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\\L vicr:cn tccst,
màar \\rc lopen gccn polonaise en
gaan ruet met AÍie Rilrbens bii
Hocvelaken linksaí.
De Vriendcnclub is niet \\,ar-s \iàn
carnlrr.al, màrir stopt energic en eelcl
voor ecn fèestjc l«rmenci seizoen lic"
ver in sportier.c zaken. i\{et cen
girmlach en bescheiclen trots mel-
den *.e aiettemin dat cie

Vriendenclub 10 j:rer bestaar en de-
zc Presentrrrieekls alu,eer de r.ijtïe
r-ritqln-e is.

Wàt treft u zrnl aan: pÍognoses
vooÍ het nieurve seizoer, dat loor
een enkel team al is bcronnen; het
vcrtÍ()u\\rdc ,\RC van aile teans
§,:1rr\'()()r cle Vricr-rdenclub zrcb

sterl< maakt: Denres 1, l)arlcs 2,
Heren 1, Heren 2 en l]eren 3.

Rairn aandachr voor de flieu§.e
:P( 'n\Or anne\ n.{amlj( \ cr SCc.rng

Pcrsoneel, Dames 1 in cle
'llopclivisrc, dc op lret ( )tionncst te
ruggekccrde traincrs Gr:ran
Àleksor. (Heren 1), Àler Stein (2e

trainer Dames :), Bjirrn Proost (He
ren -1), de beoogcie Lrce lift Olion
()n the NÍor,e r.an verenigingsvoor-

'.jttcÍ Jefoen r,an Ree en de get.cn-
ste cultuurornslag van limile te
Dorsthorst (nieurve voorzitteï
Stichting Orior-r Topr.-ollelbai
Doetlnchem).

DOEIIN(HEÍYI

NÍaar er is mecr
rie Vriendenciub duikt in de oude
cioos r.an de ()rionfamiLe. Tcrus
naar dc jlrren zcvcntig en tachtig
van cle vorige eeu\\r toeo veel zusjes
samen in één topteam speelden.
Iien geschiedenis die zich komend
seizoen herhaalt bij Dames 1 en
I):rmes 2.

Ttrssen clc regels cloor is er aan
dacht voor het I{lcre-tcam van de
Vtienclenciub. dat via de sponsoÍ
hecl Sersing P.rsoneel I Orion ran
ecn nieus.e. hippe outfit \aoorz:lg.
C)ok in clat opzrcht.gaat de
Vricnclcnclub met tjjd en mr'ic'le

mee. Narrrurlijk uordt andcrmaai
de kritrompet gestr:ken op rop-
sporrhal Home ot ( )rion. Jie in rur.
me Ínate bijdraagt aan cle jongste
successcn. l-rrsr br-rt not l.:ast §,illen
wc wijzcn op cle nieurvc taak van cic

\/tiendenclub binncn dc sp0nsoi'
c( 'mmrssi( , rni znÏeCl rrtoUcLik
spoosors aan te brengen en voor 3
jaar r.ast te leqgen. Immcrs, zondcr
sp()rlsors kan Scesing Personeel
Orion ann<> 20i-5 niet bicden rvat u

in dcze Prescntatiegrds kunt lezen.

De Vdendenclub rvensr alle teams
veel succes toe cn alle suppor:tcÍs,
sponsoren en \'ricnden cn
Yricnrlirtncn r rcl kiitr;pI zir.r.
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Orion 0nTheMove
\\'e zijr-r er klaar r-oor. Ilet ntclrwe
seizoen lian r-an staÍt en is voot
een enkel tean: zelf-. begonnen.
Er s,aren rnooie verassingen.

Stichting en \ierenigine kregen
Seesing Petsoneel als hootdspon-
:, ,r. \\ i.r.lr'd{ )r ,l' \\ ( nu sc. rjng
Persr.ineel | (-)rion hctcn. Ànderc
surprisc: l)ames 1 promoveet't
naar clc'fr.ipclir.isie cioor sttcces

r<rlle promoticr.r,eclstri jclcn cn het
u'cgr-allcn van \r(- \\ccrt.

\rorig iaar zijn rve gestaÍt met eern

facelift, die u.e gaanderveg Orion
OnThelVIor-e gingen noemen.
Doelsteliing is Seesing Personeel
j Orion een gezonde, zichtbar:e

en toonaangevende r-o11eröalclub

in Nederland te Iàten zijn en blij-
Yen.

De uitgezette pionnen omvatteÍr
socialc, tec[trtische. organisatori'
sche en iinanciële aspecten clie

de komende jarer-r zichtbaar ef-
fect moeten krijgen. ,\fgelopen
12 maanclen is geïnresteerd in
trainerscorps, VT-2 cr.rrsussen en

complete vernieurving r.an de

rr ebsite.
Ook hebben u,e nieus,e sponsor-
boarding gemaakt, zijn s,e gaan

samenscrkcn mcr Redi<'

C)ptimaal Fl\I, is de r-riiu.illigers-
actie gehouden en hebben r:u'e

e\.enementen georeaniseetd in
het kader van oos 45-jarig be-
staan.

E,en monstcrlihrs rvas alle spelers

en speelsters in nieuu-e, maar
ook goed passendc kledine te ste-

ken. Een u,oorcl van dank aan

het Klere-teall is 1-rier zeker op
zijr-r plaats.

Secsinq Personeel I Or:ion eaat
verrlcr op de ingeslaucn \\-eq en

b:rrst r-an ambitie. Dit scizocn
sr,rar .r.Lnf;l\sinI \:In (]( ( )r!àniS.1

ticstructuur op het pÍogrxmmà
en neu\\'crc same nu,erking mct
clc Stici-rtinq s,aarin I Icren 1 is on-
dcrgebracht.

C)ok onderzoeken rve de rroge-
lijkheid om met zin ollevbal te

sraÍten, s,i1len v,-e beachr.elden

aanlegeen en beginnen met een

intensieve ledenr,verfcamp agne.

Ànder r.oornemen is nauu,,ele sa-

menverking met de omliegende
verenigingen op verschi-llende ge-

lricdcn. Dar mag qccn sinteric
rtordrrr ran'halen'. rnear ]uist
van 'brengen'. Sr.nergie zocken
en zaken samen oppakken; het
delen van kentris en kuncle door
bijroorbeeJc{ N,Iater(iJasses r.lp te

zetten. Uitgangspunt bij dit alles

is om ook in de toekomst top-
vo1leyba1 te kunnen blijr.en spe-

1en in de Àchterhoek.

l)it neemt niet §,'eg dat s,e eerst

een frisse start maken met het sei-

zc:en 2015 / 2016 in topsporthal
Home of Orion. Hopelijk rvordt
het opnieuu, cen seizoen rnet
1nr)ojs. pc15rjr,nlijkc uitdagingcn
en een voofbeelcligc teamgecst.

@

Yanai cleze pJaats rvil ik al onze
vriju'illisers bedanken r.ool hun
inzer ln hqi r:--cl,,P(n en niclr'e
seizoen. Zii zc:*,,!en elke s'eek
u.eer dat de zaas dt'.'rait z,ral-. die

moet draalen.

Heel veel plezier en sr-rcc.s

Zet'm op.
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Het s-a,. zo'n 15 jlar geleclen ci:rt

ik 'echt'in :ranralíng ks'rrln met
{ tr'i, ,rt. I n rt. ,\ t lt)hr l r, ,ri'; '.r,rr'
s'crtl ili door Prtrtl Illocn.r, ourl
reiulqcn()()t I lct'cn i cn bc

strluÍslid Viln dc srichrinq. qc

| 'rist on 'icts'r-ooL ()rtrin rc
QL,.,'r. lk irrelclc bij rnezc]f de r.rcr

.ligc tcrLigh, ttcltnrlhcicl, nr'rrrr

zijn citthousirrslnc rroli rllu ( )\ cr
tlc stlccp.
Dr c r-ri c'lrs's gi e r;.qh ei cl r-r'r o r-rcldc ui t
rn het L"lezoek \-an een a:rr-ita1 'Su

pcr Sllrrt'rlrr's'in clc nier-is'e
'lr,lrsprirthrrl c1r hct l)ij\\1)nc1r \xÍl
hrstr-rLrrsYrrqtrlcrtngea. llrt nictr
t c tllur clat ik lrrntrot-. \-cl r ilstc
r-nc. ()ndcr dc bezielencle leicling
r'.ln r crcniqinqsr-oorzitter -]eroer-t
\';rn Rcc is C)rrrin rttn een mctlr
nrorfosc bczic. I ltrt tunt;rl initie
Ii.\(rt,,rt),1. i.'t,lt,. itt: \ ( t'tl.Lr
\ \ illlf -rl.\'ll t. r,,,,t'7;.1 i',,.,..
l ili;k: lri: tr l,.rtr rt. l.L rt n,,-it:tt-
l.r'1.rr,.lrr." i..T .i.2. ilt:t'.. r. r,n
is ciat clc vcrcnillil-t9 c.rn \\ .rrc cul-
tunrornsl.lq onclc rg:trtt.

\
V, ,,. r)u\lLrLrl\\Lrgh(lL)r')g \.ril (t\'

S uchting ()l.ron Topvoller-l:al
I)octinchem troi i1i zeer qecire-

r-cn bcstuur--sleclen zian en een
,1,,11].,'pqr.1ri,,nr]r' r rlqtrli:.ttic
or-rclcr lciclinq van [Jcn Spaei. ] lct
bestuur mistc mrsschicn bcpaal-
dc spcciËekc. commcrciclc k\\-ali-
reircn . rr tln.rncijlr' .r11f in.1. rn,rar

det lcck nrc nict onoverl<onrclijk.
\\ltt mc zorqcn iraarrlc, §':rs cic tt-
ner-rciölc situatic \\-aàrin dc sticb-
ting zlch berlnrl.

lnr-r-uddcls hcb ili r-r-rct

r urschrllc ndc rrrkclr,,ltlqr'' !r.-
sproken en merkte dat er r,eel

'oud zeer'' is. \'elen zijn 'helemaal
klaar' met de t-inanciële gàten en
de bcdclcultr-ru1' \\-a:1r\-àn C)Íion
zich dc l:ratstc jaren bcciier-rde.

I{ortom geen goecle basis on-r

meer financiële n-riddelen te gene-
Íerefl om zo de beqroting s|:i-
tencl te mal<en. Toch ben il< ing-
estapt. \\'r1ar()m? Omd21t el: mct
zrx-ccl positicr-c cnergie r,anuit clc

vereniging en cle nieun'e accom-
mutl.ltit ur'r] Iantl:Llschc blsis
ligt. Oncier hct motro: 'als het nu
niet kan, clan iian het nooit meer'
1,, n ik irr h( t l)(:tUur-lliilt ritl( I).

I)r: cultr:urr.,mslag dte ( )Íion
moct makcn in bcstr-Li,rr, begelcr-

cLnc. sp.lcr:gr^cp. zelfs l.lii -i,p-
poÍteÍs t:fl sponsoren is dat s-e

.nq mo(lCn li,CJ\-Ctt rrf Cnnti-
rrni rr:it.

llct bctckcnt det lr-c
niet r.erder moeten springen dan
onze 'financiële' polsstok lang is.

Dit is een brer-rl< met het r.erle-

clen u,aarin sportie\-e doclcn cr-r

sliccessen bepzrlend §aren \rooÍ
het flnanciële plaatj e.

