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ÀlstubLieit de nieurve presentaricgids.
Het is alu,eer de zesde uitgar.e onder
auspiciën van de Vriendenclub. \/oor de

vrijs,-illigers een periode ran hard rverken
om in een kort tijdsbestek een

lezensu,aarclige uitgave in elkaar te zetten.
\\'e hopen daarin te zijn geslaagd.

EIk scizocn rijsr de vraag urar resrgen se
nu de aandacht op, rekening houdend met
de r.aste items van pÍesenteren. \Yie en s,at
zijn de teams clie oncler de prestatiehjn
vallen r-an Seesing Personeel I Orion?
\\'at zijn de nieurve gezichten, uie zijn er
r errrokkcn en u ar zijn tle prognosesi

De \/riendenclub n-raakt zich sterli r«ror
Dames 1, Dame s 2, Heren 1, Helen 2 en de

talenten van Heren 5. Ieder team krijgt de

nodige aandacht efl \rrordt op eigen wijze in
de schijnu,erpeÍ gezet.

Het is de \rriendenclub opeevallen dat er al
jaren een voller-balcultr-rut heerst in bepaalde
families. Det zte je terug in de doorstroming
van talenten binnen de vereniging en clit
seizoen in het bijzonder in Dames 2.

Leuke biikomstigheid is de spotLight op de

Opbouu,ploeg (van dik 70 tot 15 p|-rs),

die altijd zijn rrerk in stilte verricht.

@ws*re

Ruim aanrlacht is er r-oor
de r.isie van verenigingsxrorzitter Jeroen
r.an Ree en stichtingsr.oorzittet \\'ijnand
Geerdink. Beiden stralen de nodige ambitie
uit. Een doel dat door hoofïsponsor
Seesing Personeel r,rit Lichtenr-oorde ster-ig

x,ordt omarmcl.

Nieuu, is het fenomeen Super Sundar-, de

opvolqer van Sr-rper Satr-rrdar'. Doel is de

r-ollevballiefhebber op zonclag, na cle r-aak

druk bezette zaterdtg, cle mogeLijkheicl tc
bieden tw'ee topu.edstri]den op één dag te
bezoeken in de topsporthal ran Orion.

Geen Vriendenclub zonder rÍ()Lr\\ie

r-rienden. De Vriendenclub is blij dat z1) d,

jaren kan rekenen op zor.eel \-aste support.
Daardoot kunnen sportiere zaken geregeld
urorden die normaal eesproken niet
mogeli]k zorLclen zijn. lmn-rers, zondcr
\rrienden en Sponsoren kan Seesing

Personeel I Orion in 2016 /201i nie t bie den
rvar in dezc gids rc lczen is.

Hoelvel cle oefencan-rpaenes achter cle rug
zijn en enkele teams met cle competitie zijn
begonnen, wenst dc \rriendenclub iedereen
veel succes en alle suppotters, sponsoïen,
r,rienden en r.riendinnen r.ee1 kijkplezier.
Zowel in als buiten Home oi C)rion.
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C)oh zo genoten \-an het lollevbal
tiidens de Oh-mpische Spelen in Rio?
Nachtrr-rst r erstoord door het
aanmoedigen met appjes ren de
beachvoller-ba1lcrs of het succesr.olle
damesteam? \Iet liefst r-ier r-ol1elba1

sters uit dc ,\chterhoek. Hun
ptcstrtic: krrnncn ro',r Seering
Personccl ()rron een inspiratiebron
ziin. T.arcn \\'t \'àfl tlt \lrCCc.:q,t in

fuo proliteren, s'aarcloor \\'e nog
.rantrrkkclilk. r' r,ri,rdrn \'í ),,r' lliLLr\\('
leden, vri js,ilIgers, spons()rcn cn
bezoekers.

Ook C)rion had een ()lr'mpische jaar.

Sociaal, Technisch, Organisatorisch
en Firrancieel. \Ve noemen dat STOF.
Er stond r.eel druk op deze ondeÍ-
delen en de verantu«rordeli]ke
meflsen. Het ambitieuze stÍe\:en van
bestuur, r.rijs.i11igers, trainers,
coaches, speleÍs, speelsters en ouders
is goed en moet ook zo bLiiven, maar
s,el in het juiste perspectiei. IIedailles
zijn aigelopen seizoen ge\\'onnen,
maar ook gemist. Door blessures,
slechte voorbereiding, ti j dstraffen,
struilie[nqcn en misct,rnmunicaric.
Daardoor bleef iret gevenste
resultaat op de STOlr-gebieden i-rit.

OP sommige momcnten 1,as het
zelfs contraproductief-. I(ostbare tijd
en energie gingen vedoren, leden
bedankten. Dat moet anders. \{et
r-ee1 energie, k'acht en souplesse
maken t.e ons nu op \roor de
volgende Olr,mpische c\:clus \-an
Seesing Personeel I Orion.

C)rion OnThellor-c gaat zijn tu,eede
jaar in. Dc titel slaat op l-ret ambitieu
zc veranderingspÍogramma tr,aar het
bestuur zich sterk l-oor maakt.
Bel.ingri jk-rc 5pccrpunren zi jn: mr. r
samen\\reïiien en integrcrcn, u,erken
in kleine units aangestur-ild door ccn
Orion Ottlce. verklcincn r-an het
bestuur cn l-ret aanstellen \-?rn cen
Rarcl r.an ,\dr-ics.

I)ocl is dat dc nicuu.e structuut cincl
j:rnr-Lari is ir-rqcvulcl cn tlat jLrli 2()17
Tlr;\\I()rion 100'1,i, opcrationccl is.

Àls r-oorzittel cloe ik een Lrcrocp op
de mensen binnen en butten Secsrng
Personeel ] Orion: sluit ie aan bij het
vrijrvilligerscorps en maak daarmee
het r.erschil in TEAÀ,IC)rion.

Tïee extra pijlers Beach-r-o1levbal en
G-r.ollevbal (r-oor mensen met een
bepcrking; ziin nog sreeds in
ofl nvikkeling. Subsidieaanvragen
zitten in de laatste beoordelingsfase.
\\'e hopen op spoedige toekenning.
See sing Personeel I Orion bcsteedt
\-eel aandecht aan ziwollevbal. \\,e
oÍganiscerden het Nederlands
I{ampioenschap en boden ondersteu-
ning bij het trainingskamp in de
Àchterhoek r-an het Olvmpische
Damesteam r.an Ru,anda.

In l,tnner: r-.':.r.:: '., . .1. ;rt;,ri
\ c clc rlen.l s 
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Yerder s'il Secsir-t:: Pc:r ,:r;r, ( )r-ri,t-t

L(n lcrie\§ r"l -l'. ,' ' .l-:.. .l- - \
5pscr.rl t r'irnlrc. cii. r:. i, t' ,' ., t f

-\c1-rterhoek qel'rouclcn urrLden.

l)e ccl.tq C(,llli)l.ll(n \, n (( n lll,,,,lc
sltncnu erkinq lnct Elvcr (r"oorm:rliq
I:rtittr,r zi;rt ziclrrl,.r.rr', \11q1111 js,'1'11

nrct ecn i'ollcvblritclrnr .li1n (lczc
( )lvrnprcs tlccl tc r-rcrr-rcrr.

\[.r.tt ,.'r.t I]t.ll,!n \\L (-n lli:\c \t-U't

met het scizocn 20 16,"1( )1- in
toPsPofthal Home oi ()rton. ÀIct
.rndr'Írtt.l.Ll L.n n.icu\\' riliLirLttct-:

Odon Super Sundav. llopelijh u.ordr
Itet u eer een seizocn n'r- rn.uic,
persoonlijke uitdagingen en een
r-oorbeeldige team[Jeest en . . .

'medarlles'.
Ik danli aile r-rijwillieers r-oor hun
inzet. Niet allccn voor elgelopen
r-o11elbaljaar, maar ook bi1 clc

r-oorbcreicline op het niclr\\'r l|-
TtiAl\lOrion zorst elkc \..sci. ii.ri (le

z,rrli dm.tit zt,.rlr.lir tt ,.:.::...1t.n.

