
\
I.:\

ï
?**

l§§



PRESENTATIEGIDS
2007 - 2008

!,-{.
: ae;í.:.. t."ï\#, ï e;.*

-: -:ovolleybal Orion Postbus 666

7000 AR Doetinchem

Tel. 06 5 1 541 626

wwwdocstap-orion.nl
?aad van Bestuur Theo Vriezen (voorzitter)

Directie

f ,'ranagementteam

0ndersteuning

Accommodatie

Akkie van Gastel (penningmeested

Jan Dekker (secretaris)

Harry Laan (algemene zaken)

Jos Tiemessen (directeur ST0)

Gerard Wesselink (technische zaken)

Wilfried Holders (communicatie)

Jos Tiemessen (commerciële zaken & pr)

Nicolien Rensink (secretariaat)

Gerton van de Craats (financiën)

Sportcentrum Rozengaarde

Bezelhorstweg ! 1 5, 7002 CC Doetinchem
Tel. (0314) 33 09 91 t 332534

lnhoud

05 Theo Vriezen

07 GeertTeunissen, directeur hoofdpartner

1 0 Henk Hansma, trainer/coach

12 Jos Tiemessen, directeur 5T0

15 Nieuwe spelers

18 Spelers

21 Medische staf
22 Teamfoto

24 Tegenstanders

27 Sterspeler

29 Frank Denkers, assistent-trainer
31 Challence Cup

33 PR-marketing

35 Kledingpartner

37 Business Sociéteit

39 Branchepartners

4l Agenda

42 Volleyvisie

Redactie:

Lambiek Knepflé,

Rob Lureman

Dick Visser,

René Wiggers
Fotografie:

Hanie Ligtvoet Fotografie

Vormgeving:
René Jansen

Druk:

Ratio grafisch totaal

" r"-t

,f'

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2007. 2OO8

toN

:i*- .1,-, 
".,s

ilrt ri

ë#



D.O.C. STAP Orion
jaarlijks prestatief stapje voorwaarts

Het afgelopen seizoen was voor D.O.C' STAP Orion de meest succesvolle periode sinds
de rentree op het hoogste niveau in het millenniumjaar. De resultaten liegen er niet om:
winnen van de Supercup, de derde plaats in de reguliere competitie, Europees succes
met het uitschakelen van Almeria en Berlin in de tweede ronde van de Top Teams Cup.
Hoe nu verder?

Bijhe: S--

OnOveri:-: ': - -: '-:::- :
:p een hoger peil

Over oe '=.

heel <:: ,', :
beslisse-:='.,.

r Cat een paar

ey,balc ubs tot
:en. "Als we in

ln oktober 2007 speelt DoC STAP orion weer Euro-

pees volleybal. "Dankzij de geweldige inbreng van

een grote groep vaste vrijwilligers is het organi-

seren van een dergelijk evenement langzaam maar

zeker een routinezaak geworden. Kunst is om des-

ondanks alert te blijven en opnieuw een toppres-

tatie qua organisalie neer te zetten. Het team moet

in hetveld de restdoen."

Het 5T0-bestuur zegt zeer ingenomen te zijn met de

wijze waarop het management haar werk doet.

"Zonder deze inbreng en ook de inbreng van dege-

nen die het management ondersteunen, zouden wij
met zijn allen niet kunnen genieten van topvolley-

balin Doetinchem."

Ook de wijze waarop D.0.C. STAP 0rion het top-

volleybal al jaren bedrijft, spreekt aan. "Vijf jaar ge-

leden kozen we al voor een maatschappelijke geën-

gageerde richting. Niet spelers topsalarissen beta-

len, maar ze naast het topvolleybal bij onze partners

(bedrijven) werkgelegenheid bieden. Maar willen
we op den duur echt tot de vaste top behoren, dan

ontkom je niet aan een verdere professionalisering

van de organisatie."

'Bond moet
meer oog hebben

voor professional iseri ng
A-league'

elk Se ::=- :a- :::: - - -- ..': , -:tlf het Zettgn

Van nOg -::- ::::-:- : ::- .-:.'. 
":COmmOdatie

een mt-<: l' :. '. :- :: :-,-l :: krilgen in

Doetinc'=^. : - ::-::' -::'t:': ::ijen nodig.

We le ..1'-----'.r'-"- :-,-'-- : :-=:tardege-
meenli - -.- - .'.- . ,- ==- '= -'

Hij be"::- -.' .'- -:' ..-- t: :-: ; ):'. ) 0 C STAP

Orion ' ::- - :-..: :-:----:lài e de vrijheid

heefto- : ::-: . :: :- - 
= l=- ::reerte hebbgn,

is hets * :a': -:.:- .:- r: ::r'c:ng elk seizoen

Weef eef ::-':=t:':. ,', :-,',: ^DoetinChemtop-

: .', en \ve, dan moet het

ra^ ,,,erder worden uit-

Daarnaast zal D.0'C. STAP Orion alle zeilen moeten

bijzetten om het geheel financieel op een verant-

woorde manier draaiende te houden, "Maar geluk-

kig hebben wij onze partners heel watte bieden.We

behoren tot de echte top van Nederland. De busi-

ness-to-business activiteiten die we organiseren

leveren voor de huidige partners veel resultaat op.

Daarom heeft het bestuur er vertÍouwen in dat we

ook dit seizoen een uitbreiding van onze partners

kunnen en mogen verwachten. De begroting voor

het seizoen 2008-2009 moet in elk geval omhoog

als we onze doelstellingen willen blijven realise-

ren. "
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'Het belang van D.O.C. STAP
mag nooit in het gedrang komen'

Directeur Gerard 5anderink van De GraaÍschap shirtsponsor Centric had er in het verleden een handle van het bestuur van de

eredivisie-voetbalclub publiekelijk te schofferen. Soms konden zij in de ogen van Sanderink maar weinig goeds doen.

Geert Teunissen valt in het openbaar de beleidsmakers van D'O.C. STAP Orion zelden oÍ nooit af. "Natuurlijk denk ik soms wel eens

iets, maar dat zal ik nooit opdringen.We houden ons aan de afspraken, iedereen in de organisatie heeft zijn verantwoordelijkheid.

Maar je ontkomt er niet aan dat ie de ene volleyballer beter vindt dan de andere", zegt de directeur van hoofdpartner D.O.C. STAP

van de Doetinchemse Stichting Topvolleybal Orion (STO).

"Er is noo : :.- -: a'aaa'.' =' l=,'.eest die zei:'hier

is een tas n-.: !: I :- ::. . -:: -aar. ln het bedrilf

moeten i.. l:. :: :: . : -:.:: :t1en, k verwacht

datdest cr: -;::::-. :-::
Geert Ïeu' ::a- ::-::--.: l:: ,let belang van

D'O'C S;:r - -:: ,: :,.. -::: n het gedrang

magkO-:- 1,..-. :::: :.- :c :c1 ngs-entrai-

met c".:a-:: -:-.', -=--:= zaak schefp te

houcr^
"Eer:t:= -'==.'--i: - : :: : -eenkleinezaal,

dw r".c,. ,1..'=- - - t: ' -- -:- l'le,e1.'Vrij ver:

taalo D I : :-:: -'.- -:=:::':erdatsporthal
Rozengaa-:= s::-:.: :: :. 1.,',ed-strijden. Pas

als jeze<e"=: -::: l::=-.=: :-b ekkomt,ishet

interessa':::' :':-: .-:--::: -,ten. "Dan zul je

wel eerst:a:::' :: -::::- :- : e tribuneplaat-

sen aan je ( :-::- ::: :a-

weesln,e s:a:a : ==:: l=.:-:-rtssenvaaktezeg'
gen. "A s aa- ,',::::' .: -: t: :: :.' ste is, komt ons

logoopdei^ i!:- -: ::. ::'.ar Rozen-gaardein

beeld. W aa' a'..1' ...' .' .a^ ook op tv met een

uitdrukk ': ..' .,=' . .',.-.', mte in. Je kunt je

ook star aa' a'a:':,:- ---r.-, maarwaarom zou

je elkaar - :: -::r:- -

Voor Gee: -:-- :;n- ::.:: -east het belang van

D.0.C Sï:r :'::i :: ::-: -":eit van het topvol-

leybal n l:=:':-:^. ::-:':a "Dat proces bewa-

ken rve sc^=': -:: :':: :::' seizoen is de voort-

gang ge!.':;'.:':: l::::': rg deed haar uiterste

besteen sla:, : :'- :::. :-a^.
De financ e: ::>:. > :::: ai Íaar het kan nog

beter. \i l. i:'-::-':: :. :e topdrie horen, dan

moet je de <:*É-r. :.',2. ...',,resel jk hard aan de

slag. "
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- rà: .É'- J'aaJ,13k cie:- :)= *=- -': - -a= =:

C:; : ,:':::, l: - l:: ,'.0'5er. " Er :ijT nOg re:'
!aa..': -::igi..aarvolleyoai is in tegensielling ioi
voaïa.i Eeer ','olkssport..Je bent afhankelilk van een

kler*ere maar rvel troule aanhang. Zoek het dan

ook in veie kleinere onder-steuners."

AIs volgend voorbeeld van continuiteit wijst Geert

Teunisen op de afgelopen transferperiode. "D'0'C'

STAP 0rion krvam daar erg goed uit. Beter zelfs dan

kampioen Piet Zoomers en nummer tlvee Nesse-

lande. lrlijn conclusie is dat de combinatie volleybal

en pan'time ',',re rken n iet verkeerd rs, maar wil je naar

de absolute top dan komt de Íactor werk onder

druk. Nu is er b,j ons nog een goed evenwichttussen

volleybal en carrrer?. ln Nederland liggen de con-

tracten voor fuiltime-volleyballers immers niet voor

het oprapen "

Het laatste dat Geert Teunissen zal doen is zichzelf

een rad voor ogen draaien. " Met een halve baan en

halve dag vo le.lballen haal je die absolute top niet.

Dat kan alleen door heei veel manuren te maken.

Zoek dan naar andere middelen om het aantal

volleybaluren urt ie breiden tot bijvoorbeeld 75

procent en ret ,,',€rk automatisch naar een kwart.

Wani ree- ',ar rnij aan dat topsport kilometers
_-t.^-.i,I tdKE1 i:.

Een organrsatie dre topvolleybal bedrijft, zal zich

moeten proíiieren. "De buitenwereld moet weten

dat je er beni, Dat kun je op vele manieren doen. Wij

hadden het afgelopen seizoen opnieuw het D.0.C.-

sportbulfet uraar de deelnemers voor de wedstrijd

een hapje eten in het Party- & Congrescentrum Hart

van Doetlnchem, Daar worden de eters door trainer

Henk Hansma bijgepraat over de komende wed-

strijd, Dat bleek voor ons als hoofdpartner een

goede formule. lVe krijgen er opdrachten uit van

andere bedrljven, De support van de rest is echter

nihil. Misschien een oproep voor andere partners in

het kader van een bedrilfsuitje zoiets dergelijks te

doen,Waarom nToet dat alleen D.0.C.STAP zi.;n?"

Helaas lukt het de stichting nog steeds niet overige

sympathisanten van 0rion te overluigen dat dit een

goede man er var z:ken doen is.

"Met alleen een maiLtje de deur uit doen, kom je er

niet, Je zult menskracht moeten inzetten om de

doelgroep te mobil seren en uit te breiden. Want we

vissen nog steeds in een vijver die niet groteÍ is

geworden."

Teunissen:
'Professionele

prcom m unicatiekracht

ffi

Teunissen gaat er in zijn directiekamer even goed

voor zitlen. " Orion mag dat stelletje gekken, dat elk

jaar weer als vrijwilliger zoveel werk verzet, op de

blote knieën danken. Toch kom je er op die manier

op den duur niet. Het ontbreekt aan een fulltime pr-

coördinator die berichten de deur uitdoet, die

mailtjes verstuurt, telefoontjes pleegt, ga zo maar

door, ook op de onaangename uren. Dus iemand die

er bovenop zit. Dat is op dit moment het grote

gemis."

Directeur Jos Tiemessen, twee dagen wekelijks ac-

tief voor D.0.C. STAP 0rion, zit volgens Teunissen al

tot zijn nek in het werk. "Jos heeft een overvolle

agenda en ik betvuijfel of hij tijd heeft om naar de

potentièle partners te bezoeken. "

De organi-tie ontkomt niet aan een ciiori:ei:er':-

lijst. '.Je moet dit niet zien sl5 gsn 
",en', ijt. maar een

constatering. Je zult contacten moeten leggen om

nieuwe partners te contracteren. Kortom, structueel

meer belangstelling voor de businessbijeenkom-

sten moeten kweken, Daarvoor heb je een duizend-

poot nodig , Die vind je niet meer in deze tijd, dus

doe je het in een breder verband. Noem dat maar

een prapparaat."Teunissen staaft dit met een

voorbeeld uit zijn eigen bedrijf. "Wij stoppen veel

uren in pr-activiteiten. We hebben er speciaal een

medewerkster voor aangetrokken. lk zie de resul-

taten daarvan. ln topsport moet je ook zo werken,

maar niet 's avonds om tien uur nog een belletje

plegen, Zo te moeten werken kan voor een stichting

fnuikend zijn."

Misschien is het aanstellen van een pr-communi-

catiemedewerker(ster) samen met een aantal colle-

gapartners bij D.0.C. STAP 0rion te realiseren,

denkt Geert Teunissen. "lk denk aan een leerplek

voor een hbo'er maar die moet dan wel weer bege-

leid worden."

Naast het sportieve deel moet het randgebeuren,

weliswaar met beperkte middelen, professioneler

worden, zo bepleit hij.

"Meer structuur aanbrengen in een kleine organi-

satie waarin veel werk wordt verzet, Geen omge-

ving waar langs elkaar heen wordt gewerkt. Zie De

Graafschap waar op de eerste wedstrijddag een

grote organisatie niet kon zorgen dat honderden

seizoenkaarten tijdig aan de man waren ge-

bracht, "

Toch haalt Teunissen er ook de vrijwilliger weer bij.
"Zonder hen kun je niet en daarom was het erg

goed dat de vereniging vorig jaar een heuse vrij-

willigersavond organiseerde. Dat was zeer ge-

slaagd, maar jammerlijk ging het dit jaar niet door.

Niemand heeft het kennelijk opgepikt terwijl je luist
dit soort bileenkomsten moet vasthouden om straks

in een professionelere organisatie een beroep op

deze mensen te kunnen blijven doen,"

Die vrijwilligers moet je blijven koesteren, net als de

trouwe aanhang bij de thuiswedstrijden. "Daarom

gaan we ook dit seizoen weer door met het onder-

scheiden van de beste supporter."