Stakel-rolders mogefl \'afl ons ver-
lanqen dat de financiën op orde
zijr-r. À1s §.e dat voor een langcre
pcriode n,aarmaken, keer:t het
Yertrou\\:en terug en kunnen §.e

r.oorzichtig gaan bou\\;en.
Iren cultur-rrornslag is niet mak-
kelijk te maken en !l21et ook niet
van vanclaall op m()rgen. Soms
zic' je nog oude reilexen: gelcl uit
u,illen geven zonder Ítnanciële
rlel<king of boosheid dat iets om
niet-sportier.e reclenen niet door
kan gaan. Namens het bestuur
v1::1ag ili om Lrcgrip en sedlrld in
het proces clat deze cultuurom-
slag naar {rnancrë1e degelijkheid
vtÍet. Hst is dc enige rnanicr om
de conunuïteit van r-ollelbal op
eredivisieniveati in Doetinchen-r
tc rvaarborgen.
Tr:rch zijn rve el, ondanks de afgc-
norren l'inancië1e midclelen, r.oor
dit seizoen in gesiaagd een krvali-
tatief prima selectie neeÍ tc zet-
ten. Daar()lx $.cns ili iedelccn
ecn spetrelcnd r, ollctbrlst izt,crt
toe.
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3i1 s."ring Personeel
is geen trvijfel. Ambities en kernwaarden
r an Orion Vollevbal Doetinchem passen
naadloos bij rvat hoog in het vzrandel
lrrn Seesing staat: berokkenheid, be-
troug-baar en Achterhoekse nuchterheid.
De nieur.r.e hoofd- en naamsponsor rvil
niet groter groeien dan de Achterhoek,
maar daarbinnen als uitzendorganisatie
roonaangevend zijn.

)r':sinq Irersonccl ku,am a1s .qeroepe n, \\'ant
i r;'i,,1 hacl ne t afscheid genomen va n dc r-o-
:r-! spOns(){ \\ènters Sprtrts. "De presenta-
.-. 1;in ()rion sprak ons aaa. Ze irebben een

-, ,..r \ erhxal, bieden de jer-r-qd in de rcgio
:;r tr-rLlelbakrpleiclino en r-erliezen cle u.ar-
rr-. n-rensclijke kant niet uit het oog," zcg-

.:e n Sabine ten Holder (r,estiginqsmanagef
r \,rrdr l.,cmperrnrn (nrarkcrins-

!'rnnrunrr-auenraneger,,1. /.ij r intlcn ht I ceÍr

-.r. d:lr ()rion rnag bijclraeen aan hun
:r.:i]lrsbckcndheid, zoals Orion het een ec'r
'. -rdr clat See sir-rg Personcel clc niculre spon-
: ,i- is \-()()r zotel de l'crcniging als dc stich-
:::c. dic [-lcrcn 1 ondcr haar rleugcls hccir.

i6E:t#§ §"t!

"De vcrenigine hcett -500 lcclen. 5() spclcnrlc
teams cn ccn gr()tc achtcrban claarornheen.
I)rrn bcn jc wat in clc ,\chterhoek!
I)aarnaast zijn l-lclcn 1 in clc ereclivisic en
I)amcs 1 in clc «rpdivisic prachrisc r'lagecn-
schcpen clic ccn gaaf voorbeelcl zijn voor dc
jer,Lud. Zc zetten de :\chterhock sporrief op
c1e kaart. Net als Dc Graafschap, wa2lrvan
rvi] dit scizoen ook sponsor zijn."

Het acht jaar bestaande Seesing Personeel
richt zich als allround bur:eau op uitzenden,
wen-iits en sclectie, detachering en paytol-
liitg voor \?ciLture s r-an c1k nir.eau. ['iet is
cen becirijf door en r.oor Àchterhockcrs, dat
op cen streckeigen ri'ijze cle beste rr-tatch tor
stancl rvil brcngen tussen vnlag en aanbod.
"Stceds nlecr Írensen r.inclen het Jastig ecn
passenclc baan tc vindcn. Onclanks hct aen

bo<'l in de media zien zc r..aak cloor cic bcr

mcn iret bos nict meer. Dnal u'ilJcn rvij bij
hclpen." Seesing Personeel telt 13 berniclclc-
laars, die r,eel aandacht inruimcn voor het
verhaal van de mens op zoek flaar \ ,-erk en
clat r.an de r.verkger.er op zoek naaï perso-
n.eel. "Ook a1s u,e ze níet kunnen helpen, lui-
steren we toch naar hun r.'erhaa1."

Seesing Personccl
h:lcl :ranvankclijli vocrbal rnct stip
op dc prioritcitcnlijst \-oor sponsorins staan,
"Vanrvege de srotc maatschappclijke rol in
het clagcLilks lel.en." Longa '30, in dc eigen
vestiginssPlaats I-,ichtenvoorde, en de
Àchterhoek C,r-rp rtrcrr senioren- en C-
jeugdtean-rs zijn sprekende volrrbeelden. Dit
i'.rar rverd het sponsorcontracr met De
Graafschap opgeu.aardeercl tot Otfi cial
Partner, maar al dric jaar geleden krvam met
Longa '59 r.olletàal in beeid. Het aanschui-
ven \ran ()rion in de sponsorfamilie past in
de marketingstlategie om ook ooe te heb-
ben r,.oor andere sp()rten clan r.oe tba1.

"()nze groep Àchterhoekse opdrachtgevcrs
groeit u,cliclijks cn dc iian\rrallen s.ordcn
st(((l( uituLnlo])1 flqlqf. \\i nr,,utcn (.Ln Srír-
ter publicl< bcrcikcn om ran al dic aanr.r:a-

gcn te kunncn voldocn. De rcclarrecampau-
ne clie is opgestart ricl-rt zich vooral op
Doetinchem en omsffeken. Daarin pàst het
hoofdsponsorschap r.an Orion, met onze
naam en logo, uitstekend."
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Aleksov:
illinirnool bii eerste vier
\bor de eén is het r-errassend, r-oor de ander vanzelt'sprekend dzrr Goran ^\leksor-
(a2) de training- en coaching'an orion-corr-fee Bas Hellinga heeÍi orergenomen.
NIaar . . ., is de geboren Ilacedoniër zelf ook geen Orion-con-fee?
Meer dan 75 iaar is hif actief in voller-bal en vele jaren, met enkele binnenlandse- en
buitenlandse onderbrekingen, ook bif Orion. Eerst onder andere sponsoren, nu
onder Seesing Personeel.

*%.-

#
§,,

I-lct is niet ve rl'oncle rLijk rlat het be stuur-
ran de Sticirtins Orion Toprollcrbal sncl l>ij

t\leksor uitks,am toen een oploleer roor
Bas Hellinga gevonden moest s.orden.
Goran: "Ik nzs r€Írast, maar ook trots. Het
is een grote verannroordelijkheid om drt op
te pakken. Om het veÍtÍou\\,en, dat veel
hardrverkende mensen in mij ste11en, niet te
beschamen. .."

Goran noemt z.ichzeli een andere trainer
dan Bas i-{eIlinga: "Ik ben een ander mens,
dat zal te merken zijn in mijn ideeën bii
training cn ctraching. Presradcs zijn
belanqrijk, maar ook de opbourv r.an een
team is van belang. Het één kan niet zonder
het ander." r\leksor. signaleert dat er veel is
veranderd bij Seesing Personeel ] C)r'ion.
"Het is professioneier gel-orden. Reter dan
ik meemaakte in miin rijd als tsundesliga-
tr:ainer. Je n'rerkt een positier-e drive in de
hele organisatie. Iedereen hoort crbij en
straalt plezier en proiessionaliteit uit."

T'-e n bcl:rnqr:iikc bijclragc in dc irroicssionelc
aanpali lcr crt dc 'IbpsportheJ. Hct aticheicl
van Rozenga:irde s'as clesondanks nier
zonder sentiment. "()mdar ledeleen van
Rozengaalde hieid. In die hal ligqen vele
hcrinneringcn. .\Iet dc Tirpsportha1 t-orclt
ccn t-linlic sr:1p vo()r\\'a211-ts gczcr. L:r is meer
mogelijli, dus ligt cle 1at ook l.roger."

Àleksor- beseft dat ooli dit seizoen dc
terNrchringen lt( )' )g gcsp.lrtncn ziln.
"Natuurlijkl \\'ij mocten steeds iret
maximale eruit u'illen halen. Dat lr'illen de
spelers, dat rvil ik. Dc basis is prima, er is
veel r-ertrout.en. Technisch en tactisch
beschikken \ve o\.cr voldoende potentie, de
jong.rl, kunncn veel. l)at hebben ze
a{qelopcn jaren beu.ezen."

NIet ele nieus-e jongens r.r,il hi] op de
ingeslagen s'eg r-erder:. ;Ueksov p«rbeert
ecn middcns.eg te vinden tr-rsscn ambitic en
realisme. "ik ben als trainer nooir ter.reclen,
u.il steeds r-erder, steeds bcter u'ordcn. ,\an
de anclere kant ben ik ook reai]st. Onze
corlcurrenten Landstede en Lr.curgus
beschil<ken o\:er meer finrrnciële
mogciijkhedcn cn Dl'namcr maakt mecr
trainingsuren. Dat bctaalt zich uit. llaar: u,ii
kunnen verrassenl Een plaats bi] de eerste
r iet' nt,,et. ner e)s atgcloprÍt seizocn.
n-rinimaal mogelijk zijn."

f-ot slot hct toetje . . .:
"Europacup is altijd iets speciaals.
Zeker nu §'e tegen À.{enen uit België
Leuk en interessant ook qua kosten.
De Final Four van het bekertocrnoc.ri
zo'n kers op de faaIt. \ogma:tls: een
\\raal §c r'oor moeten gaanl''

Sicl rl.
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tussen ombitie en
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Ileren 1 gaat op de llollandse tour,
De inbteng is meer dan gemiddeld Nededands.
Gecn drie Amerikaanties meer, een Ausualiër of een Britse traine r, zoals in andere
tifden. Toen deze gids naar de drukker ging, krvam de enige buitenlandse

^nieurvkomer uit Schotland. Dit kan nog veranderen, want met tien man blijft de

$rt".ti" aan de krappe kant.

Flcrcn 1 st:rat in meerdcrc o1rzichten
voor ,,'crnicun.inc. (]()()d ol<1 (]orarr

,\leksor- r-erruilclc a1s trainer/coach
l)uitsland voor het r.crtrourvde Onon,
\ïaalmee hii als speler zoveel triomfcn
r-icrcle. Goran (zie pagina 8) is cle opr.o1-
geÍ \-an I3as Hellinga, die naar Dynamo
\-crtr()li. ,'\ndcrc nicuu,c qezichten zijfl
Stijn, Tom en Seain.

Stijn Held (20), ex-Landstctle, combi-
necrt spelen bij Seesinq Pcrsoneel Orion
nret zijn staee bij Llbbinl<. Dic bcdrijfi-
leerschool is ondcr deel r-an zijn stuclie

Human Resource Manaqerlent.
Bij Lancistede 7'Zs,olle, één ran Orions
geduchte c()nclrrÍcnten, speelde hij cl'ie
seizoencn. D2121Í\.oor ku'an-r hij r.rit r-oor

^lSS 
uir Barncveld, t'alr hij r,,,li gglv, 11".6

t "O.i,rn is ccn mooie clrrh. lk lreb zin
in dit seizoen. \1e hebben een leuk en
goed team."

