ervaring. Het zal voor ons wel zwaar worden. Maar we gaan voor een
volle bak en kijken waar we eindigen.,,
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Erik Groenen
Leeftijd : 2O jaar
Lengte I 1,93 m
Positie : Spelverdeler
Vorige clubs: Trivos (Wijchen)

VoCASA (Nijmegen)

Edward Kamphuis
Leeftijd : 3O jaar
Lengt : 2.00 m
Positíe : Passer/loper
Vorige clubsl DVC Dokkum, ORBI'g6
Animo Sneek, Kuipers Zwolle; Remote/it
Zwolle; Sudosa Assenl Omniworld Almere
Landstede Zwolle

Routinier Edward Kamphuis ziet zichzelf als een gretige volleyballer, die met passie en
emotie speelt. Hij kwam in mei dit jaar naar D.O.C.STAP Orion nadat hij tussentijds
gebroken had met Landstede Zwolle. Zijn derde seizoen bij deze club werd een
drama Zwolle speelde tegen de degradatie en níets lukte meer. Tot overmaat van
ramp ;cheurde hij in januari de enkelbanden. Geheel hersteld begon hij in mei de
training in Doetinchem. "Ik ben 666; poeo(osrAp orion gekomen om voor de prijzen
te spelen in een ervaren team met veel kwaliteit," zegt hij. Edward is vader van zoon
Laurens (4) en een dochter van twee maanden. Naast het volleybal werkt hij voor een
Italiaanse fabrikant van designkeukens. Daar gaat hij over het verkoopnetwerk en
onderhoud in Nederland en België.

Edward koos voor poQofo§lsp orion, omdat hij die ziet als een ambitieuze club met
een grote kwaliteit aan spelers. En daarnaast een gepassioneerde technische leiding
en professionele benadering. "orion schept voor mij de voorwaarden om topsport te
bedrijven met de daarbij behorende prestaties. Het is een club met veel ambities, die
stapsgewijs naar de top wil. Die manier van werken past me goed. DooocosrAp orion
is toch een van de weinige clubs die in het afgelopen seizoen Nesselande heeft
verslagen "

Bovendien is poQoQo§|trp orion geen onbekende voor deze routinier. .,Ik kom hier
Bas Hellinga weer tegen met wie ik drie jaar bij omniworld speelde. 1k ken Alex stein
en ik speelde in het verleden bij Dynamo, waar toen Frank Denkers en Justin
Sombroek nog volleybalden."\/
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'ïk speel voor passie en emotie'
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Medische staf
ingespeeld team

Technische en medische staf verwachten mede door
het Europese volleybal in sporthal Rozengaarde heel
veel van het nieuwe seizoen. Blessures kunnen
echter roet in het eten gooien. Die heb je niet in de
hand. De medische staf hoopt daar zoveel mogelljk
van verschoond te blijven en in het voorkomen
daarvan wordt alles op alles gezet, Om optimaal te
kunnen presteren staat bovendien een goede sfeer
en plezier binnen de groep centraal. De medische
staf zal samen met de teambegeleider _ als een
hecht op elkaar ingespeeld team - zeker een steentje
willen bljdragen om dit seizoen opnieuw een goede
prestatie te leveren.
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Achterste rij (vlnr): Hemmie ten Hoopen (teambegeleider),
Rjnze Reinbergen (verzorger), Bob Raterink (fysiotherapeut)
Voorste rij: Bert Broens (verzorger), Appie Krijnsen (trainer-
coach) en Rob van Zoonen (sportarts)

Alex Stein ondertekent
toezlend oog van Joop

zijn contract onder
Helmink (l)

het installatievak beheerst en met Helmink woon
Techniek 1500m2 showroom, sanitair; keukens en
haarden met kachels presenteert voor de particuliere
markt, wil op die maníer het belang van topvolleybal
nog nadrukkelijker ondersteunen.

Kort pattner nieuws
Toppartner Helmink creëert ideale combinatie werk/topvolleyba I

Bij toppa rtner Hel m in k insta I latie Techniek/Helmin k
woon Techniek In Doetinchem kan mid_aanvaller Alex
Stein bouwen aan een maatschappelijke carri:,,-e in
combinatie met topvolleybal. Een ideale combinatie.
Als technisch tekenaar werkt Alex Stein 's morgens
bij het Doetinchemse bedrijf, ,s Middags volgt de
training. Op die manier wordt een juiste arbeid_rust
verhouding gecreëerd.