Het betreft hier de Fan of the Match die door Geert

persoonlijk wordt uitverkoren. Hij deelt tijdens de

wedstrijd het Íraaie boeket bloemen van Bloem-

sierkunst Terry Hecker (Terborg) uit, samen met de

dinerbon van Grand CaÍé De Bank (Doetinchem),

I

-

*

bij topvolleybal noodzaak'
PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2OO7 - 2OO8

uffiff,,

L:



'Als je teveel naar de hoofdprijs kiikt,
zie je het doel niet meer'

Henk Hansma had er geen enkele moeite mee om zijn contract met D.O.C. STAP Orion in maart van dit iaar te verlengen.

De combinatie van hoofdtrainer bij de Doetinchemse volleybalploeg met die van relatiebeheerder in het bedrilf van hoofdpartner

D.O.C. STAP bleek een gouden greep. "Natuurlijk hoop je mee te doen om de eerste plaats, maar er zitten er meer op het vinkentouw."

Het verbeteren van de mentale weerbaarheid was

een van de doelen die Henk Hansma zich vorig jaar

stelde bij zijn komst in Doetinchem. 'Als dat goed

zit, haal je een optimaal rendement. Bij mijn vorige

club Zwolle is dat ook bereikt."

ls je dat bij0rion ook algelukt?
"Jazeker", bevestigt Hansma volmondig en staaft

het direct met enkele voorbeelden. " Neem devierde

set tegen Almeria, de topclub uit Spanje, tijdens de

Europese Top Teams Cup in Doetinchem. De vierde

set ging vanaf 1 9-1 9 gelijk op. We bleven in die he-

roïsche strijd daarna mentaal overeind en wonnen

uiteindelijk die uitputtingsslag met 36-34."

Als tweede voorbeeld somt de Zwollenaar de uit-

wedstrijd tegen Piet Zoomers/D. ln die laatste wed-

strijd van de reguliere competitie lukte het D'0.C.

STAP Orion als enige vorig seizoen in Apeldoorn

twee sets te winnen. Hansma: "En wat te denken

van onze 3-2 bekerovenruinning bij Nesselande in

februari. Wij waren toen de eerste die hen in

Rotterdam versloegen. ln al die situaties zat het bij

onze ploeg goed tussen de oren. Zulke momenten

leren je in welke mentale gesteldheid je moet spelen

om goed te presteren."

Maar jouw stelling ging niet op in de play-offs tegen

Plet Zoomer/D.Toen werd je weggeveegd.
" Dat was aan het eind van een zware competitie en

toen waren we moe. Desondanks pakten we in de

tweede helÍt van de reguliere competitie meer pun-

ten dan in de eerste helft. De eerste helft van het sei-

zoen was met het winnen van de Supercup en het

ongeslagen bereiken van de volgende ronde van de

TopTeams Cup ook al erg goed."

sTlCHTING TOPVOLLEYBAL D.O.C.sTAP ORION
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gemakke .. .:

Jebenic-: ,',: : . 
..:: l: - iJ,';€ krachten,OÍhad

ia liavor 6 - -- _ - :_ '-
"Guido vras '.::' I : : 5-lP 0rion geen serieuze

optie. lk ben c,.' ::-s -ei ce drie nieuwe krachten

zeer tevrecie. -.: . s -.: Je rest van de spelers die

is geble'ren. C-:: - i jetas was al een van de

betere in Neoerar.: J.s c,e behoefde geen verster-

king. Voor de o',er'ce cosit,es zal, zoals ik net al zei,

de concurreni e s:erker r;orden, Deze selectie kan

nog wel een a :,"ee seizoenen door, maar je moet

alsclubwe ronc o :i'ien rijken, Jezitnamelijkook in

de situatie dat andere clubs aan jouw spelers gaan

trekken. "

De tegenstanders.

" lk veruvacht veel van mijn oude club Zwolle, omdat

zij nu door de diverse wisselingen meer balans in

het team hebben. Omniworld heeft met negen spe-

lers wel een wat kleine basis, maar je weet het maar

nooit.

Van Martinus met het Engelse nationale team heb

ik geen flauw idee. Nesselande zal door de leegloop

en de komst van veel talentrijke jeugd allicht iets

minder constant zijn, maar een ingespeeld

Nesselande is een uitstekend team.Vergeet niet dat

het vorig seizoen eilandjes waren. Nu staan er spe-

lers die zonder dat verleden collectieÍ voluit zullen

gaan. Piet Zoomers heeft op aanvalskracht wat in-

geboet door het vertrek van Joram Maan en ltamar

Stein, maar in Apeldoorn zit mijns inziens toch de

favoriet voor de titel. "

Waar richt le het vizier op?

"Je weet dat ik me vooraf nooit rijk reken, want als

je teveel kijkt naar de hoofdprijs verlies je het doel

uit het oog. Het is al mooi als je de play-offs haalt,

dan speelje maximaal zeven extra wedstrijden met

de televisie erbij. ln de nieuwe opzet speel je 28

keer, waarvan je best een paar wedstrijden zult ver-

liezen. Het belooft wel spannender te worden.

Makkelijkwinnen van Zwolle of Lycurgus zoals afge-

lopen seizoen zal er niet meer bij zijn. De ploegen lig-

gen qua sterkte in mijn optiek dichter bi.j elkaar. De

opzet van de A-league is door de vele wedstrijden

behalve goed voor de sponsoring ook voor de clubs

een goede zaak. De talenten concentreren zich nu

rond een aantal teams en dat is weer een goede

stap richting professionalisme."

Wat verwa(ht je van je nieuwe assistent trank

Denkers?

"Er is niet zoveel veranderd, alleen staat Frank op

de training niet meer als speler met de groep op het

veld. Hil concentreert zich als assistent op het bege-

leiden van de trainingen. lk vind het erg prettig dat

we de trainingstaken kunnen verdelen. Er kan nu

veel beter op de details worden gelet. Vorig seizoen

had Frank toch meer het gevoel dat hij zelf speler

was. Dan wil je ook werkelijk spelen. Nu dat niet

meer aan de orde i1 is zijn taak veel duidelijker. " I

- :: s echter, maar ook

, ::'leel is dat acht van

. - e: overgrote deel van
' r: eutomatismen nog

,- :,erderbouwen."

'D.0.C. STAP levert bijna 35 jaar ervaring in,
maar we zijn niet slechter geworden'

T^ -^!L ',, i :'--: -- -.i --_.:'L L,

"We:::=- -:: - l::.',:: ,.:lsïr jden kwalitatief

zeker ^ :: a ::-: -:: :^; ''e Cen lve een hoog

nivea- !- ,:-::i: -::::::i ioe^lenen uiteinde-

lijk de c=.=' -:'. .^::.:-c censchap en daar

bovenoc :: -:: -::-: irF lvonnen. Dus,

Consta"::,',:: :::- :: :'a-:a a ceg,"

Wel<i :::,:r. : : ., -- : -',. :,.-::oen?
,,Wg,g.:..- - :-.- =-..:-..a.,,^ r=-phL,is, DenkerS

OnCe,::' :- a ::' ':,: -: ,::' terug. Dat Speelt

nè:--' , -=i l=::-::-.:: - ,'.eVergelekenmet
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'Proces op gang brengen om
topvolleybal te verzelfstandigen'

Uitbreiding van de competitie met meer wedstrijden en terugkeer van een 'echte' Íinale om de nationale beker. Het werd mede door
een vurig pleidooi van Jos ïiemessen werkelijkheid. De directeur van de Stichting Topvolleybal D.O.C. STAP Orion (5TO) is nog Iang
niet klaar met zijn missie om het topvolleybal in Nederland professioneler te maken. "We staan nog maar aan het begin."

V.1.n.r Gerard Wesselink (technische zaken),

ios Tiemessen (directeur) en Wilfried Hotders (pr

communicatie).

Jos Tiemessen probeert dit seizoen een proces op

gang brengen om het topvolleybal naar een hoger

plan te tillen. "Zoals het betaald voetbal de Ere-

divisie NV heeft, moeten ook wij naar een zelfstan-

dige organisatie voor het topvolleybal. "

Voorzitter Nico Hoeben van hetTop League Bureau

(TLB) van de volleybalbond zit op hetzelfde spoor.

"Ook hij wil dat het topvolleybal zich uiteindelijk

losmaakt van de volleybalbond Nevobo om een

zelfstandige poot te worden. Nico vroeg mij om dat

proces van de grond te krijgen ", zegt Jos Tiemessen.

"We hebben nu wel een A- en B- league, maar in-

houdelijk is er weinig veranderd ten aan zien van de

oude eredivisie. Beide nieuwe leagues moeten zo-

wel commercieel als financieel en technisch inge-

vuld zijn. Daar heb je onderbouwde plannen voor

nodig, want anders mag je je zorgen gaan maken

over het topvolleybal in de toekomst."

sTlc§TtNG ]o?voil:YBAL D.O.C. SrAp OR|ON

De bond moet zorgen voor een strikt licentles-.

steem waarin eisen worden gesteld aan de deeln:'

mende clubs. " Nu mis je de echte topsportstructu.'

ln de huidige situatie houdt de bond veel te wein -
rekening met de belangen van de clubs in c.
hoogste afdelingen. De Nevobo gaat daar veel :.
lichtzinnig mee om."

Tiemessen pakt het competitieprogramma va-

D.0.C. STAP 0rion erbij. "Zeven keer moesten \',.
aanvankelijk op zaterdagavond tegelijk spelen m::

een thuiswedstrijd van de voetballers van eredir

sieclub De GraaÍschap. 0ok onze thuiswedstrijd t:-
gen Nesselande hoorde daar bij. Bovendien hebbe-

we Berlin geloot voor de Europese CEV Cup en c =

uit- en thuiswedstrijd moeten in het weekeinc.

worden gespeeld. Daar moet je weer de datum v; -

twee competitiewedstrijden voor wijzigen. We he:-

ben geprobeerd de schade zoveel mogelijk :.
beperken. Het gaat daarbij om inkomstendervi-;

van detelevisie en de belangen van partners en p-'
bliek om toch onze wedstrijden te kunnen bezc.

ken. "
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'Ons model -
is mooi voor clubs in de B-league' * = .=*.;

- 9-::i:- . -:: :i: . := ::^terban niet in Vefle-.-..--.-: : - :- - = ,= -: I lÈo€Jl-t Wel alS tWee

,pO-a. =-,--a-,u--r, -a a'a-.-

,.a -l'cn, waaronder het

een \,ra' :a ,,' 4 - :a

team van :.!e r-: : -':. le lijnen, Je moet in

Amstelveen oaè'a;,',a:'::n oí er in de toekomst

Weer een SIe'1 a :E- :aaï Siaat. Het Talentteam

van HvA An'sie.o.- : :elegradeerd maar keerde

terug, omdai R.n-:^: ,: Schiedam zijn team te-

rugtrok, Daar ,.::c':. :.- :.ge i1k financieel onder-

bouwd piar..'

Het gaat Tieness:- :' r 3: l.n deze clubs te kapit-

telen, maar.e'noi: ,',: ,',at gebeuren. "Eigenl!jk is

ons modei een -il e c a"l'.druk voor de B-league.

Spelers die naas: hei .: e,,'bal parttime werken bij

de partners ori :ict -aatschappelijk te ontwik-

kelen. Tlvente 05 e. SS5 Barneveld denken vooruit

en vÍoegen 0rior ac,, es om in de toekomst goed

voorber.",d der-teaE"e in te kunnen gaan."

Tiemessen p eit rer,ens voor een betere spreiding

van A-leagueclubs over het land. Het zuiden kent

sinds jaren geen veftegenwoordiger meer op het

hoogste niveau, maar in Reusel werkt AGEAruCP

onder leiding van Guillermo Boogers richting A-

league. De ambitie blijkt ondermeer uit het

aantrekken van Niek Latuhihin (ex 0mniworld) en

John van Kuijk (ex Zwolle).

'&"

%
",&

"Naast een sterke selectie moet er voldoende geld

worden gestopt in de organisatie rond het team.

Tien procent van het budget zou je daarvoor moeten

reserveren. Bovendien heb je een commerciële

kracht nodig die voor een sterke financiële onder-

bouwing zorgt."

Maakt Tiemessen zich niet te druk over de overige

clubs? "Je hebt wel een sterke league nodig om tot
een spannende competitie te komen en dus interes-

sant voor je eigen achterban te blijven. "

Aan de vooravond van zijn vierde seizoen als part-

time-directeur van D.O.C. STAP 0rion maakt Tie-

messen duidelijk dat hij trots terugblikt op wat in

Doetinchem tot stand is gebracht. "Ondanks de

Íinanciële problemen van een paar jaar geleden zijn

we wel blijven presteren, op basis van het principe

om de spelers als medewerkers te detacheren bij de

partners. Twee keer eindigden we als vierde, toen

derde en vorig seizoen waren we één gewonnen set

verwijderd van de tweede plaats."

0p tafel ligt een krant van De Gelderlander uit 2002.
"Dit hebben we toch maar mooi bereikt", wijst hij

op een artikel met als kop er boven: 'Over drie jaar

Europees volleybal binnenhalen'.
"Dat heb ik toen gezegd op een businessbijeen-

komst bij Dozon en met z'n allen is dat maar mooi

waargemaakt. lk ben trots op spelers, trainers, be-

stuurders, vrijwilligers. Door die gezamenlijke inzet

zijn we groot geworden en nemen de grote bran-

chepartijen D 0.C. STAP Orion serieus als volley-

balorganisatie. "

Tevreden kijkend geeft Tiemessen een voorbeeld.
"Gisteren kwamen we rond met Asito als Branche-

partner. Zij zijn met '140 vestigingen in Nederland

een grote speler in de schoonmaakbranche. Het in-

ternationale Mizuno voorziet onze mannen dit sei-

zoen als schoenenpartner van schoeisel. En de Bun-

desligaclub Wuppertal SV nodigde ons in de voor-

bereiding uit voor een oefentoernooi. Je wordt dus

voor vol aangezien. En dan te weten dat we in korte

tijd van heel ver zijn gekomen."