Tom Kottink is één r.an de n,,ee nieurve
spelverdelers. Àfgelopen vier izrar speel-
de hii bij Prins/\.rC\{ "Dat beviel goed.
màaf ik qras toe aafl een nieurve omge-
r-ing. Orion bood mij c'lczc kans." Sinds
de zomer werkt hij in l)oetinchcm:
"Ik regel de communicatie van Radmer
Atbeidsadr.ies en Zorggroep Àchter-
hoek. Ik ben niet a1leen gervisseld r.an

clr-rb, maar ooli ge su'itcht ran stucleren
nairr s,e rkcn." Niet r.cranclcrcl ts rvoon-
pi:rats Nijmeuen. "lli ben er qeb<ir-cn en
opgegrocid en ga er iicfst noc,it u-eg."
In Ni]megen kunnen zc echter nooit tip-
pen a21n "dic fàntastische sporthal ran
L)octinclrem. \\b gaan er cen l>ocl
mooic u'cclstriidcn spelcrr!"

Seain Cook (23) mag zijn roots cian in
het Scl-rotse Perth hebben, hij is a1 aardig
1]circclinr.rti\C('r, 1. .\ fgcl,,pcn sr.izr rcn

speelcle i.rij vrxrr Skvlifl/SSS in Barnc-
r-clcl. Seain is beg<>nnen als bcachvoller-
baller. Indoor speelclc hij r-oor Leetls
I{et en het unir.ersiteitsteam r-an Nort,
hurr-rbria dat in 2013 lanclskampiocn
rvcrcl en ccn scizoen latcr clc l:)r-rgclse bc-
kcr u'or''r. Dc 1.9.1 langc passcr-loper is
zorvcl Schots als lJrits international.
Hij zeet steíli tc zijn in verdedigen, ter
rr,'ijl zijn serre vcel beter moct. Seain
lree ti allc vcl't,'( )u\\ cn irr nicus t. sr.lLcL s-

sen bij Orion.

Sonny Chaney (21), trssex (Engeland)
haakte op her laatstr 111()mcnr aL sonnr,
niet alleen vollet'baller, maal: ook karnpi-
oensroeier, trainde een rveek intensiei
hij Heren l mcc. \Jarl kwam nict.
Koos voor een a\ionruur in België, uant
claar r.erdien je beter dao in Neclerland.
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1 R1,an Ànselma

2 Dik Heusinkveld

3 Stijn Helc{

4 NIark Posthuma

5 Joris Marcelis

ó Tom I{r:ttiok

7 Pim I(amps

8 Seaio Cook

10 RobJorna

11 Tom Buijs

6or^t1 A1s(561. (links)

T rainerf coarh

Erik Reitsma (rechts)

À.r.r. Traintrf mach

Doetinchem

T
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1

Ryan Anselma
§iimegen)
26 iaar (12-01-1.989)

2.00 m
BeroE: Conbfuatie

fanctionait Deltalent

Midspeler

1,2

*,&h
2
Dik Heusinkveld
(Halle )
25 ja*t Q0-04-1,994)
2.Q7 m
BeraQ: Nleeltanica/

Enginur
Nfidspeler

3
Stiin Held
(Doetinchem)
20 jaar (03-L1-1994)
1.89 m
Studie: Hanan P'eso*rce

14anageruenl

Speh.-erdelet

4
Mark Posthuma
Q)oetinchem)
31 iaar (29-08-1984)
2.00 m
Stl/die: ÀLO F{À}'i
B e roep : F i Ín et s i n t ructe a r
Passet/lopet

5

Joris Marcelis
(Àrnherrr)
30 jaar (10-12-198'l
2.L1 a
Betotp: llTebshopl

daÍabd* beheerder

Diagonaal

6
Tom Kottink
§ilmegen)
23 jaar {28-06-1992
1.89 m
Btiroó:

Wi::::"'-" (*)

I

7

Pirn Kamps (Utrechr)
2'jaar: i25'10'l9ti?)
i.9(l in
ller,ttt:
I I a rÈt t i t t.E;t rt ti rgtr
.4e:!i't íit,iryq
Passer/hrptr

I
Seain Cook
(I)oetinchem)
23 jaar (19-11-19,e1

1.91 tn
Beroe1: Í;'*il4oaller

Passer i'1oper

10

Rob Jorna
(l)oerinchem)
22 laar ({")3-10-i992)

1.9? m

.latiie: llnrà.eri4g

I-ibercr

Erik Reitsma
Reroep: Docent LO
llontessori en
Bondstrainer RTC
Àpeldoorn
Àss. TrainetT'ccach

I

11,

Tom Buijs
(Arnhem)
2'- iaar (26-11-1987)

2.1)2 m
B e ra tp : f I- - -F e ci i li i t
Passer/iopet

Gotan Aleksov
(t)oetinchern)
Ileroep:
Trainet,/coach.
Logis riek rrreder.:erker.

;.L

dËtu
Hemmie ten
Floopen
@oetinchem)
Teammanager
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TOPDIVISIE:
Dames 1 mag het met hoofd-
letters schrijven. \X/at eel1 sur-
prise! De dames ziin de kers
op de feesttaart van Orion.
Na éen seizoen eerste divisie
ineens doorgestoten naar de
Topdivisie. Trainer Eric
Robbers kun er nog niet orer
uit hoe 'ziin dames' \'oÍig sei-
zoen alles en iedereen hebben
verrast. De vraag is mr of het
succes een ven'olg kriigt.
Robbers heeft er alle rettrou-
wen in.

li '\aruurliik is dc itln.t' ' ,rrr!\\ ri.
lr,r,r, dL 

'cru'rcn'rïL 
n \, 'nr

2t.\15 i2016 zijn hooq. Plezier irr
het spel, doorzetdng-qrermogen
en t'.1ctisch goccl Iollcr brl staar-r

<>pnicurv rtrorop." Robbers blikt
n()g nlaar ecns tcrug op cle uit-
ganqspunten van vorig jzrar, drc

ecn plaats in de subto;r moesten
garanderen, maal s'e rrlcn bc-
kroond rrret promotie naar het
op een ne hoogste niveau.

'\\e ri'ilclcn rrict trllccn
in hct linkct rijtjc cinclisen, maar
voorirl lcel lercn cn als één tc'.rm

uaen spelc'n. I)at is voorbceldig
gtlrrlit."
\ior.rr het seizoen 2015i2016
strlat cr een ijzersterk tr-indament.

Niets is L..en het toevirl tx'eLgela-

ten om het team, inclir idueel er-r

als ploee. beter en sterker te ma-
ken. De kern besta:ir r-rit dezeltde
speelsrers, aangevuld nlet t\r:ee ta-
lenten uit Dames 2: r\nne
Rerndsen en Dirkjc Berendsen.

Terue op het or-rde nest is lise te

\\-elscher. Het nvaalital s'ordt gc-
contplctucrtl tloor \latr- Srne.r:
die over krvam van PDI{ l{uizcn.
De techniscl-rc strrf is r.ert-'ijncl er-r

uitsebou§'d: Op dondcrdag krijgt
Eric Robbers bij de training on-
dcrstcuning van Pim Kamps cn
op mnandag vanJeÍoen Peters.

Xfaandag is r-rok cie dag dat er.

door l{arun }Ioons, veel aan-

dacht s,ordt besteed aan de ti'sie-
ke rraininq. tcnr ijl Tr,, \[arrin, 'r ic

mentale trarning vcrot zijn reke-
ning neemt. Zelfi is er in de be-

geleiding een das ingeruimd voor
de juiste voedingsgervoonten
voor topsportc'rs (13ert

Gocdkoop).
llcrrl, FJ,rze:r rr in hct niLLr\\e:ei
zr>cn opnicurr' managL:r. Rol>l>ers

is gu1 rrret coml-;Limentjes: "Henk
rrlrlt .Lllr r r, ,n,l d, (,r{alni(atti(.

een man als hij is ze1clztanl."

Niet te onclerschatten ingrecliënt
noemt de tlainer de steun \-an

"het meer dan geu'eidige publiek
bi; z,,ucl uit rl. tltuisrte,l.trti.
c1en."

@

De dames
hebben hem yoris seizoen
nre( r J,'rn r srb,rrrsd, drardu.r rijs:
bij iedereen de vraag rvaar het pla-
fond r.an Dames 1 ligt? "l3elanq-
rijl< is of het team zich kan door
ontrvikkelen tot een stabiele mid-
denr-noter. ()ol< oi indir.iducle
speelsters no,q beter r.vorclen en

speelsters r-rit cle talentonrt.il<ke-
lingslijn kunnen aansluitcn l>ij hct
nivcau r-an Dames 1?"

I lt I trainr rir r\ crl(q lTt(.t r r;rin. r.
in clcze talentonm,ikkelingsii jn

r-arr Or.ion zou. z() is cle r.rrens r-an

Robbers, n-rogelijli aansevuld
muL tcn §ur.len m( t trainr'rs uir

dc rL';'ro. "t tp die m:rnier krriq i.
de .qarantie dat longe speelsters

ook in de toekomst lilaarge-
stoornd sorden r-oor het eerste
damesteam. "
Robbers zeqt dat het een uitda-
ginq m, )Cl \\r )r(i(n tlln al: t'rdlnLr

en nis speclstcr bij clezc lollcvbal-
ont'u.ikkeling aan te sluiten.
",\llesoverl-rccrscncl docl is lret
r-ollcvbal in Doctinchctn cn ()11-

gcvinu naar hct hoogst haalbare
nir-ceu te liiten."
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1 Heleen Fokkinga

2 Sanne Heusinkr.eld

3 lris Reulnk

4 Ilse te \ï/elscher

5 Anne Berndsen

6 Bente Veenstra

7 Dirkje Berendsen

8 Jet Timmers

9 Llaureen Reulink

10 Jorike Gter-en

11 NÍaus Smeets

12 JaëlVeenstra

Eric Robbers

Tr ainer f coach (rechts)

Henk Bazen

Teammanager (hnks)

*
ï

É

\;

rn
Doetinchem

rf^lrYr +'



't

Heleen Fokkinga
(Doetinchem)
22 laar (03-12-1992)
1.80 m
S hr de n Í do ce nte n ap le i di ng

sector Croen

Passerfloper

2
Sanne Heusinkveld
(Doetinchem)
28 laat (09-01.-1.987)
1.87 m
L,eraar ICT/
CrafMedia, Fotograaf
Midspeelster

.,

Iris Reulink
§Veh1)
22 jaar (14-05-1993)
1.80 m
5'tndent Palto

r\Iidspeelster

Maureen Reulinl<

flrrehl)
1 9 jaar(30'1i1,199(r)

1.12 m
.5'tili(iill ,VotÍ til
Baugutgs Ed"lcalie

Passer/loper

Ilse te Welscher
(I-ichtenvoorde)
25 jaar (04-1,2-1,989)
1..77 m
L,e erkracb r basisondmt'| s

Passer/lopet,
diagonaal

5

Anae Berndsen
CX/.ht)
23 jaar (14-08-1992)
1.80 m
3' til de ft t ill a d ts c h qpp e li k
werk en diensh:erledng

Nlidspeelster

6
Bente Veenstra
(Doetinchem)
21 y;.ar( 1 8-05-1 994)
1.78 m
Sttrdent Pabo

Soeh-erdeelster' lut

F mlgp

Jaël Veenstra

Qoetinchem)
22 laat (22-08-1992;
1.74 m
J'h.rdent Contrurniï/e
Ecoronie Lr,thrdefit
kruarin lrelVOIMBA
Libeto

I rpqlF

Ë
Henk Bazen
poetirchem)
60 jaar (17-li9-1955)
Doreni hcanonie

Teammanager

Dikje Berendsen
pidam)
23 1aa'r (.15-04-1992)

1.86 m

J r t i o r .\' ec re / aressc

Speh.erdeelster

16

]et Tirnmers
(Doetinchem)
21 laat (26-0i-1994:S

1.Bi) m
.\hdnÍ Palto

Passer/1oper

Jorike Grevea

@oetinchern)
26 jaar (31-Li5-1989)
1.78 m
D o re n Í B ett,tg/ t?Ss ot dent! s
Diagonaal

À{aus Smeets
(Arnhem)
2-5 jaar (30-t)9-1990)
1.84 rn
Sturknt Healt/t di
lithíÍiot
PasserT'1oper

ry=s m #tr 8
El 1. -8#

Technische leiding: Eric Robbers

§\Èsrerr.oort)
55 jaar (26-10-1959)
Ophiriing:dircttut'
I.:11BO Ca»Irut (a|/ege

.\ t d i *' p r o n o Íi t o n d e r7o e k
onderu.,j.rprrholagie

Li ni»rs iÍei I At htetpen

Ttaiaer/coach

T
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Teamgeest, motivatie en de onderlinge
vriendschapsband. De nieuwelingen Dirkje Berendsen, Anne
Berndsen en Maus Smeets zijn vol lof over de sfeer bii Dames 1.