Directeur Joop Helmink zag het aanvankelijk aÍs een
avontuur voor alle betrokkenen, maar de prima
topsportmentalitelt van Alex Stein heeft inmiddels
geresulteerd in een driejarig contract tussen Alex
Stein, Helmink installatie Techniek B.V. en
poQofo§l3p Orion. ,,Ondernemen 

is net als topsport
bedrijven", licht Joop Helmink toe. ',Helmink
installatie Techniek zal er alles aan doen de
bijzondere samenwerking met Alex Stein tot een
succes te maken. Daar heeft ons bedrijf het volste
vertrouwen in."
Helmink installatie Techniek aan de Fabriekstraat is
met ingang van het nieuwe seizoen toppartner van
poQoQo§[3p Orion. Het bedrijf dat alle disciplines van
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Brandon verzorgt mobiliteit D.o.crsrAp orion

Rechts Ton Wolters, account manager
fleetsales. Daarnaast directeur Robin Brandon

Voor het vierde seizoen stelt Brandon Auto peugeot

Dealer B.V. aan de Plakhorstweg in Doetinchem de
nodige voertuigen beschikbaar y6sr !reof osfflp
Orion.

Het bedrijf verzorgt opnieuw de mobiliteit van de

spelers. Brandon hoopt dat de peugeot 206, een

topmodel van Peugeot het topteam van de

Doetinchemse eredivisionist ook het nieuwe seizoen
weer naar een toppositie voert onder het motto: 'Elke

speler y3p poQofoSTAP Orion voelt zich lekkerder in

een Peugeot.'

Brandon met vestigingen in Doetinchem en Zevenaar
is Peugeot-dealer voor de regio Liemers en

Achterhoek. Het bedrijf levert een compleet pakket

van diensten en service. Ook een goede occasion is

bij Brandon te kopen.

t*
Wilfried Holders: '

vertrouwen, loopt
ander' -

'Als er sprake is van wederzijds
men niet zo gauw naar een

loopt men niet zo gauw naar een ander,,, zegt Wilfried
Holders die al in 2003 onder de indruk raakte van de
aanpak binnen poQrfosfflp Orion en Europees volleybal
voorspe ld e.

Ratio (is) Druk voor D.OoCoSï
Grafisch Partner Ratio Druk Doetinchem maakte
enkele jaren terug kennis met het volleybal blnnen
de stichting poQof o§-fflp Orion en de vereniging.
Directeur Wilfried Holders raakte in korte tijd :o

enthousiast dat hi.l naast grafisch partner mec ingang
van het nieuwe seizoen ook nog is toegetreden tot
het management van de silchting en de portefeuille
pr.-zaken gaat beheren, Ratio Druk Doetinchem is

gevestigd aan het Zaagmolenpad en verzorgt voor de
stichting y3p )oQofrSTAp Orion en de vereniging de
gehele druklijn ; consumptiebonnen,
toegangsbewijzen, wedstrijdkalender, posters Orion
Expres, Mini Expres en de jaarlijkse presentatiegids,

Ratio Druk Doetinchem zorgt op die manier dat de
kwaliteit gewaarborgd is.

Voor elk grafisch advies van visitekaartje tot full color
bedrijfsbrochures kan men bij het hoofdzakelijk
regionaal gebonden bedrijf terecht, maar er wordt
ook werk geleverd door heel Nederland. Ratio Druk
koestert inmiddels door de jaren heen veel vaste
relaties. "Als er sprake is van wederzijds vertrouwen,
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De vierde plaats in de eindstand van het afgeto-
pen seizoen seeft DoOoC.STAp Orion het recht
in de CEV Cup uit te komen. Door het So-jarig
bestaan van het volleybal in Doetinchem mag
poQoQo§f[P Orion in sporthal Rozengaarde op
Europees niveau zijn krachten meten. Dat ge-
beurt in het weekend van 11-12-13 november.

