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De kop is er af
De eerste wedstrijden zijn gespeeldl
De presentatiegids voor het nieurve seizoen is
gereed. Heren 3 onderging 14 september de
vuurdoop in Gaanderen tegen Volga met een
verrassende 2-3 zege.

Dat was een veelbelovende start in de
promotieklasse B. Hopelijk heeft dit
aanstekelijk gewerkt op Dames L, Dames 2

en Heren 2, die bii het verschijnen van de
presentatiegids rog aan de bak moesten.

De nieuwe gids is een initiatief van de
Vriendenclub Langhenkel Orion en dat
alweer voor het derde achtereenvolgende iaar.
De teambrochure is een kennismaking met
alle spelers en speelsters, technische staf en
begeleiding en tegeliik een wegwiizer annex
huisr,'riend.
Hopelijk geeft de gids r,rel lees-
en kijLplezier.
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De kruitdampen van het afgelopen
seizoen waren nauwelijks

opgettokken of Dames 1 stond al
weer fris in de startblokken voor
i aargang 2073 / 2014. Langhenkel
Odon, derde in de 2e divisie B,

gebruikte de maanden mei en juni
om een nieuw team te formeren en

dames en technische staf aan elkaar
te laten urennen.

Hqrd troinen

De technische staf en teambegeieiding r-indt
het prettiu komend seizoen bijna wekelijks,
soms dagelijks, met deze groep te mogen
u'erken. Een bcceleidingstearn dat
onveranderd bleef. Henk Bazen cloet het
management en nog r-eel meer, \X,'endY te
\\ clscher ' )purccrt rls assistcnr-traincr r.n

h'siotherapeut r:net de kanttekenine, dat
\\ endv rr'rt minder r.aak in beeld is \:an\\rege
haar zs-angerschap. 'IIaar gelukkig blijft ze

s'el berrok};en bii Dames 1,' zegt Dick
Lomen. die voor het nveede seizoen el.
tr;riner-co,rch bii Langhenkel Orion aan de
sleg g:r:r. Het r-erioop r.an de compeone is

onroorspelbaar. ']let rnaar liefst 6 nieuu-e
ploegen in de 2e dir isie B s-ordt het een
totxàl andcr srnjdtoneel dan aiqelopen
seizoen. Bor-endien zijn er dc nodige derbr's
door de indeline mcr F:l'orita iDimper-lo),
\rC\' flhrsseveldl, \\ S\' \\arnsvcldl en
Dash §trrden).'

Het credo voor het nieut'e *eizc,en is

volgens Loman: 'Hard trainen, l-rard u'erken
en beter u,orden op alle onderdelen van het
vollevbal, zowel fisiek als mentaal.'
De trainer-coach focust zich op het smeden
van een hecht team. lïàar clat toe ieidt op
de rangliist zullen we in de loop r-an het jaar

vel zien.'Hij ho<tpt op zor.eel mogelijk

en heler worden
Afscheid rverd genomen van Roos Uffink,
Laura Jansen en Hilde Scharenborg.
Tegenover dit lrrtrek stond de komst r.an
de en aren B-League-speelsters Sanne
Heusinkveld eo Jorike Greven. Beiden
wonen in Doetinchem en speelden vorig
seizoen bij Longa'59 in Licl-rtenr.oorde.

Ook jeugdie talent stroomde in: Elaine
Gudde (17) uit \Y'ehl cn Maud Kersten (1ó)

uit Duiven. N{et de vicr nieuwelingen is
trainer/coach Dick Loman in ziln nopies.
'De rest van het nog jonge team is gelukkig
bij elkaar gebler,-en.' De selectie bestaat uit:
Heleen Fokkinga, Annemiek te Beest, Iris
Reulink, Nfaureen Reulink, Jet Timmers,
Bente Veenstru,JaëI Veenstra en Ilse te
\X'elscher. Loman noemt het een mooie mix
van liryaliteit, bewezen klasse, jeugdig

enthousiasme en talent.

A

support bij rhuis- en uirwedstriirlen. :
'Ook met uinvedstrijden hoeft :a-,
dat geen probleem te ziin.
Omdat de reistiid binnen de
perken blijft.'

B

Derby's

troet in
2e Divisie



'Orion is mijn familie,' zegt Sanne Heusinkveld (26). 'Broer Dick speelt bii
Fleren 1 en m'n broer Gijs zit bij Heren 2.' Sanne is één van de vier nieuwelingen
bii Dames 1.

es I l«ent vier nieuwe speelsters
Haar terugkeer naar C)rion voelt zij als

thuiskomen. 'Er ziin veel spelers en

speelsters uit het vededen die ik ken. Toen
Longa '59 als team uit elkaar r-iel, rvas rrriin
keus snel gemaakt. Biikomend roordeel is,

dat ik in Doetinchem \\,-()on en op de fiers
naar de sporthal kan.' Ttissen de jeugd is

Sanne één van cle routiniers.'Ik hoop dat
rnijn err-aring het team nog l>eter maakt.'
Voor haar ouclers als trous,e supporter
u'orclt het helemaal genlakkelijk: 'I)rie
kinderen spelen nu bij één tereniuing. Dat
scheelt met reizen.'

Na nvee seizoenen in de B-League bii
I-onga '59 doet_Jorike Greven (24) uit
Doetinchem be§.r-rst een stap'ie terug. Dat
heeft te maken met cle stuclie pedagogiek,
die de clocent beu,egingsonderrr-ijs aan het
Ludgercollege heeft opgepakt. Srudie en

r.ollevbal bleken bii Longa steeds
moeiliiker te combineren. 'l Iet u,ns altiicl
sjczen om op tijd te ziin. Dat is bii ()rion
makkelijker. De traininsstildcn zijn
gunstiucr, ik u,oon in L)octinchcrn en kan
ne t als Sanne alles op de trets at-.'-f <->rike

vindt het prettig ook nu \\ieer met Sanne in
ión tt'am te spelen. '\\r' ziln routiniers cn
weten wat \\:e aaÍI elkaar hebben. Behalve
bii Longa hebben u'e ook bii \iC\r samen

gespeeld.'

