
=i*
J =+=

,drt 3m

É
,ctr

,.€



PRESENTATIEGIDS
STICHTING TOPVOLLEYBAL ORION

2006 2007

r

Akkie van Gastel in STO

Geert Teunissen, directeur hoof dpartner
Henk Hansma, trainer/coach
VolLeyba lers werken aan carr ère

Spe ers

Teamfoto
Spelers

Gerard Wesselink, techn sch manager
Business Sociëteit
Manaqementteam
Rob van Zoonen, clubarts
Super- en Europacup in Doetinchem
Partners

Jaarkalender 2006-20A1
Parïners Business Sociëteit

Postbus 666
7000 AR Doetinchem
Tel 06 51 541626
www.docstap-orion.nl
Theo Vriezen (voorzrtter)

Akkie van Gastel (penningmeester)

Jan Dekker (secretaris)

Harry Laan (algemene zaken)
Jos Tiemessen (drrecteur STO)

Gerard Wessel ink (technische zaken)
Wilfried Holders (commun catie)
Jos Tiemessen (commercrële zaken & pr)

N icolien Rensink (secretariaat)

Gerton van de Craats (f inancrën)
Sportcentrum Rozengaarde
Beze horstweg 115,1002 CC Doetinchem
Tel (0314) 33 09 91 / 33 25 34

Redactie:

Jan Bosma,
Lambiek Knepflé,
Rob Lureman
Loekie Raterink,
Dick Visser,
René Wiggers
Fotograf ie:

Harrie Ligtvoet Fotografie
Vormgeving:
René Jansen
Druk:
Ratio grafisch totaal

04
07
12

14
1B

20
22
24
27
31

33
35
37
3B

39

Si c^: ^g Toovol eybal Orion

Raad van Bestuur

D i rectie
\,4a nagementteam

Ondersteu n ing

Accommodatie

€
f .,.;

*



Met de komst van Akkie van Gastel

krijgt de Raad van Bestuur van de
Stichting Topvolleybal Orion (5TO)

er een gerenommeerd penning-
meester bij.
Het voormalig directielid van het
achtduizend leerlingen tellend
Graafschap College hoopt met zijn
financiële achtergrond zijn steentje
bij te dragen aan de toekomst van

het topvolleybal in Doetinchem en

omstreken.

AKKIE

VAN GASïEL

MEER DAN WELKOM

"lk wilde na mijn vertrek van school voor-
lopig niets doen en genieten van mijn
vrije tijd, maar het liep even anders", zegt
Akkie van Gastel (60) die jarenlang col-
lega was van de huidige STO-voorzitter
Theo Vriezen. "Theo vroeg mij voor de
stichting, maar ik heb me nog niet uitput-
tend beziggehouden met D.O.C. STAP

Orion. lk vind het spelletje volleybal erg
leuk en de mensen er omheen ook. Dat
trok me aan. Daarnaast vond ik het behe-
ren van de penningen altijd al aardig. Zo
simpel is het. Bij D'O.C. SïAP Orion zijn de
begroting en de balanspositie van groot
belang. De begroting mag nooit doel op
zich zijn, maar we willen er wel verder
body aan geven. De begroting voor d it sei-
zoen is sluitend. lk weet dat diverse vere-
nigingen in de regio uit dezelfde financi-
ële vijver vissen en dat De Graafschap met
z'n grote businessclub de sponsormarkt
af roomt."

Vriezen vindt het 'uitstekend' dat Van
Gastel met zijn 'gedegen financiële ken-
nis' de stichting komt versterken. "Akkie
heeft door het verleden veel contacten
opgedaan. Tegenwoordig noemt men
dat netwerken. lk herinner me dat Akkie
vroeger meer om voetbal gaf dan om vol-
leybal. Dat is nu duidelijk andersom",
voegt Vriezen er glimlachend aan toe.

Toch zag Van Gastel D.O.C. SïAP Orion al
diverse malen in actie. "Via Geert
Teunissen, de directeur van D.O'C. STAP,

ben ik enthousiast geworden. Eigenlijk
vind ik volleybal leuker dan voetbal. Elk
punt is er bij volleybal éen. Wel is de
entourage bij De Graafschap indrukwek-
kender. lk geniet vooral bij de opkomst
van de spelers in het stadion. lk denk dat
veel mensen helaas niet beseffen hoe
gezellig het bij de wedstrijden van D.O.C.
STAP Orion is. Dat aspect moeten we van-
uit de stichting sterker benadrukken",
zegt de opvolger van de vertrokken pen-
ningmeester Ed Jansen Venneboer.

ALS PENNINGMTTSïER
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De Raad van Bestuur wordt dit seizoen uit-
gebreid tot vier personen. Harry Laan
(58), de andere nieuwkomer, beheert de
post algemene zaken. De vader van
damestrainer Marcel Laan is evenals
Akkie van Gastel van huis uit geen volley-
baldier. Hij was naast andere maatschap-
pelijke functies actief in de plaatselijke
politiek, onder andere als voorzitter van
het CDA.
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"lk ben met FPU (vervroegd pensioen) en
volgens Theo Vriezen worden mij organi-
satorische kwaliteiten toegedacht", zegt
de voormalige manager van het Centrum
Vakop-leiding. Het spreekt Laan aan dat
D.O.C SïAP Orion 'absoluut geen strope-
rig geheel' is. "De lijnen zijn kort, zoals de
link van de stichting naar directeur Jos

Tiemessen en het managementteam. Wij
als raad van bestuur zijn er om de meest
gunstige voorwaarden te scheppen om
die twaalf speiers zo goed mogelijk te
laten presteren." Laan rvas begin dit jaar
nauw betrokken bij de organisatie van
het wereldkamp oenschap veldrljden in
Zeddam, "Vanr'.ege de *an er van wer-
ken met korte nen, heb ik me daar
prima thuis ge\/oe o "

Jan Dekker (59) b '- c r.r.en de stichting
een stabiele Íac:o' )e zelÍstandig onder-
nemer (in med a t s:aai . oor zrln vierde sei-
zoen als secreta'is - :e Raad van Bestuur.
"Ook ik had aa''.a-<. -< niets met vol-
leybal, maar \.'..'c .- - jr bestuurlijke
ervaring ln de s::'...='eid gevraagd",
zegt Dekker, a-9 l: ::en doelman van
het eredivisleiea- .:^ re Doetinchemse
handbalclub De C::: :-

"Toen ik begc' :. 3- :- ,,.as het volley-
balbolwerk oc s::'.:- -e oood Nu gaat
het beter. -=-.' :1 :: -:' g'oe e1 nog
niettot in de'e -: .'.. <3Toen nog met
een negatie;', e'- ::.- ^^aar hopen bin-
nen twee )ea' s.' - ..' .'. .e zijn. Naast
de oude trc!,,. 3.'.-:'s c e ons al vele
jaren financrea !:=,-.' z - er de aíge-
lopen jaren i:-:. =- - 3u'.'.e bedrijven
bijgekome-. !' : : - -: >...:rs groei in de
inkomsten r,', l s ::a l . è' 3estuur wer-
ven gee' ta'a.=- - :: - :^ esse' gene-
reert als o re::: -' :a '.r. 1-sten en daar
zijn we rece ...::.-:r:- :,.er al kunnen
wenietop :^:: a -..a'=' --sIen'

Vriezen s ac':a -: r:: -:: aontract met
hooÍdpartr'er ) C I S-' r :. e jaar is ver-
lengd. "Dat s:=- :---a zaak. DOC
STAP is een ze.' :::-r -..'.::'e toofdpart-
ner dre er ze t c:: :: .'.:: . a' probeert te
maken, Bel'a . c '..- ':ar-sbekendheid
streven z 1 i, 3 -aa. a a_, aa naar het bin-
nenhaen \,a' :al'a:-ier voor het
onderw 1s. "

De STO-voorz::e' r--s:-' ft de begro-
ting van het 'ra--=-='ed,",sieteam als
'goed'. " Het crcc ..-- s de liquiditeit.
Dat moet het (o^'.': -a Í.1aar echt opge-
lost worden Zo ce z'c,, < s dat, want tot
nu toe oste cle -c:'cpaTtner het pro-
bleem op. Dat ka'3c oeze manier niet
langer doorgaan "

Een actie om obligaties uit te zetten
wordt momenteel voorbereid. "De actie
is formeel nog niet gestart, informeel
wel", bevestigt Vriezen die nogmaals
benadrukt dat er een nieuwe geldstroom
op gang moet komen. De gewenste top-
sporthal waar al enige tijd over wordt
gespeculeerd, zal er volgens de preses
van de stichting'toch nog een keer
komen'. "Misschien wel op een locatie
waar nog niemand bij stilstaat."
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V.l.n.r. Akkie van Gastel, Jan Dekker en Harry Laan.
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D.O.C.STAP

BREEKT CONTRACT OPEN:

NOG DRIE JAAR

VTRDER MEï ORION
" Het is nog een kwestie van de handteke-
ning zetten", zegt Geert Teunissen, na
diverse rondjes onderhandelen, met
enige triomf in zijn stem. "Ook in de
nieuwe situatie willen D.O.C. STAP en
Orion stapje voor stapje vooruit. De con-
tinuïteit van het topvolleybal in
Doetinchem staat voorop en dat proces
zullen we scherp bewaken. De stichting
moet in de zomer van 2009. als het con-
tract af loopt, f inancieel helemaal gezond
zijn."

ln een adem neemt hij in de directieka-
mer van het bedrijf de sportieve toe-
komst onder de loep. "Onze investe-
ringen in D.O.C. SïAP Orion rechtvaardi-
gen een positie bij de top drie van
Nederland.

"D.O.C.STAP blijft heel nauw
betrokken bij Orion", zo drukte
Geert Teunissen in de Presentatie-
gids van vorig seizoen zijn nauwe
betrokkenheid met het topvolleybal
in Doetinchem duidelijk uit.
De directeur van het opleidings- en

reïntegratiebedrijf deed er kort
geleden een schepje bovenop.
Het contract tussen hoofdpartner
D.O.C. STAP en de Stichting
Topvolleybal Orion, waar het
eredivisie-mannenteam onder
ressorteert, werd met drie jaar

verlengd.
Daarvoor moest eerst de

doorlopende verbintenis tussen de

hoofdpartner en de volleyballers,
die twee jaar geleden in werking
trad en in 2007 zou aflopen, op de

helling.

Natuurlijk weet ook Geert Teunissen dat
ORTEC Rotterdam.Nesselande voor de
Achterhoekers te hoog is gegrepen. De
huidige kampioen annex bekerwinnaar
van coach Peter Blangé fungeert tot de
Olympische Spelen van 2008 als bakermat
van het Nederlands team.

De bespeler van het Topsportcentrum
naast de Rotterdamse Kuip die deel-
neemt aan de Europese Champions
League beschikt in relatie tot D.O.C. STAP

Orion over een veelvoud aan budget.

"Maar dat betekent wel dat we heel
serieus, zoals het een sterke subtopper
betaamt, nadrukkelijk loeren op de posi-
ties twee tot en met vier van de eredivi-
sie-rang lijst. "
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ln ieder geval is het streven om jaarlijks
minimaal de halve finale van de play-offs
en de nationale beker te bereiken en
daaruit voortvloeiend plaatsing voor Eu-
ropees volleybal. We proberen zolang
mogelijk mee te doen in de strijd om de
titeI."

t---",,*d
Maar weinigen ontkomen aan het ent-
housiasme waarmee Geert Teunissen zijn
omgeving uitdaagt. Wie hem wel eens
van dichtbij meemaakt - in zijn bedrijf
medewerkers stimulerend, als intervie-
wer tijdens de maandelijkse live-praat-
show van Optimaal FM of bij een
gesprek-je over zijn geliefde Huntenpop -

weet dat hij aan de lopende band ideeën
en creatieve gedachten ventileert.
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Vanuit die achtergrond onderwerpt hij
ook de gang van zaken bij D.O.C.
SïAPOrion aan een kritische blik. "We zul-
len ons de komende tijd nog nadrukkelij-
ker aan de buitenwereld moeten presen-
teren. Het Europacup-weekeinde van
vorig jaar november geldt daarbij als
voorbeeld. Er was toen de nodige posi-
tieve response van de partners en het
bedrijfsleven. Wel moet er dit seizoen
met al die relaties meer en beter worden
gecommuniceerd, zodat uiteindelijk het
aantal partners van D.O.C' STAP Orion
groeit en nog meer zaken met ons wordt
gedaan. "

Wat Geert Teunissen betreft geldt dat
ook voor het 'avondje uit' op de zaterdag
van de thuiswedstrijd van D.O.C. STAP
Orion. Relaties schuiven dan aan in het
Hart van Doetinchem voor het sportbuf-
fet. Aansluitend wacht het volleybalduel
in sportcentrum Rozengaarde.