Directeur Jos Tiemesen van de Stichting Topvolleybal
Orion is uitermate verguld met toewijzing in
Doetinchem: "Wij stelden ons de afgelopen jaren
onder andere het doel Europees volleybal te halen
Nu dat is gelukt, ryil prerersTAp Orion er meer
uithalen dan een aantal internationale wedstrijden in
het buitenland. le kunt het je partners en fans, die je
voor Europees volleybal enthousiast hebt gemaakt,
niet verkopen als van het gehaalde doel in eigen
omgeving niets te zien is. Dat zou een enorme anti_
climax zijn en een gemiste kans.,,
De poulewedstruden in de CEV Cup betekenen na 15
jaar een hernieuwde kennismaking met internationale
teams als Paris Volleybal (Frankrijk), Dukla Liberec
(Tsjechië) en een begin oktober te plaatsen
tegenstander uit de Topteamscup.
In het seizoen 7977-lg79 werd voor de eerste keer

UBBINK-D
,:

RI

'Ik koester een bijzondere
warmte voor deze club'

als Qulck/Orion internationaal gestreden. De vrouwen
beten in de Europacup 2 met twee nederlagen tegen
het Hongaarse Vasas Izzo het spits af. De mannen
overleefden in het seizoen 1979-19g0 de eerste ron-
de in de Europacup 2 tegen de professionals van
Panini Modena uit Italie niet (2-3, 0-3). De |aatste
Europese confrontatie bij de mannen was de strijd in
de Europacup 3 tussen Normis/Orion en Slavia Sofia.
In Bulgarije werd met 3-0 verloren. De 3-1 overwin-
ning in sporthal Rozengaarde kon uitschakeling in de
eerste ronde nlet voorkomen.
DoOoCoSTAP Orion tracht door een goede organisatie
in sporthal Rozengaarde voor een echt volleybalfeest
te zorgen. De Stichting Topvolleybal wil bovendien
laten zien dat het roerige vaarwater aan het begin
van deze eeuw werd verlaten en dat het topteam op
koers ligt,

rion mij nodig heeft, ben er'
Van 1981 tot 1985 was Ubbink Nedertand BV uit
Doesburg hoofdsponsor van Orion. In die
periode speelden zowel de mannen als vrouwen
in de eredivisie om de eerste plaats. Bovendien
namen zij deel aan de wedstrijden om de
Europacup. Met opnieuw Europees volleybal
voor de deur staat directeur Martin Beijer van
Ubbink, inmiddels toppartner, met groot
enthousiasme achter poeoeosffip Orion.

"Ik koester een bijzondere warmte voor deze club,,,
vat Beijer samen. Zelf speelde hij geen volleybal op
niveau. Maar hij was er wel bij toen in de jaren
zeventig het bedrijfsvolleybal in de altijd koude en
tochtige Houtkamphal in Doetinchem plaatsvond.
"Die reuze gezellige toernooien waren mijn eerste
kennismaking met Orion," zegl hij, .'En die band is

altijd gebleven."

Beijer herinnert zich de volleybalprestaties van Orion
in de tijd dat zijn bedrijf hoofdsponsor was nog als de

N BEIJER

g ik
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Martin Beijer [",.ï"ï:s 
een sewerdise

dag van glsteren. "Het was een geweldige periode.
Zowel de vrouwen als de mannen speelden in het
bovenste segment. Dat gaf veel extra aandacht.
Zeker als je bedenkt, dat volleybal toen nog ruime
aandacht kreeg op Studio Sport. In die tijd was er
nauwelijks voetbal op de televisie vanwege
reclameproblemen."

Daardoor heeft Ubbink in die periode flink geprofi-
teerd van de naamsbekendheid die het bedrijf kreeg
dankzij de prestaties van Ubbink Orion. '.Het bedrag
dat wij voor het hoofdsponsorschap neerlegden,
veertigduizend gulden, was natuur-
lijk maar een schijntje met wat er
vandaag omgaat op dit punt."
Maar ook aan de steun van Ubbink kwam na een
periode van vier glorieuze jaren een eind. Toen de
vereniging eind jaren negentig door een diep dal
ging, reageerde Beijer positief op het verzoek om de
club er weer bovenop te helpen.
De bedrijven Rensa, Dozon en Ubbink werden
benaderd om als sterpartner toe te treden. Beijer:
"Ik dacht toen, als ze me nodig hebben, dan be-
schouw ik dat als een morele plicht om hen te helpen
weer op niveau, in de eredivisie, te komen en dat
niveau veilig te stellen, Dat is dus gelukt.,,
[\u !oQofo§TAP Orion in het weekend van 11-12-13
november in sporthal Rozengaarde Europees volley-
bal speelt, beschouwt Beijer het als vanzelfsprekend,
dat ook de partners meer zullen bijdragen. ,,Dit