Hurl r ct'l f lt zit'Í ;rt ...ccr..
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\\ elkom in Honre of Orion, de plek
\\-;iaÍ u dit seizoen rt,eet vermaakt
rr ordt met topr-oller-ba1.

-\hjn gedachten gaan flog regelmatig

t, i;'.ïillt Hi::; ::[ J ilJilf.. 
"tesen Lands tede \,,olleröal (Zw. olle)

en ,\biant Lrcurgus( ironingen). '
Len p.rar keer r oUe bak en r ee.[
enthousiaste reacdes. \Ve zijn
',ntuqLr\\ op \\.eg nlar de plar oi:ri.

C)ns doel is u een leuke, aantrehkelij_
ke, maar r-ooral herkenbare pot
roilelbal \-ooÍ te schotelen, iaar r.eel
mensen naar komen kijken. En dat is
s'ecr leuk en moLir.erend om voor te
spelen.

-\lle Oriorl leden kunncn dit jaar
dool de aanschaf \-an een clubkaart
,€ ',5{-)) de thuist,edstrijden ran onze
roprealns bezoeken. \kiju,illigers
krijgen een grads kaart.
Yanzeltsprekend is de hele (r,olle1.
balminnend) Àchterhoek uitgeno_

dï; fi i::ï.'.ï:11, 
verdièn'l h e,

\\e rvillen spanning, strijdlust,
creativiteit en bot enal meedoen Yoor
de topkiasseringen in de eredivisie.
Dir zal de beler-ing, zowel in_ als
buiren het veld goèd doenl

Er staat ecn mix in het velcl van
'en'aren' spelers (bekencle gezichten)
en jong elan. Samen zullen-zij goed
passen bij het realiseren van de
gestelcle doelen. Tijdens de u,ekeliik-
se trainingen krijgt de selectie r,_an
Heren 1 aanr-ulling lan talentr..olie
spelers uit andere teams, die in
toekomst hopehjk aansluiten bij de
groep. Het scoutingapparaar kriigr
\\icer \-oÍm en dient vanaf volgencl
seizoen aan\\ias ,tc ler.eren,.

FIet begeleiciinqsteam is rcvens
r.ernieul'd, er zijn meer (specialistcn)
trainers bij het team betrokken.
\\ ar hcn bintlr i: dr. passie r or rr
r oller bal. Gezamenlijk bcspr.,ekr ,lir
mulr idiscipUnai. rcem mrandelijks cie
onnr.ikkeling r.an de spelers (r,ooral
sporuet, maar ook maatschappeJijk)
en de stand r.an zaken met bèirel<_
king tot de sportiere ambities.
Daarnaast zoeken u-e nieuu,e rvegen
en mogelijkheden om continuÍtei
\ xn rup\-o[Je\ bal creëren.
lk ben er echter van or.ertuigd, clat
dit begint met passie en vermaak in
de zaal. Kijk maar naar de successen
-,an het NED dames volleylralteam.

Organisatorisch gezien gaan we dit
,aaÍ \roor verdere samenr.verking
tussen Stichting en r.ereniging À t .t
algemeen en meer specifiek:
rntegratie op het gebied van
talentonru,ikkeiing en damestopr,,ol-
le1.bal.

Leden raa #TE,{À{Orion spelen in
hetzelfde shirt, komen naar ïetzelfde
huis (Home of Orion), houden allen
van beach-, zit-, enf r:tf zaalvoller.bal
en luisteren naar dezelfde naarr:
Seesinq Pcrsoneci 

I Ori^n

Publiek, r.riju'illigers, r.rienden cn
sponsoÍen bij voorbaat, bedanlit I

En nu ballen, juicl-ren, en lilappen . . .

LÍ/ynand Geerdink
Ud #TE4\IOrion,
rlorTtttey S ticlt ting O rian Topua llel ba/
Doetinchem

stichting en vereniging zoeken steeds meer s0menwerking

enI
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prachtige .;;., mochten wij
meemaken. De hoofdmacht van zowel
de dames als de heren hebben het
fantastisch gedaan, Een mooier begin
hadden wii ons als hoofdsponsor niet
kunnen wensen.

Seesing Personeel is vorig jaar het hoo[d-
sponsorschap aangcgaan, omdat dit
uitstekend pastc in de marketingstrategie
van het bedrijf-. Sabine ten Holder,
bedrij ttleiclster bi j Seesing Personeel, ligt
toe: 'Het aanbod aàn yacatures groeit de
laatste ]aren aanzienlijk en ook c1e diversiteit
t'ordr .Leed. qrorer. Daarom mocsrcn s ij
een qloter publiek bereiken om alle

\-acatures in te kunnen vullen. Hien-oor
u.crd ccn grotc reclamecampagne opgestart
die zicl-r vooral richt op Doctinclren'r en
qmstreken. Het hootfl:p,,n:.r'schrl r.rfl

1)ri.,n pest hicr uitsrckcn<l in. \lctlt ,,,,L

doordat zij vergelijkbare kernu,aarden
(nuchterheid, betrokkenheid, eed.ijkheid,
duidelil kheid, doorzettingsvermogen)
nastrcvcn als s ii. K,,rtom. een prima
matchl'

Seesing Personeel Yolleybalteam
Dat het een goede match rvas, is het
afgelopen jaar ook gebleken. 'De goede
prestaties ran de ciub hebben hier uiteraard
een grote bijdrage aan geler-ercl, maar ook
de inzet r-an de vrijr,"illigers u,il ik graag
benoemen.

i - -i
\

I " 
':: i;",".',t'i:l i'

Het is prachtig om tc zicn dat zoveel
mensen de club ecn sraÍm hart tocclraqen.
Stccds s.eer als een collcga \-an tcam
Seesing Personcel cen rvedstrijd bezocht
liu arnen ze ónorm cnth, rrrsiast rcruu.
Erg mooi hoe a1 die r.rij*,il1igers er steecls

\\-eer \-ooÍ zoÍgen dat de topsporthal s-orclt
omgetor-erd tot een heuse Seesing
Personeel \'o11er-baltempel. De bezieling en
beler-ing binnen alle geleclingen van de club
is erg opvallend. \\li zijn er\.an o\-ertuigd
dat dit een positieve bijdrage ler.ert aan de
prestaties o\-ef de hele linie en er mede roor
gezorgd heeft dat Seesing Pcrsoneel in
Doctinchem en omstreken op de kaart is
geze t.'

Wie is de persoon achter het CV?
Stceds meer mt:nsen uit clc omger-inu
Doerinchem \r/eten de weg naar Seesing
Personeel te vinden. Dit geldt r-oor zorvel
opdrachtgevers die hun vacetuÍes bij ons
needeggen a1s kandidaten die op zoek zijn
naar een nieurve baan. 'Het klinkt misschien
verrassend voor velen, maar inmiddels is er
een situatie in de Achterhoek ontstaan dat
diverse vacatures niet meer inger.uld kunnen
u.'orden met de juiste kandidaten.
Dagelijks bellen nieurve bedrijven met de
\.t1 g flaat mensen, maar àeze sluiten lang
niet altijd naadloos aan op het aanbod van

k:rndiclatcn. Ellie s'erl<zoel<enclË
in de scctotcn tcchniek, tr'ansport, industric,
financiecl/comn'rercicel, lo{:istiek en boun'
is dus u,elkom bii Seesinu Per-.onee1.

i{ijk voor een up-to-date :ranbod '.ran

vacatufes op u-r,rn-.secsrngpersoneel.nl.

Ooli als jouu, proÍiel niet naadloos aansluit
bij de vacature, schroom dan niet om te
reaserenl NIiddels een persoonlijir intakege
sprek proberen t'e r-ooral de persoon achter
het C\i te leren kennen, s-aardoor rre r.aak
tóch de match kunnen maken.
Yen-olgens trachten \ye, met deze uitgebrei-
de informatie, onze opdrachtgevers te
olertuigen en vaak rnct succes, 'alclus

Sal:ine .