Ze worden in hun complimenten bevestigd door de op het oude nest teÍuggekeerde Ilse
te Welscher. Ziivindt het een feest om weer bii Seesing Personeel Orion te volleyballen.
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N{ar-rs Srnects (25) r-cnvacht een "mc>r:i en

lcerzaam jaar in de 'I'r;pdivisie . l.,enl< aan ciit
team is dc onderlinqc klik. \\re kunnen her
goecl n'ret elkaar vinclen. Zorve I bij cle trai-
ning, de rveclstriiden als daarbuiten. Dit rer-
sterkt het te:rmgevoel."
i\1aus rvoont in Àrn1-rem, salxen met Tom
Buijs van Heren 1. Toen ze 9 jaar r-,'as, beqon
ze te vollevballer-r. Na DES (.\ngerlo), -,-olg-

den WC/\\brmer, Zaanstad er-r Huizen.
Hear \'\\ O-ciiplotna bch.raldc zc in

i(Èr,etinchcm. Àansluirend rer1r,,,i zc nrar
Amsterdam. Daar haalde ze haar diploma
Voeding en l)ietetiek. Nu zit ze in het laatste
jaar van de masteropleiding Nutrition &
I-iealth in \{hgeningen. Tussen studie en spor-
tefl door probeert Maus tijd te vinden r.oor'

haar vriendenkring en hobby's als bak-
l<en/koken, fotografie en mountainbiken.

,\nnc Rcrnclscn (23) spceldc ecn scizocn bij
Dames 2 ,u,aar ze ontzcttenc'l r.eel hccft ge-
lccrd. I)c kans r-,rn in Dames 1 te mogen spe-
len, grecp ze n-ret bcicle handc.n aan. "Het is

een leuk en fanatiek team. Ik zie het als een
nieuv,e uitdagng." Ànne kon-rt uit \\ebl,
si:ee1c{e 7 laarï:.1) I-laliev rvaan'an de laatste ja-

ren in de pÍomotiekla-cse. Sinds okto'ber
\\ioont ze in Doetinchcn-r. "Ik zit il mijn iaat-
ste ]aar van de opleiding maatschappelijk
rverk en dicnsrr-erlening aan cle II.\N in
Nijmcgcn."

Didije l3erenclsc'n (23) s;reclcle algelopen dric
seizr:cncn in D:rmes 2. "Dat u'as strper. Ik
maakte r\\.ee pÍomoties nrce." l)c olcrqang
naaL l)ames l zietze als ecn ptirchtice lcer-
schoril. "I)e trainers en m'n teamgenotcn ma-
ken me beter." Dirkje begon met vo1le1,ba1 bij
I-oil (Didam) t()en ze zes was. Vijf jaar later
maahte ze de orerstap ,1aaÍ C)rion. Ze rverkt
fulltime als iunior- sectetaÍesse bi j Techni sch
i:laodelsbureau Rensa in Didam. l{aar hob-
b-v's zijn: "\iollelbal, afspreken met vriendin-
nr:n cn shoppen."

Ilse tc \\'elscher (25) is bi] Orion teÍus van

\1req se\veest. Altcloper-r anderhalf jaar u'or:r-r

de ze in Ëngeiand \vàar ze inval-ieerluacl-rt
rvas op verschill.endc scholcn. Ool< rvas ze be-
geleider van jonge adcteo. In de zcrmer:maan-
den rr'erkte ze a1s beachvoller,baltrainer voor
uitu.isseLingsstudenten. "Geiukkig kon ik in
F,nqeland bij \\resse:i iekker ro,llevballcn. Ilet
nir.eauverschil r-net NedeÍl2ud is echter
gÍoot.'!
Ze is blij tcírig tc zijn bij Scesins Personeei
()rion. "D:rt goecle gevoel had ii' al bij cle eer-
ste trainirg. I)amcs i is behoodijli sterk ge-

u«rrdcn, de r-nciclen zijn indrr.icluccl enorrn gc-

groeicl. I let is ccn iee st om I'rier tc mouen r-ol-
lcr'ballcn."
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F{eren 2r,l,aakt zich op voor
nieurve àvonturen in de
1e divisie. Dit keer niet in de
zuidelijke eclitic, rnaar in de
afdeling Noord. De succes-
volle 5e plek vorig seizoen
\ïas voor de promovendus
een Íespectabele prestatie
e n mct ccrr beetic gcluk
had cr zclÍ! nrccr in gcze-
ten. \-oor hctzclfde re-
sultaat xordt dit l<eer

op voorhand gete- ,i
kend. ,i

..i

  tÈ i'*.&"*.àr- '!:
ë s [ë {+j li r_.

I)e spelcrsutocrp \.oor hct nietL-

n,e scizoen is flink cloor elkaar
g. 1r.rss.id. \laar lirlsr riii' spt'-
lers tertrokken, van r.vie Peter te

i\ftrlder en Jan \\'ilicn.r \\/cnsink
op crcdilisicnir-eau gaan spelcn
bij r:espccticvelijk fur'o (Riissen)
en llterno (Àpeldoorni. Good
o1d Peter l Ieldoorn is gestopt.
Sjoerd clcn flartoit kcerdc tcrug
naar Rcflex (Duir.cn) cn ïilrov
Bazen lrit ld irct h,rlr'. nr.',:. lrcr
seizoen r.'oor gezien.

"r\ls hct olrdc tcam bii clkaar'

rvas gcbler-cn, hadclcn u,c mct el

clic cn'arins misschicn s,cl kans
gehad op het kampiocnschap."
ln de nicus-c samenstelling on
dcrscheiclt l-Ieren 2 zich r<rlgens

irciclcn rloor vcel rcl< aan clc bo-
vurrlitnr. "l:r zrjrr nt.rJr lruinir:
ciubs in dc regio c1le zr:rvee1 spe

lers bi] de heren en }:ii de leugd
hebben r-ool n-ie rvc een leer
sci-rooJ liunncn zijn.

I lcrcn 2 alnr-oclcn.
"l)c inve stcring die r.r,c Íru lrra-
ken blnnen de ior-rgensjer-rgc1 zal

zich op den cluur uitbetalerr,"
is clc or crti-riging lan technisch
maneecÍ \larco l]Lritins.
(it'cn u i!zitinq.n in ,1, i1':rin('r\-
stat-. IJarmen Gijgink en \ï'alter
Slotboom zijn andermaal de gro-
tt: roL'Ígan,ge1's, die me t cirie

zaaltrair-ringcn cr-r

trvec krachttrainingen per
u,cek het tcam in optimale con-
ditie prr,bcrcn re krjirrcn.
Teammanager Lrli jft Nlarco
lluiting, projcctbeu'ake r sincis cle

sl':lt't itt .lc pr,,tn, 'tickl:r:se in
2010.

Tegcnoler
deze aderlatins staat

de komst r-an r-ier nieuu.c aan-

x,inste n:,Jan I Iorstink (er-\blra,
cr-D\r()/ I I engckr), r\1iche1

Àiakkink (cx-WS\r, er- I3ovo),
Luuc van rler: I.,nt (es-

DvnamoTl\eede) en Rr-rtger

Sk;ot, die na ecn uitstap]e bii
\kr1ua tcrugliccrt op l-ret

( )rionncst.
"Door cLe r-olksvcthuizing Iigt
het acccnt in de eerste helit rzn
het seizoen op het smeden van
een hecht team. l)e resultaterr
(l:l1r\.ln l)l()(lcn \\t pltrkk.n ilt
dc nrc.du hulFr ran dc c,rmpcri
ri.," is dc lc'àcrru \'àn dc rrei-
ners 7'coaches Walter Siotboom
cn l-I:rrmen Gijgrnk.

clat betrcft in een luxe positie.
rUs v-e cleze talenten naar eefl
hoqer plan kunncn hrengen. in-
resteren t'e flink in de toc-
komsr."
Iiet r,crband naar clc opleiding is

heider: Heren 2 en 3 moeten
van elkaar leren en trainen daar-
om op de maandac doelben ust
naast elkaar. Dat maakt snelle

communicalie en andcrc links
rnogeliik. Omdat er nog geen be-
roep kan \l.orden gedaan op de

eigen opleiding onder Heren 2

zal het team regelmatig een be-
rocp cloen op clc spclcrs van

Fieren 3 dic het niveau van

\\'ij verlreren s,at

,w
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Luuc van der Ent (nr 7),
1- je:rr, Nccclc.
Scholicr: xthcncllm.
I.,s-am rlcdio rnci ()p het nct-
s-crk r zrn de te an'rleidir-ra van
Hercn 2 en daarna giÍl.g het snel.

Luuc u'ercl gespot door oud

J l.r.n I 'peler l,rn-\\ ilienr
- \\en'in\ -, ,un hii .rl. :lrl\ r \ xn

Dvnamo Neecle c,,p proef mec
uainc{e bij Riro Riissen.
I-.uuc is een opvalJenrlc 1:crschij-
ning. Hij eer-r n pisch r oorbceld
van het gezegcle \\àt goed is,

liomt snel. I)e junior rzn 17

1t'ngrcr,,n,,l.r.cheiJr ziclr il]qr

alleen in fi-siek (2.07 n.r.) op
zicht, n',aat maakt ook eefl ra-
zendsnelle r-ollevbalonrwikke-
linq d()or. Overdag traint hii bij
TTP (Talent Team Papendal),
\\:1Àr lili ri-g.1,'prn :rr7{)('n in

het zomerprogralnma meedtaai-
dc. l.uuc is op cn r.p qcmori-
veeld en qaàt vooÍ l-ret hoogst
haalbare. In de eerste divisie rvil
hii z,,tteI m,,qcliili ct-r'.rring,,p.
dr:en.

Michicl Makkink (nr 8),
-1? jter, \\ :rrrrsr.clcl

Tlr 1r ,. l.; ilCC( ,Lrnin).rn,l,l\ t-

Stagcco. 1s e1 leren lctiei ir cle

rcgio r-rioL o.a. ll,rr-e r en \\ S\-,
ll:r:rr' li, 'n r-l; 1 q 1 1.1.1 61 ni. r rr r cr.
stean ()m dc stap re mal,eri naar
()rion. lliclriei sta:ir bekenrl txr
zijn ianadsn're cn cirire.
Zijn fi'sic1<e gcstclclhcicl is een

vot;r'beeLl \1x)r vtlcn. ]Iiciricl
gal?lt salt-lcn rlct slcn dc co|icur-
l:cntie r1rr1 r ool rlr positic \.rtn

s1rc1r crdtJrr.