Hij hoopt nog steeds dat in Doetinchem binnen af-

zienbare tijd een topsporthal kan worden bouwen.
" Een nieuw huis voor de club bepaalt mede de toe'

komst van het volleybal in deze regio. Er is een aan-

tal particuliere initiatieven genomen. Maar eerst

dient de gemeente zich uit te spreken of zil in

Doetinchem wel een topsporthal wil, om vervolgens

één van die initiatieven te honoreren." I

PRESENTATIEGIDS SEIZO:N 2OO7.2OO8
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Joris Marcelis is een nuchtere Betuwnaar. Dat blijkt al snel tiidens het kennismakingsge-

sprek na afloop van een training in sporthal Rozengaarde. "lk reken bij D.O.C. STAP

Orion helemaal nergens op. Er zal voor alles hard gewerkt moeten worden. Gelukkig
ben ik wat volleybal betreft erg leergierig en weet ik waaraan moet worden gewerkt."

De 23-jarige inwoner van Heteren, waar hij blijft
wonen, noemt de overstap naar Doetinchem een

'droom die uitkomt'. De keuze voor D.O.C. STAP

0rion betekent een rigoureuze verandering van dag-

ritme. "lk trainde 's avonds bij SSS en werkte daar-

naast 45 uur in de week als |CT-beheerder in 0ss.

Dat werd alles bij elkaar wel wat veel. lk combineer

het volleyballen in Doetinchem nu met de opleiding

Sport, Gezondheid en Management op de Hoge-

school Arnhem Nijmegen (HAN)."

Na enkele weken trainen ervaart hij het verschil met

het verleden bij SSS Barneveld en VCV uit

Veenendaalal als 'enorm'. Hij geeft een voorbeeld.

" Neem de krachttraining. Dat gebeurde bij SSS erg

weinig, terwijl het voor mijn lichaam zoveel uit-

maakt. ln Doetinchem staat heel veel krachttraining

op het programma. 0m sterker te worden en als

blessurepreventie deed ik de hele zomer aan kracht-

training, bijSjabbens in Renkum."

Hij geniet met volle teugen bij D.O.C. STAP Orion.

" Het is voor mij in alle opzichten ideaal. lk heb altijd

het hoogste gewild. lk debuteer nu in de A-league,

Italië is m'n ultieme doel."

Vooreen volleyballervan 2.1 1 meteris Marcelis'vrij

Ienig', zoals hij het omschrijft. "lk ben snel bij de

grond en kan als diagonaalaanvaller ook aardig pas-

sen. Ben daar erg flexibel in."

Tijdens het gesprek wiebelt hij met een ijszakje over

zijn knie. "Een springerknie. Er zat kalk op de pezen

boven de knie. Het gaat nu weer goed. "

Geb. datum: 10 december 1984

Lengte: 2.1 1 meter

Positie: diagonaal

Vorige clubs: Toesi (Heteren),

VCV (Veenendaal), SSS (Barneveld)

Hetis maardatzijn concurrentop de diagonaal het

weet. "lk ga de concurrentie zeker aan met Niels

(Koomen), klinkt het desgevraagd. " lk zal in zijn nek

hijgen, dat is ook mijn taak. Ben ik een rustiger type

dan Niels? Zal wel. lk doe gewoon mijn best en weet

zeker dat de kansen dan komen. Onderlinge concur-

rentiestrijd is ontzettend goed. Daar leer ik veel

van."

Als 7-jarige pikte hij de eerste beginselen van het

volleybal op bij Toerj in HetereniDriel. Zijn vader en

drie zussen speelden daar ook. Het eerste seizoen

bij 5SS sprak hij Bas van de Goor die aan het scouten

was voor Piet Zoomers. "Hij zei dat ze me volgden.

lk trainde een paar keer mee in Apeldoorn maar had

niet het gevoel dat ik al klaar was bij 55S. lk maak

pas een overstap als ik er zelf helemaal achter sta. "

Niet alleen spelen maar ook kijken naar volleybal

doet Marcelis graag, "lk zag Orion vorig seizoen in

de Europacup spelen en een paar keer in de compe-

titie. En niet te vergeten de finale van de play-offs

toen Piet Zoomers van Nesselande won en kampi-

oen werd."

D.0.C. STAP 0rion voelt voor hem 'echt aan als een

team'.'Als nieuweling word je hier geweldig opge-

vangen. Je krijgt van iedereen aanwijzingen en we

gaan er een mooi seizoen van maken." I

'D.O.C- STAP Orion
is voor mii in alle opzichten ideaal'
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'Als Orion komt,
hoef je niet lang na te denken"

Van oudste speler bii de Talentteam van het Amsterdamse HvA naar jongste kracht bij het grote D.O.C. STAP Orion. Niet alleen qua
volleybal kwam Thijs van Noorden (22) in een andere wereld terecht. Ook de omgeving van de passer/loper veranderde drastisch, van
grote stad naar provincie. "Och, de coffeeshop staat hier om de hoek hoor", Iacht Van Noorden in de Orion-hoeve aan de
Varsseveldseweg in Doetinchem.

Waar eerder de naar 0mniworld vertrokken Goran Van Noorden investeerde in vijf seizoenen Taler:-

Aleksov met zijn gezin woonde, beschiktThijs over team veel in volleybaltechnisch opzicht. "Bij H.:
een kolossale woonkamer met vele aanverwante train je met een hoge intensiteit en veel individu*
vertrekken. Nu en dan houden teamgenoten Roland om alles aspecten om lange termijn goed onder *
Rademaker en Bas Rauwerdink hem gezelschap en knie te hebben. Bij Orion staat het resultaatveel ce-.

blijven overnachten. "Dit is wel even anders dan traler. lkstahierechttussenspelersdieveel hebbe-

m ijn studentenkamertje in Osdorp. " meegemaakt en gewend zijn te presteren. "

Geb. datum: 23 juli 1985

Lengte:2 meter

Positie: passer/loper

Vorige clubs: D0K Dwingeloo, Ohaco

Hoogeveen, Talentteams van SSS Barneveld

(1 jaad, Capelle (2 jaar) en HvA (2 jaar)

Eigenlijk zou hij vorig jaar al vertrekken bij HvA. " Er

waren contacten, maar uiteindelijk wilde ik een jaar

blijven. lk wilde nog meer in mezelf investeren door

veel wedstrijden te spelen en daar was ik bij HvA

van verzekerd."

Thijs van Noorden vond'het gevoel in Doetinchem

vanaf het begin goed'. "lk was in gesprek met Zwol-

le, maar als Orion komt, hoef je niet Iang na te den-

ken. Het is een eer om hier te spelen. Niels Koomen,

die vorig jaar nog bij HvA speeldg vertelde me veel

over Orion. Ze wonnen de Supercup en zijn in staat

mee te doen om de prijzen."

Zijn rolbijD.0.C.STAP Orion is totaalanders dan bij

het Talentteam uit Amsterdam. "lk ga de concur-

rentie aan met Bas Hellinga en Justin Sombroek. Dat

zijn twee gevestigde namen voor me, maar de A-

league kent veel wedstrijden en zij speelden vorig

seizoen ook niet alles. Maar op papier wordt het

niet gemakkelijk voor mij. lk kan niet rustig aan

gaan doen. lk zal op de training op m'n tenen lopen

om te laten zien wat ik kan,"

Helemaal blanco staatVan Noorden niet meer in l-::
volleyballeven. "We degradeerden afgelopen s: -

zoen met HvA, maar het seizoen daarvoor haald:-
we de halve finale van de play-offs. lk speelde n'::
HvA in de Europacup in Slovenië. We verloren be ::
keren maar het was een prachtige ervaring. Bove--

dien werd ik met Jong Oranje twee jaar geleden ::
het EK trryeede en een jaar eerder bij hetWK vierde '

Van Noorden herinnert zich dat hij vorig seizc.-
met HvA in Rozengaarde bepaald niet werd rr::-
gespeeld. "We wonnen de eerste set en stonder ::
vierde met 23-20 voor. Toen ging Kamphuis ser,:-
ren en dan verlies je de wedstrijd."

Zijn eigen service wil het niet bepaald met :=

kanonskogels van Kamphuis vergelijken. "Maar : .

ik me goed voel, kan ik de bal aardig raken en et-
leuke serie neerzetten,Over mijn passing ben ik r," --

der zeker. Dat kan nog veel beter. Al met al bec .

redelijk allround."

Naast het volleybal blijft het studeren. "lk ga rr -

tweede jaar in op de HB0-Johan Cruijff Acaden .
Het reizen naar de University in Amsterdam wor::
moeililk, zodat de studie commerciele sportecor:
mie grotendeels thuis wordt gerealiseerd. Alle:-
voor de tentamens moet ik wel naar school. "

Net als bij de studie zal Van Noorden en zijn ploeg

het koppie er in de volleybalcompetitie goed bij moe-

ten houden. "Het wordt moeilijker door met goed

spel te blijven winnen van de mindere goden. Je

speelt viermaal tegen elkaar en dan ligt onder-

schattingopdeloer." !

STICHTING TOPVO:.ITY3AL D.O.C. sïAP ORION
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'De mooiste dag uit mijn leven... niet alleen omdat

ik kampioen ben. , . ik zie je volgend jaar in de fina-

1e...' Vol trots laat Bas Rauwerdink het sms'je van

zijn 3,5 jaar jongere broer Jeroen zien dat hij al

bewaard sinds zondag 6 mei. "Jeroen werd die dag

met Piet Zoomers in Rotterdam kampioen van Ne-

derland, tegelijkertijd kreeg ik te horen dat ik naar

D.O.C. STAP 0rion zou gaan, Jeroen was helemaal

blij voor mij, We hebben bijna dagelijks contact en

als het even kon, zat ik vorig seizoen op de tribune

bijzijn wedstrijd."

Dat wordt dit seizoen een heel ander verhaal. Bas

Rauwerdink, 25 jaar oud en sinds zijn twaalfde al

spelverdeler, gaat zich in Doetinchem verder be-

kwamen in het vak van spelregisseur bij volleybal.

"lk tref het inderdaad bij Orion", beaamt de speler

die afgelopen zomer als beachkoppel met lvan

Bruinier 25ste van Nederland werd.

Rauwerdink hoopt veel op te steken van hoofd-

trainer Henk Hansma en diens assistent Frank

Denkers, allebei in een nabij verleden spelverdelers

met een grote reputatie. Vooral zal Rauwerdink zich

gaan richten op de twee maanden jongere Roland

Rademaker; de eerste spelverdeler van D.0.C. STAP

0rion die op de beach samen met Jorn Huiskamp

vierde werd in de nationale ranking.

" Roland speelt al jaren en heeft veel meer ervaring

dan ik. lk ga als tweede heel veel leren en mijn kan-

sen afwachten. lnmiddels weet ik dat het veel fana-

tieker toegaat dan bij Cito. Er wordt honderd pro-

cent inzet verwacht. Het was voor mij in het begin

behoorlijk aanpezen, maar ik wil klaar zijn als de

kans komt."

Bas Rauwerdink speelde de afgelopen vijf jaar ach-

tereen bij Cito dat net naast een plaats in de B-

league greep. "lk wilde de stap omhoog maken en

was bijna rond met SSS toen Gerard Wesselink

belde namens Orion. lk heb 55S netjes afgezegd en

combineer nu volleyballen in Doetinchem met

wonen en studeren in Utrecht."

hopen straks op finale play-offs

Als hij in de Achterhoek overnacht doet Rauwerdink

dat in de Orion-Hoeve aan de Varsseveldseweg

waar zijn teamgenoot Thijs van Noorden woont.
"Het is nu een totaal ander ritme. Het aantal trai-

ningsuren is meer dan verdubbeld naar ongeveer

vijftien. Daarnaast hoop ik in februari met het schrij-

ven van mijn scriptie de opleiding Commer-ciële

Economie, Sport en Marketing, op de Hoge-school

Utrecht af te ronden."

Voor zijn scriptie, met het onderwerp 'Wat mensen

over hebben voor volleybal', benaderde hij de vol-

leybalbond. Ook in Doetinchem heeft hij onge-

twijÍeld veel aanknopingspunten gevonden.

Hij is erg benieuwd hoe 'het met Orion komend

seizoen richting Nesselande gaat'. "Piet Zoomers

zal ietsje sterker zijn, maar wij kunnen voor

verrassingen zorgen. Met een tvveede plek zitten we

in een finale met tvvee keer Rauwerdink. Dat zou

voor mijn ouders erg leuk zijn. Zij reizen stad en

land af om Jeroen en mij te zien spelen. ln ieder

geval is dit hun keus vier keer gemakkelijk als we

tegen Piet Zoomers spelen. Wij blijven onze ouders

plagen met de vraag 'voor wie zijn jullie dan op dat

moment?'

Het echtpaar Rauwerdink bleef het antvvoord tot nu

toeschuldig.Detijdzal hetwel leren... I
Geb. datum: 1 1 januari I982

Lengte: 1,93 meter

Positie: Spelverdeler

Vorige clubs: Cito (Zeist), VOC (Maarssen)

Zijn ouders leerden elkaar kennen bij de volleybalvereniging W Utrecht. Met de zonen
Bas (D.O.C. STAP Orion) en Jeroen (Piet Zoomers/Dynamo) erbij, dragen de
Rauwerdinkjes met recht het predikaat volleybalfamilie.

Broertjes Rauwerdink
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Sander Sikking
Geboortedatum: 9 mei 1980

Lengte:2.12 meter

Positie: hoofdblokkeerder

Vorige clubs: WSVWarnsveld, DeVolCo'88,

Protect Eye 0rion

'We gaan onze ambities wóórmaken'

Sander Sikking, de lange mid-aanvaller uit
Doesburg, gaat zijn zevende seizoen in bij D.0.C.

STAP Orlon. De combinatie van zijn werk in
Warnsveld met het trainen zorgt voor lange

dagen. Maar Sikking maakt zich daar geen zorgen

over. ",lk heb nog steeds het gevoel, dat ik vooruit
ga. "

Hij is zeer tevreden over het afgelopen seizoen en

kijkt terug op een goede competitie en verrassend

goede Europacupwedstrijden.

Ook dit seizoen gaat Sikking als hoofdblokkeerder
voor de middenpositie. Hij vreest de concurrentie

met Wouter Klapwijk en Alex Stein niet. " lk zie

hen meer als een hulp om scherp te blijven."

AIex Stein
Geboortedatum: 6 juli 1078

Lengte:1,95 meter

Positie: hooÍdblokkeerder

Vorige clubs: Maté Asher (lsraël), Alcom Capelle

'lÍlíe zijn een stuk stabieler geworden'

,,lk kijk met een goed gevoel terug naar het afge-

lopen seizoen, we zijn een stuk stabieler gewor-

den. Persoonlijk vind ik, dat ik mijn service verbe-

terd heb. Ik probeer ook altijd naar puntjes te kij-

ken waarin ik mezelf kan verbeteren. Afgelopen

seizoen hebben we veel aandacht besteed aan het

blokkeren. Het resultaat hiervan zal dit seizoen

naar boven moeten komen."