Succes!
()r,el succes gesproken: '\\'ij s,cnscn alle
teams \.an Scesing Personeel I Orion l-rcel

r.ee1 succcs en sporti\.iteit sedurende het
komende seizoen. Ons team, erenals onze
mascottes Sees & Seesr, kijkcn x'eer uit
naar de u,-eclstrijden. Tot ziens op de
tribunes!'
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Goran Aleksov zou een slechte
\\ra tzeggeÍ met glazen bol zijn.
De trainer/coach lr,-il 'beter zijn dan
vorig jaar' toen Heren l van Seesing
Personeel I Orion trveede werd in de
eindrangschikking van de vaderlandse
eredivisie. Maar'beter zijn' rnag niet
automatisch veÍtaald worden in een
serieuze gooi naar het kampioenschap,
tu,eede plaats of glimmende beker.
Tot die prognoses laat hij zich niet
verleiden.

\roor Àleksor' (43) u.as afgelopen seizoen
een hernieus-de kennismaking met de

eredivisie. Die kennismaking is, gerekend
naar hct resultaat, goed bevallen. De
r e r-u'achungen mugen houg gespannen zijn.
maar \leksoi blij[r nuchter in zijn nvee

doelstellingen: 'Allereerst x,-il ik dat rve op
het einde ran de competitie, net als r.orig
seizoen, ftt 211n. Dus: Geen r-ervelende
blessures. En natuurlijk rvillen rve beter zijn
dan vorig seizoen. \Xhar dat toe zal leiden?'
Er volgcn stilte en ge ironste rvenkbraurven,
dan: 'Wie s.eetl'

De r.,eranderingen zitten r-oor de geboren
Nlacedoniër in lileine dingen, in details.
In grote lijnen verandert er weinig, daar is
geen aanleiding toe. '\\ie nemen de

eredir isie-err aring van r orig seizoen mee cn

die gebruiken u-e.'

\\àt u'el is veranderd is de samensrelling rzn
de selectie. 'Iíet de komst van een aantal,
r-oornamelijk jonge spelers sraat er een

sclectie die mooi uitgebalanceerd is.

De jongeren maken gebruik r.an de en-aring
r-an de oudere spelers en dat kan alleen
maar r-oorc1elg r-oor ons zijn.'
Ook cle samenstelling van de technische
staf is r,rcranderd en tot op zekere hoogte
betreurt Àleksor. dat. 'Je ler-ert in eerste

instantie r,,,at routine ln. Nlaar de r.vercld

dlaait door, ooli bij Orion. \ï'ij moeren
r.erdcr. N'Iet dc komsr van r\dri de \\rilde.
een man met een en()rme r.olle,vbaldrir-e,

s.as ik uiterst tevredcn. \\'e maakten samen

plannen voor komend scizoen. Flelaas

moeten ure impror.iseren door het
plotselinge ovedijden van Àdri. Ik heb et
alle vertrou§,en in dat ons dat §,eer gaat
lukken.'

Àleksov is rvel duidelijk in ziin
prognose voor de drie kanshebbers die
plar-offs spelen aan het einde van de
reguliere competitic:'Abiant
I-r'curgus, Draisma D),nam,, en
Seesing Personecl ] Orion,
aangevuld met misschien

Advisie SSS oi Inter
fu j srvi j k. \borai Dvnamo
kan r.oot een verrassing

zorgefl. Dat team is erg
sterk geworden. Onze
eerste §,edstÍiid is

uit tegen D1-namo.

Dan u'eten u,e

meteen \r-aaf \\11

en zii staan.

Dat is mooi!'

de

jeroeriàsisterr"** - "' 
:."'rl':r'I'' .' '

Jeroen Peeters (43) is de nieuwe rechrerhand van

Goran Aleksor,. Hii is trainet sinds ziin 17e en

was afgelopen jaren actief bij Longa '59,
BVC/Barchem, TU ts/tsocholt en opnieuw
l,onga '-59. Na een sabbaticd van 1 Vz iaea vroq
Seesing Personeel | 

()rion Jeroen als hoofdtrainer
voor de prestatielijn meisjes/dames. Dit seizoen

treedt hii toe tor de technische staf bii Heren 1.

Traint het team 1 x per sreek en is assistent/

Pim,Raterink en §flli§4nd Geerdink.vArzo:gen

elk t training per week. Pim (59), éón van de

beste spelverdelers die Nederlancl ooit had,

neemt de maandag voot ziin rekening: 'Op de

tacrische elementcn van spelverdeling en aanval
Op dat gebied denk ik iers toe re voegen. Maar

wel ia.ovedgg mq,Qi:ian; hij isdgi,,.i.1,,,,,,
hoofdvetantwoordeli 

i ke.' Pim omschti jft Heren
1 als 'een gemotiveerde en gedisciplineerde

;*r;;;i- #
Raàk-Zngutdatnu
eefmaal binnen de

Odonfamilie. Bii de

aer+*"1taf,t*ii*-.$c,,f .. 
]

aieu 
-we' §.4.§Bip.;..,11.:.,:§ ]

Buiting (els teammao.ageÍ

, : old,t{eà*riià.'.tèti,,,. :.::-.:

,- . Hoopqa):§sti§paai ,.,;l

, (al.gemeeri irnageÍ),èí
Àlbert Vissinga : (videq-

data ànaliít),.. . .'
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Colin Zuiidgeest (4) omschrijft zichzelf
rl:'et z'n 18 jaar a1s het jonkie van het team.
Hii komr r.rn herTrlenrTcam Pap.ndal.

!r, t laar kreeq ik lret.tanb,,cl om bii Orinn
te komen spelen. Dit is natuurlijk een
fantastische kans en een mooie stap in mijn
carrière.' CoLin komt oorspronkeLijk r,rit

\\berden, rvaar l.rij lanee rijcl hecft
cer-ol1cr-bald. Hij zit nou op school en rr'el
rn zijn cinderamenjaer. 'Door dc
moeeljlil.rcden die Olion biedt, kan ik dir
mooi met m'n studie combincren.'
Passer/loper Colin beu,aart goede
herinneringen aan de Topsporthal Home of
Orion. 'Ik ben er Nederlands kampioen
geu.orden met de À ieugd.'

Twan Wiltenburg (9) komt eyeneens van
het Talent Team Papendal en speelt bij
r-oorkeur op mid. 'Bij het Talent Team zat
|k2)aar in het tulltime programma en

{Deelde in de Eredjr isic.' Tu-.rn :r-udeerr

flrorrmarxeung/ Lommunrcarrc aan [rqr

Johan Cruijif College in Nijmegen. 'lk zit
in m'n examenjaar. Als ik klaar ben, kan ik
me \.olledig op vollevbal richten en kijken
§.at ik als speler uit mezelf kan halen.'
Trvan hoopt qua onnvikkeling de nodige
stappen te zetten en r.eel te leren van de
andere spelers en trainers.

Freek de Weijer (8) begon met \-oerbal en
maakte op zlin 11e de or.erst^p naàr
volleybal. Triade-\rCT in Tilburg rvas zijn
eerste club.

Op zijtt 15e ging hij de gelederen \-an \/C
Goirle r.ersterken. Dit u,as het eerste jaar

dat hij zich helemaal richtte op de

spelr-erdeling. Na 2 jaar kr.r,am Next \.oller-
Dordrecht in beeld en een jaar later s,erd
het Dr-namo ;\peldoorn. 'Hier heb ik 2

seizoenen de nodige trainingsuren gemaakr

en veel eeleerd,' zegt de in Berkel Enscl-rot
g('bÍ )ren Ofiun-xan\À'insr.