Jan Horstink (nr 5),
l!) jarrr, I lcr.rgcl,r i(ild.;
Stuclcnt: tecl-rnischc bctlr i j iilir-rrr

clc. Komt oorspronliclijk r-en

DVO (Hcngelo Gld.). \\'crd ccn
jaar: lang bij*cspi]kerd ,,,ndcr de

bezielende leiciing rar.r .\ie-x

Stcin. Lict zien dat irii r-ee1 ir-r

hc-ls heeft. Is niet ran ri-oorden.

maar u,cl r-tn ci* iledcr-r,

tcn spclelncr cL n oloor ' ,pir,s-

send vermogen clie u,jjzeli dan
ook een gtote roekomst toe-
dichten. Net als L,uuc r.an der
l lnr r.rlt "Jrn in dc c.rtegorie ru
rve cliamant, \liaar nog veel aan

tc sliipcfl valt. Orion is zeer con-
tent mr:t zijn kornst, een \\rare

aanr-ulling op de passcFloper po-
srtic, zcoeen insiders. ()ok r.oor
I [or-:rinli u r,rdt lrur c t n lce riaar
op een hoger platform.

Rutger Sloot (nr 1),
21 jaar, Doetinchem
Rr-rt§ler kan ge§peeld u,orclen
al: kind r an d. club. Hct is een

rvederzijds luckr- rveerzien na
cen uir.trpte bil buur Volqa in
Gaanderen. Rr-rtser dooriiep de

volledise j eugdopleicling i:i i
Orion. A1s passeÍ-lopeÍ en

stand-in cliagonaal /libero l<an

I-rij van grote u,aarcie zijr-r r-oor
()rion F1eren 2. FIij komt uit de

l>rcclc opleidins van de
()rion/sc}'rool. I)aar heeft hij ge-
leercl hoe hij r-an zich kan doen
spreken. Rurger t\peerr voiqens
zijn medespelers in grote Lijnen

de compleetheid ran het team.
FIij is breed inzetbaar en fleri-
bet' 
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1 Rutger Sloot

2 Gijs Heusinkr.-e1d

4 N{aarten Visser

5 Jan Horstink

6 Simon Eelderink

7 Luuc van cler Ent

8 N{ichiel Makkink

10 Sven Dassen

11 Peter Par-rl Dijkman

12 F,nkReitsma

Walter Slotboom (rechts)

'Trainerf coach

Harmen Gijgink (rechts)

Axiilen t-trainer f coarb

Marco Buiting (llnkO

lTarutranager

. SEESINGi PERSONEEL*

§%-'
,,*

d

,$
*

ï

#

-@i.=:
i#

n;X
í+_&\

:-,#
!lfi

W



i -i,,,r

. , -:
si

' -t: -

.

Giis Heusinkveld
@oetinchem)
24 jaar (L8-07 -1991)
1.93 m
Flsiotherapezr

Passer/loper

Maarten Yisser
(Doetinchem)
27 jaar (05-01-1988)
1..93 m
Docenl
Nlidspeier

Jan Horstink
(Hengelo GId.)
19 jaar (14-06-1996)
2.02 mtt.
Stadent Tec/tniscbe

Bedrilftkunde
PasserfLoper

Sirnon Eelderink
(Doetinchem)
23 jaar (1.2-02-1.992)

1.96 m
Maga$n mede»erktr
Midspelet

Luuc van der Ent
§eede)
17 jaat Q7-7-1998)
2.07 m
Sradenr Aïheneam
Nfidspeler

8

Michiel Makkin&
(Zutphen)
32jaat (22-03-t983)
i.{J[i rn
Prolecl- en

dEoilt/tïkt/'tdger

Speh-erdeler

Technische leiding:

10

Sverr Dassen
(Elst)
31 jezr (02-07-19841
1.BB m
Bs.situss (ontni/\er

Spelverdeler

Waltet Slotboom
(Doetinchem)
42 laar Q3-02-1913)
Docmt I )c/tur»e/ijke

Opt:ouliug

fiainet/coach

1L

Peter Paul Dijkman
@uurkr)
24 jaar (25-02-1991)
1.94 m
.folhtart L:ngtnecr

Diagonaai

Flarmen Giigink
(Lichtenr-oorde)
36 laar (03-02-1979)
Dacent I-à'ltamellka
Opxndir49

Assistent-
trainet/coach

12

Erik Reitsma
$'estervoort)
25 lztr (.23-03-1990)

1.114 m
DocenÍ I )t/tane/i1ke
Optoeding f Bond* en

clxb lta,Lldtrainer

Libercr

Marco Buiting
(Doetinchem)
42laar (10-1.2-19i2)
SO llanager
Teammanagcr

I
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Bif Dames 2 herinnert niets meeÍ aan het team van voigiaar,
Maar liefst zeven speelsteÍs ziin vertrokken of gestopt. De uainets
Anton Baars en AIex Stein proberen de nieuwe, ionge selectie naar een hoger
niveau te tillen en te laten wennen aan de snellere speelwiize in de tweede divisie.

(9 Primaire doelstelling is handhar,-ing.
Dat zal niet meer,-alien, §/ànt Dames 2
grossierde afgelopen seizoenen in oude
samensteiling in successen. Veruokken zijn:
Dirkje Berendsen en r\nne Berndsen,
(Dames 1), Rosanne Simmeling @ash).
Sabine Thuiis en Tessy van Londen g 

^e 
eetl

treetje lager spelen. Aoke Bloem en Erica
Cramer Bornemann zijn gestopt. De zeven
maken plaats voor de aanstormende
Orionjeugd: Jody Stevering (passer,/loper),
Rebekka Booiman (midden) Anne Overbeek
(midden), Robin Hekkers (spelverdeetster)
en Nardy Booiman (diagoaaal).
Anton Baars en À.lex Stein zien
doorstroming ais een investering in de
toekomst, reden waarom de ieugd
gelegenheid kriigt om mer Dames 2 mee te

trainen. Beiden vinden het een uitdaging

Teambuiiding en geioof in eigen
kacht zijn daari:ii gevleugelde
wooÍden. "Het wordt hard werken.
Betangrijk is dar we plezier in
l'ol1eybal houden en niet te snel het
kop]e laten hangen ais het even

tegenzit. "
Het aantal trainingen voor Dames 2

is uitgebreid met kÍachrtraining. "Die
fisieke onnvikkeJing is nodig om blessures te
voorkomen. De etvaring van Àlex zalhier
zeker van pas komen," zepp Baars. Beide
trainers hopen op zoveel mogelijk morele
steun \?n het publiek. "Juist nu kunnen rve
dat goecl gebruiken."

Dumes 2
ndhqven

)

aËtEà

Alex Stein

roeml Topsporthol
\bor dc terugeckeerde rUcr Stein r'oclt
he t r"ertrouu-cl ()[l \\'ccr op het ()rion
nest aan rle slag te garn.
13i j cle vcrencleLenclc om srlndighecler-r
roet-rt 1-rii cle n.ieus-c Topsporthal met
zes trainingsvelden en cle sportschool op
één locatie. 'Ievreder-r is l-rij or-el hct
srcrk irr tl. l,re...ltc tje\tr,q(.n prusrrricrri.
vcau cn clc tocloop van clc icugd.
r\ler clcnkt dat r\nton llaals cn hij clliaar
in de training goed kunnen aanr-ullen.
"Drie keer per s'eek trainen en klacht-
rlrining ziin ccn solitlc b;rsis \'()r,r suc-
ccs. Natlrurlijli rnag het ook .ran inzet cn
n-rotivatic nict ontbrckcn, ma..rr daal hclr
ik bij cleze groep allc lcrtroLr\\-cn in."
Hii }roopt zich als rraincr r-erder tc ont
u.ikkclen en dcnkt dat hij r-an de crr-a-
ren lJaars veel kan leren.
\1oor r\lex is ()r'ir»r hcr tccst cler hcrlicn-
nins. ln 20(),1 l<r-an-r hij samcn nrct
broerlicf ltamar naar Hercn 1. "\\e hacl-
den een enth()usiaste groep mer reel er-
rzring en haalclen de Fiuropa (iup naar
I)oetinchem. "l"huis sonncn s-e mccstal
van alle t()pteams." licn r-an dc hoogtc-
pllllten s-as he t lr'inncn van clc Sr-rpetcup
in 20t)6. Na 4 jaar ()r-ion «rncl hij een
nicus'e uitdaging bii Bottrop @undesli-
ga) en \'roiga (Gaanclcren), dat hij als
speler/trainer/coacl-r naar tle nleecie divi-
sie looclstc.
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Anton Baars (rechts)

Tminerf caach

Àlex Stein (inks)

Trainerf assisÍent- caac/t

Jodl' S1.rr..1r't*

Ilse Bioem

N{r4aine r.an der Maas

Jade Veenstra

Rebecca Booiman

Eline van der Maas

Ànne Ovetbeek

Nlvrthe Eijkelkamp

Robin Hektriers

Nardv Booiman
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Jod-v Stevering
,Doetinchem)

16 iaar í02-01-1999)
1.-- m
Stxtiic Hara
Pa-sser'loPer

Ilse Bloem
@oetinchem)
23 jaar (17 -06-1992)
1.76 m
Beroep:

Oefinïher@wt Cesar

Diagonaal

3
Mylaine v. d. Maas

@oetinchem)
19 laar (25-0L-1996)
1.84 m
Srildie:

Maatschappe$kr Zorg

NÍidspeelster

Anne Overbeek
(Zelhem)
ió jaar: (03-03-i999)
1.80 m
.\'ndie: I/Ll:'O 5
Ilidspeelster

Jade Veenstra
(Doetinchem)
1.9 jaar (02-02-1996)
L.73 m
St tdie: Sport en

Beungi.ngtedacati.e

Spelverdeelster

mm

Myrthe Eiikelkamp
(l)ocdncl'rem)
17 jaar (28-07-1998)
1..79 m

Í;arilify tnat,gtruenÍ
Passer/ioper

Technische leiding:

5
Rebecca Booiman
(Doetinchem)
15 jaar (26-03-2000)
1.80 m
Srildie: I'TIBO 4
I'lidspeelster

Robin É{ekkets

0\'èhl)
17 laar (02-í)9-1998)

1.80 m
.\'íilic:
Itru rcn a7 leidirg I;ran t
Speh,er:deelstet

Anton Baats
(Olburgen)
61. 1mr (14-06-1954)
BeroQ: Dount l'',\'O
Klein Borculo

Trainer/coach

Eline v. d. Maas

@oetinchem)
21. jaar Q9-01-1994)
1.86 m
Studie: llgo?sdie
PasserT'loper

'tf,rn

G
10

26

Nardv Booiman
(Doetinchem)
1z jaar (17-08-1998)
1.78 m
.ltudie: L.'T'O
diagonaal

Alex Stein
(Gaanderen)
37 laat (0(r-07-1978)

Beroep: lV\rkt oorberei dv
bij lll assittk Installalie

llt'ir?ÍeNNik
Trainer,/assistent-
coach

t
r
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Vif f jeugdige nieuu,elingen
maken Dames 2 tot één van
de jongste ploegen in de com-
petitie voor seniorenteams.
De mix van routine en ieugd
(22,3 iaar\ is inEeruild voor

Qen gemiddeldË leefriid van
18,0. Dat is een miilpaal in de
historie van Dames 2.Et zit-
ten zelfs trvee talenten in het
team van 16 en één van15 iaar,

l)e «xrline r-ertrok uit de succes,
vr rliq .l'lgc1i. di. irr nr ct st.izot
ncn prollotie :ridnrrng naar clc

nvccclc clir-isic crr r-cn,olgcns cin-
digcle op een keur:iuc vijfde
piaats. \roor 2t)1a/2016 sraat cr
r rilu cl ecn c,,mplcer nle u\\
tt'rnr. I).'i.ugdilc inbrr.rrg is

gecn bcie tscl r'i.ror Lrf:rvourc cn
ilaclcndranu, ook al rrrrrclt iijfsbc-
1t,,ul ..n ltcl. lilur: "\\è q.rrn l,r
\-ooï met l-rart en ziel."