IIaud Kersten (16), afkomstig ran Reflex
íDuiven7. tiJ hogerop. 'Sanne u'as mijn
regio-trainster. Haar overstap maakte de
keuze r-oor ()rion gemakkeliiker. Ik denk
dat ik er r-eel kan leren.' Orion is r.oor de
iamilie Kersten een oude bekendc. 'Ik srng
altijd met m'n moeder en ope naar de
thuisu,edstrijclen r.an Heren 1 en kom uit
een echte volleybalfamilie: mijn rnoecler,
broer en zus spelen bij Ret-lex.'

Speh-ercleelster Ilaud ziet haar geringe

lengte (1 .73 m) niet als bezrvaar. 'Ik rvord
hegin okt,,bcr l(r cn bcn n,,g niet
uitgegroeid.'

Elaine Gudde (17) beschouu.t Orion
r.ooral als een leerschooi. Teamgenoot en
r.rienclin Maureen Reulink trok haar or.er
de streep. Elaine komt r.an Haller-, \raar ze

passer/loper rvas. ()ok binnen cle familie
Gudde is Orion geen onbekende. Iloeder
Lianne \\'ienholts speeldc rddden jaren

tachtis «ror Dames l. \bllevbal e n studie
is r-olgens liilaine in het esamenjaar Har.o 5

'11gt g()ccl plannen' best met clkaar te
combineren.
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lleleen Fokkinga

Sanne Heusinkveld

Iris Reulink

Ilse te Welscher

Annemiek te Beest

Bente Yeenstra

Elaine Gudde

Jet Timmers

Maureea Reulink

Jorike Greven

Maud Kersten

Jaël Veenstra

Dick Loman

Wendy te §íelscher

Ffenk Bazen
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1 Heleen Fokkinga
@oetincl-rem)
20 iaat
(03-12-1ee2)
1.80 m
Studerrt N{anagemenr
Dierkunde
Ilidspeelster

2 Sanne Heusinkveld
@oetrncl-rem)
26 itar
(0e 01-1987)
1.89 m
,\dm. meder,"'erker/
tbtograai
llidspeeister

3 Iris Reulink
0\èh1)
Nr. 3

2A iaar
(14,0s-1993)
1.19 m
Stuclent Pabo
Nl.iclspeelster

4 Ilse te Welscher
(Doetinchem)
23 jta'r
(Lt4 12-1989)
1.78 m
Student Pabo
Diagonaal

5 Annemiek te Beest

@oetinchem)
I 9 jaer

(12-L\1-199+)

f.iJ-1 m
Stucicnt

Doktetsassisten t
Passer/loper

6 Bente Veensffa
(Doetinchem)
19 jaar
(1 8-05-1 994)
1..79 m
Srudent Pabo
Spelverdeelster

7 Elaine Gudde
0r'ehl)
17 laar
(26-01-1e96)
1.73 rr
llavo 5

Passer/krper

8 Jet Timmers
(Doetinchem)
19 )aar
(26-07-1994)
1.80 m
Srudent Pabo
Passer/loper

9 Maureen Rculink
0\èhl)
1,7 jaar
( 30-01-1 996)
1.72 rn
Sruclent SBF.
I Ian Nijmeuen
Passer/loper

10 Jorike Greven
@oetinchem)
24 jaar
(31-0s-1 e8e)
1.78 m
Docent Bewegings-
ondenvijs
Diagonaal

11 Maud Kersten
@uir.en)
1-1 jaar
/(t)-lt)-lg(17\\ - " '- )
1.?3 m
Haro 5

Speh.erdeelster

12laël Veenstra
(Doetinchem)
21 jaat

Q2-08-1ee2)
1.74 m
Srudent
Com. Economie
Libero

Dick Loman
@ibergen)
50 jzar
(09-06-1963)
Directeur
Basisscholen
Trainerf coach

Wendy te \Welscher
(Doetinchem)
31 jaar
(04-08-1 982)
Fls iothcraper-rte
,\s si stent/ traincr

Henk Bazcn
(Doetinchcm)
5lJ iaar
(1 --09- 

1 955)
Docent Econornie
Te ammanager
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Wedstriidschemo Ionghenkel 0rion Seizoen 201 3-201 4

@
W> Scylla 1

@Dash 1

s@ VoCasa 2

@w
p@ C-1000YanAadeI-ORMI 1

@ ïkenre'O5 1

@v.c.v.1
Ef$ Favorita 1

IEEvsv 1

f§D Devolco '88 1

g@Dynamo 3

@ Alterno 3

ÍI@ Dash 1

§@vocASA 2

AW Keistad 1

Scylla 1

VCV 2

Auto van Oort,/Rebelle 1

Favorita 1

VoCasa 2

E\rV 1

VriVo 1

DeVolCo'88 2

Pegasus 1

vvH
Dynarno 3

Scylla 1

vcv 2

Auto van Oort,/Rebelle 1

VoCasa 2

EW1
VriVo 1

Favorita 1

Pegasus 1

V\rH 1

Dynarno 3

AW Keistad 1

\Iolga 1

Arvevo 1

SSS 1

Renswouw 1

Auto van Oort-Rebelle 1

D.V.O.1
Evv1
Heijendaal 1

Dash 1

Pegasus 2

Trivos 1

Gernini 1

SSS 1

Renswouw 1

Auto van Oort-Rebelle 1

DVO 1

E\.V 1

Heijendaal 1

DeVolCo '88 2
Pegasus 2

Trivos 1

Gemini 1

Arvevo 1

vrvoc 3

VoCASA 3

Reflex 2

Reflex 1

AAÀ Bovo 2

ÀAA Bovo 1

B\/C'73
Victoria 1

Kerkerneijer Gernini
\x[voc 1

VoCASA 3

Reflex 2

Reflex 1

AÀA Bovo 2

AAA Bovo 1

Dash 1

BVC'73
Victoria 1

Kerkerneijer Gemini 1

Volga 1

!§!@ C1000Van Andel-oRMI 1

@} ïïvente '05 1

@
@v.c.v1
@ Favorita 1

E@'wsv1
s@} De\-olco'88 1

@ Dynarno 1

§@ÀIterao 3
p@ Scylla 1

LIit Tfuis

Favorita 1 Didan
VCY l Lhrssut:ld
Twerrte'05 1 ËnschLtLk:

C-l000Van Andel-Oll.Ml 1 Ëpl
Langhenkel Orion 1 Doetinchenr
'WSV 1 l'lhrnsteld
l)»h 1 Í/ordet
Scylla 1 l4.hgeningen

Alterno 3 Apeldoorn
SV l)ynamo 3 Apekíoorn
DeVolCo'88 1 Deyenter
VoCaSa 2 Nijmeptn

AW Keistad I Amersfoort
Scylla 1 Í4/ageningur

YCY 2 Varsseueld

Auto van Oort/lt ebelle 1 Dicrut
VoCasa 2 Níjme.qert

EW l Apeldoorn
Vrivo I Wiezenueen

Favorita 1 Didun
Pegasus 1 Nijmtyen
VVH 1 - Harderwijk
SV Dl.narno 3 -4peldoont
Langhenkel Orion 2 Doetinchenr

E.errsrvour.v 1 Rcn s utu dt
SSS I Barncrrclr/

Arvevo .l Anthun
Gernir.ri 1 * Elst
Trivos 1 Llijclut
Pegasus 2 Nij:,l'l.e,qen

DeVolCo'8S 2 Deueatu
Heyendaal 1 Nijruegen
EYY 1Ëlbutg
Langhenkei Orion , Doetítultem
DVO 1 Hengelo(G)
Auto van Oort/Rebelle 1 Dieren

WIVOC 1 ltr'intusrt'ijle
Yolgr 1 ()aarrdtrat

Kerkemeljer Gernini I Borczltr

Victoria 1 Didant
BVC'73 Barchen
I)ash 1 Lbrden

AAA Bovo 1 Aalten
AÀA lJov'o 2 Aalten
Reflex 1 Dliren
7\efrex2 Duiuet
Langirenkel Orion 3 DLtetinchent

VoCaSa 3 Nijmegen

2de Divisie B 2de Divisie B 3de Divisie B Prornotieklasse B

DAMES 1 rIEREN 2 DAMES 2 HEREN 3



'De huidige selectie van Heren 2 heeft in
potentie voldoende mogeliikheden voor een
optimaal resultaat.' Teammanager Marco
Buiting laat er in ziin optirnistische prognose
geen gras over groeien. Hii stoelt ziin
conclusie op de versterkte samenstelling van
de selectie en de professionelere
tainingsopbouw vergeleken met vorig
seizoen,

De kampioen r,'an de Regiodir.isie ondetging
een Lchte facelift en starr de nieuu,e jaarg:rng rn

de 2e Dir-isie met elf spelets. De selectie lrerd
uitgebreid met Jesse Regelink (20), Sjoed den
Hertog (18) enJan-Willem §?ensink (25). Vooral
het aantrekken van de ervaten \Yensink mag als

klap op de r.uurpijl rvorden beschouwd.

Jan \ïrillem speelde afgelopen seizoen bij
dtelconcurrent Longa'59, Lichtenr.ootde.
Ondanks zijn'jeugdige'leeftijd kan hij bogen op
ervating in de Topdirisie bii T*rnte '05.

De

PAS

van deze diagonaal, ctie ter.ens als

uit (lc voetcn kan, is een rvelLome

Jesse RegeLink uit Ruurlo (r.oorheen

uitkomcncl vcxrr Kerkemeijer Gemiru, I3orculo)
komt de micldenas r-ersterken. Spelrerdeler
Sjoerd den Hertog (Reflex, Duii.en) ga-1t dit iaar
orn deze plek spelen met Sven Dassen.

De je ugdige leettijd van beiden spreekt aan.

Zij passen \.()lgens Buitinq in cle tecl.rnische

cloelstellins van cle hetenlijn: 'iret opleider-r en

beter maken van jonge spelers.'

Er sercl afscheid genomen van Stefàn Snijder,
\ick te \\'inkel en Nick Penninkhoi De laatste

n''ee blijven or.erigcns behouclen roor clc club.

7,ti gann mct. hun err.aring F{eren 3 r'ersterken.

Sr-rijder zet ziin r.ollevballoopbaan r-oort in
Ni]megen waar hij studeert.

In de competitie (2e Divisie B; keert cle top -i

van vorig seizoen niet tcrug. SVS (Sclralkhaar),

US (.\mstcrclam) en Scllla $irueningen) zijn
om niteenlopencle redenen r-ertrokken.
Dat biedt perspectiei-. Heren 2 cleed in de

oefencampagne lan het afgelopen seizoen r-oor
dezc sterke teams naurvelilks onder. 'Natuurliik
zijn er onr-oorspelbere fàctoren, zoals blessures,

ptimool Íesultqst
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cLie jnr-loed kunnen hebben op een goed
resultaat,' zeS tsuidng. 'Toch leeft cle or-eruiging
Jar Jc ionge cn ralenrr',,lle spclersgroep zrch
verder kan onn,'rkkelen naar een hoger nir-eau.,
Flcren 2 s'il niet metcen reppen van t:cn
topnorering, nraar zier een piek in het )inker rijtje
ais realiteir. l)ie conclusie liikt qerechtvaardigd
als gekeken u'ordr naar cle serieuze aanpak in de
rlorbereiding. \ier alleen [-ret aantal trainingen
en trainingsar-onden srerd geoptimaliseerd, màar
ook kt'am er ruimte \-oor exffa krachtraining.

Daarnaast is de prolessionele en indii.icluele
aanpak rzn een l-itness-specialist, fl-siek gezien,
een r-elkome aanr.ulling.

De technische staf is r.ersterkt met de komst lan
Bart-Jan lan der NÍark. Hij \rervangt het
trainersduo ()liver Kinrber en N..Íarco Buiting.
Yan der l{ark gaat ook coachen in de
uitrvedstrijden. \\,aiter Slotboom is als
trainerf coach gebler.en en is eindverantw.oor-
delijk voor her team. Het nr,-eetal wordt
gecompleteerd met \,ÍaÍco Buiting in zijn nieurve
rol t an teammanager.
Buiting: 'N{et onze manier r.an rv-erken en aanpak
hopen wij de uitdaging te bieden die nodig is om
met plezier je hobbv te beoeËenen. Doelstelling
blijft her marimale uir deze jonge groep re
1-ralen.'