Bij cle Doetinchemsc formatie hoopt hij
inclir-idueel r.eel te trainen en speelerraring
op te doen. 'Ik denk dat rve dit seizoen een

goede mix hebben tussen jong en oud en

bor-enin mee gaan draaien.'
Freek studeert in Deventer Commerciële
E conomie Sportmarketing.

Erik van der Schaaf (6) (passer/1oper),
begon ooit bij Smashing'72 in Diemen,
vertrok a1s jeugdspeler naar \.\r Zaanstad
en voller.balde daar 1 jaar in Eredir-isie cn
ïrpdivisie. \ran diagonaal srvitchte hij naar

passer/ loper. Erik cloet elke zomer in
\etlerland mec op hcr ho,,g.re nivctr .t.rn

beachvollevbal. Àfuelopen jaar ronclde hij
zijn Bachelor Informatica af aan de

L'n-iversireit r an Amsrerd.rnr.
'Helaas heb ik nog geen baan, maar ben
volop aan het solficiteren. Juist omdat ik net
klaar ben met m'n studie rvas dit het
perfecte moment om elders te gaan
r.ollerballen. Bij Zaanstad u,as ik
uitgegroeid.'\ria Tom Bui]s, die hii nog uit
ziinZaansepcriode kenr. ktam Erik bii
Orion terecht.

fr
ïià? Í

È"*.*
m

Net als vorig seizoen telt de selectie van fferen 1 elf man.
FIet team van trainer/coach Goran Aleksov is dit keer geheel op Hollandse leest geschoeid.
Spelers van over de grens ontbÍeken, Tom Kottink en Seain Cook verttokken, Mark Posthuma stopte.
Er is sprake van veriong"ing en versteÍking met de nieuwkomers Colin Zuijdgeest, Twan Wiltenburg,
Freek de Weijer en Erik van der Schaaf.
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1 Ryan Anselma

2 Dik Heusinkveld

3 Stijn Held

4 Colin Zuijdgeest

5 Joris Marcelis

6 Erik van der Schaaf

7 Pim Kamps

8 Freek de §Teijet

9 Twan §Tiltenburg

10 RobJorna

11 Tom Buiis

Goran Aleksov

Trainerf coacb

Pim Raterink

Trainer

Wijnand Geerdink

Trainer

Jeroen PeeteÍs

Trainerf assistenl coach
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Ryan Anselma
§ijmegen)

27 jaar (12-01-1989)
2.00 m
Beroep:

C o m bl n ati e fa t t tÍia n a i s
fuAa.p.t..

4
Colin Zuiidgeest

(Doetinchem)
18 jaar (08-09-1998)

2.00 m
Studie:

ÍfAVO
Passer/loper

7

Pim Kamps
(Utrecht)

2: jaar (25-1t)-198-)
1.90 rn

Btrotp:
)[arkelins,\Ittragtr

Passel/1oper

10

Rob Jorna
(Doetinchcn-r)

23 laar (03-10'1992)
1.92 m
Bttttp:

\ [d rktli ng nt deu'e rke r

2
Dik Heusini<veld

(Hal1e)
26 laar (20-04-1990)

2.07 m
Beroep:

l Ie cl'.t a r i ca / E r! u e e r
Ilidspeler

8

Freek de §íeijer
(Doetinchem)

20 jaat (3{l-1 t-l-1 995)
1.90 r'n

.\'tttdlt:

SparllurklitlL
Spelr'erdele r

t1
Tom Buijs
(.\rr-rhem)

28 1a:rr (26-11-1987)
2.02 m
Btru{,:

Pim Raterink
(Doetinchen-r)

BtroQ:
Do*ttt /itbonelyke

rtptrtedirry

Trarne r

3

Stijn Held
(Doetinchem)

21 1alr (3-1 1-1994)
1.89 rn

B e ro ep : H a nnn Re s o tt rca

t=§: ),ÍanagemenÍ

§§' Spelr,erdeler

9

Twan Wiltenburg
(Doetinchem)

19 jaar (20-01-1997)
2.05 m
.\'ttldie:

$Q rke ti ng C o m m an i cati e

§- À{idsPeler

#*ï
\ ":rË-\.w'

Goran A-leksov
,T)oe tinchem.

Li, n,,t;
|,r, -,:.; ;,., i: \ l'. ti r l, r k.t r\)

Tr'.iine r corrcLr

Jeroen Peeters
(1-ichte nr.oorde)

Beraep:

I-ortÍietnarager AZC
Tr ainer/

assistent coacl-r

I'l -.tptrit/i.;t

l)r i<i 1. ), ,peÍ

r'!k- rÉ{ffif
§fra
W
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Is dat even sjourven! Cor Karels puft
enan als hii met assistentie van
vror:g,lief Ger de lorrie met de
boardingplaten naar de plaats duwt
rvaar het makkeliik uitladen is.
Cor (75) is één van de vaste krachten
van de Opbouwploeg die et bij
thuiswedstdjden van de Otion-topteams
voor zorgt dat de speelvelden speelklaar
zijn. Zoort Pieter (48) en kleinzoon
Tycho (15) tekenen voor de tweede en
derde generatie Karels met een s/arm

{'art voor de Opbouwploeg en Seesing
Q"..or""l lorion in hlt bilzonder.

o

'Dat zrln er minstens 10, u,e deden dit al in
spoÍthal Rozengaarde.'

Cor onderbreekt z'n relaas voor lichte
paniek in de tent. '\Ihar is het
draaimechaniek van de paal gebler.en rvaar

her net aan komt te hangen? Zo kunnen ue
niet verder.'Het mechaniek bliikt tijdeliik
onvjndbaar. dus moet er een r err angende

paal komen compleet met mechaniek. Dat
betekent andermaal sjous.'en. \{aat alles

komt goed en dat tovert een tevreden
glirrlach op alle gezichten. 'Het is een leuk
pioegje, v'e zijn goed op elkaar ingespeeld

en u'c hebben gevoel voor humor.'

Hulde rr,-ordt gebracl-rt aan cle gestopte
Heni< I{r-riperij, die misschien s-e1 20 jaar

zijn beste krachten aan de opbou11,p1oeg

gai. Pieter r-i]ze1t intussen met
handschoenen aan het speelnet naar de

gesenste hoogte: 'Ik heb de klaus'en ai eens

kapor gehad. dar zal mc niqr nog eens

gebeuren.'

sl0uwen ,

Herbert Reindsen (48) geeft met zoon
Georg (15) tekst en uitleg ovet wat er op
zo'n speeldag allemaal komt kijken:

'Tlibunes uitrollen, netten spannen en op
de juiste hoogte brengen, jurvtafel, banken
voor de spelers, de bok plaatsen en

natuudijk de boarding met reclame, zeg

maar alles \rat er op en om het speelveld

nodig is.'

De ploeg, \\raartoe ook Ravmond Agelink
behoort, s'erkt in de vergeteiheid: publiek

- )mL pt\ bij ,lc rvcdrtrijden. De noeste

Q.'rl.ar. ziirr r r',,tg uir de r crcn cn grrn laar

naar huis, s'ant alles moet netuurlijk ook
opuerr-rit-ncl srrrclcn. 'Na at-1oop is cr altijcl

s'cl tijcl \1)oÍ een biertje oi een elaasjc tris.

Dat noemen s'e er.alueren,' zegt Henli
Beumer, the leader of tl-re pack. Beumer
(6:) zit voor het 3e seizoen bij de

Opbouu-pkreg. Hij ku,am toen hij na 1r ja t
bij De Graaischap stopte a1s

veiligheidscoördinator. Baas boven baas:

Cor l{arels kan met.,.aste hulp Ger (r2)
bogen op de meeste opbous.jaren.

8\à^ryry-
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Een nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen!
Alsof de uitdagingen van de afgelopen jaren niet groot genoeg waren:
Promotie naar de Eerste Divisie, promotie naar de Topdivisie
en meteen derde worden.

