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Seizoen 200812009,
weer een stapje vooruit?

Een nieuw seizoen begint. Een seizoen met zes nieuwe gezichten in de selectie. Zes getalenteerde volleyballers die
graag voor D.O.C. STAP Orion willen spelen. Zes nieuwe spelerc naast zes bekende gezichten.
Wat gaat het seizoen 2008/2009 ons brengen?

De doelstellingen zijn niet gewijzigd D.O'C.

STAP Orion speelt voor een plaats bij de top 3.

D.0.C. SïAP 0rion wil wederom een Europa

Cup ticket bemachtigen.

Het is aan het team en de staf om de geformu-

leerde doelstellingen te halen. De randvoor-

waarden zijn goed. Er is extra geïnvesteerd in

het optimaliseren van de krachttraining. Hier-

]r is een samenwerkingsovereenkomst

§esloten met het Cios uitArnhem. 0ok het aan-

tal trainingsuren is uitgebreid. Kortom nu nog

de resultaten. Het bestuur heeft veel vertrou-

wen in de selectie en de staf en rekent op reali-

sering van de geformuleerde doelstellingen.

Detopsporthal
Voor het bestuur was de avond in juni 2008

waarop de gemeenteraad de plannen voor de

topsporthal accordeerde een historisch
moment. Een momentdattoch nog snellerdan

verwacht kwam. Een felicitatie waard voor de

beide initiatiefnemers:Wim Dieleman en Dick

Chargois.Accorderen is één, nu nog realiseren.

Het moge dan ook duidelijk zijn wat de belang-

rijkste bestuurlijke doelstelling voor het

tï':l'flï,ïil:i::l':ï ïï:,*:ïffi I
bespeler van de topsporthal te worden. Het

bestuur zal al het mogelijke doen om die doel-

stelling te bereiken. Een nieuw huis, we heb-

ben hetal veel vaker gezegd, is een "must" om

hettopvolleybal in Doetinchem te behouden.

De partners
Ook het afgelopen seizoen werd het partner-

bestand weer flink uitgebreid. Daar zijn we als

bestuur blij mee. Het is goed om te zien dat het

volleybal ook leeft bij het bedrijfsleven. Zonder

de partners zijn we nergens. De doelstelling

voor het komend seizoen is helder: wederom

zullen we moeten zorgdragen voor uitbreiding

van het partnerbestand. Bovendien loopt het

contract van de hoofdpartner - D.O.C. STAP -

af. 0p korte termijn zullen de besprekingen

over eventuele verlenging van start gaan.

En dan nog
Blijzijn we metalle vrijwilligers die het elk jaar

weer mogelijk maken om alle evenementen

goed over de biihne te brengen. Hetzelfde

geldt voor het managementteam onder lei-

ding van Jos ïiemessen. Aanvulling en uitbrei-

ding is gewenst. Daar zullen we aan werken.

Ook fijn is het om te zien dat de samenwerking

met de vereniging zeer naar wens verloopt.

Dat willen we zo houden en ook daar blijven

we werken aan optimalisatie.

Namens het bestuur wens ik allen een goed en

vooral sportief geweldig seizoen 2008/2009

toe en hoop u regelmatig te mogen zien in - nu

nog - onze thuishaven Rozengaarde. I

ïheoVriezen

Voorzitter Stichti n g Topvol leyba I 0rion

'Het is goed om te zien
dat het volleybal
ook leeft

I 

PRESENTATTEGTDS sErzoEN 2008 - 200e

bij het bedrijfsleven.'

-: l

I

I

I

05



,,Het seizoen 2008-2009 is interessanter dan

vorig seizoen, want we gaan kijken of we dich-

ter bij de top kunnen komen. Aan de andere

kant moeten we oppassen datteams, die lager

staan, ons niet inhalen. Omniworld heeft flink
geihvesteerd en Lycurgus heeft zich dooront-

wikkeld met jonge spelers. Je kunttweede wor-

den, maar ook zomaar vijfde of zesde." Trainer

Henk Hansma van D.O.C. STAP Orion is een ge-

boren realist, die één ding wel zeker weet: ,,We

zitten in Doetinchem nog lang niet aan ons pla-

fond."

a
Hij begint aan zijn derde jaar bij D.0.C. STAP

0rion als trainervan deA-League mannenvol-

leyballers. Na bijna 15 jaar als speler in de ere-

divisie en een trainerschap in Zwolle belandde

Henk Hansma in de Doetinchemse sporthal Ro-

zengaarde. Een thuishaven met beperkingen.

,,Als we mee willen blijven spelen om bij de

top van Nederland te komen, moeten we deze

lage zaal uit. Volleybal ontwikkelt zich en spe-

lers moeten door de hardere smashes vanuit

hogere set-ups op een andere manier verdedi-

gen en blokkeren. Maar dat kunnen wij dom-

weg niet oefenen met dat lage plafond."

ln een zo snél mogelijk te bouwen topsporthal

kan bovendien de Businesssociëteit van

D.0.C.STAP 0rion worden doorontwikkeld. De

rlub zal hierdoor aantrekkelijker worden voor

!Or.r.n buitenlandse spelers. ,,Onze Austra-

lische libero en onze Engelse middenblokkeer-

der houden we momenteel niet vast zodra die

zich bij ons in de etalage spelen."

I
§ 'We zitten in Doetinchem
i nog lang niet aan ons plafond'

{ rc$

ProÍessionalisering
Toch denkt de ambitieuze trainer dit jaar een

flinke slag te maken als het gaat om de profes-

sionalisering bij zijn club.,,Van krachttraining

tot maaltijden, alle voor-waarden zijn goed ge-

regeld voor het leveren van een maximale pres-

tatie", zegt hij. Met zes nieuwe spelers is de

start van dit seizoen pittig voor de trainer.Voor-

al het inpassen van twee spelverdelers in de

frisse groep vraagt om een goede afstemming.

,,Twee jaar geleden hadden we nog veel erva-

ring en behoorden we tot de oudste teams van

de eredivisie. Voríg jaar was ons team ing-

espeeld en nu krijgen we te maken met nieuwe

spelers, op cruciale posities ook. Maar qua ni-

veau zijn we zeker vergelijkbaar met de afge-

lopen twee jaren."

De spelerl die als semiprof '15 uur per week

trainen, worden onderworpen aan een stevige

krachttraining. ledereen moet individueel zijn

taken optimaal kunnen uituoeren en daarna

wordt een collectief opgebouwd van sterke vol-

leyballers. ln de voorbereiding waren de uitsla-

gen nogal wisselend, maar Hansma blikt toch

tevreden terug. ,,De manier van volleyballen

was wel heel goed, we finishten alleen ver-

keerd. Al met al zitten we waar we moeten zít-

ten."

Fulltime
Vorig seizoen won het team van Hansma een-

maal van de absolute topploeg Ortec Rotter-

dam Nesselande. Dit seizoen zal het niet veel

anders lopen, verwacht de succesvolle trainer.

,,Topvolleybal heeft altijd met geld te maken.

Met meer geld haalje spelers die net even ho-

ger springen en harder slaan. Spelerl die mis-

schien net even sneller anticiperen op wat de

tegenstander gaat doen.Wil je echt aanhaken,

dan zul je 25 uur per week moeten trainen en

praat je over fulltime dienst-verbanden, Die

keuze komt voor het bestuur van D.O.C. STAP

0rion steeds dichterbij: gaan we echt achter de

beste twee aan of nemen we blijvend genoe-

gen met een plaats in de middenmoot? " I

§ 
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'D.O.C. STAP Orion
staat voor zwaarste fase'

Het lopen van de marathon. De 42.Í95 slopende kilometerc vergetijkt directeur Geert Teunissen van D.O.C. STAp met
spoÉsponsoring. "Als hoofdpartner van de A-League-volleybalters van Orion zijn we na vier jaar betand bij de
35 kilometergÍens. Je weet dat het moeiliikste dan nog komt", zegt de man die in het verleden jaarlijks twee
marathons volbracht.

Uitdaging
"Je bent nog zeven kilometer venrijderd van de

kick van hetfinishen. Je staat voor die enorme uit-
daging om de race goed af te ronden, maar je zit
er doorheen. Het frappante is dat, zodra je over
de eindstreep valt, je alweer verlangt naar het
startschot van de volgende marathon."

aldoelt Teunissen dat zijn in training-opleiding-
Igeleiding-reïntegratie gespecialiseerd bedrijf

straks na een succesvol vijfde seizoen Orion
trouw wil blijven? Dat het contract met de Stich-

tingTopvolleybal Orion (ST0) volgend jaar wordt
verlengd?

Nee, die conclusie is te voorbarig, zo lijkt het
gezicht van de even in een sphinx veranderde
D.O.C. STAP-voorman zonder woorden aan te
geven. "Er is de laatste vier seizoenen goed

gepresteerd", klinkt het na een korte stilte.
"D.O.C. STAP Orion kwam uit een diep dal, was
op sterven na dood. Een compliment voor al die
mensen die zich hebben ingezet om er iets moois
van te maken. Nu hopen we dat het zich voortzet.
Die laatste zeven kilometer van de marathon hè.