niveau heeft een flinke uitstraling naar de het*
Achterhoek en .1e zult zien, dat daardoor de jeugd
weer extra zal instromen."
Al zijn de prestaties nog zo goed, Ubbink zal volgens
Beijer geen tweede keer hoofdpartner worden van
Orion. "Het blijft toch een sport met wat minder
uitstraling naar het grote publiek."
Martin Beijer heeft er echter alle vertrouwen in dat
de leiding van de stichting DrO.C.SïAp Orion
voldoende gelden zal aantrekken om het hoge niveau
waar te maken. Het lobbywerk richting partners/
sponsoren is voorzitter Theo Vriezen wel toever-
trouwd.
,'Ik droom graag over de toekomst," zegt Beijer; .'Dat

houd je scherp. Ook bij Ubbink zijn we steeds bezig
met het op de markt brengen van allerlel nieuwe
bouwproducten voor de 'schil van de woning, zoals
dat heet. Wij willen voortdurend onze prestaties naar
de toekomst verbeteren. Als DeOoCoSTAp Orion
hetzelfde doet, dan komen ze er wel.,, lt

Het is niet zo verwonderlijk, dat het enthousias-
me van Ubbink directeur Martin Beijer zo kort
voor het Europese toernooi in sporthal
Rozengaarde weer toeneemt. De vier jaar dat
Ubbink hoofdpartner was, mogen tot de meest
aansprekende nationale en internationale histo-
rie van de Doetinchemse eredivisionist gerekend
worden. Zowel de vrouwen als de mannen kwa-
men onder het sponsorschap van Ubbink Orion
ieder elf duels op Europees niveau in actie.

Hoogtepunten Ubbin kl *riun

le ronde
- Panini Modena (I) 0-3

{7-15, 3-15, 4-15)
- Ubbink,/Orion 3-0

(19-16,15-8,15-8)
<.:
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ffi
- SteauaBaekarst (Ree) 2-3

(15-13, g-15, 10-15, 6-15)
- Ubhink/Orion r 3-O

(15-6, 15-2,15-9)

L€ roÍrds :'" .

- Ubbinkl0rion , Z-g
(13-15, L5-12, 15-tA, 14"16. 6-15)

- Olympiakos Athene 3-z
(15-10, 5-15, 15-11, 11-15, 16-14)

2e ronde
- §,S.Editeuqgài (I) .: 3,0

(15-7, 15-11, rS-rS)
- Ubbinkloríon 3-0

(15-12, 16-14, 15-13)

- Ardgo de Sete (Fr) 3-0
(15-10, 15-9, 15-7)

- AS Grenobte{Fr} S-a

(15-8, 6-15, 15-13, 10-15, 15-7)
- Ubbink/Oríon 3-1

(15-13, 15-13, 12-15, 15-5)

' §E=eoE§ 19A1-19A2
,l Enroracup 2 r' 

'
Ubbink/Orion

Steaua Boekarest

sEf,EOElt t9a2-19A3
Europup 3
Olympiakos Athene(Gr)

UbbinklOrion

Ubbink/Orion

G.S.Edilcuoghi

Ubbink/Orion

Ubbinklörion 
::

Panini ilcdenar íItati*]

Einstand:

1. Panini Modena 3-6;
2, Ubbink/Orion 3-4;
3. AS Grencble 3-2;
4. Arago de Sete 3-S

sËnaoEt{ 19&i-L9g{
Ëuropacup 3
Ubbink/Orion

Panini Modena

Finale (poule) in Louvain ta Neuve ( België)
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De altijd goed bezochte Business Sociëteit-
avonden vinden ook komend seizoen weer
viermaal plaats. Interessante en leerzame
avonden, meestal op locatie op het bedrijf van
één der DoOoCoSTAP Orion-partners. Met soms

ook een prominente gast. Zo had de Business

Sociëteit al eerder sport- en politiek trofee Erica

ïerpstra en de aimabele proftennisser Sjeng

Schalken over de vloer.

s druk
Dit seizoen wordt de aftrap voor de eerste Business

Sociëteit gegeven op maandag 26 september. In het

Hart van Doetinchem zal de teampresentatie plaats-

vinden. Als altijd wordt dit een gezellig en avondvul-

lend programma, waarbij de nadruk zal liggen op het

inmiddels weer samengestelde topvolleybalteam.

