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I-Iier is de nieLlw-e tcambrochuíe voor 2í,11-4-

2015. \rergelcken aret r.orig seizoen is de
presentariegicls ï1ink uitgebreid. Niet aileen
Dames 1, Datnes 2, I Ieren 2 en Heren I
staafl in cle schijnr.vcrneÍ, rnaar ook cle

talentcn pames 3 cn l{cren (r) cn Hcrcn 1,

dat zijn íentrce maakt in dc ercdir..isie.

De \iriendencir.:b *.il mct deze hcrnieurr.clc
uitgar-e, de vierde in sr-rccessie, de r.oller bal-
liet-hebber intirrmercn or,'er het -iR(l van de

verschillendc tcamÍi. i-inthousitst bcgint
ieder team r.o1 t.,r'ergavc aaÍr 1'let seizoen,
rvaarin iedere fr;rmatie probeert de ge'stelde

d, rr'len tt r cnr ezcnliikcn,
l)ames 1 keert na 6 iaar terug in de 1e

Divisic en zict hcr nieus,e scizocn als een

opb()uwperiírde. I)ames 2 hoopt, na fwce
prí)moties op r1j,ir-t dc 2e Divisie tegen ecn
stootje rc kuanen, terniil ï)ame-r 3 in cle 2e

Klasse voor niets minder clan de titel rvil
g2àn.

Irlercn 1 is tcrr"rg in cle [jredivisic, vcrsterkte
zich oodermeer mct drie Àrncrikaoeo en

renrracht ter, seizttttt met pieLen er-r dalen.
Heren 2 mikt na promctie op het lilkerrijtje
in cle 1c Divisic. -L:[ercn 4 strrt in de

Pronri,dcklassc met ctr1r traincrssmf van
kaliber. Ílcre,n (r gchmikr de spnngplank
tusscn ]eu.qci en scítioíes om hrrg:rop te

Lr;men in dc 2c Ki:rssr.
L)it alles moct bcrcikt u'orclen in clc nicurve
Tr-rpsporthal'l'lrirnc of ( )rion'.

De Yrienrienclub r.,'ecst alle tea*-rs i:r hei
-l5e Oric,,a-]aar reei succes en a1le suppt.rr-

tcr,\, sponsorcn cn \iricndcn cn \incnclinncn
vecl kijkplczicr.
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Een nier-rrv seizoen, een nicut,e sporthal en
rr,ít voor ccn. C)r'ion zet zrjn beste becntje
roor. Is her vrcemd, dat die topspt_rrthal
inmiddels al [ef-i<ozeld is gepromoveerd tot
'Hotnc of ()rion'?
Ecn volleybal s-alhalla s,aarin alle teeftrs \-an
Or:ion ttainen en spclc:n en \\:aar bovcndien
nationale r:n internationalc u'edstrijden
rlorden gespecld. De eerste tesrcase r.vas de
\\i,rld Grrrrd Prix f),rmes in augusrtLs.

rei'olgd door de Geldetland Cup in
septcmber.

De \trienclenciub van Odon geeft l,oor de
vierde kce r ecn reampresentarie uit rnet een
rableau .lc la tloupe van de rcams die
speciale facrhteiten genjcrcn. Omdat lleren
1 een herstart maakt, kdjgt ook l-Ieren 1

gelegenheid zich te proilleren.

1k u-aardeer l-ret dat ik als

verenigingsvoorzitter de gelegenheid kri j g
om in deze nieurve uitgave in re spelen op
het seizoen 2014'2015. De eerste
r.erandering is de naam: na het vertrek r-an
sponsoÍ Langhenkel gaat de vereniging door
het leven ais Orion Vtrlier-bal Doetinchem.
De toevoeging r.an dc plaarsnaam zorgt
\ioor meer profilering.

Iedereen in en rond f)oetinchem mag
rveten, dat Orron r-cel ambitics hecft:
modern, arnbitieus, toonaangeyend
r-ol1e1'bal op verschillende nir.eaus, u,aarbij
clk team cn iedel Lid zjjn eigen
doelstellingen kan wurarmaken. Daarorr
u,erkt Orion met c'lric structuurlinen:
topsportlijn (Heren t),
prestatielijn (Dames 1 en 2, Heren 2 en 4

Ër

&,

alsmede cle talentcnteams), cle

lrrcedtcsl.r,,rrUin r jcuudigcn. sqnjurclt cn
recreanren). Door die srructrlren s-il Orion
zichtbaar aanu.ezis zijn in l.ret \ederlandse
r.oller-bal als geheel. Promoties ran Fleren 2

l)ames 1 cn Dames 2, het kampioenschapa
van-[oneens I) cn de tu,eede plaats yoor het
Il"ecÍeanten À{ixteam in het afgelopen
seizoea zljn daatran een tastbaar bevijs.

Om het vollel.bal in de Àchterhoek ecn
nieun.e boost te geren rvil Orjt>n bruesen
slaan naar ch"r'bs in de teeio. Ook rxrrdt een
nau\\:eÍe samens-erking met de Ne\ÍoBo
nagestreefd. Dit alles en tal rzn niet
genoemde zrctrr-iteiten zijn niet mogeJijk
zonder de gcmotiveerde inbreng r-an
spelcrs, speclsters, gedreven stat-, trous,c
sponsol'en en niet rr: \-ergeten de r,ele
triju-illigers.

fren nieunc hal. ecn nieuLu' seizoen en ooli
nog het 45e jubileumjaar, ()rion l<an zich
gcen b( lere sr.rfl \\ en\cn.

.leroen t.ztn Ree,

t/)t,t;tt/tr'()tintt 1,,,/.t,toi l)0,litt,;,,,'
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'Oude v,ijn in nieurve zakkeri'
is misschien een vreemd begin als je een
bijdrage schriift voor de teampresentatie
van een volleybalvereniging.
R.eclame maken voor draflk mag dan

aÈrboden zijn rond sportr.vedstrijden,
maar een wijntie brengt ook een beetie
ontspanning en gezelligheid.
Waarom deze aanhef? Misschien
eigenu.,ijsheid of toch met een zekere
bedoeling? §7ie verder leest, krijgt
antwoord.

Tlen ti]cl geledcn wcrci de niciru,c Stichting
ïrpr-olicr-bal ()rion I)oc tinch crn opeericht.
Dit t'as noocizakelijk na een r.ctr.eiend
faillissemcnt. Iiclir ciir-ptepunt §,'as het
r-erlies r.an cle [centie van de Ne\,'oBo en de
daaraan rerbonden uitsluiting ven comped-
der,olievbal voor 1 jaar. Dit nooit rveer.

Doel r.an de nieuu,e Stichting is topr.oller-bal
..'oor Herea i in cle ,\chterhoek te l:rehou-
dcr-i cn uir te Lrourven. F{et hr-iiclice bestur-rr,
oiLcigeclicnr'lcn cn nicurl-e gezichten, is clr:r-rl<.

bcziq clrt rc r-caLiscrcn. Flct bcstr-trr heeii clc

-,rbitic 
irirqe spr-o),:cn ()Ír srrLrctllrecl tot dc

-l-i,p.i 
r ln \urlcrlrrntl tc l;chorcn. (lilLrlikiu

bluci e.n qr.)()r (lccl vln cle spclcrs,
bcgclcrtlcls. nrrloirqclrlcnt cn traincr s. ( )ok
zij :trr.r'kcn l.rLirr \ ct tr()Lr\\'cn uit jn hct
njc,,t§c i)u\ir.1Llf.

Is i-rct clln r,rch or-rclc u'iin? ls cr nicts
vcr'.rndclci: \rc. ct' is cen 1-rcleiroel r-cr':rn-
.l.r I .1. :t. i :i'.. nt. t Jr t ur'. rir,inu i:
lcrsicr-f,t. \r.r,,r'.,liijk zijn cr rerschiLlen in dc
,'! j..1:i..r-.r i r:l iLn .r'lr.-'. 1.:-\ir,'r'lr.fctfigirtl
en ccr-r pr,rie s:ionelc ,I:gatisatic. ,\[aar- met
een gocrlc lc1-s rl,inclh.rucling, bcgrip voor

lirrrkt.'r-
rerschillen en heldere alipraken
op basis ven een onlangs ondertekend
nier-rrv conlenxnt, lian een r-tuchtbare
.rntcrru t'r'ki nq oltf\Iaa11.

r\a r-ele jaren in Rozen{aarde te hebben
gespeeld, is rlit jaar cle nicus'e lbpsporthal
het nieune ()r:iorr-onderkon'ren. Ecn
aans;inst voor sportend l)octinchcm cn ecr-r

loorrecht om claar tc m()gcll spclcnl I)e
nostalgi e r':r.n Rozengaarde is r.crciu,cn cn,
maar in clic nicutc r-rrngeving kan hct
sirortlilimaat lool spclcls, publreli cn
sp()ns()rcn allcen maar positiei x,erken.
Sponsoren noem ik speciaal, u'ant zi] zijn
onmisbaar voor het topr-ollo'bal in
Doetinchem. P.r 2.11n in het nieuu,e hr:me
rnc.r' m, rgiUikirrdcrr to.r sp(,nsorinc..

Ik heb r.olop beronciering r-oor de
begeleiding en staf roncl Heren 1, die na een
heel moeili]k jaar. r'ol cnthousiasrne zijn
gestart mct cic voor:bereiding ()p het n.ieu\\,cl

seizoen. Flcn t-rir van oudgcdicntien cn
nier,ru'e nmbitieuzc spelers, ondcr r,"'ie drie
,\nrclikanen, rn()ctcn clc st:rrt in 1-rcr nienrr'c
llomc of ()rion glans gcrcn.
.\chtcl clc, schcr r-r-rcr-r rvorclt noq ,qcsicLrteld
aan cniuc kinclcr:zielitcs, s':raronclcr
communicaticplr,l:lemcn. ( )oli zullcn
rticus'e bcstr,r u lslcdcn, 1r'.inaqcnlcrÍrt cn

ï1.',ï;:rl-'' 
j *' l lieers àa, elk r:rr m.cten

J.aten ne in rlir leerproces elkaar de ruimte
ger-en en opcnstaan r.oor positieve kritiek.
f)pdat er \\-c Íret z'n :rllcn een hechter
lunclar-rrerrï lcgqen r-oot een r-ollcr.balboi-
rrcrk in cle ,\chrcrirock clat landeLiih

gíre.fLCr( r Íd \\ (,rJr.
,.\ls t'e d:rarin slageli kunnen \\'c 1lirn hct
cinclc lan het seizocn rnet z'u allen ern
rvijntje drinken uir ccn nic'r-rs'c tlcs.

l)e ,ruclc t ijn cr-r clc lricinr-c z,rlikcn knr-rrrcrr

ilrrrr tli tlnititt' tlt klik,, irr.

ll"i r: I l. 1J,,.,;./. .i...r', ,,':,jrr ,

.\ t i t I t ti t t.,4 l'of r o /itt I t, r I ( ) ri o r r I ) rt tl i t, tl t r rt
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-leren I is, na een turbulente periode, de eerste weekvan augustlrs aari

?en nieurv seizoen begonnen. Vorig seieoen \\ras een iaar van
noodged*'ongen afwezigheid in de competitie. De verhuizing naar de
nieurve topsporthal geeft daarom extra cachet aan deze start.