D.0'C' SïAP Orion staatvoor de zwaarste fase."

ilaamsbekendheid
I arop"noe verDrntenrs met het mannen-

topvolleybal in Doetinchem heeft de hoofdpart-
ner D.O.C.STAP geen windeieren gelegd. "Onze

naamsbekendheid is buiten de regio zeer toege-
nomen. De link tussen D.O.C. SïAP en het top-
team van Orion was snel gelegd. Je merkt het bij
het zaken doen. Zo van: Oh ja, D.0.C. SïAp van

het volleybal op de televisie. Het imago het beeld

dat wordt opgeroepen, is dat je bij de top van

Nederland zit. Dus moet je dit seizoen weer top
zijn. Jawel, minimaal bij de eerste drie."
Voonruaarde om echt mee te doen in de strijd om
de eerste twee plaatsen van de A-League is vol-
gens Geert Teunissen dat 'de begroting substan-
tieel groeit'. " Er zijn de laatste tijd te weinig grote
partners bijgekomen. Het is leuk als het aantal
partners dat 500 euro donee[ groeit. Met veel

kleintjes heb je de zaal vol en ben je interessanter
voor de groten.

Het willen bereiken van de top vergroot de druk
op de financiële huishouding en die kan alleen
worden aangepast met het binnenhalen van gro-

tere bedrijven. Waarom zou een grote jongen

zich niet willen committeren aan het topvolley-
bal? Er moet toch een Achterhoeks bedrijf zijn
dat de uitstraling, de betrokkenheid met de regiq
wilvergroten.0m via die weg bijvoorbeeld goed

personeel te veruerven dat trots is op het bedrijf.
Sportsponsoring is daarvoor bij uitstek
geschikt."

Aandacht
Geertïeunissen weet dat het bereiken van de top
zonder uitgekiende public relations en communi-
catie niet lukt. Zelf weet hij D.o.C. STAp altijd
weer via media-activiteiten en netwerken onder
de aandacht te brengen. " Pak dat nu bij het top-
volleybal goed aan en laat 0rion die vertaalslag
ook maken. De Graafschap weet daar tegen-
woordig aardig weg mee door in Duthler en

Grolsch herkenbare Achterhoekse namen binnen

te halen. Natuurlijk weet ik dat de volleybalwe-
reld kleiner is dan die van het profuoetbal, maar
er zal toch iemand moeten opstaan die een voet
tussen de deurkrijgt bij de grotejongens."

Het blijkt dat naast de bedrijven die al jaren hun

nek uitsteken voor D.O.C. STAP 0rion er gewoon-

weg meer steun uit het zakenleven nodig is om

de businessclub stabieler te maken. Teunissen

ziet het tenminste als een volgende opdracht.
"Het is", vindt hij, 'daarnaast ook belangrijk dat
het Sportbuffet vóór de thuiswedstrijden nieuwe
gezichten krijgt. Er liggen daar unieke kansen

voor het bedrijfsleven om kleinschalig te netwer-
ken, wat weer de charme van het volleybal is. "

Concurrentie
Alleen om de aanstormende concurrentie in deA-
League het hooÍd te bieden is het extra geld vol-
gens GeertTeunissen al nodig. "Er gaan bovenin
vijf ploegen meestrijden. Naast Piet Zoomers,

ORTE0Nesselande en wij, krijgen we te maken

met hetvernieuwde 0mniworld en Lycurgus."

Tot slot waarschuwt de voorman van D.0.C. STAp

dat de nieuwe topsporthal aan de Liemersweg

niet garandeert 'dat je als stichting en vereniging
automatisch lekker doorgroeit'. "Een topsport-
hal op zich is een stapel stenen.Alleen door een
goede organisatie neer te zetten, kom je er verder
mee." I

Geert ïeunissen
ziet sportsponsoring

als het lopen
van de marathon
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Roel Nieboer geboren te Stadskanaal in de pro-

vincie Groningen vindt de sfeer en mentaliteit

in Groningen veel gelijkenis hebben met de

Achterhoek in Gelderland.

Samen met zijn vrouw Martywonen zij inmid-

dels alweer 13 jaar in de Achterhoek en dat

bevalt hun beiden uitstekend. Hun beide kín-

deren wonen en werken in Hilversum en zijn

beide actief in de mediawereld van televisie en

reclame, hetgeen puur toeval is dat zij daard-

oor ook samen woonachtig zijn in Hilversum,

Roel werkt nog tot 1 januari 2009 biiToppart-

ner Ubbink als directeur verkoop, waarna hij

gebruik zal maken van deVUT-regeling.

Sport kwam voor Roel pas echt vanaf zijn 20e

levensjaar in beeld. Nadat hij op zijn 'l5e twee

zware rugoperaties had moeten ondergaan,

(waar hij veel baat bij heeft gehad) kwam het

zover dat hij ook weer actief sport kon bedrij-

ven, Handbal en hockey waren in die tijd voor

hem de actieve sportbeoefening.

De Raad van Bestuur van STO )
v,l.n.r. Theo Vriezen, Akkie van Gastel,

Jan Dekker, Harry Laan en Roel Nieboer.

Bij D.O.C.STAP Orion treft Roelsfeer, openheid

en enthousiasme aan en hierdoor is een con-

tact ontstaan wat heeft geleid tot een

bestuursfunctie binnen de Stichting Topvolley-

bal Orion in de zomervan dit jaar.

Maatschappelijk betrokken zijn in de toekomst

is, nadat Roel vanaf 1 januari a.s. de handen

zakelijk vrij heeft, een bewuste keuze en

D.0.C. STAP Orion is voor hem dan ook een

logisch gevolg, mede gezien de ontwikkeling

van de topsporthal waarvoor Roel met zijn

expertise en ervaring in de bouwwereld een

zeer goede bijdrage kan vervullen, 0

Daarnaast is Roel betrokken als penningmees-

ter bii het Stadsmuseum in het centrum van

Doetinchem, welke zal verhuizen naar het

oude postkantoor in Doetinchem en ook daar

kunnen zij op de kennis en kunde van Roel reke-

nen. Zijn liefde voor oude panden en gebou-

wen met daarnaast het tuinieren maken voor

Roel zijn hobby's compleet.

Roel is een echt "doe figuur" en spreekt het

vertrouwen uit op een prima samenwerking

met alle betrokkenen binnen het topvolleybal,

waarmee hij samen met zijn vrouw Marty een

'steentje' zal willen bijdragen aan de verdere

ontwikkeling van het Topvolleybal in onze

regioAchterhoek. I
a

L

VoorzitterTheo Vriezen sch u dt

Roel Nieboer ter venvelkoming de hand.

Roel Nieboer
maatschappeliik zeer betrokken
Roel is zakelijk altijd actief geweest als toele-

verancier in de Bouwsector. Vanuit Groningen

via Mijdrecht kwam hij bij Ubbink in Doesburg

te werken, waardoor hij ook in aanraking

kwam met het topvolleybal.

Ubbink in Doesburg is (sinds 1980) een zeer

trouwe sponsor van het topvolleybal in Doe-

tinchem en zonder dat Roel iets van deze vol-

leybalsport kende lag een bezoek natuurlijk

voorde hand.

Samen met zijn vrouw Marty is Roel al jaren-

lang een trouwe bezoeker van de thuiswed-

strijden van D.O.C.STAP Orion.Ook bijde Busi-

ness avonden is Roel een trouwe bezoeker; van-

uit zijn vakgebied altijd geïnteresseerd in hoe

bedrijven zich profileren en hun business ver-

kopen.

srrcHTrNG ToPVoLLEYBAL D.o.c.STAP 0Rl0N 
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Nieuws van het
Management Team

Ook het komende seizoen zal er vee! werk verzet moeten worden om D.O.C. STAP Orion organisatorisch vlekkeloos te
laten verlopen. Uitgangspunt is om alle voorwaarden zodanig te organiseren dat de selectie en staf zich optimaal met
de trainingen en wedstrijden kunnen bezig houden.

Jammer is het, maar wel begrijpelijk dat Wil-

fried Holders om reden van drukke werkzaam-

heden zakelijk en privé geen deel meer zal uit-

maken van het management team. Een bijzon-

der woord van dank zijn we hem verschuldigd,

gezien hetvelewerk hijop hettenein van Com-

municatie en PR heeft verricht voor hetTopvol-

leybalin Doetinchem.

jn bedrijf Ratio Grafisch Totaal blijft verbon-

ïen aan de Business Sociëteit van D.0.C. STAP

Orion en zal ook het komende seizoen de ver-

schillende medialijnen binnen de stichting Top-

volleybal blijven verzorgen. De laatste jaren is

de uitstraling van D.O.C. STAP Orion op het

hoogste niveau in Nederland neergezet en zijn

we een topper voor de wijze waarop elk sei-

zoen maar weer opnieuw een Presentatiegids,

Mini expres (wedstrijdbulletin), Europa Cup

brochures, briefpapier en ga zo maar doo1

welke zorgen voor een uitstekende uitstraling

met daarnaast een duidelijk positief imago

van D'O.C.STAP 0rion.

Hans Leeflang daarentegen zal het manage-

ment team komen versterken in de positie van

. Àccount manaqe[ met als belangrijkste taken

Lrung CIuo van t00, organrsalre Danen-

markten en uitbreiding van het Orion buffet

voorafgaande aan thuiswedstrijden. Wij wen-

sen Hans veel succes in zijn nieuwe functie.

Bekende gezichten zijn als vanouds Nicolien

Rensink, welke naast de functie als manage-

ment assistente ook de coördinatie op zich

heeft genomen voor het uitbrengen van de Pre-

sentatiegids en de mini expres bij thuiswed-

strijden.