"Appie Krijnsen deed dat vorig seizoen
als trainer erg goed met zijn praatje bij
het sportbuffet in het party-& congres-
centrum. De aanwezigen wisten daard-
oor wat ze konden verwachten en hoe de
zaken er sportief voorstonden. Het kan
dit seizoen nog leuker worden als er vijf-
tig in plaats van dertig personen mee-
doen aan het etentje. Als bedrijf leveren
wij de nodige mensen en ik zou graag
zien dat er nog meer relaties van andere
bedrijven meedoen. Hen wacht met hun
partners een fijn avondje. Dat moet door
D.O.C. STAP Orion luider worden rond-
verteld. Dus nog beter communiceren en
scherper worden. "

ln dat kader wordt een telemarketingbe-
drijf ingehuurd dat een grote belactie
gaatopzetten. "Het kietelen van potenti-
ële sponsors", legt Geert Teunissen uit.
"Alle bedrijven die wat dan ook met
sport te maken hebben worden daarbij
benaderd. Het initiatief daartoe ligt bij
de Stichting Topvolleybal Orion (5TO) die
zich organisatorisch nog sterker gaat
maken."

De directeur van D.O.C. STAP stelt dat het
Doetinchemse volleybalbolwerk'alert
moet zijn op de kansen die zich aandie-
nen'. "We zijn daar met z'n allen niet
scherp genoeg op geweest. Er liggen
meer kansen die benut moeten gaan wor-
den. lk vind het typerend dat in het vol-
leybal en ook het voetbal de bereidheid
om acties te houden die sponsors en geld
binnenbrengen het grootst is in mindere
periodes. Juíst ook als het goed gaat is

het van belang dat er creatieve hersen-
spinsels op tafel komen waarmee de bui-
tenwereld, het bedrijfsleven, wordt
bestookt. "

Geert ïeunissen is blij met de Obligatie-
actie die eerder reeds werd aangekon-
digd door het STO-bestuur. Het komt er
op neer dat partners en andere bedrijven
garant staan voor een renteloze lening
waarmee de liquiditeit van de Stichting
Topvolleyba I Orion wordt versterkt.

"Dat is momenteel wel cruciaal voor het
topvolleybal", zegl de bevlogen D.O.C.
STAP'er. "Je kunt daarnaast ook sponsor-
pakketten aanbieden aan bedrijven van,
zeg maar, duizend euro. Daar zit dan bij-
voorbeeld dat 'avondje uit' arrangement
in. Als je zo nieuwe bedrijven aantrekt
die vervolgens na een tijdje besluiten om
partner van D.O.C. STAP Orion te worden,
dan trek je die duizend euro weer af van
het bedrag dat de partner bijdraagt. Zo
houd je sponsors, of partners zoals wij ze
noemen, over aan de contacten die je
legt met de bedrijven en het zakenleven.
Zoals het volleybal landelijk wordt
gewaardeerd, onlangs nog met de komst
van DELA als grote sponsorvoor de natio-
nale vrouwenploeg, zo hoop ik dat de ver-
houdingen in deze regio, de Achterhoek,
ook zullen worden. De uitkomst daarvan
betekent dat je meer sponsors zult aan-
trekken. Maar nogmaals, dan moet je als
D'O.C. STAP Orion wel de mogelijkheden
pakken. "

De ontspannen sfeer wordt uitgedrukt
door een lachende Geert Teunissen,
speler Edward Kamphuis en
spo rtmasseu r Ri nze Rei n be rge n.
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Het hoofdpartnerschap bij Orion en daar-
uit voortvloeiende acties hebben D.O.C.
STAP meer klanten opgeleverd, zo beves-
tigt Geert Teunissen. "De insteek om
twee jaar geleden voor topvolleybal in
Doetinchem te kiezen was een juiste.
"Mede door de sportsponsoring groeien
wij als bedrijf. We merken dat de econo-
mische opleving het eerst door de grote
bedrijven wordt gevoeld en later door de
kleinere. We zijn gepast tevreden met
het rendement, maar er moet nog veel
meer gebeuren. "

Hij zegt'heel veel waarde te hechten aan
de inzet van de vrijwilligers, zowel bij de
5TO als bij de volleybalclub Orion waar-
van D.O.C.SïAP de verenigingssponsor is.

"Voor de buitenwereld speelt het verschil
tussen stichting en vereniging niet echt.
Die twee kun je niet los van elkaar zien.
Daarom ook is vorig seizoen de jaarlijkse
Vrijwllligersavond in het leven geroepen
en zijn er regelmatig bijeenkomsten voor
de medewerkers. De mensen die pro deo
zoveel doen voor het volleybal, waarde-
ren we bijzonder. Dat moet gedragen blij-
ven worden. Laat ze maar komen dege-
nen die'blind bedrijven willen bellen. lk
zorg wel voor kantoorruimte en tele-
foon, maar als D O.C. STAP kunnen we
niet altijd zelf de mensen leveren."

'Meer positieve idioten die zich druk
maken om het (top)volleybal' zijn er vol-
gens Geert ïeunissen nodig. "We zullen
elkaar moeten aanspreken op het cre-
ëren van een betere structuur.

Een prachtig boeket bloemen voor
Hanneke Wijnberg uit Arnhem,
de eerste Fan of the Match van het
seizoen 2005-2006.

Als D.O.C. STAP willen we tijdig betrok-
ken worden bij de organisatie. Vorig jaar
bijvoorbeeld wisten niet alle sponsoren
dat ze tijdens het Europacupweekeinde
met hun partners welkom waren in de
speciale tent waar diverse sprekers optra-
den. Dat moet beter gecommuniceerd
worden en daarbij vooral denken in kan-
sen en niet in beperkingen."

Hij verwacht dit seizoen ook meer van de
clinics die het mannenteam kan geven.
"De volleyballers moeten de boer op. Bij
een bedrijf of vereniging die jubileert
laten zien wat volleybal betekent en zo
de mensen enthousiast maken. Laat ze
dan zelf ook en balletje slaan", meent
Geert Teunissen die graag ziet dat sport-
centrum Rozengaarde voortaan voor de
thuiswedstrijd eerder vol loopt.

"Er is een eerste aanzet gegeven door de
tribunes te verplaatsen en aan een kant
van het veld een terras te creëren waar
het publiek wat kan drinken. Het is gezel-
liger geworden. De toeschouwers moe-
ten zich toch welkom voelen. Van mij
mag, mits zich daar een sponsor voor
meldt, de koffie gratis worden geschonk-
en. "

De actle Fan of the Match waarbij Geert
Teunissen zelf tijdens een pauze tussen
de sets de tribune bestijgt om een uitver-
koren supporter een boeket bloemen te
schenken, wordt uitgebreid. "Ze krijgen
er een dinerbon bij. Als het om een
groepje toeschouwers gaat krijgen zij
voor een schijntje een leuk arrangement
aa ngeboden. "

Naast al deze ingrediënten die sfeerver-
hogend werken tijdens de wedstrijden
hoopt Geert Teunissen dat de komende
jaren een grote wens van alle betrokke-
nen bij D.O.C. STAP Orion in vervulling
gaat. "Jawel, de komst van een topsport-
hal. Die komt er in Apeldoorn, Almere en
Groningen. Wij kunnen niet achterblij-
ven. Er was onlangs weer een bespreking
met de gemeente over de komst van een
topsporthal in Doetinchem. Steeds meer
instanties en mensen zijn ervan overtuigd
dat zo'n hal er hier moet komen. Je merkt
dat de ideeën daartoe breder worden
gedragen."

Met een uitsmijter eindigt hij zijn relaas.
"Als er de komende drie jaar geen top-
sporthal voor D.O.C. STAP Orion komt,
kan de stichting STO er vanuit gaan dat
het einde van het topvolleybal in Doe-
tinchem nadert."

Í1
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Nadat hij in januari 2003,

halverwege de competitie, vertrok
bij Nefit Orion, is Henk Hansma
weer neergestreken op het 'oude
nest' in Doetinchem. Ruim drie jaar
geleden verruilde hij zijn
activiteiten als

spelverde I erlassistent-tra i ner voo r

de aantrekkelijke functie van
hoofdtrainer die plotseling vrij
kwam bij zijn oude club
Landstede/Zwol le. Dit seizoen

combineert Hansma bij D.O.C.STAP

Orion de functie van trainer/coach
van de eredivisiemannen met die
van relatiebeheerder bij
hoofd partner D.O.C. STAP.
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HENK

HANSMA BIJ

D.O.C. STAP ORION

Zijn rentree in Doetinchem in mei van dit
jaar was een weerzien van oude beken-
den. Henk Hansma is bij D.O.C. STAP
Orion allang geen vreemde meer. "lk ken
de spelers en speelde met een aantal van
hen in hetzelfde team, terwijl anderen
mijn tegenstanders waren. Hoe ze zich
de laatste twee jaar ontwikkelden weet
ik nog niet. Daar ga ik me zo snel moge-
lijk in verdiepen", sprak hijtijdens de her-
nieuwde kennismaking.

De nieuwe werkgever heeft alle vertrou-
wen in de coach. "Henk is onze eerste
keus", bevestigde directeur Jos Tiemes-
sen van de Stichting Topvolleybal Orion
(5TO). "Ook toen hij na anderhalf seizoen
bij Zwolle stopte als trainer/coach, verlo-
ren we hem niet uit het oog. We zochten
iemand die ook qua karakter bij D.O.C.
STAP Orion past en mede na evaluatie
met de spelersgroep kwamen we uit bij
Henk. Het is een pré dat hij de club kent.
We zitten structureel tegen de echte top
aan en willen verder."
Hansma was verrast door de belangstel-
ling van D.O.C. STAP Orion. "lk had er
geen rekening mee gehouden. Het
begon weer te kriebelen na twee jaar
afstand van het volleybal. D.O.C' SIAP
Orion is voor mij een bewuste keus. lk kan
het volleybal toch niet missen. "

Nadat Hansma met de Overijsselse club
de finale van de play-offs om het lands-
kampioenschap had bereikt, was ieder-
een verrast dat hij zijn favoriete sport de
rug toekeerde. Landstede/Zwolle was uit-
gegroeid tot de revelatie van het seizoen.
Toch verschafte de baan als hoofdtrainer
hem te weinig arbeidsvreugde. Boven-
dien hadden vijftien actieve jaren - van
'1 987 tot 2003 - in de topvolleybalwereld
op hem gedrukt als een zware last.

"Het einddoel was geweldig, de weg er
naartoe niet. Natuurlijk heeft hettrainer-
schap mooie kanten. Je hebt een zekere
vrijheid en het is prachtig om spelers
beter te maken. Niet zozeer technisch als
wel mentaal. Wij leerden de spelers van
Zwolle vooral dat volleybal een mentale
sport is. "

Juist dat aspect wil Hansma bij D.O.C.
STAP Orion nog meer gestalte geven. De
Doetinchemmers klapten afgelopen sei-
zoen aan het eind van de race min of
meer in elkaar nadat zij langdurig de
tweede plaats achter ORTEC Rotter-
dam.Nesselande innamen. Tot ieders ver-
bazing kwamen gerenommeerde teams
als Piet Zoomers/Dynamo en Omniworld
Volleybal er lange tijd niet aan te pas.
"Hoe ga je om met tegenslagen, dat is de
essentie. Misschien waren ze wel teveel
gericht op de plaats op de ranglijst, ter-
wijl ik vind dat je niet wekelijks speelt om
de positie maar juist om de zaken in het
veld zo goed mogelijk uittevoeren.

TERUG OP'OUDE NEST'
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Als je als speler elke wedstrijd in de buurt
van het beoordelingscijÍer 7,5 zit, dan
behaal je een mooi resultaat. Het is

belangrijk om dat een seizoen lang vol te
houden, dan eindig je aan het eind van
de rit ook heel hoog op de ranglijst. "

Hansma kijkt met genoegen terug op zijn
vorige periode bi.j Orion. Het was in de
periode dat aansluiting vinden met de
subtop nog de belangrijkste doelstelling
was van de ploeg die toen nog onder lei-
ding stond van Jac van Gompel. ln zijn
Iaatste seizoen (2002-2003) wilden de
benen van de geroutineerde spelverdeler
niet meer. Toch ging hij door in de dub-
belf unctie van assistent-coach en plaats-
verva n gend spe lverdeler.
"lk was in feite gestopt als speler, maar
omdat er nog geen tweede spelverdeler
was gevonden, bleef ik de vervanger van
Roland Rademaker."

Hansma heeft de statistieken mee: spel-
verdelers die trainer worden hebben erg
vaak succes. Peter BÍange bij ORTEC
Rotterdam.Nesselande, Arnold van Ree
bij Piet Zoomers/D, Adri de Wilde bij
LandstedeiZwolle. Dus mag D.O.C. STAP
Orion wel wat van Hansma verwachten.
"Het klopt dat menig spelverdeler succes-
vol is als trainer. Je bent als spelverdeler in
het team voortdurend aan het observe-
ren, het spel aan het volgen. Met als doel
om je medespeler in een optimale positie
te brengen. Als spelverdeler word je
gedwongen dieper over het spel na te
denken dan een aanvaller. lk kwam daar
pas later achter en merkte dat er tijd en
ruimte over was om medespelers te
coachen. Eigenlijk ben je als spelverdeler
in hetveld al bezig alcoach."