Op maandag 28 november laat de aardappelverwer-

kende industrie Aviko uit Steenderen, in samenwer-

king met Resto Gasseling & Diepvries Doetinchem, de

Business Sociëteit een kijkje nemen in haar keuken.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 2006 zal

plaatsvinden bij Ubbink High Tec in Doesburg en wel

op maandag 27 februari. De vierde en laatste avond

houdt mediabedrijf TVA een bedrijfspresentatie en

wel op maandag 8 mei 2006.

Tijdens de Business-avonden ontmoeten de onder-

steunende partners van de Stichting Topvolleybal

Orion elkaar in informele sfeer. En natuurlijk zijn

daarbij ook steeds de selectie en de stafleden aan-

'-1e estal wordt een avondvullend programma aange-

3cier, dat uit drie delen bestaat, Een bedrijfspresen-

tari€, een ki.1k;e in de keuken van het bedrijf en een

gastspreker. Vervolgens wordt de avond in informele

sfeer afgesloten, rvaarbij de partners elkaar kunnen

ontmoeten en desgewenst zakelijke contacten

kunnen leggen en onderhouden.

Ook het vorige seizoen was de belangstelling voor de

vier gehouden avonden onveranderd groot. De start

werd gemaakt in Hart van Doetinchem met de

presentatie van het nieuwe team voor het seizoen

2004/2005. Het team was versterkt met vier nieuwe

spelers en Appie Krijnsen begon zijn werk als trainer.

Theo Vriezen pakte de voorzittershamer op en de

nieuwe hoofdsponsor DoOoCTSTAP zette zijn naam

voor het topvolleybal van Orion.

prQofo§Jffp-directeur Geert Teunissen hield de zaal

met zijn microfoon en messcherpe vragen aan spe-

lers, voorzitter en trainer de hele Soclëteit in zijn

ban. Appie Krijnsen noemde zijn jongens een team

van harde werkers en weinig gezeuI die het onderste

uit de kan zou halen. De kersverse voorzitter Theo

Vriezen prees zijn voorgangers in het bestuur, die er

toch maar in waren geslaagd de vereniging uit een

diep dal te trekken. Hij stond en staat achter het

streven om het topvolleybal in de hele regio te doen

spetteren.

Directeur Jos Tiemessen haakte daarop in door de

wens uit te spreken, dat het bedrijven van topsport

in de regio zijn gunstige weerslag heeft op de

zogenaamde breedtesport met als doel de jeugd

meer aan het bewegen te krijgen. §oQofr§ffip Q;ien

wil daarmee graag het voortouw nemen. Het levert

niet alleen meer sport bedrijvende lieden op, maar

ook vrijwilllgers die de verenigingen draaiende

moeten houden.

Over nut en noodzaak van het gebruik van extra

vitamines lichtte toppartner Plantina Vitamines uit

Gendringen de tweede Busíness Sociëteit voor in

p ilrycm&ïe
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Geert Teunissen (r) in

Jan Dekker (l) en

rek met
Vriezen
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restaurant Groeskamp, Als het aan toptennisser

Sjeng Scla <er, de prominente gast van dle avond,

'!::a' s ner ant\,loord: 'la'. Sjeng wist het twee
-'e- qeLeden op Wimbledon, ondanks het feit dat hij

Een bed rijflmprese$ïflmtie,
vöí1 het b*drijf #n €en #
de ziekte van Pfeiffer onder de leden had, nog tot
een achtste plaats te schoppen. Hij staat er nog

steeds versteld van, dat hij drie-en-halve maand op

topniveau heeft geacteerd, zonder te weten dat hi.l

ziek was.

Vervolgens nam Schalken bi.l Plantina een intensieve

vitaminekuur. Hij slikte al het dageli.lkse multl-
vltamine tabletle, maar de dosis vitamine C ging

omhoog naar zes tabletten per etmaal. "Na

anderhalve maand was ik er weer bovenop," aldus

Schalken. Hi; had groot respect voor de prestaties in

de top van het Nederlandse volleybal. "Tennissers

moeten soms de onmogelijkste ballen halen,

volleyballers doen niet anders."

Hoofdpartner DoOTCoSTAP was gastheer op de derde

Business-avond van 2004-2005. Directeur Jos

Tiemessen kondigde er de oprichting aan van de Club

van Honderd. Die moet euro's in het laatje brengen

om de volleyballers y3p poQof oSTAP Orion naar een

nog hoger plan te brengen. Bij de start ware er 48

'vrienden'. Dai moeten er dus minimaal honderd

worden.