'de ionge

V A VOLLEYAAERENICINC
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VRIENDENCLUB
u'u'w.kiddy-express. nI Apeldoorn
Karin Bazen Arnhem
Wim en Joke Hengeveld De fleune
Anio Sanders Didam
Ben Timmermans Didam
Brigitte §anders Didam
E. Bruins Schilderuerken Didam
E. Hendriks Didam
Johan te Winkel Didam
Karin Elenbaas Didam
L. D" Eleabaas Didam
Nick te \rfiinkel Didm
\Fimtie dc Groot Didam
W.J. te Beest Dinxperlo
Wim te Beest Dinxperlo
Apotheek de Linie Doesburg
Annelies Z antinge Doetinchem
Àukie Vollema Doetinchem
Bas Bl,oem Doetinchem
Belpunt Doetinchem
Bertus WeerdmeesteÍ Doetinchem
Bisro De Cactus Doetinchem
Bloemm Boutique Doetinchem
Boríangerie't Hamettie Doetinchem
Bram Bassa DoetiÍrchem
Bram van Londen Doetinchem
Brudo Slaapkamers Doetinchem
Café Jansen Doetinchem
Café Kafé Doetinchem
Cafetaria Anytyme Oversregen Doetinchem
Car Wash D,ames 2 Doetinchem
Crine Greven en Niels Wiskamp
Doetinchem
Citv Beach Doetinchem
Color Druk Doetinchem
Cor & Co Doetinchem
Dales Doetinchem
De Theepotwinkel Doetinchem
Don Coers Easypin Doetinchem
Duco Rutgets Doetinchem
Elekrotechnisch Bedriif Caspers
Doetinchem
Eline Zantinge Doetinchem
Elsa Bassa Doetinchem
Eric Sloot Pianosen ice Doetinchem
Erik Eilkelkamp Doetinchem
Erik en Rolien Veenstra Doetinchem
Ewoud en Mania Vet Doetinchem
F. H. Cramer Bornemàn Doetinchem
Familie Bakker Doetinchem
Familie Buiting Doetinchem
Familie Reindsen Doetinchem
Frank Vet Doetinchem

en tolentuolle

spelersg roep

kon zich verder

ontrlvikkelen

n00r een

hoger niveou'
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1 Jan villem wensink ' 2 Giis Heusink'eld ' 3 sjoerd n.:3{ur*t*.$ii. n g.lirk . 5 Elroy ,^K usimon Eelderink .L., rr.t.
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RIONHERE]T2
Slotboom . Bart-Jan van der Mark . Marco Buiting

I

T

i

'*'"*@

a

éé,é.,'



l Jan Willem
Wensink
§eede)
26 jaar
(02-04-1987)
1.91 m
Shop-advisor
Passer/loper,
diagonaal

2 Giis
Heusinkveld
(Doetinchem)
22 jaar
(1 8-07-1 ee 1 )
1.93 m
Student
fvsiotherapie
Passer/loper

3 Sfoerd
den Hertog
(Doesburg)
18 iaar
(1 0-01 -1 ees)
2.02 m
Àtl-rener-rm 6
Spelvercleler

4 Jesse Regetink
(nuurlo)
Nr.4
20 jaar
(14-07 -1993)
r.97 m
Logistiek
medev'erker
NÍidspelcr

5 Elroy Bazen
@oetinchem)
24 jaat
(24-05-1e8e)
1.94 m
Stuclent
Sportacademie
Diagonaal

6 Simon
Eelderink
(Zelhem)
21 jaar
(1.2-02-1ee2)
1.95 m
Srudent Sport
en Bervegen
À'Íidspeler

7 Peter Heldoorn
poetinchem)
26 jaar
(07-01 -1 e87)
1.93 m
Docent
Lichamelijke
Opvoeding
N'Iidspeler

8 Lucas Hendriks
@oetinchem)
19 )aar
(1 6-0s-1 ee4)
1.90 m
Srudent X arketing
CommunicaLie
Passer/lopeq
diagonaal

9 Peter te Molder
(Zieuu'ent)
21, jaar
(02-07 -19e2)
1.96 m
Srudent
Fvsiotherapie
Passer/1oper

10 Sven Dassen
(El.t)
28 jaat
(02-07- 1 e84)
1.88 m
Financial
Consultant
Spelr.erdeier

12 Pascal Yet
(Doetinchem)
35 jaar
(1 8-02-1 978)
1.78 rn
Engineer
Libero

Walter Slotboom
(Doetinchem)
40 jaat
(23-02-1e73)
Docent
I-ichan'relijke
C)pr.oeding
Trainer/coach

Bart-Jan
van der Mark
(Í1ummelo)
28 jaar
(20-0.5-1e85)
\Iollevbaltrainer
2e trainer/coach

Marco Buiting
@oetinchem)
40 iaar
(10-12-1e72)
Office manager
Teammanager

jsrs.
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Spelv-etdeler Sjoerd den Hertog (nr 3) komt over
van Reflex (Duiven). Teammanaget À{arco
Buiting kende hem al uit de jeugd r.an DES
(Angerio), maar dde seizoenen terug koos de
spelverdelet nog voor Reflex in plaats van Orion
Sjoerd isram het afgelopen seizoen in dezelfde
divisie uit als Orion en speelde zich opnieuw in

de kijker. Hij is achtrien jaren,2.02langen

'Ik ben de jongste in het team en knig met mrl-n
overstap naar Langhenkel Orion een mooie kans
om me als r.'olleyballer verder te ontwikkelen,'
aldus de Doesburgse scholier aan het Rieweld
Lyceum, die eind vorig seizoen al een paar weken
voor een nadete kennismaking met Heren 2
meetrainde.