Hij is zijn nieuwe baan bij D.O.C. STAP
Orion met veel plezier begonnen. Op de
eerste training in augustus trof Hansma
een complete en fitte selectie aan. Hij had
de groep voor de vakantieperiode geen
specifieke opdrachten meegegeven. Het
was frappant dat de enige met spierpijn
de nieuwe trainer zelf was. "Komt van
het laminaat leggen", zo rekte de
Zwollenaar glimlachend zijn armen uit.
"Uit ervaring als speler weet ik dat
opdrachten voor de vakantie niet echt
werken. Er komt over het algemeen wei-
nig terecht van gericht bezig zijn in zo'n
periode. Bij Zwolle kregen we een
schema mee, maar vielen door de mand
toen de trainer begon te praten over loop-
vormen die we hadden moeten uitvoe-
ren. We hadden er niks mee gedaan. "

ln plaats van opdrachtjes wijst Hansma de
spelers op hun eigen verantwoordelijk-
heid. "lk ben niet zozeer de grote baas
die alles voor de spelers uitmaakt en
regelt. lk wees ze erop dat bewegen en
het voorkomen van spierpijn belangrljk
is. Ga wat lopen, doe wat aan krachttrai-
ning zodat je vanaf het begin mee kunt.
Als je verzaakt, bewijs je jezelf een
slechte dienst, want de trein rijdt door."

Volgens Hansma zijn de nieuwelingen
'goed opgenomen in de bestaande selec-
tie'. "De eerste toernooien zijn afge-
werkt en ik ben optimistisch over de
team-organisatie. Dat is zeer belangrijk",
sprak hij halverwege de voorbereiding.

De vier nieuwe gezichten bij Heren 1:

v.l.n.r. Niels Koomen, Roland
RademakeL Henk Hansma en Wouter
Klapwijk.
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Bewust schoof hij testwedstrijden tegen
sterke opponenten, zoals Piet Zoomers/D
en Omniworld Volleybal, door naar het
eind van de oefenperiode. "Zo proberen
we beslagen ten ijs te komen in de strijd
om de Super Cup op 8 oktober tegen
ORTEC.Nesselande. Dat wordt heel speci-
aal want we kunnen ons in de prachtige
entourage van sporthal Rozengaarde
voor eigen su pporters presenteren. "
Bang om door de Rotterdamse groot-
macht ORTEC.Nesselande weggespeeld
te worden, is Henk Hansma niet. "We
hopen het seizoen te openen met een
meer dan aantrekkelijke wedstrijd."

È
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Het ontbreken van het 'grote geld'
weerhoudt D'O.C. STAP Orion er
niet van om een stevig woordje mee

te spreken in de top van het
Nederlandse volleybal.
ln tegenstelling tot ORTEC

Rotterdam.Nesselande en Piet

Zoomers/Dynamo die het zich
financieel kunnen veroorloven om
fullprofs in dienst te hebben,
hanteert D.O.C. STAP Orion een
systeem waarbij de semi-
professionele vol leybal lers tevens
bouwen aan een maatschappelijke
loopbaan.
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Vijf spelers en trainer Henk Hansma von-
den dit seizoen werk bij één van de
Partners van de Doetinchemse eredivisio-
nist. "Door deze opzet schept D.O.C.
STAP Orion voor de spelers de juiste voor-
waarden om top te spelen", zegt direc-
teur Jos Tiemessen van de Stichting
Topvolleybal Orion (5TO). "Onze spelers
zijn feitelijk professionals.'s Morgens
werken bij de Partner; 's middags wacht
de volleybaltraining. Dat betekent syner-
gie voor alle partijen. Voor het bedrijf is

het aantrekkelijk dat een geschoolde vol-
leyballer door zijn topsportmentaliteit de
juiste werkmentaliteit inbrengt. De spe-
ler krijgt alle kansen om zichzelf maat-
schappelijk te bewijzen, terwijl het voor
de club op deze wijze mogelijk is om top-
spelers aan te trekken en te behouden."

frq_* 'ï
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D.O.C.STAP
Bij Orion's hoofdpartnel het onderwij-
sinstituut D.O.C. SIAB zijn trainer Henk
Hansma en spelverdeler Frank Denkers
werkzaam als relatiebeheerder. D.O.C'
STAP-directeur Geert Teunissen rept over
een 'puur zakelijke overeenkomst'. "Hun
prestaties op volleybalgebied hebben
geen invloed op het werk hier in het
bedrijf. Aan Frank en Henk de uitdaging
om te zorgen dat wij hen niet meer kwijt
willen. Frank werkt al langer bij ons. Bij
hem is die typische drive uit het volleybal
in zijn werk zichtbaar. Normaal krijg je bij
ons na drie jaar een vast contract, Frank
had dat al na zes maanden."
Over Hansma, die sinds 1 augustus bij
D.O.C. STAP werkt, had Teunissen vanaf
het begin een'goed gevoel'. "Voor mij is

Henk iemand met een winnaars mentali-
teit. "
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Hansma noemt het 'verfrissend' dat hij
overdag twintig uur per week als relatie-
beheerder actief is. "Hierdoor speelt het
werk zich voor mij geheel af in
Doetinchem. Dat betekent een overzich-
telijke situatie, want ik hoef niet halver-
wege de dag naar een andere stad te ver-
kassen om te trainen. Als ik aan het eind
van de dag de sporthal verlaat, kan ik
ook echt naar huis in Zwolle qaan."
Hansma onderhoudt, evenals Frank
Denkers die sinds december vorig jaar
werkzaam is bij D'O.C. STAP, contacten
met de relaties van de onderwijsinstel-
ling. Zij zorgen voor het aanboren van
nieuwe relaties. Denkers wacht komend
half jaar een klus in Breda waar D.O.C.
STAP de Academie lï overnam met de
bedoeling dit opleidingsinstituut (voor
automatisering, communicatie en mana-
gement) nieuw leven in te blazen.
Denkers werkt 35 uur per week en ziet
desondanks kans voldoende uren vrij te
maken voor volleybal. "Dat komt vooral
omdat ik maandags niet train. Mijn baan
bij D.O.C. STAP was ook de aanleiding om
het volleybalcontract sneller te verleng-
en."Met Hansma kan hij het goed vinden.
" U iteraard wordt er op het werk wel eens
over volleybal gesproken, maar dat zijn
korte gesprekken. Net als anderen het op
de maandag eventjes over voetbal heb-
ben." Denkers hoopt zlch na dit seizoen
in een andere rol verdienstelijk voor
D.O.C. STAP Orion te maken. " Hoe en wat
weet ik nog niet. Het gaat er vooral om
hoe de stichting hiertegen aankijkt."

Rabobank
Graafschap-Midden
Nieuwkomer Niels Koomen (ex HvA) is

sinds 1 oktober in dienst van de Rabo-
bank Graafschap-Midden, éen van de
Doetinchemse partners. Koomen (22)
heeft bijna z'n mastertitel (bedrijfskunde
aan de Erasmus Universiteit in Rotter-
dam) op zak en valt van de ene opleiding
in de andere. Bedoeling is dat hij bij de
Rabobank, na een ruime inwerk- en trai-
ningsperiode, aan de slag gaat op de af-
deling bedrijven. "lk werk's ochtendsvan
acht tot eén, na de lunch ga ik naar de
sportha l. "

Sinds hij Amsterdam als woonplaats
inruilde voor Doetinchem is z'n daginde-
ling nauwelijksveranderd. "Eerderwas ik
's ochtends druk met mijn studie en 's mid-
dags werd er getraind, Vergeleken met
nu ging er veel tijd zitten in reizen.
Wonen in Amsterdam, studeren in Rot-
terdam en weertrainen in Amsterdam."
Koomen omschrijft zichzelf als iemand
met een geduchte prestatiedrang. "lk
ben erg ambitieus en wil met volleybal
alles uit me halen wat in me zit. Dat geldt
maatschappelijk ook. lk ben blij met de
kans die de bank me biedt."
Het doet hem goed dat hij z'n baan niet
cadeau kreeg. "lk moest zelf solliciteren
en m'n werkgever overtuigen hoe
belangrijk die baan voor me is."
Wout van der Heiden, directeur bedrijfs-
management van Rabobank Graafschap-
Midden, zegt dat zijn bedrijf tot voor kort
weinig deed met de overeenkomst van
sterpartner bij D.O.C STAP Orion. "Wel
gingen enkele mensen van het bedrijf
naar de thuiswedstrijden. Als maatschap-
pelijk verantwoord ondernemer wil de
Rabobank wel een speler in dienst
nemen. We kunnen wat met de achter-
grond van Niels. Hij wordt ingezet bij de
afdeling zakelijke relatie als kredietbe-
oordelaar. Het betekent dat hij voor de
accountmanager bedrijven zal analyse-
ren. De mentaliteit van Niels spreekt ons
aan. lemand die wekelijks de discipline
opbrengt om een topprestatie als volley-
baller te leveren, heeft iets extra's in zijn
mars. Daarom gaan we Niels ook gebrui-
ken voor toppromotionele activiteiten. "

Wout
van der
'Menta liteit
vaï- Ko*me*

or':§ a**,spreekt

v.l.n.r. Níels Koomen, Ron de vlught (manager zakelijk) en Remko Meek (assistent-
manager zakelijk). Foto pagina 14: Frank Denkers en Henk Hansma. op de achter-
grond GeertTeunissen.
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Plantina Vitaminen
De op het Orionnest teruggekeerde
Roland Rademaker (24) heeft veel schik in
zijn baan bij toppartner ïhe Ortho
Company BV die onder de naam Plantina
voedingssupplementen en vitamines op
de markt brengt. "lk ben nog aan het
opbouwen en inwerken. Bedoeling is dat
ik verantwoordelijk word voor de gang
van zaken op beurzen en congressen
waar Plantina een stand heeft of zich op
een andere manier presenteert. Zo was ik
twee dagen op de Beauty Beurs in de
Jaarbeurshal in Utrecht. lk hou me ook
bezig met de sponsoring van deelnemers
aan evenementen als de Zevenheuvelen-
loop en de Marikenloop in het Rijk van
Nijmegen en de Alex TennisClassics in
Ei ndhoven. "

De beoogd opvolger van spelverdeler
Frank Denkers vindt het prachtig dat hij
topsport en werk op een ideale manier
kan combineren. "lk woon in Nieuwe-
kerk aan de lJssel, maar slaap drie nach-
ten in Doetinchem. Zo kan ik vijf keer in
de week trainen en drie keer fitnessen."
Rademaker combineert werk en topsport
met z'n studie commerciële economie
aan de Randstad Topsport Academie (Ho-
geschool Rotterdam).

"lk wil me bij het afstuderen toeleggen
op de soort reclame die je het best kunt
loslaten op bepaalde doelgroepen."
Directeur Elsedien de Groot van Plantina
Vitamines uit Gendringen constateer(
dat Roland Rademaker 'enthousiast' is.

"Hij kan goed omgaan met andere top-
sporters en jong talent die door Plantina
gesponsord worden. Roland is mede
verantwoordelijk voor het sponsorbeleid
en zal een voorzet geven om dit beleid
meer te gaan stroomlijnen. Tevens
bekijkt hij hoe in de toekomst sponsoring
beter ingezet kan worden in het gehele
marketingbeleid. Roland's ideeën om
ook kinderen attent te maken op een
goede levensstijl staan nog in de kinder-
schoenen, maar krijgen zeker in 2007 zijn
beslag. lk denk dat daar zijn hart ook
ligt. "

Ubbink Nederland BV
Goran Aleksov (33) heeft bij toppartner
Ubbink Nederland BV in Doesburg een
arbeidscontract waarin volleybal op de
eerste plaats komt. "lk kan me altijd vrij-
maken voor D.O.C. STAP Orion", zegï
Aleksov die gemiddeld twintig uur per
week voor Ubbink werkt. Hij doet er mon-
tagewerk bij de productie van dakkapel-
len en ventilatiesystemen en verricht in-
pakwerkzaamheden.

ln het bedrijf schieten collega's hem vaak
aan voor een praatje over volleybal. Ook
over voetbal wordt op het werk veel
gepraat. "Soms te veel", zegt Aleksov die
in Doetinchem woont met zijn vrouw en
zoontje Alek van 2,5 jaar. Hij koppelt z'n
contract bij D.O.C. STAP Orion een beetje
aan z'n toekomst bij Ubbink. "lk wil
graag een opleiding technisch tekenaar
volgen en hoop daarvoor de mogelijkhe-
den te krijgen." Ook als het einde van zijn
volleybalcarrière in zicht komt, wil hij
graag doorgaan bij Ubbink.

