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Band rnet
achterban versterken

"De banden rnet partners, supporters en
vrijwilligers worden bij Langhenkel Volley
aangetrokken. Dat gaan we doen door
regelmatig nieuwe activiteiten te organise-
ren."

Jos Tienressen hce-ft r'oor de Busincss Sociëteit
cerr bijeerrkonrst op goltclub Ze11e in pctto. C)p

het eelijknanrig landgoed list een prachtiqc .18

holes goltbaan. "De link tlrsscn partners en onze
golvendc topvoller.ballers, zo:r1s 13:rrt-Jar L r-an cler

Mark, is d;rn snel seleed."

])c tlirc'crcur is bhj rrct het rrr:lltgclnctrt vun rlc
Hc'n gclose goltt'lLrb ri ch tin s bui tcnl:ur clsc sl. clcrs

die b11 I .rrtsltrrr[il\','llrr pcr scizucll,zr'rr'r. r'r].r.rn-

den actieÍ zijn. "Nornrlli ben je mininr;ral een

.jaar lid, nrr:rr 11u kunncn ook onze Austr:riièrs en

llritten hun handrcap r-erbeteren." Op Zelle kar
een topvoller.balselectic-, nret pàrtrlers erà5, ook
clinic geven.

Meer plekken lenen zicli volgerrs Tienressen

rlortl voor cliuics. zoals h:rrtjc I)oetinchcrn,
Sinronsplcin.

Door de sarnenserkinq nret eredivisrevo.-tba1-

club De GraaGch:rp uacht konrcnd voorjaar ec-n

eezamenlijk e\:L'rlcment voetbal-r-o11evba1.
Doetinchem herberst beachvolleytoppels in cie

pelsonen \:alt Sannc Keizer en Nl;rrloes
Wessclink. Het Lgt br..1r.ra voor de hancl hen erbij
te betrckken.

Spelvcrdeler Pinr Karnps, HAN-srudent (Hoge-
school Arnherr Nijmegen), geett de sanrenwer
king met De Graafschap breed inhoud nret zijn
scliptie'Project Topsport Doetlochcm'.
Met 'Vollevbalvrienderr' als opr.olger van de

Club van Hondcrcl rvil Langhcnkel Volley eel
brcderc laag aalbort:n. "Er konrt cc-n u,ervinqs
brochurc voor kleinerc bcclnjvcn en uriclclcn
\t.ln(lcr{.lic r.rrr lr,rrt, \clkoril zrlrr."

De lietl-rebbers knjqen een evenrvichtiqe corlpe-
ritie roorqc., lrorcld."Drc ur. ruriq s..izocrr rrrct

bijna ticn rvc'rlstrijclen teqen l)ynarrro clthcrkcrr-
brar. l)e A-Le:iguc telt ruct Nctu.crk STV
lrlbtrrg. VC Allvo .\lntrrc qrr I'r'rrr, V,l
\cenerrdaal \\('.r ricl) clrrb.. Hct ..r',,p.,ir,.V
bestaat uit plav-oÍts r-Litmonclend in een Bcst of
Five tussen de nurnrners één en trvee. Inclusref
Europacup en nation:L1e beker speelt Langirenkel
Vollev dit seizoen het respectabele a:rnral r.an

zo'n 25 *'edstrijdc'n.

Ticrtte sse n gce lt hooq op ove r dc r,,t'rclcre protcs

sionrtliscrinq dic rle vollcvbalboncl Ncrobo voor-
sta:rt. "Maarldelijks is er :rl een Expert-nleeting
\\':r:11' kcnnis rl,ordt uitgeu.isseld tr.lsserl

Nevobodrrecteur Marcei Sturkenboonr. m:rnager

Topsport Mark Broere., A-L eagueclubs en markr-
pi.ll.t!.'I1."

M:rtch of the'Week gaat nrar de donciethqr,,'ond,
lIret een livc-uitzendinq op lvlvr,v.vollevbrrl.tr-.
"Het u,eckeirclc nordt opgeslokt door proti,oet-
bal cn lamrliezakcn. Doordet'eeks vollcvb.rl

;'.""*n'.':..ï;ï::ï:ïï:lJ,ï:;:::ill;l9
pr-oduct."

Jos Tiemessen:
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Ik ben erg fanatiek
Er u.orden honderden balletjes opgegooid,
die bew-uste maandag. Op z'n vrije dag last

Joël Banks een training speciaal voor zijn
spelverdelers in. Beurtelings lanceren Ben
Pipes en Pirl Kamps aan het net set-ups
die de ander staand op een verhoging
opvangt. Als de 'ballenbak' vol is, wordt
geruild van positie.

\.r ts'ce rLul ba11en opgooien en instrueren hoe
r.' h.lir(lelelr in diverse posities. zeqt eclt bezn eer

l:rchencle B:rnks: "l).tt \f irs voor nrij ook tllincn
h oor."
J)e Engclsnr.ur 1ct ir zijn proqrilrlrnr.l schcrp, o1,

.trbcirl-nr:t verhorrdirg. "l)e grocp is noq klern
rJc Au'tr.rlie rs Itrrron cn Wlritc zr jn cr nog nicr)
nlL't .111ccrl r oor nirl cl spgll-gr,1"1".spositic: r ct'

vlnqenrlc \p.1crs. Brj hct nraken \':r1r rlrcr ell sFc

1c'11 \':r1r ocïèn§edsu5rlcrr §llk je rroor oYerbc-
lastinq. Z:rterdrg spcclden lJen en lrim allebei 2,5
sL-t tegeilAlh'o. qistererr s'as hersteltlrinitrq in het
z\\'!'n1birL1 err vanclaag vrije clag. Mooic qcleqel
lrcitl voor ccll c\trit settcrstrilillir)q."

Joë1 Banks zou aanr..ankehJk 1'rclernaal qeen vol-
levbalprof u'orden. Hij str-rdeercl.- :f op de uni-
vr'rsiteir van SheÍl'leld, s'iLle ecrdcr a1s jochie op
hiqhschool brsketbellcn. nrlrrr clar kon nrc't. I)an
Ir.t.rr rollcvLrrrl crr zo tior>r licp hij he r Engcls

-jcrrqtire;rrl c:t rrcrtl irrtern.rtrortrl. Irr p1.r.rrs vrtn

;llïJ" 

"ïi":,,11' 

ïl;ili1,,::'ï,,"'.l,lll§
N'lrrldegcnr, E'isden en St.Tluiclcn. N4et clc laatsre

promovcerde hrj ts'eema:11 als trainer.spelei:.
Toer hij b1 Rienrst nos een keel als spelcr de 1e

Nationalc w ilcle proberen. be1.1.- de Enqelsc

boncl. "()irk bonilscolch H.rrric Brokking n'ildc
rl\\i\tcrcl. Ecn gcr,",clligc k,trr: riie tk rtrct liet liq-
gcn. Heb zovccl r,;rn Hrrrric gclccrd. I ose hint
cvcrl'rJr irrg."

Vier j:rer later dook h1 op b5 Langhenkei\bl1er:
"Via de helaas overledcn spelersrn:ke1.r.rr

JonathanWalsh sprak ik her bcstunr. H:id rn.-tcen
een qocd gevoel bij LanglLenkclVoller-. Hcr L.l.ui
onr veldcr te protcssion.rliseren .'| -it)ng rrL'l)t
LIlcl) t( l,rl\'il nr.lk, il.\l\r, ( kf iltr ( I - .,t.
Hct is zijn ccrste ju.rr rrls proiession.il co.rclr jn .ie
ltrrrrtr(L kl.rr.,'.'lk lrcl. rrr'n \r\r,. n \\.(t \\.rt,,jr.
tc' docr.r staat. Nrr viji oetinuc.lstrijclen k:rn ik
rrcirtig zcu{cn o\cl d( \lltuudrrr-:, u rrr,lc .,,nr-
Petrtrc. wc gJJII vouIJt utt ÏJI ontc l"1Jclil. c

tl'ootrylaats:
Ccb.plaats:
LttJiiid:
(]t':ítt

loLltrtr Skylar (11

BLro(]t: lí.llt),btltraitttr-coatlt
lo,tX. ;lt, tii, l,l ltnt t.;.. t tt:
B,t;lt, ltt,,/ \,1, ,/ r ,,/

b t t s í t t t's s - t t t rt tt o,gc t t t t' t t t

Speler:
t01 ,oa.

'98 -'99:
'99 -'01:
'01 -'02:
T'aíner:
'02-'05:
'06-'09:
' 09-' 1 0:
'10-...

.1-í .jnar
I)trt t t L'r Odrl ir:t t, :t1t\ t Ct)l t ( t t I 6 ),

N,t t to t t al e 
-j 

t t Lgd / ftih yrtss t, t t t t a t t t \
Ett,gcIattd tn ()ntot-Rrittattit
Lat t d kc t t, t'rt'ir1,i-r.rr li'i(ril;
.\Ial d c.gt n t, t'rt'fr 1,r-i-rc 13c{gii'

.lii.rdcii, cn,/r/rr.r.ic Bc/gii,

-lratner/ 
spcler Sr. Ttidert (Bdgië 1

. Is,i.l.'rrtó,,ridi,i,Àlt lt.utt BtitJitl
Btt n d stoddr Thl entte an Brí t ai t t

'lidu 
rcr / co adr Lan.qhet *tl l.blle1,

Nieuwe trainer/coach Joël Banks:

ir
ia

§.'-
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PRESENTATIEGIDS 2OIO/2OII .- LANGHENKEL VOLLEY 07



è

Jan Langhenkel hoopt en verwacht dat de nieuwe trainer/coachJoël Banks rnet
zijn stafeen goed team neerzet dat het ver schopt in het seizoen 2010-2011.
De directeur van hoofdpaitner De Langhenkel Groep heeft een groot
vertrouwen in rnanagement, trainer en spelers van A-LeagueteaÍn
LanghenkelVolley.

De L:rnghenkel Cir.reL.. lnet vestigin5len in
Zwol1.- .1r RLrlrr..iiri. .i:ekt veel eeld in het
Doetinche rn.i :Lr:-.',,--:r 1..r1. Hct 2(l jr:rr
or-rde bc.1ri1i i'1,".::: -.-,:r j. 1.rnq.'t'c rtnrrijn.
"We zrjrt rei.Li.:::'.'.:-.'. ::r \r:lli'r (r,,rhr)Ll-

u'en." g.ri r'Lc !i:r'í.::,.r ,. --:.-..: ,,::. '\.r
tuurlijk uillcrt '.i.' :r.::- :..r. --. :: '.,':Jetr
trr rlr' l,r'ktt l'.,ia.: . I ( t

[', t,1,'1,.:'t.:t "t' : -

s-oott1.1.1.11. Hsq:'.i- : ... r -
balclub HEC Jrc . -: : . -.: -;r.nke1
HEC hccrrc. D. . .- ' i. -:r,tc
broer r,rit Doeriir:...: r _: -.-:i:.\::ri. \.ra:t
de StichiingTopr' . -- . .-.:r: L,',nghenkel

ook de gr..ofr \'.r:: ---. - : --i:rtke1 C)rion
(65[] ledenl .ir i.. '-- .':,:hvo1levba1clr-ro

Nlarloes \\cr.cir::, ,. 1)ocrtnchenr) cn

\lrclelcin -\1rpt.'- : .