'Je mertt aan alles en iedereen dat het
enthousiasrne gr<>ot is,' zegt trainc.r/ coacl"r

ts:rs 1-Iellinga. 'Technische staI cn
teambcgeleiding is in dic roerige djd
ge lukkig in stand gcbler-cn.' I)it u,aarborgt
volgcns IIelJinga de professionele manier
r".rn urerken, die Hercn 1 nastreeft.

De speiersgroep is een mix r.an bel<encle

sezichten er een flink zrantal nieuu'eLingen.
llark Posthuma, l)ik Fleri-.inl<yeld en Pim
Kamps zija opnieuri.. -,an de partij. Pim staat

niet meer ais speh,etdeler in het velcl. maar
tungeett nu als passeu'1oper. ()ok Trrn-r

l3uijs, dic halvcnvege vorig seizoen bij
í)rion r:rnsloot. spcclt op dic positie. Rvan

Alnseln'r:r kor-l-rt, na cen jaartjc lleluië, §.eer
,, o.r ( )rior-i Lrit. I lij gr1:rr ()p rnicl clc

concLrr rc n ti cstri j cl aan. \ icr-rrvliont cr lloh
-Jorn:r lionrr í)\'cr van Rct-lcr cn t«-rlclt lil>cro.
()p clc dia-,onaal tr,,k ( )rion ccn or-Lclc

be l<cndt ilrn: I Iarlrcn .\rcrrdsholst, ciie

ovcrk(iu-ri ven \-C\'.-\'ce nendaal. I-tij is de
Ir, ' t,l.,,,rtr ,l:-r' 'rt lrrt i-Iuu\\u .tiz,;rn.

l)e selectie kriict een Àmeril<aans tintje met
Patrick Tunnel, Griffin l-evinsl<v en I{eith
Srnith. Zij maken cle stap naar liuropa on-r

hun carrière als rrclleyballcrs een nicute
in-rpuls tc ger.en.

Bas i-{cliinga vindt dat cr onclanks de
wisselingen veei ku,ziiteit in de groep
aan\\rezig is.'Zaak is om r-an deze nieurve
gÍoep een hecht team te maken, waalin alle
ku,aliteiten tot hun recht komen. Dit is een

proces clat tijd kost en veel ener.qie vergt.'
Heren 1 is zicl-r erran heurr.rst dat de
iitxrencle petiode geen'easr. ride' rvordt,
maar et:r wr:g met pi.eken en dalen. \{-e
rrl()eten r.eel tlainingsuren maken, hard
ureri<en, gedulcl cn vertrou\\ren blijven
uitstralcn. l)an bcn ik en'an overtLrigd dat
dczc err,,cp tor prachtiue prcstaties kan
liomcn.'
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Flarmen
Arendshorst
r-jndt het ccrn ccr otr-r na r-icr jaar s'ccr loor
()rion tc lllogcn spe lcn. ,,I..1 is cle atgclr>pclt

1alen vecl gebcurd cn verendcrd, rnaar cle

§'rrrtrltc en cnergie die cle mcnscn van (Jrion
ujtsrr'.rlcrr. is subler.n. Drr: i: pr..rrru
rhuisliomen."
Yer:seleken met :l jaer geleden ziet hii
behoodi j ke ïers chr11en...T,)en \\.ercn \\'e ecn
bcor.igd kampioensteirm, ntl firoer biilkcn
s'rrr ( )rton rvlat'd is 1a e en jaartje z.nder'
competitie. Ilas ken ik noe als speler, rk s-ee r

dat hij vecl velst:rnd hecft van r.ollctbal cn
d.rr q,rqil rtr.tr cl, arot.p l.,rrr ,,\(rhl(.ltjen."
i'l :rr:mcn r, i ntl t de loolbelcicli r rg \\-c1l n cn
or-ncht cie r-ocr:rral l:ngels is cloor c1c kor-rrst

van dc dr:ic Àmcrikar-icn. ,,\\t hcbbcn ccn
1rl'ctigc grocp. hopcn op nrooic s,crisrrijr.lcn
cn rl'illen in dc top rnccdruaicn."

gart r.ollerbrllen comhineren mer ccn baan
bij sponsor Ubbink. ,,l)ar is r-an acht uur '-s

morgcns tÍfr r\\'ee uur's t-riddaqs t'ellieo.
\hn drie tor zes heb ili tijd on'r tc trainen."
R<rb voetbalde tot zijn nr.aaifde cn m."ralitc
toen de ss'itch n:rar lolier-bal. \'ia \Iacijoc,
\'(l ,\lh-o, T.anclsteclc \roilelbal en Rct-ler
iron-rt lij nll \-.)or ()r:ion uit. ,.Ili zie ()rtol
:tls een u':rLr-r-le club clic in c1c «rp r-rn her

Nedcrlenclsc yoilcvbel mcc s'il cL'.:raicn. ll<
hcb zir-r iri hc't nicul'c scizocn s'arrrin ili r,ccl
hoop tc lcren."

R--van

Anselma
kcert. na ecn jaertje Beigië, terus in
1)oednci'rem. \'orig seizocn kon c1e in
\ijmegen rvonendc miclspeler nie r ran cie

1'a\.,,nr.l.rr ( rri,'n ..illiir girt- rr. ,strl
colllpctitie spcclcle. I)at t'as sricu, s-ant hij

ilÏli:.,11';:ïï:ï;)::tï:\,ïli" e-
leedc. Rlrn slrcciclc cerclcr r-rcl jlrr bij
i [\',\,,/.\n.rsto'rlrrn ()tt( tfi ]()Li)), cén sci;,-6cn
bij TY Iliibl ir.r l)uirsl,rnrl (2{ t1it,2{)11) cn
het I:r'ense ,:\r:aqo dc Scrc (2i)1 1-2t1125.

Xes
m§eËsww &ee§e futerru
eB §Ë ffi e trffi*re E

iffi! *,.ffi #íl
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ï,,

Rob Jorna,
clc nie us-e Lbcro bij Ilcren 1,
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- Patrick Tunnell

i O" jongste uir ccn gczrn ran ti kinicrcn.
,,\Vaarschiiniijk dank ik daar:aan mijn
presurtieeerichte in ste11ing," r,erklaart de uit
Àrizona afkon-rstige ,\merikaan, rviens hart in de

buurstaat Califrrrnië ligt. ,,Ik heb competitie
gcspcelcl in reel taliken van sport. Vollevbnl is

mijn {:avoriete en mijn bcstc spr:rt." Patrick kijkt
uit oaar zijn r-oljc1i::rljaar: in Ncclerland. ,,Ik rvil
()r:ion helpen kampiocn te rvordcn."

Griffin Levinski
komt r-rit Orange Counf in Califor:nië.
Hij rvil in Nederland niet alleen vollevballen, maar
iiefst ook zo r.eel mogeiijk leren van de *"
Nededandse cultuur. ,,-Us ik tijd oi,er heb, rvil ik &
reizen inaken in }iirropa.
Verder probeer ik miin vríie tiiil te besteden aan

bcaclnoilcibrl. het bourven ran en uerkcn nrcr
c{}mf ure rs :n luisrcrcn naat gocrlc muzick."
Gdffln is crg entl-ror-rsiast or-er c1e eerste

1.'nnisrr-rakins lnet Nederlancl en kiikt n-rct ::=
lclenqsrcllii-rll uir neal cle st:rrt ran dc competitic. 

.

:

Keith Smith
kor-nt r-rit I-irs .\nsclcs, (laiifirrniir.

,,Daar speel
Grand Can1,

heb een Bac
krijg een dul
of Science ir

vijf kinderer
beoefende il
spoftevenefi
volleybai."

le ik de afgelopen vier iaar voor de

on Universin in Phoenix, Arizona. Ik
helordiploma in Sportmanagement en

:bele master met een MBA en Master
n Leiderschap. Ik ben de r.ierde van
r. \'oordat ik naar de universiteir ging
< r.ele sporten en genoot v'an elk
rent in mijn rrije tiid, r,ooral

rcffiffiffi
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Achterste dj, vi.n.r.:

Bas Etnst,

Keith Smith,

Ryan Anselma,

Harmen Àrendshorst,

Dik Heusinkveld,

Tom Buijs,

GrifÍïn Levinski,

Bas Hellinga.

Zittcnd

Patrick Tunnell,

Rob Jorna,

Pim Kamps,

Mark Posthuma,

i il
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VOLLEYBAL DOETINCHEM
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''' Ryan Anselma
(Niimcue n)

l-5 l:urr ( I 2-t) I' t()ài9)
l.()() rn

Sllr)r-lnrru l(ctinq I()ltl11' (,rLriitf L nir:crrsitr
,\lidspele r

*::lÉl=-:r..-
2 Dik tÏrCirsinÀn cld

(l lrllc )
J.l jrrrr 1J()-()-l l()t)l))

l.t); t.,,

II Rob Jorna
(h,lnil-. n'

ll j.r.rr',tt.lll I I I()t) )'
1.()I nr

\l.rr l,rrin,g
Lihe r, r

12 Tom Buiis
(Zerrnilrnr)

2(r jrrar (36-ll l9lil)
l.()l rl

[-I'specirrlist
Passcr'lloper

F,@.k
Bas flellinga I

(tr[rrarn) -
.ïB j:rar (1 9-0.5- 1 9u(r)

Doccnt
Traincr/coach
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l).rsscr li,1-cr

Rinze Reinbergen
(l)' rctjn.1,"t,,,

5') irrr(:ó,07 l()-ir)
Doccnt
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Trainer/coach
Eric Robbers uit Westervoort is terug op
het oude nest. Glimlachend en met enige
trots toont de opleidingsdirecteur van het
Candea College uit Duiven een consuÍrlp-
tiebon van het zikeren iubileum van

d)rion (1994). Die herinnert aan ziin
I"r",. iarr als damestrainer bii dc

Doetinchemse vereniging in de 2e

Divisie.