Nicuu,e uitdagingen liggen vaak nict in de

krvantitatieve sieer. Juist ku.alitatief kan

Damcs 1 nog r-ee1 sterker u.orden. Hierbij
denk ik aan nos meer snclhcid cn precisie in
de aanval, nog meeÍ samcnhang tusscn net-

en r-eldr.erdediging, een nog stabielere pass

en heel veel lef om te a1len tijde de

moeilijkste service te spelen.

De spcelstcrs van Dames t hebben

afgekrpcn jaren laten zien vreselijk leergierig
en ook leerbaar te zijn en bewijzen daarmee

dat deze doelstellingen geen utopie zijn.
trIooie doelstellingen kunnen alleen gehaald

uorden als binnen het team sprake is van

teamgeest, moti\-atie en de wil om yoor en

met elkaar te knokken r.oor elk punt, r-oor
elke set en \rooÍ elke rvedsrijd.
Over teamgeest, teamspirit en de lvil om te
winnen kan ik hartstikke duidelijk zijn:
Geu,eldigl Het is elke keer een feest om dit
team te mogen trainen.

De trainingen doe ik niet a11een. Ik ben blij
mct de inbreng van r\'Iartin N'Ioons. Xlartin
\-erzor€Jt op professionele wijze de fvsieke

training voor de speelsters. N{ede door zijn
inbreng werd het team afgelopen seizoen
nagenoeg gevrijnzard r,zn blessures. Bij het
begin van dit seizoen is de groep, na

NÍartins zomeÍpro[Iramma, fysiek fitter dan
ooit.

Vcldtr lrtn ili lrlri tl;rr ,,,,Ii l)im I::rrnps ctrr 
-

signiticrnre rol kriigr lrii r:.rininqcn r rn f_
Darnc. l. Pim rerzorqr incirriducle. -í
technische cn trctisclre inbrcng. Hii mrakr :

i
I

speelsters individueel tecl-rnisch beter en 1

Ieertze tactisch slimmer te denken over
complexe r-ollevbalsituatres.

Primeur yoor het nieut e seizoen uras het
relatief zurare oefenprogramma met een

sterk internadonaal tintje. Door te spelen
tegen tegenstanders die op eefl hoger niveau
acteren, rvordt Dames 1 ook sterker.
Het team leert omgaan met een grotere
senicedruk, een hogere sneiheid en meeÍ
slagkracht. Daarnaast r.vordt ook mentale

hardheid op de proef gesteld. Juist in
moeilijke situaties tegen sterke

tegenstandets overeind blijven, rvordt dan
een kunst. Naast een professioneel
internationaal octcnpr(,grxmma is ccn
tweede primeur de training op de middag.
()m een betere arbeid en rusrverhouding re

creëren u,ordt naast de maandag- en

donderdagavond ook op dinsdagmiddag
getraind. Een derde en laatste nieuu,'igheidje

op §,eg naar r-erdere professionalisering is

het spelen op het centercourt.

Na het afgelopen
seizoen hieraan licht geroken
te hebben, wcirden in het seizoen
2016/2017 a1le rvedstrijden in het centrum
van de publieke belangstelling gespeeld.

Om een betere binding met clubs en

speelsters in dc regio te kriigen, hebben I
atgelopen scizocn srai en specisters r-an r'4/

Dames 1 clinics gege\.en. Die openbare

demonstraties §'afen een succes en werkten
aanstekeliik. Door de aanpak r.an de
Oriondames u,erden r.eel speelsters en

trainers uit de regio nog enthousiaster \-oor
vollevbal. Deze aanpak bl.ijft niet zonder
gevolgen. Ook in het nieuu,e seizoen t,ordt
nadrukkeliik cortact gezocht met traineÍs in
de Àchterhoek. Op die manier hopen rve de

binding met clubs in de regio zo opdmaal
mogeli;k te r.ersterken.I

i
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ÖEe" letrk stel meiden en ook nog eens
rekker lhnariek,' zo tlf)eert nieuwkomer
lÍarife van der Velden het Orionnest
§'aarin ze is terechtgekomen.
Dames 1 betekent voor haar een nieurv
rollevballeven. Ze was bij Longa ,59

gestopt, nam een seizoen rust en heeft
er bif Orion rveer zin in: ,Wat me
aanspreekt is het enthousiasme en de
u-il om te tvinnen.'

\l.rriic (28) traincle in de ccmber r.orin jaar a1

:::cr bij Damcs i. maar tot spelcn krvam het
:l )r niet. Ze bes-ees eerst haar oude clr_rl;

1- -)nq;1 een r-riendenciienst toen die
l:rilerrr-ege het seizoen in degradatienood
Derde Dir-isie) r-erkeerdc. Die hulp bleek

succesr-o1, maar: 'Ik zie het niet zitten om

_'p drr nireau re blilren spe lcn. lk r.ind her

$ t^ar. Bii Orion in de Topdivisie vind ik Je
:'-d,rging die ik zoe k.' Ze komt op adr ies
-,...n Pim l{amps, haar coliega bij Actir,,e
Ll'ine, dat vanuit Papendal bedrijr,,en en
:rsrelLingen begelcidt bij het opzetten r.an
:c:r gezondheidsbeleid voor werknemers.

f l;rrije, die in Lichtenvoorde sroonr, is

:eboren in \''althe bij Emmen. Ze r.olleybalt
sinds ha:rr elide. 'OSR, ofu,e1 Odoorn Slaat
R;:rk. s'as m'n eerste cluppie.' Ook heeft ze
-.- ,or -ïterao, Pollux en met tussenpozen bij
I-,rnga gespeeld.

De landskampioenschappen maakte ze net
niet mee. 'Toen ik kw-am, u,erden ze derde,'
zegt de passer/loper, die ook diagonaal uit
de r-oeten kan. 'Daarna ging het met Longa
bergafrrzarts. Uiteindelijk rverd het 3e . ..;::,.;

dir-isie.' '\.r. fï
i'

Srerk punt bii Drrn.s I r indr zc de opcn
insrc)Iinql)n)bCteI.lcwrlrc]t.n..Z.,..,.ii]cn
lcrcn cn hcbbcn dc d,e I51q.llin. 1,6 .1.
top te bereiken. Die derde plaats r-orie
scizoen \\'as \ oor c( n net qepr,,mor ccrd
tearn absolute top. Dit seizoen hopen
s-e dat op z'n minst te t:venaren, maat
noe hoger is natuurlijk helemaal
prachtrg. Belangrijk is de eenheicl
di. her rcxm uirstraalr. Je zier

dat ze aI lang samenspelen.' i
De oefentrip naar
Dcnemarken in augustus
\Yas voor haar de

gelegenheid om alle meiden en de
begeleiders goed te leren kennen.

Nlarije is blij met de complimentjes, die haar
tot nu toe over haar inbreng ten deel r.allen.
'NIiin pass is oka1,, maar m'n blokkering
moet beter,' zegt ze over haar sterke en
zrvakke punten. Belangrijk r.indt ze dat er
meer afï,isseling en nog meer tempo in i-ret

spel \?n het team komt: 'Daarmee kunnen
rve de tegenstander verrassen.'

,
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1 Heleen Fokkinga

2 Sanne Heusinkr..eld

3 Iris Reulnk

4 Marije van der Velder

5 Anne Berndsen

6 Bente Veenstra

7 Dirkje Berendsen

9 N{aureen Reulink

10 Jorike Greven

11 Maus Smeets

12Jaë1 Veensta

Trainerf coach:

Eric Robbers

AssiÍentf Írainer:

Pim I(amps

P erform an u h'ai n er / sp o rfi si o th. :

Martin Nfoons

Teammanager:

Henk Bazen
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1

Fleleen Fokkinga
(l)oetinchem)

231au (t)3-12 1992)
1.80 m

I ltr de t t I doret t te t r of /i di n q

sectot'(,tr)u/

sser/loper/diag.