Wilfried Holders neemt afscheid als PR-

medewerker, maar zijn bedrijf Ratio Grafisch

Totaal blijft verbonden aan de Business

Sociëteit van D-O.C. STAP Orion.

§
&

A Het SïO-Managementteam:v.l.n.r Nicolien Rensink (management assistente), Hans Leef-

lang (account manager), Gerard Wesselink (technisch manager), Jos Tiemessen (directeur).

Gerton van der Craats onder wiens leiding de

administratie en boekhouding wordt verzorgd

is een prima kracht op de achtergrond die de

financiële zaken uitstekend voor zijn rekening

neemt.

Uiteraard verheugen wij ons weer op de orga-

nisatie van opnieuw een Europa Cup avontuur.

0p woensdag 5 (in sportcentrum Rozengaar-

de) en 12 november in Denemarken of Bosnië

Herzogovina zal er worden gespeeld in de 2e

ronde van de Challenge Cup. De exacte tegen-

standerwordt medio oktober a.s. bekend.

ln het managementteam wordt gezocht naar

uitbreiding voor de functie van managerAlge-

mene zaken, wie met name het contact met de

vrijwilligers en de organisatie rondom de

thuiswedstrijden in sportcentrum Rozengaar-

de voor zijn rekening zal nemen.

Alom, wijzien weer uit naareen sportief en suc-

cesvol Topvolleybalseizoen. I

Fr§
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Doetinchem
kiest voor topsporthal Zuid

Volleybalseizoen 2008-2009 staat, naast de prestaties van de D.O.C. Stap Orion mannen, in het teken van een andere,
heel belangrijke ontwikkeling in Doetinchem: de realisering van de langverwachte topsporthal.
We hebben er meel dan 40 jaar op moeten wachten, maar alles wiist erop dat het er nu toch echt van gaat komen.
Een overzicht van de stand van zaken.

"Het hing de laatste tijd gewoon in de lucht,

Opeens doken er vanuit verschillende hoeken

en gaten verschillende initiatieven op. Alle-

maal met hun eigen kwaliteiten én tekortko-

mingen," vinden Dick Cahrgois en Wim Diele-

man, initiatiefnemers van de Topsporthal op

Sportpark Zuid. "Maar wij zijn natuurlijk reuze

b]ii dat qemeentebestuur en politiek hebben

fior.n"roor ons realistische plan.We trekken

er per slot van rekening al zo'n zeven jaar aan

en we denken met de realisering een aantal

vliegen in één klap te slaan. "

Het lijkt het juiste plan, op het juiste moment

en gelanceerd bij de juiste partijen. ln juni

2008 sprak de gemeenteraad in navolging van

het College van Burgemeester en Wethouders

zijn voorkeur uit voor de realisering van een

topsporthal bij de al bestaande SaZa turnhal.

0p sportpark Zuid moet de komende jaren een

echte sportcampus ontstaan waarin Doetin-

chemse burgerl de sportverenigingen en

onderwijsinstellingen elkaar vinden. Een cen-

trale rol daarin speelt het Graafschap College

dat in de nabijheid van de nieuwe hal (of mis-

Q[ï ;:i #:Hïï:ï,ï:'.1 l.:ilffiïï:
afdeling Sport en Bewegen.

Topvolleybalarena
Na de positieve raadsbeslissing lijkt er sprake

van een windstilte. Maar schijn bedriegt.

Achter de schermen voeren de initiatiefnemers

druk overleg met de betrokken partijen Graaf-

schap Collegg de StichtingTopvolleybal 0rion,
de volleybalvereniging D.O.C. Stap Orion en

turnvereniging Ypsilon over behoeften, wen-

sen en eisen.

"Mooi is dat zich daarnaast andere partijen

beginnen te melden die willen aansluiten.

Denk aan een Íysiotherapeut, een fitnesscen-

trum, een dansschool en een judoschool. Daar

hadden we van tevoren op gehoopt, maar het
gebeurt nu ook echt. Als we alles goed op

elkaar afstemmen, maakt dat het sportcampus

concept alleen maar sterker! "

De nieuwe topsporthal voorziet in vijf à zes vol-

leybalvelden, in voorzieningen voor het orga-

niseren van topturnwedstríjden, in faciliteiten

voor het Graafschap College, mogelijk in pro-

fessionele klimwanden aan binnen- en bui-

tenkant en in ieder geval in alles wat nodig is

voor topvolleybal in Doetinchem, Dus tribu-
nes voor circa 1,500 toeschouwers, een heuse

topvolleybalarena en volwaardige sponsor- en

horecafaciliteiten.

Als alles volgens plan verloopt, speelt het eer-

ste herenteam van D.O.C' Stap Orion in het sei-

zoen 2010-201 1 zijn eerste wedstrijden in de

nieuwe accommodatie. lets om naar uit te kij-

ken !

TopspoÉwaardig
Voor het zover is, moet er nog wel wat water

door de Oude lJssel. Schetsontwerpen, defini-

tieve tekeningen, bestek, onderzoek, bouw-

vergunningen, offertes, financiering . ..

Dick Chargois en Wim Dieleman: " Er is nog een

heleboel werk te doen, maar als wij geen rare

dingen tegenkomen, denken wij dat een fees-

telijke opening begin 2010 mogelijk moet zijn.

Vanaf dat moment staat er een publieke voor-

ziening in Doetinchem, waarmee we in heel

Nederland voor de dag kunnen komen. Niet

flashy, protserig en financieel gezien een soort
'zwart gat', maar degelijk en goed exploiteer-

baar. Écht Achterhoeks dut maar wel van

muur tot muur en. van vloer tot het l1 meter

hoge plafond detopsportwaardig. " I

I

I

l

I

y''

I 
PRESENTATTEGTDS sErzoEN 2008-200e 't3



De Langhenkel Groep Super Toppartner
Toppartnerc kent D.O.C. STAp Orion al.
Sinds de laatste Businessavond van het
afgelopen seizoen heeft de Stichting
Topvolleybal Orion (STO) ook een Super
Toppartner. Die eer viel De Langhenkel
Groep uit Zwolle/Rosmalen ten deel.

Het in Í 990 opgerichte bedrijf, met 250 werk-
nemers, detacheert ongeveer 200 specialisten

op diverse terreinen en in verschillende secto-
ren. Daaronder vallen gemeenten, provincies,

de rijksoverheid en het bedrijfsleven.

o
Kun je vraaggericht werken èn eigenzinnig
zijn? Directeur Jan Langhenkel vindt van wel.
"Onze medewerkers weten waarover ze het
hebben. Mede door ondersteuning en
coaching zijn de detacheringsmedewerkers zó
goed geschoold en werken ze dermate zelf-
standig, dat hun kennis en vaardigheden

voortdurend toenemen," zegt een trotse Jan

Langhenkel.

"Wij zetten interim-managert projectleiders,
juristen en diverse beleidsmedewerkers in op
het gebied van VROM. Bij gemeentelijke dien-
stenWerk, lnkomen en Zorg plaatsen we klant-
managert juristen, beleidsmedewerkers en

interim-managers. Tevens plaatsen wij onze
juristen en financieel specialisten bij bedrij-
rl6h lf

9'
De Langhenkel Groep doet meer dan detache-
ren. "We investeren ook veel in kennis", ver-
volgt Jan Langhenkel, "Opleiding en Training
BV is een onderdeel van ons bedrijf dat al vele
jaren trainingen en cursussen verzorgt op het
gebied van Sociale Zekerheid, Welzijn, VROM

en Bestuursrecht.

Bovendien leiden we onze eigen mensen op en

ondersteunen wij hen en opdrachtgevers met
onze boeken en een digitaal Kennissysteem.
Zo'n 90 procent van onze hbo'ers en academici
hebben een scholingstrajea bij Langhenkel
doorldpen."

het personeel van De Langhenkel Groep wordt
voortdurend bijgeschoold. " Dankzij deze ken-
nisondersteuning hebben onze mensen een

blijvende voorsprong op andere professionals.

Daarom zeggen wij met gepaste trots: '0 & T
(Opleiding enTraining) is onze basis. " I

Directeur Jan Langhenkel (links) tekent het
partnercontract onder het toeziend oog van
Jos Tiemessen.

l

IVESTIGING ROSMALEN

Stationsplein 3e, 5241 GN Rosmalen

T (073) s23111, F (073) s22064s
info@langhenkel.nl www.langhenkel.nl

TLANGI{ENKEL
DEÏACHERING ADVIES OPLEIDING EN TRAINING INTERIM-MANAGEMENT

VESTIGING ZWOLLE

Noordzeelaan 62, 8017 JW Zwolle
Postbus 40127,8004 DC Zwolle
T (038) 4677200, F (038) 4677222
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Chris lamont richt zich
volledig op D.O.C. STAP Orion
Chris Lamont gaat vanaf dit seizoen bij D.O.C.

STAP Orion de midaanval versterken. De 25-
jarige Schotse volleyballer komt van het uit de

A-league gedegradeerde Martinus uit Amstel-
veen. Bij die club was Lamont onderdeel van
het Britse team. Martinus kon vorig jaar geen
ploeg op de been brengen. Door de contacten
met Harry Brocking, die bondscoach was van
de Britse nationale selectig kwamen de spe-
lers van overzee naar Nederland.