. Iody Steveringh ' lr, i.r,rr1.
( l,ll.r balt sind. ha,rr rc\ cn(iL. i,r;rr

bij ()rion, nadat zij rverd overge-
haald door nvee r-riendinnetjes.
\rinclt van zicbzeli dat zij, als pas-
ser/krper, een sterke serr.e heeit,
maar moet passend nog hct nocli-
tc lcrcn. \'ulgdc r icr iarr rcgi,r-
trainins bij cle Ner-obo en be-
haalde met het kampioenschap
r an C2 haar ecrsic prii..

Rebecca Booiman (15 iaar)
is cle bcnjarnir.r. \bller,balr al 9

irr.rr bii ( )rion nl o, rk t r'n j:lrt.rjt,
tuÍÍlen. i\enr-a1 op rlrid is haar t,a-
pcn, de pass rs daarentegcn n2ru-

\\reLijks onnr-ikkeid. \\èrd ge-
scout cloor RTC Nijmeeen cn ge-

selcctcerd r-oor cle i(r,jariqc lcef
tijtlnrocp. Rcbccca hccfi dc uche-
1c fan.ulic als tan.

Anne Overbeek (16 jaar), krram
overgervaaid r-an Sparta Zelhem,
volier-balt 8 jaar er-r beqint aal
hcr r iitrlu sriz, ,cn bii St,..inS
P.ronc.l I Ori,,n. BIokkcriuS , ,p

mid is haar \\iàpen, rraar passencl
is er s,-erk aan de l.inl<el. I-Iet
ongesJagen lrampioenschap met
n]eisjes ,\1 s-as iret ccrstc succes.
Ook dit scizocn s-il .\nnc sco
ren, al is het alle en maaÍ rooÍ
haar srootste fans: beide opa's.

Robin Kekkers (17 jaurr)

stuclcnte frrans, ]<ortc perioclc bal-
lcrina, acht seizocnen Hallet', be-
gint met haar or-erstap naar
Orion aaa een nieun leetproccs
als speivercleelster. "Dc kans om
ucn strpic hcrqer rc spelen. ir uen

uitdacin-q rrie ver-der te c>ntwikke-
len" Sterke punt: \rechtersmenta-
liteit, u,at beter moet: sneiheid.
\fqelopen ssizocn mer mcisjes

81 in de Topkiasse u,as TOP, nu
u,'ach t cle or.erler.ingstr-rcht.

Nard-v Booiman {1- jirrrr"r,

r,'llrrl'rll, rt Lrt \r,,,,1 .l..l,.rr ziirr
ls'cc s'crclclun rrr vclsclril. Is nir
Lrr-cc lairr He1lcl terug op irct
L)rioli-nest cn grr..ii iret ticncle ro1-
levirrrlseizocn in. I)c rlir!5rn:rrr1 bc.
:,Iril,r,)\(l (LÍt -,,.,1. r'r.tClir, i:
[anlrtick cn ecn echIer rcitntl)]x\
cr. \\'il vccl encl-gic stcl<cr.t in hcr
fr-sicke on-r nog csplosierer tr
zijn in cir: aanrai. Bij Danes ?

t e m-:rcht \:rrclt veel te ir--rcn cr-r

ztch ztt rc r>ntl'ikkclen tot cen i>c-

tcre spccistcr.

t --
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Technisch managet N'Iarco Buiting n()emt
de j<;r-rgens- cn llerenlijn cle loorioper in
dat schecl. I)at kon'rt cloor 1'rct pilotprcjcct
dat ze s jaar geleden is gestart. De nier-rs'e

aanpak kreeg een ven'olg bii de merdentak.
Die heeft sinds trvee jaar te n'iaken mer eeil

ges.-ijzigde oreanisatie, clje de naclruk 1egt op
onnvikkeling en door-stromin.q van de ]eued.
In de prakrijk betekent dit meer speelkansen
en extra en'aring opdoen in hogere tearr-ls.

Verder s,ordt de onnrikkeling op elk nireau
ger-olgd docrr een zelf opgezet speler r-o1g-

sYSteem.

Buiting, clie ool< ror:rzitter is r-an de techni-
sche cornmissie, ziet dat dc nie un-e aanpak
loont en de rveg terris is ineeslagen naar de

roenrruchte jar:en tachtig met al zijn succes

sen. Hij rvijst op de klinkende rcsultaten die
binnen de open club op jeuuclnir-eau zijn be-
haald en op de ontrvikkeLing van senioren-
teams die steeds beter presteren met nogal
-r'at Ptomoties als ger.olg. Noemt a1s t-oor-
beelden Heren 2, l)ames 1 en Dames 2.

Op nogai u,at plattblrr-ren srrrdi lol.g.as cie

rechr-ri sch lnanager momentccl qcs'crkt :t:rt-r

kennis- ontrvilii<clins, clelen lan kcnnis, sa-

menr.r,crking in clc regio cn lret r-crbinclcn

\-xn px1'ti jcn. N tcr,rs,e landclii kc ontu'ilil<e
lingcn rvorclen niet qcschr.rs'cl. llij vcrbrc
cling r-an het aanbod is een zin-ciller-bal- en

een beachtak nadrukkeliik aan de ordc.
Buitine: "Daalrnee onrlerscheidt ()rion zich

duicleiiik binnen de r-oller-birllendc
Àchterhoek."

Buiting denkt dat de nieuu'e technische aan-

pak bii Seesins Personcel I O.rion niet alleeià;
tlo,'nvcrkt jn succc: cn :p.lplczier. nrarr
ook effect soÍteert bi] het thLristionten en

c{c krinq darr,,nrltcrn. "\\e zien gr:rag ccrl tL

vreden aanhans ir-r de Ï;pspoltl'ral Homc of
(frion. \\t r.villen ks.aliteit bieden, op ell< ni-
l.eau."

+i:' bieden op ell( nive0u
Kr.valiteit en continuïteit staan als

doelstelling met hoofdletters geschreven
in het beleidsplan 2015-2020 van

Seesing Personeel I Orion.
ÉIet accent ligt op maatu,erk in oplei-

ding, begeleiding en ontwikkeling.
De meetlat ligt hoog: Orion wil *'eer de

roemruchte club zijn die het was in de ja-
ren tachtig van de vorige eeuu,.

De aansprekende resultaten maakte
Orion toen a1s opleidingsinstituut tot

voorbeeld voor de brede regio.

Het is de reden rvaarom er andermaal r.eel

aanclacht is voor de je ugdliin. Alle ieugdtrai-
ners, \ran CNIV t/m A jer:gcl ',r,orclen fvsiek
bijgcsraan door lr,',,ltltminqrs mct irren-
lanee expertise. "Daarrree draaien rve geliik
ean tsree knoppen," stelt Buiting: "()nntik-
kel,ing van zorvel trzrinets als spelers e n
speelsters." Buiting is trots op wat hii aan ei-
gen ku,eek terug ziet in cle dir.erse selectie-
teams.

(



Fris bloed moet bij Fleren 3 voor
nieuw elan zorgen. De oudjes hebben het r,rld
gemimd, de ieugdige aanwinsten barsten van de
dadendrang. Maar liefst 5 junioren uit het
talententeam van Heren 6 komen de selectie

-.yersterken en r.villen zich op een hoger niveau

@e*-iizen.

Helen 3 is in de promotiek-1assc de krr,eeis'ij\-e1 roor
Fleren 2 en, jc l,cct maar nooit, misschien ook I-lcren
1. À1 clat jeugrliu talcnt lian bij ccn rcvccl aan

or.errrrrrecl terugvallen op dc crr-aling r.an r.ier
basisspelers cïe zijn gebler.en. Zij staan voor potentie
en bodr'. De neeenlioppige selectic s,ordt u.ekelijks
2 kecr getraincl docir Bjiirn llroost, oud-speier van
Her:cn 1. Ras l:lrnst, oud-analist en 2e trainer van
I-lercn 1, \reÍzorgt dc 3e training, llas js ool< actief in
cle opleidingsteams clirect onder Heren -l: Fleren 7
en_Jongens 81. l)at breng;r een lini< met het
aanstormend talenr eronder.
'Ijard Hoflarrcl con'rpleteert als coach cle trainersstat-.
Hij irrenet een schat aan err.aring mcc ckror zijn tijd
bij Ilnga, Zuolle en, in een urijzer vcrlcden, Or:ion.
T]ard is het zoveelste bcu,ijs clat gegaàn s.oldr voor
klvaliteit.
Doelstelling is handhar-ing, daarnaast schar-en aan de

(fnni'ikkeling van al her r,rlenr. .\ls tlar op rt.rnriin ziin
-Í'ruchten aflvcrpt is een plek in dc rcerodivisic l.rct

nieurve sreven, Op die manier kan aar-rsluiting
gevonden woÍden bij het niveau t,an Heren 2.

De regiodir.isic uorclr ais splingplanl< gezien om de
doorstroming in de ciub op nir.eau te houden.

àï

t-

Heren 3
bsrsl von dsdendÍong

Heren 3
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Biörn

bliiÍt bolleniongen
"Eens ecn balleniongen, altild een
ballenjongen," zegt traincr Björn
Proost bif hct ophalen van per-
soonliike herinneringen.
ViifenhÀ-intig iaar geleden kwam hij
voor het eerst in aanraking met
Orion wím zijn r.ader trainer was,

"Ik ging vaak mee en verzamelde
daar alle ballen, zodat dc iongens
lan toen lekker door konden rai-
nen. Gevolg rvas dat ik zelf ook
ging r-ollcyballen en ria war om-
zrvervingen rveer bii Orion tcrecht
kwam.
Trvee jaar heb ik bii Heren 1

gespeclcl alvorens elders mijn car-
riète voort te. zetren. Uireirldeliik ,

ben ik trainer gervorden en ben
danrdoor opnieuw terug op het
( )rionncst."
Bij Heren 3 rvil Biörn samen mer
Bas en Tjard dc jongens om\.or-
men tot echte rolleybalmannen.
"De nadruk zal liggen op techniet<,

tactiek en mentale kracht. Er moet
hard geu,erkt u'orden, marr dc jong-
ens lTebben de potenrie om cïit te
veru'czenlijken. En ik...? Ik haal
net als dc eerste keer rp'eer de ballen
op.