Over clc result.ri.: .:. :r.ur bcdr-r1f z5n J:rrr

crr H:tnr LaD{hc: ... :r,ir tl:tn fcVrcrlcn.
"( )r.2.. rritzctrJl., . ...: \.(.n \(.\rr::il)I in

l)crcnrcr cn J.l.rr 2.,. l.r .r1r hct ltlrn ons Iiqt
nrct bij Lrilr'en. \\'l zr.rllen ()nzc ilcrrer:lrlir.ts

blijverr vcrbredcn."

-l,trt Lln,qltltkt-l ;'ToprolltT' ktrt nttt dltlt
illtatrktli.ik :ijrt tLut ttrrs'

Jan Langhenkel
blijft rret beide benen op de grond

Het bestuur r,an de Stichtrng Topvollevbal

heeft nret hooiïpartner De Langhenkel
Groep afgesproken de contacten in het

tu'eede seizoen te intensiveren. "We zullcn
vaker overlegqen om zaken cn lliplrrkerr
beter te stroonrlijncn," zr-qt clil-ectetrr Jrn
Lar-rgl'renkcl.

"E.r n,orclt rlc konre rtrlc j:irclr tloor bcstuur

cn dire ctie r.ccl rnccr .t:tnclrtcht bcstcccl rt:ttr

sponsoru'crl inq. Het bcstuut q:t:lt cr vool clr

rvrj hebbcn cr \ ertl'ou\\'en in cht 1r1ce r qrotc

sponsors c'le \\'eg zullcn r-ttrclctr 11:làr

Lanshenkel Voller. Dat krttrnetr reeds

bestaande kleinere Lr:lrtÍr ers z5 n oi b ec'1r5 r'en

in de Achterhoek die noq qeelr 1id zijn van

de Business Sociëteit. El nroeten in de regio

",r het r,'erdere oosten toch berlrSr'en zijr-r

§i c, onk tesell:r:rlr s-illcn?"

Uitbouwen
Ais het lm Jur L,urql-renkel ligt. is cie srtu:rtic

ovcr ch-ie j.ur b5 tlc et1oo1'r r':rrt hct huic|qe
c()utr:icl de'rnrlric qunstiq c1:rt :rllc p:lrtllcrs
r':ru Lrnqhcnkcl Vrllcr- bcsiuitcn ont 'qczrt-

nrcnlijk hct topvoller-brtl noq vetcler trit
bouu.'en'."Doetinchenr lnoct Irog nrecr eell

begrip rvorden in r-ollevblll:rncl, n-raar het

topvolleybal kan niet al1een grotendeels

aihankel5k zijn vrn ons."

08 LANGHENKEL VOLLEY 
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'FIet kotnt
door die rode jasjes'

Irt Doetirttlrun stdat Johan udn Loort bi.i de

thuisdtrels ran Lartshcnk,:l [.'olley bcktttd als

Itider ctt tronuntlddr L\1n d,: Rodc Bri.qadc.

Zo lrcd tlt' 14roL'1t sprddknLtkrnde .§rlrl)orÍclr{

ttit Hecrtlc. ")Iattr :tt ttoenrden u,ij orts:clf

rtooit lutttr," latht dt ntttrzitter uan uolleyltrtl-

club Larryher*el HEC rrit Hcerde. "Het
ko*rt allennal door die rcde jacks die u,ii dra-

gcn ."

Dc Rodc Brigadt stttrttt dc ploeg ín.

Doctítdrctt nil dc uurc, sprcckkorctt etl trollt-

.qcrcflel. "lí'i'lrr.r-rcrr ddil It)(I ('(t vtpportcts-

tlub," uín,lt Í htl Loot! dic ,lt'Arlrtulxtt'È.se srrp-

porters als 'u\tt stillet.ics' otttsclfijli."In ltet ucr-

leden nroedigdett u,c Dyrtarno Apeldoortr dart,

ilMar LUe nloclieil dadr niet lartger gratis ltin-

nen onddt we tueelldtvaat rnaakten."

Nct ab Lnryhenkcl lblley rrit Dttetinclrt'trr

sp()nsort De Lan.qhenktl Crocp lrct Het'rdtse

La tghutkel / H EC. I)r uí r t d c n ui tu,i sseli t r14o t

plaats tussen fu clubs uit Hccrdc cn

Doetinchem.

In september tuas in Heerde weer de jaarlíikse

wedstrijil tussen Langhenkel Vollcy en het

Zutolse LandstedeVolleybal. Dit tuds een suc-

ces door de inzet uan beide teams.

l'dn Loon: "Ël is e en band tussen de Stichting
'Iitpuollal,[dl Langhenkel Volley, de uereni-

cin{n Langlrcnkel Oritrn cn Latryhutkcl

HEC. Bcgirt scptember licldur we fict dcr-

tien tedms hr Doetínche'nt gezamenliik ltet

Starttoe r no o i. " Langhenkel Volley gee-ft cli -

nits bij Langhenkel HEC en de supporters uit

Heerde mogen in Doetinrhenr tle training

/'t':ot'(,rr, ".ll-; er lcnoeg snpportrrs :iirr.
zorgt Lark,lrcrtkel uoor grntis busueruotr. "

& LANGFIE.NI(EL

J)e Lrugherkel Groep is ee» dynrorische

kc.nuis- c-n cleracheringsorganisatie,

Wij zijn sevestigd in Ztrclle ert Rosmaletr

cu \rrrkzrrur in hecl Neclerlrrtcl.

Wij lrieclenr
. krulitrricve oplossirrge» voor tijdclijke

ovcrbclasdug of onLlerbezetringl
. rlc .)f/ct rn rlrr,,crirrÉ r,.trt projccter'

op gtoncl vat tesultaatovereclliourslctt;
. lro-norlrenle rriviesel prrrkti.jkgerichte

opleidiugern en traininlScn.

W'ij zrjrr sirrcls l()90 lctiefte:r behocve vau

clc ovcrheicl, non-prot orgarlisrties c-n

hct bcdri.jtilcltn,r»ct nàmc op h.'t gcbic'd

v,il .lc.oii.rlu zckcrll.i.l.\olklrri\\,'liltg.
ruinrrcllkc orrlrting or ruilicu cr :rrnciële

en jLLriclische dicustverleninq.

Mcr rulnr 2{)0 euthonriasre, goed opgelcide

rledervetkers in vastc dicnsr otrderstennen

wi.j c.el greot ;ranral opclrrchtgevers,

I)c krrchr ran [)c Langhetkel CiLocp iigt iir
lrcr rrnrcnbrcll.;rrr vrrr .rcnLtlu }'crrrrl\ r)\cr eerl

vrkgcbicd er c1e rcrliteir van cle prtkrtjk.

llierbij hrnrcrcn wij cen open en cloclrrrrrigc

arnpak die r«rtdt tocgesueclen op dc wensen

vru clc opdrachtEcvcr.

I(ijk roor rnecr informltie op

rwlanghenkel.nl

VE§TIGÍNGZWOLLE VESTIGINCROSMALEN
NooÍdz.elaan ó2 Ststionsplsin lo
8017JW Zwolle s241 GN Rosmtrleil
Postbu§.{0127 T(073) s23 11 11

8004 DC zmllo F (073) s22 06 45

T (ol8) 167 72 o0

F 1038) 467 72 22
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Nieuwe voorzitter Erik deVries van de
Stichting Topvolleybal speelde ooit eredi-
visie bij Interlance/Zaan. De afgelopen
jaren was de ondernerner actief in Heren
2 Langhenkel Orion. "Als volleyballers pra-
ten over hun sport, lijkt het hogere wis-
kunde, zei voetbalscheidsrechter Frans
Derks ooit. Die beleving is voelbaar bij
LanghenkelVolley. De club staat aan de
top, dat willen we uitbreiden. Ik zet rne
er intensief voor in."

Steun is niet
vatazelfsprekend
"Ik herinner nrc ccÍl business avond bij Dozon.
s'a.rr Joop Albelda een Lrcvloqen irleicline gat.

L)e ortrooru rrrrrdeli-jke instcllinq tlir. r.r.rr topspor
tcr nroct hebbcn crr Lle steun rlic hij r'.rnuit zlrr
otttgcving rttoct krijucrr r«rr:ntlcn dc rorle rlmlcl
in zrjrr betr.ros. Steun is 11iq'6 1,1n2elflprrekencl en

nrag dus ook nret a1s zodanrg s.orclen ervaren.

Natuurlijk noet het spel soecl zijn. Maal vaak is

de verp;rkkine nri.nstens zo belangr5k a1s de

inhoud.'\Xl'at nraakt dat een vrijs.illiqer relkens

rveer bereicl is cr voor te qrrln ell u'.rartkror is rcn
sponsor grrrrrg bcrcirl hct tcrrm ilnrncieel re stctr

II CII ?

Det is I'ret leit dat zrj rtreer terugkr5gen dan dat

ze er in stoppen. Of dit rru tijd rs of geld. of alle-
bci. De teg,'nprrrl.r(ic ir iltilt.tcn. cct) \pcCi.r( Lt-

iaire r.r.edstrijd met al zijn'exposure'.

Maar ook het crcóren \-:rÍr eelr plartbrnr rva;rr

ortdernenrers elkaar n.illcn orrtruoeten.-W'aar de

b:rsis gclcgd klrr uonlen vool' crlr zlrkchjke rele

ric' of wililr dczr in eclr ontsp.lllllcit rrntbirirrce

{'rr.l(rlr('u,l(n l.r:t rr,,r,ler,. \\r1 ,1. L,nthcrrl{
\ollcr tr,,ctcn ur)' Lu1r.i1Ll b.qrr.r zUrr rr.,r §
bieden r-rr u'elke nreerrvaarde s'ij kunnen qene-

reren. Ook voor rle regio.

ljit discussre rnet vollevbalbond Nevobo,
qenreente en breecit.-sport sercl nrij zeer helcler

n'elke rtreerrvrurrde tlc top\Lrort in I)oetinchc'nr
voor cle- rc'qio krrn bctckcncn. I)e .r.rntrc'kkings

krrrclrt dic L:urshcnkel Vrllcv qcne re crt ckror'firll
prof' trliningsschenr:r's tc draaicn groeit on.lcr
(intcr)n:rtionale talenten.