,,Een kleinood voor yerzamclaars, dat ik
bc*,aarcl heb, omdat ik Orion in dc periocle
1994-1997 eÍ\:ilren heb als eefl §,afme
r,crclrigins mct ccrr ciuiclelijl<e lijn. Det is bij
n-rijn hernieuu'dc kennismaking nog steeds

zo. I)aaLom keer ili graau terug," xldus
Rol:bers 154), die vrir;r één jaar heeft
getekend, maer een langer verbliif niet
r:itslult. ,,I3ij dc mecstc vcrenigingen hcb ii;
ecn aantal jaren gcr'"'erkt." Noemt. ondcr'
anderc Darnes 1 Orion en f)amcs 1 l'{allev
('drie I aar), Scvlla /\\iageningen ('zelti nl,ee
kcer drie jaar'; en daarrusscn twee jaar llar:res
.l PZ L)ynamo en r.ier jaar L)ames 1

\'(i\'/ \'ccncnclaai.

§;:lirx:,*Sïlt : ;;: :lïi'ï:
iratstc compctitrcri'ecistrijri Orion-Scr-Jia n,.rg

nict n-rct cic rncnscr uir l)octinchcm pratcn,
otncl-Lt tk trtincr r.:'Lr.t Scrlla rr,as. Na <lc clr.ror:

( )rron gcx orrncn u'cdsttiicl, ur:rar in de
promolrecluels r-ei1ig rverclen gesteld, u.aren
ve cr srcl '.lit. ()mdar m'n voorqangcr l)ick
]-or-nrn loortijrlig r-crtrok, kon ili rnetecn a:rn

clc bek. Ili mcrkte riat rilricns clc pronrotic-
serlstrjclcr-r vccl sprnning op hct tcam lat.
Dlt jreb ik ceprobr:ercl s'eq tr nernen ckicir
een oírt:pennen rn .,corai duitlelijhe manier
\'1rn tr'lincn en de sptclstcÍs rcíí1oLr\\:en tc
et\L l. lltt n.rktl r,.,1 11ir,"

\

F.ric R,,l,hcr.,
el .\l j,,rr .rcticf als tr,iinrr.
s'ordt in zijn nveede termijn bij Orion
tcrzijde gestàan door assisteat-trainel Pim
Iiamps (van l-Ier:en 1)" ,,Ik heb mct Pim \'211icÍ

samcnges.erkt de a uelopen jaren. Iren aantal
jaren bij cie clames van VC\'/\zeencndaal ( 1c

Divisie) cn een peaï iaar trij ScvLla ( 2e

Dirisie). Dre samenrrerking is goed bera11en."

Pim lcgt maandagarroncl in de n:air»ng.le
naclluli op tcclrnischc- en t-r,sickc

vaardigheden. .:
l)insdag er: donderdag komen oader nrijrr
leiclinq tactiek en lret mentale vlak aar-r de

ordc."
Dc nicuu'c trainsr zict hct niqus'e scizocn in
de eerste dir.isie als een driidelijke Lrpbousrpe-
r-iode. Tevreden kiikt hii terug op een
trainingsstagc in Àarie Rixrel in het r.-oorlaat-

ste t'eekencl van augustus, r.r..aar goed ge traind
is cn prima rvedstrijden op een gr>ed nir.eau

gespeeld ziin. ,,De dames reaqeercien
positiel en zeiden veel geleetd te hebben.
\ioor mij dc wrtenschap dat cr noE rek in de
qroep zit en het niveau rnogelijk omhoog
lian, J,euk r.ltn te holcn. lk train nog stceds
nrct veel plczier. I)at plezier geeit deze groep
mij ook en dat geeft ecn goed gevt>cl."

Robbers eeeft complin-renqes aen de
begcleidine ron<l het team. I li; r.rr.>emt

teammanàger I-l er-r k llazcn, clc terugeelicerrlc
fvsiotherapcut l*/endt' te \\ielscher en de
incidenteel actieve mental-coach lr.o
\{artinor,ic. trn narr:urli]k Pim l{amps.
..lcdcr <lraagr ,rp z'n ciqcrr r,t ijzr ccn stccntjc
hii. Í-lcr docl is rccl lcrcn cn ecn srcr ig
fundament voor cle tr:ekomst schcppen. Dat
prohccr jt' tc lrcrciken tl,,,,r 51.ra,,,ut n

trainingen aan te brengen. Door s_r,stematisch

rechniek, tactiek in san'ren}rang met i-r,sieke en
technische vaarcligheden te trainen [-]et
schcpt vertr>r-rwcn clr duidelijkbeid, de basis
tt.,(lï SLtcCCS."
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Staand, r,-.1.n.r.:

Jet Timmers,

Annemiek te Beest,

Eric Robbets,

Iris Reulink,

Bente Veenstra,

Elaine Gudde.

Zittend:

Jorike Greven,

Madelon van den Berg,

ÉIenk Bazen,

Suzanne ter Florst,

Sanne Heusinkveld.

Onder:

Maureen Reulink,

Jaël Veenstra.
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1 Heleen Fokkinga
(Doetinchem) -

21 1,aar ((t3-Q-1§c121
1.80 m
Student

docen tenopieiding
sector Gtoen -
Ifidspeelster

2 Sanne Heusinkveld
íDoerinchem)

27 jàar 109-()l-1987)
1.87 m

-Junior Fotograef
trlidspeeJsier

3 lris Reulink
ö*'ehl)

2i jaar(14-05 1e93)
1.110 nr

Student Pabo
l,Iidspeelster

À*
4 Elaine Gudde

0X'ehl)
1B iaàr.26-07-1996)' i.r4 m

Student International
Communication and

À{edia
Passer/loper

7 Madeloi.r
van den Berg
fl\intt'rstijk)

26 jaar (0;-0.5-1988)
l.:8 m

lir-siotheraoeute
Passer,/lóper

*' 
'&'.

10 Jorike Greven
@oeunchem)

25 ]aar (31-{)5-1989)
1.78 m
Docent

Bes'egingsonderu-i j s,
SrudentPedagogiek

Draeonaài -

5 Annemiek Te Beest
0Doetinchem)

20 1arr.1l2-04-1994;
1.84 m

Student Ersotherar;je
PasserZloper '

Eric Rnbbers i:= Henk Bazen
5-l iaar 126-[l ir)5q) íD,,cunchcm)
Onkidinssdirccreur 59 iaar r1- 09-ló55.

\'\lBO Caidea Coueee Docenr F.conomie'
Tr.uner/coach Te.rmmanageÍ

l7 iaar I 25-i0-1987) :

llarkeànsrnanrser'
-\cur-e'] ,l'rnó'

,\ssistenr,/trar-íer

8 let Timmers
Óoerinchem)

20 iaar (26-07-IÓ94)
1.80 m

Studeat Pabo
Passer/ioper,libeto

Í"..',
ï

11 Suzanne ter ÉIorst
(\\'interswijh)

24 iaat( 14-05-199U)
1.rfm

Soortcoach Ieusd
Spelver.ieelscér

a

Dumes I

9 Mauteen Reulink
N ehl)

18 jaariitt,rií-tooc;
1.-2 m

Student Spott eo
13erreqinqs Educare

PCsser/loper

12 laël Veenstra
Óoetinchem)

22ltar (22-A8-t4ttZ1
l7-lm

Student Cornmelcië1e
Eco::romie

Libero

I
'az

6 Bente Veenstra
(Doe trnchem)

20 i.rar( 18-05-ií9+)
i./'Y m

Srudent Pabo
Speh-erdeelster

Wendy te Welscher
poetinchem)

32 iaar r04-08-19Blt
Pr-sioiherapeute
\s sis tcn t7l rlainer,

t1 siotherapeut

I

n
&
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Dames 1 telt tr,l.ee nieur.velingen:
Suzanne ter Florst en Madelon van den
Berg. De uit §íinterswijk aÍkomstige
speelsters nemen de plaats in van Ilse te
Welscher en Maud Kersten. Tweede

s:&l,ïiï:: ï" *" ilï,fi ïi: :::.
Engeland vertrok.

Strzannc tcr l{orst, 24 1aar, t\pecÍr Damcs 1

als een team met lcchilust cr
doorzctdng-orermoÉlen.,,iJàt spf eekr rlii
aaa," zegt de sportc<.,ach Jeugd bii
Sporr-sen.ice f)oerinchem. In die tunctie
stin-ruleert ze kinderen om te gaan sporten.
..Denk :r.rn cch, rolsnorrtocrnooicn in
Do.'rinchcm, cljnics van sportrr'Írniqingcrl
op basisscholen en het project l<.ies je
Spcirt." Suzanne speelde eerder: bii de
srreekgenoten lrarorita. I-onga '59 en
\\'ir.oc. Zc ziet l)arncs 1 , rl.zrar ze
spclr-crdeeJstcr is, a1s cen uitdaging, die ze

,w

:a

-{
mct L,tide handen aangriip:. FIaar opieiclirr:
rlrrir nrLrrr .r,rrr lrii l:.rrr r[,,rrrcrt Irr.sr;rir..:
ccrst Sport cn Bcu cgc:-r cr-t r.cr.rrrlqcns clc
,\crrclcnrie loor l_ich:rr_rreliik ( )il,occling a:rr
clc Il-\\ in Niinccen.