De kans op een groot succes voor D.O.C. STAP

Orion, mede vanwege de leegloop bij Nesselande,

brengt Stein tot de volgende uitspraak:,,1k heb

altijd geleerd, dat je de tegenstander nooit moet

onderschatten. lk ben ook niet zoveel met de

tegenstander bezig."

Hij vindt dat D.0.C. STAP Orion op papier een

goed team heeft. "We kunnen veel bereiken, maar

moeten ons bezig houden met ons eigen spel en

niet zozeer met de tegenstander. ln de trainingen

en wedstrijden proberen we het maximale uit ons-

zelf te halen. Dan zien we aan het eind van het sei-

zoen wel wat het resultaat is. Stiekem hoop ik op

een plek bij de eerste twee."

{Aï

Wouter Klapwijk
Geboortedatum: 22 augustus 1 983

Lengte:2 meter

Positie: hoofdblokkeerder

Vorige clubs: Vollkei Amersfoort, WH Hardenr .,
SSS Barneveld, Piet Zoomers/D.

't Wordt een mooi, maar ook zwaar seizoea

,,We laten een ongelooflijk mooi jaar achter on:
Zowel persoonlijk als het in teamverband. Al v,a:

de tweede helft voor mij zwaar. Met name fysie.

kreeg ik pijntjes. Mijn doelstelling was, dat ik
zoveel mogelijk speelminuten wou maken. In

teamverband hebben we het maximale eruit
gehaald. Tijdens de play-offs hebben we helaas

niet kunnen stunten tegen Dynamo. Je kon toe'
merken dat Dynamo frisser was en met veel

energie speelde."

Wouter Klapwijk verwacht een 'mooi, maar z\',.:
seizoen'. ,,Met Edward Kamphuis, Goran Aleksc,
en Frank Denkers zijn drie ervaren spelers

vertrokken. De routine van deze spelers heeft o'i
vorig seizoen vele successen opgeleverd. Maar

gelukkig hebben we er drie getalenteerde spel.-,
bij. Hierdoor beschikken we over een brede

selectie. We zullen elkaar komend seizoen harc

nodig hebben."

,#**;, J;'-'\.i
Wat Nesselande betreft vind Klapwijk, dat de

Rotterdammers een goed team hebben. "0nda.,
het vertrek van ervaren spelers hebben ze er ve:
nieuw talent voor terug. lk verwacht dat

Nesselande dlt seizoen toch meespeelt voor he:

kampioenschap." Naast het volleybal volgt
Klapwijk nog de studie Maatschappelijk Werk e-

Dienstverlening in Zwolle. ,,Het is prima te
combineren met volleybal. "

Dan de Europa Cup. "We spelen de eerste

wedstrijd tegen Berlijn voor de Challenge Cup. ',i.
schakelden hen vorig jaar uit. Het zou fantastisc-

zijn als we deze ronde overleven. Berlijn is een

sterke tegenstander, we moeten allemaal in

topvorm zijn om de Duitsers te verslaan. lk kijk :'
nu al naar uit om tegen de Duitsers te spelen."

I, 1,)
i rM*. h

Sikking verwacht dat D.O.C. STAP 0rion een

goede kans maakt om derde te worden in de

komende competitie. "Maar de concurrentie zal

groot zijn. Dus, zullen we eÍ tegenaan moeten om

onze ambities waar te maken."
# .__:*"frr 

n *rr*

Stein lonkt niet zozeer naaÍ een andere topclub.
Hij heeft het naar de zin bij D.0.C' STAP 0rion en

voelt zich ingeburgerd in zijn woonplaats

Gaanderen. Mede dankzij de plaatselijke kermis.

Wat de Europacup betreft denkt Stein dat het
moeilijker wordt dan vorig jaar ,,We moeten nu

naar Serlijn. Altijd moeilijker dan wanneer je

alleen maar thuis speelt."

t
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Bas Hellinga Justin Sombroek
Geboortedatum:19 mei 1975 Gedboortedatum:15 februari 1979
Lengte: 1,90 meter Lengtel 1,99 meter
Positie: passer/loper Positie: passer/loper

Vorige clubs: Orion, Cito Zeist, AMVJ Amstelveen, Vorige clubs: Piet Zoomers/D Protect Eye 0rion
0mniworld Almere

'Wij kunnen voor een stabiele pass zorgen'

,,Dit wordt alweer mijn zesde seizoen voor D.0.C'
STAP Orion. Vorig seizoen was succesvol voor het
team, omdat we van alle topteams een keer

wonnen en tegen de andere teams heel weinig
verliespunten opliepen. Als je veel wedstrijden
wint, dan is het plezier binnen het team ook
groot."

Sombroek constateert dat het aantal passerlopers

is verminderd van vier naar drie. "ln die zin zijn
we er op die plek een wissel op achteruit gegaan.

lk heb er wel alle vertrouwen in dat Thijs van

Noorden, Bas Hellinga en ik voor een stabiele
pass kunnen zorgen. Mijn aspiraties zijn om zowel
persoonlijk als in teamverband een goed seizoen

te draaien en weer een stap voorwaarts te
maken."

De nieuwe competitieopzet is in zijn ogen een

verbetering. "De sponsoren en de fans kunnen
hun team nu nog vaker in actie zien. Daarbij
spelen alle ploegen tot april door en wordt de

competitie een stukle langer. Hierdoor maken de

spelers meer uren en dat komt de volleybalsport

ten goede."

Sombroek acht de kans voor D.O.C. STAP Orion

op succes reëel. "We moeten er wel rekening mee

houden dat andere teams zich ook hebben

versterkt. Nesselande is weliswaar voor een deel

leeggelopen, maar er zijn ook talenWolle jongens

voor teruggekomen. Je weet nooit hoe zoiets
uitpakt."

Niels Koomen
Geboortedatum: 12 mei 1984
Lengte: 2.01 meter
Positie: diagonaalspeler
Vorige clubs: Zaanstad, SSS Barneveld, Capelle,

HvA Amsterdam

'Focus ligt op verbeteren van mijn blok'

"ln teamverband hebben we tot december een

enorme progressie gemaakt, het winnen van de

tweede ronde van de CEV Cup was vorig seizoen

uiteindelijk het hoogtepunt. Dat niveau hebben

we als team en sommige spelers individueel niet
kunnen vasthouden, waardoor we in de play-offs

niet ons beste spel lieten zien."
"lndividueel heb ik een goed seizoen gehad, wat
niet alleen mijn verdienste was, maar ook van de

trainer die vertrouwen in me gaf. En ook door een

vlekkeloze afstemming met onze spelverdeler
Roland Rademaker. lk ben ook absoluut gegroeid.

Dat is ook noodzakelijk als je jong en ambitieus
bent. "

Volgens Niels Koomen was de groei vorig seizoen

vooral zichtbaar in stabieler worden van service

en hoge aanvalsrendementen in play-offs. "Daar

kun je uiteindelijk zien waar je staat ten opzichte
van je concurrenten."

Koomen wil dit seizoen zijn service en aanval

verder verbeteren. ,,Maar mijn focus ligt toch op
het verbeteren van mijn blok."

"lk denk dat D.O.C.STAP Orion van ieder team in

Nederland kan winnen. Het is de kunst om iedere

wedstrijd een basisniveau neer te zetten. lk bekijk
het seizoen wedstrijd voor wedstrijd. Als we de

wedstrijden winnen die we moeten winnen,
maken wij weer een meetbare stap voorwaarts."

0p de vraag of hij lonkt naar een topclub is het

antwoord: "lk denk dat we van D'0.C. STAP 0rion
een topclub moeten maken. We zijn aardig op
weg. lk ben altijd erg trouw geweest aan clubs en

wil er ook altijd wat moois neezetten.

'Supporters, laat volop van je horen'

,,Vorig seizoen draaiden we een sterk seizoen. We

wonnen de Supercup en werden zeer

verdienstelijk derde met een erg groot gat tussen

nummer vier. Het was voor mij een mooi jaar. ln
een sterk team met veel concurrentie je in de loop
van het seizoen in de basis knokken was een

enorme uitdaging. lk was erg blij dat het lukte."

t_
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Hellinga schat zijn team ook nu weer sterk in.

,,Een nieuwe groep, een andere competitieopzet.
Ook is er weer volop concurrentie op alle posities.

Dat moet er voor zorgen dat we elke zaterdag een

hoog niveau halen. Er moet wel heel veel werk
verzet worden om dat te bereiken. Als sporter; als

ploeg en als organisatie wil je altijd een stap

vooruit maken en een plek hoger eindigen. lk wil
dat dit seizoen met D.O.C. STAP 0rion bereiken."

Het team zal zich in Europees verband gedegen

moeten voorbereiden, beseft Hellinga. "Naar een

topvorm toewerken om een ronde verder te
komen en dat ten koste van het zeer sterke Berlijn.

Een mooie uitdaging en ook een mooie
gelegenheid voor het publiek uit de Achterhoek
en Nederland om weer een internationale

topwedstrijd te bekijken. lk hoop dat de

supporters net als vorig jaar ons bij alle

wedstrijden met veel lawaai en enthousiasme
ondersteunen."

=1*

ft\'r ..

§ t

2@7 - 2008

l

:

I

il
I

I

I

:

i

i



Netwerken tijdens
Bas Mollevanger Roland Rademaker Challenge Cup
Geboortedatum: 12 januari 1976

Lengte:1,85 meter
Positie: libero
Vorige clubs: Beaphar/ Salvora (Raalte),

NefiV0rion, Vanilla/vc Weert

'Met goed collectief de top bestormen'

,,Het succes van vorig seizoen was het collectieí
We toonden aan dat je met twaalí aan elkaar
gewaagde, misschien kwalitatief iets mindere
spelers, de top kunt bestormen. Door de

concurrentiestrijd op elke positie, waaronder ook
die van mij, hebben we elkaar tot grotere hoogten
kunnen stuwen."

Mollevanger is door de overstap van Tijs Abeling
naarVoCASA weer de enige libero. "Veel zal dat
aan mijn situatie niet veranderen. lk moet er
staan als dat van mij wordt gevraagd, maar dat is
eigenlijk nooit anders geweest. Samen met de

drie passerlopers zal ik onder andere de pass

verzorgen. Daarin voorzie ik geen problemen."

Geboortedatum: 18 maart '1982

Lengte: 1,92 meter
Positie: spelverdeler

Vorige clubs: Piet Zoomers/D, Devolvo'88, 5SS

Barneveld, Nefit 0rion, Rijnmond Volleybal,
0RTEC Rotterdam.Nesselande

'We willen méér en we willen beter'

Rademaker schetst het afgelopen seizoen als een

topjaar. "We hebben hard gewerkt en zijn als

team opgetreden. Dat is beslist een goede basis

voor een veelbelovend seizoen. Met dezelfde

competitieresultaten als vorig jaar behalen we
misschien wel de finale."

Wat Rademaker voor waarde kan zijn voor de

nieuwe tweede spelverdeler Bas Rauwerdink, kan

hij moeilijk inschatten. "Frank Denkers heeft een

hoop ervaringen aan mij kunnen overdragen, lk
ga nu fors meer gas geven om hogerop te komen,

Daarbij zal ik geen tijd hebben de nieuwe
spelverdeler echt volop te ondersteunen, al kan ik
hem wel op weg helpen."

Zaterdag 27 oktober is voor Partners (ono=-

rnemers) van de Business Sociëteit een pí -:
gelegenheid om te netwerken tijdens de th- .

wedstrijd van D.O.C. STAP Orion in de Europ:..
Challenge Cup.

Vanaf I7.00 uur wordt in de Businessrui-:.
van sporthal Rozengaarde een 0rion-buffet ::
gediend. Tijdens het etentje zal Pierre Matl- :-
als gastspreker optreden. De inwoner van \:
den spreekt als voormalig volleybalbondsco: :-

en topcoach in de Duitse Bundesliga met -='

nodige gezag.

Zijn kennis van het Duitse volleybal is extra -

teressant omdat de tegenstander van D.C -
STAP 0rion het eveneens uit Duitsland afkc -
stige SCC Berlin is.

Het 0rion-buffet, inclusief Europacupwedsr' :
wordt aangeboden als anangement.

I nÍo:

Jos Tiemessen,

directeur Stichting ïopvolleybal 0rion,
Postbus 666,

7000 AR Doetinchem

Tel. 06-5'1541626.
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Voor dit seizoen telt elke wedstrijd, onderstreept
Mollevanger. "Door de nieuwe competitieopzet
met meer wedstrijden wordt het interessant want
alleen de nummers een en tvvee komen in de
play-offs. Daarbij komen ook nog Europese en

bekerwedstrijden. Het wordft weer een zwaar
seizoen en we moeten de arbeid-rust verhouding
goed in de gaten houden."

Mollevanger werkt als medewerker
binnendiensVdistrlbutie 20 uur bij dagblad de

Gelderlander in Nijmegen. Daarnaast hoopt hij de

studie Bestuurs- en 0rganisatiewetenschappen af
te ronden aan de Radboud Universiteit in

Nijmegen, ,,lk ben altijd in de gelukkige positie
geweest al deze werkzaamheden met elkaar te
kunnen combineren, al heeft het een wel eens te

Iijden onder het andere."

Afgelopen zomer heeft Rademaker heel veel

beachvolleybal gespeeld, gecombineerd met
zware trainingen. "Fitter kan ik niet aan het
seizoen beginnen. Deze combinatie is bovendien
ideaal gebleken, want de rest ligt toch drie tot vier
maanden stil."
Hij is inmiddels al een half jaar afgestudeerd in

commerciële economie en wil de komende tijd
gaan werken bij een partner van D.O.C. STAP

Orion.

De kans op groot succes acht de spelverdeler de

komende periode zeker mogelijk. "We willen méér

en we willen beter. Dat betekent een plek hoger
en dus tweede. De tweede plaats betekent dit
seizoen al dat je speelt in de finaleserie en dus om

de titel. Een leuk doel, maar je zal toch eerst elke

wedstrijd opnieuw moeten winnen."

S]ICHÍ1NG TOPVOIIEYBAI D.O.C. STA? ORION

Pierre Mathieu
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Volleybalploeg
kan niet zonder hegeleidingsteam

Wat is een volleybalploeg zonder begeleidingsteam? D.O.C. STAP Orion kan niet zonder Hemmie ten Hoopen (teambegeleider), Henk
Mulder (scout-analist), Rob van Zoonen (clubarts), Rinze Reinbergen, Bert Broens (sportmasseurs) en Bob Raterink (fysiotherapeut).
De laatste vertelt over zijn activiteiten voor het volleybal en D.O.C. STAP Orion in het bijzonder.