Doetinchcnr rvordt 'the place to be'. Niet \:oor
niets zrvengelt de Nevobo de discr-rssie aarl voor
het opzetterl \,an een Regionrr:11 Tltirtrngs-
cerlrrunr (RTC) r,oor toptalent. De bond hoopt
cl.rt historische bols.e rk.'n. zoels I)oetincherrr. dic
tloor Irun lrrrrtrckkirrgskr.rcht seI ciqen oplei
rlingc':r ]rcbbcr rrls blrsisvoor-zieninqcn crl toclc-
\cr-.r'l(ict-\ \oor l{ l( krrrrrrc'r rirr,lcr.rr.

Hct is nret toevalliq d:Lt her irutiariet ,o, tr., Lr.e
\ren van een nrultiÍunctronele ha1 op Sportpark
Zuid de regio in de kaart sprclt. El zijn ,,'oor-

beelde n rvaar- de Nc'r'obo sr-lcc..\\"ol nret eel
F.OC (Cir:raÍichap Ciollcqc Sport en 13eu'eeen)

cn ecrt topclnb cen llTCl brtuu tlc. Nict ir dc l:r:rt
stc plrrrrts onrrl:rt dc topclub clc qcnrcc:rtc kon
ovcrtuigen van zijr nlecru'rr.rrdc roor cle regio."

\iernrc utorzítter Erik dcVries (ttuetde t,att lu&s)

nter basttarsleden (u.1..n..r) Harry Laan,Jan Dekker

cn Roe/ .\iaàoo'

Erik deVries:

*:ffi|
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oude rotten

Gerard'Wesselink vorrnt 3-eenheid
rnet Gerard'W'esselink krijgt in zijn vierde jaar

als technisch Íranager bij de Doetinchernse
Stichting Topvolleybal steun van Leo
Groeneveld en Pirn Raterink. Het drietal
vorrmt bij Langhenkel Volley de nieuw in
het leven geroepen Technische Comrnissie.

"A1s driernanschap bescl'rik je over 11og nleer
expertise," zegt Wesselirrk. "In de scouting br..1-

voorbeeld kun je taken beter r.erdelen. Zo ont-
stràt een brede kijk op spelers die zrch hier
rrerder knnnen onm,ikkelen. 25 tleffen brj ons

een iclcrle situatie voor topspolt aan rnet een

tiLlltirrrc trrilcl dic clagchjks trvecnr:r:rl nrct het

teill| \\,crkt."

Talenten
C)nr r.r:r het vertlek \'à1r zeven spelers cle open
plckkcn in c1e selectie re r-u1len. richtte
L:urghcnkcl Vollcv zich :rlgcloprcn zorncr in t'cr-
stt' rrst.rrrtic op Ncdcrlrurtls t.r1errr.

|)c oplcidirrgssclrool HvA \\'cr(1 opqcllcvcn. nlir.s,
,'1,,rrk.l,.1,, l.r'.rrr\' tli'kN.t) .i. r,l,rrr.rr ', !
I )trit.l rrr.l en Uqlr:ie."-l rlr)lrrtr'.1 rr ./ir lr l.,r ],., ,'#
tcnlancl ginger." nreert \!es:elirk. "Er is in hr.rn

opleidine geïnvesteercl. n.rrar c1e A-Leaque plukt
er de r,ruchten niet r..ur."

Srrr'1 nrl:rkt c1e techr.irsch r))ilr)tqer duidelijk dat

hil rtrccr.lrtrt tcvrct-lt'rt is ovt'r r.l.'kortrst r',rn tle

Ilritsc intcrr.itionlls lJcn l)ip.'s. .]rrel Nlillcr cn
()1rvel I{rrnbcr', tlc tclr-rggckccrJc h.rrtihittcr
Nicl. I(oonrcrr cn .lcugrlintern.ltror.ll Thil\ tcr
I I orst.

Ervaring
Wesselink is bL3 dat de technische colnnrissie in
clezt' r'onn gestalte knjut. "tler.le heren beschik
kr'D ovr'r er'rl Ilre!le roller b.rlervaring op top
I I t\'4.)Ll -"

Nlct.rl hrrn brqrrqc q.\'cr).ic Tcchnischc
(lorrnrtsstc crr r]c tr.uncr. \.ulcr \()rnr,r.rn ]tct
tcchrisclr hclcitl. Hoofiirr.rincr Jocl ll.rnks cn

. '\t\r( trt rt.,irt, I LJ,. H llirr- rrt\rrt .rt,,t),,, 'i
\\ ii tL rqer', rr .l.r,r.'1 .,i. N. lliN.'. r'.1. ,J
Ër is rr-rirrrte r-oor r:Llcnt tLir d.' reqio orr, ,rr."ï
trainer b1 LrnghenkelVoller-. A1: zij in zichzeli
irrVestere]]. k:ur ecrt §'ill Nirt \ttllittlc o1tt5tilillr."

zcgt Wcsselnk. "l )ic -jongr'lr ontltlr-inrlcn oi zr'

lrcL tLrlr:rivc.rtr r.inkrurncrr crr rer.terkcn ttgclijk
hrrn cigcn clrrb.\[rcl]iclrt .r\cr zc lri-1 ors ccrr vrrstc

l.lck ,r1.. Nlrioi .rls lrcr s1,c].'r'. Lrrr rlc rcgio zr1n. rlrr]l

bcn -jc als tc:llr nng hcrkcnl..r.rrlcr. i\1.r.rr t1c grcr-
zen zijn clpen eil rre zockcn rntlicn no.liq or-erll
r ersterking. Als er rrttracuei vollcvbal l-orclt
qespeell kor.nt het publiek r lnzelin.i.rr r'le hal."

Leo Groeneveld en Pim Raterink in nieuwe Technische Cornmissie

t

,\
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Bas Hellinga
b ekijkt sp el analytis ch
"A]s assistenttrarrcr is een qoede ranrens,crkiug
nret cle 1-rootiltr.riner crnciaal.Jol-1 lJ:nks zet de 1ij

ncrr rrit. ik lcvcl rn'r brjtlr:rgc. Het zret er fositiei
rrit."

Brs Hellinq:l hrd eirrcl rorig scizocn ilc :rarx'oer

clt-rsb a rrrl bi j L :rnehenkel Vb11er' :Lrlp er i n ge l evercl

of cle p.rssel, lopt-r rvaclrtte een nieus'e uitclagilg
brj rle I) octrnclicrnse topcl r.rb. \,rootlrt h r.; to etrrrd

tot dc tcchnischc strri. \\iirs er ccr\t ecn'go.'d
ucsprck' nrct lJ.rnks. "l lct urocst drridclijk zrln d.rt

het klikte. "

'Mister (Jlron' zo:r1s Helling.r s el uordt
qerroenrtl onril.rt hij ooit in dc jcLrqt1ridcling

bt:gorr. r'intlt hct gcu cldig lcldtr te q.r.tn 11s rssis

tcrrt. "Zcli spclcn blSit hct lcukst. Ik lrckijl, Irct

spcl nu uccr .rirrh risch. Er u'orclen iclceèn r-ritge-

lissclcl cn ik hor-rd rne specitieker beziq met de

prssinu.

V.rnlii hct bcqin is Irirrd g('\vcrkt ()1)i viur hct
nictru,c tc.inr ccn ccnheid tc rrt:tkcn. "l)c clLrbfllo-

sofle is nrct tt'ccnr:ra1 daags tr.tincn op z'n kop
qezet.Voor deze alrbitieuze en talentlrlle jonte
gàstell d1e helenraal kiezerr voor vollevb:rl is hct
een kriestie r'.rn heel hard blijverr s-erken. Als

te.inr cn in.livr,lue.'1. "

Corrrbinatie
L)e voornr.rli.q clpt:rin v:rn Langhcnkel Volle1.
geeft als parttinrel drie nriclclager traininq en is op

de n'edstrijdrhg actieÍ^. "Prinrr tc' conibil)(-rr-n Il).t
nr'n * erk .r]s tkrc.'nt bioloqic op h.t Ludge r
(lollcgc crr .rtnrirdirrq vu:r clc srudic bioloog. I)irrlr
hor-rc1 ik cle Ln.r.rld;rg r-oo1' ,,-;ij. "

A1s speler was hij nooit zo beztg met later. "Maar
volleybal is te mooi om het te laten [iggen.Jongere

spelers begeleiden naar een ;" ' 
' 

'-í '

1a ten volleyb all.rr. orr.o,r..' ï'.ï', i 
"Ï.'.ï ïE

at lr r.ifrp.t.r, nog zo leuk, een nooag.a*onil
rentree in de voorbereiding bewiel absoluut niet.

"De selectie zat door interlandverplichtingen
krap in de spelers. De volgende ochtend was het
uit bed komen nogal pijnlijk. A1leen in extreme

gevallen spring ik nog bij. Ik ben nu assistent en

niet langer speler. "

F.

YE
Ë

»
,8"\

Orion

AM\J Amstelueen

Onniu,orld Almcre
DOC STAP Oriou
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Van verzorger tot fysio, conditietrainer, tea-

rnarts, tearn- en facilitair manager, pr, veld-
opbouwer en nog veel meer functies. Een pro-
fessionele volleybalselectie in cle A-league kan

n:qt zonder kaderleclen en vrijwilligcrs. Die

- ep mensen zorgt dat de spelers zich bij
; -rshenkelVolley geheel kunnen richten op

ïj ï"* 
"r, 

*"d.tr1-d.

Al\ tcirllnr:irlJger hccti Flerrrrr-rie tcn Hoopen
r rijrv.'1 .1agel1jks tlircct tc tll.tkctl tttct tlc tptlcl '. 

'Jc

reqcit r-cc-1 zakctr rond trlitlitrgt'tt eu lvcclstrti tletl ctl

rll;rrn,trtst op :rlierlei gebied. zotlrt ze zich zove-c1

rrrogÈlijk kurlrrett t ichtetl op ro11evbrt1len."

Tcr:..rrts Richard Snelder is'.p .lti.cp bc.e hik-

l.rlr vooL alle rledische ;rrnqclcgetlhctlctl . "le

hechr cl.- kin van een s;.e1er olje stuurt llerll c1oor. tra

o\"eric'q ltlet cle lYsitl." Snelcler. ooit ttreer .l.rtr r-erd-

renstelijk vocthrllctrLl l-ii toennl;rlig tscctlckhsscr

l)rcnrptVtrorttit. Ittrt.tktt rtl: sclttlollollgctl .tl kc:lllis

nlet de spirit 1,11 1ilpnl11evbr1."Met [rirrr 1l:rtcrink.