Voor ]í:rdclon r.an cien llcrg i16; is c,le

komsÍ nalL ()rion ccn rr ccrzicn r.nct Sannc
llcusjnkvclcl cn-folkc (lrcrcn. \lcr bcidcn
speclclc zc t\\'cc laar samen bij Lrinua '59 in
de ï;ptlirisic. ,,lk bcn blii dar ik u.ccr r.ner
Sanre er-]r-rrike in i:et ..-c1d sra. ,\l,s
pesscïii(iper hor:p ii< bij Orion mijn ,riecnljc
tc nr()gen bijdraten. \'ollclbrrllcr-r is n-rijr-r lusr
cn 1r'1r lclcn." Zc br,gon o;r haar cilïc bij
\\'itoc in \\.inrcrsu,ii1; cn pcclciclt nu \.()()Í

lït"* 
en u'eclstr:ildcn bii (irion op en

l)amcs 1 zit gocrl in de ilsir;thcr.,rpclrten.
llariclon is lrls z«td:rnig \.er-kz:trrn-], nla;lÍ ()()li
essistcltt,rrsincr: \\cncil tc \\clschcr. I)arr
k:rn het team zijn r-oor'.1.ci mcc rloen.
Ilarielorr wil ailcreersr terugkomen op i-raar
ouclc nir-eau. ,,1k denk binnen dit tean-r op
LLa lurst| ni.i:]ts tc 7tln.

11
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..\',r,il vollcr'brtl is riir ccn bc1:rngrril<

gcgcr.cn," stcIt tririr-rcr-.,'co:rch \\irIter-
Slorbr,,irl,,,clic clr-:rlinq zof!.1 \1)..)!-

condrruitcit in c1c onnviiilicling i:rn tlc
r:cl:iii.ri ioirec gloep. llic hcc1l r.olcloenclc in
i-rrris ont clc rloi:lsrcliinq 'bctcr rr:tincn riln
.:pc1cn' tc r cr:t'ezr:nii j 1<en."

Ji;ch onrl<omt Hcrcn r nict Lrclcmrr:ri l.in dc

Sclrrtril<eiijkc trLc.:liti. I)ric spclcrs
r.rrlr-,'rne n vlit lrct torrccl, rlric r-tie Lru clinqcrr
nrirrliitcn hrrn opuechrilrq. \'crtrolikcn zijr-r

l-Lrcrs I Icnclril.s irltc r,cn rscclrtriqc srLrrlit in
I:nrn.tcrr ()l)lrrlit j..l('sse Ilcgclinli (rcruglie cr
n:ter (lcrtrirti,,'li,r'cr-Llol trt rOrrtinitÍ i)lr:crrl
Vcr, riit zr jn lit trnis g:lrtt ( )\'cr(ll,rgcrt o1r hgl
:rlrlrst()nnc11(1r telcnt in I lcrcn -1. ,,P:Lsc.r1.

spclcr r.iit ciqen ]irr'tcir. r.rtrel<tc na r-c1c jrr.cr-t

llor o zijrr dchr-Lut op l,rntlc1ijli nir ca,-r bri
()r:ion. L)at qebcurclt ais r-niclcicn clrrrigcr ,:;r
ccr-r ltcfti]11 \\.:liirren ic zoie ts nict lcrwachi.

i.\

l,@ifl§l-;

Ziin dde jaren in de 3e cn 2e Divisic s,erden
bekroond met t\\ree pío1noties. Pascal zal
als nestor gem.ist worden."
(Jri.on is rors dat nvee lran de dde open
plekken zi]n ger.uid met speiers uit eiger-r

opleirling. Nicuu,kt.rmers zi jn: Peter-Paul
Dijkman, ilaarten Visser en Erik Reitsma.
Pr'ter-PeLrl Diiknrrn drrin:r .a nvcr. ja:rÍ

I-Ierer.r 3 een plek ai in Her:en 2.

Datzelfc{e geldt voc>r Nlaarten \risser.
Door r.erc'lienstelijk spcl in Heren 3 en
enkele goede invalbeurten bij f-leren 2 in hct
afgcJopcn seizcren, hceft ook hij een pickje
bemachusd in l-rct keurhorps r.an \ïhltcr
Skrtboom. I-ibero Erik Rcitsma ts c1e dcrde
versteri<ing. De technische staf is daar
content mee, omdat de posiue r.an libero
eefl c()ndnu aandachtspr-rnt u,as.

,,De komst ran allrounder Edk is eer meer
dan rvelkome versteri<ing. Ë,rik speeide lret

N:r ttvee prolïoties op rii maakt Heren 2
zicl-r op voor een nieurv avontuur.
Dit kecr in de 1e Divisie. Met recht een
al\'ontuur, want in 2011 speelde het team
nog in de promotieklasse, Gemikt rvordt
op een plaats tussen plek 4 en 7 in het
linker rijtje. Spelers en *ainer baseren
die prognose op de nagenoeg \,
ongerviizigde sterke basis van het team.*/-
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efqcLopcrr scizoen bii Scvlla
korr-risch gclr()eq éón r-:tn dc
het nieuu,e seizoen."

in \\hgcninqcrl,
tcgenstanders in

Een wijzrging i.tl c1e traiaersstaf is
on,,nr koomhaar r{, rr rr hcr r e r.tr..li r cn Bart-

-Jan van der À,{ark, die in Duitsland aan de
slag gaat. Ziin opr.olger is l{armen Gijgink
uit Lichtenr.oorcle, die kan bosen ()p een
uitgebr:eid rrerlcden als tr:ainer aan het
Reqionral Tale nr Ccnrlunr. Hii .lrcd ')
.rvrring , rp in Jc i6 Lrgtl, ,plcidinq r an \<-

Sr-rdosa/Dcsto. I)c l:ratsre jaren specldc hij
bij I-onea '59. N,Ict \\hlrcr en f-larmcn staat
cr rolecns tc2lmmanager ÀIarco lluiting
u,ecr 'een stevig trainersduo met ervaring
en roldoencle bagaee \-ooÍ een optimaal
resultaat.'

a:tfi{ïn speien
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Erik Reitsma,24 jaat, Wesrervoort
Beroep: docent lichamelijke opvoecling
(sinds 2012) op het N{ontessori College in
Àrnhem. Speelde bij de ]eugd ran \ïavoc
f&/esterr-oort). ,,Op mijn 1íre clebuteerde ik
ia het eerste herenteam, ik hleef daar 6
jaar." \r ,\rvuro,/Àrnhcm {3e clivisiej cn

een iaar So1la/§r.rageningen (1c divisie)
rr.rchr Or,,n l. ..lk heb er!aÍing àls

spelr-erdeler, diegonaal en irasser/ loper. Bij

d::::"ïn'J,L'I""ï;':ïï,';:;:::ï;l
in-"
lien anclcre passie is voller,baltrainine
ser.en. ,,I)at doe il< al ticn jaar cn ik kliju er
stcccls mccr plezier in. I{omencl jaar':

Pegasus, \b(-aSa cn'Itivos. Vercler: bcn ili
resiotrainer in Nijureeen (Mcisjr:s 13) cn
assistent-trainer op 1'ret Reaionaal'falcntcn
Ccntrum (RT(J) in Nijmegen. Ook bij clc
jeugd rzn Onon ga ik a:rn de slag."

Maarten Visser, 2(t jaar, I)oetinchen.r
Beroep: ckrcent u,iskrurcie. rekenen en

topogralie op het Cirnafschap
College/Doerinchem. Speelde bij Huévo
'85, die samen girlg met C)íioa. ,,Na een
aanal jaren bii Orion, lolh"erijs ea Boyo
keerde ik r-ia Heren 3 terug op het oude
nest. \Lr l;rilq ii. d,i kans bii Helen '. Op
mid mnet ik Inct andcrc :PLlLrs
concurïcrefl. Àfgeloper: jaar mocht ik al een

beetie rvennen en enke.le u,ec'istriiden

meedoen."
\laalten wil zo veel mogelijk leren en het
masirralc uit clkc rvedstrijd halen. ,,\Xt
hebben ccn ]or-rgc groep en kunnen r-er

lior-ncn. Gc|-rl<liig l<cn ik dc jonqcns al s'at
irrncel. I)lcizicr in hct spel is belar-rgri]li rr>or

een goed rcsultaat."

Peter-Paul Dijkman, 23 1aar, Ruudc>

Stucleert N{echatronica zran het
Saxion,/Ilnschecle, begint in septe,-rbei met
afstuderen. N{et nvee beroepseerelateerde
diploma's c;p zak kan l-rij definitief aan de

slag irii Oostec B.V. : een ensineersbureau in
Geesteren (O$.
,,Op miin riende ben ik met roilerbai
btqt,nncn hii T,rrn;s .n Ruurlo. \: ccn
aantal seizoenen in hct eerste herenfeam
r.r.,ijde ik een stapje hoger. Ilijn keus r.iel op
Orion, omdat il< daar de ruimte kriig om te
groeien in mijn spel. \'iijn ambitie is om
mijn plafbnd te zoeken en hijken uaar het
schip stlandt."
Peter-Paul gaat bii Orion zijn dercle jaar in.
Na twee iaar passerf loper in Heren 3 wacht
nr-r het gtote werk bij Heren 2. ,,Daar heb ik
r.ccl zin i.n en ga er r,-ol tegenaan om er een

prachtig seizoen vao te maken."
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hchter, v.l.n.r.:

WaÍtet Slotboom,

E,I;ayBazen,

l;§deàttefi Yisser,

Jan \[/illem Wensiak,

tl*tmers Giiglnk.

N{idden:

Peter ÉIeldoorn,

Sirnon E'elderirlh

§ven Dassen,

Erik Reitsma.

Vrrorste rij:

Petet-Y*u'ioiikr*za,

Peter te Molder,

Sioerd den Hettog,

Giis Heusiakveld.

*

I

voltEYBAt *öf ïthtcHE*É

:;

ffi
-'t 

--

-""r#"

'8

?2B .:.

^a



ffi

ai

H

!