Zo maakte Lamont kennis met het Neder-
landse volleybal. "We hadden in het begin

moeite om aan het niveau te wennen", zei de

Schotse volleyballer. "ïjdens het seizoen heb-
ben we veel geleerd. Zo verloren we in het
begin van HVA, maar in het tweede duel kwa-
men we als winnaar uit de bus. "

De ontwikkeling van Lamont was blijkbaar de

technische leiding van D.O.C. STAP Orion niet
ontgaan.VoorAlex Stein was geen plaats meer
omdat Henk Hansma en zijn mannen een

ander speltype willen spelen. Lamont moet
naar venruachting in dat plaatje passen. "Mijn
manager werd aan het einde van het vorig sei-
zoen door D.O.C.STAP Orion benaderd. lk heb
met de technische leiding een gesprek gehad.

Daarwaren we snel uit."
Lamont moet de concurrentie metWouter Klap-
wijk en Sander Sikking aangaan. "Dat is goed

voor mijn ontwikkeling. De laatste jaren was ik
automatisch verzekerd van een basisplaats,

Nu moet ik er voor knokken. Daar wordt ik
alleen maarbetervan."

sï
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Chris Lamont, Pim Kamps,
Mark Posthuma en Aden Tutton
De Schotse mídaanvaller is full prof bij D.O.C.

STAP Orion. "lk heb de opleiding van engineer
gedaan. ln die richting heb ik nog geen werk
gehad. Dat komt omdat ik de laatste vijf jaren

maar een half jaar in Schotland heb gewoond.
lk richt me tot aan de volgende Olympische

Spelen op hetvolleybal. Daarna zie ikverder."
Het komend seizoen richt Lamont zich op
D.O.C. STAP 0rion. "We hebben een hecht
team. De nieuwelingen worden goed opge-
vangen. Nesselande, Dynamo en Omniworld
zijn sterke ploegen. Maar we moeten wel voor
de prijzen gaan." I

Voor Pim Kamps
wordt het een Ieerjaar
Met Pim Kamps heeft D.O.C.STAP Orion een

talentvolle spelverdeler in huis gehaald. De

20-jarige volleyballer speelde vorig jaar bij SSS

uit Barneveld. ln de B-league leerde hij veel
maar in Kamps school de ambitie om het eens

een trede hoger te proberen. "

Zo kwam Kamps in contact met DOC STAp Ori-
on, "lk train al sinds januari 2008 mee bij
D.O.C. STAP Orion", zei de spelverdeler. "lk
heb metAdrideWilde vorig jaartrainer bij SSi
overlegd naar welk team ik het beste kon
gaan. Adri en Henk Hansma kennen elkaar.
Daarom adviseerde Adri mij om voor D.O.C.

STAP Orion te kiezen,"

Helemaal verrast was Kamps niet toen hij aan
het einde van de trainingsstage te horen kreeg
dat hij een kant krijgt bij het Doetinchemse

team. "Het was al een tijdje duidelijk dat
D.0.C. STAP Orion niet verder wilde met
tweede spelverdeler Bas Rauwerdink. Dus

moest ik mijn kans grijpen."

ln-rd"' ..''

Kamps strijd met Joost Joosten, de andere spel-

verdeler die ook nieuw is bij DOC STAp Orion,
voor een plek in de basis. Voorlopig zal hij
genoegen moeten nemen met de reserverol -.

"lk zie het komend seizoen als een leerjaa'y'
Elke spelminuut is meegenomen.Als de techni-
sche leiding van de club aan het einde van het
seizoen zegt dat ik mag blijven, ben ik tevre-
den."

Voor Kamps zijn het lange dagen. Naast zijn
studie reist hij dagelijks op en neer van Barne-
veld naar Doetinchem om te trainen en de wed-
strijden te spelen. Kamps ziet dat niet als een
probleem. "lk ga met plezier naar de training.
Het was wel wennen, want de voorbereiding
bij DOC STAP Orion is anders dan bij mijn oude
club. Fysiek is het erg zwaar. Maar volgens m'rj

ben ik niet de enige die daar zo over denkt,
want ik hoorde dat de ouderen het ook niet
gemakkelijk hadden."

Kamps hoopt dat zijn team weer voor de prij-
zen meedoet. Als hij af en toe daar in het veld
zijn steentje aan mag bijdragen vind hij dat al

mooi. Met zijn sprongopslag liet hij in de voor-
bereiding al mooie dingen zien. I
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LiberoTutton
moet verdediging versterken
Aden Tutton is de laatste aanwinst van D.O.C.

STAP Orion. De 23-jarige Australische volley-
baller neemt bij het team van Henk Hansma de
plaats over van Bas Mollevanger; die na jaren

trouwe dienst is vertrokken naar het Nij-
meegseVoCaSa.

MetTutton heeft D.O.C.STAP Orion de gewen-

ste libero binnen. Hansma is blij metïutton, die

de afgelopen week met hetAustralische team
op de Asian games verbleef. "We kijken na

fler seizoen welke positíes verbeterd kunnen

worden", zei de trainer. "Dat was dus ook de

liberoplek. Bas heeft het een aantal jaren uit-
stekend gedaan.We zochten echter een libero
met meer verdedigende kwaliteiten. "

Er ging een lange zoektocht vooraf de komst
van Tutton. "0p het moment dat je een speler

zoekt geefje dat te kennen aan diverse make-

laars. Daarna krijg je van hun een aantal video-
banden om te kijken ofdejuiste persoon ertus-
sen zit, 0p die basis kwamen we b'lj Aden

terecht,"

Tutton draait al sinds de startvan de voorberei-
ding mee. Hansma is tevreden over zijn pres-

taties tot dusver. 'Al hebben we een aantal
dingen gezien die voor verbetering vatbaar
zijn. Daar kunnen we de komende tijd aan wer-
l,6n "

LLi'*or, D.O.C. STAP Orion natuurtijk niet
goed uit dat Tutton in de voorbereiding een

week er tussenuit is wegens interlandverplich-
tingen. "Dat wisten we toen we hem contrac-
teerden. Hij heeft al diverse oefenwedstrijden
meegedaan. Als hij terugkomt kan hij zo weer
instromen."

Mark Posthuma:
'We hebben een sterke

u itgeba la nceerde selectie.'

ïutton is zaterdag voor de wedstrijd om de

supercup tegen Dynamo weer in Nederland.

Mits hij geen jetlag heeft zal Hansma waar-
schijnlijk meteen een beroep op hem doen. Het

is voor D.0.C. STAP Orion te hopen dat Tutton

een aantal jaren in Doetinchem blijft. "Dat
blijft altijd afwachten. Aden en zijn Deense

vriendin hebben geen binding met Nederland.

Hij heeft eerst in Denemarken gespeeld en het
afgelopen seizoen in Spanje."

Dit seizoen wilTutton laten zien dat hij een aan-

winst is voor D.O.C. STAP 0rion. We laten ons
graagverrassen." I

MarkPosthuma
gaat voor het kampioenschap
De passerilopers van D.O.C. STAP Orion heb-

ben er een geduchte concunent bij. Mark Post-

huma zal zich het komend seizoen in de selec-

tie van Henk Hansma mengen in de strijd om

de twee basisplaatsen. De 24-jarige volleybal-
ler is na Bas Hellinga, Justin Sombroek en ïhijs
van Noorden de vierde passer/loper in het Doe-

tinchemse team. Posthuma heeft veel zin in
het avontuur bij D.O.C. STAP 0rion. De uit
Sneek afkomstige Fries speelde het vorig jaar

bij Russelsheim in Duitsland. Daar liep niet
alles zoals het gaan moet. "Edwin Benne zou

daar trainer worden", wist Posthuma. "lk
speelde bij Dynamo in Apeldoorn en Edwin

maakte met enthousiast om mee te gaan naar

Duitsland. Toen ik tekende bij de club leek er

niets aan de hand. Even later werd echter dui-
delijk dat Edwin en de club er niet uit kwamen.

Toen bleef ik alleen over. Achteraf is het geen

slechte keuze geweest, want ik heb er veel

ervaring opgedaan."
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Die ervaring kan Posthuma goed gebruiken bij
D.O.C. STAP Orion. Via Lycurgus, Dynamo en

Russelsheim belandde hij in het Doetinchemse

wereldje. Hij woont met Aden ïutton en zijn
vriendin en Chris Lamont in het huis van Klom-
penfabriek Hogenkamp aan de Varsseveldse-

weg.Althans voorlopig nog. "Binnenkort krij-
gen mijn vriendin en ik woonruimte in het cen-

trum van Doetinchem."

Dan kan Posthuma zich naast zijn studie van

Sport en Beweging op het Graafschap College

helemaal richten op D.0.C.STAP Orion.

De uitdaging om een vaste waarde te worden
gaat hij vol zelfvertrouwen aan. "ln de voor-
bereiding loopt het prima. lk heb voor mezelf
het gevoel dat ik dicht tegen een basisplaats

aan zit."
Posthuma is ook hoopvol gestemd over het
nieuwe seizoen. "We hebben een sterke uit-
gebalanceerde selectie. Natuurlijk zijn
Dynamo en Nesselande sterke teams. En 0mni-
world komt er ook aan.Als alles meezit hoeven

we niets voor deze teams onder te doen.