Gerard'Wesselink en Fred '§Vellink speelde Oriorr

tocn a1 in een volie brk orrl het karllpioenschap.

Nicus bij L:urgheukel Vollev is kracht/conditie

tr';rincr Hein Macnack. De H:r:rriemlter u':rs in hct

r-er1e.1.-n eetr zeer vercliettstel5k atleet die als eerstt'-

-j,r.trs 13 .lurtior (r,-13 rtrcter \'.r sprol)g. ln het xrllr'r -

b.rI lrrr.l i\1.rcnrck zos'cl httrlcti (Ncclt'rlrtIltls vrou-

s err rerrtt. Terttt llritai rr) :rIs clttlrtc;rtns otlcler ll.itr

.1cn.

Wilfried Holders heeit irl hct M,rtlrtqentcntTe,tltr

(N1 I I tccr tle cottttttrttlic.ttit tltl.lcr zijrr hoedc. l)c
conrnrerci.'lc nl.l1) \'rttl I{.rtio Sluis (lrailsch Tot.ill

[]\r- (1r.s's.r:ittos1uis.n1) rt'ge1t tle pr slrlllcn 111!-t

Dick Visser (teksten). René Jansen (1av-out) en

Kees Jansen (Íbtogr.rrï-. s'ebsi te).

M.rt.tqcr Geert Thijssen t ttllt ,lc .rÍilclirlg l'.rcrh

trirc zrkert rlie rvordt gc(ir.lqcll .loor vriju'iliigcri'
1ii r-.:. lcrr el) orf rlli\Lr(1, \,rrtlit L.ll l'.llll \ ")
bijn.r 2r) persollcll velc zaken rotldom dc s-e.'lstrij-

clcn. ()ndt-r rtatttoerinq l':ru Cor Karels rvorclt het

rcltl olruebouu'd. clc tr ibrtltcs cll l'eclirllleLlordell

nccrgezet, geltrtrl o1.gcstcl.1' spar.rcloekerl oPSl.-

lranserr en toegJrtgscolltrole r-ritgevocrd.

Zonder kader en vrijwilligers
Dat heeft me nooit losgelaten. Ik rnaak er altrjd

reclame voor. Ga toch eels kijken naar een u'ed-

strijd, zeg ik teeen mensen."

Vrtt clc 'qocrlc otrtlc rijtl' wce t \-crzorgcr ' lllJssctlr

Bert Broens rrlles. Met cctl korte ottelcrlrrckirlg

Ll'lait h5 srncls I 976 nree. Nu a1u'eer er-n tiid satnetr

mct Rinze van Reinbergen die ook brl rLinlecl

strijtllr op cl.'brrtrk zit. Pc-ttsiotl:rclo Bcrt tlr.lsseert ('11

l', 1r.ril,1. lt \',,,l' ( lr ll r (lr Ir.lllrilri.

Het ruediscl'r beg.-leitlirlgsteatlt vltr Lltiqhenkcl

Vo11e1- is pàs corllpl!'et nlet Mcdi-Fit h'siother:rpcu-

ten Kees van Steenbergen ell Marieke
'Wiendels. Het rtt.'.liscll iltrlctscclltntllt rlll dc

I)octincltcnise fr.tttrstr.t.tt 1 L,cgelcrJt [-.irlgllcnkcl

Voliev voor het clercle seizocll.

l,ll.n.r.: F),siothtttlpelÍ Ke(s t'att Srtettlter§n ()Icdí-

Fir), rti:orqi'r'-i/r/1,Í-§-(.'lil1r llrrI R/irr'r1-( lt'o,trltottd) t'tt

/iitt:r' trrrt llt'irrIr'rqrrr, Llnltl ,illnlitt lj,rj 1r,r/-il,.l)/'§i()lli{r

mpttLtt' ) [nr i tk,: I I ii rirlr'1., ( :\t t d í - ]: i t t rt,tt t t tr t : 11i t I t ud

Srtt'lde6 Ít:anmtattapcr Httttntic leri Ho,'pcrt ttt -Íattlittir
nandgcr Geerr-[li.i ssu t (Jo to Kcc-i-/,rrt-rrri].
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geen topvolleybal
Ook de veiligheid in de hal rvordt bewaakt. Onder
leiding van Antoinette Hofland worden de oÍÍi-
ciële zaken a1s bezetting van de teltafei georgani-
seerd. Daarnaast is er de kaartverkoop die altijd'van-
zelf" voor elkaar is. Heel beiangrijk is het gastheer-

schap van LanghenkelVolley voor de bezoekende

otllcials. Dit is al jaren in goede handen bij Theo
Besselink.

Volleybalvereniging Langhenkel Orion zorgt, in de
persoon van Anja Wesselink, voor balienkinde-
ren. Een hele opgave, gelukkig word zij daarin bij-
gestaan dooÍ enkele anderen met veel ervaring.
.'Zonder 

deze vrijwilligers is topvolleybal onmoge-
lijk," onderstreeptThijsen."Aanvulling is altij d wel-
kom.Wij nodigen iedereen uit die zich bij ongeveer

12 wedstrijden per seizoen wil inzetten vool het
topvolleybal. Loop eens mee om te zien hoe gezel-
lig het is."

Met videobeelden en wedstrijdstatistiek
bezoekt data-analist Bas Ernst dit seizoen
tweemaal per week trainerJoël Banks en zijn
spelets. Afgelopen seizoen gebeurde dat
alleen op donderdag bij de voorbespreking
van de komende wedstrijd. Nu wordt eerst op
rnaandag teruggeblikt op de vorige wed-
strijd.

rnet data-analist Bas Ernst
Nu ook terugblikken

"Na de training zien de spelers zichzelfin actie, met
a1le details van de wedstrijd.Wat deed je goed, wat
kon beter. Hoe was het voetenwerk.Voor welke
oplossing koosje."

LanghenkelVolley, in casu trainer Banks, hecht veel
waarde aan de informatie van Ernst die hij nu voor
het derde seizoen tijdens de wedstrijden vastlegt op
zijn laptop. De data-analist tikt alle gegevens over
service, pass, aanval, blok en spelverdeling in.Van
hulpmiddel is het een niet meer weg te denken feno-
meen geworden.

Een van de eerste dingen die Banks na afloop van de
wedstrijd doet is bij Bas Ernst de wedstrijd terug-
zien middels statistieken die direct inzicht bieden.
AJ trjdens de wedstrijd is er conrinue conract via een

lijntje van Bas'laptop naar die van de andere Bas

(Hellinga). Deze assistent-coach briefr zon< e I
belangr5ke inío direct door naar hookl-coach J1'{.
die dan overweegt om de tactiek in ..r, tir-,l.-outJ
te sturen.

"Neem bijvoorbeeld de slagrichting van de servi-
ce,"licht Ernst toe."Deze bepaalde in grote mate de

distributie mogelijkheden van de spelverdeler.'§V'aar

kunje dan de aanval verwachten en de blokkering
oprichten. De passing is soms moeilijker te analyse-
ren. Die is van een perfecte, goede, matige, slechte

kwaliteit. Zodoende krijgt de coach krijgt vol-
doende lnformatie om na een snel1e kansbereke-
ning te beslissen ofhij ingrijpt ofniet."

-
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'flijs ter Horst lotgde :itlt nt dc t,trstt, rltrk pan

s(ptctttbu híj dc stltttit uatt Latt.qltutkcl I'itllcy.
Híj ltad :ttjtrisutrctJott.q ()mrjc illc u,edstri.idut

.!$pccld op hct EK. ln :ijn nr,q:ak zil de uierdc

EK-ltlaats plus opgeddne eruarinl ondt,r lrct regitrrr

ldfi bondsrod(ll RL)n Ztycnrt.

Gewoor,
het klikte direct
De Twentse jeugdinternational wist het na
3,5 week trainen en oefenen in
Doetinchern zeker. "Tevoren denk je 'hoe
u.erkt dat, rnet drie spelers en de trainer uit
Engeland. Nou, het voelde vertrouwd aan.
Gewoon, het klikte direct."

I Iet rcrsclril 11rct \orig rcjzorrr is groot \'oot' de

zclf\ crzckcrclc prrsscr io1.cr. " l3i j We bto:r Tir cnte
tr.rin ,jc cirie ar-ontlcn pcr \\ eck. hicr t* ccrr.r:rl
d.r.rgs. Ik t;rs snel gct'cntl. I{onrt cloor rlc hnge
zonrcls tuetJong C)renjc.Je qàat vol :rrin dc b.tk.

al1es staat in teken ven volievb:rl. 81 Lanqhcnkel
zitten ook de goede mensen. Zo r.naak -je pro
qressie. Bart J:rn (r':rr.r der Mark) bijvoorbeeld
mer zijn en:rring. En rrainer:Joél Banks. uiterst
r-ustiq nr.rar tegeli-ik bloc-df;rnatiek over voller'-
bal.'
En Zs-err.er? "Mijn grote voorbeelc{. Alleen al

qua p.rssinq brengt hij nre verder. Dc beelden vrur

C)lr rnpisch gor-rcl in I 99(r? Ik \virs cclr kler.rtcr.

ntl.tr Iteb ze l:rter vllk qczien."

Debuut
Na drie jaar eerste ciir.isie bij AST/Fl:rsh
Nijverdal en Landstede Zs'ollt 2, debutccrclc Tcr
Horst nret-Webton T\,vente in de A-Leauue. Zijn
spel bleef niet onopgcnrcrkt. "Lanshenkel bena-
derden me. Ik kendc hun anrbities om nret
jonge spelers te bourven."
Volleybal is dit 'cizoc:r zij:r bclrr:qriik.lc .rcri\;
teit. H1 \rudecrt ook corrrrrrercië1.'.c'.no,,,i.. J
de -fohan CrurjÍïUniversin' in Amsterdanr. "E , '
dinsclagochtend naar Amsterdarl, .r, d. .#
thuis.'' hcht Ter Horst zijn rverkrvijze toe. "Vol-
ic-r-b.rl is 11ll1mner één. Ik moer het van n-Lijn aan

r-rl hebben. Kan met r.eel trainen ook de pass

\-era1Èr verbeteren."

Hrj rcrqec-rt cool rrls de- r'envachtinqen ter sprake
kolnen."Eerst een goctl te:llt1 \\'oralen, datr c-le eer-
ste .rcht halt'n. lle piav ofii cr) tr.qen die tijd is he t
duidelSk rr,rurjc st,r,rt."-fhrjs tcl Horst kropr ner
gcrrs op vooruit, nrlrrr schrik nict rrls hij cn zijn
tc.uI \tr:rks Krrtr vcrr:tssinqtr) z()rqcn.. .