Hh 1{r r"
I
l'
i

l?§E

F tl'§s .§ldd"#F€I ,ffi,

)
t'.à

*

i.*
I
I

g
q

ffi
#

/



,ffi
i;-

l Jan Willem Wensink
íNeedr-)

2- jaa; (01-u-t-1981' 
1.95 m

Sales & ScrvicemanaEer
Passer/loper, draeonTal

2 Gijs Heusinkveld
(Doetinchem;

23 laar 118 07 1991)
1.9-l m

Student fi-sitrtl-rerapre
Pls ser /J oper

4 Maarten Visser
@oetinchem)

26 iaar (14-ttt 1993)
1.95 m
Docent

llidspeier

7 Peter Heldoorn
(Doctinchem)

21 iaar (0t-o1-1987'3
1.!)- m

Docent l..ichameLijke
Oproedins
\Trdsnelei

8 Peter Paul Dijkman
23 jrar (25-02 1991)

1.94 m
Srudent À[egatronica

Pesser,'loperf di agon arl

10 Sven Dassen (EIst)
-10 jaar 102-07-1984)

1.91 m
Financial Consultant

Spelrerdeler

12 Erik Reitsma
§('esterr-oort)

21 jaar i 13-03- I 99{l)
1.83 n-r

Docent Licl-ramelijke
Oploedinq

Libero

F{armen Giigink
(I-rchtenr-oorde)

35 irar (03-02-1979;
Docent Speciaal Ondenviis

Assistent-traincr / cozch

Marco Buiting
pocrinchcm)

40 jtar-(l()-12-1972)
L)ttlcemanager
Teamnanager

ffi
t,?

5 Elroy Bazen
(T)oetinchem)

25 ieat 124-05-1Ó89;
1.92 m

Srudent Soottecedemie
Dia'gonaai

Heren 2f*
{-a

r)

Valter Slottroom
(f)oetinchemr

4t iali- (23-02-t4131
l)ocent tichameljl<c

Opr-oeding
Treinet/coath

(2e1l-rem)
22 imr .(12-02-19q2)t.v() m

Studeot Sport en Beu'egcn
trhclspclet

' 1.94 m
Student Fysiotherapie

Passet/loper
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3 Sjoerd den Hertog
(I)c,esbur;j

19 jr':r (i{i-01-1995)
2.ti2 m

Str.ident Pedagogische
\\ tr'ensch.rppe n

Spel-;crt1 i1èr

*r.,

e§fi4, :
ilryE,

.rLi1l'

lii'r,
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Dames 2 kan tegen een stootje.
FIet team is vooral op het mentale r,lak sterker gervorden.
Trainer/coach Anton Baars ziet redelijk optimistisch het nieurve seizoen tegclrroct.
,rDe protnotie nzrar de trveede divisie is een prestatie clie gehecl op cigen kracht is
afgedrvongen. FIet u.as de bekroning van een goed en evenrvichtig verlopen

^e 
izoen -"t

llcr s':rs het trr.ecrlc rchtcrecnvoiqcnclc
\Ll(LL( \.tlt I),rtttt:.' itt Itt,, :r'i7,'.11.11; ,,1.

hct l<rttrpiocnscirep rn dc rcgioclir,isie r olLr^rlc

\-ii1 pr{ )l1r () tic / clegr:ar1:rticu'ccl stri j il cr cc n

st:iP nilaÍ ccn i1otcr pian.
..t l, 'lq 11q1 rr.rclr' ,.r. . r' ( ( rt 11r,rt rrit,l.r1.rr-.
I le t nir r::rLr is hogcr-. I lrntllrevinq is rlc
(crstc (l( )cl stcl linq," ;11(l Lrs ccn r-rtrch tcrc
ll,r:rr"s. ,.l::cn plt:rts in hct linlicr rijt jc z, ru

gcn cIdit 'zljn.'l,ckc.t iit zo'it PÍxchtirrcl
nieun-e topsporthai . l)erncs 2 hoopt rlar iie
clrr.rur-luc in-slrir:crcnci rvcrkt. \ cel pub1ic1.:

qccit ccn a\111 stjniLlliurs voor lrti lcvcren
\':In rLrÍr rqocr.lc prcst:rtc."

# Ë",

"

I ict team \-an l)lrnles 2 blcef nagefl()tg
hetz cltd c. Pas ser,' I or'.er Ioh-clic Rocs slnh
\-e 11r( )k isruclc) 1r:i:r1' \nrste Í(1xnt. \ie Lt\\' in
,] r.rr..t trziirr \rr'r. lt.r'r,,1-i r tririLltr'r rrr

Jtr, t,t ,. 1,1 .li.11,,rr.r.rl ...1), nri., r.rrr

icLrglli!:c a,, ar.,,r.r, sircclstcrs is ctrn l.r'lrr'r
basrs lo,;lq'rrerl prcsici'cr. I)at hert tcanr
\.o,rt' h.'t gï{}()tstc dcti cor'r-rP1r:et is grirlcYcn
is llr'lrrrrgrijli. l)ie courinrLlicit is g,rctl r,,,rr
lriurL,.r'c stlPilcrt rn r]t' ,;rtu'ili]icJlrq r 

'rn
speclstcls. l)r: rlcntalc s ccr-berrhci.l r',rr.r

eice.lopcn sciz()c1r k,rnti d:rrrririj q,icd r 
'rn

P'1s.

Als cle mcrden r'oor r:lkaar u.illen r-ecirtcn en
clkaar u,ilien lrelpcn kan irct opnicurv ccn
mooi scizoen rr'orclcn, is dc vcrrvacl'rting \ian
l3aars. ,,\rooru'aardc is r:ok op dit hogere
nivcau in jezeii te bliivcn gelr-,r.cn en
vooral pJezicr te houden in i-ret

vollevbrl. ()m succcs tc hcbben za1 hct
spcl nog sneller moetcn \\()rden en

bc,r,enal constanter van nir.ezru. De
clrie ttainingen per week zul,len

daarop gerichr zijn."
,\:rnc'irrchr is cr ,ro1i, ffie I hct L)oq'

op cloolstromirrg, r oor lrct
nrce trajncrt ven jcrrgclig tllcnr.
I)at ;rest hclr:r:r'rll in hct
cienkr:iam r-an .\nton llalt's,
clic ;zichzcli orrsci.rrijft als

ccn 'cchte opJcicicr vool clc
jcugtl'. \iror zijn komst nrur'
( )riotr s'rs hrj jelcn bii rlc
innriddcl-s opgchc\.en Soulcl
\ir1lc.,'b:rl sc1: r ;ol.

De r'oorbeteidine verlicp niet
1'rclcma'.rl zoals Baars gedacht had.
Door ziektc gevcld, moest ()Íic)n ccn
beroep doen op dc traincÍs l-lan en I-lidcle
Ilulten en coach Ilannekc i3loem. Zij
flefilen ïooÍlopig de hoflneurs §-aar.

23
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Hondhoving is de eerste doelstelling
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Achter, v.1.n.r.:

llanneke Bloem,

Jade Veenstta,

Dir§e Berendsen,

Anton Baars

Midden:

Ànne Berndsen,

Sabine Thuiis,

Anke Bloem,

Ilse Bloem,

Erica Cramer

Bornemann.

Voot:

Tessy van I-onden,

Mylaine van der Maas,

Mytthe Eijkelkamp,

Eline lran det Maas,

Rosanne §irnmelink.
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Ilse Bloem en AIme Berndsen
rrappelen van ongerlulcl om bij

Dames 2 aan dc slag tc gaan'
Beidc nieurvelingen zien clc overstap

naar het trve cde tcl]l"n als e e n

uitdaging die ze gr;rag aaÍlgaail.
Nleespelende factor is de ptomotie

naar de 2e I)ivisie.

effi &ruwruw

Ës*ffiffiffiffiffiffi €#*
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--#*dmë#
.\nr-rc (22) zcrte clc stxP n:1 hct tolqcn r':trl cctl

aantal .qasttralningcrn. Ze spccldc r laar bij 1'lrr11er..

\l'àer\.arl de iaatste ]arelr in cle plomr.rtielila-sse \l
her bezoek ran cnkelc r'r,erisrri]clen lan D:rnts .l
l'as de keus r-oor ()rion sncl gemaakt. ,,I)e stter
sprai< me aan en i[ hoelïe niet iang ne tc

clcnlien." Annc vcrheugt zicir op hct nicurre

scizoen cn u,cet zcker clat zr: n,lQ' r.ccl kan cn glurt

1cr.en. Dc in \\thl u-one.nclc nid-spcclster stuclcct't

,\Iaatschappelijk \{''ell< en lljensre rlenir-rg aan de

I'lÀ\ in cle Nijrreiri:n.
llsc Blocn-r (22) speelt sincis l-ra:rr ncsencle b1i

()rictn.'/,e stolrtc tocn zi: qing sti,rdcrcn. ,.]li harl

rlos maar t.einig tiicl r'oot rr>1lo'bal en lrehas in

clic tiiil vccl iasr i'an blessules." lnrliclclels heeit

llse h;-Lar opleidinq oefcnthcrapeut Cesar

rltgerc;ncl en hoe§,ei ze in se'ptembcr starf met .le

loopt sincls de iaren zestig ais ccn rocle cllaaci

cloor de hi-.ror:ie i'an ( )rion. Ilse is clc dochrer van

Jos en Ilirjarn Bloem cn.los is de zoon ïan oi]a

-lan, de orerlecien Oriontrcoon, in 19(r4 oprichrer
r an Phuenis. !cn \:1n dc vo, rrl. 'f er' \.ln ()rir '11.

,\ctiet binnen Orlon zijn nos stceds Bas (Heren

3), I{annehe (tijdelijk coach L)ame s 2), ,\nkc
(Dames 2), \'lark (I-letcn .3). \Íalian (l)anrcs 4)

en Irene (Damcs 3), Pauj (Iieren 3).