De kansen liggen er. "We willen hem bin-
nenkort stage laten lopen op de afdeling
productontwikkeling", reageert tech-
nisch directeur Matty Smit van Ubbink
Nederland BV. "Dan kan Goran de sfeer
proeven van een omgeving waar de
nadruk ligt op technisch tekenen.

I
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Helmink installatie Techniek
Alex Stein heeft het prima naar zijn zin bij
toppartner Helmink installatie Techniek
en Helmink woon ïechniek in Doetin-
chem. Hij is technisch tekenaar bij het
installatiebedrijf en ontwerpt op de com-
puter vooral de grote modellen. Via de
Doetinchemse ondernemer volgt hij een
avondstudie middelbare installatietech-
niek bij het ROC in Arnhem.

Als dat goed gaat, moeten we kijken wat
voor stappen er verder gezet moeten wor-
den om hem die opleiding te laten vol-
gen. Goran is zich er steeds meer van
bewust dat er nog een leven is na het vol-
leybal. Daar willen we hem graag bij hel-
pen, dat past binnen ons sociaal beleid."
Smit is dik tevreden over z'n werknemer.
"Hij is blij met ons en wijzijn blij met hem.
Goran is een positieve jongen die goed in
de groep ligt." Voorrechten behalve op
het gebied van volleybal zijn er niet.
"Toen hij kwam is er gelijk gezegd: 'Geen
Engels, maar Nederlands tegen hem pra-
ten. Anders leert hij de Nederlandse taal
nooit.' Nou, het is nog niet perfect, maar
het gaat elke dag beter. "
Leuke bijkomstigheid is volgens Smit de
reclame die Aleksov op de werkvloer voor
zijn sport maakt. "Vroeger werd in het
bedrijf nooit over volleybal gesproken.
Dat istegenwoordig welanders. Hij heeft
ze echt enthousiast gemaakt voor die
sport, ik begrijp dat er ook collega's zijn
die gaan kijken als Goran speelt. Toen hij
in de vakantieperiode uitkwam voor het
nationaal team van Macedonië, was de
telkens terugkerende vraag'heeft
iemand al iets van Goran gehoord en wan-
neer komt hij terug?' Leuk dat het perso-
neel zo meeleeft."

Stein werkt twintig uur in de week bij
Helmink. Dat gebeurt in de ochtenduren,
zodat hij 's middags alle tijd heeft voor
volleybal. Hij spreekt van een goede com-
binatie van topsport en werk, waarbij de
nadruk op volleybal ligt. "lk ben 28 jaar
en kan als speler nog jaren op het hoog-
ste niveau mee. Werken kan ik nog de
rest van mijn leven."

Over support heeft Stein niet te klagen.
ln de kantine bij Helmink wordt altijd wel
over volleybal en over D.O.C. STAP Orion
gesproken. "Het leuke is dat collega's
komen kijken bij de thuiswedstrijden.
Ook de directeuren Joop Helmink en
Theo Bauerhuit zie je regelmatig op de tri-
bune."

Stein moet wennen aan het vertrek van
z'n broer ltamar die D.O.C. STAP Orion
heeft ingeruild voor Piet Zoomersl
Dynamo. "Je was elkaar tot steun, dat
was belangrijk als het niet liep zoals je
wenste. Aan de andere kant heb ik het
voor de komst van ltamar ook alleen
gered. Die situatie is nu hersteld." Alex
houdt z'n lichamelijke conditie niet al-
leen met volleybal op peil. Hij doet ook
aan toerfietsen ("op een laag niveau") en
traint voor de marathon van New York.

Directeur Joop Helmink noemt Alex Stein
een ambassadeur in de breedste zin van
het woord: "Voor ons bedrijf, voor een
topsport als vol leybal en voor D.O.C. STAP

Orion." Stein heeft er volgens Helmink
voor gezorgd dat zo langzamerhand
iedereen in het bedrijf voor volleybal, en
voor D.O.C. SïAP Orion in het bijzonder,
is gewonnen. "Dat is leuk, want Alex is

een hele sympathieke en gemotiveerde
collega. Mijn vrouw en ik vinden het
altijd een plezier om hem te zien spelen. "

Helmink is blij dat zijn bedrijf een topspe-
ler als Alex Stein voor de Doetinchemse
club wist binnen te halen. Het mes snijdt
aan twee kanten. omdat Stein ook steeds
waardevoller voor het bedrijf blijkt. "Het
is een jongen die ook heel serieus denkt
aan zijn maatschappelijke carrière. Hoe
serieus blijkt bijvoorbeeld uit die studie
m iddelbare installatietechniek. Daar heb-
ben zowelwij als hij profijtvan."
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Goran Aleksov Sander Sikking
Leeftijd: 33 jaar
Lengte: 1,92 m
Positie: Passer/loper
Vorige clubs: Rabotniki-Fersped,
Tarragona (Spanje), Moers (Duitsland),
Protect Eye Orion

Goran Aleksov is hard voor zichzelf. ,.lk ben
nooit tevreden over wat ik altijd op het veld
geef. lk denk altijd, dat ik méér kan geven.
Voor mij is het belangrijk, dat mijn club
tevreden over mijn inzet is," zegt Goran.
Over de concurrentie binnen de selectie oor-
deelt hij positief: ,.Hoe meer concurrentie,
hoe meer ik mijn best zal doen."

De passer/loper verdedigt de kleuren van
D.O.C. STAP Orion inmiddels voor het vijfde
seizoen en is werkzaam bij toppartner
Ubbink in Doesburg.

Aan de start van het komende seizoen
merkt hij op: ,,Als we in de top-vier eindi-
gen, is dat voor Orion opnieuw een succes.
lk denk ook, dat wij dit als team waar kun-
nen maken. En: een nieuwe trainer, een
nieuwe aanpak."

Over zijn leeftijd maakt Goran zich geen zor-
gen. Hij vindt dat de jaren niet belangrijk
zi)n.Zolang hij fit genoeg is zal hij volleybal
spelen. Wel acht hij. na 78 internationale
wedstrijden in vijftien jaal de tijd gekomen
om 'nee' te zeggen tegen deelname in het
nationale team van zijn geboorteland
Macedonië.

Leeftijd: 26 jaar
Lengte: 2,12 m
Positie: Hoofdblokkeerder
Vorige clubs: WSV Warnsveld,
DeVolCo '88, Protect Eye Orion

Sander Sikking, de lange mid-aanvaller uit
Doesburg. gaat zijn zesde seizoen in bij
D.O.C. STAP Orion. De combinatie van zijn
werk in Warnsveld met het trainen zorgt
voor lange dagen. Maar Sander maakt zich
daarover geen zorgen: ,,lk heb nog steeds
het gevoel, dat i k vooruitga."

Dat de club verder gaat met een nieuwe trai-
ner, vindt Sander best. ,,Een nieuwe trainer
brengt nieuwe dingen mee. Dus leer je er
altijd wat nieuws bij. Dat maakt deze sport
ook interessanter," aldus Sander.

Sikking gaat dit jaar als hoofdblokkeerder
voor de middenpositie. Als het team erom
vraagt, is hij bereid ook op de diagonaal
positie te spelen. ,,Maar dóér ga ik bij voor-
baat niet van uit."

Het komende Europa Cup-avontuur in
december beschouwt Sander opnieuw als
een leerproces. Hij vindt dat er een fantas-
tisch toernooi van gemaakt moet worden.
D O.C.STAP Orion zalwel zien welke presta-
tie uiteindelijk geleverd wordt. Tenslotte is

de TopTeamsCup in Doetinchem een uitste-
kende mogelijkheid om voor een uitver-
kocht Rozengaarde te stunten.

Frank Denkers
Leeftijd: 35 jaar
Lengte: 1,89 m
Positie: Spelverdeler
Vorige clubs: Kidang, Vocasa,
Piet Zoomers/D

,,Dit jaar wordt mijn laatste actieve jaar als

speler," zegt Frank Denkers. ,,lk denk dat
we met Roland Rademaker de ideale opvol-
ger hebben gevonden. D.O.C. STAP Orion
heeft met hem een mooie spelverdeler voor
de toekomst. "

.,Hiermee wordt mijn rol in dit team duide-
lijk, ik zal me wat minder gaan begeven op
het spelersvlak en me meer bemoeien met
processen buiten het veld. lk hoop dit jaar
veelte leren en te kijken waar mijn hart Iigt,
zodat ik in de toekomst misschien nog op
andere vlakken binnen het volleybal kan
acteren. "

Hetteam heeft volgens Frank een lastige sei.

zoenstart, mede omdat er wat verande-
ringen zijn binnen de ploeg. ,,Tegenstan-
ders die we gedurende het seizoen zullen
verslaan, zouden het ons in het begin van
de competitie knap lastig kunnen maken."

,,Zowel binnen als buiten het veld moeten
dingen gaan veranderen. Vanaf volgend
jaar speel je nog maar met acht teams in de
competitie, wat erop duidt, dat het niveau
aardig omhoog gaat. Kortom: het wordt
een mooi maar zwaar jaar. We zullen ieder-
een nodig hebben. ldeeën blijven altijd wel-
kom."
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Alex Stein
Leeftijd: 28 jaar
Lengte: 1,95 m
Positie: Hoofdblokkeerder
Vorige clubs: Maté Asher (lsraël),
Alcom Capelle

Na twee jaar lang als vierde te zijn
geéindigd, vindt Alex Stein dat het tijd
wordt voor D O'C. STAP Orion een stap
hoger te eindigen. ,,Dit moet, gezien de
samenstelling van het team en de nieuwe
traineL zeker lukken," aldus Alex, die aan
zijn derde seizoen bij Orion begint.

Een beetje spijtig vindt de lsraëliër het wel,
dat zijn broer ltamar het team na twee jaar
verlaten heeft. ., I k zal straks tegen hem moe-
ten spelen. maar dat zal mijn spel niet
beïnvloeden," kondigt hij alvast aan.

,,Het is dit seizoen erg belangrijk dat we een
team gaan vormen. We moeten als groep de
tegenstander tegemoet treden. Ook moe-
ten we wat stabieler worden. We hebben
pieken, maar helaas ook dalen."

lntussen is Alex nog steeds werkzaam bij
Helmink installatie Techniek BV en volgt hij
de opleiding Middelbare lnstallatie
Techniek. ln mei dit jaar is hij getrouwd met
Melanie en heeft een huis gekocht.

Vanwege de huwelijksreis speelde hij voor
het eerst sinds tien jaar niet bij het lsraëlisch
Nationaal Team. Alex Stein wil graag in
Nederland blijven. ,,Daarom is het belang-
rijk voor mij om naast het volleybal een
goede maatschappelijke carrière op te bou-
wen."
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Wouter Klapwijk
Leeftijd: 23 jaar
Lengte:2,00 m
Positie: Hoofdblokkeerder
Vorige clubs: Keistad Amersfoort,
WH Harderwijk, 5SS Barneveld,
Piet Zoomers/D

Wouter Klapwijk speelde vier seizoenen bij
SSS uit Barneveld voor hij naar Piet
Zoomers/Dynamo in Apeldoorn vertrok.
Daar speelde hij de afgelopen twee jaar.
Wouter zegt er veel geleerd te hebben,
maar vond het voor zijn verdere ontwikke-
ling beter over te stappen naar een club,
waar hij meer kon spelen. Dat werd D'O.C.
STAP Orion.

,,lk heb goed nagedacht voor ik de beslis-
sing nam. D.O.C. STAP Orion zie ik als een
ambitieuze club met veel mogelijkheden.
Om voldoende in het veld te staan zal ik me
echt moeten bewijzen. lk hoop te laten
zien, wat ik de afgelopen jaren in
Apeldoorn geleerd heb."

Wouter verwacht een moeilijk seizoen:
,,D.O.C. STAP Orion moet tonen, dat het in
de A-league hoort. Ook Europees heeÍt de
Doetinchemse vereniging in december een
behoorlijk pittig programma af te werken."
Naast het volleybal studeert Wouter
Klapwijk voor het tweede jaar maatschap-
pelijk werk in Zwolle. Als christen staat God
in zijn leven centraal. ,,Daarom speel ik
eigenlijk liever niet op zondag, maar ben ik
in het belang van de teamprestatie op die
dag bij officiële wedstrijden wel beschik-
baar. "

\{

5
Tijs Abeling
Leeftijd: 25 jaar
Lengte: 1,88 m
Positie: Libero
Vorige clubs: Setash (Huissen),
SSS (Barneveld), Arvevo (ArnhemA/elp)

,,ln mijn familie ben ik opgegroeid met vol-
leybal. Begonnen bij Setash maakte ik vier
jaar geleden de overstap naar SSS in
Barneveld. lk kon hier veel trainen en op
een hoger niveau spelen," zegtTijsAbeling,
die er vervolgens drie jaar in de eerste divi-
sie speelde.