Daarom vind ik dat D.O.C.STAP 0ríon voor het
kampioenschap moet gaan." I

I 
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Joost Joosten

Geboortedatum: 05-08-Í 980

Nationaliteit: Nederlandse

Lengte: 1.94 meter

Opleiding: Cios Arnhem

Positie: Spelverdeler

Vorige clubs: VoCasa , Dynamo, Zwollg
Nesselande, Martinus, Arago de Sète
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Thijs van Noorden
Geboortedatum: 23-07-1 985

Nationaliteit: Nederlandse

Lengte: 2.00 meter

0pleiding: Commerciële sport economie-

Johan Cruijff University

Positie: Passer/loper

Vorige clubs: HvA, Capelle, 5Sl 0lhacq
I/VWDOK
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Chris Lamont
Geboortedatu m: 07 -1 2-1 982
Nationaliteit: Scottish

Lengte: 2.00 meter

Opleiding: Engineer

Positie:Midden

Vorige clubs: Glasgow Rangers, St. Vith, SE

Voru, Sonneberg, TSV Giesen, Martinus
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Joris Marcelis
Geboortedatum: 1 0-1 2-1 984

National iteit: Nederlandse

Lengte: 2.'l'l meter

0pleiding: Sport-Gezondheid en

Management

Positie; Diagonaal

Vorige clubs: SSS Barneveld, VCV

Veenendaal, Dovol, Toesj
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Sander Sikking
Geboortedatum: 09-05-1 980

Nationaliteit Nederlandse

Lengte: 2.14 meter

0pleiding:MB0
Positie: Midden

Vorige clubs: WSV Warnsveld, DeVolCo'88
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Wouter Klapwijk
Geboortedatum: 22-08-1 983

Nationaliteit: Nederlands

Lengte: 2.00 meter

0pleiding:MWD
Positie:Midden

Vorige clubs: SSS Barneveld, DYnamo

Bas Hellinga
Geboortedatum: 1 9-05-1 976

Nationaliteit Nederlandse

Lengte: 1.90 meter

0pleiding: Biologie

Positie: Passer/loPer

Vorige clubs: Cito Zeist, 0mniworld Almere

Justin Sombroek
Geboortedatum: 1 5-02-1 979

Nationaliteit Nederlandse

Lengte: 2.00 meter

0pleiding:MB0
Positie: Passer/Loper

Vorige clubs: ComPaen, AMVJ, Dynamo
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D.O.C. STAP Orion F

Bovenste rij ,.'
Hennie Bottenberg (conditietrainer), Frank Denkers (assistent trainer/coach

Aden Tutton (10), Justin Sombroek (8), Chris Lamont (5), Bert Broens (spc -

Onderste rijrr
Harmen Arendhorst (9), Wouter Klapwijk (6), Joris Marcelis 0
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1 seizoen 2008-2009

:e Reinbergen (sportmasseur), pim Kamps (Íl), Joost Joosten (l), Bas Hellinga (7),
sseur), Hemmie ten Hoopen (teammanàger) en Henk Hansma (trainerlcoach).

, naar rechts zittend:

fis 
van Noorden (4), Mark posthuma (r2) en sander sikking (2).

§

.".
a

,fm
:'.\* .: *.
:§§'t

* ,§r

5
E

F-i:rx;|!
"\ w
*7?

I

t
-.*_:

Y
-et-,

I

I
I

i
ffi-
€
' (='.!L

L..fïl

--J

,^@..ffi I
§td

\

\



-r l{
l

Harmen Arendhorst
Geboortedatum: 1 6-06-1 982

Nationaliteit: Nederlandse

Lengte:2.00 meter

0pleiding: Media & Entertainment Management

Positie: Diagonaal

Vorige clubs: Landstede Zwolle- Donitas

tfi
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Aden Tutton
Geboortedatum: 06-'l 2-1 984

Nationaliteit: Australian

Lengte: 1.83 meter

0pleiding: Human Movement Studies

Positie: Libero

Vorige clubs: Castelo da Maia, Aarhus Volley

:*I-
Pim Kamps
Geboortedatum: 25-1 0-1 987

Nationaliteit Nederlandse

Lengte: L90 meter

0pleiding: Sport, gezondheid en

management

Positie: Spelverdeler

Vorige clubs:Tweew Ede SSS Barneveld
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Mark Rinze Posthuma
Geboortedatum: 29-08-Í 984

Nationaliteit: Nederlandse

Lengte:2.02 meter

0pleiding: Sport & Bewegen

Positie: Passer/loper

Vorige clubs:Vc Sneek, 0mniworld,
Lycurgus, Dynamq RMV
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Henk Hansma is tevreden
over het begeleidingsteam

De begeleiding van D'o'c' srAP orion is dit seizoen verder geoptimaliseerd. Trainer/coach Henk Hansma heeft debeschikking over een assistent (Frank Denkers), een conditiÉtrainer (Hennie Bottenberg), een anatist (Bas Ernst) en eenteamleider (Hemmie ten Hoopen).

Frank Denkers is al drie jaar de trouwe assis_
tent van Hansma. "ln het eerste seizoen heeft
Henk deze functie gecombineerd met spelen,,,
zei Hansma. "Nu doen we samen de training,
Frank is er op maandag en vrijdag niet en ik ont-
breek op woensdag. Dus trainen we twee keer
samen. Frank is afkomstig uit de Dynamo_
school en ik kom van Zwolle. ln beide plaatsen
,iordt het volleybal op een andere manier

*fnaderd. Toch zitten Frank en ik op één lijn.
We zijn allebei spelverdeler geweest en vanuit
die gedachte kijken we ook naar hetvolleybal.

Als het nodig is hebben we korte lijnen, want
Frank en ikwerken op dezelfde school.,,
Hennie Bottenberg is een aanwinst in het
begeleidingsteam. H ij verzorgt de conditietrai-
ning bijde mannen van D.O.C. STAp Orion.
'We hebben een samenwerkingsverband met
het Cl0S. Daar is Hennie werkzaam.Als tegen-
prestatie lopen bijons twee leerling sportmas_
seurs stage. Zo maken we elkaar sterk. We zijn
blij met de andere aanpak. Nu wordt de
krachttraining gecombineerd met de conditie-
taining. Voorheen moesten we altijd naar een
krachthonk. Deze methode is waarschijnlijk
effectiever."

D.O.C. STAP Orion volgt hiermee de topclubs.
"Zijwerkten alop deze maníer.We hopen híer-
mee in te lopen op de concurrentie. Op de
lange termijn moeten we hier de vruchten van
kunnen plukken. De algemene conditie van de
spelers wordt immers beter, Hennie is er in de
voorbereiding drie keer in de week. ïrjdens de
competitie zal dat twee keer per week zijn. De
spelers moesten in het begin wennen aan zijn
aanpak. lk heb het idee dat het team het nut
van de andere conditietraining wel inzíet.,,
Bas Ernst zorgt dit seizoen voor de analyses.
Hij was vorig seizoen ook bij D.0.C. STAp Orion
actief in deze functie. Ernst had toen assisten-
tie van Karel Mollevanger, die zijn trainer is bij
hetTerborgse Vollverijs. " Karel heeft het analy-
seren op papier opgestart. Vorig jaar heeft hij
het met Bas gedaan. Nu doet Bas het alleen.,,

Hennie Bottenberg

Hansma ziet de noodzaak van een analist in.
"We hadden Henk Mulder, die helaas overle-
den is. Henk analyseerde tijdens de training
door te kijken. Als hem dingen opvielen gaÍ hij
dat aan. Zo iemand vind je niet zo snel, wani
hij moet op één lijn zitten met de technische
staf. Dat we hem als persoon ook missen lijkt
me logisch." De trainer van D.0.C. STAp Orion
kan gelukkig terug vallen op de diensten van
Ernst.

" Bas heeft een nieuw systeem ontwikkeld, dat
datavolley heet. Alle bewegingen van de spe-
lers worden geregistreerd.ïjdens de pauze tus_
sen de sets kunnen we daar al op bijsturen. Na
afloop maakt Bas een uitdraai van de gege-
vens. Deze krijgen de spelers ook te zien. ln de
meeste gevallen komt die informatie overeen
met het gevoel dat de spelers zelf aan de wed-
strijd hebben overgehouden."
Teamleider is Hemmie ten Hoopen. Hij is al
jaren een vaste kracht in het begeleidingsteam
van D.0.C.STAP0rion.

"Hemmle zorgt ervoor dat alle huishoudelijke
zaken rond het team netjes worden geregeld.
Hij regelt de was. Daarnaast zorgt Hemmie
voor hetvervoer.

Hij geeft ons altijd de informatie hoe laat we
moeten vertrekken om op tijd bij de uitwed-
strijden te zijn. En Hemmie regelt het eten. Hij
is daarmee ook een belangrijke schakel ín de
ketting."
Hansma vindt dat zijn begeleidingsteam vol_
doende is ingevuld. "0p deze manier kan ik
prima werken. Bijeen aantal clubs zijn er meer
assistenten. Maar dat vind ik niet nodig. Met
de komst van Bottenberg ik zeer tevreden.
Doorzijn werk hopen we een stapje dichter bij
detopdekomen. I

Jï
,lr
Frank Denkers \--lI

Hemmie ten Hoopen

I 
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ïjdens de revalidatie let het medische team E
de mentale weerbaarheid van de sporters. ,,8+
wegingsangst zorgt voor een verkeerde spar-

ning in het lijf en voor ingehouden bewegiryi
en."

De samenwerking van D.O.C.STAP Orion me
Medi-Fit zorgt voor snellere ingangen bij di
medische diensten en ze draagt hopelijk bi

aan het maken van een volgende stap op dE

volleybalranglijst van Nederland. I

Doorontwikkeling
van het volleybal vraagt
om een gedegen
medische begeleiding

l_,

fr

I

(
I

í

§ Medi-Fit

De mannen van D.0.C.STAP Orion zijn dit jaar

in goede handen, voor het eerst bij de fusiothe-
rapeuten van Medi-Fit, het medisch fitnes-

scentrum aan de ïramstraat 4 in Doetinchem.