Op de laatste Business-avond werd sterpartner,

inmiddels toppartner Helmink installatie Techniek in

Doetinchem bezocht. Hoogtepunt vormde de

: -dertekening van het driejarig contract, dat speler

- :, Stein, Helmink BV en D.O.C.STAP Orion ziJn

C.^ ^.. ^c^lerd seizoen vertrouwt de stichting erop

wederom vele leden van de Business Sociëteit te

mogen begroeten in de VIP-ruimte tijdens de

thuiswedstrijden in Sporthal Rozengaarde. I

men kijkSe in
ffistspr*kcr

de keu ken

D.O.CTSTAP ORION BUFFET
Ook dit seizoen is er weer het DoOoCoSTAP Orion

Buffet voorafgaand aan elke thuiswedstrijd vanaf

17.00 uur in het Hart van Doetinchem. Trainer

Appie Krijnsen zal er telkens rond 18.00 uur een

voorbeschouwing geven. Deelname aan dit buffet

is alleen mogelijk na opgave bij het Hart van

Doeti nchem.

Voor informatie over de Business Sociëteit
kan men telefonisch contact opnemen met:
Directeur Jos Tiemessen

Telefoon 06 - 5154 1626
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PoQoQo§TAP in Doetinchems Vizier

In het r,rreekb ad Doetinchems Vizier verschijnt in

het nieur','e seizoen voorafgaand aan elke

thuisriedstrl.ld opnieuw een hele krantenpagina

6v61 )oQr(oSTAP Orion.

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt dankzij

sponsoren en de tomeloze inzet van de eigen

schrijvende vrijwillige mediacommissie van poQofo

STAP Orion die zorgt voor actuele nieuwsfeiten en

achterg ronden.

l)*e{,ffi ruchesxts VËsis'a'

Harrie Ligtvoet clubfotograaf

Harrie Ligtvoet Fotografie legt dit seizoen vrijwel

alle activiteiten binnen poQofo§fffp Orion vast met

zijn digitale camera. Ook voor deze teambrochure

heeft Harrie Ligtvoet het fotomateriaal voor zijn

rekening genomen.

rÖl ffiïsön;fie

Loekie Design
vormgeving drukwerk

Voor het derde jaar werkt Loekie (Raterink) Design

s:-."r met Ratio Druk Doetinchem Grafisch Totaal.

h e -:,:- kan DoOoCTSTAP Orion een perfecte

hu ss: ; eia eren met uitstekend drukwerk. Deze

presenia: egiCs 1s een prima voorbeeld. Ook de 14ini

Expres (r.redstr.ldbulletin) en Orion Expres

(verenigingsb ad) geeft Loekie Design vorm.

Toekie-

n_er

PIET ZOOMERS
, Werël'd **n M

''*'* t* _"tt-- '

Het Doetinchemse filiaal van Piet Zoomers, De

Wereld van Mode uit Wilp, zorgt dit seizoen opnieuw

dat stichtingsbestuuri management, selectie en staf
y3p poQoQo STAP Orlon perfect gekleed gaat, Een

prima performance voor iedereen binnen de

stlchting en dankzij Piet Zoomers een professionele

uitstraling.

Vorig seizoen verzorgde Piet Zoomers in de vestiging

van locatiemanager Raffaello Nettuno aan de

Boliestraat in het centrum van Doetinchem, een

businessavond. Piet Zoomers zelf trad die avond als

gastspreker op. De modekoning uit De Wereld van

Mode boeide de aanwezigen en deed met veel

superlatieven en krasse uitspraken het bedrijf Piet

Zoomers en sportsponsoring uit de doeken (Elke

concurrent is mijn aartsvijand; Ze vragen aan mij

wel eens: Heb je een concept? Nou ik heb geen

concept, ik heb slechts ulo; Je moet gewoon scherp

zijn, dat is een gevoel; Sponsoren, doe je niet voor

een jaartje!).