Maar Barneveld werd in verband met werk,
studie en reistijd steeds lastiger te combine-
ren. Daarom koos Tijs uiteindelijk toch voor
de tweede divisie bij Arvevo in zijn woon-
plaats Arnhem. ,,Daar werd ik passer en
loper, maar uiÍeindelijk merkte ik, dat ik
toch meer ambities had. lk wil het liefst zo
hoog mogelijk spelen. Het beste uit me naar
boven halen. En dat is voor mij alleen moge-
lijkals libero."

ln december vorig jaar kreeg Tijs een tele-
foontje van D.O.C. STAP Orion-trainer
Appie Krijnsen. ,,Door een veranderde werk-
situatie in combinatie met mijn ambities
was de keuze toen snel gemaakt, " zegt hij.

,,Na een zenuwachtig debuut tegen uitge-
rekend ORTEC Rotterdam.Nesselande heb
ik nog een paar mooie wedstrijden
gespeeld, waaronder de bekerfinale. Door
deze prestaties heb ik de mogelijkheid
gekregen om nog een jaar de concurrentie
aan te gaan met Bas Mollevanger.''
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Bas Hellinga (7), Bas Mollevanger (10), Frank Denkers (3), Roland Rademaker (.l1), Tijs Abeling (4), Goran Aleksov (1).
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Bas Hellinga
Leeftijd: 30 jaar
Lengte: 1,90 m
Positie: Passer/loper
Vorige clubs: Orion, Cito Zeist, AMVJ

Als
ra nvoe

Na een langdurige blessureperiode is Bas

Hellinga weer helemaal terug. Nu ook als
aanvoerdervan hetteam.,,lk wil die functie
graag uitoeÍenen. Dat wil niet zeggen, dat
ik me nu ineens anders zal gaan opstellen.
Hier en daar zal ik wat scherper moeten
opletten. "

,,Dit jaar is een groot deel van het team bij
elkaar gebleven. Bovendien maken nieuwe
spelers hun opwachtlng. Dit is een mooie
ontwikkeling voor D.O.C. STAP Orion. We
proberen opnieuw ons eigen spel naar een
hoog niveau te brengen, zodat wij aantrek-
kelijk volleybal laten zien in sporthal
Rozengaarde. Om er weer een hecht team
van te maken, zal geen gemakkelijke
opgave zijn. AIs we dat voor elkaar krijgen,
vind ik dat we zeker voor de derde plek moe-
ten gaan.''

De blessureperiode vorig seizoen heeft Bas
Hellinga aan het denken gezet: ,,Als je zo
lang aan de kant zit, besef je pas hoe groot
de uitdaging is met zo'n groep samen te
werken. De merkt ook hoe onzeker een
sportcarrière kan zijn. Maar nu ik na een
lange revalidatieperiode geheel hersteld
ben, heb ik volleybal toch weer op één
gezet. "

Justin Sombroek
Leeftijd: 27 jaar
Lengte: 1,99 m
Positie: Passer/loper
Vorige clubs: Piet Zoomers/D,
Protect Eye Orion

lZA
serzoen v00t
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De Apeldoorner Justin Sombroek tekende
2005-2006 voorlopig voor twee seizoenen
bij D.O.C STAP Orion. Het eerste zit erop en
Justin heeft zin in het vervolg. ,,Omdat we
nu met vier passers-lopers in het veld staan,
zal de concurrentie groter worden. lk ga de
strijd aan om in de basis te komen. We zijn
op meerdere fronten versterkt. Dus ieder-
een zal dit seizoen voor zijn plekje moeten
vechten," zegt Justin en hij hoopt op een
sportief en succesvol seizoen.

Justin heeft de eerste helft van het vorige
jaar op de diagonaalpositie gestaan. Toen
Bas Hellinga geblesseerd raakte, besloot
trainer Appie Krijnsen, dat Justin beter
weer passer-loper kon worden. Er werd
rond de kerst een nieuwe diagonaal
gehaald.

Jammer vindt Justin het, dat zijn broer
Marvin is vertrokken: ,,lk vond het erg leuk
een seizoen met hem samen te spelen."
,,Het komende seizoen rond ik ook mij stu-
die bewegingsagogie af. Dat wordt veel
stage lopen," zegt Justin. Hem wacht dus
een druk volleybaljaar. Daarnaast probeert
hij ook nog zoveel mogelijk wil genieten
van zijn dochter Mila, die ín april geboren
werd.

Niels Koomen
Leeftijd: 22 jaar
Lengte:2,01 m
Positie: Diagonaal
Vorige clubs: Zaanstad, SSS Barneveld,
AA Drink/Capelle, HvA Amsterdam

re§u
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Wormer in de Zaanstreek is de geboorte
plaats van Niels Koomen, die dit seizoen de
D.O.C. SïAP Orion-gelederen komt verster-
ken. Hij leerde het volleyballen bij VCC'92 ir-

zijn dorp. Via Zaanstad belandde hij bij he:
talentteam, dat onder verschillende nameÍ-
heeft gespeeld en als laatste natuurlijk HvA
Amsterdam.

Niels: ,,Bij HvA stonden altijd veel verfris-
sende trainingsvormen op het schema
Verder was de ambitie bij HvA het op de
lange termijn opleiden van spelers voor hei
nationaal team. De korte termijnresultater'
waren niet altijd goed, alhoewel we ach-
teraf prima play-offs speelden."

,,Bij D.O.C. STAP Orion staat het resultaat
voorop. Er moet gewonnen worden. Dat is

weer een stap verder in de ontwikkeling
van een volleyballer. Toch zijn er overeenk-
omsten: hettalentteam en Orion tonen alle-
bei een stijgende lijn in de ranking van de
afgelopen jaren," zegt Niels.

Hij hoopt dit door te trekken door mei
D'O.C. STAP Orion als team en individuee
een volgende stap te maken. Niels Koome-
studeert èn werkt èn volleybalt. Hij haalci=
zijn bachelor economie en hoopt dit jaar a'
te studeren in bedrijfskunde. Naast de tra:-
ningen bij Orion is de Rabobank.'
Doetinchem zijn werkgever.

lrIIledr
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Bas Mollevanger
Leeftijd: 30 jaar
Lengte: 1,85 m
Positie: Libero
Vorige clubs: Beapha/S, Nefit Orion,
VC Weert, D.O.C. STAP Orion

Roland Rademaker
Leeftijd: 24 jaar
Lengte: 1,92 m
Positie: Spelverdeler
Vorige clubs: Piet Zoomers/D, Devolco'88,
5SS Barneveld, Nefit Orion, Rijnmond
Volleybal, Ortec Rotterdam Nesselande

Edward Kamphuis
Leeftijd: 32 jaar
Lengte: 2,00 m
Positie: Passer/loper
Vorige clubs: DVC Dokkum, ORBI '86,
Animo Sneek. Kuipers Zwolle, Remote/it
Zwolle, Sudosa Assen, Omniworld Almere,
Landstede Zwolle

Bas Mollevanger geeft toe, dat hij inmiddels
tot de 'ouwe hap' bij D.O.C. STAp Orion
behoort. Maar hij geeft geen krimp: ,,Men
zou kunnen zeggen, dat mijn jaren op top-
niveau wel geteld zijn. Of dit mijn laatste
jaar gaat worden, durf ik niet te zeggen.
Volleybal blijft een geweldig spelletje en ik
heb het hier altijd goed naar mijn zin
gehad. Maar de jeugd heeft de toekomst en
ik heb nu eenmaal een jonge concurrent,
die in mijn nek staat te hijgen."

Hij vervolgt: ,,Veelzalvan het komende sei-
zoen afhangen. Als de club me nog een jaar-
tje kan gebruiken en mijn fysieke gesteld-
heid het toelaat, dan valt daar zeker over te
praten. ''

Het spelen met twee libero's bevalt Bas pri-
ma. Als de ander geblesseerd raakt, staat er
altijd nog een volwaardige vervanger aan
de kant.,,Minpunt blijft, dat een libero nog
steeds niet inwisselbaar is," zegt Molle-
va nger.

Ondertussen denkt Bas na over zijn toe-
komst. H ij oppert de gedachte: ,,Als mijn car-
rière bíj D.O.C.STAP Orion beëindigd is, wil
ik nog graag bij VoCaSA, samen met Jelle
van Gurp en Erik Groenen, een balletje
slaa n. "

ln de periode van 2000 tot 2003 speelde
Roland Rademaker al bij Orion. Via
Rijnmond Volleybal en Ortec Rotterdam
Nesselande belandde hij toch weer in
Doetinchem. Roland: ,,Hoewel veel gezich-
ten nog hetzelfde zijn, is de organisatie wel
duidelijk veranderd. Alles is strakker en
meer professioneel. Maar de Achterhoekse
mentaliteit is gebleven. ln Rotterdam, waar
ik de afgelopen drie seizoenen speelde,
gaat het er allemaal wat minder gemoede-
lijk aan toe."

Rademaker vindt het lastig te zeggen wat
hij nu verwacht bij D.O.C. STAp Orion: ,,lk
ben met miln 24 jaar als spelverdeler nog
jong. ZelÍs wil ik nog veel beter en meer. Als
team zullen we moeten knokken om de
prestaties van vorig jaar te evenaren. Laten
we de lat vooral niet te laag leggen.,, De
f inale van de beker en de play-off halen lijkt
Roland een mooie uitdaging.

Met Frank Denkers en Henk Hansma heeft
Roland twee ervaren spelverdelers om zich
heen, die bekend staan om hun persoonlijk-
heid en mentaliteit. ,,lk ben een totaal
ander persoon, maar kan wel de goede
eigenschappen van Frank en Henk meepik-
ken," denkt Roland, ,,En verder gaan wij
werken aan een mooi seizoen en streven we
naar perfectie. Dit met steun van het altijd
trouwe publiek."

,,Een gevecht om de derde plaats? Nee, zo
gaat dat niet. Wij vechten voor de éérste
plaats," is het commentaar van routinier
Edward Kamphuis. Hij vindt, dat D.O.C.
STAP Orion weer een goed team in het veld
zet dit seizoen.,,De sfeer is prima en de voor-
waarden om topvolleybal te spelen zijn
gecreèerd."

Edward hoopt óók op een leuk resultaat bij
de Europese wedstrijden.,,Dat zijn de kren,
ten in de pap. Er komen dit jaar weer uitste-
kende ploegen naar Doetinchem. lk kijk
met verlangen uit naar dit feest in een volle
sporthal. ''

,,Ons team zie ik hier niet al favoriet voor
een prijs. Maar we zullen in iedere wedstrijd
onze huid duur verkopen. Misschien komen
we aan het eind in de buurt van een prijs, of
gaan er zelfs mee vandoor. "

De komst van de nieuwe trainer Henk
Hansma ziet Edward met vertrouwen tege-
moet: ,,Henk weet vanuit zijn tijd als actief
volleyballer precies hoe hij zowel het indi-
vidu als het team moet trainen en begelei-
den. ''

Ter voorkoming van blessures vindt
Kamphuis het van groot belang veel aan
krachttraining te doen.
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De twee-eenheid blijft bestaan,
alleen is de volgorde gewijzigd.
Met Gerard Wesselink als technisch
manager in plaats van Erik Veenstra
verandert de samenstelling van het
Managementteam van de Stichting
Topvolleybal (D.O.C STAP) Orion.
Voormal ig manager Algemene
Zaken Wesselink was in het
verleden technisch adviseur van

Veenstra.
Die heeft vanwege een nieuwe
baan als technisch directeur van

een kunststof verwerkend bedrijf
in Didam geen tijd meer om
manager in het Doetinchemse
topvolleybal te blijven,
Nu staat Veenstra Wesselink
terzijde als adviseur.

24
STICHTING TOPVOLLEYBAL

GERARD WESSELINK

De Iangdurige samenwerking tussen het
duo Wesselink/Veenstra, gepokt en
gemazzeld in het volleybal, gaat niet ver-
loren. "lkwas in hetverleden Erik's klank-
bord, het aantrekken van nieuwe spelers
deden we gezamenlijk", zegt Wesselink.
Voor zijn voorganger was het de tijd om
terug te treden. "We hebben het samen
tien jaar gedaan, maar ik wil er wel graag
bij betrokken blijven", reageert Veen-
stra. "lk kan geen tijd meer vrijmaken
voor deze uit de hand gelopen hobby. We
hebben in het verleden erg veel naar ons
toegetrokken. Nu was het tijd om
bepaalde zaken anderste regelen."

Wesselink's voorkeur ging altijd al uit
naar het technisch beleid van D.O.C. STAP

Orion. Eerst maakte hij zich een aantal
jaren verdienstelijk als algemeen mana-
ger, met ondermeer de verantwoorde-
lijkheid voor de op- en afbouw van de
wedstrijdarena i n Rozengaarde.

Die taak neemt dit seizoen Cor Karels op
zich. Wesselink gaf op de wedstrijddag lei-
ding aan de vrijwilligers, zoals ballen-
jongens- en meisjes, tellers, het kassa-
team, de opbouwploeg en het manage-
ment. De Orionman is trots op de komst
van de businessruimte in de sporthal,
waarvoor hij bij de inrichting veel werk
verzette.