MidspelerJesse Regelink (nr 4) is de derde
n.ieuwe aanv.inst. Hij komt over \an Kerkemeiier
Gemini @otculo) en r.-iel op tiidens een duel
tussen Odon Heren 3 tegen Gemioi. Pluspunt is
zijn explosieve kmcht. 'Ik nd hogerop. Heren 2
is daarvoor een goede leerschool en springplan§
zegt de irr Ruudo uronelde speler die de overstap
maakt r.an de promotiekiasse naar de rs,eede
divisie. 'Odon is een leuk en enthousiast team
met r.eel spelers r.an mijn leeftijd. Ik voel me al
helemaal thuis.'é=:fl

)non is een u'eerz.ien met Walter Slotboom.
ie ken ik al jaren. Hij rvas op m'n 13e miin
'rste trainer,' zegt passerfloper Jan tfi/illem

ènsink (nr l). \boÍ de 26-jarige routinier,
e ook al topdivisie speelde bii T$ente'05, is
mghenkel Orion een nieuw.e uitdaging.

s uas eigenlijk al bij Longa gestopt aan het
ld van het seizoen 2011 /2012 om het
sdger arn te kunnen doen en rvat mecr r-rije
d voor mezelf te hebben,' In het nieun e

izoen dreigde Longa door gebrek aan
ankracht uit elkaar te r.'allen. Daarom liet
ènsink zich o-,,ethaien en schoot z'n oude
r-m re hulp. ilii srond op dat moment al op
:t r-erlanglijstje van de technische staf rzn
rion. Toen \l'ensink rverk in Doetinchem
eeg, \\,?s de cirkel rond. Hij r.eruilde niet
een Longa voor Odon, maar rvoonplaats
eede voor Doetinchem. 'Op die manier
.nnen werk en vollevbal ÉJoed gecombineerd
rrden.'

II I
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'0rion is een

nieuwe uitdoging'
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Bsqrs:
Met de titel/het

kampioenschaP nog in het
achtethoofd start een

oagenoeg onvetandetd
Dames 2 in de landeliike

regiodivisie. Nieuwkomer is
trainer/ coach Anton Baars

die al eerder bij Longa'59 en
Halley het zoet van eerl

kampioenschap smaakte. Is
het bedje nu gesPteid of is er

veel werk aan de winkel?

Baars karakteriseert zichzelf als een'echte

opleider voor de ieugd.'In die ambitie

kon hii zich afgelopen 9 of 10 seizoenen,

hij herinnert het zichzelf niet eens precies,

uitleven bii de Sourcy Vollelöalschool.
'Daar begonnen toPPers als Judith
Pietersen en Femke Stoltenborg. -fammer
voor de ontwikkeling van iong talent dat

de i,olleÈal school moest stoppen.'

Na een sabbatical year.lzcht nu Dames 2,

clat voor hem de ideale mix is van ieugdig
talent en redeliik wat ervaring. 'De zeet

gemotiveerde ieugd kan zich optrekken

aan de routine, die bovendien druk
opvangt als het spannend wordt. Aan mii

de taak om dit veelbelovende team nog

beter te maken. Hier ligt een prachtige

uitdaging' zegr de man die als assistent-

trainer bii de dames van Longa '59 de

nationale titel en het winnen van de'

Supercup meemaakte.
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Ivoor de ieugd
Pluspunt voor hct nieuu,e seizoen is volgens
Baars, clat cle selectie r-an Dames 2 lane in
dezelicle samenstelling r-oller.balt.'De
meiden \\,eten wat ze zan elkaar hebben. De
teamgeest en spirit ziin qoed en dat is een
prima basis om rrree te beginnen.'Hij heeft
nos rveinig inzicht in de sterkre r.an de
resiodir.isie, daarom durtt Baars zich
nauu,eliiks aan een voorspelling te wagen.
'Eerste doelsteliing is handhaven. Ilen plaats
in iret linkerrijtie bii de top viji zou
helemaal mooi zijn.' De trainingsactiviteit
r-irn r-orig seizoen, drie sessies per u'eek,
srrrdt gecontinueerd. 'Dat moet u'el ',r-il je

de geu'cnste prestatics lereren. ()ok niet
onbelaneriik is dat Dames 2 ciecls
ks'eekr-ijver is r-oor het vlaggcnschip
Dames l,' zegt cle opi'olger van cie nazir
Heren 2 r'ertrokken Bart-fan r.an cler llark. E#

.,:

&.-

Veelbelovend ïeom nog beter moken

De hr.aliteiten r.an Ànron Baars zijn hem in
de sociale media al vooruit gesneld. \rolgens
Facebook stÍoomr er zelfs 'koninktijk bloed'
door zijn aderen. \laar dat erapie slaat op
zijn broer È,clclt, clie schutterskonins is 'r-an
het afgelesen staatie ()lbureen.' fin in
()lburgen w()ont ook Ànton.

fi--*.--,\tdRloN
VRIENDENGTUB
Fred & Douwe Doetinchem
Froukie Gerrits Doetinchem
Gerard en Annette Wesselink Doetinchem
Grandcafé Luther Doetinchem
Hans Albets Doetinchem
ffans en Ineke te Beest Doetinchem
Hatry en Wilma Heldoorn Doetinchem
Ilemmie ten lloopen Doetinchem
Heren 2 Doetinchem
fleten 3 Doetinchem
Heren 4 Doetinchem
Fleren 5 Doetinchem
Iae Vet Doetiachem
Ingrid Eiikelkamp Doetinchem
J. À. Lammere Doetinchem
J. Gerrits Doetinchem
J. ter Horst Doetinchem
Jan Bosma Doetinchem
Jeroen van Ree Doetinchem
Joop's Junior Doetinchem
jorn Eiikelkamp Doetinchem
Kapper Jeroen Doetinchem
Koffieblom Doetinchem
LaPlaza de Bongerd Doetinchem
Maarten Visser Doetinchem
Mardi Kappers Doetinchem
Mario, Jeanette van der Maas Doetinchem
Marion te Morsche Doetinchem
Mark en Martina Penninkhof Doetinchem
Martien en llelmie Raben Doetinchem
Martien Wassink Doetinchem
Nick Penninkhof Doetinchem
OIde Iessel Doetinchem
Oma Conni Doetinchem
Pascal Vet Doetiachem
Peter Timmers Doetinchem
Praktiik Minka de Weerd Doetinchem
René Wiggers Doetinchem
Restaurant Pand 9 Doetinchem
Rik Timmers Doetinchem
Rob Lureman Doetinchem
Roel Booii Doetinchem
Snack Plus Doetinchem
Stefan Sniider Doetinchem
Susan Pennekamp Doetinchem
Het Pannenkoekschip Doetinchem
Thea en Henk Bazen Doetinchem
Thea Kranenbarg Doetinchem
Trinitv's Café Doetinchem
Walter Slotboom Doetinchem
Wienke Timmer- en onderhoudsbedriif
Doetinchem
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Dirkje Berendsen