1

Dirkje Berendsen
(Didarn)

21 laar (15 04-1992)
1.86 m

S ecreíaresse

Spelverdeelster

10

Jorike Greven
[Doetinchcm)

2- jaar (31,05-1989)
i.78 n.r

D rtcr t t Í B ellpj t t,!-, r, t t I t tu,ii.;

Diagon:rll

Eric Robbers
§\-estcn'oort)

5ó jaar (2ó-10-1959)
Op/eidingdiructurr

I llBO Cardett Co//ege

.--. Trainer/coach

%
2

Sanne Fleusinkveld
(Doetinchem)

29 jaat ( 09-01-1987)
1.87 m

ïllerk: B e e lde nd d oce n i,

.làtognrl
)Iidspeclster

8

Jet Timmers
(Doctinchcm)

22 1a,e,r (26!) ,= lc)c)4)

1.80 m
.\'hrdent Pabo

Passcr/loper

-t
Iris Reulink

0W'"hl)
23 laar(l4-05-1993)

1.80 m
Lee rkntcb I lu si.ro r t t/ t: nt,i1i.s

\Iidspeclster

9
Maureen Reulink

0\'ehl)
201mr (30 01-1996)

1.72 m
5'tildeilt S?ort elt

Beuegings Edacatie
Passer/loper

Jaël Veenstra
(Doeunchem)

24 )aar (22-08-1992)
1.74 rn

5'tulettÍ /eradr it hel
I'Oi\rBO

I -ibcro

Henk Bazen
(Doetinchem)

61 jaar (1r-09-1955)
DocetÍ Ecanontit
Teammanager

#n
f**I

et"iJ I.l
L
\j,V,

tl
Maus Smeets

(Àrnhem)
26 jaar (30-09-1990)

1.84 m
Vaedingtdesknndige en

-tf.\1.

f Passer/loper

Martin Moons
['clsil,.ijk)

53 jaar (14-01-1963)
H o oJ d re d a tÍe u r P 14 ;i o.;

Sporrfi,:iaíbempeuí
Trainer/ ivsi<t therap eut

M *ï:mí::lö'*
l§- ;{"il ro:^^o fË F 2E par (23 ui-t()88

;,'.\ Pr(ecÍnantger, iitr

5

, Anne Berndsen
i, @o.tinchem)
| 24 jaar (14-08-1992)

1.80 m
lÍnalsr/1. »terk-rler e:- shrdt

/e ro a r ott!tr nls k t r t de

llidspcclstcr'

s --,,I
,&

{;;7
,-s

6

Bente Veenstra
@oetinchem)

22 laar(18-05-199\
1.r8 m

.lÍtdet Pabo

Speiverdeelster

!r ?

í

ffi.4i,re, $ï{.{
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f,."",.rg rersoneer r.,on -*
- gaat dit seizoen iets nieuws pro-

beren: Super Sunday. Een echte
volleybal zondagmidd ag waarbii
de thuiswedstrijden van Dames 1

en F{eren 1 van Seesing perso-
neel I Orion rvorden gecombi-
neerd. Dames 1 opent Super
Sunday en Heren 1 sluit af.

De Super Sundav komt in cle plaats
r an Supel Saturdar- van al.gelopen
seizoen. Toen krvamen nagenoeg
alle Orion reams op één dag in actie.
Niet alleen in topsporthal Home of
Orion, maar ook in uinvedstrijden.
Daardoor konden leden de u,edstrii_
den r-an de toptearns niet bijrvonen.
Op z,,nd1q ir drr gecn problecrn.

5f). Si,n,1r,, prs, ,,,,li' bcrcr. in het pr,r.
gramlra r-an de sponsorcn.

Super Sundar biedt eveneens de op
zaterdag spelende i-ollerballers en
volicvbalsters lan r-crenigirtgcn utt
clc resio gelcgenhcid om naar
Doetincl-rem te komcn.
'Door hct combineren van de lvcd_
strijden rzn Dames 1 en Heren 1

hopen u'e nog lneer r.oller.ballief-
lrcbbrrs n.r;rr H, )rrc ( )l ( )r.i,,n r..
trekkcn.

De zaterdag is voor r.elen de eigen
speeldag,' alclus vootzitter Jeroen
ran Rce. 'Daarnaasr is het tijdstip
op de micldag ook beter voor de
ie ugd. \ oor de r oller baUcrs cn nier-
rollerballers. Door hun kornst ont_
srx:lr el mecr binding. Dir zotr
gebruikt kunnen u,r>rclen r.oor het
actief \ïer\-en van nieuu,e 1eden.'

De Super Sundar krijgt een extra
rínrie. Hct progr.rlnmx sLrrr ntq nicr
helemaal rzst. 'Gedacht u«rrclt aan
een clag in l-ret kader van een Goed
Doel, T1'remadag, \rollevbalbrunch,
Sponsormiddag,' aldus Jeroen van
Rc.. 'oi mis:611jq, cen c[inic in tle
,,chrr rrdtrr'.:r. .\llc ,rcrir ir(.il(.n \\()r-
clen omlijst mct ecn hapje , ecn
drankje cn cen stukjc muziek r.oor
ontspanning. Dus houd r.r,ebslte en
Facebook in de gaten.'

I
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De Vriendenclub, Orions hoop in
bange en blije dagen, vierde afge-
lopen seizoen het tweede lus-
trum. Maar het drankje bleef aan
de kant, dat geld stopt de
Vriendenclub liever in sportieve
prestaties.

De \rriendenclub begon 11 jaar gele-
den als steuntje in de rug r.oor
Dames 1. Nlanaeer Henk Bazen her-
innert ziclr de opricl-rtingsbijeen-

komst bij hem thuis in de houten
noodu,oning nog a1s de dag r.an gis-
teren. 'Dat \\'as met Laura Bloem,
Florieke F,ggermont, Hennie Yisser,
Brechtje \\'iggers, Inee Strijbosch,
Lotte Iirabbcn en Jet Jansen.'
Spin in het s.eb René \\liggers had
vrijrvel alle voonverk gedaan, dus
u'as de start een fluitje van cen cent.
r\anvankelijk functioneerde de

Vriendenclub alleen voor Dames 1,

gaanderveg ku,amen er andere teams
hil-

Oefenpotjes ovel de grens, buskos-
tcn. .hrrrrp, )ns{ )rinq. cí,nsumptic nx

een gesronncn u.edstrijd, hct zat er
allemaal in. De iamilie r-an de da

mes en r.ele, r'ele anderen zorgden
voor een flink spaarporje. waaruir
die extraatjes u.erden betaalcl. Het
was een z\\,aan- kleei- aan- effect
dat gelijk meer dan 150 r,rienden
opleverdc. Een aanral dar rrijwcl
constant blijft.

Ere-r..oorzitter Roel Booij was lich-
tend l.oorbeeld. Hij tekende mereen
voor vriendschap roen hij de flrer
ondet osen kreeg. Net als Erik
Veenstra, oud-speler van Heren 1

en penningmeester \-an de Stichting
Topr.ollevbal Orion Doetinchem.
Hij r indt de Yriendenclub welisrvaar
nog steeds een r.reemde eend in de

bijt, maar 'ze heeft veel bijgedragen
aan de successen \-an Orion.' Huidig
voorzitterJcroen ran Ree is conrenr
met 'de vlieguren'r-an de Vrienden-
club binnen Orion:

'Ze zrln nooit te berocrd om de han-
dcn cxtra uit de m<>uu'cn re stckcn.'
Dr Vriendt'nclub is sind. r, 'ris iei-
zoen stichting en daarmee rechts-

persoon. Dat schept meer structuur
en zekerl-rcid als er ooir problemen
zouden komen. Ze staat rveliss,aar

los van de vereniging, maar doet in-
middels rvel de sponsoring voor de

overige teams.