De voormalig hoofdblokkeerder, die vele
hoogtepunten meemaakte met het
Doetinchems topteam, is al ruim twaalf
jaar bestuurlijk actief. ïoen Orion in de
jaren negentig degradeerde naar de eer-
ste divisie en zowel geld als energie ont-
braken, stapte hij er met Bouke Hellinga
in. "We hielden de zaak draaiend. maar
dat trek je niet lang met z'n tweeën. Erik
kwam erbij en later vormden we een
denktank. De vraag 'hoe bereik je weer
de eredivlsie' werd actueel. Met Nefit als
hoofdsponsor was de schwung terug. "
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Het opbouwen van het team deed hij
samen met Erik Veenstra. "Hier en daar
informeer je wat. Vooral in slechte tijden
was het geen aantrekkelijk vooruitzicht
om spelers te halen. Je moest echt alles
uit de kast halen. ln het begin schermden
we wel eens met het feit dat er ook oud-
Orionspelers bij het team betrokken
waren. Alsof je daarmee die jonge gasten
over de streep zou trekken. Nou, ze wis-
ten echt niet wie Pim Raterink, Fred
Wellink of ik waren. Dat verleden zei ze
helemaal niks."

Als positief voorbeeld noemt Wesselink
de komst van Arthur Vennik die de gele-
deren van Orion versterkte toen de ploeg
nog in de eerste divisie uitkwam, maar
wel halsreikend uitkeek naar promotie.
"We wisten dat Arthur met zijn ervaring
voor Orion van grote waarde kon zijn,
Bovendien vingen we signalen op over
onvrede bij zijn club Piet Zoomers/
Dynamo. We belden hem op en maakten
een afspraak in een AC-restaurant waar
hij arriveerde met zijn zaakwaarnemer.
Ja, die had je toen bij het volleybal ook al.
Zo ga je met elkaar in gesprek en dan
kom je van alles tegen. Er gaan bedragen
over de tafel en je neemt contact op met
het thuisfront. Dat was toen nog George
de Jong. Hoe ver mag je financieel gaan.
Je praat je mond niet voorbij en gaat
elkaar steeds beter aanvoelen en er
groeit iets."

Zo gingen Wesselink en Veenstra in het
verleden als duo op spelersjacht. "Na
werktijd zat je in Apeldoorn, Zwolle of
Amersfoort. Onderweg at je bij Mac een
hamburger. Het was liefdewerk oud
papier. Vennik was voor ons een belang-
rijke aanwinst. Met hem erbij kreeg de
club weer gezicht. Je straalde ambities
uit en natuurlijk zuigkracht. 'Hé , hoorde
je van anderen, 'Orion speelt eerste divi-
sie en ze trekken spelers van naam aan'.
Zo stond je weer op de kaa rt. "

Voor nieuwe spelers moest woonruimte
gezocht worden. "Aanvankelijk hadden
we een huis in Terborg net goed en wel
ingericht of we kregen in Doetinchem op
de Varsseveldseweg een woning van een
partner toegespeeld. Dus weer aan de
slag om de meubels uit Terborg te verkas-
sen. Soms zeiden we tegen elkaar: 'we
zijn hartstikke gek dat we dit allemaal
doen'. Het ging erg ver."Alles gebeurde
in de avonduren en de gezinssituatie leed
ersoms onder."

Wesselink laat niet na om zijn maatje Erik
te prijzen. "Zonder hem had er niet
gestaan wat er nu is. lk waardeer dat heel
erg, maar niet iedereen zag dat. Erik was
indertijd cruciaal voor het voortbestaan
van het topvolleybal. Bouke en ik hadden
er op een gegeven moment niet meer de
energie voor. Toen gaf Erik een nieuwe
impuls.

De accu raakte weer vol en er bloeide
weer iets op. Soms balanceerde je bij het
aantrekken van spelers wel op de rand
van de afgrond. Het kon net of net niet.
Erik kreeg er daarnaast het verhaal van
de lease-auto's voor de spelers bij. De
taken van technisch manager gingen veel
verder dan je denkt."
Wesselink wil zijn werkzaamheden als
technisch manager zorgvuldig afbake-
nen. "Lease-auto's en huisvesting van de
spelers wil ik niet in mijn pakket. lk heb al
een dagtaak in het onderwijs als stage-
coördinator. lk richt me bij D.O.C. STAP

Orion geheel op het team. Samen met de
technische staf en Jos Tiemessen probe-
ren we een stukje beleid op te zetten. Als
aanspreekpunt zal ik wekelijks na afloop
van een training lopende zaken doorne-
men en dat verder in het management-
team bespreken."

Niet altijd is een technisch manager even
gelukkig met het aantrekken van een
nieuwe speler. Wesselink doelt op de
Serviër Kemal Seceragic die halverwege
vorig seizoen na een langdurige blessure
van passer Bas Hellinga werd gehaald.
Seceragic kwam amper aan spelen toe en
verdween met de stille trom. "Kemal was
een diagonaalspeler terwijl hij voor een
passer/loper niet voldoende kon passen.

Hij had een mooi cv waaruit bleek dat hij
in de Champïons League veel had
gescoord. Hij kon zijn staaltjes bij D.O'C.
STAP Orion niet tonen. Wij leerden hier-
van dat tussentijds een speler halen heel
voorzichtig moet gebeuren. Je creëert
namelijk in de selectie grote onrust. Dat
hebben we onderschat."

Wesselink weet nu nog beter dat voor
een technisch manager 'het vinden van
de juiste mix in de selectie' van eminent
belang is. "Zodat de puzzel in elkaar valt
en dat kan alleen als de kern van hetteam
voor het nieuwe seizoen overeind blijft.
Daar zijn wij als D.O.C. STAP Orion dit sei-
zoen aardig in geslaagd."
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Zoals gebruikelijk valt de eerste Business
Sociéteit samen met de verrassende speler-
spresentatie in Hart van Doetinchem op
maandagavond 2 oktober 2006. Ook wordt
hier een blik achter de schermen van D.O.C.
STAP Orion gegeven. Geboden wordt
verder een gezellig en avondvullend pro-
gramma, waarbij de nadruk zal liggen op
het inmiddels volledig geformeerde topvol-
leybalteam. Met als nieuwe trainer Henk
Hansma.
Een tweede businessavond is gepland voor
de maand november bij Bloemsierkunst
Terry Hecker in Terborg. Voor de derde (5
maart 2007) en vierde (14 mei 2007) busi-
nessavonden zal de nadere invulling later
bekend worden gemaakt.

Ook dit seizoen kunnen de leden
van de D.O.C. STAP Orion Business

Sociëteit weer volop informatie
opdoen, netwerken en genieten
van een kleine reeks business-
avonden.
Meestal bij collega-bedrijven.
Soms ook met een prominente
gast als trekker.
Geen wonder, dat deze
bijeenkomsten altijd goed bezocht
en enthousiast ontvangen worden.

Wito Bongers leert een leerlíng
de tafelboor te hanteren.

Tijdens de avond van de teampresentatie
aan de start van het voorbije seizoen was
het Wito Bongers, die zijn plannen om met
technieklassen voor basisschoolleerlingen
uiteenzette. Hij borduurde daarmee voort
op het eerder gestopte schoolproject 'Tech-
nica 10' voor meisjes. Daarin konden meisjes
kennismaken met vele soorten techniek. En
zich uiteraard ook de vaardigheden van
techniek eigen maken.
Hij riep collega-ondernemers op vakman-
schap, materialen en machines beschikbaar
te stellen. Men had er wel oren naar. Want
aan toekomstige vakmensen is immers een
sch reeuwende behoefte.

lnmiddels is de week goed gevuld bij het
Technisch Vrijetijds Centrum (TVC) van Wito
Bongers aan de Ambachtstraat in Doet-
inchem. Maandag en dinsdag de hele dag
klassen van vso-school Rozengaarde over de
vloer. Een school waar de basisschoolleer-
lingen, die nog niet naar het voortgezet
onderwijs kunnen, worden opgevangen.
Op de andere dagen komen de gewone
basisschoolleerlingen samen met hun leer-
kracht een ochtend of middag techniek
doen.

Grote trekker blijkt ook de vrijetijdsclub op
de vrijdagmiddag, voor zowel jongens als
meisjes. Wito: ,,Deze enthousiaste club
heeÍt inmiddels dertig leden en er staan er
nog evenzoveel op de wachtlijst. lk krijg
bovendien heel veel positieve reacties."

En, wie nog goede ideeën heeft om te gaan
werken met kinderen of volwassenen, is
ook van harte welkom bij Wito Bongers.
.,Wij organiseren ook verjaardagspartijen
voor meisjes en jongens in de leeftijd van 10
tot 1 6 jaar. Plannen voor naschoolse opvang
hebben we inmiddels ook, " zei de enthousi-
aste ex-ondernemer. ,,Kinderen en tech-
niek, het is een stuk idealisme van mij."
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,,Mijn droom is dat we in twee jaar de
marktleider zijn op het gebied van dakka-
pellen," liet directeur Martin Beijer van
Ubbink Doesburg de leden van deD.O.C'
STAP Orion Business Sociëteit op de tweede
businessavond weten. lnmiddels is er
alweereen jaarverstreken. Dusvoor het uit-
komen van deze droom rest nog één sei-
zoen.

Ubbink Doesburg heeft kosten noch moeite
gespaard om door te dringen bij het grote
publiek. De nieuwe Lofta van Ubbink aan
de Verhuellweg 9 in Doesburg staat open
voor iedereen, zelfs in het weekeinde. Het
hele gezin is welkom. Want voor kinderen
zijn er spannende zolderruimtes. Met bij-
voorbeeld patrijspoortachtige dakramen
met sfeerverlichting.

Aan de top van de dakkapellenserie van
Ubbink staat het revolutiona ire systeem 'M i-
lano'. Een glazen dakkapel in een kunststof
en aluminium frame met licht van voren,
boven en opzij. Een wijde blik in de omge-
ving, maar ook naar de sterrenhemel.
Uitgerust met de nieuwste snufjes als zelf-
relnigend en zonwerend glas, magneetge-
stuurde plisségordijnen tussen de dubbele
ruiten en ingebouwde spotjes. En dat alles
in vier verschillende breedtematen.

De conclusie uit de gesprekken in de pauze
was, dat Ubbink volop bezig is aan zijn
imago te bouwen. En om dat allemaal nog
eens te onderstrepen had Beijer voor het
tweede deel van de avond een heuse pro-
fessor uitgenodigd voor een college over
hetthema 'imago'.

Nou, dat hebben de aanwezigen geweten.
Gaandeweg ontpopte de Professor zich als
een allesweter en alleskunner op het
gebied van imagebuilding, ondernemer-
schap, vertrouwen kweken, trends zetten,
logo's, promotie en globalisering. Het
publiek raakte in verwarring. De bewe-
gingen van de professorwerden alsmaarwil-
der en de superlatieven vlogen de zaal in.
Ach, de aanwezigen zullen het zich nog wel
allemaal herinneren: professor? Hier stond
een rasechte acteur op de planken.
Gelachen? Ja volop natuurlijk. Een business-
avord b'edt ook vermaak.

r:"ce en laatste D.O.C. STAP Orion Busi-
: S:: e:e:t vond plaats op maandag 19

I < .:orb- ret vol eybalseizoen en
vlak vóór de grote vakantie. Maar belang-
íelling was ervolop.

Toon Gasseling nam uitgebreid de tijd om
uit te leggen, waarom zijn zaak anders is

dan anderen. Toon maakte reizen door
Canada en de Verenigde Staten en keek
daar de aanpak in de horeca af.,,ln Amerika
heb je de sectoren fastfood en fine dining.
Daartussen zitten de familierestaurants.

Dat is ons segment. Voor een betaalbare
prijs goed eten voorzetten. Grootschalig,
informeel en het moet snel gaan."
Op de drukke dag ontvangt Gasseling tus-
sen de 700 en 800 gasten. Het dagmoment
bepaalt welke gasten binnenlopen. Op
lunchtijd zijn het vooral de zakenlieden die
een snelle hap komen nemen. Het restau-
rant ligt voor hen gunstig aan een door-
gaande route met eigen parkeergelegen-
heid. 's Avonds schuiven vooral gezinnen
aan. Maar Toon Gasseling is méér vernieu-
wend bezig.

Hij zag hoe de Doetinchemse horeca uiterst
afwachtend omsprong met de verplichting
rookvrije gelegenheid aan te bieden. Toon
sprong in het gat: ,.Steeds meer gasten
komen speciaal bij ons eten vanwege de
rookvrije omgeving. Onder hen ook veel
mensen die echt niet tegen rook kunnen.
Het is toch onvoorstelbaar dat zij in
Doetinchem vrijwel nergens terechtkun-
nen." Op dit moment biedt Gasseling 70
rookvrije plaatsen aan en 130 in het rokers-
deel. ,,Maar ik denk er hard over dit om te
draaien," aldusToon.