Sabine Thuiis

Mylaine van der Maas

Jade Veenstra

Rosanne Simrnelink

Eline van det Maas

Tessy van I-onden

Mytthe Eiikelkamp

Erica Cramer Bornemann

Jolycke Roessink

Anke Bloern

Anton Baars
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1 Dirkie Berendsen
@idam)
21, jaar
(15-{,)4- 1992)
1.86 m
Secretaresse
Spelr-erdeelster

2 Sabine Thuiis
(Gaanderen)
25 laar
(26-05-1 e88)
1.78 m
Human Resource
Support Officer
Passer/loper

3 Mylaine
van der Maas
(Doetinchem)
li jaar
(25-01 -1 996)
1.8,1 m
Student
IIaatsch. Zorg
I{idspeelster

4 Jade Veenstra
(Doetinchem)
17 laar
(02-02-1996)
1.'73 m
Student Sociale
Bedri jfse conomie
Spclr-erdeelster

5 Rosanne
Simmelink
(Doetinchen'r)
24 fiar (
23- i 0-1 989)
1.75 m
Lerares
Omsanqskunde
Passer/loper

6 Eline
van der Maas
@oetinchem)
19 jaar
(29-01-|ee4)
1.85 m
Logopediste
Passer/loper

7 Tessy
van Londen
@oetinchem)
28 laar (
1 7-08-i 985)
1.80 m
Lerares
Basisondenvijs
Nlidspeelster

8 Myrthe
Eijkelkamp
@oetinchem)
15 jaar
(28-07-1 ee8)
1.75 m
Í-lar«r
Passer/loper

9 Erica Cramer
Bornemann
@oetinchern)
26 laar
(23-04-1987)
1.78 m
Pro)ectcoördinator
Nliclspeelster

10 Jolycke
Roessink
(Zelhem)
21 jaar
(23-10-1992)
1.80 m
Pedagoog
Passer/loper

12 Anke Bloem
@oetinchem)
23 jaar
(07-1 1-1989)
1.76 m
Orthopedagoog
Libero

Anton Baars
(Olburgen)
59 jaar
(14-06-1e54)
Docent VSO
Klein Borculo
Tratner/coach
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Wie eenmaal met het volleybalvirus is
besmet, bliift dat ziin hele leven.
Niet meer sporrief actief, dan maar
als vriiwilliger. Binnen de vereniging
is altifd werk aan de winkel.
Nieuwe ideeën ziin altiid van harte
welkom. Zo zagin het seizoen2006-
2007 de Vriendenclub het levenslicht.

Vriendenclub
()m Dames 1 te ondersteunen namen
supporters van het \rroegere
D'O'C'STÀP Orion het initiatief r.oor
een Yrienclenclub. Doel: geld bijeen
brengen r-oor moeiliike ujden, zeg n'rnar
als appeltje r.oor de dorst. \\'ant, r.aste
inkomsten staan raak op dc tocht.
()ok ziin rrp rlie manicr cstrrrltjes
mogelijk voor aanstormend talent.
Extra íaciliteiten ziin een musr \:oor
topreams en talenten.

()nder supervisie van de Vriendenclub
gingen speelsters actief aan de slag met
de r',-err.ing van Vrienden/Vriendinnen
binnen de eigen vrienden- en kennis-
senkring. Daaronder zaten niet alleen
aanhangers uit Orion gelederen, maar
ook svmpathisanten uit het zakenleven,
variërend van de plaatselijke horeca tot
de krpsalon. Een spcciale c,rmmissie
hicld zich bezig met het binnenhalen van
sponsoren.

In het seizoen 2010-2011 sloot Heren 2
zich bij de Vrienclenclub aan. Inmiddels
is de Vriendenclub actief voor Dames 1,
Dames 2, l{eren 2, Heren 3 en jeugdig
talent.

I

De \rriendenclub staat krs r-an de r.ereniging.
Zij moet gezicn u,orden als een extra
steunpilaar r'o0r de r-ter teams en talenten
r-:in r-ollelbalverenigins Langhenkel ()rion.
Kosten clie buiten de begroting rallen,
u'orden door cle \rriendenclub beschikbaar
gesteld. Gedacht moet \\-orclen aan seld
voor: e\tra traininqsuren, trainingsmaterirral,
trainingskampen, busven-oer naar veÍre
uinr,edstri j den en u.edstriiden r-oor
clubkampioenschappen.

Íenomeen
N{aar ook \roor extra training r-an talenten,
aanschaf van trainingsshirts, uitgifte van de
reampresentadc, trilltrnc-into cn pr-
acti\.iteiten.
De Vriendenclub is inmiddels een niet rveg
te denken fenomeen. Een initiatiei dat door
het bestr-rur vzrn l"anqhenkel Orion u,erd
bekrond met een opvallende plaats op de
s-ebsite (unr,s,l orionr.ollel'bal.nl).
Onder Vriendenclub rvordt in het nicuu'e
seizoen l-ret hele u'el en u,ee r.an de
genoemde teams uitgebreid in beeld
gebracht.

De \/riendenclub heeit baat bij zoveel
mogelijk Vrienden/Vriendinnen. Iedereen is
\.an harte u,elkom. Àanmelden kan via de
speelsters en spelers, maar ook bij de
ctimmissieleden van de Vriendeoclub
Langhenkel Orion

Hans ,\lbers,

-)an Bosma en
René \\'itgers.