A#
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1 Rik Timmers

3 Luuk Pasman

4 Bas Brokking

5 ïmo van den Hazel

6 RobinJansen

7 Pascal Vet

8 Stijn Jansen

10 Tim Ruesen

12 Luuk Huinink

Truinerc:

Björn Proost (rechts)

Bas Ernst

Coarlt:

Tjarcl Hofland (1-k,
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1

Rik Timmers
@oetinchem)
19 jaar (15-10-1995)
1.94 m
Studie: .fpoft ea Bene.En

Diagonaal,
passer/1oper

3
Luuk Pasman
(Doetinchem)
24 jaar Q2-08-1991)
1.90 m
B ero ep :E uergie adr,is e u r
Midspeler,
passer/loPer

4
Bas Brokking
@uu11o)
21 jazr Q1-01-1994)
1.81 m
Studie: Mecbatronica

Speh,-erdeler

9
Timo van den Hazel
(Doetinchem)
17 jaar (16-05-1998)
1.90 m
Studie: HBO/ÍC:l
\,lidspe1er,

passer/1opet

6

RobinJansen
(Doetinchem)
16 jazr (05-01-1999
1.84 m
Srildi€: t'WlO 5
Diagonaal,

Passer/IoPer

7

Pascal Vet
poetinchem)
37 iear (18-02-1978)
1.?B m
Beraep: Elgneer
Passer/1oper,
diagonaal

Luuk Huinink
(Harrer.eld)
i7 jaar (06-05-1998)
1.78 m
:.Sirtdir: Sporl en Beuugen

Libero, passer/lopet

Tiard Hofland
45 jaar (t)9-{)8-1970)

Bcrotp: ()tmtnerciee/
'f*/cnt

Corch

\r-

Stijn Jansen
(Doetinchem)
16 jaar (28-05-1999)
1.83 m
J' Íu tli t : l.'a kh e k»,a a rzt

Hat'rniu'
Speh-erdeler

Biörn Proost
(,\rnhem)
36 laar (31-10-1978)
13 eroep: Cu.ttutner S rcces

Maugcr
I Ía1ner

Tim Ruesen
(Doesburg)
17 la:t (22-03-1998)
i.87 m
Sddie: Tubnisrhe

Betliijpk*tde
I'iidspeler

Bas Ernst
(I)oerinchem)
;10 jaar (01-1i-19;4)
Í|ra ep : Ba: in er s,1 a ii h,.r!

i {, .xi:ren4 Co tttra lhr
liainer

Technische leiding:

?-.*
[--
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Stijn Jansen (r-rr 8), l6 laar, Doctinchcn'r
: r Lrdie: \r:rkbcks'aam l-rovcnier.
Sdjn groeicle thuis op met voll.evbal en rner Orion. Niet \-eruonderlijli,
\\-ilnr hlj is clc zoou lan (lerrr I'iendr:ilis ioucl I)rr-r-res 1) en Robcr-t.f:lnscn fluq
steeds spelend in llcrer-r .!). .\1s serter mr:Lkrc hij aigelopen scjz.cn cle 1r-cr-.tap
ran cie jcusd naar het oplrirlinusteam Fler:en 6 o.1.r-. i\Iarco tsuirine

(§.r.rU Huinink (nr 12;. 1; jaar. Harrer-clci
Str-rdie : Sporr en Bes-cqrn.
ls al r'ier: iaar rctici bri orion c. s'il grr:rg hogcr.p. Ziet cr nict tetc-n u.#,p om cir:ie iiccr pc' §'§uk \.rrr Í lrrr.r'u1.1 nr.rr I)octincl',e,rr t. ,.ir.',-r .ï f*
YOoL rle t|eininq. \-ie hct oplcidingstcrn-r IIer-cn h qruul l-Lruli .1. l.r.rrstu
r-r-rr,qcliiLhcitl orn els Iibcro drior tc str()ntcn neel Hcrcn l.

Tirn Ruesen (nr llti, l- 1rr:rr, [)ricsburg
SrLrclic: I I ll( )'I'cch rri sclr c lled ri j isliLrncle.
\ct :rls ouc'lcrc lrrocr I:du'in is'i'inr oor-spr-on1ic1ij)i lrfli,rr.nsrig
ven DI'.S uit hct vhiilrii ;u 

'u urronplrLurs 1)ocsbutq gcrlcte n
-\r'iqerlo. In clc jer-rgtl r:tn ( )rion l'rr-s l'lii ricr jrrr actiul-.
\tge krpen scizoen zcttc hr j clc ccrstc stlip i>mhr,<ig jrinr-icn cic
scnioren. \'ie opleidiilqsream llcren ó is hct nu irij t{cr.cr-r .i
\.\ e cr een trce tje h,-rqer:.

RobinJansen ir.rr ír,,. itr jear:, Doetinchem
Studiel: \'\\'() 5

I{leee via zijn orider:-s r-oller-bal met de paplcpeJ rngcg, rtcn
1,1{oeder Ànouska komt uir dc I lorclijk-ch-nesde en is our.l

Qr."1rt., r-an Dames 1, . r.1., BI;; -*.irii; u..,. t ,,^.1.l-
telr aen Heren l. \'<ror de club is hct pÍertig d21t spelcrs e1s

Robin opuroeien binnen een voller,balcuiruur en ziclr bij
rlc ( )ri,,nferrrilit :ncl tlruis r', 11lq.n. f)6' Ir,. j.rrilc iunit,r-
zier zljn clebur:t in de pronrotieklessc als ecn r-ol{:cnde
stap in zijfl r-ollevbal-ontu'ikkcline.

Timo van den llazel (nr: 5), i7 jaar, Doetinchcn.r
Studie: i{BO/ICT
Iimo geldt ai sinds dc CII\. als cen talcnt. Dat claar nL1 een
:rantal tun-en is bijsekomen is bijzonder pretlig. ()ok bij Timc-r
*-ordt de'ol1er.ba1e^-aring r-an de oudcts in de r-olcencle gencrarie
I-ooÍigezer. Yia hct opieidingsteam Heren 6 en nu l{eren 3 hoopt hij

I
Sllluren 1o-',

tr&*
JI

s'

zich als speler r-crder te onnr.ikkelen.

*

Jeugd troeÍ bii Heren

m Rohin Timo
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*
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Wqt doel de
De Vriendenclub is populairder
dan u denkt. Zelfs de allerklein-
sten \§eten hem te vinden. Eén
van de Orionmeisies krvarn voor
C5 passen bil het Klereteam en,
§'at \\-e ook probeerden, alle
maten \YaÍen te groot. Bleek ze in
dc balcircrrlatieplocg te zirtcn
van CNÍ\LS, zeg nraar dc:

erllerjongsten, en dat is niet het
pakkie aan van de Vriendenclub,
maaÍ Yan de vereniging. V/as de
aankondiging over de kledinguit-
deling verkeerd begrepen?

\/roeqer s-as irct met die popularitcit
anders qesteld. Drie seizoenen
tefr,rg, toen cle Yrienden ook ,.rl de

bencn r-rnder hun achterstc r.andaan

rcndcn, u-crdcn zij sorns om clc <;rcn
gcslagen met de r-raag: '\\àt cloet die
Yrientlenclr.rb eigenlijk?

De kritiek ks'arn vrn een speeister,

naarl cloct cr nict t()e, clic gclrruik
had ger-naakt \an ccn door de
\'rie ndenclub ucsponsortl busie,
maar u.aarscl-rijnlijk de betaling ran
\icr\.oer h:rd tocgcschreven aln cle

r ercniging, ri crtt <rril;t ro.nrpjg.
(ieh-rlil<is stonclcn daar tientallen
t'aarderende rvoorden r.an andcrcn
tcgena)\-e r.

I)c Yr:jorclcnclub bcson 10 jaar:

ueLedcn a1s ,stcuntje in dc rug voor
Dames 1, clat toen probeerde op cle

cleur r-an dc B-ieague te kloppen.
()e fènpotjcs or-cr cle grcns, dc
br-Lslirrstcr-r. shir:tsponsorinu, ccn
consr-rmptic ne cen gc\\.onncn
n'edstr:ijd, het ztLt er allemaal in. De
familie van de dames en vele, r.ei.e

anderen zor.qden voor een flink
SPdnrP, ,tlt. $ aartlit tlir t straetjcs
u,erclen betaald. Het rvas ccn zwrlao-
kleei- aan- effect dat eeliik meer dan
1 011 r.rienden opler-erde.

Ticn jaar later zijn cr flinl< wilt teams

bijgckomen die op ste un van de
\'tiencienclub kunnen rckenen.
Dames 1 s'ordt nog steeds onder-
steund. I-{ct rijtje is uitccbreicl
met:l)amcs 2 , Irlercn 2 cn ljcren 3.

Dc Vrjendcnclub is srichring
geu.orden en daarmee rechtsper-
soon. l)at schept meer structLrlrr cn
zckcrhcid als cr o<>it problcmen
zcruden komen. 7,e staat urelisrvaar
ios van de vereniging, maar doet
innritlJels li sl dq spons,,rinq toor'
de overige te:rms.

Dc doelsteiling is hetzelfde, r.ri]u-e1

r l]t t rirl.rr r'n dit lrrrirt n .lc r . r.ni
ginqsbcqrodng vallcn, komcn voor
rckcnin-q r-an de Yr-iencicnclub. De
helft r-an de rr-iendenbijdrasen eaat
op aan ler\-or:r len de r.ier teams
naar r-Lits'eclstrijcle,n buitcn een straal
van ó0 km, tenvijl «rvaa1 jn clc

br,Lidel rrordt getast bij trainingsl,am-
pen. I)e \'riendenclub \rerzorgt en
financiert de jaadijkse

Prescntatiegicls, de fiil:une-into bij
t1-ruisu,edstrijden en ze boocl clc

vereniging de helpende hand met
het Idereteam, dat elk spelend iid
\ an een sporruirrLrstinq \r r( lr'zaq.

"Eens maar nooit rveer," velzucht
Rer-ró \\'igeers, "Gelui<l<ig staan ()nze

oPvolgers te trappelen om het s'erk
oYe[ te nemen."

René rvas ticn jaar qeleden, met-[an
Bo:tttÍ1,,pricltttr. Rt i,lcn zi jn n,,q
steeds acuef-. Àan dat dr-ro zijn Fians
Àlbers en Cor Dales, ter.ens

sponsor. roeqeroegd. Cor rs

r-oorzitter r-an cle stichting. Ziin
\,'ricncienclub-motto:'(]eerr
§oorden, maar daclen!'

Vriendencluh? 'Ë .i' {.:G
J qtud"'í,."r' Í

34



Irric Robbcr:s

Ilrik F,ijkclkamp
Erik Rcitsma
F,rrca/À11 Sportssear
Esther Hensereld
E*oud, \Íanja en Sara

Eetcafé De Groes
Ectcafó De (iebtoeders

extensarerlichting
Familie Berndsen
Familie Buidng
Familie Heusinkrrcld
Familie Horstlok,lReumer
["anilic Huinink
lranilic Llnscn,
li:rmllic II. ilooinrrn
Iirmllic tc IJeesr

Ir,rnrilic \\cqnrri
Fclnr (ltrrirs
lrrc,lclic en \lrrlrn Htkkcrs
Frits Bloemcn
(i. [] ( )r'crbccl:
(lcmrna (llirtcr
(lcta I Icnclriks Ilrbcrt
.lirnscn
( icrrir JongcbLrcrl

(iijs Hcusinhr c1d

Groeiend Groen
H. Horstink
Hanneke en Bas Blocm
I-lanneke Rue:en
f{airfashion Garcia

Joke I-rraus

.Joie \icuulanci
_foop's Junior
_fos & )Iirjam Bloem
I{are1 }Io11er-anger

I{arin Reulink
hccs un I-anqcn
Kramp br.
I-amblek en \trr l{rep11é
Landgoed Rhederoord
Lars irrel>benbotq
Ledsdcal
\[:r,rrLcn Visscr
\l.rrccl Booinr:rn
\Irri, r cn -lcrrnncttc
r rn rlcr \lrrrs

Ilarjan Nekliers
Marsha Dijkman-l:aassen
N{artine }Íerls-\\,illemsen
Meeks Meubelen
N{iur []cnncman
NIielic Linsen
N,Iienie en Cor Dales
Nalch Yriezen-Buunk
Nichi \iet
Nicls \\'iskamp & Carinc
(ircr cn
()lclc Icsscl
( )lthui-s-T:llilicn

