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'We gaala
ons niet Íïreer

Stichtingsvo orzitter Theo Vriezen Na vijf jaar D'O C' STAP Orron qa:rn we

het seizoen 20()9-2()10 van start onder een

nieur,ve naanr: Lanshenkel Volle,r'r Vijf suc-

cesvoile jaren nret D'O'C STAP als hoolï-
partner zitten erop.

'We zrjn van ver gekomen: de organisatie

geprofessionaliseerd, doorlopend Europees

volle,vbrrl gespeelcl, c-en krvalitrtief goed te'aur

neerÍlezet! nr:rrinrale voortvarrden geschr-

pen en veel publiek naar cle hal getrokken.

Kortom, een periode van vijf jaar die ons

allen veel heeft opgeleverd. Met bijzondere

dank aan D'O'C' STAP.

De Langhenkel Groep
Voor, in elk geval. de komencle r,ijf seizoenen

hebben r.,.e in De Larrgl'renkel Groep de

nieurve hooldplrtner gevonclen. Een hooÍdr
pirrtner die, r-rct als de stichtrng, streeÍt naar

het maxinrale. Dit houdt in dat rve het sei-

zoen 2009-2()10 voor een prijs gaan. Daar

ï:::.* 
niet voor u,eg,verschuilen kan niet

Dc Stichting Tópvollevbal is erin geslaaed

orn hct tc.rnr. d:rt irtg('l()pcr) scizoctt uitst.'-
kc'nd presteerde, intact te houdcn. Met Bart-

Jarr van der M.rrk hcbber: \\'c cclr intcrnrtio-
na1 binnengehaald. A1s assistent-trainer

neenlt Leo Groeneveld, een ervaren'rro11e.v-

baldier', de plaats in van Frank Denkers.

De conrpetitieopzet is even \\'at andc'rs dan

voorheen.V:rn:rf decetnber 2009 u,ordt de A-
Leirgr,re opgedeeld in twee qroepen. I)e ntttn-
nrers 1 tot elr nlet,l spelen een dubbele conr-
petitie \:oor het kanrproenschap van
Nederland. De pla,v-offs zijn verdrvenen.

Een nieuwe opzet, die wel eens goed zou

kunnen uitpakken. Veel wedstrijden, veel

media-aandacht en hopelijk aantrekkelijk
volleybal, zodat het publiek massaal de weg

naar Rozengaarde weet te vinden.

Topsporthal
F{et bestuur van de Stichting Topvolleybal
heeft dezelfde doelstellingen als het team.

Ook w1 wil1en scoren. Naast het prestatieve

elenrenr ligt er de Lritdaging voor een top-
sporthai. Dit project moet vóór de jaar-wisse-

ling van start gaan. De komst van het'nieurve
huis'is noodzakelijk om de ambities voor de

komende jaren gestalte te geven. De plek is
gevonden, de juiste mensen zitten aan tafel

en de bereidheid is aanwezig om dit prqect
gezamenlijk tot een goed einde te brengen.
Maar, zoals altijd wegen de laatste loodjes het

zwaarst. Het is een uitdaging waarin we ons

graag vastbijten.

Partners
Naar de top groeien kan a1leen als er vo1-

doende financië1e middelen zljn. Dankzij
een per{ecte groep partners hebben we onze

groei gerealiseerd. Het doel is heel nadruk-
kelgk om alle huidige partners binnenboord
te houden en het partnerbestand verder uit te
breiden. Een taak waarin onze directeurJos
Tiemessen zich vastbijt. Daarom gaatJos dit
seizoen drie dagen per week voor de

StichtingTopvolleybal aan de s1ag.

Nevobo
Ook van de NederlandseVolleybalbond (Ne-
vobo) hebben we hoge ver-wachtingen.

Oud-topspeler Marcel Sturkenboom is als

nieur.ve directeur de aangervezen man om
het topvolleybal binnen de Nevobo nieuwe
impulsen te geven.'We rekenen erop, dat

zorvel deA- als de B-League organisatorisch
ais een zelfstandig onderdeel binnen de

Nevobo gaat opereren. 'We praten hier al

jaren over, maàr nu moet het gebeuren.

Aleen door deze nieuwe aanpak kan het top-
volleybal in Nederland weer het niveau

bereiken dat ook ons voor ogen staat.

LanghenkelVolle,v hoopt op een aantrekke-
lijk seizoen en rvil elbij zijn als de prSzen

u,orden verdeeld.

TheoVriezen
Voorzitter StichtingTopvollevbal

Vl.n.r.Theo Wiezen, Roel Nieboer,

Akkie uan Gastel,Jan Dekker en Hany Laan.

verschuilen

Langhenkel, een ho ofdp artner die,
net als de stichting, streeft naar het maximale
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Henk Hanstna

Niet
inzakken,

scherp blijven
-\1er een big smile en ontspannen ogend
begint Henk Flansrna aan zijn vierde sei-
zoen in Doetinchem. ,,Ik kijk tevreden
terug. .We boekten progressie en haal-
den het maximale uit de selectie die
veel nieuwelingen kende."

.. . -lcr':ei r"oor het nicurve seizoen rrrcl
r:: rrqelloL'g onges.ijzigde selectie is: niet
.:.. ,<ken. scherp bhjven. l)at betekent: kanr-
-,' . r:l \\-i11en r.vorden er-r de beker pakken,"
'- ::.ii .'1e trainer/coach van de nunlner fi\:ee

-. : -i: -\-League er geen doekjes om.

-. 
--: de buitenrvereld is LanehenkelVollev

: ,..--llen rvel favoriet voor de titel.,,Met de

...r--i:gc elf spelers nroet je clat voor elkaar
:.-::.:-.11 boksen," ondelstreept Hensnta, die
r: ', op tu'ee belangrijke randvoonva:rrden.
..\,:.r: een jaar beschikken we over kracht-
.:- -.r11llitietrainer Hennie Bottenberg. Daar

-i :'-..rrtpsvcholoog Sandra rran Essen brjge-
-'r::::ir, Bovendien trainen we wekelijks per
,..--.. iin halfuur rneer."

Vorig seizoen had de Zu'o1se trainer/coach
te maken met veel nieuu,elingen, onder u'ie
trvee spelverdelers.,.Daar"on w21[en we
voorrrl c'lruk met hct l8lernmen van de auto-
nlatislllen in het teanr. De startpositie is dui-
dehjk arrders,rvant het te:rm is inuespeeld.'We

zijn nreteen specifiek technisch met de indi-
viduele spelers aan de slag gegaan zonder de

teanlprestatie te ondermij nen."

Terugblik
Hansrra ontkorut niet :ran een korte teruq-
blik op het slot vrn voris seizoen. ,,Het ver-
lies van de bekerfinale tesen Dvnamo rverkte
door op de prestlties rn de plav-otïs om her
karnpioenschap. Nesselande was toe aan een
hooÍdprijs en had zich volledig gefocust op
de serie om de titel. De Rotterdamrners
\varen er helemaal klaar voor, tenvijl r,vij de

drive nristen om noq eens boven onszelf r-rit

te strjgen. Je kunt nret een goed technisch
plan op voorhand heel veel regelen, nra;rr in
de s.edstnjd nloeten de spelers het toch zelf
doen."
De komst van de sportpsvcholoog moet de

selectie helpen meer resultaatgericht te wer-
ken. .Je leert daardoor noq scherper te
tbcussen op de belaner5ke zaken." M

L
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'Dat betekent:

kampioen willen woillen

en de heker pakken'

r

Profiel
Naam:
Woonplaats:
LeeÍtijd:
Beroep:

Henk Hansma
Zwolle
43 jaar
Accountmanager
D.O'C.STAP
Hoofcltrainer
Langhenkel Volley

Zwovok '81, eerste divisie
Kuipers ZwolTe /
Remote IT Zwolle,
eredivisie
OmniworldAlmere,
eredivisie
Nefit Orion,
eredivisie

Assistent-trainer
Landstede ZwolLe
HooÍiJtrainer Landstede
ZwolTe
Hoofcltrainer
D'O'C'STAP Orion /
LanghenkelVolley

Speler:

'87 -'90
'90 -'99

'99 -'00

'00 -'02

Tiainer:
'03 -'03

'03 -'04

'06 - heden
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Blad voor rnond
De student Commerciële Econonrie, Sport
en Marketing aan de Johan CrugÍï
Universiry in Amsterdam stond a1 langer op
het 15stje van technisch-manager Gerard
'Wesselink. De nieur,,'e1ing neemr geen blad
voor de mond. De nriddenman, die a1s 1'l-
jarige br.1 Sliedrecht Sport in de jeugdoplei-
dine begon, rnaar er nooit in Heren 1 speel-
de. rveet u,at hij r,vil. Dir roonr hij ntet de rake
opnrerking: ,Je grootste tegenstander benje
zelf ."

Als een echte prof zoekt hoofdblokkeerder
Van der Mark de fouten bij zichzelf. ,,Daar
kunje rvat aan doen. Ieder rveekend rnoetje
er stàan en scherp zijn. Het grootste {revaar
ligt nooit buiten de ploeg. Houd je a1s reai:-r

altijd aan gerlaakte aGpraken, zodat je in
ruoeil5ke siruatics elkaar geen veru rjren
hoeft te maken. Niets is vervelender dan
gerommel binnen de selectie."

VoUevba] is niet voor rretr ecn teàmsporr.
ben.rdrukt hij. ,,A1s alle spelers hun zaakjes

goed op orde hebben en hun eigen niveau
steeds verhogen, verhoogje ook het niveau
van het teanr. lJiteindelijk u,il je altijd i,vin-
nen? Atgelopen jaar rvas het voor D.O.C.
STAP Orion een seizoen van net niet."
Dan strijdvaardig: ,,Het is de bedoeling dir
seizoen de zaken u,'el af te maken. Dus, uit-
gaan van eigen kracht. Dat Nesselande en
Dvnarno op papier nrisschien rninder zijn
gervorden, is voor rnij niet relevant." {

,atr'

Bart-Jan van der Mark

Voorlopig voelt de 2.07 meter lange mid-
denrnan zich thuis in Doetinchenr. Daar
traint hij innriddels enkele telnrs r.an de vol-
levbalvelenisinq Lanehenkel Orion.
,,C)nrnir.r,or'ld lr,erd geleid lls een bedrrlf,
Dynamo was een soort sportbedlijf en hier is

het meer een topvereni ging.Zo voelt het tot
nu toe en dat is niet verkeerd."

ih1lg{,

Je grootste tegenstander ben je zelf
\Iet gemengde gevoelens kijkt nieuwe
hoofdblokkeerder Bart-Jan van der
)Iark (24) terug op de eerste weken in
Doetinchern. Een blessure dwong de
speler, die voor één -iaar tekende, een
reeks trainingen aan de zijlijn te blijven.
..Dat betreur ik, want ik was de afgelo-
pen seizoenen nooit geblesseerd."

L)r r'r iret geheel rsVan der Mark behoorhjk
:..,'1'cd.n. ,,Langhenkel Vo11ev is een ier-rke

:.o-{. I1r l-ret beein s'as her rvcl een stukje
.,.t.r.'ilrnrirI g zoeken. ntaar dc santenrverkir] g

zrr cr Lrehoorhjk in."
\ .rr ,ll M.rrk bc..'hotrrit z1n ovrr-\tJp \-Jn

S\- L)r'nanio Apeidoorn naar Langhenkel
\b11er- opnieulv a1s een uitdagine. ,,Ik heb
roi nu toe de neiging ovelal trvee jaar te blij-
r-en. I)ar qold voor zou.el Omniu.orld als

l)Z Dvn.rnro. Ik u-il nte in I)oetrncl-reu-r
r-rrtlet'ortru ikkele n, zoc-iar ik vcrvolgens nl:rr
het l.urrenland kur.''

ffi*

i
.;re

Smsje van Blangé . . .
Bart-Jan van der Mark bewaart als 27-
voudig international weinig goede her-
inneringen aan afgelopen zonrer.
Hij kreeg speeltijd in Oranje bij deWK-
voorronde en World Leagueduels in
Nederland tegen deVS en China.,,Tel-
kens als blokwissel,"voegt hij toeYoor de
beslissende WK-kwalifi catie in Bulgarije,
waar Nederland werd uitgeschakeld,
werd Bart-Jan niet opgeroepen.
Het siert Van der Mark dat hij als echte
prof niet zeurde. De wijze waarop
bondscoach tslangé hem passeerde ver-
dient geen schoonheidsprljs. Dat ging
middels een smsje ...

w
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Algerneen directeur
Jan Langhenkel

en zoon
Hans Langhenkel

Gedreven en enthousiast.

Jan Langhenkel (69) wisselt aan de
grote tafel in zijn kantoor zakelijke

inforrnatie af rnet kwinkslagen.
,,Naarnsb ekendheid vergroten.

Daarnaast ervaren wij de contacten
rnet het volleybal als erg leuk."
De algemeen directeur van De

Langhenkel Groep meldt kort en
krachtig het tweeledig doel van de

vijf ari ge overeenkorr:rst als

hoofdpartner rnet Langhenkel Volley.

=. ..,:-

= t'

blijven,Gewoon doen, nuchter ÍnÉ
-J.ur L.tnrrhcnkcl xrclt zich lltrld goed b5

z:rkenrlocn op de lanuele ternrijn.Mct cle vol-
lelbalclr-rb Lanchenkel HEC rn zijn u"oon-
pl:rats Heercle is het al net zo..,A11e l8(lleden
r-an die verenigins staken u.e als hootdspon-
sor voriq jaar b5 het 10-jarie jr-rbiler-ul in
nicus'c sportklecling. We z1n r-:rn p1:rn onr de

sponsolinq r,:rtt t'lie chrb nog zckcl rien jrrrrr

!ooft te zettcrt."

De lir* naar Doetinchem u,olclt snei qeleqd.

..Toen onze er-u'eLkne-nrer Henk Hansnr:r

trainer/coach b5 Orion r.verd, zijn s-rj iret
topr-o1levbal in Doetincheln gaan volqen.
Het viel ons op dat dc- chrb vr:ij onderne
nlL-nc1 o\rerk\\.ar11 en een dLriclelijke interitre
Lritstr-rllclc.I)ie t\\'e c colrponenten delcrr n rj

nrct C)r'ion."