Door deze avond en kledingsponsoring onderstreept

Plet Zoomers de goede verstandhouding tussen het

Doetinchems filiaal en poQofe§fflp Qrisn.
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laarkalender seizoen 2005 -2006
SEPTEMBER 2OO5

26 Yla Business avond & teampresentatie
Technisch Vrijetijds Centrum Doetinchem
in Hart van Doetinchem 19,00 uur

17.00 uur

2O.0O uur
18.00 uur

17.00 uur

20,00 uur

DECEMBER 2OO5

03 Za Business buffet Hart van Doetinchem

DTOTCoSTAP ORION - Ortec.Nesselande

10 Za Florie/ Vrevok - DoOoCoSTAP ORION

77 Za Business buffet Hart van Doetinchem

DoOoCoSTAP ORION - Brother Martinus

]ANUARI 2006
05 Do Nieuwjaarsreceptie

in Hart van Doetinchem

07 Za Rijnmond V - DoOoCoSTAP ORION

t4 Za Business buffet Hart van Doetinchem

DTOoCTSTAP ORION - HvA Amsterdam
2t Za Menzls/Lycurgus - D.O.C.STAP ORION

28 Za Omniworld [ - poQofo§TAP ORION

FEBRUARX 2006
04 Za Business buffet Hart van Doetinchem

prQoQo§f[P ORION - Landstede V lVCZ
77 Za Ortec.Nesselande - DoOoCoSTAP ORION

78 Za Business buffet Hart van Doetinchem

PoQoQo§f[P ORION - Florie/Vrevok
25 Za Piet Zoomers/D - DoOTC.STAP ORION

27 Yla Business avond

Gastheer Ubbink Doesburg

17,00 uur

20.00 uur
20.00 uur

17.00 uur

20.O0 uur

19.00 uur

20.45 uur

17.00 uur

20.00 uur
20.00 uur

20.00 uur

17.00 uur

2O.O0 uur
20.30 uur

17.00 uur

20.00 uur
19.30 uur

19.00 uur

OKTOEER 2OO5

L5 Za Business buffet Hart van Doetinchem

DoOTCTSTAP ORION - Piet Zoomers/D
22 Za Brother/Martinus - D.O.C.STAP ORION

29 Za Business buffet Hart van Doetinchem

DoOTCoSTAP ORION - Rijnmond V

MAART 2006

APRIL 2006

(PLAY OFF WEDSTRTIDEN)

(PLAY OFF WEDSTRIIDEN)

MEI 2006
08 ma Business avond

TVA! Reclame & Communicatie 19.00 uur

w ijzig i ngen voorbeh o u d en

NOVHMBER 2OO5

05 Za HvA Volleybal - DoOTCoSTAP ORION 19.30 uur

79 Za Business buffet Hart van Doetinchem 17.00 uur

DoOoCoSTAP ORION - Omniworld V 2O.O0 uur
26 Za Landstede V/VCZ - )oQof,o§l{P ORION 19.30 uur

28 Ma Business avond
Resto Gasseling & Diepvries Doetinchem 19.00 uur

29 Di DoOTCoSTAP ORION - Menzis/Lycurgus 20.00 uur

CEV CUP IN ROZENGAARDE

1O Do Aankomst buitenlandse ploegen

11 Vr Wedstrijden om 17.30 en 2O.OO uur

12 Za Wedstrijden om 17.30 en 20.00 uur

13 Zo Wedstrijden om 15.00 en 17.30 uur

14 Ma Vertrek buitenlandse ploegen

n
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HOOFDPARTNER

PoQrfr§f[P, Doetinchem

TOPPARTNERS

DOZON Bouwtechniek, Doetinchem

Technisch Handelsbureau RENSA, Didam
TVA ! Creatieve Communicatie, Doetinchem

Ubbink Nederland BV Doesburg

Plantina Vitamines, Gendringen
Helmink installatie Techniek, Doetinchem

ERE PARTNER

Nefit Buderus BV Deventer

GRAFISCH PARTNER

Ratio Druk Doetinchem, Doetinchem

AUTO PARÏNER
Brandon Peugeot, Doetinchem & Zevenaar

SPORTKTEDING PARTNËR

KWD Sport, Doetinchem

KLEDING PARTNER

Piet Zoomers Mode, Doetinchem

OFFICIAL SPORTDRINK SUPPLIER
AA DRINK, Utrecht

STERPARTNERS

Protect Eye Nederland, De Meern

KroeseWevers, Doeti nchem

Hart van Doetinchem, Doetinchem

Claus Sport 2000, Doetinchem

Armada Clean Doetinchem BV, Varsselveld
Rabobank, Doetinchem

NI]HA, Lochem

PARTNERS

Multi Ratio, Doetinchem

BAX Advocaten Notarissen Belastingkundigen, Doetinchem
Resto Gasseling, Doetinchem