:l
Pto.fit'r {

-l-lti.js rtr IIor;r
I I i,or4rl,l,rls: Àii rt'nl,il

(iL)ooi tt?InnIi: \-ii rt'r',lll
LecJtytl: 19_jaar (18-09 lt)9lt

LLtt.qtc:2,01 nt

Po-si tir' : 11l.irli../ryrcr

: C()t tut t c raí i; I (' I :L i I 1 t)t t t t t'

J ohat t Cn t i.1[i r r t t í rc rs i r ),

; : A ST / l: I ts I t À iirt'rrl,i1,

Lattdstt:1fu Zr.tpllc,

La r t.ql t t n k t l. l.it I I e 1,

Thijs ter *forst: Trainer is bloedfanatiek over volleybal
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I
Aden Tutton en Adam White lieten tijdens
hun eerste optreden dit seizoen zien weer
een vaste waarde voor LanghenkelVolley
te zijn.

Aussies alweer
vaste \Maarde
"Aden zorgde voor stabiliteit in het achterveld,
Adam kon het snel goed vinden met de spelverde-
ling," concludeerde trainer/coach Ioë1 Banks na

de laatste oefenwedstrijd tegen Moerser SC.

Alsof zij geen dag weg waren ge\Àreest, zo stond
het duo te spelen. Banks kreeg zijn internationals
eerder terug dan verwacht. De reden wàs geen
positieve:Australië lag er tijdens hetWK na drie
nederlagen a1 in de voorronde uit. Zodoende
maakten Tutton en Banks de laatste twee weken
van de voorbereiding bij LanghenkelVolley mee.

De afgelopen zomer stond voor Tutton in
Australië grotendeels in het teken van zijn gebles-
seerde rechterknie. "Kijkoperatie, veei pijn,
bezoek aan specialist in Melbourne, revalideren,
MRI-scan, weer rusten," somt de libero zljn a,cti-
viteiten op voordat hij zich in augustus bij de nati-
onale ploeg voegde. "Daardoor miste ik de toer-
nee door Zuid-Amerika. Als voorbereiding op
het'WK speelde ik wel twee oefenwedstrijden
tegen Japan. Jammer dat het in ltalië gauw wàs

afgelopen."
Terug in Doetinchem was Tirtton snel over de

teleurstelling heen. "De vooruitzichten zijn hier
prima. Prachtig dat de trainingen zijn uitgebreid
naar twee per dag."

Voor teamgenoot Adanl White had het WK in
Modena een extre teleurstelling in petto. "lk had
meer speeltijd ver-wacht dan die anderhalve set

tegen Rusland, de bondscoach gaf n-re geen kans,"
zegt de hardhitter die in de voorbereiding op het
WI{ een basisplaats had.

Maar bondscoach Borgeaud riep de oudere Ben
Hardy, die in de Poolse competitie uitkwam, op
voor nleer ervaring. Een misrekening, zo màg na

de vroege afgang rvorden geconcludeerd.
Adam'White rvil er verder geen woord aan vuil-
maken.

Aden.Tilttott

"Ik ben volop actief rnet LanghenkelVolley. De
r crlnderingen ten opzichte van vorig seizoen zijn
ert{ goed.Je kunt nu veel meer trainen. Het te I
werkt h"rrd en de eenheid groeit. lk verwacht v Iposirieti." !)

| | ir;7i1rl,1,11.r; D,,, titttltrttt
Lctfiii d : 2 5 .i,rar | 0 6- 1 2- -1 

9 8 4)

Adant Wrirc
Woo r t1:laars : Doc t i nrhe m

Leeftij d : 2 1 .j aar (0 8 - 1 1 - 1 9 89)
Lengtt: 2,01 netcr
Positie: Passer/loper

Opleidilry: Hi.qh Sthool

Lengte: 1,83 meter

Positie: Libero
Opleiding: Sport Human
Clubs:' 05-' 06 Saragossa

' 06-' 07 Aarlns (Denemarke

'07-'08 Castello de Maia (F

'08-'09 DOC Stap Oríon,

(.ltrl .; rt-- rr,{J,'rrq Àtt:trali,,

'Ua- 0o Littklt,,pinq ,Zt,,edot).
'tt',-tt, d, t1 Lattql,rt'kcl V,lley

' 09-hcd, tt Lat t.qltenkel Volley

t H
i,j

rl *Ëiffi§-§*§

J
{,,.J

ffi,E
=' l?*- ;
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Veel bedenktijd had Niels Koornen niet
nodig toen LanghenkelVolley aan de lijn
hing. "In mijn vorige periode in
Doetinchern was het al goed voor elkaar,
rnaar de professionele instelling is nog
verder verbeterd.Je speelt hier orn de

prijzen."

Niels Koorïlen
blrj terug te zijn
L)c dragonaalspeler r-onLl op z5n oucle stek'een
echt te:u.r.r rvl:rrrn i1e spclers harrl vool elka,rr

knokken'. 'J:r, ik bcn blij terr-rq te zijn. lk bcn

telreden ovcr tle setupjes clie llen crr l)irtt qcrcn.

I let blok. dt verdedrgirg. ,lc scrvict rrrrrr ook tlc

s'crklrrst. I Ict ziet cr.rllcrrr.tl qocd trit. Fln tr.tintr'

Joël Banks zit cr bor-crtop zontlcr bcn.tLts-cn11 rc

zijn."

De afgelopen tr'r,ee ja:rl Nessclande ler.erden r-er-

schillende ervarinqcn op. De lar.idskanrproer.i

ging na een jaar tiillicr roen er qeer Ir.rvel);Il)t!'

opvol ger ktl':,rttt t'o or vct'trokken h oo tilsl.o ttsor

ORTE(l. "Het ecrst.' t.'izocn scrclcrt sc in

I)oetinchcnr k.rnr1,iocr. Zondct brstspl.t.tts

lcverde ik lls dccl r'.rn hct tdill)) r]) r) Lrlldlrgc.

Afgelopen seizoett s-onrter *e cle Srtpercr.t;..

Alles heb ik toen gespecld. Maal clc organ'isatie

rond het teanr \\'às r.iier best. lndivicluele ks.rliteit
a11een is clus niet doorslaggevend."

''\lcr Nicl. Ko,'111,'1, kliiqcrr uc cr c(r. /rrr
qenrotiveercle spclr'r hi j. ' zci technisch nr.ln.lqcr
(ler.rrtl Wesselirtk vrn Lrtnqhenkt'l Vollev eercler

lrrj ile korrst \,:ur (1c \!)cler. .'Nicls bcsccs irr hr't

rerleclen dat hij rn hct te:iur tie vonk orer klt
l.rten sl;r;rn."

n

.t
--l

I
I

N'lcls Koonren

Woonplaats: Ede

Leeftij d : 2 6 .i aar ( 1 2-0 5 - 1 9 8 1)

Lerryte:2,02 ntcter

Positic Dia,qonaol

Bcroep : LL'crk : aa m bi.j Adnt:sbr rc at r

(b c d r i 1fs o u e n t a n t c s e n -lir s i e s )
Van derl4lnf & Partners, Zeisr)

Clubs : Zaan stad, Talentteant s S S S,

Capelle en HuA, DOC Stap Oríon,

Ness el an d e, Lartgltenkel Volley,

h,
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T\r'cc.rtraal dir:rqs rrirllten ntet spelcrs die op
t\\'cc r)i1 , lorlrcr nrct vollevb.rl beziq zr jn.
Langhcrkci Vrllcr. is rlc trcrrrlsctter r..in clc A
Lclquc'. I )c I )octinchenrsc sclcctic \c()ort
p;lk\\'ct-t 2"1 rrairringsurcn pcr rve ck.

()p Lanclstccle Zt-olle - ook fullprof _ r1:1. tr:rinr
hct nrelencicel rran rlc ovcrigc aclrt plocgerr r,.rn
cle A-Le:rgue '.s rnicltiess. Ook de pronrovcncli uit
clc B-League strcvell n:lJr her rtrakctr \,ttl \,eel r1..ti

ninssuren. STV Netserk (TilbLrrg). prinsVCV
(Veenendaal) e1l T.lllms lbilevbal (Houren) krc_
qen cen steuntje iri de ruq v;rn de Ner-obo. De
bond besloot voor. clit seizoen eeen degradatie
toe te pilssen. Zolder het gehijg van desradatie
in cle nek, is de nieuu konrers tijci gegund onr te
bourven :r:rn de protèssiorrele organisatie die de
A Le.tgr-re sterker nt.rlkt.

Lirrgz.l.ilI bcgint dc Ntrrrbo door tc kiljtcn r1.tt

ecl) \tcrkc A Lcrrguc e cn be latrgrijkc krtrk is rvrrrrr
htt topxrllc',.ba1 op .lrijfi. I)e A Lcrrgrlc rrrcr z,l
tliversc clubs cn sti.hrirqcrr zit dicht op dc rlrer)_
scn ir het l.rnd tLe icrs nrct vollcl,bll hcbbcn.

Ph.rtsen :rls Apeldoorn. Zs.olle. Cironingen. stnks
ri-ecl Rijsrvrjk of \,.oorbr-rrg. Antsrel\,!.e11.
Rotreldarr. Trlbure en Doerinchenr. I)a.rr ligr
leel geschiedenis en c1c echte basis van het vol,
lo"ba1. Op die plekken sordt darelijks intensiei
geu-erkt àà11 een bcter vo11er,balnivcar,r. Dar
gebeurt. ondanks c1e recessie. stcecls protèssrone_
ler en het kln r.an cie A-League (cn vrons,en:
DELA-Le:rgue) pracirtiec conrpetities nraken.

Vool clit sool'r iniri,lricven is s.r.l lef nodig. Het
gebeurr :rllenrrr:rl in een tijrl dar het uier bcp:r.rLl
lckkcr loopt lnct hcr topvoll..r'bel in Ncrlcrlrurti.
Zo rlt\1tng het Ncde rl:rtrrls tc.lnl \,()or Itct ccrst iI
rlccr dilr) 2() j:rrr gcen EK kri.rrlitlcltic rtf .

I)laatsins voor dc ()lvnrpischc Spclcn 2(rll in
Engelantl strcl da:rrdoor een onrrroscllkc opgr_
ve. Op WI{ s. zorrls c1e joneste r,:in seprcnrbc.r in

iïllï. 
,t or.t,je so*'ieso see, r.aste bezocker

De toekonrst viln Oranje iist in de Enropean
Leaguc, u'aar de ru,eede g:rrnituur rl.aclrt. l)at
geldt ook .,oor cle c]ubs s.rur dit seizoen rrc.er
gecn A-Le.tgLtetcanl clcel:reenrr il:tn de
Clharnpions Le,tque.