Gasseling is zeven dagen per week open.
Voor het personeel heet hij informeel
gewoon Toon. ln het bedrijf wordt een vier-
daagse werkweek gehanteerd. Aan promo-
tie doet Gasseling bijna niets. ,,Deze busi-
nessavond van Orion is de grootste uitgave
van het jaar op dit gebied," liet Toon
lachend weten. Het bedrijf doet het hoofd-
zakelijk van de mond-tot-mond-reclame. En
dat kost nog altijd niets. Behalve goed en
hard werken natuurlijk.

Alex Stein en Sander Sikking
testen de glazen dakkapel 'Milano',
het topproduct van Ubbink.

Business Buffet
Daarnaast ís er ook dit seizoen weer het
D O C STAP Orion Business Buffet.
Voorafgaand aan elke thuiswedstrijd vindt
dit bufíet plaats vanaf 17.30 uur in het Hart
van Doetinchem. De nieuwe trainer Henk
Hansma zal er een voorbeschouwing geven
op de wedstrijd van die avond. Deelname is
alleen mogelijk na opgave bij het Hart van
Doetinchem.

Voor informatie over de Business Sociéteit
kan men telefonisch contact opnemen met:
D i re cte u r J os Ti e m esse n
06 51 54 1 626

Toon Gasseling geeft aan een volle zaal
uitleg over zijn bedrijf.
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WENS JOS TIEMESSEN

SNTL IN VERVULLING:

VOLGEND SEIZOEN

MEER ïHUISDUELS
Sneller dan hij vermoedde zag Tiemessen
zijn wens gehonoreerd door het Top
League Bureau (TLB) van de Nederlandse
Volleybalbond dat de eredivisiecompetitie
organiseert. Het TLB koos voor een andere
oplossing dan de Doetinchemmer aanvank-
elijk in gedachten had. Maar de SïO-
directeur kan heel goed leven met het plan
om in het seizoen 2OO7-2008 acht ploegen
in een nieuw te vormen A-league viermaal
tegen elkaar te laten spelen. "Dan ben je
verzekerd van minimaal veertien thuiswed-
strijden exclusief de bekerduels.,,

Tiemessen leverde zijn bijdrage in het over-
Ieg dat de Vereniging Top Volleybal (VTV)
regelmatig voert met het Top League
Bureau. "Eigenlijk lagen de plannen er al
jaren. Eindelijk beginnen we volgend sei-
zoen met een duidelijke scheiding tussen
top- en breedte-volleybal. Het mag niet zo
zijn dat teams zich vlak voor de competitie
terugtrekken, zoals bij de mannen van
Vrevok. Daardoor speel je dit laatste sei-
zoen in de oude opzet met play-offs nota
bene met negen in plaats van tien ploegen.

Dat is beschamend en mag gewoon niet
gebeuren. Ook de jaarlijkse toestand met
ploegen die als eerste divisiekampioen wei-
geren te promoveren naar de hoogste klas-
se. voorkom je door alleen nog clubs toe te
laten in de A- en B-league die voldoen aan
de licentievoorwaarden. "

Tiemessen claimt met recht een succesje
voor D.O.C. STAP Orion. De Final Four van
de nationale beker is geschrapt. Vanaf dit
seizoen keert de finale terug in een neu-
trale hal. Aanvankelijk zou dat pas 2007-
2008 gestalte krijgen, maar het gebeurt een
jaar eerder. De halve f inale wordt als knock-
out over twee duels uitgevochten. ,,Vorig
jaar speelden we in Rotterdam op zaterdag
de halve finale. Vooraf weet je niet of je op
zondag in de f inale staat. Dat is enorm lastig
voor zowel organisatie a ls supporters.,,

Hij ziet de manier waarop D.O.C STAP
Orion topsport bedrijft als een ,blauwdruk
voor andere clubs die niet over het grote
geld beschikken'.

"Het idee om spelers als semiprofs te laten
volleyballen en parttime te laten werken bij
één van onze partners, slaat erg goed aan.
Dit seizoen zijn vijf spelers en de hoofdtrai-
ner als zodanig actief ", zegt stichtingsdirec-
teur Jos Tiemessen die binnen het Mana-
gementteam de post commerciële zaken
voor zijn rekening neemt. Het team bestaat
verder uit Gerard Wesselink (technische
zaken) en Wilfried Holders (communicatie).
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Om voldoende wedstrijden per
seizoen te spelen hamerde Jos

Tiemessen vorig jaar op een andere
competitie-opzet van de mannen in
de eredivisie.
De directeur van de Stichting
Topvolleybal Orion (STO) pleitte
toen voor minimaal vijftien of
zestien th u iswedstrijden.
Tiemessen zag wel iets in een
kampioen- en degradatiepoule na
afloop van de reguliere competitie.
"Dan speelje exclusief de beker en
play-offs zeker zeventien keer voor
eigen publiek."

V. L n. r. J os Ti e messe n (d i recteu r),
H o I de rs (co m m u n icati e).

Gerard Wesselink (technische zaken) en Wílfried
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TO PVO LLEYBALLE RS

MINIMAAL

EEN KEER PER JAAR

KEtJRThI
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Van Zoonen pleit voor tussentijdse keu-
ringen voor volleyballers. Momenteel is
daar nog geen sprake van. "Bij het prof-
voetbal isdatallemaal beter geregeld, maar
daar gaat ook veel meer geld in om. Daar
stelt men ook minimumeisen aan de team-
artsen die onderling een overlegorgaan
hebben. Bij het volleybal sta je alleen.,,

Terug naar de keuring. "Minimaal een per
1aar" , zegt Van Zoonen, "maar liever twee
tot drie keer per seizoen moet mogelijk zijn.
Met ondermeer een hartfilmpje. Dan werk
je nog preventiever en constateer je eerder
'nogelijke kwalen. lk zeg niet dat het een
absolute garantie is dat er nooit meer iets
e..stigs gebeurt. Onderzoek wijst uit dat
,. a1 de 'l 00.000 sporters er éen tot vijf over-
.cen aan acute hartstilstand. Metzo,nfilm-

oje kun 1e er rvel eens eentje vangen.,,

Door een verbeterde trainingsaanpak is het
aantal blessures langzaam aan ook vermin-
derd. "Krachttraining is belangrijk gewor-
den en zorgt voor nog sterkere spieren
waarmee je voorkomt dat je snel tegen een
blessure aanloopt. Er wordt nu door de spe-
lers zelf veel aan preventie gedaan door en-
kels en vingers in te tapen. Toch voorkom je
niet alle blessures."

Van Zoonen hoopt dat de medische behan-
delruimte in Rozengaarde ooit aan de
moderne eisen zal voldoen. "Het is vier bij
vier meter en er staan twee behandeltafels.
Verre van ideaal dus. Het is wel zo dat onze
fysio Bob Raterink de meeste behande-
lingen doet in zijn eigen praktijk. Bob en ik
zijn elke woensdag na de training met de
verzorgers Bert Broens en Rinze Reinbergen
in de hal om alle medische zaken op elkaar
af te stemmen.

Verzorgers Bert Broens (links)
en Rinze Reinbergen

Bij elke training is een verzorger aanwezig.
Er lopen korte lijntjes naar chirurg Sjoerd
van der Meer van het Slingeland. Het is ook
niet zo dat het allemaal voor niets moet.
Vroeger was dat wel het geval, nu staat er
een kleine vergoeding tegenover.,,
Het afgelopen jaar leverde het nieuwe zorg-
stelsel Van Zoonen als huisarts veel admini-
stratieve rompslomp op. "De boel is nu op
de rit en zodoende zit ik weer wat ruimer in
de tijd om topsporters te begeleiden. Zij
doen er alles aan om zo fit mogelijk te blij-
ven. Dat is een waardevolle aanvulling op
mijn praktijk waar patiënten met hele
andere problemen komen. "
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Eer meubelstuk zoals verzorger Bert Broens
er een is, kun je teamarts Rob van Zoonen
niet noemen. Toch zat de 52-jarige
Doetinchemse huisarts de afgelopen zes sei-
zoenen steevast elke thuiswedstrijd op de
bank bij D.O.C. STAP Orion. "Als het erom
gaat spannen, volg ik ook de uitwedstrij-
den. "

Zijn allereerste kennismaking met Orion
dateert uit de periode dat Adri de Wilde als
trainer voor de groep stond. "lk was toen
twee jaar teamarts. Nadat Orion degra-
deerde was er geen plaats meer voor uitge-
breide medische begeleiding. Gerard
Wesselink haalde mij er weer bij in het pro-
motiejaar 2000. "

De medische bijstand liet volgens Van
Zoonen in zijn eerste periode bij Orion
behoorlijk te wensen over. "Daar is nu wel
verandering in gekomen, maar het kan
altijd beter. Er was in het verleden nauwe-
lijks contact met de trainer. Met Appie
Krijnsen liep het al beter en dat verwacht ik
ook van Henk Hansma die ik nog als speler
meemaakte. Nu is er om de vier weken uit-
gebreid overleg met de medische, techni-
sche staf en het managementteam. Clubs
als ORTEC Rotterdam.Nesselande en piet
Zoomers/D gaan daar nog professioneler
mee om, maar zij zijn ook een stap verder.,,

Teambege,e ca. -:- * :
(links) en fysiotre-z:= -:
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3 ::'ren onder de ruitenwissers van
oe Peugeots 206 van autopartner
Brandon maakten zondag 8 oktober
bij de entree van sporthal
Rozengaarde subtiel duidelijk dat
D.O.C' STAP Orion een prestatie van
formaat had geleverd.
De voertuigen van de spelers waren
feestelijk opgetuigd nadat voor de
allereerste keer de Supercup was
gewonnen.
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ZET VOLLEYBALLAND

*- - r* K*-
Het bleek een primeur in drie bedrijven. De
strijd om de officiële opening van het
nieuwe seizoen werd voor de eerste keer uit-
gevochten in Doetinchem. Debutant D.O.C.
STAP Orion verrichtte een huzarenstukje
door landskampioen ORTEC Rotterdam.
Nesselande met 3-'1 te onttronen.

"We hebben iedereen laten zien waarom
topvolleybal in Rozengaarde zo'n plezierige
aangelegenheid is", reageerde directeur
Geert Teunissen van hoofdpartner D.O.C.
STAP "Zowel de wedstrijd als de sÍeer in de
hal zorgden voor een perÍecte uitstraling
voor Orion en dus ook voor D.O.C.STAP. Niet
voor niets hebben we als hoofdpartner het
contract met drie jaar verlengd. "

Voorzitter Theo Vriezen van de Stichting
Topvolleybal Orion (5TO) kon het succes
amper bevatten. "Met de nieuwe spelers
Roland Rademaker, Niels Koomen en
Wouter Klapwijk is onze selectie breed en
evenwichtig. Het foutenÍestival van Nesse-
Iande is koelbloedig afgestraft. " STO-
secretaris Jan Dekker greep in de euforie
terug op het verleden. "Vier jaar geleden
waren we op sterven na dood. Nu begin je
het seizoen met het winnen van de
Supercup. Geweldig toch. "

Aanvoerder Bas Hellinga had een groot com-
pliment ín petto voor de drie nieuwelingen.
"Als team speelden we super. We weerston-
den de druk van Nesselande en hadden ein-
delijk het geluk dat het kwartje goed viel."