Huberroos Projecten BV, Hengelo G

Radio Optimaal FM, Wehl

Netterden Zand en Grind BV, Gendringen
Sport café Rozengaarde, Doetinchem
Ten Hag Makelaars, Doetinchem

MVO Projecten, Doetinchem

Fitness & Squash centrum de Huet, Doetinchem
Ten Kate & Huizinga, Doetinchem

Telma Staal,'s-Heerenberg
Stolwijk van de Rakt, Doetinchem

JobMax Uitzendburo,'s-Heerenberg
SDC Telecom BV, Doetinchem

Heilbronn Assurantiën, Doetinchem

CLUB VAN HONDERD/VRIENDEN VAN ORION
ASG, Auto Schade Gelderland, Doetinchem
Roelofswaard Beletteringen, Doetinchem
Bloemsierkunst Terry Hecker, Terborg

Korl l-lout & Bouwmateriaien, Doetinchem

Beekman & Haitman Makelaars. Doetinchem

Ree Actief, Daetinchem

ínrss 1nq neers, ile\,enle-

Logisch Premedia, Doetinchem

Ubbink-Sesink BV Horeca, Doetinchem

Muziekhuis Vriese, Doetinchem

Cosmo Trucks, Doetinchem

Cockerits Dakbedekklng, Doetinchem

ïechnisch Vrijetijds Centrum Dcetinchem, Doetinchern

R & I benesr D*etinchem BV, Doetinchem

l,lassen Nilennuis BV Doetinchem

PE lllusions, Zelhem

Nlarkant Outdoorcentrum, Doetinchem

Bournr- en Aannemrngsbedr jf Wensink BV, Doetinchem

Wíqgers Assurantièn, Doetinchem

Koos l"lendeis lYode BV, Dinxper-lo

Diep',,ries Dcetinchem, Doetinchem

Schacehulp, Zelhem

Terborgse \r;i.l ncenirale, Terborg

\.!FP Administratle & Advies, Zeihem

Trip Taxibedrijf, Doetirrchem

\e.. 'c-L P .-za, Dootr"cïe-
TLA Advles, Doelinchem

Prclilers ccfirrn Jnicatte, Doetinchem

::^::-Ë- jöt1ifcis, le 1€ï.

Randstac U;tzenobureau, Dcetinchem

ired & Doi;rre, Doetinchem

Ít4onday Prooucttons, s'-Heerenberg

Wink Siucieboeken, Doetinchem

Bour,,vbeorijf Boesveld BV, Doetinchem

Compudac Aulomatisering BV, Doetinchem

Educatierartner Doetinchem Bd Doetinchem

P/'Flex, Llirecht

Coffee for you, Winterswíjk

Fotografre Harrie Ligtvoet, Doetinchem

Stadsomroep Doetinchem, Doetinchem

Select Real Estate, Stokkum

Jongebloed BV, Doetinchem

Arends Facilitaire Diensten. Doetinchem

Aerofit, Hengelo G

Wiilemsen Nlanagement, Doetinchem

Rabelink Aannemersbedrijl Doetinchem

Doetinchems Viziel Doetinchem

Loekie Design, Doetinchem

Mark Penninckhof Consultancy, Doetinchem

Festivali Kado v.o"f., Doetinchem

Reprocentrum Bílderbeek, Doetinchem

§OARDING PARTNFR.S

Coop Geven, Doetrchem

Dekl<er & Partners, Doetlnchem

Amicon Zorgverzekeraal Doetinchem

ÍVeijer Meubelen, Westendorp

HeTlarers Autobedrilf, Doetrchem

ffi



fatio druk doetinchem

Zaagmolenpad 9 I

7000 AH
Doetinchem
o3t4 -39 19 3r
0314 -39 t9 68
info@ratiod ru l<. n I'

www. ratio d ru k, n I

Perfect verzorgd d ru kwerk

is de

Het

L

I
basis voor iedere bedrijfspresentatie.

is uw visitekaartje en geeft anderen

die belangl;fe eerste inéruk

Daarom zoekt u drukwerk

dat de kwaliteit heeft die bij u past.

Die kwelkeit vindt u bij -*atio Druk.

'ilo nons:*hse' tot è* më€=-§tàté óf the a
:..

*
&g=

=

creëren wij oplossingen op maat.

;ic, Druk presteert in presentaties.-
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