,,Elke dinsdagmiddag ben ik tijdens en na de

training aanwezig en ik hoor daarna of spelers

klachten hebben", legt fysiotherapeut
MariekeWiendels uit.,,Na overleg kunnen we

eventueel direct een behandelplan opstar-

ten."

D.O.C. SïAP Orion wil niets aan het toeval over-

Iaten dit seizoen en bij goede randvoonrvaar-

den hoort een gedegen lichamelijke en geeste-

lijke verzorging. De medewerkers van Medi-Fit

kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leve-

ren.,,We hebben geen invloed op de training-

en, maar we kunnen wel aangeven aan de tech-
nische staf voor wie het wel en voor wie het

niet verantwoord is om te spelen", vertelt

MariekeWiendels. Medi-fit maakt, samen met
de sportmasseurs Bert Broens en Rinze Rein-

bergen, deel uit van het specifieke medische

begeleidingsteam van D.0.C. STAP 0rion.

Medi-Fit is een fitness- en fysiotherapiecen-

trum waar mensen behandeld kunnen worden

en waar ze kunnen komen sporten onder

begeleiding van een fysiotherapeut. De fysiot-

herapeuten hebben verschillende scholingen

en bijscholingen gedaan. Ze kunnen en mogen

speciale behandelingen uitvoeren, zoals onder

andere manuele therapie volgens Marsman,

de Mc Kenzie therapie, arbeidsgerelateerde

Íysiotherapie en sportÍysiotherapie.

,,Je merkt dat topspelers altijd fanatiek zijn, ze

willen zo snel mogelijk na een blessure weer in

het veld staan. Anders lopen ze een achter-

stand op op de rest van hetteam.0f ze zijn hun

basisplaats kwijt aan een andere speler." Wien-

dels heeft zelf een voetbalachtergrond en

volgde de sportopleiding bij het CIOS. Ze

begrijpt dus goed hoe die mechanismen wer-

ken in een sportploeg. Ditseizoen gaatze mee-

helpen bij het herstel van de spelers van D.0.C.

STAP Orion na blessures.

ondersteunt D.O.C. STAP Orion
,,Bij volleybal gaat het meestal om enkelt
knieën en schouders. Daar komen zulke

enorme krachten op de gewrichten en de

pezen te staan. Die mannen springen zo hoog

en landen dan op een harde ondergrond. Ze

hebben onder andere explosieve kracht nodig

bijhun spofi."

^ BertBroens Rinze Reinbergen >

Met een vaste huisarts en een arts in het zie-

kenhuis willen de medewerkers van Medi-Fit

speciaal voor D.O.C. STAP 0rion een drie-

hoeksoverleg vormen. Zo kan een gebles-

seerde speler meteen bij de arts terecht en die
kan hem direct doorverwijzen naar het zieken-

huis. De Íysiotherapeuten van het medisch Íit-
nesscentrum zijn in het team opgenomen om

met hun behandelingen de herstelperiodes te
verkorten of pijn te reduceren. ,,Wij houden

constant in de gaten wat het weefsel van de

betrokken spelers aankan. We motiveren hen

om zuinig met hun lichaam om te gaan. We

informeren hen over wat eÍ precies aan de

hand is als ze geblesseerd zijn", aldus Wien-
dels.

STICHTING ÍOPVOLTEYBAT D.O.C. STAP ORION
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JoostJoosten wilde
weer terug naar Nederland
Met JoostJoosten heeft D'0.C. STAP 0rion een

ervaren spelverdeler in huis gehaald. De vol-
leyballer uit Cuyk moet Ronald Rademaker; die
naar Moers in Duitsland vertrok doen verge-

ten. Joosten liep in de voorbereiding een bles-

sure op, maar is waarschijnlijk in het duel voor
de Supercup tegen Dynamo weer inzetbaar.

Joosten maakte bewust een keuze voor D.O.C.

SïAP 0rion. Het afgelopen jaar was de 28-
jarige speler in Frankrijk in dienst bij Setre. Dat

1}ra nilna eOn seizoen genoeg.

"Mijn vriendin woonde in Nederland", zei

hpsten. "Datwas niet ideaal. Daarom leek het
* b.t , o, een club in de omgeving van mijn
woonplaats te zoeken. "

Datwerd dus D.0'C.STAP 0rion, Erwaren ech-

ter meer kapers op de kust, "lk had een aan-

bieding van een club uit België. Dat zag er ook
goed uit. " lk heb voor D.O.C. STAP Orion geko-

zen omdat de club vol ambitie zit. Het moet
mogelijk zijn om met dit team prijzen te pak-

ken."

Joosten kwam met D.0'C. STAP 0rion in con-

tact via technisch manager Gerard Wesselink.
'Gerard belde mij of ik zin had om naar Doe-

tinchem te komen. Zij zochten een opvolger
voor Ronald. Als Ronald was gebleven had ik
waarschijnlijk niet bij D.O.C. STAP 0rion
gespeeld, want twee eÍvaren spelverdelers bij
elkaar heeft weinig zin."Het is de bedoeling
dat Joosten met zijn ervaring de kar gaat trek-
ken. Hijspeelde bij alle topclubs in Nederland.

Daarom mag er het nodige van de Brabander

mogen verwacht.
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Nu werkt als docent software. "lk geef men-

sen les hoe ze onder andere een website kun-
nen maken. Dat is op dit moment prima omdat
ik me volledig op het volleybal wil richten. Dan

is een baan in de media niet handig. Je moet
dan ook vaak in de avonduren werken en dat is

niet te combineren met topsport."
Arendshorst moet zijn tijd goed indelen om

alles te kunnen combineren. "S-ochtends geef
ik in Zwolle les. Dan moet ik snel terug mijn
naar woonplaats Apeldoorn. Van daaruit reis

ik met Justin Sombroek en Wouter Klapwijk
naar Doetinchem om te trainen. Het kost veel

tijd, maar dat heb ik er graag voor over."

0p de training zalArendshorst zich waar moe-

ten maken. Nu Niels Koomen naar Nesselande

is vertrokken, lijkt Joris Marcelis de logische

keuze voor een basisplaats. Arendshorst gaat
er ook vanuit dat zijn concurrent een lichte
voorsprong heeft. Hij ziet echter goede kansen

om aan speeltijd te komen. "Joris is nog jong.
Hij moet leren om met de druk om te gaan.

Waarschijnlijk is z'rjn spel nog niet stabiel. 0p
de momenten dat heb bij hem minder gaat
moetdetrainerop mij kunnen rekenen."

w.x. *^

Arendshorst wil graag met D.O.C.STAP 0rion
prijzen pakken. "Dynamo is zeker niet zwakker
geworden. Nesselande en Omniworld zijn
natuurlijk geduchte concurrenten. Met de

beker ben ik zeertevreden." I

Íï
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I Joost Joosten en
Harmen Arendshorst
Joosten denkt nog even nodig te hebben

voordat het spel soepel draait. "Er zijn zes

nieuwe spelers. En Pim Kamps en ik zijn als

spelverdeler ook nieuw. Dan moet je eerst de
juiste afstemming vinden. "

ln de voorbereiding was Joosten een week uit
de roulatie door een blessure. Dat was in het
kader van de afstemming een nadeel, "Het

voordeel is dat Pim veel heeft gespeeld. Daar
leert hij van." Toch zal Joosten voorlopig eerste

man zijn omdat Kamps nog veel moet leren.

Wat gebeurt er als hij geblesseerd raakt. "Dan

hebben we met de trainers Henk Hansma en
Frank Denkers een paar ervaren spelverdelers

langsdekant." I

HarmenArendshorstwil
prijzen pakken bii D.O.C.STAP Orion
Harmen Arendshorst gaat bij D.O.C. SïAp
Orion de concurrentie aan met Joris Marcelis.

De 26-jarige diagonaalspeler ruilde na het
vorige seizoen Landstede Zwolle in voor het
team van trainer/coach Henk Hansma.

Arendshorst wil zijn grenzen verleggen. Bij
Landstede Zwolle was hij geen basisspeler. "lk
denk dat ik ongeveer de helft heb gespeeld",
zeiArendshorst.

"Volgens mij kan ik nog beter worden. lk speel
pas sinds twee jaar in de A-league. Daarvoor

heb ik altijd de prioriteit gegeven aan de stu-
die."

De diagonaalspeler studeerde Geschiedenis

en Media/Communicatie. Zo heeft hij een

brede buffer opgebouwd om in de maatschap-
pijte slagen.
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Voor de
vierde maal Europa in

D.O.C.STAP Orion keerde in het seizoen
2005-2006 na vijftien jaar terug aan het
Europese Íront middels deelname aan
de CEVCup.

ln het seizoen 2006-2007 werd eveneens deel-
genomen aan de Europese Top Teams Cup. Het
afgelopen seizoen eindigde D.O.C.STAp Orion
op de derde plaats in de reguliere competitie
en daarmee verzekerden de Doetinchemmers

zich wederom van een Europees ticket.

I moment van uitgave van deze presentatie-
gids zijn de tegenstanders in de Challenge Cup

nog niet bekend. D.0.C. STAP Orion is in de eer-
ste rond vrijgeloot van deelname.