Bob Raterink is een gelukkig mens. Zowel beroeps-

matig als in de vrije tijd oefent hij zijn vak als ortho-

pedisch manueel therapeut uit. Hij heeft zijn prak-

tijk gevestigd op sportpark De Bezelhorst. lets ver
derop in sporthal Rozengaarde is hij pro deo actief

voor de medische staf van D.0.C. STAP 0rion.

" Mijn hart ligt nog steeds bij het volleybal" " , zegt

de oud-speler van de Doetinchemse A-leagueploeg.

Alweer vijf jaar onaÍgebroken zorgt Raterink In sa-

menwerking met Rob van Zoonen, Rinze Reinber-

gen en Bert Broens voor een fitte selectie. "Maar ik
houd wel wekelilks spreekuur op woensdag na de

training ", zegt Raterink.

Afgelopen seizoen waren er weinig blessures, Thijs

Abelink had een periode last van de binnenband

van de knie. Verder waren de nodige knie- en

schouderklachten. 'Aan de knie was dat meestal

pijn aan de kniepees, een zogenaamde jumpers

knee, een ontsteking aan de aanhechting van de

pees aan de knieschijf. Met gedoseerde rust,

quadricepsoefeningen en eventueel ontstekings-

remmende medicijnen wordt dit meestal opgelost.

ln een enkel geval is een injectie nodig. Bij

schouderklachten is het van belang dat er op tijd
actie wordt ondernomen om erger te voorkomen.

Deze actie bestaat meestal uit behandeling met

manuele therapie om de gewrichten van de

schouder en rug los te maken. Rinze en Bert

signaleren de beginnende klachten en sturen de

speler vervolgens naar het spreekuur. Bovendien

zorgen zij voor een optimale fysieke en mentale

gesteldheid bij de jongens en het voorkomen van

blessures."

Blessures hebben vaak niets te maken met over-

belasting of trainingsarbeid. Anders zou er sprake

zijn van hetzelfde type blessure, zoals bij het

betaald voetbal waar soms vier of vijf spelers uit één

selectie met een meniscusprobleem kampen. "Bij

ons zijn het vaak verschillende blessures. Het is pure

pech. "

Raterink rept over de onwillige knie van Bas Hel-

Iinga dle na een lange revalidatie afgelopen seizoen

zljn rentree maakte. "Hellinga is het langst uit de

roulatie geweest. Nadat hij in november 2005

tijdens het Euorpacupweekeinde een kraakbeen-

letsel achter de knieschijf opliep.

Na operatief ingrijpen heeft het kraakbeen tijd
nodig om aan te groeien. Gelukkig was Bas

afgelopen seizoen weer inzetbaar", zegt Raterink

die alle thuiswedstrijden en een aantal uitduels

bezoekt om zijn spelers eventueel bi.i te staan.

Hoe slecht is volleyballen eigenlijk voor het lichaam,

wordt hem voorgelegd. "Volleybal is een zeer ex-

plosieve sport, Je zou kunnen concluderen dat het

slecht is voor de gewrichten, maar geldt dat ook niet

voor andere takken van sport? "

De Doetinchemmer komt met een geruststellende

mededeling. "Je kunt gewoon zonder probleem

sporten door een goede warming-up, cooling-

down, soepele gewrichten, juist lichaamsgewicht,

voldoende spierkracht en mentale scherpte. Dit

alles helpt blessures buiten de deurte houden."

Bert Broens

PRESENTATIEGIDS SEIZOÉN 2007. 2OO8

Toch wordt zijn bewering ietwat tegengesproken op

de website van de Nevobo. Daar valt te lezen onder

de kop Blessures: 'Volleybal is een sport waarbij

men veel blessures oploopt. Per duizend uur

volleybal ontstaan gemiddeld 2,4 blessures. lemand

die wekelijks vijf uur volleybalt, maakt een goede

kans eens per tvvee jaar geblesseerd te raken.

"Maar daarvoor is er het begeleidingsteam", zegt

Raterink, " om de spelers zo snel mogelijk weer fit te

krijgen."

Daarnaast begon D.0.C. STAP 0rion dit seizoen om

elke week een speler te keuren. Raterink weer: " Rob

van Zoonen doet een aantal medische testen, de
jongens krijgen een ogentest bij een opticien. Ook

worden gewicht en vetpercentage het hele seizoen

bijgehouden." I
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Opponenten

De mannen van D.O.C. STAP Orion staan
voor e€n bijzondere competitie in de
nieuwe A-league. Voor de eerste keer in
de volleybalhistorie spelen de teams vier
keer tegen elkaar. Het aantal
deelnemende clubs is teruggebracht tot
acht. De vroegere eredivisie bestond uit
tien ploegen en eerder zelfs uit twaalf.
De Doetinchemmers spelen dit seizoen 28

competitieduels, waarvan veertien in de
thuisarena Rozengaarde. De strijd om de

titel wordt na afloop van de reguliere
competitie uitgevochten in een play-off
tussen de nummers één en twee.
De tegenstanders van D'O.C. STAP Orion in
de A-league worden hier nader belicht.

Piet Zoomers/Dynamo

0mnisportcentrum

Voonryaarts 67; 732 1 MAApeldoorn

De Apeldoorners zijn dit seizoen de te kloppen

ploeg.Zij spelen metde kampioenssterop hetshirl.

Piet Zoomers/Dynamo verdedigt de tiende lands-

titel met een team dat op enkele posities is ge-

wijzigd. Jimmy Prenen (ex-Maaseijk) wil op 'dia-

gonaal' kanon Joram Maan die naar Moerser SC ver-

trok, doen vergeten. Prenen voegde zich samen met

vaste waarde Jeroen Rauwerdink pas na het EK bij

de selectie.0p mid leverde Dynamo in vanwege het

vertrek van ltamer Stein naar het Franse Beauvais

Oise. Zijn vervanger is de jonge Bart-Jan van de

Mark (ex-Omniworld), bij Orion bekend vanwege

zijn sterke aanval twee jaar geleden in de play-0ffs.

Het contract van Mark Posthuma werd niet ver-

lengd, tweede spelverdeler Bert Sturken-boom

vroeg zelf om ontbinding van zijn contract. Het con-

tract met de opkomende Niels Plinck werd verlengd.

Mathijs Mast en Paul van der Ven zijn nieuw. Piet

Zoomers speelt 25 oktober de eerste officiële wed-

strijd in het nieuwe en imposante 0mnisportcen-

trum tegen Roeselare voor de Champions League.

I

D.O.C. STAP Orion in A-league
ORïEC Rotterdam.Nesselande
Topsportcentrum Rotterdam

Van Zandvlietplein 20; 3077 AA Rotlerdam

Tel.:020-4971 200

Nesselande onderging na een teleurstellend sei-

zoen een complete gedaantewisseling, van trainer/

coach tot spelersgroep. De wijzigingen zijn op één

hand niet te tellen bij de club die naast de landstitel

greep en alle duels in de Champions League verloor.

Kristiaan van der Wel en 'good-old' Richard Rade-

maker zijn de ervaren steunpilaren waar omheen

Ron Zwerver zijn nieuwe team gaat bouwen. Alle

ogen zijn gericht op de activiteiten van de 'gouden'

coach (463 interlands) die zijn maatje van de Spelen

van 1996, Peter Blangé, de loef wil afsteken. Zes

man vertrokken er uit Rotterdam, te weten Bart

Bolsterlee, Dirk-Jan van Gendt, Jairo Hooi (Ankara,

Turkije), Michael 0lieman, Renzo Verschuren en

Guido Görtzen (Moerser SC). Jongeren als lelle van

Jaarsveld (ex-Martinus), Niels Klapwijk (ex-HvA),

Rens van Bemmel (ex-Taurus) en Frank l\4agnee (ex-

Martinus) moeten uiteindelijk weer voor grote

successen zorgen in het kleine Kuipje op Zuid, Van

Jaarveld, twee meter lang en dertig jeugdinterlands

in de achterzak, vervangt spelverdeler Dirk-.Jan van

Gendt. Klapwijk, broer van 0rion's Wouter, is voor

de diagonaalpositie aangetrokken. Hij genoot zijn

opleiding bij HvA, speelde 77 interlands bij Jong

Oranje en wordt bij Nesselande herenigd met Lars

Lorsheijd en Yannick van Harskamp. Magnee, die op

mid Hooi zalvervangen, completeert hetdozijn. I

LandstedelZwolle
ZBC-hal

Ossenkamp 5; 8024AG Zwolle

Tel.: 038-4544940

Met voormalig Rijnmondspeler Rodin Merx

(diagonaal) erbij heeft Landstede Zwolle de balans

terug in het team. 'Alle posities zijn dubbel bezet en

daarom zijn we in staat het dubbele competitie-

programma goed aan te kunnen", ze§t de nieuwe

trainer/coach Arno van Solkema. Hij is net als Merx

en Thijs Bouwman (mid) afkomstig van Rijnmond

Volleybal dat zich vrijwillig terugtrok uit de hoogste

klasse. Naast de vertrouwde gezichten van Josha

Kailola en Joost Kooistra staat nu Bert Sturkenboom

(ex-PZ) als nieuwe aangever. Trainer Adri de Wilde

hield het na een aantal seizoenen voor gezien in

Zwolle en koos voor zijn oude liefde SSS in Barne-

veld. Daar fungeerde hij in de jaren tachtig al twee

seizoenen als hoofdtrainer. I

Bol Networks/Lycurgus

Topsporthal Alfa College

Kardingerweg 48; 9735 AH Groningen

Tel.: 050-59581 00

lvlet meer trainingsuren dan vorig seizoe- :-
mannen van Lycurgus staan nu wekelijks vijí:::=-
in de hal om te trainen) 'debuteren'de Gron -::-.
in de A-league. Hoofdtrainer Ronald Zoo:-.-.
spelverdeler Ron van Steen en passer/loper ::'=

Barla zijn de bekende namen in de ploeg c: ::.
spelers zag vertrekken. Vier daarvan deder- ==-

stapje terug naar het tweede team dat in de ::':--
divisie uitkomt. Nieuw daarentegen is de Cana-:=

Tom Kelly (26) die als passerloper tijdens :=-

introdu ctiepe riode voldeed. H i.j is afkomstig va - ..-
Universiteitsteam uit New Foundland. Lycurc-: :.
de Selwerdhal, die niet meer aan de eisen vo :=::
vaarwel.

De stichting topvolleybal Groningen besliste ca: .
dit seizoen wordt gespeeld in de nieuwe tops::-
hal van het Alfa College, en niet in de even::-

nieuwe topsporthal van de Hanzehogeschoo -

gemeente Groningen was het niet eens me: :.
besluit. Met Hanzehogeschool waren volgens L, -,
gus'geen goede afspraken te maken', I
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Martinus
Sporthal Bankras

Oostelijk HalÍrond 9; 1 183 ELAmstelveen

Tel.: 020-64542 98

Martinus zorgt voor de ultieme verrassing !n de A-
league. De Amstelveners laten zich vertegenwoor-
digen door de nationale selectie van Engeland.

Martinus sloeg deze weg in, omdat hoofdsponsor
Brother lnternational stopte. De meeste spelers

kregen mooie aanbiedingen van topclubs, met een

leegloop tot gevolg.

Er was in Amstelveen zelÍs geen budget van een
paar ton om een eredi-visiewaardig team op de
been te brengen. Vandaar de samenwerking met de
British VolÍeybal Fede-ration. De Engelse bond wil
met het oog op de 0lympische Spelen over vijf jaar
op eigen bodem een representatieve ploeg
opbouwen. Zowel spor-tief als financieel hoopt
Martinus garen te spinnen bi1 de deal.0nder leiding
van oud-trainer Harry Brokking speelden de Britten
de hele zomer oe-fenduels op het continent. Zij
leden zware nederlagen. ln Engeland zelf is

volleybal bepaald (nog) geenA-sport. I

VC Omniworld
Topsportcentrum Al mere

Piene de Coubertinlaan 7; 1362 LAAlmere
Tel.:036-54871 1 1

0loÍ van der Meulen neemt net als vorig seizoen de
training en coaching bij de club uit het 'nieuwe land'
voor zijn rekening. De organisatie van Omniworld,
de club die afgelopen zomer een doorstart
meemaakte, zag vijÍ spelers vertrekken.
Dat waren onder anderen Diego Escoaba; Bart-jan
van der Mark (naar pZ) en Niek Latuhihin
(AGEA//CP, Reusel). De nieuwelingen zijn ex-
0rionspeler Goran Aleksov en Erik Boel (ex-

Martinus). "Er waren de aÍgelopen tijd veel
speculaties rond het voort-bestaan", zegt directeur
Eelco Derks. "Met ervaring en jonge spelers uit de
regio kunnen we in de A-league voor leuke
verrassingenzorgen." I

HvAVolleybal
Sporthallen Zuid Amsterdam

Burgerweeshuispad 54; 1 076 EpAmsterdam
Tel.: 02 0-3058305

0p 6 luni afgelopen zomer kreeg HvA Volleybal te
horen dat de ploeg definitief was toegelaten tot de
A-league. De gedegradeerde Amsterdammers ne-
men de plaats in van Rijnmond Volleybal dat het
team terugtrok uit de hoogste klasse. Het nationale
Talentteam van trainer/coach Gido Vermeulen vult
'het gat tussen het spelen in Jong Oranje en de
status van volwaardig A-league-speler. Jaarlilks
levert het Talentteam spelers af aan clubs uit de

hoogste klasse, zoals dit keer Niels Klapwijk en Tije
Vlam (beide Nesselande) en Thijs van Noorden naar
D.0.C. STAP Orion. Dat is voor HvA tevens de eerste
tegenstander in de nieuwe competitie, op 'l 3 okto-
ber in Doetinchem. I
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De spelverdeler onttroonde libero Bas Mollevanger

die het seizoen 2005-2006 de uitverkiezing nipt
won voor toenmalig spelverdeler Frank Denkers.

Daarmee onderstreepte Rademaker dat hij binnen

0rion een opzienbarende groei doormaakt.

Voordat hij vier jaar geleden Doetinchem verliet

voor een periode bij Rijnmond Volleybal en ORTEC

Rotterdam.Nesselande, scoorde Rademaker ook al

hoog in de Sterspelercompetitie. Hij eindigde in

2003 als tweede achter Justin 5ombroek,

Roland Rademaker

Afgelopen seizoen speelde de spelregisseur alle

zestien competitiewedstrijden en vijf duels in de

play-offs tegen Landstede Volleybal en Piet Zoo-

mers Dynamo. Dat waren de 21 wedstrijden waarin

de spelers van D.0'C. STAP 0rion werden beoor-

deeld voor het Ratio klassement.