Trainer Henk Hansma hoefde na zijn komst
bij D.O.C STAP Oríon niet lang te wachten
op succes. "Orion was toe aan een prijs",
sprak de Zwollenaar die het mentale aspect
van de selectie hoog in het vaandel mee-
draagt. Hij was vooral blij dat D.O.C STAp
Orion op het cruciale moment'goed met de
wedstrijdspanning omging'. "Toen Nesse-
lande in de vierde set vijf punten scoorde en
op 22-22 kwam, was er geen paniek. lk wist
dat we het zouden doorbreken. Dat gebeur-
de. Het succes was een vervolg op de afgelo-
pen zeven weken trainingsarbeid in de voor-
bereiding. "

Hansma bleef in de kolkende massa met
beide benen op de grond. Suggesties dat
zijn ploeg meteen kandidaat was voor het
landskampioenschap wimpelde hij resoluut
aÍ. "Dat we goed speelden tegen Nesselan-
de betekent niet dat we dit seizoen altijd suc-
cesvol zijn. "

Top Teams Cup in Rozengaarde
Het organiseren en deelnemen aan de
Europese CEV Cup vorig jaar in Doetinchem
smaakte bij D O.C STAP Orion naar meer.
Ondanks de uitschakeling door de Franse
miljoenenploeg van Paris Volley bleven
Doetinchemse tranen vorig seizoen uit. Er
werd na afloop van de negende Europese
deelname in de clubhistorie zelfs een heus
feestje gebouwd. D.O.C.STAP Orion, vijftien
seizoen verstoken van Europees volleybal,
keek meteen vooruit en organiseert van 15
tot en met 17 december in Rozengaarde
weer Europees volleybal. Ditmaal komt
D.O C.STAP Orion als verliezend bekerfina-
list uit in de Top Teams Cup.
De ploeg van trainer Henk Hansma lootte in
de tweede ronde zware opponenten. Het
Spaanse Unicaja Almeria en het Duitse SCC
Berlin zorgen voor de meeste tegenstand.
De vierde tegenstreber is het Kroatische OK
Karlovac. De groepswinnaar gaat naar de
achtste finale.
Voor D.O.C. STAP Orion lijkt de tweede
plaats haalbaar. Dat betekent plaatsing
voor de CEV Cup. Zeker is in elk geval dat het
publiek D O.C. STAP Orion drie dagen ach-
tereen in Rozengaarde Europees volleybal
ziet spelen.
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NIEUWS

PARTNERS

D.O.C. SÏAP ORION
L. Contracten Ubbink, Rensa

1ffi L. enDoZoNdrieiaarverlengd.
Y##[ D.o c.srAp orión heeft de óntracten met\' de drie toppartners Ubbink Nederland BV

(Doesburg), Technisch Handelsbureau Rensa

fin :i:ïffie?:í".i*?,:ËïH:[ !,,""ï,rï.
*.*, r _*"IIr,. ven die al sinds de jaren tachtig het topvol-

leybal van de Doetinchemse vereniging

TVA: meespelen
op eredivisieniveau
"We hoeven echt geen landskampioen te
worden, maar op eredivisieniveau willen we
wel meespelen", zegt algemeen directeur
Ron Brand van tva! Reclame&Communicatie
in Doetinchem. "Wij maken mooie, crea-
tieve en effectieve communicatiemiddelen.
Dat is één van onze sterke kanten die we
alleen maar verder zullen ontwikkelen.
Maar als de klanten dat wensen denken we
ook al eerder met ze mee. "

Ratio gt druk voor
D.O.C. STAP Orion
Ratio grafisch totaal uit Doetinchem is al-
weer enkele jaren nauw betrokken bij de
stichting Topvolleybal Orion en de vereni-
ging. Directeur Wilfried Holders, naast gra-
fisch partner ook manager communicàtie
van de Stichting Topvolleybal Orion, ver-
zorgt de complete druklijn. Hij garandeert
op die manier een hoge kwaliteit. Ratio
koestert door de jaren heen veel vaste rela-
ties. "Als er sprake is van wederzijds vertrou-
wen, Ioopt men niet zo gauw naar een
ander", zegt Holders.

Volleyballers mobiel
met Peugeot Brandon
Brandon Auto Peugeot Dealer B.V., met ves,
tigingen in Doetinchem (Plakhorstweg) en
Zevenaar, stelt voor het vijÍde seizoen de
nodige voertuigen beschikbaar voor de vol-
leyballers van D.O C. STAP Orion. Het bedrijf
verzorgt opnieuw de mobiliteit met een top-
model van Peugeot, zodat D.O.C. STAp
Orion ook in het nieuwe seizoen een top-
prestatie kan leveren. Dit onder het motto:
'Elke speler van D'O.C. STAP Orion voelt zich
lekkerder in een Peugeot'.

Piet Zoomers zorgt weer
voorprima performance
Het Doetinchems filiaal van Piet Zoomers,
de Wereld van de Mode uit Wilp. met loca-
tiemanager Raffaelo Nettuno, zorgt ook dit
seizoen dat de volleybalselectie en staf,
leden van het stichtingsbestuur en het mana-
gementteam, perfect gekleed gaan. ,,Een

prima performance voor iedereen binnen
de stichting en dankzij Piet Zoomers heeft
D.O.C. STAP Orion een professionele uitstra-
ling ", stelt directeur Jos Tiemessen.

PREsENTATTEGTDs sErzoEN 2 oou ,30',

Helmink installatie Technick bv

ËRENSA

Brandon

ubbink

ondersteunen, maakten het vier jaar gele-
den mogelijk dat D.O.C. STAp Orion een
nieuwe weg kon inslaan.

Plantina Vitamines
nog meerbetrokken.
Plantina, de merknaam van The Ortho
Company uit Gendringen, dat vitamines,
mineralen en voedingssupplementen op de
markt brengt. voelt zich als toppartner van
de stichting Topvolleybal Orion en hoofd-
sponsor van de vereniging maatschappelijk
nog meer betrokken bij het volleybal in
Doetinchem. Volleyballer Roland Radema-
kertrad dit seizoen in dienst van het bedrijf .

Het parool van Plantina Vitamines is
gezonde mensen nog gezonder maken en
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 zijnlhaar gezondheid wil
doen.

Helmink: ondernemen
is topsport bedrijven
"Ondernemen is net als topsport bedrij-
ven", zegt directeur Joop Helmínk van
Helmink installatie Techniek/Helmink woon
Techniek in Doetinchem. Hij heeft het over
het werk van technisch tekenaar Alex Stein
bij het Doetinchemse bedrijf. "'s Morgens
werken en 's middags volleyballen betekent
een juiste arbeid-rust verhouding en een ide-
ale combinatie voor topvolleyballers", vindt
Helmink.
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Maandag 2 oktober Business alond Teampresentatie
Gastheer: Hart van Doetinchem

Zondag 8 oktober Super Cup Sportcentrum Rozengaarde;
Ortec Rotterdam.Nesselande - D.O.C. STAP Orion (H)

DELfuMartinus - Plantina Longa (D)

Nationaal Volleybalgala Schouwburg Amphion
Zaterdag 14 oktober Bol Networks/Lycurgus - D.O C. STAP Orion
Zaterdag 21 oktober Buslness buffet Hart van Doetinchem

D'O.C. STAP Orion - Brother Martinus

2005
HvA Amsterdam - D.O.C. STAP Orion
Business buffet Hart van Doetinchem
D.O.C. STAP Orion - Omniworld Volleybal
Landstede VolleybaIA/CZ - D O C. STAP Orion
Business avond Bloemsierkunst Terry Hecker
Business buffet Hart van Doetinchem
D.O.C. STAP Orion - Ortec Rotterdam.Nesselande 20.00 uur

2006
Rijnmond Volleybal - D O C STAP Orion
Eusiness buffet Hart van Doetinchem
D.O.C. STAP Orion - Piet Zoomers/D
Brother Martinus - D.O.C STAP Orion
Top Teams Cup in Rozengaarde
Aankomst buitenlandse ploegen
Wedstrijden om 17.30 en 20.00 uur
Wedstrijden om 17.30 en 20.00 uur
Wedstrijden om 15.00 en 17.30 uur

2007
Nieuwjaarsreceptie in Hart van Doetinchem
Medewerkers en leden Business Sociëteit
Business buffet Hart van Doetinchem
D.O.C. STAP Orion - HvA Volleybal
Omniworld Volleybal - D O.C STAP Orion
Business buffet Hart van Doetinchem
D.O'C'STAP Orion - Landstede VolleybalA/CZ

2007
Ortec Rotterdam.Nesselande - D.O.C. STAP Orion
Business buffet Hart van Doetinchem
D.O.C.STAP Orion - Rijnmond Volleybal
Piet Zoomers/D - D.O.C. STAP Orion
Eusiness buffet Hart van Doetinchem
D.O.C. STAP Orion - Bol Networks/Lycurgus

19.00 uur

13.00 uur
15.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
17-30 uur
20.00 uur

19.30 uur
17.30 uur
20.00 uur
'19.30 uur
19.00 uur
17.30 uur

5
,,-Í 7

tÍ

,*

I
o
I
tt

November
Zaterdag 4 november

Zaterdag 1 1 november

Zaterdag '18 november
Maandag 20 november
Zaterdag 25 november

December
Zaterdag 2 december
Zaterdag 9 december

Dinsdag 12 december

Donderdag 14 december
Vrijdag 15 december

Zaterdag 16 december
Zondag 17 december

Januari
Donderdag 4 januari

Zaterdag 13 .januari

Zaterdag 20 januari
Zaterdag 27 januari

Februari
Vrijdag 2 februari

Zaterdag 1 0 Íebruari

Zaterdag 17 Íebruari
Zaterdag 24 Íebruari

20.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
19.00 uur

19.30 uur

20.00 uur
17.00 uur
17.30 uur
20.00 uur

20.30 uur
'17.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.30 uur
20.00 uur

I9.00 uur

MaaÉ 2OO7
Play-off wedstrijden

Maandag 5 maart Business Socièteit avond
Gastheer: CEG / Central Europe Group

April 2OO7
Play-off wedstriiden

Mei 2OO7
Maandag '14 mei Business Sociéteit avond

Gastheer: TVA!
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19.00 uur
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Hoofdpartner
D.O.C. STAP Doetinchem

Toppartners
DOZON Bouwtechniek Doetinchem
RENSA verwarming + ventilatie Didam
TVA! Reclame & Communicatie Doetinchem
Ubbink Nederland BV Doesburg
Plantina Vitaminen Gendringen
Helmink installatie Techniek Doetinchem

Ere PaÉner
Nefit Buderus BV Deventer

Club van Honderd /
Vrienden van Orion
ASG, Auto Schade Gelderland Doetinchem
Arbo Unie Doetinchem
Armada Clean Varsseveld
Roelofswaard Beletteringen Doetinchem
Bloemsierkunst Terry Hecker Terborg
Kort Hout & Bouwmaterialen Doetinchem
Beekman & Hartman Makelaars Doetinchem
Three Engineers Deventer
Logisch Premedia Doetinchem
Ubbink-Sesink BV Horeca-Grooth. Doetinchem
Cockeriis dak & wand Doetinchem
Technisdr Vrijetijds Centrum D,chem Doetinchem
R & J beheer Doetinchem BV Doetinchem
Massen NijenhuUs BV Doetinchem
Markant Outdoorcentrum Doetinchem
Wam&VanDurenBoírw Doetinchem
Wi ggers Arsurantiën Doetinchem
Schadehulp Zelhem
Te rborgse Wrlrrcentrale Terborg
Tri p Taxibedrijf Doetinchem
TLA Advies Doetinchem

PARTNËRS

§USIN[55 SCCIËïil:T
Grafisch PaÉner
Ratio Grafisch Totaal Doetinchem

Auto PaËner
Erandon Peugeot DoetinchemZevenaar

Sportkleding PaÉner
KWD Sport Doetinchem

Kleding PaÉner
Piet Zoomers Mode Doetinchem

Off icial SpoÉdrink Supplier
AA DRINK Utrecht

SterpaÉners
KroeseWevers Doeti nchem
Hart van Doetinchem Doetinchem
Claus Sport 2000 Doetinchem
Rabobank Graafschap-Midden Doetinchem
Sportcafé Rozengaarde Doetinchem

Partners
Multi Ratio Doetinchem
BAX Advocaten Notarissen Belastingkundigen
Resto Gasseling Doetinchem
KDb Architecten Doetinchem
Radio Optimaal FM Wehl
Netterden Zand en Grind BV Gendringen
Ten Hag Makelaars Doetinchem
Sports Palace Sports & Beauty Doetinchem
Ten Kate & Huizinga Doetinchem
Telma Staal's-Heerenberg
Stolwijk van de Rakt Doetinchem
JobMax Uitzendburo's-Heerenberg
SDC ïelecom BV Doetinchem
Heilbron Assurantiën Doetinchem
Muziekhuis Vriese Doetinchem
New York Pizza Doetinchem
Vitri BV Velp
CEG / Central Europe Group Warnsveld
WFP Administratie & Advies Zelhem

Radmer Arbeidsadvies Doetinchem
Orthopedisch Manueel Therapeut
Bob Raterink Doetinchem
Berntsen Brood- en banketbakkerij Azewijn
Hogenkamp Klompen Doetinchem
Schildersbedrijf 't Wassinkhuys Doetinchem
Automobielbedrijf Th. Wenting BV Doetinchem
Café de Bank Doetinchem
Van Eekhout Advies & Management D'chem

Boarding paÉners
Coop Supermarkt Geven Doet'nchem
Dekker & Partners Doetinchem
Menzis Zorgverzekeraar Doetinchem
Herwers Autobedrijf Doetinchem
Nashuatec's-Hertogenbosch
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Profilers communicatie Doetinchem
Scheffer Badkamers Zelhem
Randstad Uitzendbureau Doetinchem
Fred & Douwe Doetinchem
Wink Studieboeken Doetinchem
Bouwbedrijf Boesveld BV Doetinchem
Compudac Automatisering BV Doetinchem
Educatiepartner Doetinchem BV Doetinchem
Coffee Íor you Winterswijk
FotograÍie Harrie Ligtvoet Doetinchem
Stadsomroep Doetinchem Doetinchem
Select Real Estate Stokkum
Reed Business lnformation BV Doetinchem
Smit Ongedierte Specialisten Doetinchem
Willemsen Management Doetinchem
Doetinchems Vizier Doetinchem
Loeki Desiqn Doetinchem
Mark Penninckhof Consultancy Doetinchem
Festivall Kado Doetinchem
Medi Fit Doetinchem
Reprocentrum Bilderbeek Doetinchem
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