Moordend tenlpo
Zoon Hans Lrrnghenkel hrtl :r.ul'ankclrjk
hclenraal niets nret voilevl.r1. Tijclens een

bezock aan Doetirichenr r:Lakte cle adjunct-
directeur b5 de s-edstrijd r-:rn D O C STÀP
Orron teqen Piet Zoonrersi'L) oncler cle

irt,lrrrk. ..lk .1.r. lrr:.'c ,/icr crn l..rrrrJrjc , rr Jc
g:ut \\'eer nrlr hlris. M:r.rr hct tcnlpo \\'ils zo

trtoortlenr'l cn r'r-u'crd zr> her-cl qe sl.tqcl cl:rt tk
u)ctecl) onr \\':rs.Ik bcseftc tlet c1k nrc>nrcnt irr

eerr vollevlr:rlu'cclstrr..1rl r-:ur bel.rnq rs." zeqt

Hans clie ook :ran taÍè1 zit. -fan L.rnqhenkel
vult :r:rn: ..\{,'e h:rclclen snel in de q:Lten d:rt er

een goed bestuul en een goecle dilecreur :ran

de leidrng sraan. zodat §-e het ver:ut§.oord
vonclt'n onr r-ijf jlrrr hooidp:rrtnel le \\,or-
clcn."

Relatietrouw
,,Ook De Langhenkel Groep houdt v;rn

langere tennijn.De Langhenkel Groep is:.
tietrourv en wil opbor-r\yen en net als Or
de beste zijn.Je moet het lefhebben om e:

hooÍdpartner in te stappen en hopen da.

succes uitrolt. Of r,ve kampioen rvillerr u-

den? Natr-rr-rrl5k Het liefst zo vaak moqe,-

en a1s het enigszins kan ook de beker pakk.
'We bh;ven echter rlet beide benen op

grond," herhaalt Jan Lar-rghenkel enk.
ma1en. ,,Net a1s de volleybalmensen
Doetinchem."

De directeur van het zeshoofdig mana:
ment ziet De Lar-rghenkel Groep a1s 'een r--
hlk bedr5f. ,,Geu,oon doen, nuchter blijve:
'We noeten het hebben van kwalitert
inzet. Ook wi1len u,e een topprestatie 1e-

ren, binding met de klant en met het vo1l.

bal in Doetinchenr."

Jan Langhenkel is b15 met de nieur,ve n:,..

Langhenkel Vo11ey.,,Die naam geeft ons c

velplichtingen. Vanda:rr die verbintenis '.

vijfjaar. Hien-rit spreekt een rvederzijds i'.
trou.ten."

Blauwe en Rode Brigades rukken op
De volleybalsuppolters in Doetinchem kon-
den afgelopen seizoen genieten lan de Rode
Brigade.

Vooral de rvave kreeg een eigen plek op de

tribune. Dat gebeurde onder leiding van

Johan van Loon, voorzitter van volleybalve-

reniging Langhenkel HEC uit Heerde.

Dit seizoen rvordt het in sporthal
Rozengaarde een nog groter spektakel. De
volleybalvereniging Langhenkel Orion za1

de Doetinchemse nlannenploeg in de A-
League nanehjk gaan :ranmoedigen a1s de

Blauwe Brigade.

,,'We z5n benieur,vd of beide brigades

Rozenqarrde op de kop krijsen." geniet

J:rn Lenirhenkel als reselm:rtige bezoeker

vln clc u eclstrrjclen :rl v:rn tle r«ror prct.

]
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Langhenkel steunt Song & Dance
De Langhenkel Groep manifesteert zich als Song & Dance, waarvan de

sponsor niet alleen op volleybalgebied, maar school een kleine 200 leer-
ondersteunt ook Song & Dance, de lingen telt en de academie die

Àcademie voor Musicalthearer en de rrvee jaar geleden is gestart zo'n

\ 1Lr.i,' rlschool in Zri olle.

L)n.lcr leidirrg van Ria Spaaij is Song &
i).nte al jaren dé toon.rangevende musical-

.. ]oo1 \'an Noord/Oost en Midden
\;Jerland.Jan Langhenkel raakte door zijn
':..uu-betlokken bg de musicahvereld. ,.Àl
- raal bezoek ik met veel plezier de uin'oe-
:r::gen in Zt;oll-e.Ze timr-neren geu,eldig aan

ie u-eg en rvillen op korte termijn van de aca-
j.r:rie een erkende hbo-opleicling maken.

1)rn knnnen de studenten gebruik rraken
,.'.in .1e erkende str-rdiefinanciering"

De Lrnghenkel Groep is nauu,betrokken bij

vijftien studenten. Dit aantal u,i1

Song & Dance uitbouu,en.

,,Wij sponsoren de ac:rdernie

fors. Voor meisjes rnet talent

en zonder geld voor de studie

zoeken we sponsoren die hun
Iesgeld rvillen berelen .E-r zln
nu al vijf sponsors, maar meer

is zeer rve1kom," aldr-rs een

u,ervende directeur.

Informatie:
www. songanddance.nl

Às het aan Jan Langhenkei 1igt, verovert

Langhenkel Matching op korte termijn
Oost-Nederland. ,,Met de recessie op z'n

diepst zijn wij gestart met de uitzendpoot
Langhenkel Matching. Daarmee u'i11en w'e

voor de hele breedte van het bedrijfsleven

het jr-riste personeel leveren," aldus de

directeur die na Zrvolle plannen heeft voor
een vestiging in Doetincheln.

De Langhenkel Groep bestaat in 2010

nvintig jaar. Het bedr5f heeft zo'n 280

rl,erknenler:s, r,an rvie er 230 urolden

gedetacheerd a1s specialist op diverse

terreinen in verschillende sectoren.
Darronder vallen genreenten. provirrcies.

u,aterschappen, rijksoverheid en non-
profitorganisaties.

Het bedrijf zet beleidsmederverkers,
projectleiders. juristen en irrrcrim-nranrgel's

in op het gebied van VROM. B5 de

gemeentelijke diensten'Werk, Inkomen en

Zorg plaatst Langhenkel klantmanagers,

juristen, beleidsmedewerkers en interim-
managers.

Langhenkel Opleiding & Tiaining schoolt
jaarlijks ruim 3.000 personen (bij),
nerendeels aíkomstig van bovengenoernde

diensten. Ook de eigen mensen rvorden

permanent door Opleiding & Training
opgeleid cn bij geschoold.

beide beneÍr op de grond
Uitzendpoot
-)- L:rnql-renkel Groep ondervindt rveinis
:r::rie l van de econonusche neergar-rg. ,.Wij
:--:r zelts in april begonnen met Langhenkel

-\I..rchine. een nieus,e uitzendpoot binnen
.' : -. b e dr5 i-.'We rvillen breder rvorden en lich-
::rr ons hierbrj met nf,1re op het bedrijtsle-
'.::r. ()p beicle tl'onten lrotrden r,r.e cle krvrli-
::-: hooq in hct vlanclel."

:i;: bcrlrrjf toont zich nr:ratschappeh;k

:-:':rtrkken door jaarlijks eetr deel van de
'.' ,ilsr re besteden àan rna2ltschàppelijke doe-

=:r :n sponsoring. ,.ik r.ind dat dit geu-oon

-:r,.rL-t. Dat is onze verantrvoordelijkheicl."
r j-t,T.ul L:inehenkel.

1): .irrecteur \\'et:t nre:lr rl tc qoecl clrrt qoecle

. . 1: - rt\\ ( r'kir):I cr'rt k\\ c'tic \'.llr \'(t'troU\\ crl

i,. ..\\! hebben een I'rele platte organis:rtie.
r'.-,r.rrin ile medeu.elkers centraal st:ran: zij
zitn het r-isitekaaltje van ons bedr5f.
Uire inde[jk draait het om krvalireit!" {

Langhenkel Matching wil Oost-Nederland veroveren
Met het Kennisst'steenr en de boeken die

Opleiding en Training schlijft rvorden

professionals in het gehele land bereikt.

,,Dankzij deze kennisondersteunins hebben

onze mensen een bhjr.ende \roorsprong op

lndcre plofessronals," zegtJ:rn Langhenkel.
Me t eep:rste trots:,.O&T is onze b:rsisl"

I::. LANGHENI(EL
De Langhenkel Groep
Detachering 'Advies Opleiding en

tr:rining' Interim-managelnent

Vestiging Zwolle
Postbus 40127
800,1 DC Zlvolle
Tei.: 038-,1677200

Fax:038-1677222

Vestiging Rosmalen
Stationsplein 3e

52,+1 GN Rosnralen
Tel.: 073-523i 1 1 1

Fax: 073-5220645
umu'.1anghenke1. n1

info@1anghenke1.n1

PRESENTATIEGIDS 20O9 / 2AIO LANGHENKEL VOLLEY



Aden Tutton geeft Langhenkel internationaal tintje

'§U'e weten

I
wat ons te doen staat
Waar het Nederlands tean-r afgelopen zolrrer
in Bulgarije de kwalificatie zag mislukken,
plaat.re Austr.rlië zich wel voor. het WK v.rn
2010 in Italië. Het welslagen van die missie
ku'am mede op naam van Aden Ïltton,
libero van Langhenkel Volley.

Terw5i de selectie van de Doetinchertrse
ploeg halfaugustus in Rozengaarde de voor-
bereiding van het nieuwe seizoen begon,
genootTirrton (24) in China na van her suc_
ces. Dorvn lJnder versloeg India enThailand
met 3-0, maar ging voor veel publiek tegen
China met 3-1 het schip in. Beide land.rr.,.._
kregen daarmee het toegangsbewijs voor het'WK.Tutton 

eindigde als rweede op het lijstje
'beste libero', na zijn Incliase collega.

In Europa en met narne Nederland rvordt in
voileybalkringen allang nier meer geksche_
rend gesproken over het spelniveau in het
Verre Oosten.Vooral Australië maakte grote
sprongen voonvaarts. Tutton's nationale for_
matie steeg binnen een jaar van de 27ste naar
de 11e plaats op deWorld Ranking. De 25ste
positie van Neder-land sreekt daar enisszins
schril bij af.

..Orrze intcrnationalr gingen ervaring
opdoen b5 clubs in de Europese competi_
ties," verklaart Tutton het succes na zijn
terugkeer in Doetinchem.Vier;aar maakt hij
nu deel uit van de nationale selectie, maar dit
seizoen voor het eerst als vaste libero. ,,Het
lag voor de hand dat ik zou gaan vollevballen,
nrijn vader speelde tien jaar lang als setter in
hetAustralische nationale tearl. De colnpe_
titie is er minder sterk, het beachvollerrbal is
Delangl'!ker.

B5 LanghenkelVollev ontr,vikkelt Aden zich
vcrdcr rrls lrbero...Het is eer: :lrrrcnspcl. dc
organisatie van het tealn, de passing, verdedi_
ging.Als captain van her achtervelcl moet 1k
me laten horen."
Dit seizoen u,i1 h5 de universitaire sport_
opleiding Hurnan Mor.ement afroncien. ,,Ik
deed dat twee jaar op de universiteit in
Ansu-alië en gl nlr verder via internet. Er
lrloeten nloluenten ztjn dat je het vollevbaj
even nlet rust kunt laterr ,,

AdenTutton rvas er de u,eken voor de com_
petitiestart nog e\,-en tussenuit. In Manilla op
de Filippr.lnen verdedigde Australië de
Aziatische titel die her re:rm in 2007 rvon.
Tot slot de A-League. ,,lk ga tevoren niet
lopen rondschreeus,en dlt Lanchenkel
Vollev kanrpioen u.orcjr of de beker u.int,
nràar we weten wat ons te doen staat.,,Het
ontgailt zijn gesprekparrners ntet dat.Ar,rssie,
b5 het urtspreken van het \.oornemen ergi
vastberaden kijkt ... §I

{

il
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Vra het Spaanse Zxagozaku.anr i-rij drie jaar
seleden bij her DeenseA:rrhus terecht.,,Her
was voor libero's moeihjk in Elrr.opa rraste
qr-oncl oncler clc- voct te krrlgcn. nrarr het
niveau in I)enerl:rrken vic-l niet tL-gen.,,zeqt
'Tuts'zoals l-r5 ook rvordt gcnoerrrc-l. Na een
Saar bij cie Portugese topclub Castello de
Maira ('een flinke cornpetitre. te r.er.gelijken
n'ret hier') arrivec-rde hij vorig jaar in
Doetinchenr.,,Mijn lanclgenoor Àncjrew
(lrant clie hier ook spcelde, gafer hooq over
op. Het is ook lllcrna:rl goe d ge reec1c1.',
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Leo Groeneveld terug van weggeweest

[,.-, r %

i \>{

Groeneveld is een groot voorstander van een

sportpsvcholoog bij Langhenkel Volley.,,Br.1

de vrourven van Longa hadden rve al een

mental-coach en dat voegde duidelijk iets

toe. De bekerfinale in Den Bosch tegen
Pollux u,onnen rl,'e indertijd door het nren-
tale aspect."

In het algemeen s.ordt volgens Groeneveld
nu veel professionelel omgegaan met de

arbeid-rust-verhouding van de spelers. ,,ln
de jaren tachtig u,erkte en studeerde je
overdaq en trainde je in de naniddag en 's

avonds. Ik herinner nle een Argentijn, zo'n
type fbtomodel, die overdas zr.vare palen

rloest slepen in een r.lzergieter5 en kapot op
de training verscheen. Hr.1 had nog nooit
gewerkt."

Bervust tekende Groeneveld bij Langhenkel
Volley voor één seizoen. ,,Ook voor mij,"
gliurlacht directeur vln het bedr5f Lesli uit
Lichtenvoorde, ,,geldt dat de verhoudins
arbeid - rust belangnjk is." ,4I

lnL

l
*
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Voorwaarde voor succes :
wederzijds respect

§àr een verschil. tn 1984 ging Leo
Groeneveld als broekie van 32 voor
nr-ee seizoenen aan de slag als trai-
ner coach bij het toenrnalige Ubbink/
Orion. De overstap van derde divisie-
club Bovo naar de Doetinchemse
grootrnacht viel hern rnee.'Je hikt even
tegen bekende namen als Pim Raterink
en aanvoerder Gerard Wesselink aan,
maar ik voel me snel geaccepteerd", rea-
geerde hij een kwart eeuw geleden.