Het was afgelopen seizoen de spannendste race in

de verkiezing van Sterspeler die voor de vijfde keer

werd georganiseerd. 0p 7 maart van dit jaar vóór de

play-offs kwartfinale tegen Landstede Zwolle ston-

den liefst vier spelers op de nominatie om Sterspeler

te worden. Rademaker en Bas Hellinga hadden een

score van 7,05 punten, Edward Kamphuis en Alex

Stein volgden op éénhonderdste (7,04).

Rademake; Hellinga en Niels Koomen werden ieder

vier keer tot Man oÍ the Match uitgeroepen. Zwol-

lenaar Kamphuis kreeg zelÍs zesmaal dat predikaat

opgespeld, maar de serveerder duikelde door een

minder optreden in de laatste drie wedstrijden te-

gen Piet Zoomers/D naar de derde plaats met 6,94

punten. Ook Hellinga kon het de drie laatste wed-

stri.jden niet bolwerken tegen een constanter spe-

lende Rademaker.

De per wedstrijd gescoorde punten werden bij el-

kaar opgeteld en dat leverde behalve veel spanning

een terechte winnaar op in de persoon van Roland

Rademaker. ln de eindstand zijn alleen de spelers

meegenomen die minimaal 75 procent van de wed-

strijden in actie kwamen.

Wilfried Holders, directeur van Ratio grafisch totaal,

die voor de vijfde achtereenvolgende keer de spon-

soring van deze competitre voor zijn rekening nam,

huldigde Rademaker op 14 juni in Doetinchem. De

spelverdeler kreeg bloemen, Ratio-bokaal en wis-

selbeker. I

Eindstand seizoen 2006-2007:

1 Roland Rademaker

2 Bas Hellinga

3 Edward Kamphuis

4 Alex Stein

5 Niels Koomen

6 Bas Mollevanger

7 Wouter Klapwijk

8 Justin Sombroek

9 SanderSikking
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7,04

6,99

6,94

6,93

6,92

6,87

6,72

6,56

6,53

}
tll

Sterspeler seizoen 2005 -2007
Roland Rademaker heeft als beachvolleyballer het zand alweer verruild voor de
sporthalvloer. Als extraatje draagt de spelverdeler zijn onderscheiding van vorig
seizoen mee. Hij won toen de verkiezing van Sterspeler. lnmiddels kreeg de bokaal van
grafisch partner 'Ratio grafisch totaal' een plekle in Roland's prijzenkast.
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Denkers bewaakt
juiste instelling spelers

vorig seizoen mocht Frank Denkers in een dubbelrol als tweede spelverdeler en assistent-trainer al ruiken aan zijn nieuwe job.

;i:Ïïil;l,l,t* n*r:"ïlïÏi'":ï:ler 
kiik je toch anders naar de realiteit dan ars trainer. Dat rist nu anderi, ik kan me heremaar

Frank Denkers verwacht veel van de samenwerking
met hoofdtrainer Henk Hansma. "D.0.C. STAp 0ri_
on heeft de afgelopen lar.n .l .en nef,*rf'jt. *i
tuuromslag gemaakt. Die moet worden doorgezet.
Het team kan nog veel sterker worden. Daarbij
moeten vooral de individuele kwaliteiten uit de verf
komen."

ln dat proces denkt hij als assistent-trainer een gro-
te rol te kunnen spelen. ,,Het gaat er niet om de
spelers af te zeiken, maar ze een killersmentaliteit
bij te brengen. Een speler die op de training nau_
welijks faalt en in de wedstrijd te laconiek optreedt,
moet je anders benaderen dan de speler die zowel
op de training als in de wedstrijd onder grote druk
dezelfde fouten maakt. Die speler kun je verder
helpen, de eerste moet je gewoon aanspreken op
zijn prestatie. Uiteindelijk gaat het om het winnen
van de wedstrijd. Dat is het allerbelangrijkste.
Bovendien creëerje daardoor heel veel fun.,,

Zo ziet Frank Denkers zijn taak als assistent_traine[
een functie die hij dit seizoen stukken rustiger kan
invullen dan de dubbelrol van vorig jaar. Die gaÍ
hem achteraf gezien niet die voldoening *u.rop hil
had gehoopt. "Dat heb ik naar buiten toe niet laten
merken, maar als speler kijk je toch anders tegen de
wedstrijdzaken aan dan als trainer. Je let als speler
teveel op je eigen positie en vergeet daarbij het hele
plaatje, het teambelang", zegt de man die het sei_
zoen 2004-2005 afsloot als Ratio-sterspeler van het
Jaar.

Denkers zal erop toezien dat de spelers met de juiste
instelling het veld betreden voor de wedstrijd.
"Zoals je de wedstrijd ingaat, zo bepaal je het
verloop ervan en aan het eind de uitslag. Verder heb
jevanaf de kantweinig invloed op hetduel.,,

ln de situatie van D.0.C. STAp 0rion, waarin spelers
parttime werken/studeren, is het mentale aspect
zeker bij door-de-weekse wedstrijden ,u, groo,
belang. "Vorig seizoen speelden we door de ieek
loutertoppers, in de bekeren de Europacup. Ditsei_
zoen volleybal je vanwege de nieuwe opzet van de
A-league ook in de week tegen mindere goden. Je
kunt je het dan niet permitteren om geestelijk twee
stapje terug te doen en je minder scherp op te stel_
len. Ook daar zal ik nauwkeurig op letten.,,

Denkers werkt in Doetinchem en Breda. Een deel
van de week is hij in het Brabantse actief met het
opzetten van een filiaal in opleidingen. Verder ver_
zorgt hij in Doetinchem op woensdag zelf de mid_
dagtraining, en assisteert op dinsdag en donderdag
hoofdtrainer Henk Hansma. ,,Het 

werk in Breda vinà
ik prachtig", vervolgt Denkers, ,,omdat je met ups

en downs iets nieuws opzet. Mijn streven is

maatschappelijk een goede slag te slaan
en in het volleybal tijdelijk een stapje

terug te doen. ln mijn spaarzame

vrije tijd wil ik wel via de ver-

. korte cursus hettrainers-

diploma halen."

Eerder dit jaar nam Denkers in maart afscheid van
het topvolleybal als spelverdeler. Hij kreeg een over_
weldigende ovatie van het publiek, maar niet voor-
dat hij de laatste service van de play-offwedstrljd te_
gen zijn oude club piet Zoomers Dynamo kreeg aan-
geboden. "lk ben toch al geen wereldserveerder en
op mijn service scoorde Dynamo
hetwinnende punt."

Zo eindigde een carrière als actief
speler waarin de ex-international in
tien jaar met PZlDynamo zes lands-
titels, drie bekers, vier Supercups en
een Europese Top Teams Cups
vergaarde. Met D.O.C. STAp Orion
bereikte hij de bekerfinale, won de
Supercup en de tweede ronde van de
Top Teams Cup. Wie gunt hem niet nog
meer succes, maar nu als (assistent_)

trainer?

'Uiteindelijk
gaat het om winnen'
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De volleyballers van D.O.C. STAP Orion
gaan dit seizoen voor de derde keer op rij
Europa in. In de tweede ronde van de

Challence Cup (de voormalige CEV Cup) is

oude bekende SCC Berlin de tegenstander.
De eerste wedstrijd wordt gespeeld op
zondag 21 oktober om 16.00 uur in Berlijn,
de return is op zaterdagavond (20.00 uur)
in de Doetinchemse Rozengaarde-arena.

derde
op rii

SCC Berlin was vorig jaar al te gast in Doetinchem

voor de kwalificatieronde van de Top Teams Cup.

D.0.C. STAP Orion won toen de openingswedstrijd

van de vierkamp tegen de Duitsers gedecideerd met

3-0. Het was voor de ontketende mannen van Henk

Hansma de aanzet voor een glorieus verlopen Eu-

ropacup-weekeinde, dat na overwinningen op 0Kl

Karlovac en Unicaja Almeria een ongeslagen eerste

plaats opleverde. En tevens plaatsing voor de

achtste Íinale waarin D.O.C. STAP Orion werd uit-

geschakeld door de uiteindelijke EC-winnaar CVM

Tomis Constanta.

Resultaten seizoen 2006-2007 Top Teams Cup

Net als vorig seizoen eindigde komend tegen-

stander SCC Berlin als derde van Duitsland achter

Vfb Friedrichshafen en eviva Dtiren. De Berlijners

worden nog steeds getraind door MichaelWarm die

nageoeng met dezelÍde ploeg als vorig seizoen is

doorgegaan. Er verdwenen twee oudere spelers en

daarvooir in de plaast kwamen de nieuwelingen

Mark Dodds (Canada), Gutor Oleksiy (Ukraïne) en

Vasic Milan (Servië).

Als D.O'C. STAP Orion en SCC Berlin elkaar treffen

hebben de Doetinchemmers pas één competitie-

wedstrijd (tegen HvA) achter de rug tenvijl de Duit-

sers alvier keer in de Busdesliga in actie kwamen.

De winnaar van de tweede ronde kan in de vol-

gende ronde Pallavolo Modena tegenkomen, mits

deze oude bekende van (Ubbink)0rion zich plaatst.

Het Duitse SCC Berlin heeft in de clubhistorie tien

keer geacteerd op Europees niveau. De hoogste

klassering van (D.O.C. STAP )Orion was een tweede

plaats in de finalepoule van de Europacup lll in het

Belgische Louvain la Neuve, ln het seizoen I 9821

1983 verloren de Doetinchemmers de finale van het

Italiaanse Panini Modena met3-1, I

Vr
m

r
ll

oot
raa Europa in

!:
i,
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Tweede ronde: DOC STAP 0rion

DOC STAP 0rion

DOC STAP 0rion

Eindstand: 1 DOC STAP 0rion

2 UnicajaAlmeria

3 SCC Berlin

4 0K Karlovac

Achtste finale: CVM Tomis Constanta (Roemenii:)

D.0.C'5TAP 0rion

-SCC Berl!n (Duitsland) 3-0

10K Karlovac (Kroat!ë) 3-0

-UnicajaAlmeriaz (Spanje) 3- l

3-6

3-5

3-4

3-3

(25-22,25-22,25-23)

Q5-23,L5-17,2s-18)

(27 -29, 2s -21, 25 -1 7, 36 -3 4)

(23 -25, 25 - 1 8, 25 - 1 9, 25 -21)

(23 -25, 24-26, 25 -22, 1 7 -25)

-D.0.C. STAP 0rion

-CVM Tomis Constanta

ffi_*

3-1

1-3
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De directiekamer van Ratio grafisch

totaal: twee wedstrijdshirts aan de muur,
twee Europacupschalen op de venster-
bank, Het kan niet missen; de 'grote baas'
heeft iets met het A-league team van
D O.C. STAP Orion.

( opr nelemaal", lacht Wilfried Holders (36) van-

achter zijn bureau in het bedrijf aan het Zaagmolen-

pad in Doetinchem. Sinds 2003 verzorgt'Ratio gra-

fisch totaal' als partner van de Stichting Íopvolley-

bal 0rion (ST0) en de vereniging D.0.C. STAP 0rion

de gehele druklijn: van consumptiebon en toe-

gangsbewijs tot 0rion-Expres, Mlni-Expres en Pre-

sentatiegids. Het komt allemaal uit de drukkoker

van Holders.

Vijf jaar geleden kwam hij bij 0rion terecht als part

ner. "Hoewel ik het spelletje in het begin niet hele-

maal snapte, dat is inmiddels wel anders, raakte ik

behoorlijk in de ban van het volleybal. Het voetbal

had ik wel gezien. Daarbij komt dat mijn vrouw

Annemiek het volleybalwereldje ook erg leuk

vi ndt, "

De stichting strikte Holders in 2005 voor een Íunctie

in het managementteam van Heren 1. Eerst als

manager communicatie, later uitgebreid met pr en

marketing. "De taken zijn inmiddels beter verdeeld

zodat directeur Jos Tiemessen zich nog meer bezig

kan houden met het verkrijgen van partners bin-

nenhalen, dus het genereren van inkomsten."

Zelf hoopt Holders dit seizoen 'echt meer aan pr en

marketing te gaan doen', "Daar kwam het de afge-

lopen jaren te weinig van, Naast de vaste werk-

zaamheden staken we bijna al onze tijd en energie

n de E!roapcuptoernooien en de Supercup. Daar-

:::' a a, ar de andere 'uverkzaamheden wel eens

ll.^ "'. 
,.er'<-'^ ^amelljk rnet een vrij kleine

:-::: -a'::-

Holders realiseert zich dat D.0.C. STAP Orion de

partners naast het volleybal en de businessavonden

meer moet bieden. "We willen de dames van de

partners en omgekeerd, meer bij het volleybal

betrekken. Daarvoor moet je wel weer de nodige

mankracht en de juiste vrijwilligers hebben. "

Net a ls het voetbal kan mercha ndising het vol leyba I

inkomsten verschaffen, zo realiseert Holders zich,
"Sjaals, shirts, truien en andere attributen met de

clubnaam erop, Dat is interessant voor de fans en

het levert weer geld op. "

Af en toe is het wel zuchten en puffen als er weer

eens hopen werk wachten. "Soms geeft de voorbe-

reiding op een groot evenement, zoals de Europa-

cup die we de afgelopen twee jaar in eigen huis heb-

ben gehouden, je meervoldoening dan uiteindelijk

de wedstrijden zelf. Zoiets kun 1e alleen doen als je

het met elkaar leuk blijÍt vinden", zegt de Doetin-

chemse ondernemer die door zijn activiteiten in het

volleybal steeds meer contacten opdeed. "Dat is

zowel voor Orion als het bedrijf een goede ontwik-
keling." I

Wilfried Holders verzorgt
pr-marketing bij Orion

Holders concludeert dat de Stichting moeite heeft

om het sportieve succes van Heren 1 bij te benen.
"0m het budget te verhogen moeten we de opval-

lende prestaties van het team nog beter verzilveren.

Dat kun je ondermeer doen door als stichting meer

te investeren in allerlei zaken die in de toekomst

weer geld opleveren. Daaronder reken ik bijvoor-

beeld bij het wedstrijdgebeuren een meer professi-

onele aankleding van de businessruimte en de

sporthal, zodat de partners en het publiek zich nog

beter bij ons thuis voelen."
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Gerestyled filiaal
Piet Zoomers
geeft D.0.C.