De doelstelling is hetzeifcle. \rrijrvel
alle uirgaren die buiten de verenj

gingsbegroting rzllen, komen voor
rekening van de \kiendenciub. De
helft van de vriendenbijdragen gaat
op aan veryoer naar uitwedstrijden,
telwijl rovaal in de buidel w-ordt ge-
tast bii trainingskampen.
De Vriendenclub r.erzorE en finan-
ciert daarnaast de jaarlijkse Presen-
tatiegids en de Tribune Info bij
thuiswedstri jden.
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Banketbakherij -lolina
BAX Advocaten
Beauty Jolanda
Ilcrtus \\cctlmccsrcr
Biostream Ilarc BrLer ink;
Bloemkunst Olthus
Takl<en

Bloemm Boutiquc
Brigitte, §hlter, Rick
Hendrixcn
Buro Vittenburg
Counter Bos
De Theepor$.inkel
De Kompaen
de det vette \bdefte
EBC Doetinchem lEdu,in
Caspers)

Elver
Erik Bijkclkamp
Erik en Rolien Veenstra
Familte Siffels
Familie Reindsen

U:rmilie \\èqrrrn
Frits Bloemcn
( i. I:iuitinq
(lcr:r I Icnrlriks
Gevel Fotografie
Hairfashion Garcia

Hans r\lbers
llcnl< Ileurrcr
I Icnnic cn Rcnsjc van
Flaatlcrr
Het Internethuis
Ingncl Iiijkelkemp
Iogrid Oldenkotre
Jaap en Renaae Blkker
Jager Engineering

-)rn Bosme

-fen Luircn

-feanctte }Iaas. r an cler

,leroen Rec, r an

Jocp en Teun Hendriksen

Jos en lIelmr Bosman
I(arel X{oller.anqer
Kces Timmers
I{itn Jansen
Kort f{out
Iioters kinclerspul.nl
Ledsdeal
Lindenhovius Opticiens
l{. Booiman
I,Iarco Buiting
\{ario Nlaas, ran der
Ilarjan Nckkers
Heilbrr:n
Kotec installatie techniek
& onderhoud

r\lark en ]Iaden llloem
\lrrilocs dc \tst
trIartlnc llerkr-\\'illcmsen
MEE
llei-r. À.8. \'riezen Buunk
Olde I--ssel

Niels Wisk
cn (-rrrnc (rrcr-cn

Patrlck en Heleen 1-hijsscn
Paul en -\nneles
Lór'enthal
Pcter Timmers
PcrLtem-ijs

Pictcr Iiarels
Iicnó \\ isscrs
Restaurant Pend 9

Restaurant Gringo's
fuk Timmers
Rob I-ureman
Rottcir.fansen
Ilocl Booi j, crcr-oorzittcr
Ronalcl ( )r'crl>cck
Rutser Sloot
Sandra Sterering
Shoot Schoollotografie
Stadscaté Simons
Stichting SAZA
't Pannenkoekschip
Team IJsselkade
Tlr. Stercring-Hogenkamp
Thea en Henk Bazen
llheo Besselink
Eetcafé De Gebroeders

Tinro r an rler Ster
Tonr ()rerkliit \raupel
I.ller o
Tuincenrum Groenfujk
Steenties
Ti'cho iirrcls
\tre cn I-rntlrick l ncptlc
Yis l-\'is (-ommunicatic
,\chtcrhoek tbtocmlle
rnrl-.r-oorh uisdesign.nl
\\'ilma Leenslag
\\ ipo Tuinclecoratie
Restaurant Syrtaki
lohn cn \lir (ircrcn
De Heidc Smid

H. Horsrink
\\ ilhelm Ruiter, cle

\rno Lippmann
Wapen van Heeckeren
Groeicnd Groen
Hetn \\bltjcr
\\intgang Uhlig
Gira Sole Sport
Gira Sole Art
Landgoed Rhederoord
Cccile Dijlirnen Tcr \ftrrs
,\ [rr:ha l)i jlirrrrn-Iraasscn

Petcr Paul Dijknran
l-icnke rcn Ilavc
Bram Smink
Frits Flinkerlerigel
I{ees Jansen
Kramp
Sclroenmakerij ran r\alsr

Ineke cn Àlors Spergoor
Ekomurz België
Bennie Rculink
Dc \\'ehlse Bijcnkorf / Zir
co Relax

Frcdclie cn Nlarjan Flckkers
Iiarin Reurlinli

L)pa en C)ma I{oenders
Plus Bruil
\\àlck \\èsten,oort
Eric Robbcrs
Henk Chevalking
schildemerken

-1. 
r-an de lramp sr.

Rosenarie r.an de Kamp
Familie Linsen
Gerdt Ovcrbeek
\{inie en Cor Dales
()rionqcloteljk
\rollevnanus
SiJke \\'iiamp
\\im Tijken
Eetcafé De Groes
Auto Dales
De Hoge Voort
Flalfords l)oerinchem
Bistro Rcsraumnt Cactus
Richard Sevgcr
Eetcafé De Gebrocders
Richard Grievinli
He mmie ten Hoopen
Riaa Buiting
Praktijk \Iinka cle \\terd
\\ ijnand Geerdink
Ben Spraj
Sr cn Dassen
]Iartin \\'ssink
Erik Reitsma
tsob \\tntink
.\ntoioette Hofland
Paulien Zoethout
Sen ice Centrum
Doetinchem
Opa Yee nstra
Gerard en Àmette
\{tsselirk

Meek's

Vrienden
/. ?n Vriendinnen:
K

Lennr en Hcirr, ' de )eqg
Rosendaal
SchilderGroep
Ànnie Hendriks-Peek
Henk en Paula.fansen
Dickr Pick
Ellr cn \\'illr Rots

Jolanda Pieh
Dries en PeÍa Berendsen
Kapsalon Cor
..\potlreck De I-inie
F.dl.in Ruesen

Hanncke Rucsen
Rik Ruescn
€asv Pin
-\nnie Hcbing
Àrend Hordrjk

{
i

.\ukje \bllema

F.
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De straffe aanpak van Koreaanse
dictators en het slip and side baseball
van rvereldkampioen Nederland in
2011 waren trvee in het oog springen-
de rolmodellen voor de nieuwe frisse
rvind die door Fleren 2 waait.
'Natuurlijk is het een grapr, erkent
eerste trainer Björn Proost, 'maar rvel
een met een serieuze ondertoon.,

Beide voorbeelden zijn aansehaalcl onr
Hercn 2, dat vorig seizoen afdaaldc naar
de Ts,eede Dir.isie, als team beter en

minder rvisselvallig te maken. 'De manier.
van u.erken bij topsport is nogal
hiërarchisch. \\:e moeren het als team
samen doen, maar de rainer bepaalt.
Dat doet een dictator ook. Bij het WI{
honkbal u,-erd Nederland rvereldkampi-
uen met de besre spelers. mrar nicr met
het beste team. Daar zit toch een fluance
in.'

Blorn Proost begint zeer gcmotiveeld
aan het nicus,e seizoen cn r-envacht die
rnotivatie ooli lan zijn spelcrs. trvatur-rrlijk

hoort daar ook ecn verzetje na afloop bij
en een spelletje in de aanloop naar het
sericuze dccl r-an dc training.

'Plezier in het spel is een belangrijke
basis r-oor teamspirit mer oog \-ooÍ
indir-iduele ku'aliteiten die iets extra's
roe\-oegcn. Hercn 2 is ecn mooic mix
van oude garde r:n nieuu, elan.'

Dic oudele, eÍr-aren garde moet c'le

jonkies tot voorbeeld strekken oi zoais
Proost het zegt: '\\aar s,e een sterk
basisream hebben, is het doel om de
ancleren snel op clit nir-eau te later-r

aanslurte n.'

Bij l-ret ecrste trainingsu'eekenc-l x-es de
aanlrak bij het succesr-olle I'xrnkbaltcan-r

r-an 2()l 1 de liick,oii r-oor dc
l)octi nchcr-r-r sc r,oll cvball crs.