::: --.n!:rct tussen Groener-e1d enWesselink

- - :- - :r.rrlien niet r.er1oren., Jaarlij ks ontrno e-
:::- '.'. 3 e lkaàr enkele lnalen en clan praten u.e

, .- .:-Jus Leo Groeneveld 23 jaar later. Het is
r'.-:i',-i11\'order15k dat Gerard Wesselink als

..--.-:r:).h nlanager van het huidiee
.:'-=l:nkel \roilev onlangs contact opnam

:--:, G:oeneveld toen de íunctie van assis-

.:r-:-::r1nel'vacant urerd na het vertrek tan
i:.:--' Denkers.

-.. ::;r uelisu.aar 57 jaar en bijna voor de

:'. :: j: keer opa, r'naar er viel r-net mij te pra-
:.,- Is i.reb er goed over nasedacht of ik de

-.:---r-.ite assistent zor zljn. F{enk Hansma
''.'- 1. i-n meer'belegen'wpe a1s klankbold.
:r--- -. een open jongen en geen dominant
::-::: iie de eerste viool rvil spelen hoeu,el
:..::i il.tuurlijk u,el eindverantrvoordelijk
,, \-: :nkele tlainingen had ik het gevoel dat

-\ :r-:-':r ertje t'e1 ks,ijt kon brj deze groep die
,::: -:erqierig en ambitieus is."

Vorig seizoen zag hij het team vanafde tri-
bune a1s'een totaalplaatle'. ,,Ik proetëe meer
de sÈer. Nu komen hele andere aspecten aan

de orde, het technische, tactische en mentale
gedeelte. Voorrvaarde voor tuj b15ft dat .1e

alleen succes kunt hebben als je elkaar res-

Pecteert."

Leo Groeneveld raakte de ai-qelopen jaren
het contact rnet het topvolleybal niet geheel

kir'5t. H5 maakte een invalbeurt bij de vrou-
wen van Alterno in Apeldoorn die h5 in de

eredivisie hield. ,,Na het voortijdige r.,ertrek

r,'an Pierre Mathieu b5 Longa heb ik ze in
Li chtenvoorde tij deh3 k eeholpen. D eze er\r:l-

ringen snraakten naar rneel."
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,,De proÈssionele alnpak bij her terrm lvordt
steeds beter. Dat spreekt rne a:ln. Het is een
leuke ploeg. die veel voor elkaar over heeft.
Daarnaast rvil je je maatschappelijk ontrvik-
kelen. Ik speelde in Frankfr.rrt. dat rr.as eerste
Bundesliga, rnaar niet a11es ging er vàn een
leien dak-je. Allerlei ;rfspraken u-erden niet
rugekonren, het salaris krv:rnr vaak te 1aat.

Ilelanelijk rvirs ook cl:rt ik rrr'n studie ."viIde

afionden. In I)oetinchenr k:rn rk zorvel met
rn'n stuclie als nret topvolleybal bereiken w.at
ik in nr'n hoold heb."

Posthuma heeft b5 Sport & Beu.egen ingezer
op Managerrent. Of dat uiteindelijk leidt tot
een loopbaan op het sportieve rl:rk of in het
bedrijfsler.en \\'cer hjj nos niet.'Wel is het
naclrukkclijk z5n bedoelins onr binnen de
Lanshenkei Vol1ev-organisiltic de thc-orie
van z'n studie op enieerlei rvijze in de prak-
tijk re breneelr.

,,lk rvil nlet lnijn opleidine iets brj de :.
gaan doen.'Wat r,veet ik uo5; niet. Mis-scl: ,

iets brj de activiteiten rond de u,edstll...
Vollevbal is een teanrsport, die ervarins --,
ik. De organisatie om ons team heen r.
zrjn beurt ook r,veer een team."

Posthuma woont rner triendin Stephani-
Doetinchenr. Hij studeerr 's ochtends. u... '

dool hrj zich 's r-niclclacs heleuraal op L:: -
henkr-l Volley karr richten. .,M'n lesror...
op ht't Gr.r.r(. hrtp Collc*c is r.rngcp.r.r
de traininestijden. Kijk, dat is een van de r',-
beelden van professionahserins. Langhei ,,
Vo1lev creëert, in dit geval rrret dank aan ,

GraaGchap Co11ege. optimale omstandrs:,
den om topsport te bedrijven."
Voor Mark Posthunra rvordt het een.jaar -.

de u,aarheid. De rvisselspeler van vorig ,. -

zoen u,il nreer in hc.t r.eld staan en een \.:.'
pla:rts veroveren. H5 geeft hooc op van de -

lectiviteit bir-rnen het team. ,,Dat is r.:--
klacht. Daarvan ntoeten u,e het hebben . E:
een enornre opofferingsgezrndheid."

Posthuma vindt niet dat de venvachtinqe :'.

hooe gespannen zrjn. ,,lk u.eet dat ons ..
koppositie u.oldt roeqedicht, dat we ir-, -

schien rvel nreedoen onr de titel. Als coi-.
tief urogen r.ve clie rrr-nbitie koesteren. \1,-'
lve zullen elke rvedstr-ijcl voor honderd p-
cent nloeten gaan, ook als het tegei -
Gelukkig kunnen we elkaar altijd op inze: .
velantrvoordelijkheid aanspreken." ;l

M' n iniliuiiluele bij ilrage leueyen

aan ile heste teamprcstatie tot nu toe,

Du s, een k ampi o ens chap.

i,I
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Mark Posthurna

Studie
en volleybal

ideale
coÍnbinatie

Passer,/loper Mark Posthurna (25) zit
in z'n laatste jaar van de opleiding

Sport & Bewegen aan het Graafschap
College. De cornbinatie studie en top-

volleybal bepaalde een seizoen gele-
den mede z'n kguze voor de

Doetinchemse club,

\
I
i ,l I ,.GtIl:
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Herinner je Gisteren
Droom uan Morgen
En LeefVanilaag !

Ik wil zó belangrijk
voor het team zijn, ilat we

met elkau kampioen worden.

"{;tJr!l{ I
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Joost
Joosten

Woonpla:rts: Cuijk
Leeftijtl: 29 jaar (05-0tl-19tt0)
Lengte: 1,94 nreter
Positic: Spelverdcler
Opleiding: sportleider
CIOS,Alnhem
VereniEinqen:
VoCasa Nijnregen

Landstede Zwolle
ORTEC ll..Nesselande
Martinus Anrstelveen
Arago ele Sète (Frankrijk)
D'O'C'STAP Orion
Langhenkel Volley

!
$NGIí\EL

Sander
Sikking

Woonplaats: l)oesbr:rg
Leeftijd: 29 jaar (09-05-19ttt))
Lengte: 2,'14 r.netr.r

ll eroep ; Afilelin gpcheí
Super de Boeq Warnsveld
Verenigingen:
WSV Warnsveltl
I)evolco'tJ8 f)eventer
l)'O'C'STAP Orion
Langhenkel Volley

I,Ï :
i ygctrq4

Joris
Marcelis

Woonplaats: Arnhen-r
Leeftijd: 24 jur (10-1,2-1984)
Lengte: 2,11 nreter
Positie: Diagonaal
Opleiding: Sport,
Gezorrdheid en Managenrent
HAN, Nijrnegen
Verenigingen:
Toesj Heteren
f)ovol l)odewaard
Toesj Hetererr
VCVVeenendaal
SSS Barneveld
D'O'C'STAP Orion
LanghenkelVolley
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'Klusje'
voor analist
Bas Ernst
Het is een bekend gegeven.
\\'ie regelmatig gaat kijken bij het
r ollevbal, loopt de kans gestrikt te
u'orden als vrijwilliger. Het overkwarn
Bas Ernst (34) twee jaar geleden in
sporthal Rozengaarde bij een duel
van Heren 1.

i-1.'. rn het verlcclen actiefbij de Olion3er-rgd,
'.'..i.j benrrlcrcl cloor Gerrrd Wesselink. I)e
:r.hnisch-nranrqcr vrocq of hrj d:rta-:rn:rlist
,... il.le rvorden. De Ner.obo rrcp het fleno-
::i'.1r ir1 het leven bij de invoerins r"an cle A-
L:.-ut'. Een ruali.r lcgt voor zr..1n erucn tr.rnr
:-: s-edstrijdgege\-ens vast betretlènde serr.i-
--.. Llàss. aanr,-al, biok en spelverdeling. Dre
-: -:.rr nratie rvordt statrstisch eepresenteerd.
,. j:r' te rrn kan d;r:rrdoor eigen fouten rnalv-
irr'ir) c11 clc'statistieken cebrlriken brj de voor-
:'.r'iiJins op de roleendc u,cclstrijd. Het
-.-::rndehjk doel is het spelpeil van cle A-
- : rSu e ll:lar e en hoeer pl:rn te tillen.

.l: rnibrmatie van de arralist is direct bruik-
i'...r'in de rvedstrijd. Bas Ernst benut daartoe
-r. i'erbinding tussen zijn laptop en die yan

,r ; ..)\i\terlt-coach. De'bank' kan rneteen han-
,r- rrttl optreclen door bijvoorbeeld in een
::::r j ollt clc' tacriek te rvijziqen. ,,Het ge'hccl
'.,.;r'kr crq positicf-." s'eet Llas. ,Je nrr;rkr voor
-:.: . oach zrken inzichtelSk clie je vanaf de zij-
-:, :r niet ziet."

Ook u,ordt infornutie voor de echte lieÈ
hebber r-astgelegd op de rvebsite
Vollevb alstatistieken (rvl..,r, r,ollevbalstatis-
tieken.nl). Het hele seizoen is de klassering
van de favorrete speler ofspeelster in het klas-
senrent r-ool beste serveerder. :ranvaller of
blokkeeldel zichtbaar.
Bes Err-rst, business :rnllist fin:rnce brj 13eter
Horen in l)ocsburg, hccft ook in zijn ilelde
seizoen :rls vollevbrrl-analist rl'eer" te rnaken
nret de It;rliranse sofir,vare die ORTEC op de
rnarkt brengt. De van oorspror)q uit de bas-
ketbalu.ereld atkomstige techniek heeft voor
Bas nog rveinig geheimen.
Zrjn deskr-rndigheid viel ook de Nevobo op.
De bond benaderde hern toen de vaste analist
\ Jlt (l( L)1',lrUcVl'utl\\r'tt b.'qi:t zrrttter .ftrptc.
,,Zc u.ilclen lre tot de Oh'nrpische Spelen
van 201f ;rls r.:rste :rn:rlist. Leuke uitdaqing,
m:rar niet te conrbineren nret nrSr-r daeehjks
rverk."

Het bleef bij een eennralis optreden. In3uni
ging 13as halsoverkop nree naar Rusland r.oor
het toernooi om de Boris Jeltsin Cup. ,,ik
had toch vakantie en dan s1a.1e zo'n uitnodi-
ging niet af."
Van het optreden met bondscoach Avrtal
Selinser u.erd Bas ,.p.1 urijzer. ,,Kleine
accennerschillen tussen nlannen- en vrou-
u.envollcvbal r,verden erg duidel5k, zoals de
l.r:rqr'rc :'.rll)'s en {rotcrc r-.tri.ttic in setprrn-

ten."
Bas venvacht met Langhenkel Vollev een
mooi seizoen. Grappend: ,,Er r'vacht rne toch
weer een klusje van een kleine veertig §;ed-
strijden." 'l

Ik wil strijilen
om het kampioenschap.

Supp or terc uan Ldnghenkel Volley,
kom naar Rozengaarde.Jullie steun

kunnen we goed gebruiken.
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Ago, quod ago.
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Bart-Jan
van der Mark

Woonplarts: OudAlblas
Leeftijd: 24 jrar (20-05-1985)
Lengte: 2,07 rneter

Opleiding: Commerciële
Economie, Sport en
Marketing

AA-Drink Capelle
Ornniworld Almere

LanghenkelVolley

'Wouter
Klapwijk

Woonplaats: Zwolle
Leeftijd: 26 jaer (22-08-1983)
Lengte: 2,00 meter
Positie: Middenblokkeerder

Mark Rinze
Posthurna

Woonplaats: Doetinchem
Leeftijd: 25 jaar (29-08-1984)
Lengte: 2,02 meter

ROC Graa&chap College,
Doetinchem
Verenigingen:
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Sportpsycholoog
Sandra van Essen

,,Hier st:rat een sLlperteànr, nlaar je bent er:

niet :rlleen nret die constaterinq. De jongens
nroeten het ook r.r,aarm;rken."

Zelfr,-ertrouu,en gebaseerd op zelfkennis is

één van de basiselernenten vool'een mentaal
sterke p1oeg. ,,Als het conditioneel en tech-
nisch/tactisch goed zit, moet het ook tussen

de oren kloppen. Voordeel \:an een te.rnl
boven een individuele sporter is dat je veel
voor elk:rar knnt betekenen."

Uit de sessies in de voorbereiding op de cour-
petitie konlt Langhenkel Vollev naar voren
a1s gretig en sLlpergemotiveerd. ,.Maar: elke
speiel heeft rvel eens een mindere dag en de

een heeft meer last van u.edstrrjdspanning
dan een ander. Op ment:ral gebied kunje ech*
ter vaardigheden ontu,ikkelen s,aardoor je
sanrcn be tcr en sterker u,'orc1t."

Zehkennis. :urclers gezegd hoe steek ik in
elkaar, s'rt kan bij mij beter. s'at betekc'nt dit
voor het team. \\,ilt rvillen s-e rnet elkaar
bereiken, hoe communiceren s'e. hoe zit het
met de concentratie. is a11es goed aan het
tliuisfront. het zljn zo rl''at zaken die de revue
passeren trjdens de vaak langer dan drie uur
durencle rvorkshops. Met maar één doelstel-
1ing: .,Het beste uitjezelfl'ralen."

Sandra M. r,an Essen (-l-{), rioonplaats
Leusden. is sinds 1991 actief in het ment:rai
begeleiden van sporters. Ze heeft een sport-
verleden op nationàa1 niveau. maar rvel in
trvee rvelelden die nrijlenr.er uit elkaar lig-
gen: atletiek (800 mJoopster') en schaken
('nraar, clat rvas br.1 de jeugd').

De ltletiek §':rs leiteltjk cie oplrairt naar hrar
str-rdie spoltps,vchologie. Ze ks.anr r.eel voor-
beelden tegen van sporters die blokkeerden
op het beshssende moment.