STAP Orion
nieuw elan

met n ieuwe outf it ÏJi:X.ï' 
de Boriestraat' waar de sezerrisheid is

RaÍfaello Nettuno (derde van links) en verkoper

Frank Kuster temidden van Heren 1

Unieke Modemall
heeft passie voor sport
De sportieve successen komen de volleyballers van

D.O.C. STAP Orion niet aanwaaien. De perfecte

wijze waarop zij er buiten het veld bijlopen, draagt

bij aan de nieuwe hoogtepunten die de Doetin-

chemse topploeg wil bereiken.

Het vernieuwde Doetinchemse filiaal van Piet Zoo-

mers - DeWereld van Mode - steekt zowel de spelers

en begeleidingsstaf als stichtingsbestuur en mana-

gementteam in een fraaie outfit die voor een profes-

sionele uitstraling zorgt.

Piet Zoomers, met een unieke Modemall in Wilp en

achtA-klasse winkels in 0ost-Nederland,

zit boordevol inspiratie voor zowel man als vrouw.

Het bedrijf is toonaangevend in mode: kleding, tas-

sen, schoenen, laarzen en accessoires. Het winke-

lend publiek heeft de keuze uit meer dan 150 top-

merken in actuele mode.

Het Doetinchemse filiaal van Piet Zoomers wordt
gerund door Raffaello Nettuno. De bedrijÍsleider uit

Deventer is een enthousiast 0rion-supporter. Nettu-

no is zeer in zijn nopjes met de ressling van de

Winkelen moet voor iedereen een feest zijn, luidt

zijn credo. "Uitgebreid shoppen, snel en eÍficiënt

geholpen worden, vakkundigheid en enthousiasme

staan bij ons centraal. Wij doen er alles aan om het

winkelen tot een echt feestelijk uitje te maken. "

Raffaello Nettuno is een fervent partner van D.0.C.

STAP Orion. " lk voel me betrokken bij Orion met z'n

kleine gezellige Business Sociëteit. De derde helft is

verre van afstandelijk. Er is meer dan voldoende

gelegenheid tot netwerken, het komt maar zelden

voordat ik als eerste opstap."

Piet Zoomers begon 35 jaar geleden zijn modebe-

drijf in een eenvoudige Wilpse boerderij. Met zijn

wereldmerken, eigentijdse winkels, topservice en

vooral passie voor mode en mensen, scoort het

bedrijf ook onder sporters. De Modemall heeft een

passie voor sport. "Sport past bij ons dynamische

bedrijf ", zegt de directie.

Piet Zoomers is al twintig jaar hoofdsponsor van de

Apeldoornse topvolleybalclub Piet Zoomers, spon-

sor van het Nederlands (voetbal) Elftal en kleding-

suppliervan de hockeybond KNHB. l
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Nieuwe serie
leerzame avonden op komst

Ook in het voor ons liggende seizoen kunnen de leden van de D.O'C. SIAP Orion Business Sociëteit weer volop informatie opdoen,
netwerken en ge-nieten van een kleine reeks businessavonden. Meestal bij collega-bedriiven. Soms ook met een prominente gast als

trekker, Geen wonder, dat deze bijeenkomsten altild goed bezocht en enthousiast ontvangen worden.

: : l: ::'s:e Buslness Sociëteit

-

De tweede Business Sociëteit vond plaats eind

november bij Bloemsierkunst Terry Hecker aan de

Hoofdstraat in Terborg. Hecker is lid van de Club van

Honderd/Vrienden van 0rion. HetTerborgse bedrijf

verzorqt altijd het bloemstuk, dat de 'Fan of the

Match' krijgt aangereikt bij thuiswedstrijden. Terry

en Gaby Hecker namen uitgebreid de tijd om de vele

gasten rond te Ieiden door hun smaakvolle zaak.

Bloemstukjes en bloemversieringen maken is een

vak, waarbij veel gevoel, smaak en inventlviteit aan

de dag wordt gelegd.

Met de decembermaand in aantocht was het

topdrukte voor de Heckers. De bloemenzaak rekent

namelijk een grote regio tot haar klantenkring. Voor

bedrijven worden bestellingen geleverd ver buiten

de kleine stad aan de 0ude lJssel.

0p de derde en laatste bijeenkomst konden de

deelnemers hun dromen vrij laten gaan. Dromen

over succes, over je bedrijl over de toekomst. De

door toppartner tva ! reclame & communicatie

georganiseerde avond vond plaats in de 22-24 I

Club & Event aan de Grutstraat in Doetinchem, De

avond, gehouden aan het eind van het volley-

balseizoen, was zeer goed bezocht. En dat was

maar goed ook, want de kwaliteit was hoogstaand.

Dromen, wensen. Algemeen directeur Ton Brand

van tva! vertelde hoe zijn jongensdroom, piloot

worden, een andere wending nam en hij tenslotte

met succes bij tva ! aan de slag ging.

Simon Kram en Ton Hegeman zetten de droom van

het Arnhemse topbedrijf EifÍel neer en gaven een

beeld van de sponsoring van topsport door dit

bedrijf.Tot slot gaf de fysicus Marinus Knoope uitleg

over de 'creatiespi raa l', een verrassend eenvoudige,

heldere en praktische beschrijving van de natuur-

lijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen

rea I i seert.

De moeite waard, deze drie bileenkomsten. Om er in

het nieuweseizoen geeneénoverteslaanl I

7
-, r:r;..p1 :rl-191 jg schermen van- 9-v!

- =-,,: cranchepartner Aslto. Dat gebeurt door
:-.-r .'an lees, area-manager van Asito, aan de

hand van een bedrijfspresentatie.

Volleybalstichting D.0.C. STAP 0rion zet tevens de

nodige volleybalzaken uiteen.Voorts is er een gezel-

lig en avondvullend programma, waarbij de nadruk

zal liggen op het inmiddels volledig geformeerde

topvolleybalteam.

De volgende avonden voor de leden van de Busi-

ness Sociëteit zijn op 3 december, volgend jaar 1 1

februari en 19 mei.

ln het seizoen 2006 2007 werd de leden van de

Business Sociëteit driemaal een geanimeerde

avond aangeboden, Alle drie deze bijeenkomsten

hoefde men over belangstelling niet te klagen. Het

drukst was het als gebruikelijk bij de teampresen-

tatie op maandag 2 oktober 2006, waarvoor als

gebruikelijk party- & congrescentrum Hart van

Doetinchem was opgetuigd,

Daar maakte voorzitteÍ Theo Vriezen de uitgifte

bekend van een eenmalige obligatielening in

coupures van 5000 euro. Niet nodig voor het

aanvullen van een kastekort, wel om de stichting

\n/at meer financiéle armslag te geven. Al tijdens

deze avond meldden zich de eerste gegadigden,

:=".' D 0 C STAP toezegde nog drie seizoenen

.:'-= = -- :- r s hoofdpartner van de Stichting

lnformatie,
netwerken en

De presentatie van de spelers van Heren 1 verliep in

een vrolilke en gemoedelijke stemming. Er werden

Íoto s gemaakt van spelers met diverse medewer-

kers rn hun mldden, Geert Teunissen (D.0.C' STAP)

deed een geslaagde poging de individuele spelers

r .l r,, en.,;achiin gen van het voorliggende seizoen te

cii oK(3r.

Klapstuk van deze serzoenstart was de modeshow

van ModeMall, de Doetinchemse vestiging van Piet

Zoomers, verzorgd door zowel de heren als de

dames van de eerste teams. ledereen had er zicht-

baar plezier in.

genieten
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Asito Doetinchem BV
'Bij ons geldt aÍspraak rs af spraak

' 2: ', e strgingen
-l :- ::- - -.: ---=-.: i\ aan de Fa-

- :-_: -- _-

-- . -.-. ':-.:- :' (: cp de shiriles van de ballen-

-. .:.- :i .-.::!ersdiebijelkethuiswedstrijdenvan
-:: ::'::: -a-:riËam assisteren en zorgen voor een goed

.:- :.. :egi vestigingsmanager Fred Klaassen. Hij geett

aar- dat het Doetinchemse Asito onder andere het GraaÍ-

schap College, Almende College, Nedap en ING Bank tot
vaste relaties mag rekenen.

Deze toonaangevende organisatie verleent met 250 me-

dewerkers bij 1 50 relaties een totaalpakket aan facilitaire
diensten. Naast het leveren van schoonmaakmedewerkers

en handymen, is Asito ook inzetbaar voor specialistische

activiteiten zoals glasbewassing. Het bedrijf is zeer breed

georiënteerd en bepaald niet alleen gefocust op schoon-

maken. ln liefst elÍ sectoren kan een beroep gedaan wor-

den op Asito, van ondermeer computerreiniging en onder-

houd tot ongedÍertebestrijding,

Asito Doetinchem BV werkt in de hele Achterhoek. "Een

open en directe communicatie met de opdrachtgever

speelt een belangrijke rol in onze betrokken werkwilze",
zegt de vestigingsmanager uit Doetinchem. "Wi1 leveren

het schoon tegen een urtstekende prls kwa iteit-
verhouding datvan een topleverancierverwacht mag wor
den. Bijons geldtaÍspraak saÍspraak."

Asito heett zich midde s een bedrijÍspresentatie gerntro-

duceerd bij D.0'C.STAP Orion tijdens de eerste Bus nes-

savond van het nieuwe seizoen in party- & congrescen-

trum Hart van Doetinchem.

Asito Doetinchem

Fa bri eksstraat 24, 7005 AR Doeti nchem

Tel.;031 4 330626

BRANCHEPARTNERS
OTC Tours: klein bedrijÍ
met gÍote betrokkenheid

OTC ïours is als reis/buspartner de komende drie seizoe-

nen toegetreden tot de Business Sociëteit van D.0.C. STAP

0rion.

De contacten met het van oorsprong 0ldenzaalse Íamilie-
bedrijí dateren van vorig jaar december toen OTC het ver-

voer regelde van de teams tijdens de Europese Top Teams

Cup in Doetinchem.

OTC Tours verzorgd deze maand ook het vervoer van SCC

Berlin,deteqenstandervan D 0 C STAP Orion indeChal-
lenge Cup.

ln kortetijd is OTCTours in Doetinchem een vervoerdervan

formaat geworden, Niet alleen het aantal touringcars telt,

het is vooral de complete service die steeds meer klanten

over de streep trekt.

OTC Tours, uitgegroeid van drie tot zeven touringcars, is

gevestigd aan de Doetinchemseweg 6 (Wijnbergen). Daar

is BartWanders de contactpersoon.

Vanuit Doetinchem organiseert het bedrijí busriezedn

naar een groot aantal Nederlandse en Europese bestem

mingen. Dat zijn dagtochten, maar ook meerdaagse rei'
zen,

OTC is sterk in het organiseren en verzorgen van busreizen

voor bedrijven en rnstellingen. De hele organisatie heeft

men in eigen hand, Daarbij let OTC niet alleen op de speci-

Íieke wensen van het publiek uit de regio, maar zoekt het

ook bijzondere bestemmingen.

Wat OTC zo bilzonder maakt is dat het publiek recht-

streeks kan boeken. "De mensen kunnen in Doetinchem
qewoon binnenstappen en een reis boeken", zegt Bart

Wanders, "tenvill 
1e overal ziet dat internet en callcenters

de kantoren vervangen."

OTC

Doetinchemseweg 6, 7007 CC DoetinchemMijnbergen
Tel.: 031 4-354408 Fax: 031 4-3651 01

Email: inÍo@otctours, nl lnternet: www,otctours.nl

Mobiliteit voorop bii Peugeot
Brandon weer twee jaar autopartner

Peugeot-dealer Brandon is ook de komende lwee seizoe-

nen als enthousiast autopartner betrokken bij de Stichting

Topvolleybal 0rion (ST0).

De volleyballers van D.0.C. STAP Orion rijden al vijf jaar tot
volle tevredenheid in eén van de sportieve Peugeot model-

len.

Brandon heeft vestigrngen in Doetinchem en Zevenaar,

met als aanvulling een eigen schadeherstelbedrijf in Di-

dam (ABS Roest BV) en een eigen Leasemaatschappil (Lau-

rob Lease BV).

Blnnen deze organisatie werkt een enthousiast team da-

gelijks om zowel zakelijke als particuliere klanten van

dienst te zijn op alle vlakken van mobiliteit.

Peugot heeft er een nieuweling bij. Met de komst van de

nieuwe 308, de opvolger van de zeer succesvolle Peugeot

307, rs er a Wind of Change. Het is een auto waarbij Peu

geot zr ch met een hoge m ate richt op de aspecten kwa I iteit
en veiligheid. De komende maanden wordt de reeks van

de 308 aangevuld met een Break en een SW.

Daarnaast verschijnt komt er een 5UV op de markt, waarin

Peugeot de extra 0 gebruikt voor een hogere instap, de

nieuwe Peugeot 4007,A1 met al is er genoeg te zien bij Peu-

geot Erandon,

Automobielbedrijf Brandon bv

Plakhorstweg 8, 7008 AT Doetinchem

Tel.: (031 4) 33 28 5'1 Fax: (031 4) 33 23 1 7

lnternet: wwwbrandon.n

i-i n ks i.,4ar:: ix **ors*-:a.
íschts Jul.ien Agetz
(verkoopadviseurs).
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PARTNERNIEUWS
Mizunonieuwe
schoenenpaÉner
Het internationale sportschoenenmerk Mizuno is

met ingang van dit seizoen de leverancier van de

sportschoenen voor de volleyballers en begelei-

dingsstaf van D.O.C. STAP 0rion. De uitlevering van

deze schoenen blijft gebeuren via Claus Sport 2000,

de firma die al jaren de schoenen verzorgd van de

spelersgroep.

Nieuwe directie
Helmink Installatie fechniek
Directeur Joop Helmink heeft voor zijn bedrijf Hel-

mink lnstallatie Techniek Nico Hendriks als zijn

opvolger aangetrokken. Hendriks zal het bedrijf in

de toekomst overnemen. De Stichting D.O.C. STAP

Orion wenst de nieuwe directie veel succes toe en

hoopt Nico Hendriks regelmatig welkom te heten in

de Business Sociëteit.