D.O.C,STAP

ln de tweede ronde zal op 5 november 2008
om 20.00 uur de eerste wedstrijd gespeeld wor-
den in sportcentrum Rozengaarde te Doetin-
chem.

De mogelijke tegenstanders zijn het team uit
Denemarken, Marienlyst en het team uit Bos-

nië en Herzegovina, Kakanj.

Afhankelijk van de tegenstander wordt de uit-
wedstrijd gespeeld op 12 november 2008 in
Denemarken of in Bosnië Herzegovina. I

D.O .C. S ïA P
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Ook #gelopen seizoen zijn er verschil-
lende businessavonden georganiseerd
voor de leden van de D.O.C.STAp Orion
business sociëteit.

0p 8 oktober 2007 begon het voorgaande sei-
zoen met een teampresentatie.0p deze avond
waren we te gast bij party- en congrescentrum

het Hart van Doetinchem. Als eerste waren er
enkele korte toespraken van het bestuur en het
management, vervolgens was er een bedrijfs-
presentatie van de nieuwe toppartner Asito.

Iteam werd gepresenteerd aan de aanwezi-
gen in de vorm van 'speed dating'. De spelers

schoven kort aan tafel bij de leden van de busi-
ness sociëteit om elkaar te leren kennen en om
vragen te stellen.

Wanneer het sein kwam, moesten de spelers
aan een andere tafel plaatsnemen. De muzi-
kale omlijsting werd deze avond verzorgd door
Firma lrma.

Business Sociëteit
0p 31 maart 2008 waren we te gast bij nieuwe
partner Grand Café De Bank.We maakten ken-
nis met de man achter Grand Café De Bank,

Walter Hendrixen. 0p deze bijzondere avond
heeft Stichting ïopvolleybal 0rion haar eerste
erelid aangewezen in de persoon van Martin
Beijer, scheidend directeur van toppartner
Ubbink Nederland BV uit Doesburg.

0p 3 juni 2008 was alweer de laatste busines-

savond van het seizoen 2007-2008. 0p deze
avond waren we te gast bij Ristorante Gio te
Doetinchem.We werden op deze avond harte-
lijk onwangen door eigenaar Sjoerd Holders en

er waren diverse culinaire verrassingen. Daar-
naast werd de nieuwe Super Top partner

bekend gemaakt, de Langhenkel Groep. Ver-
volgens werd de Ratio bokaal uitgereikt aan
de sterspelervan hetjaar. f
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Cor en Ger Karels
als boegbeeld voor alle vrijwilligers!

Zonder de inzet van deze talloze vrijwilligers is het presteren op topniveau niet mogetijk.
We zijn als Stichting Topvolleybal D.O.C' STAP Orion dan ook veel dank verschuldigd aan alte vrijwilligerc, op welk front
dan ook. Graag willen wij in deze uitgave van de presentatiegids 2008-2009 het belang van alle vrijwilligers benadrukken.
tte hebben er voor gekozen om twee vrijwilligerc uit te lichten en hun passie en inzet voor het volteybal te schetsen.

Cor en Ger Karels,

Het echtpaar Karels is reeds vanaf 1 974 actief

betrokken bij het volleybalgebeuren. Alle vijf
gezinsleden waren lid bíj Orion. Dit hield in dat
er op zaterdag nooit samen gegeten werd in

huize Karels; iedereen moest op deze dag op

verschillende tijdstippen volleyballen. 0p dit

|nent volleybalt Ger bij de recreanten en is

Cor gestopt met het actief spelen van volley-
bal. Echter de liefde voor hetvolleybalzit in het

bloed en inmiddels zijn de kleinkinderen ook
begonnen bijde mini's.

Cor en Ger zijn zeer actieve vrijwilligers. Zo

heeft Cor de rol van halcoördinator op zich

genomen. Dit doet hijvoor de StichtingTopvol-

leybal D.0.C. STAP Orion op de zaterdagen bij

de thuiswedstrijden en op de donderdagavond

voor de vereniging. Wanneer op zaterdag om

20.00 een thuiswedstrijd van de heren begint,
heeft Cor met z'n ploeg al veel werk verzet. Zij

be§innen namelijk al om 17.30 uur met de

opbouw van de zaal; tribunes worden op de

plaats gezet, reclameboarding rondom het

ff ïïï :i1ï'i *Jil:f ïlt,#,ï1ï;'ii
entree wordt ingericht. Bij calamiteiten voor,

tijdens en na de wedstrijd voert de zaalploeg

tevens de regie m.b.t. BHV. Cor benadrukt nog-

maals dat dit met een hele groep vrijwilligers
wordt gerealiseerd. ledere vrijwilliger van de

zaalploeg heeft z'n eigen taak en Cor stuurt de

zaalploeg aan.

',i':'reer de wedstrijd is afgelopen, zit het
,,,:'< ,3or Ce zaalploeg er nog niet op.Al deze

!r-1 il -:e- ZLln r,Og Zeker een UUr na aflOOp

bezig met het opruimen en in orde maken van

de zaal. Cor geeft aan nog wel versterking van

de zaalploeg te kunnen qebruiken.

Ger is een bekend gezicht bij de thuiswedstrij-
den. ledere thuiswedstrijd zit zij op haar vaste

stekkie in de hoek van de zaal bij de muziek,

waar ze als teller de wedstrijd nauwkeurig in

de gaten houdt. Vaak heeft ze voor de wed-
strijd van de heren ook al geteld bij de dames.

Tussen de wedstrijden van de dames en heren

door gaat ze naar huis om te eten om vervol-
gens weer paraat te staan bij de volgende wed-
strijd.

Naast al deze taken verzorgt het echtpaar ook
het wassen van de wedstrijdshirts van de

heren. Na de thuiswedstrijden nemen ze zelf
de shirt mee naar huis. Wordt er een uitwed-
strijd gespeeld, worden de shirts bij hen thuis
afgeleverd. Het wassen is nog een hele klus;

het betreffen namelijk 12 shirts en 12 broeken.

Dat betekent tweemaa I een machine draaien !

Bovenstaand verhaal geeft nogmaals weer
hoe belangrijk al onze vrijwilligers zijn.Wij zijn

dankbaar dat wij ook komend seizoen weer
gebruik mogen maken van alle diensten van

onzevrijwilligers. I

Bedankt!

Vrijwilligers,
van groot belang voor het volleybal.

I 
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Businessbuffet:
avondvullend programm
Bij de reguliere thuiswedstrijden van DocsrAp orion op de zaterdagavond heeft
hoofdpartner DocsrAP het concept "sportbuffet" ontwikkeld. Het sportbuffet
vindt plaats hij party-en congrescentrum het Hartvan Doetinchem.

Hoofdpartner D'O'C' STAP en Stichting ïopvolleybal Orion nodigen een aantal gasten uit; be-
staande uit klanten, partners en medewerkers. Zij worden uitgenodigd voor een avondvullend
programma. Dit programma wordt ook wel de viersetter genoemd:
I een inloop
2 een heerlijk sporthuffet
3 de wedstrijd bekijken vanaf de businesstrihune en
4 gezellig napraten in de businessruimte.

0p deze avonden is er volop gelegenheid om elkaar te leren kennen. Zo is er een voorstelrondg
zodat íedereen weet wie wie is en wat iedereen doet. 0p deze manier komt iedereen met elkaar
in contact. De kleinschaligheid en het persoonlijke voorstelrondje maakt deze bijeenkomst tot
een bijzondere en onderhoudende aangelegenheid. Er wordt uitleg gegeven over de stand van
zaken rondom hetteam, de competitieverloop en wat erop hetspelstaat.

Daarnaast komt trainer/coach Henk Hansma zijn voorgenomen aanpak van de wedstrijd uitleg-
gen en beantwoord hij vragen van de gasten. Na afloop van het heerlijke buffet begeven de gas-
ten zich rond 19.30 rlur naar sporthal Rozengaarde om te genieten van een sportieve wedstrijd
van de heren.

I 
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Roland Rademaker

Roland Radernake,r w.rs erg ingenomen
rnet eijn twe€de achtereenvolgende uit-
yEíkhzing als Sterspeler van het Sei-
aoen om de bokaal van partner Ratio
Grafixh Totaal.

Rademaker, die na twee seizoenen bij D.O.C.

STAP Orion, inmiddels isvertrokken naar Moer-
serVC in de Duitse Bundesliga, vindt de verkie-
zing 'de moeite waard'. " Het is een teampres-

tatie, maar toch komt het op een individuele
beoordeling aan. Zonder goede passers en sco-

]e aanvallers heb ik een groot probleem,

dan valtervoor mijook geen eerte behalen,"

Hij vindt de verkiezing Ratio Sterspeler van het
Jaar 'voor het publiek zeker een leuke aanvul-
ling op de wedstrijden'. "Wij als selectie

maken er zeker geen competitie van. Het
gebeurt dat je voor je gevoel goed hebt
gespeeld en dan valt de waardering soms

tegen. Daar moet je als een volwassen vent
mee om kunnen gaan."

Hoewel de spelverdeler voor de tweede keer

op de hoogste trede staat, geeft hijtoe dat dit
mede mogelijk is geworden door hetteam, Het

was afgelopen seizoen opnieuw een span-

nendste race in de verkiezing van Sterspeler.

Sterspeler seizoen 2007-2008

Hoewel Bas Hellinga zesmaal Man of the
Match was en langdurig het klassement aan-

voerde, eindigde de passer/loper op de derde
plaats. Ook Niels Koomen, driemaal Man of
the Match, en zesde in het eindklassement van

beste aanvaller in de A-League (www.Volley-

balStatistieken.nl), lukte het niet Rademaker

van de prolongatievan dienstitelaf te houden.