,-:-:l'_.:..1-:iI

..-,,..;,1]::" È
:.rnrlie lllocnr
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l Dirkie Berendsen
(Didam)

22iaar (15-04-1992)
1.86 m

Secretatesse
Spelvetdeelster

i:,ffi#,

2 Sabine Thuils
íGaanderen)

26 jàar (26-05-1988;
l.7B m

Humln Reso-utce Support
( )tfrcer

Passer/loper

ewesrnssèducatie ffi

10Anne Berndsen
0\'chl)

22 lret (14-08-19e2)
1.110 rn

Student X Ieatscl-ra»oelii k
\\.erk en Diensn'eilèniÀs

À,Iidspeelster

Ànton Baars
(Olburrren)

60 jaar (14-(t6-1954)
f)ocènt VS()
l<lein IJorcul<r
Trainer/coach

{1
II

I
ïr
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r

I

;
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ewesinssèducade ffi
Spelveldeelster 
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5 Rosanne Simmelink
(I)oetinchem)

24 jaar (23-10-19[t9)
1.15 r-n

I-erares í)LlgangsIiunclc
Prssel i loper'

"qw

ffiu* %"1,
ít 

-1 i,

6 E1ine van der Maas
íDocunchcm)

20 iaar 129-0i-lÓ9-+;
1.85 m

Student Logopedie
Passer,/1ópèr

"' ,.::@*,-

I Myrthe Eiikelkamp
íI)oe tinchem)

16 i'aar 1:B-0"- 1Ó98;
i.77 rn

Scholier: Havo
Passer/1oper

9 Erica Ctamer
Botnemann (Doetinchern)

21 jaar Q4-(t4-198t)
178nr

Projectcoörclinator
Nlidspeelster'

(Doetinchemi
54 iaar 119-07-1960)

Human Reso-urcc Support
()Íficer

Coach ad intetim

.!'

i,!i^[:l :j

3 1Ír'lainc r.an dct l'I:ras- 
i[)ocrincliL:Ll

\:rr1. ri-!rl,l'lri/,
I 8.i rr

St"iijent lIa:rrsci.L. Zorg
\Iirlspeel stcr

M:i
12 Anke Bloem

(Doetinchem)
24 jaar 107-1 1-1989)

1.16 m
Orthopedagoog

T -iher,,

t1 ',, t
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Oude lielde Íoes1 niet. F{an en ÉIidde Bul:en
zilo r-oorlopig de reciclcts in eie nood op het

tr:riningsbankie bij Dames 2.

Be ider hebben een grooÍ Orion-hirrt.
Han (65) \!as een Yan dc spelcrs r-an het

eeÍste uur tocn Orion in 19tí9 het lcYenslicht
zag. Ook zoon Hidde (37) hceft ct menigc

rvcdstriicl voor de I)oetinchenrme rs opzitten'
Bij hct tijdeliil' traincrsduo wàs gcen t\\'iifcl

tocn ze gcvraagd rvcrdcn de ziel<c Altton
IJa:rrs te vcfvlrnÍrcn.

28

De ji.n-:illers zi]n enthousiast ove:' tle motiratie en

cie aansprekende pícstetjes van de clames riie ze

oncler irun lroede kti]gen. Zc hopen r-,p hun

manier een bijcltage te levercn ?lan de Íeeks

successen r-en dc algcloper: nvce jrrar. I)e
aispraai< is clat op 1 novetlbcr ee n cr':rlurttie

r-olgt, rnocht clc zielitc vrn Ànlotl llaars

onverhoopt langcr cluten.

I)e cv lan bcidcn nreg cr ziin. [-lalr. oricl

clir-ccteur v:rn het Staling C<>1le.gc in Vt>t:dcn, ll'es

als speler onclcr lnclcte tctief l:ii ()r:ion,

Sparta/Zelhrrn. Als trainer: ciccd hij r-an zich

sprekcn bi1 Orion. (ien:ini (ISolculo),

B\-C/Barcire;lr ('sanen nlet Pim Ratelnk') en

I-onga i'samer.; met-Jos Í:[ol§,eg'). Ook rias l-ri1 I
Iaar r-erborclcn :,an Lle S{)Lr1'c1: Vollelb:rlsschool.

Zoon F{iclrie, rlocelt aao iret Sa:ic-'n in Ënschede

í'Internarjonal Business cn l{anagerii:nt
Srudies'). speelde bii ()rlon, Sparta,,'Ze1herr. ,

Delia,.'l)elft ('tiiciens rn'n str-rdic'; er-r (ienrlri Rij

cie I}rrcuk,rsc cl'.rb, tl'aarzn hii r,:iorzitter is,

rarndc 1'lidrlt l);r:res 1 cirie :;,tr'

i:n an Ír:iint hij l)en-le,. l. .\Lrire:lreci hccii ilad
bi] Gen-ini H.eten 1 oncler ziln hoede cn brj

i-onga '59 het cler:d.- datttestean'i íouci speelsiers

r-an c1e Sc,urcl' \'rrlJerbalschool)
Nlaat: ,,()r'Ls C)rion hert kjopt t'iot stcecls.

D.r.rr,,rn rl,,r r) rrt ,i.2. klLr. ..lrl.lrll. ( 
lP 

,li. , . I
nt.utirr liirrtrt.r't t1,'.1. ].1;t,n ccn lrcctjt rttdcltn.-
zegt olrpàs()l)a en huismrln I lan.

Ook het ()rion har t len riiclcliik coach I {annelic

Bloen:r (54) is sncllel: qaarl lJoppen. Zclf speelclc

z.l1 maar licfst 3ó jaar bii ()rion. Begonnen rip 12-

iarige leefïjcl blj traincr Bouke L{elJ.inga en

gestopt bii H.ugo Slutter roen ze 48 ]aal t'as. 'Íln
tussendoot c>ok nr;I kindercl geiitegen.'

Het coacl-ien pakte 1-l:rnneke r-oor f iet eersl oP

toec dochters Lrlura en Ànke begonnen met

l-oile',àa11err. ,.De C-t]es, de B-ties. de open

clu'i.li<amp:ioenschappen cn r'1e dainesli]r'r l:reb ih

r"nogen coachen. Ik heb zir'-in deze tiicieli]ke

L:lus."
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Een verassing:
Fleren 3 heet in het nieuue seizoen
lleten 4. Uit tactische overwegingen is
het ieugdige Fleren 4 geposteerd achrer
het gepromoveerde Éferen 3 met meer
lespectabele Ieeftiiden.
lai geetï flexibiliteit bii het meespelen
et maken vafi extra metefs.
Een tweede verrassing:
een trainerswissel. Goran Aleksov en
Matco Buiting riemen de plaats in r.,an

Bart-jan van der Mark, die *:a zes iaat
Orion naar het professionele Schwerin
in Duitsland vertrekt.

(loran Ncksor; or-rd-speler Fleren 1, u'crkte
afgelopen seizocn rls rraincr/coaclr bii VC
BoLtrop 9ít 16 .1" Dujtsc Bundcshga. \iarco
Buiting, ook oud-speler r.an lleren 1,

binnen Orir>n met r-elc raken bclast, haalde
metJongens D de nationalc titel binncn.
Een trainersstaf ran kaliber, ie kr-int het
slechtcr rrc ífcn, ni enr'.,rar-:

De sclectie ondcrsing eefl \À,,are

.mctamorf-osc: ma:rr lictit 7 r'an de 9 spelers

$rteten hct team. ïrnr llaar-rclag, l}ram
Ba-s52. §j6j. te \\'inkel, Patrik Sanders crr
Dennis Hendriksen sropren bij Otion.
Ifaarten \,risscr en Peter-Paul Dijkn-ran
strootnden dool naar Hcrcn 2. l)c
'cliel.rards' Nick Pcnninkhof en Ril<

Timrrers bler.en l-ret rearn tÍouw: Zij krijgcn
gezeischap \an ccn achttal spelers,
r.o.:rnamelijk uit eigen krveei<.

Daarmee rvordt het handelsmerl< r,an de
club duidcl-i]li: r-oorn:rmeLi j k pr()bercÍr te
puttcn uit cigcn opleidine.

Nieuu.elingen ziin: Sierse Jager en.Jurgen
Ànnevcldt (r-rit Fleren 5) en Pascal \rct
(Flcrcn 2). I.,r"ruk Pasman keert na 3 jaar:

terug bij ()rion. In 2011 nam l-rij met Hercn
2 atlcheid a1s kampioen promLrriekiasse en
riaakr nu t,p lrerzelicli irir;iLu ziln
op*'achting in Hereo 4. tren bes-iis dai de

io.s.,-,r en hereniijn l;innen ()rjon zich
vcrdcl ontrviki<clt, t:ok in dc brecdte. \ran
buiten komt Bas Brokking (Tbtnax/Rur-rdo).
Een u.eikome versterking, §rant hii §,-eÍd
regionaai r.eeh.uldig Ee-{pot. tsas is de
oudere trroer van Heren 6-speler Sander.
Strucrurelc ondersterrning komt er i,rrn cle

selectie \:an llcl'cn ó. Ll u'cxdt dit seizoen
ingezet op het opleiden rràn o.a. illin-ro van
den Flazei, Robia-Jansea en StiinJansen, die
met qr()rc ,cg.Lmr,,L ea;r$'Czig zijn nm
Heren 4 tc helperr aan voldoende capaciteir.
Uiteraard rvorden ook andere talenten
touge latcn els zc hr-t gcrvcnsrc nir caLr

hchbcn.

Doelstelling van het team is, uelet op de fors
geu,ijzigde sclectie, handhaving. I)e
technische staf meenr dat er volckrende
ku.aliteit in hr"ris om die doelstelling te
rcali,scrrn-
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Staand, vl.n.r.:

Rik Timmers'

Jutgen Anneveldt,

Luuk Pasman,

Goran Aleksov,

Matco Buiting.

Ziuend

Stijn Jansen,

Bas Brokking,

RobinJansen,

Timo van den

Hazel.

Iiggendr

Nick Penninkhof.
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2 Sietse Jager
íDoetinchem)

26 iaar (25-05-1d88)
2.00 rn

Stand- en interieurbourver
N{idspeler

5 Jurgen Anneveldt
(Doerinchem)

39 jear (06-í11-1975)
1.83 m

Zeltstandis ondernemet
Passer/lo§er, diagonaaJ

I Stiln Jansen
(Doctinchem)

1 -5 laaL 128-U5- 1999)
1.80 m

Scholier VI\,IBO 4
Speh'-erdeler

Marco Buiting
4I iaar (10-12-1912)

Office NlanaEer
I ralneÍ/ C()irCl)

Heren 4

3 Luuk Pasman
íDoetinchem)

2j iaar 122-08-lÓ91)
i.90 m

Commercieel medeu.,erker
Passerf loper, midspeler

6 Robin Jansen
@oetinchern)

15 iaat (05-()1- 1999)
1.80 m

Scholier \,Ti'O 4

9 Timo van den Flazel
(Doednchem)

16 iaar ( l(r-05-19q8)' i.SB m
Scholier Havo 5

Diagonaal/midspelerPasser/IopeE diagonaal,
spelr,-erdeleÍ

Goran Aeksov
41jaar (24-o4-19t31

I-osis tiek medervcrkc r
ïrzincr/cozclr

7 Pasc*l Yet
[Doetinchem)

3tr jnar ( ltt-{ll-1Ó7S)
1.78 m

Ensineer
Passet/lop"er, diagonaal Movement Stichtins loni

Libeto

12 Nick Penninkhof
(I)oetinchem)

26 ja.at (11-12-87)
1.75 m

Cootdinator Social

' 
:,.._

1 Rik Timmers
(l)oeiinchen'r,t

18 jaar'(15-1i) 1995)
1.93 nr

Srudcnt S1:ort cn Iles'egcn
Passcrl ioper, cliagon,r,rl

4 Bas Btokking
(Ruutlo)

30 jaar (21-01-19e4)
1.81 m

Student llccl-ratronica
Spelverdeler

r
i



Orion heeft zijn eigen
talent-team in de herenli]a: Herea 5.
Het ziin jeugdspelers die afgelcpen
seizoen uitkwamen in de Topklasse B.
Het is een feugd- en verbindingsteam
dat als springplank fungeert russen

^euEd en senioren.
§. q-*.u.rJC reerllro ri!-r er iler om: de
llerea tellen gerniddeid 16 lentes. In her
nieut,e scizoen komt l-ret tean'r uit .ir-r de
nvccdc li-lasse senioren, tussen spclers dic
hun r-aders kunnen zijn. Een sprone in he t
dicpe . ( )pdrachr is h,rndhar ing.
Cchoopr ruordr ..iar dc Laicnrjes zich a.rn Cc
en.aring r.an dc tcgenstander zullen
optrcliken.