,,Dan vraaeje.le af hoe dat konrt.Voor'1e :.,

\\'eet is het je studie en lvordt het je berc'..
Ze ltep stage b5 Peter Blitz, de e::.'
Nederlandse sportpsvcholoog, en studee :.
aan de Sporthochschule in Keu-.
Zc hee[t jarenlange ervaring mct nrcr:..
begeleiding van sporters in de meest uite -: -

loperrde categorieër'r. Bekende namen :,:
pen haar hulp inmiddels in. Op haar l-eb..'
vertelt een aantal zelfzijn verhaal.

Als buitenstaander brj volleybal z:rl ze n':
zeegen'het nroet zus ofzo.'
..Nee, dat moet uit het team zelf konrer:
karr nier nreer drn dirrgen arngeven e:t .:

moeten lve het sarlen over hebben.Volie.. .

is een sport rva:rrbrj je hard rnoet u.erket:.
r'noet hebben en veel r-oor elkaar o\rer t:l
hebben.Enje n)oet ic'urand hebben die :ri .,
ren over dode momenten heen helpt en z.:-
,,En nu de beuk erinl" I

Volleyballen en genieten met
uriendin lrma, Jamilie en urienilen.

Het beste
uit jezelf halen
Sandra van Essen is sportpsycholoog.

Ze is dit seizoen betrokken bij
Langhenkel Volley.

Het past in de elk seizoen
professioneler wordende begeleiding

rond het eerste herentearn.
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Naast het uolleybal
óók tijd voor het gezin.

Goede wijn rijpt met de jaren.
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Justin
Sornbroek

Woonplaats: Apeldoorn
Leeftijd: 3() jaar (1 5-02-1979)
Lengte: 1,99 nreter
Positie: Passer/loper
Ileroep: ISeweginpa goog

Apeldoorn
Verenigingen:
C)ompaen Oostzaan
AMVJ Arnstelveen

Langhenkel Volley

Harrnen
Arendshorst

Woonplaats: Apeldoorn
Leeftijd: 27 jmr (16-06-1982)
Lengte: 2,00 rneter
Positie: I)iagonaal
Beroep: Marketing &
Communicatie l)eventer
Verenigingen:

Bas
Hellinga

Woonplaats: Utrecht
Leeftijd: 33 jaar (l 9-05-197ír)
Lengte: I,90 meter
Positie: Passer/lopcr
Ileroep: 1)ocent Biologie
Universiteit Utrecht
Verenigingen:
Orion
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'Wat een
werklust
toont dit tearn
llet zweet druipt van de gezichten en
het evenwicht is wankel. Het decor is
sporthal Rozengaarde op een broeie-
rige rnaandagmiddag in septernber.
..Toe rnaar jongens! Dat rechterbeen
nog iets verder naar voren, rtraar blijf in
balans! Goed zo!Voel de weerstand...!"

Er moeten momenten zijn dat je
het uolleybal euen met rust laat

C onclitietrarner F{c'nnic lJ ottcnbers (60) er-r

z'n assistentJack Ilelt (38) laten cr qeen sras
over groeic'r-r. De voorbereidrng op de com-
peutie is in r.o11e gaug. De jongens voelen elk
beproeÍd spiertje in hun lichaam. maar
LanghenkelVollev bhjft strafrn het gehd en
. . overeind. Zij het sonls met kunst- en
vliegu.erk. Een enkelin g smokkelt.

Tniner-co:rch Henk Hlnsnra (.13) k:rn een
rrlirnlach niet ouderclrnkken:,,Ge1ukkig
hoef ik niet meer aan de bak. Ik ben tot nr'n
36sre als speler cloorgegaan,lrlaar ik vraag me
rf ot'ik brj dir.oort rrrirtingcrt noq n)ec zou
kunnen. Dat begin vrn een buikje rnoet er
màal op een andere manier ai."

Conditietrainer Hennie Bottenberg rs goed
te spreken over de fysieke conditie van de

.jongcns van Henk Hrnsnra. Ze hebben cle

vakantieperrocle goccl doorst:ran. l)e nrees-
ten zijn topÍ-it. een enkelinq hee[t een aan-
gelrast program. Na de stlek-, bLrie- en stabi-
liteitsoeÈnineen in staande positie gaan de
knieën op de grond. En dan: ,,Opdrr.rkken
helen ! " Ofrvel: enkele pittige pr-rsh-ups.

W.rr hc{ort nrct ccn lont, ri.rrnrirrq up-
loop,rcti'ttinq rrct klcut.r.l\r1)r)q(ljc\. SJ.lt
lanqza,rtn zrcl'rtbl:rr een :rrnshq op hct
lichrraur plegcn. Mr:u' cr is ook een autonlil-
tisch halt. Niets s'ordt eeforceerd, oln blessu-
res te voorkomen. Er rvorden alleen grenzen
verlegd.

LanghenkelVollev is dit seizoen niet'Onder-
weg nàar Morgerr',1naar naal'beter, beter en
nos betcr. A11es l,at LanghenkelVollev he et
u'il nllr dc absolute Ncderlandse top.
I)e conclitietrrining is volqens vlkternten
een algemcne ketentrainins. gekoppeld :ran

sportspecifi eke situatie.

Ët
rL".-..í

Henttit Bottenlterg errJack Belt

,,Vernieurvend," aldus Bottenllerq,,,orrd:rt
u,e dc ketenfi'lining latcn nitnronden ir vol
le,vb;r1;rcl-rtige voLrnerr." [Jithouclinssver
nroselr en krlcht. in het bijzonder sprorrg-
kr:acht zijn airn elkarr gelinkt en lopen a1s een
rode draacl door de bladzijden oefenstof
heen. Brjvoorbeeld springen met en zondel
belasting e'n een kniebuiging in a1le variaties.
Alertheid en reactie, dus r.eeh-u1dig trainen
op reacticve rmoeen, zijn de doelqerichte a:rn-
,,rullrng. L):rn Irog oclcncn rnet cle h:rlters. l)e
cen k:rrr rrrcer rl:ur c1c :u'rclcr.Aanpassen is het
dcvie s en nooit nreer-cinn je alnkln.

Wie de training b5s-oont raakt in de ban vrn
het bloedserieuze karakter. Op het eind
rvordt het zorvaar'spielerisch. Er.en tijd voor
een geintje als ontsp:rnning.,,Het is een hele
goeie uloep. Mentaal superstcrk en rnet een
ongelooflijke rverklust," zest Hennie Ilot-
lcnbelq. ,,lk eis heel vccl \,;tlr ze. Daanoor
ben ik inqehuulcl. Mlar . . . , rk u'i1 ook nr'n
u,aarderins uitspreken. Met een qroep die zo

selrloti\.cel'd is, is het heel prettig rverken." I

Ouilerlijk huis uerlaten,
inArnhem op kamers:
ga nog beter presteren

LANGHENKEL \/OTLEY

ANGHEi\IIt

LÀN(I]ENE

Conditietrainers
Hennie Bottenberg en

Jack Belt zijn tevreden

t-.l

Aden
Tutton

Woonplaats: Doetinchem
Leeftijd: 24 jaar (06-12-1984)
Lengte: 1,83 meter
Positie: Libero
Opleiding: Sport
Human Movement
Australië (via lnternet)
Verenigingen:
Saragossa (Spanje)

AarhusVolley (Den.)

D'O'C'STAP Ori
I-anghenkel Volley

Pirn
Karnps

'Woonplaats: Arnhem
Leeftijd: 21 jaar (25-10-1
Lengte: 1,90 meter
Positie: Spelverdeler
Beroep/opleiding:
Sport, Gezondheid en
Management
HAN Nijmegen
Verenig;ingen:
Tweew Ede
SSS Barneveld
D'O'C'STAP Orion
LanghenkelVolley
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Spronghoogternat nieuwtj e

Medi-Fit zit er bovenop Medi-Fit wil op zijn vakgebied een
steentje bijdragen aan de professionali-
sering binnen Langhenkel Volley. Er is
een spronghoogtemat aangeschaft die
laat zien hoe hoog de spelers kunnen
springen, of er ontwikkeling in zit en
hoe constant ze zijn.

Extr:r aandacht was el afuelopen seizoe:,

l-ret begeleiclingstealn e n het overlc'g nret ::
uet' Hansma voor rlrg en buikspier-c..
ningen. Daar urerd rvel op getr:rind, m:rar -
kon beter. ,,Die oefeningen zorgen voor' .

bi.liteit.Je berveegt veel vanuit je bekker: -

je bekken stabiel is. maak je minder snel - .
keerde betegingen en lolceer je jezelf
niet zo gaulr,'. Dat vcrkleint de kans op i' .

sLrles."

Sporth,-siotherapeut Marieke Wiendel,
elke dinsdaerniddagin de sporthalpresen: -

de training. ,Je hoort en ziet u,elke sF.,.
klachten hebben.Às het nodig is,kunne:
nleteen net een behandelplan beginnen. ll
rvas aflelopen seizoen lnetJoostJoostelr --

gev:rl. Die u,as door z'n enkel geglan. C: :

L:uront (iruliddels vertrokken, red.) k:-.,

extla oefeningcn onr z'n conditie op tc \'r--
1en. Ik vind het belangrlk om de spelers - ,

r,veek aan de slag te zien. Dan herken je .
\\'dàrlrer lour dr-eigt re g.rar].

Een van de oorzaken rran blessures kan o-..

belasting zijn. ,,Dat g:rrt r,ark sluipender-.'. .

Er stlat ccn teanr, ruir:u' je klkt ook :-.
nacl'ukkelijk na:ir elke speler afzoncle:,,

De een kan van n:Ltnle lichanreljk nrec'r *
een ander. Ook het verschil in leeftild -sp..

een ro1. Doordat topvollevballers zo ge.-

rren zrjn, onderschatten ze u.e1 eens - -

fr,sieke mogel5kheden."

Lr over'leg nret cle trainer en de rest vrLn :

be ge1 ei di n gstc:rr r r lvorc-it, indi en nodrg. b i - -
sttir-ild. ,,Dan volgt voor een deel r-ln :

ljch.r..rrr nr\t oI volgcr] àànS.prst( orli:t: .

en." E

I

De spronghoogtenrat is een gra:rdmeter voor
de etTectivitert van de trrininge n, maar maakt
bijvoorbeeld ook de gevolgen zichtbaar van

overbelastins. ,,A-1s een speier aan het begin
r.an de oelenperiode 60 centimeter hoog
springt en aan het eind nog maar ,15 is er iets

aan de 1-rand. I)at nroet onderzocht u,orclen."

De verklaring komt uit de nroncl r,an de

Medi-Fit fl,siotl-rerapeuten Kees van Steen

bergen en Marieke Wiendels. Kees is, met
echtgenote Ada Jor-rgeling, eigen;.Lar van het
medisch fitnesscentrum aan de Tramstraat 4
'in Doetinchenr.

FIet seizoen 2009-2C)10 r,vordt het trveede
jaar dat Medr-Fjt assistentie verleent aan het
Doctincl-remse topvolleybal. Het centrr-rm

rnaakt clee1 uit r,:Ln het medisch beeeieidings-
tearl, dat verder bestaat Llit arts Richard
Snelder en de sportmasseurs Bert Broens en

Rinze Reinbergen.

Marieke 'Wiendels (28) en Kees van
Steenbergen (5-l) hebben beiden een sport-
achterqrond. (Marieke: dlrlesvoetbal cn

CIOS, I{ees volle}rbrl). Kees spc'elde bij
EAVV was vollevbaltrainer en bezoekt bijna
elke thuisrvedstrij d van Langl-renkel Volley.

JDoordat

topuolleyballers

zo gedreuen zijn,
ondeyschatten

ze wel eens

hun fysieke
mogelijkheden

T

Reinbergen

r

Bert BroeÍrs
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Jos Tietnessen

Club vaÍr Honderd uitbreiden
Jos Tiernessen is zelden boos, maar die
ene keer was het echt nodig. Iernand
waagde het te zeggen dat de komst van
de nieuwe hooftlpartner De Langhen-
kel Groep een kwestie van geluk was
geweest.

..D;lt nloest ik cven corrigeren." §-eet de

dilecter-u van de Sticirting Topvoll er-ba1 nog.
..D;rr Lanshenkel vijf seizoenen op de shirts
\-ir1r orlze loller..b:r11ers pn;kt. is het qerolq
\':ui eelr goecl beleid ert rlito s1-roltieve frrL'stil-
ties.I )r:rr rhvirg-jc'11:rt nre c :rf-."

V,'rrrrr- c1c oveliqe topcluLrs in cle A-Lelqr-rc
noodqecls'olqen moesten bezuinigen.
groeide de be groting in Doerinchenr
ondanks cle econornische crisis. ,,Dat n-e b15

zrjn niet Lanqhenkel lqkt mc 1ogisch." zegt
Tienressen. rlic voort:rrn dr:ic ir phrts van
tu'cc c|qen pel u,eek rcticiis onr erploir:rtic
cr corrtrrnrïrcit vlrr dc sticirtirg te \'arstcr-
kcrr.

..Zolqert d:rt er gcrld binnenkontt. u'erken
aa11 een qoede toekonrst \roor top'o11er-b:r1.

Hrt i. ittVÖfcrcrl. pl'(\tÍrclt qlt il)!'.r.\rtíll.
Mcr qoede mL'nscn onr-je he e n bcrcrkje cloe-
1cn.-f l-err1:rrqc inzct t,ordt bc1oontl. '

Urtbrcidinq r':ut c'lc LJusiness Socititcir nrcr
nlccr c1r bctclc flcilitc-ircn. krijqr d.-

konrenclc tijcl r,'eel alncl:rcht. Nlet he t lrelerl-
d,.l r rn dc p.rrt ncrs zt.lrt nie rrrrc o\clËín-
konrst algeslotc'n. Spelerstenues en borden in
spolth;r1 Roze ngaarcle zittert r.o1 leclante.

Er r-.rlt u inst te bc'lrricn bij dc Cllub r-:rn

Hontier-,-'l tlic zo'r vecrrtig lcdcn tclt...Wc u'r1

icrt nrr.u' de honc'lcrcl," zeqt Tir.ntcsscn. rlic
tlllrtoe irct rcgion:rle uur'lc'lcn- eri kltrnbc-
dl 1 f pelsoonhJk saat benrdercn.
De konist r-an een topspoÍtha1 is volgens hem
noodzaak om de exploitarie in de toekomsr
lerants-oord te lllen groeien. ..Bch:r1r-e een

tr- r'ing Lrcneclen kun.jr. erbovell cL-1r t\\-eede
perru:lllclr tL' Lro:rr-din g lrlrnLrr-et rqen. I )lrt k:trr

nitt in l\ozenqlrrrlc. onrrilrt r]rl-ook llrclcr-e

§Portclr rrctic[zi jrr."