De per wedstrijd gescoorde punten werden bij
elkaar opgeteld. ln de eindstand zijn alleen de

spelers meegenomen die minimaal 75 procent

van de wedstrijden in actie kwamen. Daardoor

viel Rick Wiggers (vier keer Man of the Match)

die halvenruege het seizoen D.0.C. STAP Orion

versterkte, buiten de prijzen. Hij speelde in

totaal 62,50 procentvan dewedstrijden mee.

Wilfried Holders, directeur van Ratio grafisch

totaal, die voor de zesde achtereenvolgende

keer de sponsoring van deze competitie voor
zijn rekening nam, huldigde Rademaker op

dinsdag 3 junitijdens de businessavond in Ris-

torante Gio in Doetinchem. De spelverdeler

kreeg bloemen, de Ratio-bokaal en de wissel-
beker. I

Eindstand seizoen 2007-2008

1 Roland Rademaker 6.80
2 Niels Koomen 6.76
3 Bas Hellinga 6.74

4 WouterKlapwijk 6.73

5 AlexStein 6.70
6 Bas Mollevanger 6.59
7 Justin Sombroek 6.46
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September 2008
Zondag 28 september

Maandag 29 september

Oktober 2008
Zaterdag 4 oktober

Zondag 5 ohober
Dinsdag 1 4 ohober

Zaterdag 1 8 ohober
Zaterdag 25 ohober

Zondag 26 oktober

November 2008
Zaterdag 1 november

Woensdag 5 november

Zaterdag 8 november
Woensdag l2 november

Zaterdag 1 5 november
Zondag 23 november

Maandag 24 november
Zondag 30 november

December 2008
Donderdag 4 december

Zaterdag 6 december

Zondag 14 december
Zaterdag 20 december

Januari 2009
Donderdag 8 januari
Zaterdag 10 januari

Zondag 1 Í januari
Zaterdag I 7 januari

Zaterdag 24 januari
Zaterdag 31 januari

Februari 2009
Zaterdag 7 februari

Zaterdag 1 4 februari

Zaterdag 21 februari
Zaterdag 28 februari

Maart 2009
Zaterdag 7 maart

Maandag 9 maart
Vrijdag 13 maart

Zaterdag 21 maart

Zaterdag 28 maart
Zondag 29 maart

April2009
Maandag 13 april

04-Í 8-1 9-25-26 april
(02-03 mei)

Donderdag 1 6 april

Mei 2009
Maandag 1 8 mei

Juni 2(Xl9
Donderdag 11 juni

Jaarkalender
2009 - 2009

Piet Zoomers/D - D.0.C. STAP Orion
Nationale Super Cup in Apeldoorn
Business avond De Langhenkel Groep & Teampresentatie
Locatie: Partycentrum Hart van Doetinchem

Piet Zoomers/D - D.O.C.STAP Orion
D.O.C. STAP Orion - Beko/Next Vollev Dordrecht
D.O.C. STAP Orion - AB Groninoen/Lícurous
Business buffet Hart van Doetinchím
Landstede VCZ - D.O.C. STAP Orion
D.O.C.STAP Orion - Ortec Í{esselande Rotterdam
Business buffet Hart van Doetinchem
HVA Volleybal - D.O.C. STAP Orion

D.O.C. SIAP Orion - Robert J Reinders Omniworld
Banenmarh v.a. 'l 8.00Business buffet in Hart van Doetinchem
D.O.C. STAP Orion - Marienlvst oÍ l(akani
EUR0PA CUP 2e ronde Challengé Cupheenwedstrijd
Business Europa Cup programma in iportcentrum hozenqaarde
Beko/Next Volley Dordrecht - D.o.C. STAp orion
Marienlyst of Kakani - D.O.C.STAP Orion
2e ronde Challenqe Cup teruowedstriid
AB Groningen/Lyciurgui - D.OÍC. STAÉ Orion
D.O.C. STAP Orion Landstede Zwolle VCZ
Busines avond.Peugeot Brandor / Lauron leasemaatschappil
Ortec Nesselande Rótterdam - D.0.C.STAP Orion

Medewerkeravond Hart van Doetinchem
D.O.C. SIAP Orion . HVA Vollevbal
Business buffet in Hart van Doetinc6em
Robert J Reinders 0mniworld - D.O.C. STAP Orion
D.O.C.SIAP Orion - Piet Zoomers/D
Business buffet in Hart van Doetinchem

Nieuwjaarsreceptie Hart van Doetinchem
Piet Zoomers/D - D.O.C. STAP Orion
D'O.C. STAP Orion - Beko/Next Vollev Dodrecht
D.O.C.STAP Orion - AB Groninoen/lícurous
Business buffet in Hart van Doetinch-em
Landstede Volleybal VCZ - D.O.C. STAP Orion
D.O'C. SIAP Orion - Ortec Nesselande Rotterdam
Business buffet in Hart van Doetinchem

HVA Volleybal Amsterdam - D.O.C. STAP 0rion
D.O'C.SïAP Orion - Robert J Reinders Omniworld
Business buffet in Hart van Doetinchem
Beko/Next Volley Dordrecht - D.0.C. STAp orion
AB Groningen/Lycurgus - D'O.C.STAP Orion

Business avond RENSA Verwarming + Ventilatie

14.00 uur

19.00 uur

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

20.00 uur
17.30 uur
20.00 uur

I7.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
15.00 uur

1 9.00 uur
20.00 uur
17.30 uur
1 5.00 uur
20.00 uur
17.30 uur

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

'19.30 uur
20,00 uur
17.30 uur
20.00 uur
Í 9.30 uur

D.O.C. STAP Orion - Landstede VolleÉal VGZ 20.00 uur
Business buffet in Hart van Doetinchem 17.30 uur
Business avond HeilbronAssurantien 19.00 uur
Ortec R'dam Nesselande - D.O.C. STAP Orion 20.30 uur
D.O.C. STAP Orion - HVA Volleybal 20.00 uur
Banenmarkt v.a. t8.O0Business bufíet in Hart van Doetinchem I 7.30 uur
Robert J Reinders Omniworld - D.0.C. STAP Orion .1g,00 

uur
D.O.C.STAP Orion - Piet Zoomers/D 20.00 uur

Nationale Bekerfinale in Almere
Aanvang play off wedstrijden om Nationaal kampioenschap (best of seven)
Nummer 'l tegen nummei 2 uit de eindstand van de reguliere competitie
Nummer 8 degradeert rechtstreeks naar de B-leaque -
Medewerkeravond Hart van Doetinchem - 19.00 uur

19.00 uur

Laatste trainingsdag selectie / Clinic ballenmeisies en ionoens
Medewerkeravond I afsluiting seizoen 2008-20ó9 ,l9.00 

uur
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Hoofd partner

SuperTop partner

Top partners

Ere partner

GraÍisch partner

Bus & Reis partner

Off icial Sportdrink suppl ier

Horeca partners

Auto partner

Sportkleding partner

Volleybal partner

Kleding partner

Financieel Partner

Schoonmaak paÉner

Sportschoenen partner

Vitaminen partner

D.O.C.STAP

De Langhenkel Groep

DOZON Bouwtechniek

Rensa Handelsburea

WA! Reclame & Communicatie

PlantinaVitaminen

Ubbink Nederland BV

HT lnstallatieTechniek

Bouwbedrijf Boesveld

Nefit Buderus BV

Protect Eye Nederland

Martin Beijer

Ratio GrafischTotaal

0TCTours

AA Drink

Partycentrum Hart van Doetinchem

Sportcafé Rozengaarde

Peugeot Brandon

Laurob Lease

KWD Sport

GIDEON

PietZoomers Mode

Rabobank Graafschap Midden

Asito Doetinchem B.V.

Mizuno

Plantina

Business Societeit
D.O.C. STAP Orion seizoen 2008-2009

D.O.C. STAP

§ LANGI{E,NI(EL

ERENSA
verwarming + ventilatie

nàr
REcrrME & courrÍIwrcerrr

4
El
ubbink

Brandon

HT
Hendriks Techniek bv
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- '---rr '. ,.Èl
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Partner en Spelerpartners

Multi Ratio

Bax Advocaten en Belastingkundigen

Resto Gasseling

KroeseWevers

Netterden Zand en GrinC

Ten Hag Makelaa's

Sporu Pal:c: & 3ea.'liy

ïhe 0r1hc Ccncany

Qaus Soort 2000

lportmatch Bv

Best Personeelsdiensten

Telma Staal

Stolwijk van de Rakt

SDC Telecom

Heilbron Assurantiën

Muziekhuis Vriese

VitriBV

Afab

Plantina Vitaminen

Doetinchems Vizier

SETAX

Club van Í00
Auto Schade Gelderland

Öelofswaard 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 Wijncentra le

Tl-A Advies

Profilers Communicatie

Randstad Uitzendbureau

Fred & Douwe

Wink Studieboeken

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

Grand Café de Bank

KdB Architecten

G.Jongebloed BV

Schildersbedrijf 't Wassinkhuys

Precall

Open Vision

MOTIVADO BV

WFP Administratie & Advies

Van Dam Verhuizingen

Boarding partners

Coop Supermarkt

Dekker & partners

Henruers autobedrijf

Nashuatec

Menzis Zorgverzekeraar

Schuurman Schoenen

..** Vhx-4 
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