( )prich F.r'crs
j)ascal \tt
Paula van der Nlarel
Paulien Jansen
Peter Geubbels
Peter Heldoorn
Pieter liarcls
Pctcr te l\,[olcler
Peter Paul Dijkman
Petra en Reré Snijdcr
Ptakrilk ÀIinke dc Wccrd
R. Boorj, cre-r«rorzittcr
René \\riugcrs
Restaurante Gringo's
Restaurant Pand 9
Restaurant Syrtaki
Rik Rucscn
Rinzc Reinbergen
Rob Lureman
Robert r./d Gerrel
Rolen en Erih Vecnstra
Rosame Simmelnl<
Ruud Buiting
Sam cn Els te Welscher
Sandra Stevering
Sil Dassen
Silke \\'ijkamp
Sportkantine Saza(R-emco)

Stadscafé Simoos
Srer-en, Ielmcr cn Nathan
Hijink
't Pannenkoekschip
Thea Kranerbors
Tjard Holian<l
ïrnv ()r.crhlilt \hupcl
hlcrn
YeLthorst Clcrilcsscn
\\hltcr Slotboom
\\hssink Instrllatie
\\bndv te \\'elscher
\\'iggers Àssuranrièn
\\'im Boonekamp
\\'im en Àns Vi-.scr
Wim Hengeveld
\\'1m lt,Ken

-rl

Hans.\lbers
Hans Illoem
Hans en fua Dassen

en Yriendinnen:

f '..*. cn Gerard
\ï csselink
:\noie Booijman-Sraeenk
Ànnie Flendriks-Pecl<
Ànton Baars

r\porhccl< dc Llnie
Àrcnci Horclijli
Beauty Jolanda
Ben Spaai
Bcnnie Rcrrlinl<

lSert en Jeanne Btoens
13jörn Proost

Brigetrc Nicus,land
Brudo Slaapkamers
Buro Wittenburg
C. \'ollcma Stassen

Carla Hor:stink
Cécile Dijkmrn-rer,\lors
City Beach
Corine, Bianca cn llona
\Iakkink
Counter Bos
Daan I(raayvangcr
Daamar Iissing
Dailr \\'irmcnsrvcrr
De Heide Smid
De floge Voort
Dc Vc<lcttcs
Diane tc Brake
Dries en Petra Berendsen
Easy Pin
Eef Bruins Schildenlerken
Edrrin en lleur
Elektrotechnisch Bedrijf
Caspers (E13C)

[{e]een Lokhns'r
Henrrie rcn Hool-.cn
I lenk Boonsrrl
Ilcnk cn (lerrie \icrrrillnrl
HcnL Rcrrsmr
i{cnnic cn Rcnslc r rrn

I Irrrrrlcrl
I I crbcrr ltctncls.n
l lcrmrr \ lrk ki:rk l)rrrr
Iliglr (ilo:s 1:r,lictlrLrL ll\
InrL (icrrirs Àr I-r,us
Iro k I ingr
lne \1ct

lngrj(l lliikell(anri)
Insri(l ()ldcnkí)rtc

-faap cn Rtnrtc Brkkcr

.]an Bosma

.lan lrcnncm,ro

Jcrocn lan Ree

John & \Iir Grer en

Bloemm Boudcluc

?=Í-'
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Wedstriidschemo 201 5.201 ó

Heren 1

Etedivisie
IiootEn TaurLrs Houten
fur'o fujssen - Rijssen

l-andstede \rollevbal - Zl.olle
DlnamoDraisma Apeldoorn
Inter Rijss'rjk Rijsrvijh
Prins YC\r - \reenendaal
TT Papendal - Àrnhem
Àbiant Lr-cutgus - Groningen
Àrbo Fusion - Rotterdam
Seesing Personeel Odon - I)oetinchem
Coolen Àlterno - Àpelcloorn
Skr.Lift SSS Barneveld

Dames 1

Topdivisie
Ecarc ,\pollo 8 Bornc
SliedrechtSport Sliedrecht
Pharmafilter: US - Àmsterdam
Ptin'ra Donna Iiaas Hr-rizen

Nijhuis Telecom/Sudosa - Assen
\n'Utrecht Utrecht
sr- Dlnamo - Àpeldoorn
Dc l:rekker. - \lariaparochie
Flamingo's 56 - Gennep
\\, Àlterno 2 Àpeldoorn
Seesrng Personeel Odon - Doetinchem
ik l-il van mij auto af - Denekamp

É{eren 2

Eerste Divisie A
So\roCo - Soest

De \\'itte ()ll.raco Ho<>ecveen

Auto r-. Oort Rebelle - Dicren
Àrr-evo - Àrnhem
A\\' iicistad Àmersloort
S.\iS. Schalkhaar

EcateÀpo1lo8-Borne
Scr 11a - \\àgeningen
Seesing Pelsoneel Orion - Doetinchem
E.\i\i Tilburg
Doniras - Groningen
Lr-curgus 2 Groningen

Darnes 2

Ts.eede Divisie
l:cerc.\po1kr 8 1-]ornc

Dcr.oi(-o '88 - Dcvcntcr
Tornarlo Gccstercn
Spr. Ser-L p'6-i I ()otmat'sum

\\errr'-[t \\terse]cr
S.\.S - Schallil'raar

Roen'rcrang - I--ibergcn

Dasl-r \brdelr
Sccsinq Personccl C)rion - Doctinchen.r

-\ltcrno 3 .\pclcLorn
De Brbbcl, SSS - Berncvclcl
S.\.I. /-rvolic

Hcrcn 3

Prornotieklassc B
\\ S\ I \\ rrrnsr cltl
Re ilcx I - I)uir cn

hcrlicnrcijcr (icntini ÈJorculo

\\cr oc - \\esrcrvrxrrt
\\'iioc \\'interss'ijk
tsO\-O I -\rrlten
Iar orita I Didam
\-1()S Eeide L.ctde

Seesing Pcr,.oneel Orion DoetinclLem
(irol - Clrocnio
\b1h crijs - Terbors

Thuisrvedstrijd

Uitrvedstrijd

19-09-15

03-10-15

04-10-15

10-10-15

17-10-15

24-14-15

wb 28-10-1s

31-10-15

a7-fi-L5
14-11-1,5

18-11-15

21-11-15

Wo 25-11-15

26-11-15

28-11-15

05-12-15

§/o 09-12-15

12-12-15

23-01-16

30-01-16

06-02-16

13-02-16

20-02-1,6

Zo 28-02-16

05-03-16

12-03-16

19-03-16

27-03-16

02-44-16

09-04-16

1,6-04-16

23-04-16

Heren I
Eredivisie

Àrbo Rotterdarn Fusion
Rivo Rijsser-r

Prins \CY

Skr-iiil SSS

TT Papenclal

Drnamo Draisrnir

I{ootfin Taurus

09-01-16 Coolen -\lretncr

Àbiant I-r'curgus

lrrter: Rijsu'ijk

I -ar-rr{stcde \,bller-bal

19-12-

Landstede Volleybal
Kootfin Taurus

Inter

Rivo

Prins VCV

Rotterdam Fusion

Draisma

16

TT Paoendal



Domes I
Topr-lir.isic

Ecare .\pol1o B

W Utrecht
ik rvil van mij auto af
Sliedtecht Sport

\n- -\lterno 2
rtLingo', str

I)e l{rekkets

sv Dynamo Apeldoorn

Niihuis Telecorn,/Sr"rdosa

Prirna Donna Kaas

Ecare Apollo 8

\al L,ttecht
ik rvil van mii auto af

a-0
Irlamingo's 5(r

WÀterno 2

De Krekkers
Pharmafilter US

sr- Dvnamo Àpcicloorn

Nijhuis Telecom/Sudosa
Prima Donna Iiaas

Pharmafilter US

Sliedrecht Soort

Heren 2
Eerste Divisie r\
ryffiEIEEBpw-
Auto v. Oort Rebelle

ffiffi
SoVoCo

§.v.s.
Donitas

E.V.V.

Lr-curgr-rs 2

Scr-lla

Ecare Apollo 8

,\\a- Keistad

Àuto v. Oort Rebelle
De \\.itte C)lhaco

SoVoCo
( \'q

Donitas

I,..\/.\',.

Lycurgus 2

Scy'lla

Ecare :\po1lo 8

ÀW Keistad
Àn.evcr

Domes 2
'Iwecdc i)ilisic
Spr. Set-Up'65 2

Tirrnaclc> (lccstcrcn

DeVolCo'88
Ir.care .\polio 8

s.v.s.
Dc Babbel i SSS

Àlterno 3

S.\1I.

l)ash

Boemerang
\\'er.o':0
Tornado Geesteren

lleYolCo'88
Ecare Apollo 8

S.\iS.

De Babbel /SSS

r\ltcrno 3

S.\iI.

Dash
Boemerang

§íel'o'70
. Set-L, o.f l,

Heren 3
])ror-notielilassc Il
§levoc
I..crkcmci jer' ( i cmini

Reflex 2

ws\, 1

BOYO 2
Grol1

\t>llr.enjs

VIOS lreide
Favorita 2

\l,'ii oc

Kerkemeiier Gemini
Retlex 2

§rsv 1

BOVO 2

Grol l

Vollverijs

YIOS Eefde
Favorita 2

Wlvoc
\\'er.oc



e rp De zusies von Orion

I)e zusjestraclitie begon met Ria en fc-
annc Rijpert in één van cle eerste cla-

mesteàms r:ndcr de nieurve naam Ori-
on na cle ftLsic'tussen DVC, \,'DS en
Ph, rcnix 'ír8. \laer e, rli de zus jes

Ànoeska cn Ànnemiek Hordijk,
Brechtie en Hiske \\,'iegers, Anke en
Laura Bloem, Iise en \ïrendv te \\.e1-

scher verdedigden de kleuren r-an Ori-
oo.
I{ijkencl naar het seizoen 2015/2016
ziin dat Iris en l{aureen Reulirlg, Berr-
te en Jaël Veerstra. Àlle r.ier spelend
irr l)ames 1. Oo1, Dames 2 kent rwee
duo's: Nardy en Rebecca Booiman,

Odon is één grote familie. Nu en in het vededen, onder welke
sponsor ook. Soms spelen familieleden samen.
Wie herinnet zicn' niet de zusjes Nienke en Àukje Yollema uit
het kampioensteam var:, 1984,
Maat ook Loekie en Margot Raterink, Jacqueline en Loes
Schimmel. Zij zaten rnet z'Ít vieren in één team. Dat was in de
tiid van Quick Orion. De GelderslFfengelose
sportschoenenfabrikantwas de eerste spons or (7977-1981). U

Aukje
(/inks) en

Nienkt
Vollena.

^I.oekie (7) en

lvlaryor (9) Rateink.
Kia (4),IN,'ilb @aar-

andn) en Jeanne
Nlpea (2).

l,htt baaen

raar beneden:

lede, Bente ut Jaè'/
ï:eemtra,

trÍaw*en en his
Í7erilink,

X41laitu en Ëline uan

der Maas,

Rebecv en liardl,
Baoittan.

N{r,laine en }.,lline r.an der tr{aas.
()m de heren niet tekort tc clocn. (),-
broc:rs spceiclcn safiien in ecn tcam
(Heren 1):

Pim en Bob Raterini<, ,\les en Itamar
Stein, Justin en l{an in Sorrbtoek,
Het is zomaar een gÍeep uit cle rijke fa-
miliegeschiedenis van Orion. Natuur-
iiik ziin er meet r.oorbeelden. Daar-
\rooí moet de redaciie naar het erf-
goerice ntrum in 't Brcu'jnc. Hier ligr
het grootste deel rzn het Orion-
archief opgeslaeen. \X,'ie zich geroe-
pen voeit, mag gaan grasduinen.
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