Bclt.,lr'. .l.rt de rrl.rrrrgcr ing r.rn ícn rup-
sporthàl lnkomsten oplevert. r,oldoet e en cler'-

':eJ rlkr .rccor r rrr rod.rrie I r'\ ( l). .l.in ir tcln.rr i,,-
n;L1e legelqer-irrg die een spcelhoogt.' \':rn
p,rkseq vccrtier l)lctcr voor\chr-ijt1. ..\Ve
zlri trtt'lklndiihrt, r'1;rlr lo1-rcn uc nict s'eq
voor. N4r.rr bclcidsnr.rtiq klrnrpioen uordcn

betekc'nt clat het budeet noq nler ? tor 3 ton
omhoog noet. Bo\.cndren is Rozcnq:ralde
rrict geschikt voor spelen in c1.- (ihanrprorrs

I -elt qu c."

Ticnrcsscrr u.il cht sricl ccn .rlliantre sorclt
qevolmd nret cle qenleelrte l)oetinchenr en

ondenl,rjslrstellingen. ..Dc qeureente nil
\yeer een sportbeleid in her 1er-en roepen.
zoais eercler, toen het Topsportplaribrrn er'

lroq \\'rls. De overheirl ziet voor de topsport
etlr t;tuk als voorbcc-lcitirnctie voor rle jeLrgd.

-fc kLrnt spclct-s dctechc'rcr) ofr b.i:isscholcn
onr 's rrrorqcns qvn)na\ticklcs te gcvcn cn het
te.tnr k;rn clinics vool het onclcrs'ijs r-elzor:
qc'n. In llotterc-lartr en Gloningr-n qebeurt

dat al."

l):rt topvollevbal in I)oc-tinchent qeclijt. nraq
bhjken uit het ièit cl:rt hcr orq:utis:ttientoclc.l
vrrrt Lanqhe'rrkelVollcr cen vrorbcelcl is voor'
tlc tockonrstiqc Llusirrcss Unit Topsprtrt r,.rn

clc Nevobo. .,Mct de LJusincss Linit. s'l:u:on-
der de A-League en cle n:rtion;rle te:rnrs

konren te vallen. u-olclt binnen de bond ein-
de15k top- en breedtesport qescl-reiden.'We

verrr-achten clat het dit seizoen gebeult."

Jos Ticnresserr zit oncler';.rrrcler.-n nret clc

rricuu c Ner,obo-rliler'tetrr M.rrccl Stt:rkerr-
boonr il ecn conrnrisste dte c'lc oplichtltq
r':rn cle Ilusincss Unit Topsp.9r-r voolbcr:cic'lt.
NLr behrrtiet hetTLll (Top Lerqlre lSestur-rr)

noq de bclaneen v:rn de grote joneens. .Je
bent er druk mee, m:r.lr op rerniijn ler.ert pro-
iessi on:rlisering r-:ut cle À-L eaqr-r e L ;rnghen-
kel Vollo.gelcl op." I

De komst

uan een topsporthal

is een noodzaak

om de exploitatie

in de toekomst

uerantwoord

te laten gyoeien
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De Raad van Bestuur van LanghenkelVolley prijst zich gelukkig met een geolied managementteam,
dat onder leiding van directeurJos Tiemessen vele werkzaamheden professioneel uitvoert.
Vooral technisch manager Gerard'Wesselink, sinds 2006 als zodanig actíef, is een sprekend voorbeeld.
Daarnaast zljn factlitaire- en pr-zaken onderdeel van het managementteam.

I
I
I

I
I

'We komen minimaal vier keer per seizoen
met de spelersraad bijeen. Zij denken mee
over allerlei zaken. Op de eerste plaats om de
teamsituatie te proGssionaliseren, maar op de
twe ede piaats over onderwerpen als de
entourage in de hal en het bereiken van het
pub1iek."

Wesselink noemt het managementteam en
het stichtingsbestuur een'perfecte organisa-
tie', omdat er een goede en duidelijke
afstemming van taken en verànr\,voordel5k-
heden is waarop men elkaar kan aanspreken.

,,Daarmee verstevig je de band tussen het
topteam en de vereniging." Maar het roule-
ren met zoveel mogeLjk leden,vergroot we1-
iswaar de betrokkenheid, maar heeft een
pr1js.

,,Dynamo Apeldoorn lr,,erkt met een vaste
groep. Logisch dat je zo in her Nevoboklas-
sement hoger uitkomt.-Wij nemen een rnid-
denmootplaats op de koop toe."
Voorts vallen de activiteiten van de enthousi-
aste trommelaars en de speaker ook onder de
regie van Thijssen.Voor het nieuwe seizoen
wordt gedacht aan meer entertainment zoals

ManageÍnenttearn perfecte organisatie
Oud-speler'Wesselink zorgt er, sanren nret
voorzitterTheoVriezen (Raad van Bestuur)
enJosTiemessen voor, dat er elk seizoen een
zo compleet mogelSk team komt te staan om
aan de doelstelling te voldoen.

,,Rekening houdend met de financiële
mogelijkheden en de wensen van de trainer,
zoek je in een vroeg stadium naar een
bepaald rype speler. Zo ontstaat een lijstje
namen waarmee je aan de slag gaat.Voor wat
betreft de spelers uit het buitenland verloopt
dat heel anders.Je w-ordt bestookt met e-
mails van makelaars uit de hele wereld.Je ont-
vangt highJight beeldmateriaal van de spe-
1er, maar alleen op grond daarvan ga je niet
over tot een verbintenis. Het is slechts een
aanzet tot de beeldvorming van zo'n speler."

'Wesselink vond de spelerscarrousel dit jaar
'relatief rustig'.,,De spelersmarkt in
Nederland is een open aangelegenheid.
Onze spelers worden ook benaderd en
degene die per se rveg rvil, houd je niet
tegen."

Hij zou het lieÍit een tr,vaalÍde speler aan de
selectie toevoegen.,,Maar er zijn nu eenmaal
budgettaire grenzen. Er is altryd een gezond
spanningsveid tussen technisch management
en de financieel economische kant binnen
de StichtingTopvolleybal."

Contractbesprekingen
De contractbesprekingen vormen een
belangrgk deel van zijn werkzaamheden. ,,lk
doe het voorbereidende werk en overleg met
de trainers of de speler een toegevoegde
waarde kan hebben voor het team.AIs het tot
een positiefbesluit komt, rondenJos enTheo
de financiële zaken af."

Ook de contacten met de volleybalbond
behoren tot'Wesselink's portefeuille.,,Een
belangrijk onderdeel daarvan is de admini-
stratieve rompslomp, dat hoort er nu eenmaal
bij. Ook voor de Europacup onderhoud ik
de contacten met de tegenstanders."

Intern is er met regelmaat overleg met onder
andere de medische staf en de spelersraad
(Bas Hellinga,Joost Joosten en Aden Tutton).
,.Ik vervul daarin een bemiddelende ro1.

rc"'
GeertThijssen
Geert Thijssen ku,arn het managementteam
vorig seizoen versterken. De Doetinchem-
rner houdt zich bezig met àcilitaire zaken.

,,Met meer sfeer en een betere entourage wi1-
len we een avondje topvolleybal aantrekke-
lijker maken voor het publiek."

Dat geidt ook voor het spelletje Matchpoint,
waarbij een bezoeker van de rvedstrijd een
Gazellefiets kan winnen.Thijssen r.r,il het hui-
dige systeem van quickmoppers en ballen-
kinderen in stand houden.

het introduceren vanJingles (bekend vanuit
het beachvollelöal) om het publiek actiever
bij de w-edstrijd te betrekken.

Mediatearn
Het mediateam van LanghenkelVolley dat al
enkele jaren achter de schermen actief is,
rverkt sinds dit seizoen nog professioneler.
De groep (René Jansen, Lambiek Knepflé,
Rob Lureman, Dick Visser en René Wig-
gers) behoort vanafnu ook tot het manage-
mentteam. Als zodanig is Dick Visser PR-
manager. I

E*
h.
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Uitstekende gelegenheid
via topvolleybal

aan Ítaarnsbekendheid
te werken

Costïro Auto
zet spelers

in Fordts
-t.- meeste r-an de eif spelers van Langhenkel
'. 

r1lev nJden de konrencle seizoenen in een

-..tnzenc1 zs'alte Ford rond nret opvallende
':le tteling vln L.rnqhenkelVolle_v cn Cosnro
r'.rto. Met op de .rchrcrzijdc cle L:rnqhcnkcl

'rocp, Ilcns:t en AS(l Autoschrrcle (lclder
.,:r.1. A11e's strak en fi'is uitqcr,ocrcl, zoncler
-:n ter-eel :ran tekst op cle u'lgens.

)ir is te danken :ran de rlederverking r.an
,.- osrno Auto ààn cle Eclisonstraat te
l)oetinchem. Verkopen r-oor de zakelSk
::rrrkt Malco Àlot\ hoctde r-riet lanq n:r re
.-..'nken voor hij rnqinq op hc-t verzoek r,ln
-.rnqhenkcl Vtrllcv rlilecteur Jos'ficnresscri
,lr1 tc q:1:1n voor-hct p;u'tnclschlp clool nriti

-'.:1 r'ln 1'ret beschikball stellerr r,'ln lelse-
-uto's r.oor de spelers.

..De L:rnshenkel Gloep zelfleast ook hooÍd-
.,.kelijk Forcls cn ze zrjn dik tevrcclen over de

,:: r-rcevelleninq.' zegt A1ois. .,1)it wlls \:oor
rt: c'err hele nrooic kans onr dc bclanqlijkste

L)fi\portvL'rcniqrnq m l)octrrrchcnr nl l)e
,-,r'.rlrfsch:rp te kLrnnen stcLutclt. N;rtLrurlijk
.r.t.l1en u'rj kr-urnen inl-r:rkcn bij clie voetb:r1-

--.,.rb cl,ra sponsoline. M:rar deal warerl \\'e
::n \-an de r-ele autodeaiers geYn,t-est."

Kleinschaligheid
\,bol Marco Alofs staat het a1 b5 r-oorbaat
vrst. dat het bect'ijf binnen de Business-
.r ctivitr'i terr r':u Lln ghen kel Vo11er r.'t-el b e tcr'
:r.in rle u cq klur tinrrrrercr, ,,WrJ zrjn cr vest

vln ovcrtuigcl, c]lt uc vcel temqkrljqen voor
onzc stcLrn l:ur clczc topvollevb:rivcreni-
ging."

Vool Cosrlo is de kracht van de Business
Sociëteit r.an Lansl)enkel Vollev de klein
schaliqheld L)e 1ec1en kennen elkrar goed.
het is een vali:rtie vrln beclnjven clic nreeclocn
cn zo kurr je ook onderlrng tot intercss:rnte
z.rkcn konrr'tr.

Cosnro Auto qurt cr alles a;rn doen onr her de
.Prlct-. t n ]ttttt vcrt, ocr /o iltct'c.\JItt 11tu,jc-
15k te m:rken. Er zijn 1e:rsecontrlcrell qete-
kend r-oor zes auto's. \\,a:lrbij de nrodelker-rze
a:Ln de spelers is oYergelaten. Het Nerden
clrie Folcl's Focus, een Montlco, ccn I{ en een
Fiestrr. I)l:rrnrrst zrjn nret enkclc inclititlnele
spclels koo;rco1rtnctel) qeslotcn.

..Wc versrchtell eventLrelc nieuu'c spclcls
struks ook in een For-d te kururen zettcn.
'W;urt s'e eaan dit partncrschap nrtr-rr,rrlijk
niet r-oor slechts één seizoen aan.

Athankel5k van dc' atit:rnden die u-orden
al.qelegd. gaat het nu on r contr:icrclr \-an t\\-e e

tot vier seizoenen. En s-r.1 hopen ons best
vool cer) llngere pe riocle te 1)roqerl L»nclen."
zcgt M,t:i,,Alof. rtttlt,,rr.i,r.t.

Verkooppunten
Cosnro Auto is onclerdeel r-an Koops Ful ness

NV. d:rt in Neclerl:rnd behoort tot één r-an de
grote autonlotive onder ne nringen. De kern-
activiterten zijn ondergebracht in 5 divisies:
Cosrrio Trucks (bedr:ijiiu-agtns). Koops
Furness Trucks (beclrrJliu rgcni). I{oops
Funress Aulo (personcnanto's). Koops
Furness Lc:rsc (lcusinq) cn CT Intelnrrtion:rl
(intcrnutionllc rctiviteitclr). Koops Furness
rcaliseert een oltlzet van EUR 510 nriljoen
(2( )08). In nreer dan 6L) r.erkooppr-rnte n oeie -
nen cilca 1 .265 mcdervelkers in de verschil-
lende disciplines hun u.e.rkzaamheden uit.
In de Achtr'rhoek bestaat clc naanr Closnro
Anto pas kort, r'ranrelijk sincls de overnrnre
r':rn de rLttobt'cL'ijven RJ. I'en Locl'retn. Er
zijn vcstigingcn in l)oe'tinchenr. Neeclc,
l-ochern,Ahrelo err I\5ssen.AloÍi:,.Voor ons
clus cen uitstekencle seleqenheid onr via het
topvolle1,ba1 ran na:rmsbekendheid re \\.c1'-

ken.":l
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I -Jrr rWoontechniek

belettering en autoschadepartner
ASG (Auto Schade Gelderland) zorgt voor
de belettering op de auto's van de spelers van
Langhenkel Volley en is autoschadepartner.

,,'Wat nre bij Helen 1 lanspreekr is de strijd-
h1st," zL'gt ei genaar-clirccteur ll err Deij n en.

Hij begon te sponsoren toen het topvollev-
bal rn Doetinchenr financieel bijna op z5n
gat 1àg. ..Larru geleden. nraar ook diejongens
vielen op door hun karakter en rverklust."
Deijnen u'erd lid van de Club van 100. Een
vollevbalachtersrond heeft h5 niet. ,,Mijn
j eugcl rvas motol'cross."
Met vier \.estigingen (i" Doetinchen'r,
Lichtenvoolde, Sp:urkeren en Zutphen) is

ASG het grootste autoschadeherstelbedrijf
v:rn Gelderland. ,,Dan praat je or.c.r lcht- tot
tiendr-rizend ar-rto's per j aar."