Nc't lls roriq j.iar toct) hcr tàilliere Nessehrrtle
hct op Europ:r.s hoogstc cl1|piyt.rg liet :rfir,etc.5.
orrtbccrt nti k.rnrpiocl I)r.risnrr l)r.n:rnto centjes
ont in tc schrrjic:r trtor. clc (llr.rnrpiorrs Lcagnc.

J.urrtrer. u.rnt crr';rrilg oprlocl tegcn Europl,.s
.tLtk\t( li,r'nt rttr. L 111 ,a rrtrrril zrjn \o,rt. on/c
topploegen.

Cielukkig lootte L:urghcnkel Voliev r-oor de
Ettrop..c ( lr,]lcrrcc Cup cerr inlcrc..lnrc opFu
ncnt in her Poolse AZS Czestochorva. polen
behoort tot de sterkste vollevballanden van
Europa en zal het clc rnannen r.an Langhenkel
Vol[c.r. zeer rrioerl5k ga:rn rnaken.
De ploeg kan de sreun van de supportc-rs in de
hecnrveclstrijd op u.oensd:ru l7 nor.enrber (19.30
uttr) Uoecl Sebruikc.n.'!(/ie cel u'eek later naar de
tcruen,edstrijd u'il. kan scbruik nr:rkerr van een
arrelr!:cnrcr)t tllt sordt llrrgeboclen tloor pnrtner
ES(le l{.'izon

Langhenkel Vol)llérgy
treàísetter

JJ

door DickVisser

Tèmg naar dc Ner.obo. Die zou er:ns alle
schroorn vlrr zich li rnoeten gooien en tle
bererdireicl tonen onr vln cle A-League ocn cchr.
topcoltrpetitie te :rtaken.

l)e bond heelt inrniddcls cnkele srippen s.zcr
richtine A Lclguc. Maandelijks r,r,.orclcn zogc-
n:ranrrle eripertltteetings gehouden. I)e Ncrobo
n-il claarrnce de ors:rmsatre van de topvolievbal_
competities naar een hoger plan tillcl. Het qa:rt
over juridische dienst,,'erlening, hct hcentresvs_
teeln en andere zaken rvaar de club iets van kun_
nen opsteken. I
L)irecrcur Jrn Langhenkcl r.an Irootdp.rr,n.,. . 1
l.rnehcnkel Gr.,"p, l,oopt drr rllc ,.,,.,,,.r. ,í
Langhenkel Vol1ev de kornende .jaren besluiren
orn'gezan.renlijk het topvolleybal nog ve rcicr uit
bourven'. Orn Doetinchern nog lneer een beeri;r
te cloen zijn in volleyballand. l)aar cluirrrcn u.r.
voorl
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Drie spelers van vorig seizoen die er deze volleybaljaargang vanafdag één stonden:
Bart-Jan van der Mark, W'outer Klapwijk en Pirn Karnps. De eerste is aanvoerder, de
tweede combineert werk rnet volleybal, de derde gaat rneer in zichzelf investeren.

Bart-Ian van der Mark is
oÍficiéel aanvoerder
{)ir seiz..,r bcn ik olficiccl .r:lnvocrdcr. I)e rr:i.

't,lr,.u.qn,..Waarotn ik? Mi:.chirn door Je errl-

U,g. arrlf con\trnr brrr en ook exrrrverr. lL blijí
m'n eigen ding doen en realiseer r.ne ook het visi-
tekaartje te zijn."
"Ik had altrjd veel interesse in volleybal. W'erk
grààq metjonge spelers, om ze beter te laten pres-

teren. Zo bereken je iets r.oor het team.Vorig sei-

zoen trok l3as (Hellinea, captain) nret lnij de kar.

Hrj eafl'ret stokje door."
"V:rnuit cle vcreniging vroegen ze me iets te doen.

Ik train nu l)arnes 3 cn Heren (r en 7. Lr het vcrle-

den trainde ik bij Dvnanro en Omniuorlcl ook

diverse teanrs.Vernaf ur'n 1.le jaar cloc rk t1:rr.h'ee
jaar eelc'den deVT3 p;rpicrcn gclr.tlld en nu r,r'acht

ex:rnrenVT-1."

"Onze selectie heeft al veel -,.oorurtgang seboekt.

H et is een goede groep die herd wil werken en dat

gaat zich uitbetalen.We proberen stappen te zet-
-à-§1."

q)t

Éi
B,trt-_lan mn der Mark

I I i, ott ll dar s : ()ud Albl as

Ltt'li i.i d : 2.i.i dar (2 0-0 5 - 1 9 8 5)

Lt'tt]1tt': 2.07 neter
Po: i r i t : ) Ií d hlokkecrdet
( )pitr dt t t.q: Oont nrcrcièle

1i{ ()ror/il(', .\j)(),-f , l\arketing
Clttlts: Slítdn'tltt S'porr, SSS

B a r t t c r r I d,,1 A - l)ri n k C apelle,
( \ t t t t í t t,orl d A h n t'rc,

'W'outer Iilanwiik was toe
aan nieuwe p^rikËel
"Tijdens nrijn vijfde vollevb:rlseizoer in
Doetlnchern corribineer ik sport nret rlituderen

in de opleiclins Maatschappehjk Werk e1r

I)iensn.erlening en n,erkzaanrheder birtren het

Voortgezet Speciaal Ondenvijs (VSO) r-an het

Anrbelt.Ik train elke middag van drie tot zes lnet

de selectie."

"Het rvaren onder trainer Hansnra r.ier nrooie
j:rren. B:rriks is teqe:rover gesteld. Ik s'rs ook u'el

toe rr:ttt rticLrs e prikkels, filosofie en r:rnprrk. Or.cr

cle arurpak r':rnJoril Ilrrnks nret het-jonge te.r:n hc'Lr

ik rvel vrcdc. We kurrncrr cr vri j irrvlicgen en vcr

r:rssencl voor ,lc .llq korlcn."
"Met de stcrkc nridclcnrrr:rrr ()liver I(inrbcr hcLr

bert rvc er oen goc.le concLlrrent b1. l )c sclcctie is

nret tien In.lr1 J.In tlc sli:rlle kant. nraar het zijn r.",eJ

hele goede spc'lc'rs. Ecr jor.rg cn fris te:rn) n)et nren-

taliteit."

llorit, r À/ rl'r, riL

llit o n 1t I tt,t t : : Zt t'ol I e

LttJiii d ; 2 l.i aar t 2 2-0 8- 1 9 I 3)
Lttt.qtt' : 2, 0() t ttttcr
Pos i t i t : ) L I ltl okkccrd cr

Pirn Karnns:
'Investereh in rr,ezelf'
"f)c grote r erardering is negen uur vo11evba1 per

c1.rs in ;.l1is. r'en drie, r-ier tiur. Daeelijks tu,eenraal

rrainen L.e t:kr-nt ertrl inr-esteren in n.rezelf. H;rrd

s crken. J:lr.r::r cenrr:1a1.''

"p. 1193l.rp;l r1,,.1- ieizoellcn rvas de dagelijkse

teat'trrrà11ri1]:- h:r i:,:1.i:rsrrksr._JoosrJoosten raakte

geble.seerd.;k 1r.r:: -':'i: :: r rk en kon niet nreer

lnvesteren 1n elga

Volop."
"Spch-.-r.I.'1lr.rr.riir::: - -:.-: . :: r:: : : :

r,i,l \(t Ltf\ ,.ltt.. ,. .. 
.

posrrrc. l),r.rr.ir.r.ui :rcl, :::'.1-: i.-:.
push rk nrezc'1t- extr.r.\irlrur 1.1.r:r ,,'-'

( lonc rr rre n tic."
"l)it is het hirtste jaàr \';rr) r11 n opleiding. lk l.rop

stage bij Dc- Graafsch:rp. Drie, vier keer per u'eek

tusscn ol1zc tr:riningen door. Ik stel ecll collvenill)I

Tbpsport Doetinchem op. ccn thc-orctisch onrler-
zoek naar sportorgan'is:rties.Je vergelijkt de :ran-

pak r-an anclcre steden. In Rotterdam heb.1e br.1-

voorbeeldTopsport Rotterdàm."

Pllt Kiirrp.t
IIi,ouplaats:Arnhent

Le eli í.i d : 2 3.i aar ( 2 5 - 1 0- 1 9 87 )
Lttt.,qtt: I,90 nu,ter

Potítit. Spch'crdclcr
( )7rf i rii r r1,: Sirorr , ()e:ondheiil

&GS*
#'

Bt rotp / o p I t i d i t t.q : ) Í aat schdppelijk.

I li'rk €- l)t Ltt stt,trIltitto
(.'/rr1r.,; I i,//Aci - 1i t t trslóort,Vl./H

c t t ^\ I a t r a.qt t t r m t HAN
L I r r b :.:l i t,t'ut, Etlc,

,\5S IJ,u'ncrrld,

DOC !t,U) Otion,
Lat,qlt urkcll/olleyP Z D 

1, 
t 1,1 1 1 1 e 11, el d oom, I-angl*n kel Volley

.4licn/àorr, Ilart t crtl d, P Z
D y n a r t Ltt,l pt I doon r, DO C Stap

Lctn gl t c r t k r: I I it I I t y
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AB Groningen/Lycurgus
Topsporth:r1 A1f:Lc olle ge. ()roningen

Alnr-.ing zaterclag 2l).1)0 ur-rr

Lvcurglrs richt zich \\'cer op eert hogc kl;rsscrinq.

, € \c rrrnnrcr dric vln voriq scizocn h.rd dc sclcctic

,. ;'r.tl'1., t l1(l l,iltlr\ l\'trrlt.t. I). Attt,ttk.,.rtt
U-/, ,k, rr,.lrutk .r1: rrr\ tL\'k.rtlulr ( ll .r.rlt l)(t Ir( i.

Opv:r11encl is de komsr r':rn Kro:rtisch interuatiort:r1

SinreVulin die actief s-as in clc lt:rlianse SericA.
Hij konrt roor rlc nriclpositre rlic na vertrek r-rrn

l'.rtrl cleVrics cn Ilrriph I{oottrcn otrderbczct u'rrs.

Libcro M:rrccl llrrz.t ku.tnr tcruq \'.lrl Latrcisteclc.

Ljnksl'rander Willcnr Hcins (Licurgus 2) ntoct
hardl'rittel Rrchalrl Fransen doen vergetetr.