Plantina nieuwe
Vitaminen partner
Plantina, al jaren een trouwe Toppartner binnen de

Business Sociëteit, heeft dit seizoen de overeen-

komst als Vitaminen partner verlengd. Voor de

selectie van D.0.C. STAP 0rion steltThe 0rtho Com-

pany bv uit Gendringen vitaminen en mineralen

beschikbaar, alsmede Ribose. Sporters die Plantina

Ribose vóór en na het sporten gebruiken, zullen mer-

ken dat ze Ianger kunnen doorgaan.

rrwvriv.plantina.nl

tva!
opent nieuwe vestiging in Zwolle
tva! reclame & communicatie uit Doetinchem slaat

de vleugels uit. De ambitieuze Toppartner van

D.O.C. STAP Orion opende een nieuwe vestiging in

Zwolle. "Door een klein marktonderzoek kwamen

we er achter dat in de regio ruimte is voor een

tweede vestiging, om nog meer activiteiten te kun-

nen ontplooien", aldus directielid Wim Dieleman

van het reclamebureau dat is gevestigd aan de Koop-

manslaan in Doetinchem.

Nieuw Fuhr Multifix
Raambeslag bii Dozon

Dozon Bouwtechniek uit Doetinchem, al decennia

ondersteuner van (D.O.C. STAP) Orion kwam on-

langs op de markt met het nieuwe Fuhr Multifix

raambeslag. Het is multifunctioneel toepasbaar

voor naar binnen- en buitendraaiende ramen: enk-

eldraaiend, stolpramen, uitzetramen en valramen.

De unieke kenmerken van deze innovatieve oplos-

sing voor raamÍuncties zijn comfort in gebruik, duur-

zaamheid, bewezen veiligheid en rationele venryer-

king van het beslag. Onder Dozon vallen de divisies

Aannemerij/bouw, Kozijnenindustrie, Meubel- &

interieurbouw, lnstallatie & montage.

www,dozon.nl

Rensa logistiek van
Didam naar Doetinchem
Rensa heeft haar distributie verhuisd van Didam

naar industrieterrein Verheulsweide in Doetinchem

De technische groothandel die het viyf jaar geleden

samen met Ubbink en Dozon mogelijk maakte dai

Orion een nieuwe weg kon inslaan, begint bij de

Doetinchemse topvolleybalorganisatie aan hei

tweede jaar van een driejarig contract. "Rense

groeit en heeft ruimtegebrek", zei directeur Lout'.

Fokkinga in dagblad De Gelderlander. Het hoofd-

kantoor blijft in Didam. De nieuwe plek, het voor-

malig gebouw van Mitra, ligt dichtbiy de A'l 8 en ves'

tigt naast het logistieke kantoor de opslag van ee!^

deel van het assortiment.

Lofta van Ubbink
Doesburg inspireert
Toppartner Ubbink Nederland BV verlengde vori-c

jaar het contract met drie seizoenen. Het bedrijf ui:

Doesburg, dat het topvolleybal in Doetinchem sinds

de jaren tachtig steunt, ontwikkelt, produceert er

verkoopt bouwproducten voor de schil van de

woning. De vestiging aan de Verhuellweg 9 (698j

AA) kent een inspirerende Lofta ! Dit experience cen'

tervan Ubbinktoont'fenomenaal mooie vlieringer

riante lofts en de mooiste zolderspeelkamers'.

www.ubbink.nl

Brandon

ubbink
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2006
Businessavond Teampresentatie & Asito presentatie Business Sociëteit
Locatie : Partycentrum Hart van Doetinchem
D.O.C.STAP Orion - HvA Volleybal
Business 0rion-buffet in Hart van Doetinchem
SCC Berlin (Duitsland) - D.O.C'STAP Orion Europa Cup
2e ronde Europa Challenge Cup (heenwedstrijd)
D.O.C.SIAP Orion - Bol Networks Lycurgus
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem
D.O.C.STAP Orion - SCC Berlin (Duitsland) Europa Cup
2e ronde Europa Challenge Cup (terugwedstrijd)
Business Sociëteit vanaf 1 7.00 uur in Businessruimte
Sportcentrum Rozengaarde

2007
Omniworld Volleybal - D.0.C.STAP 0rion
Landstede Volleybal VCZ D.0.C.SïAP 0rion
Piet Zoomers / D - D.O.C.STAP Orion
D.O.C.SIAP Orion - Ortec Rotterdam.Nesselande
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem
Martinus - D.O.C'STAP Orion
D.O.C.STAP Orion Landstede Zwolle VCZ
Business 0rion-buffet in Hart van Doetinchem
Bol Networks Lycurgus - D.0.C.STAP Orion
D.O.C.STAP Orion - Omniworld Volleybal
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem

2007
Businessavond
0rtec Rotterdam. Nesselande - D.0.C.STAP 0rion
D.O'C.STAP Orion - Martinus
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem
D.0.C'STAP Orion - Piet Zoomers/D
Buslness 0rion-buffet in Hart van Doetinchem

2008
Nieuwjaarsreceptie Hart van Doetinchem
HvA Volleybal - D'0.C'STAP Orion
D.O.C'SIAP Orion - HvA Volleybal
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem
Landstede Volleybal VCZ - D.0.C.STAP 0rion
D.O.C'STAP Orion - Bol Networks Lycurgus
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem

2008
D.O.C.STAP Orion - Ortec Rotterdam.Nesselande
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem
B usi nessavond
Martinus - D.O.C.STAP Orion competitie 20
Omniworld Volleybal - D.O.C.STAP Orion Orion
Piet Zoomers/D - D'O.C.STAP Orion
D.O.C.STAP Orion - Landstede Volleybal VCZ
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem

2008
Bol Networks Lycurgus - D.0.C.STAP Orion
D.O.C.STAP Orion - Omniworld Volleybal
Business 0rion-buffet in Hart van Doetinchem
0rtec Rotterdam. Nesselande - D.O'C.STAP 0rion
D.O.C.STAP Orion - Martinus
Business 0rion-buffet in Hart van Doetinchem

2008
D.O.C'STAP Orion - Piet Zoomers/D
Business Orion-buffet in Hart van Doetinchem
HvA Volleybal - D.0.C.STAP Orion

2008
Businessavond CEG Group (onder voorbehoud) Business Societeit
Locatie : Heereboer in Zeddam

19.00 uur

20.00 uur
1 7.30 uur
1 6.00 uur

20.00 uur
I7.30 uur
20.00 uur

I 7.00 uur
I 6.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.30 uur
18.00 uur
20.00 uur
17.30 uur
20.30 uur
20.00 uur
1 7.30 uur

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
17.30 uur

'19.00 uur
'19.30 uur
20.00 uur
17.30 uur
'l 9.30 uur
20.00 uur
17.30 uur

20.00 uur
1 7.30 uur
1 9.00 uur
18.00 uur
'1 9.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.30 uur

20.30 uur
20.00 uur

'l 7.30 uur
1 9.30 uur
20.00 uur
17.30 uur

20.00 uur
17.30 uur
19.30 uur

I 9.00 uur
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'Gooi
ons troetelkindje
niet ten grabbel'

tl t.

Het leveren van kritiek maakt je meestal niet popu-

lair. ln de volleybalwereld zeker niet. Harde taal

wordt daar in het openbaar zelden gebezigd. Be-

stuurders, spelers, sponsors en supporters zijn (bijna

allemaal) nette en verstandige mensen. Zij denken

meestal eerst na voordat zij hun mond opentrekken.

Geef het maar toe, dat is een prettige eigenschap in

een tijd die bol staat van harde, platvloerse en

krenkende taal.

Anderzijds, je hoort weinig clubbestuurders de lof-

trompet steken over het topvolleybalbeleid van

Nevobo en Top League Bureau (TLB). Wie goed luis-

tert, hoort zelfs veel kritiek over het Nieuwegeinse

bondsbureau ('Schandalig hoe het troetelkindje, de

eredivisiecompetitie cq. A-league, te grabbel wordt

gegooid? Bij de dames is er door het opwaarderen

van Martinus tot nationaalteam al geen moer meer

aan. Wie ruimt de puinhoop op als Selinger na de

Spelen opstapt? Gaat dat straks ook zo bij de

heren?'). Alleen hoor je die kritiek maar zelden in

het openbaar.Voorzitters en trainers willen best het

achterste van de tong laten zien, maar pas na afloop

van het officiële gedeelte. Eerst dienen pen en opna-

me-apparaatje veilig te zijn opgeborgen.

Deze houding valt wel te verklaren.Veel cluborgani-

saties lijken zelt in het klein, een beetje op de Nevo-

bo. Praten over geld bijvoorbeeld, dat doe je tiber-

haupt niet, zo werd me onlangs nog ingefluisterd

door een bestuurder. Want: is de buitenwereld daar

in geïnteresseerd? Welnee. Zeg je hardop dat het

crescendo gaat met je organisatie, dan wordt het

alleen maar lastiger om straks meer geld los te

weken bij de partners.

Het feel good blad VolleybalLife brak in zijn uitgave

van augustus/september met de onuitgesproken

regel dat je de mensen niet tegen de haren moet

instrijken, als het even kan tenminste. Sponsorgoe-

roe Marcel Beerthuizen, viermaal uitgeroepen tot
meest invloedrijke persoon in de Nederlandse spon-

sorwereld, maakte gretig gebruik van de ruimte.

: * Hil wees erop dat het behalen van Olympisch goud
l'

-. -: door het Nederlandse publiek werd gekozen tot
.;- -. sportmoment van de eeuw. " Maar er lag geen plan

hoe het succes te verzi lveren. "

Beerthuizens kritiek op de bond is ook niet misselijk

als het competitieprogramma van D.O.C. STAP

Orion ter sprake komt. Zeven thuisduels van onze

trots zijn gelijk geprogrammeerd met thuiswedstrij-

den van De Graafschap. De pas naar de eredivisie

gepromoveerde voetbalclub kent een zeer goed

lopende businessclub. "Veel businessclubleden die

zowel bij De Graafschap als bij Orion komen, zullen

voor Eredivisievoetbal kiezen", verwacht Beerthui-

zen. "Als je de mensen de kans wilt geven een wed-

strijd van Orion te bezoeken, moeten ze daar wel

toe in staatzijn."

De Nevobo toonde al in beginsel geen bereidheid

het programma om te gooien. "Je kunt als bond het

bestaan van voetbal ontkennen, maar dat is helaas

te nal'ef.Anders programmeren dus."

De woorden van Beerthuizen zullen onze directeur

Jos Tiemessen als muziek in de oren klinken. Lob-

byen bij de bond en andere clubt waarmee wellicht

een ruil van programma's mogelijk was, leverde

niets op. Drie weken voor de competitiestart wist

niemand met welke van de zeven duels zou worden

uitgeweken naar andere data. Uiteindelijk bleef

alles bij het oude. 0rion en De Graafschap spelen

tegelijk.Tel uit je winst,

Zo begintdeA-league die hettopvolleybal in Neder-

land zowel sportief als financieel op een hoger

niveau moet brengen, "Topsport heeft alles met

marketing te maken", weet Beerthuizen. "En daar

moet de Nederlandse sport zich nog enorm in ont-

wikkelen." D.O.C. STAP Orion heeft bewezen dat

het - soms - wel degelijk visie kan ontvvikkelen.

Laten ze in Nieuwegein, Apeldoorn en Rotterdam

maar eens bibberen. Afgesproken?

DickVisser

V Met als resultaat een aantal scherpe waarnemingen

die je niet dagelijks in volleyballand tegenkomt.

Beerthuizen laakte de bond die het 'nooit lukte

enorme successen te kapitaliseren', zoals Olym-

pisch zilver (1 992) en goud (1 996) van de 0ranje-

mannen. "De voorzitter kondigde zelfs aan dat de

bond zou stoppen met topvolleybal op de dag dat

de mannen metzilverterugkeerden van eenWK."

t2 STICHTING TOPVOLTEYBAI D'0.C. STAP ORION



Hoofdpartner

Toppartners

Ere paÉner

Grafisch partner

Bus & Reis partner

O'Íficial Sportdrink supp I ier

Horeca partners

Auto partner

Sportkleding partner

Kleding partner

Financieel partner

Schoonmaak partner

Sportschoenen partner

Vitaminen partner

Partners/spelerpartners

CIub van 100

Business

Auto Schade Gelderland ASG

Arbo Unie

Roelofswaard Beletteringen

Kort Hout & Bouwmaterialen
Hollarts

Beekman & Hartman makelaars

Three Engineers

Graafschap College

Logisch Premedia

Qlant Communicatie

Ubbink Sesink Horeca groothandel

Cockerits dak & wand
Technisch Vrijetijds Centrum Doetinchem

R & J Beheer

Massen Nijenhuijs BV

Markant 0utdoorcentrum
Wam&VanDuren bouw
Wiggers Assurantiën

Terborgse Wij ncentrale

TLA Advies

Profilers Communicatie
Scheffer badkamers

Randstad U itzendbureau

Fred & Douwe

Wink Studieboeken

Bouwbedrijf Boesveld

Compudac Automatisering
Educatiepartner Doetinchem BV

Fotografie Harrie Ligtvoet
Select Real Estate

Smit 0ngedierte Specialisten

Willemsen Management
Mark Penninkhof Consultancy

Medi Fit Doetinchem

Reprocentrum Bilderbeek

Radmer Arbeidsadvies

Automobielbedrijf Th.Wenting BV

Café de Bank

KdB Architecten
G.Jongebloed

Hogenkamp Klompen

Schildersbedrijf 't Wassinkhuys

Ten Kate & Huizinga

Precall

Open Vision

MOTIVADO BV

WFP Administratie & Advies

Boarding partners

Coop Supermarkt

Dekker & partners

Heruvers autobedrijf
Nashuatec

Menzis Zorgverzekeraar

De Haas Sport

Sociëteit'07 - '08
D.O.C.sTAP

D0Z0N Bouwtechniek
Rensa Handelsburea

TVA! Reclame & Communicatie

Plantina Vitaminen
Ubbink Nederland BV

HT lnstallatie Techniek

Nefit Buderus BV

Ratio Grafisch Totaal

OTC Tours

AA Drink

Hart van Doetinchem

Sportcafé Rozengaarde

Peugeot Brandon

Laurob Lease

KWD Sport

Piet Zoomers Mode

Rabobank G raafschap Midden

Asito Doetinchem B.V

Mizuno

Plantina

Multi Ratio

Bax Advocaten en Belastingkundigen

Resto Gasseling

KroeseWevers

Netterden Zand en Grind

Ten Hag Makelaars

Sports Palace & Beauty

The Ortho Company

Claus Sport 2000

Telma Staal

Stolwijk van de Rakt

SDC Telecom

Heilbron Assurantiën

Muziekhuis Vriese

Vitri BV

Central Europe Group
Plantrna Vitaminen
Doetinchems Vizier

:i:5EtÍAÍiEGlDs SE]ZoEN 2007,2008

n fir

4l



raliogt.n I

fafiO s rarisch tot aal

o p m a k e n

afwerken

drukken
prtnten i

b e h e r e n

Moderne kijk t

ouderwetse servrce
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