ASG heeft in Doetinchenr ook een industri-
ë1e spuiterrj. ,.Dat varieert van deuren, kozij-
nen, vitrinekasten tot complete kantoorin-
verttarissen, die een nieurv kler-rrtje nodig
hebben." Nier-rrvste loot a:rn cle ASG-stanr is

cle w:rsstrrat die binncr-rkort aan c1e

Edisonstra:rt in l)oetinchenr grar draaien.

ASG (Auto Schade Gelderland)
Edisonsrraat 33-35 7006 RA Doetinchenr
Postbus 138 '70004C Doetinchem
Tel. : 03 1 -1-3-11 030' Fax: 03 1 +-3+0133
u,wui :r nto s chade gelderland. nl
b ert@ lrtl to s c h a deeel derlancl. n l

HT Helrnink:
oude liefde roest niet
Oude lietde roest niet. Dat gezeede geidt in
veel opzichten voor HT Helnrink r,voon
Techniek. De hr-ridige moLlwsponsor dr:ragt
sinds jaren het topvollevbal in Doetinchern
een \\rrrnr hart toe.

Dat ble ek al in cle trjcl d:rt c'le veltrokken nricl-
spelerAlex Stein's ochtends op de ontrverp-
atàeling een opleiding kreeg en later als rech-
nisch tekenaar aan de slag kon en's nriddags
a1le gelegenheid had om te vo11e1'ba1len.

HT Helmink toon Techniek br- aan de

Fabrieksstr;rat in Doetinchem houdt van
krvaliteit en st1j1. Het bedrijf richr zich op de

particuliele n'rarkt met bldk:rn'rels, installa-
tier,velk (voor alles in en onr 1'ret huis), sfeer,
verwiirnling. natuursteen en keukens.

HT Helmink s,oonTechniek bv
Fabrieksstraat 30
Postbus 30 ' 7000AH Doetinchem
Tel. : 031 4-370+50 ' Fax: 031-{-3711.157

E-nrai1: info@ht-r,voontechniek. nl
rvrvlv. h elmin kruonr enten. nl

Ratio en Sluis:
dubbele drukkracht
Meer dan 100 jaar acrief op grafisch gebied
Dat is sinds 1 september Ratio Sluis Grafisch
Totaal BV Mercuriussrraat 42 in Doetin-
cherl.
Deze nieurve naam is een gevole van het
sanlengaan van l\rtio grafisch rotaal I3V (al

j:rren grafisch partnel van de Stichting
Top.,,ollevbal) lnet Sluis grafi sch bedrijfl3V
Met een dubbele dosis drukkracht en erva-
ring verzorgt Ratio Sluis totale service op
graÍitch gebied. Onnierpen. vornrgevirrg.
drukken, digitaal printen, afrverken en pro-
nrotie-artikelen behoren tot het stlrndaard
levelinsspakket.
lSeide beclnjven rvelkten al veel nret elkaar
samen.Volgens Wilf ied Holders, directeur
commerciële zaken, is de tusie een logische
stap. ,,'We zijn nu een compleet grafisch

bedr5f a1les onder één dak. Ideaal voor ons.

maar vooral \ioor onze opdrachtgevers.

Sanren staan we gàrant voor het perfecte
totaalproduct." De directie besta:rt verder uit
Vincent Slr-ris (technische zaken) en José
Slurs (fi r.ranciëIe zaken).

Ratio Sluis GrafischTotaal B.V
Mercuriusstraàt 12' 7 006 RL Doetinchem
Postbus 366 '7000AJ Doetinchem
Tel. : 031 4-320950' Fax: 03 1 4-320955
E-rnail: info@ratiosluis. nl
ww\\r ratiosluis. nl

h
Vier
partÍrers
in beeld
PlantinaVitarninen
voor goede gezondheid
Plantina. de merknlan.r v:111 de C)r tho
Conrpany uit Gendrinsen, dat vitanrines,
nrineralen en voedingssupplenrenten op de

nrarkt brengt, b15ft volop betrokken br.1 het
topvolleybal in Doetinchern.
Plantina is vanafhet seizoen 2004-2(i05 ver-
bonden aan de StichtingTopvolleybal, rvaar-
van de laatste trvee jaar alsVitaminen partner.
Deze verbintenrs u,erd ook voor het nieuu,e
seizoen a:lnqegaan.

Het parool van PlantinaVitartunen is rnensen
te helpen een soede gezondheid te onder-
houden.Voor de een betekent dit in goede
conditie blijven om de stress van alledag
beter het hootï te kunnen bieden.Voor de

ander betekent het beter presteren. Dit karr

op alle rnogelijke gebieden zijn: thuis. op
scl'rool, op het rvelk oisewoorr in het alle-
cla:rqse leven.

Plantina Vitaminen
The Ortho Compagny BV
Anholtseweg 36 ' 7081 CM Gendringen
Postbus 81 ' 7080AB Gendringen
Tèl: +31 (0)315-695222
Fax: +31 (0)315-695225
E-mail : info@phntnrr. nl
rr'rvrriplan tina. nl
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Businessclub
rnoet rnéér

worden
..De Business Sociëteit moet méér wor-
den dan alleen een glaasje en een spre-
ker. Het moet een club zijn, waar je als

sponsor nou eenmaal gtaag heen gaat,
omdat hetje ook wat brengt."

\iet deze insteek leidt erelid Martin Beijer
':n Langhenkel Vo11ev de klankbordgroep

-rie c'le bijeenkonrste n \'2r1r de Business

\.rciótcit nicur,r, ó1an q:ret qe\-cn. In clc erocp
:.:'Ilrcrt r.ercler pluts Michiel Piippine Vrrn

\l.rrkrnt Outdoorcentrrlnr en Peter' Oijs r':rn

-i: Koninklijkc Gazelle N.V tc Dicren cn s.c1-

--;ht een vierde partner.

Martin B eij er inventaris e ert wensen b edrij ven

Beijer, voormalig directeur van toppartner
Ubbink Nederland B! gaat met de verschil-
lende partners praten om er achter te komen,
rvat zij eigenlijk rvillen met hun sponsoring
en de Business Sociëteit.

,,\Vij gaan dus de klant vragen rvat hij van

ons verr,vacht.Als een spollsoï r'verkelijk wat
terugkrijgt voor zijn gift aan de stichting, dan

voedt dat zijn betrokkenheid en za1 hij mak-
kelijker bereid zijn het contract te verlen-
gen."

Ook het vorige seizoen deed de Business

Sociëteit goede z:rken. Er rvaren rvat rninder
bijeenkornsten dan eerdere jar:en, nlaar ze

rvaren wel gJoed bezocht en geslaagd te noe-
men.
Zoals gebruikelijk vormde de tampre-
sentatie,vorig jaar 29 september in het parry-
& congrescentrum Flart r,'an Doetinchem,
de startactiviteit van de Business Sociëteit.
Niet minder dan zes nieuwe spelers u,erden
er verr,velkomd. Zij maakten heel snei kennis
nlet de orgenisatie rorrd het eerste tearn door
een ronde speed dating.

De nieurve Sr-rper Toppartner De Langhen-
ke1 Groep presenteerde zich op ludieke rvrj-
ze. DirecteurJan Langhenkel zette zijn'com-
municatiedeskundige' doctorandus Ben van

derVlist in, die het bedrijf tot groot vermaak
van de zaal vakkundie'te krjk zette'.

De Sociëteit rvas 1 decernber te gast bi.j de

Koninklijke Gazelle NV in Dieren. Het
bedrijf zette a§eiopen seizoen bij elke thuis-
r,vedstrijd een heuse Gazellefiets in b5 het
spel Machtpoint.

Accountmanag;er Peter Cijs vertelde over de

NV en zijn fietsproducten. G:rzelle is a1 116
jaar het grootste fietsenmerk van Neder land.

De monumentale kantoorgevel en de Íiaaie
tegeltablear-rs in de entree ademen de sfeer

van dat rijke verleden.

Daarachter gaat een ultramodern bedr5f
schuil. In 2008 r,verd de dertien nriljoenste
Gazelle in Dieren geproduceerd. Elke dag

maken 500 mederverkers gerniddeld 1:100

fietsen. Dat zijn er 330.000 per jaar. Na een

rondje teambr.rilding door oud-wielrenner
Henk Lr-rbberding kreqen de a:rnr,vezigen

een rondleiding door het bedr'5f en volgde
een gezellig sanrenzijn in de shorvroom van

Gaze11e.

Voor het eerst in vijfseizoenen organiseerde

de StichtingTopvolleybal op 29januari 2009
zcliccn busines'rvond voor prltner's. vrien-
den en vnju,illigers. Gastheer rvas het p:rs ge o-
pende restaurant L)e Open Ker-rken a:rn de

Havenstr aat in I)oetinchcnr.

FIet rverd een avond vo1 verrassingen. Niet
alleen rverd het 5-jarig contract getekend
met nieurve hootëpartner De Langhenkel
Groep,maar de stampvolle zaal r.verd ook ont-
haald op een nrix virn historie, rnusical en

cabaret. il
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Dé supporter

f)e volleytik
van Gerrit Jongebloed
Geen thuiswedstrijd slaat hij over en
ook'uit'is hij opvallend present. Gerrit
Jongebloed is langer dan 25 jaar een ver-
trouwd gezicht bij het Doetinchernse
volleybal.

De pretooges ,,veerspiegelen het plezier dat
hij aan de sport beieeft. ,,Het is een tik van
me." De heren van LanghenkelVollel, heb-
ben z'n hart gestolen, maar ook bij Dames 1

en het Lichtenvoordse Longa'59 is hij reeel-
matig tribuneklant. Het gezellige uitle dat
Heren 1 al seizoenen is, bracht henr op het
idee iets terug te doen. hr de zomerrrakantie
is z'n riante optrek r-net tr-rin al ts.ee jaar het
decor voor een avondvuliende barbecue.

,,Zte het a1s een kleine tegenplestatie. Ik
besprak het idee met Bas Hellinga en die zei
'hartstikke leukl'Als het dan zovel is en ik zie
die jongens genieten, kan nrijn avond niet
meer stuk." Opvallend aan de barbecues
noenrt hij dat zrjn q:rsten het r,oor'9() pl'ocent
over vollevb:r1 hebber-r.,, Terrvrj t het vakanti e

is. Het tekent de beleving."

Als Gerrit (74) op zijn praatstoel zit. is nie-
mand snel thuis. Als geen ander s.eet hij z'n
cnthousiai:nc o\er te brengen op zijn toe-
hoorders.

Hij heeft het niet begrepen op supporters die
het thuissfeertje in Doetinchern a1s 'tam'
kalakteriseren en nleer uitbr.rndigheid r.r,en-

sen. ,.I)at hoor je rvei eens. Meer tam-tar-r-r is

niet in regels of gedrag te vansen. Ik zeg
a1t5d:A1sje het over een ander hebt en klaagt,
heb je het ook over jezelf." Hij relativeert
gelijk: ,Juichen en opjutten moet r.ve1 effect
sorteren. Ik stond eens. ter aanmoediging,
met een 1epe1 op een pan te slaan toen die
lepel brak.Alom hilariteit, maar ik stond voor
paa1."

L)e aanrloedigingen en de voortdurende
naamsr.visselingen in 25 jaar, door sponso-
ring, u,ent dat eigenlijk r.vel? ,,Het u,ordt
moeilijk als je jaren'Hup Olion!'hebt geroe-
pen om dat eens in de zoveel tijd te koppelen
aan de naam van de nieurve sponsor. In de

beievingsrvereld van veel supporters blijft het
Orion." Lacht: ,,lk \vas eens bij de Longa-
darnes in Lichtenvoorde en riep zonder
nadenken op matchpoint: 'Hup Orionl'!a,
dat gaf de nodige hilariteit."

Zelf heeft hij naur.r.ehjks actief aan voller.bal
gedaan. ,,Nee, aan schaatsen, rvielrennen en
tennrs. Met schaatsen heb ik, r,oor de 1o1, nog
meegetraind nret de toenn-ralige kernploeg
van Egbert van't Oever'.

Zijn supporterschap voor de Doetinchemse
club dateert van 1984 toen Darres 1 lands-
kanipioen rverd. Met de heren van
Langher-rke1Volle,v hoopt hij clit seizoen een
vergelijkend ièestje te vieren.

Gerrit heeft iets r.net volle,vballers die hun
heie ziel en zaligheid in het spel leggen.
Bijvo orbeeld de' giÍkikkert3 es' die de rest van
het teanr er doorheen slepen als iedereen
kapot zit. ,,Bas Hellinga is zo iemand. Het
zijn van die jongens die in de handen spuwen
en zeggell: Drt nrogen rve niet verliezen. D'r
anl "

Toen ik in Hengelo Gelderland r.r,oonde.

coachte ik een straatvollelöalteam. Op dat
moment sloeg de vonk over."

(lerrit. opgegroeid in Leidschendam, heeft
een veelzijdig ieven achter de lug.Was tinr-
nrernran/trapper-rmaker, bouu,kundige (bl-r-
nenhuisarchitectuur) en succesvol ont\\rer-
per van b5voorbeeld kerstkaarten en bolder-
karren. Had een eigen bedrijf in leermidde-
1en r.oor scholen. Nog steeds ontr,vikkelt hij
ver{producten (Gejo color) r,oor basisscho-
1en en geeft hij 1es in schilderen en verftech-
nieken.,,Dat cont:rct met de jeugd houdt me
jonc.n e nergie k." rl
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Het geheime wapen

Zo'tr herkenbare
groep z;oÍgt voor extra sfeer

Steeds tneer volleybalteams van
naburige verenigingen steunen

LanghenkelVolley bij de
thuiswedstrijden volop.

De aanrnoedigingen gaan veelal
gepaard Ínet troÍngeroÍfel en zijn vaak

oorverdovend.
Bij voetbal is het de 'twaalfde rnant.
Langhenkel Volley spreekt liever van

tons geheime wapent.

,,De beiangstelling groeit n'ret elke thuis-
rvedstrij c1." z egt directeur Jos Tielnessen van
cle Stichting Topvo11eyba1, die de r-ritnodi-
gineen n:rlr rcgionale tealns verstuLu't.