6imax
VRIE]tIDENGtUB
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Fleren 3 komt opnieuw in de
promotieklasse uit. Eigenliik was het

team gedegradeerd, maar omdat
kampioen Fleren 4 geen gebruik maakt

van het recht op promotie naar de
hoogste districtsklasse, blijft Fleren 3 in

deze afdeling.
Achteraf gezien bleek de

promotieklasse eeÍr stap te veÍ. FIet
niveau qras te hoog voor een aantal

ieugdspelers. FIet nieuwe seizoen liikt
meer kans op succes te bieden.

IIet de komst van oud-Heren 2-spelers
Nick te \\'inkel (passer/loper) en Nick
Penrunlil.rof (ibero) u'erd de nodise rourine
binnensehaald. Beide speiers kunnen mer
hun en-aring een steun en toer.erlaat zijn in
de onnvikkeling \:an een aantal jonse
spelers. Daarnaast bleven uit de sroep \-an
vorig seizoen vijf spelers or-er: Bram Bassa,
Dennis Hendriksen, Peter-Paul Diikman.
\Iaarten Yisser en fuk Timmers. Uit Heren
5, springplank voor Heren 3, komen Patrik
Sanders en ï;m llaandag over.

plezier

en

, Ítef

a

p0ssre

spe le n

Heren 3 verlengt veÍhliiÍ in
t PÍomotiel«losse

De technische leiding rvil Patrik en Tom
laten ruiken aan het grotere ,*'erk. Dat geldt
ook voor de 1ó-jarige I\Íikal r-an Dijk, die
ertra trainingsuren maakt bij Heren 3, maar
hoofdzakeliik ziin speelminuten pakt in
Heren 5.

Heren 3 is en biiiit ku,eekvijr-er voor Heren
2. Voor de herenlijn is het een halszaak om
zoveel m<;sclijk jeugdspelers naar het
ge\venste nir,eau te tillen. 'Het doorstromen
r.an ionse en getalenteerde spelers blijtt
handelsmerk van de club,'zegt
coacl.r/teammanager l,Íarco Buiting. 'NIet 9
spclers hebben ue toor het nicuue seizoen
weer een jonge, bruikbare selectie voor dit
leerzame proces.'

C)ok de technische leidhg ondereing
veranderins. il{ark Postl.ruma en -foël N'Iiller
vertrokken. 7,ij zetten zrch als trainers
afgelopen seizoen zeer verdienstelijk in r.oor
Heren 3.
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Bart-Jan van der Mark neemt het roer or,.er.

Hii komt van Dames 2. N{arco Buiting
verztxHt de coaching en is tevens
teammanager.

De groep gaat'ln het nieurre seizoen drie
keer per u,eek trainen. 'Naar onze smaak is
dat de sleutel naar succes', l-eronderstelt
Van der N,Iark. Bovendien krijgt het team
ranuit de vereniging een duidelijke
boodschap mee: met plezier en passie
spelen en geliiktijdig merers maken om extÍa
err-aring op te doen.

'Er zi)n voldoende doorstromings-
mogelijkheden. Een aantal spelers heeft het
in zich om door te groeien,' stelt Buiting.
'De teambegeleiding u.'il daaraan de nodige
steenEes bijdragen.'

6iniam
VRIENDENCTUB
Wim en Àns Visser Doetinchem
Vipo tuindeco & techniek vof Doetinchem
Hans Ketsten Duiven
Roel Kersten Duiven
§/im en Ans Visser Doetinchem
Wipo tuindeco & techniek vof Doetinchem
[lans Kersten Duiven
Roel Kersten Duiven
Àalt en Rita Kompagïre Eibergen
Gerrit en Annie Loman Eibergen
Esther Heageveld Elst
Charmaine Mjskamp Emmerich
]urlen Niikamp Enschede
Hans en Ria Dassen Gamderen
Ifarry en Ingrid Thuiis Gaanderen
John en Mia Greven Gaandeten
Loek van Groningen Gaanderen
Woningstoffeerdersbedriif Àlex van der llek
Giesbeek
Ton en ÈIanneke Scharenborg Gtoenlo
OBS de Piramide Hengelo (O)
IJsboerderii "de Steeíoven" Ilummelo
David en Milou Stadt-Bazen Lelystad
Els en Sam te Welscher Lichtenvoorde
Ruben Regelink Lichtenvoorde
Paola van SadelhoffLoo
Familie Gerrits Malden
Joke te Molder Mariënvelde
Fanrilie Wensink Neede
Jan Willem lMensink Neede
Daniel Gauthier Niimegen
Cécile Difkrna:r-ter Mors Ruwlo
Familie H. Regelink Ruurlo
Matsha Diikman-Faassen Ruurlo
Peter Paul Diikrnan Ruuilo
Joost te Beest Silvolde
Ceciel Ketelaar Tetborg
G, Heusinkveld Vatsseveld
H. Heusinkveld Yarsseveld

Jaap Löwenthal lWageningen

I

Bennie Reulink Wehl
Familie Gudde Wehl
Karin Reulink Welrl
Betsie Wesselink Zelhem
Cor Dales Zelhem
Edrvard Woerts Zelhem
Familie Linsen Zelhem
Eetcafé De Groes Zelhem
Velthorst Gerdessen Zelhem
Bennie en Ria te Molder Zieurvent
Mark te Molder Zieuwent
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1 Bram Bassa