( )rn ccn it{ )qer ni\ cau
tc Irt;6j[gn uajurn .lc lr'trqtlsp..Jcr.s
minimiral cenmaal pcr u,cck salrcn lrrct
Ï-leren 4, pron-rotiel<lasscr binnen ()rion
Sommige speler:s krijgen er geen qefloeg
r an: ,ii pakl<cn ze ils csn .'rrr.L. tr', ceCc
rrai rringsnt,rntcnr, L)m nrrg nreer.
vollevbalmeters re maken. f)at zicn clc
trainers als invcstering in de indir-iduelc
onru,iirkeling.
De vereniging s,'ensr f imo, Stijn, R<;bin,
Koen, Lur-rl<, juul, Niels, Sander, Tim en
teambeg5eleidcr f{arco vcel succes toe.

§lat goed is, komt snel . . ,

À;lt/rr t./.tt.r.:
.f onder Rrokking,, hiiek Barts,

Tiurt tztt; rirt H,t7t1. Jtttr/ Il 
.5inan.

Tilt Rut,sen, ,f tij» Janxn.
ï.nar:
Kaen Hoge Baul, Rohitt.lan*n,
Lrrtk [ ]trirtink, .\ lot. r Brtltit!.

\rcrschillende jeugdspeler:s mogcn
.oms Jubhcl aerr dc bak.
Ze g:rert Hcrt,n -i bij
compeil riervc dsrri jden ertre
{ )n(lersrerrÍ)C1t.
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'Wie eenmaal
met het volleybalvirus is besmet,
blifft dat zijn hele lcven. Niet meer spor-
tief actiet dan maar als vriiwilliger.
Binnen de vereniging is altijd werk aan de
winkel. Nieuwe ideeën ziin altijd van harte
w-elkom. Zo zag in het seizoen 2006-2007
de Vriendenclub het levenslicht.

()m Damcs 1 te oncierstcuncn 11iL1tte0 supp.rl.,
ters ven het v«regere D.O.C.ST,\P (Jrion het
inidarief \-oor een \ïiendenclub. Doel: gelci bij
een breogen r.ool moeilijl<c tijrien, zeu maar
a1s rrppeirjc voor de clorst. \\hnt, r,aste inkont,
sICn staàlr viiak op clc tr.rctrr. ( )ok ziin o;r ciic
manier extr:ratjes mogcljli voor àànstoÍmend
talelr. Extra iacilitciten ziin ecn firust vcor rop-
ieaals an talcnten.

( )nclcr sulrcrlisic I'an rlc \rricrrdcnclub girrgcn
spcelsters :rctief aan clc slaq rrct de u.crr jng

van Yricr-rdcn/\,.rieaclinncn binncn tle ergen
r rienckn, en kenni,.senkring.
Drl:rronrlcr zateÍr niet iilleen aanhangets uit
()rion-qclccleren, m?1ar ook slmpathis;rnlen uit
hct zrlicnlcvcn, r':uiörcnri van cic plrarscJijl;c
horeca to1 clc l;apsalon.
L,en speciale commjssie hieicl zich bczig n-iet
het binneohalen van sponsorcn.

In het seizoen
2011i-2011 sloot I'Ierer-r 2 zich bil de
Vriendenclub aan. Inmiddels is dc
\trienclcnclub lctici voor l)arnes 1,

I)arncs 2, I lcrcu 2, I Iercn 3, L{crcn 4 cn talcn-
rcn íl)2rn.. i qn Ils;qp /'7.

I)e \ïendenclub sraat ios r.an de vereniginq.
'/.ii n,tr't {.'/icn \\r'r'drn rli r't.n t\tt'í1 :re rrnpi .

laar voor clc Vicr tca|ns cn talenten lan \,o]lcr,
l.ralvcrcnisins ()rion. Kostcr-r clic buitcn dc
bcsroting r-allen, s«rrclcn rloor de
Yrienclerrclub beschikb:lar gesreld. Ge<1achr
il1í )Ci \\ orJCn .r.,n tC]J \ ( )ot : \.\ il'I tr:ining.-
uren, trainingsmateriaai, traininqskarnpen, bus-
veÍ\'()cr naàr lcrrc urtrvcdsrrijclcn en s.ctisrrij-
rlen voor clubkan'rpioenschappen.

-\{aar ooli 11)or estra training lltn ralenten, :rrn-
.chri rrr. rr::ninq.sllrts. urrgrfre'.Jn dc rcam

11r'(:\'n1.llir'. trilrulr, irtli, r n fr rtcti\ ircir(n.

De Vriendenclub
is inmiddels een niet s.eÉa te
denken fenomeen en i,s te r.iriden op de
u-ebsite onder het Orion r\BC.
Gedurende het seizoen s.ordt hier hct hele
en wee \/an de gcnoernde tearns uitsebreid in
beeld gebracht.
De Vricnclrncluh irccti ba:r' br' ,.,-..1 ,.rq..Q '

hjk VricnJcn /\ rier:Jirrnin. lec.reen i. rarr hai
te u'elkom. Àanmeiden kac li:i cie speelsters
en sirelers, bij de commissieledcn r-an de
Vriendcnclub ()rion cn pcr c-mail
vriendenclub@orionr-ollevb:r1.ni

Ílatis .4lberc, .fan Basna, Cor Dales

etr R elré tl:.i.i«r.t\
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't Prnncnkor:kschii;
.\. ( )0stelinli
.\dru lÍenst tar
,1.r.:ilrc Sir.n melink
.\rnci;e cn (lerard
.\c:ln B::.rs
- ioi,r:j;g1.1 cle l.:,jr
À,-rl;l; r':jiena

A \\èerdm..q,-,
*.. Sra Ï,pspeirrlerl-l
JorE l,amn:ters
Bas & Hanneke Bloem
Ben Spaai
Ilemie en Karin Reulinli
Bennie en Ria te }folder
lJerr en

-Jezrnne Bloen s-1-lecmskcrk
Bcttus l-ler:sinkveld
Bistro l)e Cacrus
Bkremhincierij ()lthtris ïrkken
Boulanserie't I{amertje
Brudo Slaapkamers
iluro \X'ittcnburg
Café l(al:é
Caietaria r\nvfi rt e ()r.erstegen
Carine Crevcn
en i\iels \ïliskamp
Cócije Diiknar-ter l.{crs

Charmajne \\,'i j skarnp
Citr Beach

\\èsselink Ciaus Sport 2tit)[)
Color l)ruk

Fam. \\,?nsilk
Famiiie CiuCde
Fleur \\rieggers
Fat.s Bloemen
Froukie Gerrits
Griego's
i-I. Reitsn.;a
l{. \{'ithar
H.J. \ï'eg':ran
[]ali Beheer BY
Ilans ,\lbers
Hans en Ineke te Beest
I-lans en Ria Dassr:n
Harn' & Ingrícl'Ihuijs
Harn, cn \ï'ilna Í-Ícldor>rn
I lclcen Ii>kkinga
I'Iernmie ten [{r:opcn
I-icnk & Thea llazen
Henk en Reini I-{eusinkveld
Ilenrie rzn llaatlem
I-{eren 4
i'{ollarts
l. Gerrits
lne Yct
Ingrid Eijkelkarnp

J. À. (Ànde) Lammers

[. tsakker

-1.G. Ruqerink

Jan Bosma

Jan Dekker

_|canette r-an der À{aas

Frits Bloemen
DOÉTINCHIM Tel.03t4 - 34 06 37

í.or c:r \li;nre l).iie.
6qx,1s. - fl, rs
D"rI' \\i ,mcn.q ez r

l)arricl Caurhrsr
l)cx r.an I-otlden
Dieet Support Nederland
l)uco R.utgers
E. Rruins Scl-rildenlerker.r
E. Ilaalderink
gx5ypin

i:ictcafé de (lcbroedcr:s

lietcafé I)e (lrocs
Elektrotcchnísch 1)edri j t
Oaspers (l-its(i)

Eric llobbcrs
irric Skrot Pianosen.ice
Ilrik }iijkelkamp
Esther }rlengereld
Èlr.ent Ice Setrice
Ëu«:ucl & Àlanla \ret
crrt rs.r,, t rlichrinp.nl
!. FI. §red) Crmrer -Borneman
Fam. Brokkias \ro.lli
Fam. i\{arco Buitiag
I;am. Rcindserr

VRIEHD
jcr(,(o \an RL(

Johr en \Ua (,rqrcn

Jokc Linsen

-l^ngchloed Grrrir
.loop's.luni,,r
Joost te lJeesr

[os & Àfitjam tsloem
I{apperJeroen
Karin Bazen
I-aura 1]locrr
i..okaal 30, huiss,erkbegclciclinÍ:
en bijlesscn
.i\I. NelJrcrs
tlaartefl I)amcn
XIau:ten 'lhngelder
Uaarten \risser
llarrrrn Visser
Manor: Schmitz
.\ lrr rq( \t l(r /u \ fO\ e