Ook een verenigine als Toel Heteren
(Overbetuu'e) u,as al eens te gast. ,,Er is soms

sprake rran een ware stormloop. Tegen
Landstede,' Zs.o1le hadden s.e afgelopen sei-
/ocn nlccr d.rn -l5u verenigirrgsnrcnscn op
de tribr-rne."

Drenthel herinnert zich dat een van de
A;rltenaren u,erd gekozen orr] nree te doen
:r:rn het spelletje Matchpoint. ,,Het jeugcllid
Nora v:rn der Ilend u,as kennehjk zo

ber.angen door de zenu\ven dat ze de ba1

onder het net doorsloeg. Dus, de fiets ging
aan haar neus voorbij."
Ook de rvave sloeg aan bij de Aaltense dele-
gatie.,.De jeugd deed lanatiek mee. Het uit-
st:rpje naar Doetinchen'r kreeg later keurig
aandacht in ons clubblad BOVOgevoei."

Volle bak
De extra sllpporterssteun zorgt in Rozen-
g;r:irde niet :rlleen voor"een volle bak, het nres

snijdt ran nreer kanten. ,,Lrnghenkel Volley
ir rrri'el drrr Hcrerr I . Er hrrrgt cerr r crcrriging
aan van 600 leden, van r,vie r.ee1 jeugd.Voor
die jer"rgd is het hoogste team in de A-League
het grote voor-beeld. Dat rnoet je uitdragen.
Niet alleen in eigen kring, maar ook naar bui-
ten. Door de regio uit te nodisen. rvillen u,e

zoveel mogelijk mensen kennis laten maken
nret topvollevb:r1."

Tiemessen kan het niet genoeg benadruk-
ken:,Je hoopt dat steeds nreer nlensen ent-
horr'i.r.t rvorden. Dur. hcr ir prontoten van

breedtesport en je krvijten van je sociaal-
maatschappelijke taak."
De formule loopt a1s een trein.,,Opa's,oma's,
buren, vrienden, ze komen allemaal even
qlaag. Het is een r-ritje en leerschool tegel5k."

BOVO
Het Aaltense CIUV GREVEN BOVO kan
erover meespleken. ,,'We r.varen 7 lnaart nret
cen grocf r an rurrrr r ij[tig persoren ààn\vc-
zig b5 de rvedstrijd tegen LandstedeVollel',"
zegt Astrid Drenthel, coördrnatrice
Activiteiten,{er-rgdzaken.,,De jeugd vindt
het heel interessant.Je hoelt geen moeite te
doen om ze lnee te krijgel. Iedereen kan
zich aanmelcien en cle ondels van de jeugd
regelen het vervoer."

Vollverijs
BrjVollr'erijs uitTerborg zijn ze over het uitje
n:rar Doetinchem nog niet uiteepra:rt. ,,Er
r,'n alen nraar- liefst 50 :rrnnreldingen.-We moes-
ten tu.arlf ar-rto's charteren. Het \\ras een conl-
plete optocht," reageert meisjestrainel Frans
Bultink. ,,Het rvas een genot en zo promoot
je r-ol1er.ba1." Vollverijs hoopt dit seizoen
voor drie thuisrvedstrijden te worderl uitge-
nodigd.

Vave
Voorzitter anl)ex trolllmelaar Johan van
Loon van Langhenkel HEC uit Hec'rde rv:rs

r.orig seizoen met genriddeld veertig sup-
porters diverse malen te gast in sporthal
Rozengaarde. ,,Ze noerlen ons de Rode
Bligade," zegt hij doelend op de rode hesjes,

die gesponsord zijn door Langhenkel.
Langhenkel HEC introduceerde in Rozen-
g:ra1'de de rv:rve. Inlniddels een vaste act.

,,Zo'r'r helkenbare groep zorgt voor extra
sfeer. Het is een bervijs dat topsport en

breedtesport bij elkaar horen.'We vinden het
altijd gerveldig als het team na de rvedstrijd
doelbervust in een rvave naar ons toestorrxt,
a1s dank voor onze aanmoedigineen." fl
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D e volleyballers v21n Lan g1'r enkelVolley ga:ur

voor de vijtïe keer op rij Eur-opa ir.r.

Halkbank Ankara r"rit Tr-rlkij e is de tegenstan-
der in de tweede ronde van de GM Capital
Challenge Cup. De eerste rvedstrijd s.ordt
gespeeld op r.voensdagavond 2 december
(20.00 ur"rr) in Sporthal Rozengaarde. De
rveek daarop is HalkbankÀnkara gastl-reer.

De Doetinchenrse r,ollevbalformrtie (r,an

Quick,/Orion t/m Lrnghenkel Vo11ev)

speelde dertien keel Er-rropees. Het beste

Europese resultaat rveld behaald in het sei-
zoen L982/L983 in het Belgische Louvan 1a

Neuve. Ubbink/Orron r,verd trveede in de

finalepoule na 1 -3 verlies tegen het Itaiiaanse
Panini Modena (13-15, 13-15,15-1 I ,5-1 5).

In 2005 keerde D O C' STAP Orion na vrjf
tien jaar terlrg arn het Europese front. Tèr
opluistering van het vSftigarig jubilennr
u'erd de CEV Cup naar: Rozengaalde
gehaald. Orion rveld trveede in de poule ach-
rer ParisVolley.

In het seizoen 2006-2007 u,on D'O C'
STAP Olion in eigen huis de trveede ronde
rm de Top Te:uls Cup. In de rchtste fir'ra1e

r. olgtle uitschake[ng.

I Lr L- STAP Orion s.erd in 2007 rn de

- :' . -.:.-: Cnp. isel SCC Berltrt over twee

--,,, -,-:,--::-..\:1i1.,\fqelopen seizoen strui-
, : --: r: r ,r.r-J:- i-.,.it Henk HanSma in de

l

7982-1983
EC3

2005-2006
CEV Cup

2006-2007
Top Tearns Cup

2007-2008
Challenge Cup

2008-2009
Challenge Cup

Ubbink/Orion-Olympiakos Athene (Griekenland) 3-2, 3-2
Ubbink/Orion-G.S. Edilcoughi (Italië) 3-0, 0-3
Finalepoule:
Ubbink/Orion-Arago de Sète (Frankr5k) 3-0
Ubbink/Orion-AS Grenoble (Frankr5k) 3-2
Lfbbink/Orion-Panini Modena (Italië) 1-3

D O'C STAP Orion-Dukla Liberec (Ts3echië) 3-0
D O'C STÀP Orion-Novo Mesto (Slovenië) 3-0
D O'C STAP Orion-ParisVoiley (Frankr5k) 0-3
Eindstar-rd:

1. ParisVolley 3-6
2. D'O C STAP Orion 3-5
3. Dukla Liberec 3-4
4. Novo Mesto 3-3

D O'C' STAP Orion-SCC Berlin (Duitsland) 3-0
D O'C STAP Orion-OK Karlovac (Kroatië) 3-0
D O'C STAP Orion-LJnicr;aÀmeriaz (Spanje) 3-1
Eindstand:
1. D O'C STAP Orion 3-6
2. Unrcaja Almeria 3-5
3. SCC Berlin 3-4
4. OK Karlovac 3-3
1,/8 finale:
CVM Tonris Constanta (Roemenië)-D'O'C STAP Orion 3-i
D O'C'STAP Orion-CVMTomis Constanta 1-3

SCC Berlin (DUI)-D O'C' STAP Orion 3-1
D O'C STAP Orion-SCC Berlin (DUI) 1-3

D'O'C' STAP Orion-Kakanj 3-0
Kakanj-D'O'C' STÀP Orion 3-2
1/76 finalel.
Constanta-D O'C' STAP Orion 3-0
D'O'C' STAP Orion-Constanta 3-2
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Nieuwe cornpetitieopzet rnet karnpioens- en degradatiepoule

'Webton Tkente in A-League
Debuut BMC /SSS en

Langhenkel Volley komt in de A-League
nieuu,e teg5enstanders en dito competitieop-
zet teqen. BMC/SSS (kanrpioen B-Le:reue)
en Webton Tivente (tr,veede) debuterer-r. De
Trventenaren vervangen Àf:r/Next Vo11e1,

Doldrecht dat terugkeert naar de B-League.
Het failliete Orrnirvorld zette die stap a1 eer-
der.

De acht teams ontilroeten elkaar in de eerste
con-rpetitiel-relft uit en thuis. Daarna srr-ijden
de hoogste vier ont de titel, de overiee ploe-
gen knokken tegen deer:rderie. I)ir alles in
een dubbele con.rpetitie, zodat e1k ream in
totaal 26 u,edstrijden speelt.

AB Groningen/Lycurgus
De vaste kern (Bar1a, Fransen) bleef overeind
in Groninsen r,vaar Ralph Koomen (ex-
Nesselande) en Tjerk Derksen (ex-sudosa
Assen) nieur,v zijn. Koonren, die b!
Nesselande rveinig speeltgd krees, u,il een
vaste u.aarde r,vorden in de A-league. .,Br.1

Lvcurgus kan ik me verder onnvrkkelen, er
staat een goede trainersstafen een sterk team
dat rveer bij de beste drie mee kan doen."
Beachvolleyballers Brourver en Varenhorst
vertrokken.

-: ,.-

BMC/SSS
IIMC/SSS \\raagt Í)a trvee kanrpioenschap-
pen de stap naar de A-League. Stichtings-
voorzittel Harald van der Sloot van de
Barnevelders vindt het 'gerveldig de r-ritda-
ging aan te gaan'. Ook \Vi11em He1d. mana-
sel technische zaken en als trainer opgevolgd
clool l'ret duo Marcel Ruijterlinde,/ Franz
Gierveld,is revreden.,,Spelen op het hoogste
niveau is eerl groot avontuLlr." Nieur,eling
Erik Schr-ril (ex-Oninirvorld) zorgt voo1. 1-oLr-

tine, n.retJohan Oosting en Mirlk van Roekel
die eerder 11ret SSS in de hooeste klasse uit-
krl anren.

HvAVolleybal
Or-rd-Olympisch kampioen Ron Zrverver
ver\.a.ngt GidoVerrneulen a1s technisch 1ei-
clel b1 HvA Volleybal. I)oetinchenrmer
l)latr vatt Haarlertr qaat door a1s spelverdeler.
\ erureulen u'as oplichter van het r.ollevbal-
p.ro-ject op de Hogeschool van Àmsterdam.
Hr'À\b11er.ba1 ze gtVermeulen'onbeschrij fe-
-rx i:nkbaar re zijn voor het starten van dit
::. i.r ln de onbetaalbare inzet als coach
-,'.::r i: l.rienr:n'.

LandstedeVolleybal
De C:inadese passer-1oper Gavrn Little cor-n-
pleteert de Zrvolse sclectie van Landstecle
Vo11e,vbal. Cloacli Arr-ro v:rn Solkema zag aan-
vocrdcl Joo:t Kooistru zrln courrJCt nler
twee jaar verlengen. ,,A1s ne de boel br3

elkaar houden, kunnen t e een glote stap zet-
ten." Manager Mark Broere is tevleden over
het nieuu,e contract van de captain. ,Joost is
een zeer belanelijke pijler in het teanr."Josha
Kailola stopt rner r.olle,vbal op her hoogste
niveau-

SV DynamoApeldoorn
SV Dvnamo Apeldoorn gaat na het vertrek
van Piet Zoomers (na 23 jaar) zonder hoot?-
sponsor verder. Coach Redbad Striku,erda
rr,i1 met fors investeren in ralentopleiding de
basis leggen voor toekonlstig succes. SV
Dvnamo speelt nret de bepelkte nriddelen in
dc Europesc CEV CLrp. Her contr:rcr nret de
opkornende Niels Plrr-rck u.erd vellensd.
Mathr.ls Mast en Paul van derVen zijn nieur',,.
Een handvol gezichtsbepalende spelers
stapte op, onder rvie Jimnrv Prenen en Bart-
Jan van der Mark.
'''1::: : t:: ir i:,r:-r : :

'W'ebtonT\arente

Met Webton Tkente heefr die lesio na clrie
clecennia weer een manÍlerlteam op het
hoosste niveau. Vollevbalclub Ïvente'05
maakt de stap dankzrj hoofdsponsor.Webton
Internetdesign die een jaar (met optie) aan-
schooí Zeven spelers uit het team. dat r,-orig
seizoen tweede rverd in de B-League, vor-
men de kern. De selectie hield in de voorbe-
reiding een oefenstage in Marokko t,aar de
degens .uverden qekruist rnet de nationale
ploeg.

Z adkine Rotterdam. Ne s s elande
Met het ROC Zadkine als nieuu'e hootd-
sponsor gaat Nesseiande voonvaalts. De
Rotterdammers r,verden na het landskampi-
oenschap lailliet verklaard. De eersre srap op
weg nàar een volu.a:rrdrg teanr .n'n'as het lan-
trekken van hoofdrrainel Albert Cristina.
Libero ]\ichard l{adern:rker en nridnran Jairo
Hoor zijn vastgelegd. Rademaker bleef de
club trourv nadat bijna a1le spelers vertrok-
ken.Andere nieurvkomers zijn:Eric r-an der
Sluis (ex Dordrecht), Ramsv Mauricia (ex
VC Averbode, België), Jorn Huiskamp (ex
LandstedeVolley) en Rodin Merx (exApoel
Nicosia, Cyprus, voorheen Next Volleyl
D ordrech t en Lan dstedc-Voll er,.

..11,1,

@*
ffi * J

:j :t , i

i.-b i

r-#§
:t." ".'L_, Iirr

)

t
Ir

tr
rI

*r

M

f#í

.s#a,\

i ...=

=&.:'..-

PRESENTATIEGID S 2OO9 / 2O IO -) .l



f3
,Ei

Kansen
De individr-rele clubs bourvden ror nu roe
een duidelijke u.aarde op. ,,De A-Le;.rgue als

communicatie/sponsor platfor-r'n heeft dat
nog niet. Díír liggen kansen voor het volley-
ba1." Sprenger werpt enkele inreressarlte vra-
gen op. ,,Wat hebben clubs collectref te bie-
den aan een sponsor? Hoe rs de media aan-
d:rcht voor de A-League gesrrllctureerd? Op
welke wijze beleikt een sponsor de totale ach-
tcrbarr r rn loilcvb.rlftrrs. r'crerriqingcn crr

leden?"
Langhenkel Volle_v geeft de antrvoorden,
meent Sprenger. ,,Dat doen ze rnet een dui-
de15k beleid en visie op de commerciële
structllur.