@oetinchem)
1 8 laar
()1-03-199s)
1.93 m
Srudent Sport
en Ber.vegen
Spelverdeler

2 Dennis
Hendriksen
(Zelhem)
23 jaar
(1 5-07-1 eeO)
1.95 m
Snrdent Sport
en Bervegen
Ilidspeler

3 Patrik Sanders
(Didam)
18 jaar
(21-07 -lees)
1.78 m
Student CIOS
Passer/k:per

4 Maarten Visser
Q)oetinchem)
25 laar
(05 01-1e88)
1.92 n
Docent
Graafschap College
\fidspeler

5 Peter-Paul
Diikman
(Ruurlo)
22 jaar
(25-02-1ee1)
1.94 m
Student
IÍegatronica
Passer/bper/mid.

wL

7 Rik Timmers
(Doetinchem)
1.7 jaar
(1 5- 1 0- 1 995)
1.93 m
Stuclent Sport
en Beu.egen
Diagonaai

8 Mikal van Dijk
@oetinchem)
76 jaat
(1 9-09- 1 996)
1.78 m
Àtheneum 6
Passer/loper

10 Tom Maandag
(LIummekr)
17 jnar
(r e-06-1 9eó)
1.83 m
Àtheneum 6
Spelr-erdeler

11 Nick te Winkel
(Didam)
22 1mr
(0s-03- r eei)
1.85 m
Sttrdent Pab<r

Passcr/ lopcr

12 Nick
Penninckhof
@oetinchem)
25 jaar
(14-12-87)
1.75 m
Sportmanagement
Libero

Batt-Jan
van der Mark
(Hummelo)
28 jaar
(20-0s-1 98s)
VolleyÈaltrainer
Trainer
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beschikbaar

Matco Buiting
40 jazr
(10-12-1972)
Office N{anager
Coach/
tearnÍnanager
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Patrik Sanders (18) kan zich helemaal
vinden in de gedreven r-oorbereiding
op het nieuwe seizoen, \\,?nt dan
'moet het gebeuren'.
[ien trainingskamp, extra
trainingsuurtjes en drie keer per ,.veek

trainen in plaats van twee keer, zoals
bii Heren 5.

Dat moet borg staan voor subtop en
'misschien u,el meer. En dan spreek ik
nafflens het hele team. ' Kornend
seizoen ziet de 3e jaars CI()S-student
als leerschool. 'lk ben btii dat ik de

gelegenheid kriig om ertaring r-rp re

doen, ook al moet ik met anclere

passcr/lopers concurreren.'

zeer gedleven
Nieus'e ronde, nieurv geluk in cle

promotieklasse, stelt libero Nick Penninkhoi
('25) aan de vooravond r-an het nieurve
seizoen. Handhaving r-indt lTii een mooie
doelstelling en a§aande op de jeugdige

or-erraoed r.an enkele teamgenoten 'zit er
misschien meer in.'
Routinier Nick komt o\rer 1,an Heren 2.

\"oris seizoen speelde hii nauu,eliiks.
De nieuu..bouu. van zijn huis en afstuderen
(Sport-, Gezondheid en NÍanagement) slokte
alle r.rije tijd op. 'ln het nieurve seizoen u,il
hij, 

"velisu,aar 
een treedje lager, l«rl aan de

bak.'
Nick geeft hoog op r.an de spirit en

teamEJeest bii Heren 3. '\X/e hebben een team
dat r.oor elkaar gaat en u,il r.echten.
Dat bleek tijdens het trainingsweekend in
Drenthe. Het is een goede mix rnn routine en

ieugd. \boral de longe jongens z.iin zeer
qedreven. Àls team u'lUen se iets moois
Íreerzetten.'

'Een lekker

fonoïiek ploegie'

De van een liesblessure herstellende Nick te
\\'inkel (22) ziet Heren 3 als een lekker
fanatiek ploegie dat alles op alles zal, zetten
\.oor een goed resultaat. Nick (ook ex-Heren
2) doet uit rrcorzorg een stap terug. \lanuit
Heren 3 maakte Nick vori.q seizoen na drie
u,edstriiden de sprong naar Heren 2. Àan het
eind van de competitie begon zijn lies op te
spelen. 'De aanhechtingen van de pees

raakten overbelast en cian is 1-r.1 ,-s1512ndiger

om eerst te revalideren en je niet te iorceren.'
De passer/lopeq die ziin jeugd doorbracht bii
\/ictoria (Didam) hoopt u,eer snel op het
ge\venste nir.eau te korrren en volgend
seizoen terug te keren bij Heren 2.

Tom N{aandag (17) stroomt irt r-an l{eren 5.

Dat is niet helemaal onvenvacht, u,ant vorig

iaar trainde hij al eens rnee bij Heren 3 en

zelfs bij Heren 2.'N'[et Heren -i terden rr'e

tu,eede, dat is een mooi resultaat. ' \,roor het
nieurx'e seizoen ziin de r-envachtingen bij de

spelverdeler redclijk hooe gespannen. '\\:e
hebben een leuk team dat er echt \'()or gaat.

Het is voor mij een nieuu,e uitdaging en het
scheelt dat ik al \:eel spelers ken' zegt de

\nVO-scholier clie eindexamen moet doen.
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VESTIGING ZIVOLLE
Noordzeelaan 62

8017 JrV Zwolle
Postbus 40127

8004 DC Zwolle
T (038) 467 72 OA

F (038) 467 72 22

VESTTGING ROSMALEN
Stationsplein 3e

5241 GN Rosmalen
T (073) s23 11 11

F (073) 522 06 45

:

L)e Langhenkel Groep is een dynarnische kennis- en

dc trcheri rr gsorganisàtie.

Wij zijn gevestigd in Zwolle en Rosmalen en

werkzaam in heel Nederland.

Wij bieden:
. kwalitatreve oplossingerl voor tijdelijke

overbehsting of onderbezetting;
. de opzer en tritvoering van projecten op grond

van reslrltaatovcreenkomsten;
. no-nonsense advies en praktijkgerichte

opleirlirrscn en trainirtgen.

Wij zijn sinds 1990 actief ten behoeve van de

overheid, uon-profit organisaties en het bedrijGleven,
lnet name op het gebied van de sociale zekerheid,
volkshuisvesting, ruimrelijke ordening, milieu,
fi nanciële en juridrsche dienstv'erlening.

Met ruim 200 enthousiaste, goed opgeleide
rneder'verkers in vaste dienst ondersteunen rvij een
groot aantal opdrachtgevers.

De kracht van De Lanehenkel Groep ligt in het
sanrenbrengen van actuele kennis over een vakgebied
en de realiteit van de praktijk. Hierbij hanteren
rvij een open en doelmatig;e aanpak die r,vordt

toegesneden op de wensen van de opdrachtgever.

Kijk r.,oor meer inlorrnatie op www.langhenkel.nl
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