Intern:rtional Robert Andringa s-il zich na cle

reler.rrstellingen b5 C)rlr1e revltncherctr nret

Lvcrr rglts.

n u *.lvcurgns.rrl

Taurus Volleybal
Sporthal I)e Krttisboog. Houtcti
Arrnvrutq z:ttcrrlt g 2l ). í t{ t 1111;

T.rlrrrrs vult clc opcn plck ol, rlic otrtstotrrl tttcrtV(l
\llr,, zr.lr L r'l) \\,r'k ,,,,1 , (,lrll\ctlllr- t tll\ .lll
t.r'rrqrluk \\('Lrr\ \s'1\...lrrc llu.ttt.i.1c 1,r.hle

f ,,.D.,lt.htrii H,LrLstr i',1c.rri;cir, \..lqrl.rrr,l
| 1 zou,lbil rri,r,rrcr .l' lr).rlrr(r),.1'lrcr ltoo-:.tq

Yr, ,,, ttitk,,rilt. Hr't t. cctt ttt ttrr lt',,'llcl'tllll
voor Trtutus d.rt dit -j.rrrr -1( ) 

-j 
l:rr bcstrrrt. Als debr-r

t.]1lt irL Lle L) Le:rgtre qrccp hct tc:tlll Virll tr:li

ncrr coach Wi11r' S te enbakkcrs r.or-i g seizo etr ttret

.. rl \ Icl-r]c 1,1.r,r. rtct lr.r.r'l Prr \lllotic.

Draisrna Dynarno
O rnnrsp o rt, Ap e1c1,r orn
A. rrr..n:u.,r.rd.,q l'..i, 'rl.,t
De trerl-or-rtlig hnLlsk:rlnpioen ctt winttaar rart dc

tlubbcl ltti)9. htctt tlt cerste hooÍilprls r':rn hct
nl.u\\'L' \ciz()e rr .rl\.ccr binrrcr. l )c strrjrl onr dc

Suy.61.,,t tegen L.rn.lstc.le Zt'o1le lcverde 3 oktir
ber -1-L rs 1,rl, oi..l)r.risnra Duramo raakte vijfspc
lc-rs k§ rlr r -rrr n-ic- roLl:r.ln\-irller Mathrjs Masr zijn
h.'il z,r.ht in .i.' It.rltrln.c À 2. Opvailcntl u':rs de

()\'ar:t.ii\ r.rrr \rrrr \L.Jel.tzrz tLrlrr L:rtlclste rle

Zrr olle t.r.rr Jl . rilgi jlrrirn.rtion.rl zijn spcc)rijd

krijgt. Tl.rrncr li.il'.':. Si:rkr'.er.1lr Itroest itr cle

r-oorberer.lrnq .ijr:':-:.:::r. E:rr -ratitrl rl..'1er:

r.ne1.1.lc zich Lrr.'l 2,..,-. \_'.l.:: H,t,.:.tt'1,..rrtl elt

Florrs r-rrt R.-korr .ïi:::r:-T,,rt: Or,:t-i. .:i:i-- '.:l
tlen op h6s [6.
s-s-t.cir:ristl.t.| n.tnto. n]

Netwerk STV
Topsp orthal (T:Ks-adraat).TilbLrrg

A.rrl'.rrg z:rtt'rri:lq 2( ).( )() Ltur

Nctu.erk STV xronralrg l)ogrrstts trit l].ctrscl. is

het cnigc zuideljkc A-Lc.rquetc:rlrl. Dc ploeg r':rrt

Marijn r-an Schaik (ooit :rctief in I)oetincl.rern)

gaat in de Tilburese topsporthà1 T:Kwadraat ectr
'qroot e1r sp:ttitrenci ilvol)tLlul' tegelllot-t. 'DÈ

rreeste-jonqcns hebbr'n qccn crvltrirtg in dc hoctg

stc kllssc," zcgtV.rn Sch.rik."Wc kttttttcrt oll\ t.qctl
e cn rr:rntal teams lutrLlh:rven." Nicr.tu. zijtt ct..i.13crt

Maas (29), gestopr bij Taultrs (B-League) en

gehaald voor de n'riclposltie. l)e Arnerrkaan AJ

Nallr', atkorrstig \-ilt] kanrpiocn Sprineticld

Clollcge. \\rils z('cr n'elkotl irt TrlbLrrq. I)e p:ls

ser/1oper u,ct:cl uitgtrt>e[.ert tot'Spclcr \'.lr] l0 I(l'
dool de Anreriklatrse Verenigirlg r,:ui Vollevb.rl

co;rches in de I)ivrsion IIL
sls'.netu erk-st-,-.n1

pA-Leaguq

T"g"nstanders in A-League
BMC/SSS
Veh-r r,r.'e h;11. B ar r level cl

Aau.ans zaterdaq 19.30 uur:

l3MCi SSS za1 dit seizoen routinier Erik Scliuil
(ra.rrVO Alh'o) nrrssr'n. IIcr tcchnirclt t]tto Fr.ttrz

(iicrvcki,/Wille nr Hcld bcsclrikt ovcr t\\'ililli\PC

1crs. I)sin IJroLrs-cL r-n Totr r':rtr clerr Booga:rrtl

cleden err-arinq op inJone Orerle. Stijn Hcld in

Jeugd C)r'ar1e-BMC/SSS speelt clit seizocrr nos irt

deVehrs'ehrr1. nr:rar beschikt volgencl-ja.rr over eerl

nicuu'c to;rs;rorrh.rl. l)c .rrLriricltzc Stichtrng

Tirpvollcvb.rl Brrrnevclrl zcgt stcerls r)1..r tc rrlcr

ken hoe cle Balncr,eldse s:urcnlcvitrg het vollcvb:r1

ecn \\.àrnr l-r.rrt toedralgt.
rvu.rr.. sss -b arner-e l d. n1

Landstede Volleybal / VCZ
L.ur dstedc Slrortcer tru rtt. Zs'ttlle'
Aanvang z:terdaq 20.00 uur
L:rnclstede. voortàalt spclcnd in de nreu§-e rop-

sporthrrl Llridstede Sptorlcctrttultt. q;r:t 1l. et Dan

IJr-rrrtc'r .'n Pcter []akar-c op de 1]ritse tocr. ll-nirter

Vrr Solkcnr.r krccg cr rlc k.rr.rktcrspcicrs'Wottter

Stoltz (cx Ncsscl.uxle) cnThijs vl:r Noordctr (cx-

L:rnghenkel cn België) bij. Spelverrleler Bert

Sturkenb oorn (naar Br,rndcsliga) s'orrlt op gevolgd

cloor Ninrir Abclelaziz (cr Dvn.tn.io) die rletJong
()r.rrje op hct EK cen vingcr irrrk.Voor tlc vcr-
jonudc tclcctic gil:It hct .i.ttttrl rnittittgsurctt

onrhlrog vrrn l5 naer 23.V.rn Solkcnr:r:"L)rt !{ààt

zicl'r uitbetalen."
s.u.s'.landstede r-oller-b:11. n1
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Prins-VCV
Spcellocrtie : \\i.r.\'. -::::r.: .

A.lt)\'.,tll z rt.r :,- -'

Ir,'\i,": : :..r r\,t,l,rrr..
\'( \-i:t .:: -: :.:- ,. ...:,.,J1.!ell sc]ectic r'.rl
r',. ..l: .:'...:. . ,- r-.t ....rJ ucri -j:r.rr gcle..len
rr ,- -: t-;j--r.-t.:.::-.,:,.i \1eu\\'cUein) kantpi-
.:: \:.:r:.-:::. Stichring Topvoller-bal'.::: -: : .- )T\ kotrs roor ccn stcrke tcchlti_
r - ,: .:' tf l.l-rratne r \larcel van Ztujlen. die ec-r_

--:: ..' ::ilt.:ii11 ntetVCV pron)or.ecrde, trrerd teartr-
:r'--:-. i::ir en assistent-trainer. Ook tsob r.an c.1e pol.
.ire nlee jaar geleden reeds assistent u.:Ls. keert als
zodanig terug. Prins/VCV oeièncle volop teuerr
te;rl.ns uit de hoogste I)uitse, Beigische en
Nederlanclse klassen. Het Veenenclaalse tearrr
rr'ordt in sporthal-West qestelllt(l cioor enthou-si-
ilste support€.rs.

s'n urvcvonlirre.n1

'W'ebtonTwente
Pa thrnoshal. E nsc hc.le
A:rnr.ang zaterdlg I 9.3o r.rr-rr

Trainer lJrahrru Abcl'rrr u'r1 zrch dit seizoen rnet
T\r'ente naclrr-rkkel5ker laten zien. H:rrmen
Arendshorst en Mark Posthuma (ex. Lanehenkel)
versterken de liventse ploee. Van de Irortugese
nationà1e ploeg komeir Carlos Fidalgo en Carlos
Liborlo. Ook rverd de LetJanrs FreidenÍè1ds r-ast-

seleed. Jeugdinternariona;ri Tonr Slaghekke laat
a.rnvallencl en vooral blokkerend zien dat reke_
rrrlq lttet lt!-rr1 tn.rg tvorden gehoudetr. T\r,cnre
u,rri in rlc voorberciditrq t,errassencl ten klnpi
ain L)r.ti\1llit Dv|:tl]ro.
s u u.tu'crtte( )5 nl

Rivi um Ro tterdarnVolleybal
fop:prtrtccntrtrrrr llottcrdrrnr
A.rnr'.rng z.rrcrri.rg 2( t.t )1 ) rrur
Sti cir rrrs l{ ottcrrl,rrrr \,trllcr,.|.rJ ycrschr j1r t)t.t cerl
biln.r nicr:u c sciccric cn t{ito hootdsponsor.
Ilir.ir-ul (slnit'nsnrelting I(lT rjicnsn cr.lencrs Tr.i
enniunr eit c-c1u:rlc) \.cr.\,angt Zaclkine dat n:mrv
betrokken blltt bil I'ret topvo11c1'bal. Na de r-rit-
toclrt van :rcht spelers bleverr Richard Radenrakcr.
cnJorn Huisk;ulp over-. Ze kregen gezelschap van
acht rueurvelingen. l{oland R.rdemaker- en
Renzo Verschuren keren ter.lg na Flanse err
I)uitse avonturen. Freek N{ichcl. Frank Lubberts.
l\obin Overbc-eke enT.ijrle:r Laanen komen van
het gestopre Taientteanr Hr-A. V.rrr Draism.r
I)ynernc'r st.rptr- talentvol hooiilblokkrerder
Flbian I)ossett en uit l\ij*i.i jk Mich:ról
l)arkinson. Riviunr u.il de zcstie pi.r.rrs r..r:r rorig
seizoen nrinirrrrr:rl overtreflir r.