IJnicem Media
Pcrer Spreneel is ook eigenaar van unicenr
Media.Arnhem darVollevbai LIFE, Het conr-
plete volleybal magazine. uitgeeft.
..Llnicem is opgericht a1s vehikel om zaken

rnoeehjk te nraken die een aantaljaren bin-
nen de boncl niet l-rkten. Er rvar:en reeds dr-re
voller.baL-nagrzines sestopt of flriliiet gegran.
Vrllevbal hceti contrtrunicatie phtlornren
nodig. I)at is doorvertalid na:rr een rnecliabe-
leid s'aarbrj de sport nrinder atïankel5k is

van de NOS en nreel gebluik maakt r-:rn

nieurve media rn conrbinatie met bestaande
productiegelden."
Hrer liggen kansen voor de sport. ,,Vo1levbal
loopt nr-r voorop ten opzichte rrair andere z:ral-
sp ol ten. E en o ur.crrn rJ clelij ke on tr,vikkelin g.

kijk nraar u'at binne n hct r.oetbal Íreber_u"cl.

I)e n,erelcl van nredi:r cn sponsoring kcnt
ook veel r,alkr:ilen.Je lnoet weten waar je het
over hebt. Financieling \':rn ropsport zonder-
een durdelijke markeringvisie op je product
en mediarelaries is utopie.Vanuit Ricoh zag
ik zes jaar geleden a1 de enonne tekortko-
minsen van de traditionele sponsorina.Veel
geld elgens instoppen, maar te rveinig creati-
r-itert onr claar nrlxinr;r:rl rendenrent uit te
hllen. In het bcclnjtile-r,en gaat het drar toch
onr. Ook bij l\rcoh."

,,hr Llnicem Media zijn die leereffecren bij
elkaar gebrachr, zijn financië1e butïers gecre-
ëerd orl risico's te nemen, en is profèssionali-
teit op het terrein van media :ranrvezig. De
kosten van ty-procluctres \\,aren tot ilu toe
ona:ul,aarclb:ral hoog en charmce onbereik-
b:r:rr. I)ie zijrr nrct cle heht rer-ussebracht.
Internet TV is geïnrrodr:ceercl. Co-
productiefbndsen tllssen broadcasters, spon-
sol en nieuu,e nredia zijn opgezet. Eigenl5k
bedoeld voor vo1leyba1. rlaar inmiddels haak-
ten tien andere sporten aan zoals paarden-
sport,handbal en rvaterspott." fl
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i-Lc.rgue rs een sterk product dat door-
. : . rrlr.'kc nrrrketingstrltegie noq

'.::- Splerrser vcrgelijkt het
. -. \nrerik:ranse model.

t- l,,l\§pul.t. \tcrt-.

-': .l)r. zrken horcr-r

: .:.'ZCrt ItU CClt-

Een :rantal clr-rbs iukt dit nog lie t. I)alrr.oor is

kcnni\ \.ur nr.rrkctil)g. conrrncraie en top-
sport nodig." Een gezamenlSk doel leidt tot
verbeterinq br.] alle verenielnqen. ..Het is

slecht voor het mr:rgo varr het totlle vollevbal
els clubs hct financiet-l rrret r-ecldcn. l)c.
Ncvolro u'ii die kcnnis rlnr-eiken en nret clc

nL. een srer-ke clr-rbs goed beleicl opzette n."
.-;t: \1 ,te It

':. Zo moet de r,r,aarde rran de A-Le ague binnen
ts.ee jaar interessant zijn voor colnmerciële
onnlikkeling.,,Maar de clubsponsoring
l.htti leidend. Het draagl,lak voor ropvolley-
i.r1 ligr rn de regio. I)e A-Lergue is de saus er
(l\'a 1'

Peter Sprenger:'W'aarde A-League opvtj zelen
De A-League stelt in de media en als
rrarketing-instrunlent weinig voor.
,,Maar een business-unit Topsport bin-
nen de Nevobo, waarin partijen geza-
menlijk optrekken in de markt voor top-
volleybal, zal de waarde van de A-
League aanzienlijk opvijzelen," zegt
Peter Sprenger.

SpIeDqer- is clircctcul str-:rtcqrc r.ell I\icoh
Ncclc'rllncl, ccn f:rbrikant 1n :lutonl;ltlse-
r-ilrqstppat'atltrtr \:oor kantoor. clie Vecl aan

s l. olrsl-r on sorin !: do et. A1s in eehu Lu d sp eci:r-
1i-.t rrr"6t.O.r.id buigt hrl zich r-ner anderen
l.innen cle Nevobo or-er de Droblemen r.an
rer topvoilevbal.

Uolleuhal
Hct com plcte volleyba l nragazine

Langhenkel Volley heeft de anturoorden
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Businessavond eSCe Groepsreizen & Teampresentatie
Locarre: Parncenrrum Harr van Doetinchem
Langhenkel Volley - BMC/SSS
AB Groningen,/Lycurgus - Langhenkel Volley
Vebton Twente - Langhenkel Volley

Langhenleel Volley -Halkbank ANKARA (Tilrkij e)

Europacup 2e r:onde Challenge Cup
Businessbijeenkontst
Busrnessluinrte I\ozengaarde:Ther-na Turkije
LanghenkelVolley - AB Groningen/Lycurgus
Halkb ank ANKARA- Langhenl<el Volley
Europacup 2e ronde Challenge Cup
Langhenkel Volley -'Webton Twente
Z a dkine Rottetdam. Nes s elan de - Lan ghenkel Volley

Langhenkel Volley - HvA Volleybal
1 /8 trnales NationaleVoller,balbeker
SV Dynamo Apeldoorn - LanghenkelVotley
Langhenkel Volley - Landstede Volleybal
BMC,/SSS - Langhenkel Volley

19.00 uur

20.00 uur
20.00 ur:r
19.30 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur
20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

-ffi

Januari 2010
Z:rterdes 09.januali
Woensd:rq 13 janr.rlri
Zaterdag 16 jartr,rari

Zaterdag 23 januali

3 Zaterdag 30 januari

Februari 2010
Ztrerdtg 0(r fèbruari
Woensdag 10 februari
Zaterdag 13 iebruari
Zaterdag 20 Íèbruari
Maandag 22 ièbruari

zaterdag 27 tèbluari

Maart 2010
Wbensdag ()3 t.naalt
Zaterdag 06 r'naart
'Woensdag 10 maart
Zaterdag 13 maart
Zaterdag 27 rnt ttt

April 2010
Maandag 05 april
Zaterdag 10 april
Zaterdae 17 :rpril
Zxerdas.2-{ april

Mei 2010
Zaterdtg 01 r'nei

M;Landag 17 ntei

Het trveecle deel r-an de competitie rs s-at speeldata betrefr bekend, maar de tegenstanders
voor de finalepoule nog niet. Het cornpetrtie\reÍloop k;rn noq niet *,orclen inqer,sld.

I /+ fi.rrt., NationaleVollevbalbeker

Businessbijeenkomst
RENSA Tèchnisch Handelsbureau
F{avenstraat 41 Doetinchem

19. 00 uur

7 / 2 fnales Nationale Vollevbalbeker (uitr,vedstrijd)

1 / 2 finales Natio nale Volleybalb eker (thuisrve dstrij d)

Br'ker{inale nationale vollo'balbeker (Alrncre)

Br-rsinessbleenkornst
Closnro ALrto l)oe tirrchen/ASG. ALrtosch:rtle (ic1der.l.tnd 19.00 uur
Edrsonstr.r,rt I -J I)oetirclrcrrr

Jaarkalender 2009-20L0
Oktober 2009
Maandag 05 oktober

Zaterda.g 17 oktober
Zaterdag 2-l oktober
Zaterd:a,g3l okrober'

Novernber 2009
Zar.erdag 07 novenrber
Zaterdae 1J novernber
Zaterclag 21 nor-ember
Zaterdag 28 november

Decernber 2009
Woensdag 02 decernber'

Zxerdag 05 december
'Woensdag 09 december

Zxerdag 12 december
Zaterdag 19 december

LanghenkelVolley - Zadkine Rotterdam.Nesselande 20.00 uur
HvAVolleybal - LanghenkelVolley 19.30 r-rur

LanghenkelVolley - SV Dynarno Apeldoorn 20.00 uur
LandstedeVolleybal - LanghenkelVolley 19.30 uur
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Business Sociëteit'09-'10
HooÍdpartner

Toppartners

Ere partners

Grafisch partner

Buspartner

Reispartner

Florecapartners

Autr>p.rrtner'

Leaseprrtner

Autosch:rdepartner

Spor tklrtli Ir gprtrtncr

I{leclinqp.rr-rne r

Frnanciee1 plltncr

Sch oonnrrrlkp.:rrtner

Sportschocrrcrlp:u'tncr

Vit:iminen p:rrtncr

Mecliap;rrtner

()fllc1til

sportcl'ink SLrpplicr'

13oaldingp:rrtnel

Juridisch partrler

De Langhenkel Groep

D.O.C.STAP
DOZON Bouwtechniek
RENSA Handelsbureau
Ubbink Nederland BV
rlaJ Reclarne & Cornrnunicatie

Nefit Buderus BV
Protect Eye Nederland BV
De heer M. Beijer

Ratio Sluis Grafisch Totaal

OTC Tours BV

eSCe Reizen

Flart van Doetinchern
Resto Gasseling

Sportcafé Rozengaarde

Cosrno Auto Doetinchern

Ford Business Partner

ASG
Auto Schade Gelderland

KWD Sport BV

Hedex TraÍEc

Rabobank
Graafschap-Midden

ASITO

Mizuno

Plantina Vitarninen
The Ortho Company BV

Doetincherns Vizier

AA DRINK

SportMatch BV

BAX
advocaten belastingkundigen

Z u,o 11e -R o vlale n

Doetincheln

Doetincheur
I)idur
I )oesbr-rrq

l) o etin c h e r n-Zr,vollc

Deventer

De Meern

Doesburg

Doetnchenr

l)oetinc]rcnr

Zelhenr

Doetinchem
Doetinchem
f)ot'trnchenr

l )octinchcrr

Anrsteldanr

L)oetin chenr

I)oe tinchr-'nr

I)oetinchenr

Doetinchem

I )octinchern

Br-ccle- Ler-tsclcn

Gendlinsen

Doetinchern

Utlccl-rt

Duiven

L)oetincht'nr

ERENSA

^^.ubbink

*r'l

#"4s'

iliwoontechniek

HEPEX

aztotan* L
anarscna*utdden {ll

ö
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. - '--.r'::r.r\ -\lu1u llatio llV
B,\X ;rch-ocatcn belastingkundigen

Heilbron Àssur:rntiën

\ritri tsV

Phnonl Vitanrinerr
Nl.rsscnN5 cnhtri js I3V

ASI'l () Schoorrnrrrk llV
l\csto (l:rssclinq

C)TC Tburs BV
ASG. ALrto Schade Gelderlancl

Ratio Sluis Gr':rfisch Toraal

Pl'lners KrocscWcvc-rs

Netterrlcn Z.urrl cn Grind llV
tcrt H:rg Mrrkclrr.rrs

\Iricsc Music I)rl:rcc

Uirger.crij Clir'leon

ROC Gr:raGchap Colle.ue

ROC CIOS Rijn IJssel

Nlotir.aclo BV
Ci onr grucllc Autonratiser in.g BV
lUcoh Nerlcrlrnd
(ii:rtrs Sport 2tt{){ t

Ilouu'be cL'i1i llocsvclcl ll\,'
Nlecli Fit l)oerrnchenr

HT Helnrink s-oon Techniek

-Lrb r.:rn I[)0 RocloÍiu'airrcl bcletternq en sign

Kort Flout en Bous.nrateri;rlenl BY
Holl;rlts I{unststoftcchnick LIV

lleeknr:ur c\ Hartnlrn N,l:rkch:rr-s

Logisch l)rcrrrcrlil

Clockcrits Dak r'n 
-Wand

R & J Beheer Doetinchem BV
Markant Outdoorcentrur-n

\Xrun &Vrn Duren Bous-serr-ice BV
B.l-{.-f .Wiget'rs Assunntién 1lV

Telbor-qsc Wijnccntrrlc
Wirrk stuclicbockcrr

Flccl & l)or-nve

Educatiepaltner I)oetincirenr BV

H:rrrie Ligtvoet totogr:afi e

Select Re;ri Estate

Willenrsen Muraqerrent llV
R:trlnr er Arb ei cls:rclvies

Autonrobiclbrdri ji'Ih. Wenturq
(,r.rnclcefó l)c Bank

Uitgevenl (). Jongc'bloecl llV
WÍ? Adnrinistrrtic & Aclr.ies

Holeca-Grooti-randel Ubbink-Sesink
SportcaÍé Rozenqaarde

M:uk Perurinkhof Consultancy 13V

Koninklijkc (l.rze1le NV
Lukrrsscn ïr'ccs'icl els

lJ EST l)crsoncelsr'hcrtsttrt

't \\r:rssi n kl'rr-rr s Sch r lclelsbedlrj f

l)oetinchenr
Doetinchenr

L)oetinchem
Liere n. Apeldoorn

GcncI inqc-n

I)octinchcnr
I)oetinchtrn
I )octi n ch errr

l)oetirchen'r
Doetinc1-ren'r

Doetinchern

f)octinchcnt
Nette lclcn

I )octir r clr crr r

l)octin che rn

Hoorna:rr'. Nicr-ts'cgetn

Doetincl-Lenr

Arnhenr
Doetinchenr

I )oetin ch enr

's Hcrtoqerrbosclr

I)or'tint'lrcrtt

I )octincheur

L)oe tinche'm

Doeunchem

f)oetin c1'r enr

I)oclinchr-nr
I)iclrrnr

I)oetirrclrcnr
l)ot'tinchcnr
BVI)oetincl-renr

L)oetinchenr

lJrr:lmt
Doetinchc'm
I )oetinchenr

llVTe rbor.q

I )octinchcnr

l)oe truchr'nr

Doe tinchenr

Stnclelen

Stokkun'r

Stokkr,u'n

Hunlncl<r
i )oetinchcnr

I )oetirrclrcrrr

I)octirr ch cnr

Zelhenr
Doetinchem
Doetincherlr
Doctrnchenr

l )ielen

Wchl

I )octinchenr

I )oelrnchenr
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