\hrio I an dcr -\lars
\lari:a r:rr (,rriLik

\i.ujolcin rr'Í I Jtrrsr

.\lalk rc \Í,,ldcr
)irr.hr I )ijkmen- f:)rc{crl
rVardn Slottnan
À,lartine l,Ierkx-\\,-iIem sen
I[atchpoinr ]{ensu'ear
llcnrro
Nliekc i.inscn
l\ÍoniqLrc van dcn Bcrg

It'Jicii \tr
Niels lI.'iinaods
Nori Sushi Sashir.ii
(Jlde lesseI
(Jostec lndustriële
Autr:rmatisering
Optiek Eir.ers

Pasc:rl Ver
Patrick Schoneu,ille
Peter Paul Dijkuran
Petcr Timrncrs
Petra Berendsen
Praktijk lfinka clc Weerd
R. Booi j, eÍe-\corzirrer
René Viggers
Restaurant Panrl 9
Rik Timmers
Rob l-rueman
Rolier en Erii< l,'eenstra
)laqefll I tterr efl Y\ïrte \ t€rs
Starlscaié Simors
Stretrc Eten cr l)rini<en
Susan, Sara en Dar.id A.nneveldt
"fheo en Nel Gerirs
'lbnr. ()r.erklift Vaupel liJevn
Velthr;r-.t Gerdessen
Vera KnepÍ1é
\\i.f. (\Virn) te Bccst
\Vcntcrs Sports Club
Wijnhuis Doetincher:i
Wirn en ,\ns Visser
\ïin, te Becst (Dinxpcrb)
\\'im tc lleest (Zicuu,cnt)
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DAMES
Eerste Dirisie À
\reracles i (irotingen
()ricin Yollcvbal 1 I)oetircl.:em
\\'S\/ 1 \\hrnsvclci
Nijhuis Tejecoin../Sudosa Desto l
Refiex 1 - i{arrrpen.
I)e TJever:s i Lernelen-eld
(-aptrins l{r.ngcroe I - }Jardcnbers
Iirvo 1 - Rrlsscn
I)r'nulrro 1 - Tubbergern
\'(l Srrerk l
\'(. Snct li .l
'Ii rrllttlo I ' ( ;('( stut cil

DAMES
Tu'ecde Dir.isie Il
l "rt, 11,, ,-... r.1 I \rtr, .r,,..r.r
()r'iort Vollcr ir:rl 2 - I)ocrinclrenr
S'r-S 1 - :icrrrlkirrr'lr
-\urrr ran (),rrr,'Rebellt 1 l)ir:r-cn
DcYr:l[-o I - Delcnter
FISC I Flicrden
\.C.\l I \:irsierciLl
i):Lsir I \irrtlen
\\ t', o'-{l I \\ eersci.
Sprir':gcnclrii SrL t.p'65 I ()ornlitÍsunl
[)e IJe]rbcl SSS I [J:Lrncr-.,]ri

\\ I)r'r-t.tnr,, l \pckloorrt I

HERI:,N
Erctlir,isie
5SS L Ilrrlncr cltl
Irrins,i \'(.\' I \.rcni:n<l,r.LI
Riro I{rlsstn 1

( )rion \i,iler.ll:ri I - Doerircltcrtr
Zr:riistricl l
I-andstede Ycrller,bal i - Zs'olie
Draisme Dvnamo 1 - Àpeldoorl
T1'Papencial .l - Àrnhcrr
Àbiant-]..'curgus 1 - Groninscn
I{ootfinTaums 1, I{ouren
\RB()-]loncrdam/Irusion I
Irirer Rijst'1jk 1

20-09-14

27-09-14

01-10-1,4

vb 08-10-14

n-la-14
vb 15-10-14

18-10-1.1

25-10-14

08-11-14

15-11-14

22-11-14

29-11-t4

06-12-11

13-12-14

10-01-15

Do 15-01-15

17-01-15

24-01-15

31-01-15

07-02-15

t4-02-1s

28-02-15

Vr 06-03-15

07-43-1s

14-03-15

21-03-15

Yr 27-03-15

28-03-15

11-04-15

18-04-15

Dames l"

Ëerste Diuisie A
VC Sneek 3

VC Sneek 2

Dynamo Tubbergen 1

Rivo Rijssen 1

}{EREN
Eerste Divisie B
L)r'ion \roller ba1 I - I)oetrncheu
Parricolare 1 - Den l)ungen
Cin'I-ens 1 - {u-irnpen aan den {ssci
Sliecirecht Spori 2

\'(- Í-anclqr:laf 1

I;l;rmir.rgo's'5ó 1 - (icnlrcp
Scr'1le 1 - \\aqeninqcn
liiade.\/(-f 1 - Jilhurs
'leurus 2 - [Jor,rtcr-r

.\rvevo I - r\rnhen'r
I)eclpr-rsh 2 , ){cijcl
\'(-N 1 -(.upcllc aarr clcn l.fsscl

HEREN
Prornotieklasse B
[):ish I \irr:rlrn
llcic,r 2 - l)uircrt
\\cloc i - \\csicrr,rrirt
\-ios l:lelilu i
S\- Illll:lnio :\pcidoorn 5

1l(,)\-() 2 - -\.rrlicn
\\ t\-( )a- 1 - \\ inr.'rsrr.irk
\iri1r crijs I 'icrbolc
( )rt,rn Yr rlie r lrri -.1 l)ocrinchclt
( )rton Voilcr lr.rl J l)ocrinchrn:
\',,igr I (;rlrulrirrc11

Itt1111 1 \rLlte.

I 'l hL|s\ utl:rrilrl
L tr\'etlstrrltl

R.ION

Nijhuis Telecom Sudose

WSV 1

Tornado Geesteren 1

Veracles 1

Dc Bevers 1

VC Sneek 2

Dynamo Tubbergen 1

Rivo Rijssen 1

Captains'Kangeroe, 1

§íSY 1

Tolnado Geesteren 1

Veracles 1

De Eevers 1

VC Sneek 3

I."..1.'. '_ 0
Ni jh ui s Telecom Sucl-osa

Captains 'K^ng.roC
01-11-14 Reflex 1

Do 06-11-14

VOLLEYBAL DOETINCHEM
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DeVolCo 1

Dames 2
Tu,eede Diaisie B

De Babbel/SSS 1

Springendal/Set Up'65 2
Wevo'70 1

Dash i

Fferen 1
ErediL,iie

Abiant-L;ycurgus

TT Papendal
Draisma Dynamo
Zaanstad
Inter Riiswijk
Rivo Rijssen
Prins/VCV

SSS-Barneveld

Landstede - Zwolle
ARBO - Rotterdam
Kootfin Taurus
TT Papendal
Draisma Dynamo
Zaanstad,

Fleren 2
ï:et'sÍe Ditisie B

Flamingo's 1

Peelpush 2
Arr-ero 1

Taurus 2

Citr l-ens X

Triade-VCT 1

Sc1'lla 1

VC Lanclgraaf 1

Sliedrecht Sport 2

Particolare 1

VCN 1

Feelpush 2

Arvevo 1

Tar.rrus 2

Triade-VCT 1

Scrilla 1

VC Landgraaf 1

Sliedreeht §port 2

City Lens 1

Fleren 4
Proltotieklasse B
rilTevoc L

Reflex 2

Vollverijs 1

BOVO 2

Yolga2

Orion 3

Alterno 4

§rxvoc 1

SV Dynamo Apeldoorn 5

Vios Eefcle 1

Reflex 2

Voltrverijs 1

BOVO 2

Volga 2

Orion 3

Alterno 4

§TIVOC 1

s.v.s.1
SV Dvnamo Apeldoorn 2

Fotztt, Floogland 1

HSC 1

Springendai/Set Up'65 2

Wevo'70 1

Dash 1

v.c.v.1

Inter Rijslvijk
Rivo Rijssen
Prins/VCV

Auto v.OortlRebelle 1

Q;:'ïJJt/Reberle 1

S.\:S. 1

S\r Dr nan.rri Apelci oorrt 2

ForzaHoogland 1

HSC 1

De Babbel/SSS 1

SSS-Barneveld

Landstede - Zr.volle

ARBO - Rotterdam

Kootfin Taurus
Abiant-Lycurgus

SV



Dume§ 3 wil kumpioenschop
ln de damesliin is een ionge, talenwolle

groep meiden wekeliiks superhard aan het
trainen, Dames 3: een samensmelting van
Dames 3 van vorig seizoen en Meisies A

Er is, vergeleken met toen, sptake varr een
ÍIinke verionging: eeÉ groot deel van de

speelsters zou zelfs nog in de B-competitie
uit mogen kome:r.

Voor de dames tekenen lrene, Anouk, I)idi,
Estelle, Nfadou, NÍelissa, Sabine, Fleur, Desi,

J<id1,, 
grrrrr" eo Lottc. Ze worden getraind

doorJaël Veenstra en de Àmerikaan Keith
Smith (Heren 1). Coach is Robert.
De ambiries liggen hoog. Dames 3.qaar voor
niets minder darr rneedr:en in de race om het
kampioeaschap. Dat is minder getr< dan het
klinkt, de dames niilea de teleurstelling larr de
degradatie rza r.orig seizoen zo snel mogeliik
uitrvissen. Toen lukre handhaving in de eerste
klasse net niet. i\Iet versterking uit Dames 2 cn
de ervaring van het afgelopcn seizoen mogcn,
zoals het striidvaardig klinkt, 'de tegenstanders
in de tweede klasse dit seizoen hun mouu'en

opstropen.' De ks,eell,iiver voor cle toptcams
in de damesl-ijn pakt het meer dan sedeus aan.
De extra trainingsmr.rmenten mct l)ames 2
moeten zoÍgefl \,oof meer kracht ea snelheid.
,\l dic ingrudicnren en dr scricuze
voorbereidiag ftoeteÍt een ster.-ige basis leggen
vcor de :::ealiseriaq r.an de Lampioeasdrooar.

Àc!:ltrste rij, t-/.n"r: *
Jaë/ I tr»slra. .\1r/isn Jatr.rrn,
&Larlou (iari'nk, RalserÍ un dr Cuul, Didi Dijkbait.
À,lirlden: Estelle f;rankeq Irene []/oert,
l)unne l'/ttg, filur Puelen, Anoak Batntan,
.\'al.tine l-.tuitk, I tn* llhkitk .

T'ortr: Dc.ei un Nrwn, Jod1, 5'Íet'erittq.
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