\\ \v\\.ti )tt( til.l1)tr olicYh,rl.q.itc.,,rn I

Stichting

Topvolleybal
Veenendaal

WEBïll}I TWIH
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i]:l': {}t1irtè :L; I ::

Maandag 18 oktober 19.00 uur
Busines. alond À l( ..1'1prc\clrdrie
Business Societeir

Zaterdag 9 oktober 20.00 uur
L enshcnkel \,b11er'-L andstede Volleybal/VCZ
r-Lrll'-...:-lllli I

Zaterdag 16 oktober 19.30 uur
:: ". lr' \SS-Langhenkel Volley
-:::'-.ltitie 2

Zordag 24 oktober 14.00 uur
Langhenkel Vo1ley - Zadkine Nesselande
comperitie 3

Zaterdag 30 oktober 19.30 uur
'Webton Twente 05
Lanehenkel Volley
collrPeritie 4

N{i\.-I l.ilrErË ii}i i}

Zondag 7 novernber 20.00 uur
LanehenkelVolley- AB Groningen Lycurgus
conlpetitie 5

Donderdag 11 november 19.30 uur
.\ltt,l,t tt Tltt1ft,k llivtTV,l
LrngllenkclVollev - I)raisnra I)vnamo
cornpetitie (r

Woensdag 17 novernber 19.30 uur
L rnqhenkel Vo11e-v - Tytan Czestochowa
.Llropa clrp

l. :LrrlJe Challenge Cup heenr.vedstrijd

Zarerdag 20 novernber 19.30 uur
Prrn. \'(- \'', Langhenkel Volle1,
corry.crrrrt 7

Woensdag 24 novernber 18.00 uur
Ti-tan Csestocho§ a-LanshenkelVolley
europa cup
2e ronde Challenge Cupterugrvedstrrjd in Polen

Zaterdag 27 novernber 20.00 uur
LanghenkelVolle,v - Netwerk STV
competitie 8

:)ECF.Èt-*§it .:.ii íj
Zaterdag 4 decernber
reserve daturn competitie

Zaterdag 11 december 20.00 uur
VC Allvo - LanghenkelVolley
cor)lperirie g

Zatetdag 18 decernber 20.00 uur
LanghenkelVolley - BMC SSS

competitie in

Woensdag 8 en 15 decernber
I /l6 llnales Challense cup
Alleen brj pliatsrng volgcnde ronrle europa cup

.JÀÈiàJ.r\t{Lii: ! :

.fanuari 2011 19.00 uur
Donderdag 6januari
Nieuwjaarsreceptie Hart van Doetinchenr
Vrijwilhgerrar-ond

Zaterdag 8 januari
Bekcr'1,/1(; trnrles (n:r lotins)

Vrijdag 14 januari 20.00 uur
Zadkine Nesselande-Langh enkel Vol1ev
conpetitie 11

Zondag 23 januari 17.00 uur
Lanshenkel Volle_v, Webton Tkente 05
conlpetirie 12

Zaterdag 29 janluari 20.00 uur
AIJ Lycurqr.rs Groningen - LanehenkelVolley
conrpetitie 1 3

ËF-13119"191 ,,,r,
Donderdag 3 februari 19.30 uur
.\lnrrlt O[Tltt Ileck (iueTI 1

Draisma Dvnamo - LanghenkelVoller.
conrpetitie 1-l

Zaterdag 12 feb:nrari 20.00 uur
Langhenkel Vo11ey - Prins/VCV
comperitie 15

Dinsdag 15 febrauri
1 /,1 6na1es Nationale Vollevbalbeker

Zaterdag 19 februari 20.00 uur
Nerwerk STV - LrnehenkelVolley
competitie 16.

zaterdag 26 febrsari 20.00 uur
LanghenkelVolley - VC Alh.o
conrpÈtide 17

li:rr.\i-l: :ti i.i
Donderdag 3 rmaart 19.30 uur
f l,tr,lt Or'llt, Il,,(, 1/irr f l ,

LrrnclstedeVollevbal,rVCZ LenshenkclVrllcr
conrpctitie 1ti

Dinsdag 8 rnaart
1 /2 fi nales Nationale Vollevbalbeker
(h eenri.edstr ij d)beker

Dinsdag 16 rnaart
1 /2 trnalc-s Nationalc Vollevb:rlbeker
(terr,r qn"c' cls n' ! d) b e ker

Zaterdag 12 n:.aart
ISr.rrt pllv ofi-- bcst oithrcc
(nunrrner l -B / 2-1 i 3-6./
stand)pi:1, ofï

o
D

4-5 uit de eind- |

Zaterdag 12 tl,aart
Play otr1./2 fina1e - best ofthree

ÀPRIL 2011
Zondag 10 april
Finale nationale volleybalbeker llekerÍinale

3-T6-17-23-24 april
Flnale play oÍf best of fiveFinale Nationale Titel

Jaarkalender 2010 - 2011
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De Langhenkel Groep
Zwolle - Rosmalen

DOC Opteiding & training
Doetinchem
DOZON Bouwtechniek
.)oetinchem

, t.'IENSA Technisch handelsbureau
i'lidam
t* iatio Sluis GraÍisch Totaat

Doetinchem
TVA! Communicatie & Reclame
Doetinchem -Zwolle

,:: l: tr:,:,,;lr'.,'.
NeÍit Buderus
Deventer
Protect Eye beveiliging
De Meern
De heer M.Beijer
Doesburg

Ratio Sluis GraÍisch Totaal
Doetinchem

OTC Tours
Doetinchem

l-'i: i: .::i::::-::
t

J SCe Reizen,'i elhem
\L.

..,,', t, t.; ;;,,i' i;',,;,,-.
Partycentrum Hart van Doetinchem
Doetinchem
Resto Gasseling
Doetinchem
Sportcafé Rozengaarde
Doetinchem

Cosmo Auto Ford dealer
Doetinchem

S, [ 4*atENKEL .-.@,, @
CO§MO.AUTO

lx,Er.+ysn1
Y ]

] *..,,.,,,.-*m*,. ,-.jJ,y** 
r

»»

-. :t.

'..::. - LIart
Ltcttt Doetirtclt.ent

H,Il wIr- xrrtsE\
I ubbink tF]
| ,, -----l - 

_-

ffiWorrtechniek <
I

:.y:1::, r.; .:

Ford Business partner
Amsterdam

:i\i..!ii1 :.: :i :,:t j 1.,..r:r-

Auto Schade Getderland (ASG)
Doetinchem

:: ,,. .

KWD sport
Doetinchem

:',. 11

Wil Klaasen mode
Doetinchem

Rabobank Graafschap - midden
Doetinchem

HOLTARTS
I (uNrrgÍoFrlcHNrËk

R,A,TI trI5 LU IE
I

§trrisrr'r***efl Ëàitn*i'
MIZUNO
Breda - Leusden

lo,i*r-iia. saiin+r
Doetinchems vizier weekblad
Doetinchem

L)ii Lr.ii :i_r. j: iCj, i,il" Sti. .r ;e,
AA Drink
Utrecht

Boardine parller
Sportmatch BV
Duiven

.juldtscit pai rtn$i.
BAX advocaten & belastingkundigen
Doetinchem

l

- i I o"roscraoi_lo.qronc 
-]

l'1',.,'DOZON i1€
"*"*,::i;iil: à\s

kwd
2t a
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i:rets pi:riner
Lukassentweewielers
Wehl - Zevenaar

ïc;-..sQli': §ëii*€i
VBV De GraaÍschap
Doetinchem

S:e i:r i ilartngÍ$
Multi ratio
Doetinchem
Bax Advocaten en belastingkundigen
Doetinchem
Hollarts Kunstoftechniek BV
Didam
Mtn3
Doetinchem
Resto Gasseling
Doetinchem
OTCTours
Doetinchem
Auto Schade Gelderland (ASG)
Doetinchem
Batio Sluis GraÍisch partner
Doetinchem
Netterden zand & grind
Netterden

=a: 
iii:§ys

Ubbink Nederland BV
Doesburg
KroeseWevers
Doetlnchem
Claus Sport 2000
Doetinchem
Muziekhuis Vriese
Doetinchem
GIDION
Nieuwegein
Graafschap College ROC
Doetinchem
CIOS Rijn tJsset ROC
Arnhem
MOTIVADO
Doetinchem
Compudac Automatisering
Doetinchem
RlCOHNedertand BV
's-Hertogenbosch

Claus Sport
Doetinchem
Boesveld BouwbedriiÍ
Doetinchem
MediFit
Doetinchem
Helmink Woontechniek
Doetinchem
Hollarts BV
Didam
Setax Taxi en Koeriersdienst
Doetinchem
FirmX
Doetinchem
Hotel 't Heuveltje
Beek
Terry Hecker Bloemsierkunst
ïerborg
Optimaal FM
Wehl

tJ*:l{*y Vri+n**rr
RoeloÍswaard beletterin gen
Doetinchem
Kort Hout & Bouwmaterialen
Doetinchem
HollartsKunststoftechniek BV
Didam
Beekman & Hartman makelaars
Doetinchem
Logisch Premedia
Doetinchem
Cockerits dak & wand
Doetinchem
R & J Beheer
Doetinchem
Markant Outdoorcentrum
Braamt
Wam&VanDuren Bouwservice
Doetinchem
Wiggers Assurantiën
Doetinchem
Terborgse Wijncentrale
Terborg
Fred & Douwe
Doetinchem
Educatieparther Doetinchem BV
Doetinchem
FotograÍie Harrie Ligtvoet
Sinderen

Radmer Arbeidsadvies
Hummelo
Automobielbedrijf Th. Wentin g
Doetinchem
Grand Café de bank
Doetinchem
G.Jongebloed B.V.
Doetinchem
WFP Administratie & advies
Zelhem
Ubbink sesínk Horeca groothandel
Doetinchem
SportcaÍé Rozengaarde
Doetinchem
Koninklijke Gazefle
Dieren
Lukassen tweewielers
Wehl
Best Personeelsdiensten
Doetinchem
Wassinckhuys Schilders
Doetinchem
Hotel 't Heuveltje
Beek
NewYork Pizza
Doetinchem
Telmastaal
's-Heerenberg
Fair Bewaking
Doetinchem
Jacks Casino
's-Hertogenbosch
Jalex Entertainment
Doetinchem
Event advertising
Doetinchem
Euroverhuur
Laag - Keppel
Qlant
Doetinchem
Heilbron
Doetinchem

o
4,)

o
YI
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NRTUURLIJK... RNDERS!
o
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F

Postbus 3óó
7000 RJ Doetinchem
Mercuriusstroqt 42
700ó RL Doetinchem

ffi* ::';:,

telefoon

fox

e-moil

internet

0314 52 09 50

03t4 32 09 55

info@rotiosluis. nl

www. rotiosluis. nl

Fru;
*;\d

il

0o

Het keurmerk voor
verantwoord