'I:,cn prima inspireticbron. Dc belanerijk-
ste rud(n \ A.rr{ 'm it rr'.rining lt.clj ii
immers het winnen r-an s-cclstrijdcn en
de tactiek die je erbii gebruikt. \\e
hebben de balk toen hoog gelegd roor
de rest ran het seizoen. De stdjd op het
sporrier e r'lak is ook erg hoog, dar merk
je bijr.oorbeeld aan de gezonde strijd
tussen Simon Eelderink en

Maarten\risser. De een probeert aldjd
beter te zilo dan de ander. N{ooi man.'

Proost is zccr te spreken or-er de

samenstellins r.an het begeleidinesteam.
NIet name over de komsr r-an Àler Stein.
'\&har r\Iarco Br,riting en ik als altamanne-
tjes nogal extraveÍt zljn, zorgt Nex voor
evenwicht.' Proost r-en.acht r.ee1 r-an

Alex expertise vanuit de pass. Je ziet àat
het team nu al stappeo aan het maken is.

Het rvordt een mooi jaar!'

Alex Stein
actief bij Heren 2

en Hefen 5
',\fgelopen seizoen rvas

pijnliik en Iccrzaam roor
mij,'zegt Alex Stein,
assistent/trainer bij Heren
2. '\'roor het eerst trainde
cn coachte ik cen dames-
team. Dat r.ie1 niet mee,
Dames 2 degradeerde. Ik
heb r.ee1 geleerd efl neem

1ï:.:"'":::',,ï:,,, *'à)
naast HeÍen 2 op Heren 5.

Beide ploegen traint hij één

keer per rveek. Àls assistenr

van Björn houdt hij zich
r,oornamel.iik bezig met her
technische gedeelte. Dat
zijn de pass en de verdedi-
gingstechnieken.'()ok u'il
ik door middel van core
stabilitl-- en concentratieoe-
ieningen zorgen vooí een

stabiel(er) speJlir.eau.'
Doel is Heren 2 terug te
brcngen naar de lste
dir-isie. 'Een mooie
uitclagine met prima
l:.rn.r n. Tri.lcn. .1. -r'.rinin:

he ir ik r , rlop gu.lrcr-cnl- ,,

. , ,: .r, r -, zi. n. l, ,p .1,,1*-1
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De u-eg .eÍug \\'ordt ingeslagcn mct vijf
r-ertrous-de gezichten: Simon Eelderink,
\laarLen Vi.ser. lrn Horsdnl. §11'

,.-ller.,nk,, cid en Perer-Paul Drjkman.
\-an buiten komen Dean Rots (Harrer-e1cl)
cn-Jcroen van de Iiamp §\'csten«rorr).
Daaraan toeger-oegcl zijn ricr spelcrs r_rit

cigen ks-eeh: Robin-Jansen, Rik Tin-rn-rcrs,

Srijn-f anser-r en Luuk Pasman. Zij zorgcn
\1)()r cen sclectie r-an 1 1 spclcrs.

( )oli in dc re chnische staf is r"crnicuu,ins
.Lrorgcvoerd. \\hltcr Slotboom cn Harrncn
Grjginli makcn plaats \-()ol Bjorn PÍ()ost
errder- rrainer r-an Hercn 3) en Alex Stein
lc trainer bij Dames 2). ÀIarco Buitine

bLijfi teammanager. 'Opdracht is met fris
elan aan de slag re gaan en fraai r.ollcr-ballen
neer te zetten. Dat s'ordt een zaak r.oor de
lange adem.'

_ \nders dan in 2uUQ. mer (en \rxn in de
(f romoriekJasse. rrorden nu jn .lc 2c Dir i:ic

de rer-enuen geplukt van de opgedane
er\ àring in de landclijkc compedrie.
'Doelstelling is het linker rijtje. Het team
heeft echter zorreel potentie, dat er absoluut
meer in zit,' aldus Nlarco Buiting.
-\lex Stein knikt instemmend.
'Ger-oelsmatig zeg je dat het kan. Als het
team een eenheid rvordt en blijft, is
terugkeer binnen nvee jaar naar de 1e

Dirisie mogeLijk.'\,bor Bjorn en Alex is er
s-erk aan de winkel om de spelersgroep
\\'eer op de rails re knigen,

I{erns.aarclen zijn: r.erantu,oordelijkheid en
r-olcloen aan duidelijk geformuleerde
afsprakcn. De spelers hebben dit tot nu toe
in de r-oorbereiding goed opgepakt.

'Hct pubiiek krijgt cen llrerig Heren 2 re
zien, dat gaet \.ooÍ resultaat,' zegt Br-ririnil.
'De fàctor 'iun' mag nict ontbrekcn. Dat
blijtt de basis r,oor elk tcarn, clli proces cr-r

elkc prestarie. De rck aan cle bor-enkant is

aans.ezig. Hcrcn 2 kan trict s.aclrren.
L rr'ell'

[e rsïe sïnpp*n fiszeï voar

Trvee echte nieuwelingen
Dean Rots (18) komt Bor.o (Àalten).
De roek, ,m\rige ondenr ij:rssisreni
(eramenjaar) r-iel a1s voller.bal1er op toen
leammanàgeÍ \Iarco Buiting ks,am scourcn.
Zijn speelstijl u,ordr omschrer.en zrls 'snel cn
technisch vaardig'. Àl in cle r-oorberciding
Uct Dc.rn ,zi, n ltcr qc\\'cnslc nir.lr.r .r.rn re
kunnen. Dean bc.q<;n bij IiS\r in \,'rascncler,
stapte bij Bovo de ts-jcugd binncn en zat
afeelopen seizoen in het eerste irercnteam.
Hij voelt zich r.ereerd om bij Heren 2 als

spelr-erdeler aan de slag tc gaan. 'Heren 2 is
een nieurve uitdaging in een gemotiveerd en
leergierig team. En een prikkel voor mijn
ambities. Ik hoop zou,el menraal, fi,siek,
technisch en tactisch \.ee1 stappen te
maken.'

t-

-]eroen van de Kamp (19) komt r-an \\'er-oc
(\\'estervoort). Hij is de zoon r-anJan,
'r-roeguhhh' geen onbekende in
r-ollevballand, begeercl door de l-ra1re regio,
maar met geen tien paardcn r-an \\èr-oc los
te \\.cken. Clubtroug'sras hem op het Lijf
gcschrcr.e n. Je rocn ber.r'andclt ancle re s,cgen
en clurfi a1s micispcler cle stap naar ()rion te
makcn. Dat hij noq r.cel moer leren is
cluidclijk. De ecrsrc srappen binnen Orior.r
ztln gezet. '\\'c havc got l'rirn', is l-ret oordcel
van de technische stai '\\'e hebben een \ran
de I{amp te pakken.'

freren 2 wil, na degradatie, zo snel mogeliik het verloren terrein herwinnen.
Na drie kampioenschappen op rii en een tweeiarig verbliif in de le Divisie moest na
een wisselvallig seizoen een stapie worden teruggedaan. Gevolg: vertrek van spelers
en trainers, maar de eerste schreden voor herstel ziin gezet.

oor I
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1 Rik Timmers

2 Gijs Heusinkr'-e1d

4 Maarten Yisser

5 Jan Horstink

6 Simon Eelderink

7 Jeroen r-an de I{amp

8 Dean Rots

9 Luuk Pasman

10 StijnJansen

11 Peter Paul Dijkman

12 RobinJansen

Björn Proost

Truinerf coach

Alex Stein

Assislent-trai ner f coach

N{arco Buiting

Tearumanager

I
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t
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Doetinchem
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1

Rik Timmers
(Doednchem)

20 laar ( 15-10-1995 )
1.93 m

Strtdie: Spart q, B»legen

f;1sser/1oper, diagonaal

5

Jan Horstink
(Hengelo Gld.)

201aar (.14-06-1996)

2.02 m
Stadie: Technische

Bedrilf.rkande

kRasser/loper

8

Dean Rots
(H arrcr"clcl)

1 li jaar (1 3-{ 18- 1 9!§)
1.88 r.r.r

.\' I t r d r t Í o t d e r t t, I f -s a.;.r i -r le t Í
Spelrcrclelcr

1t
Peter Paul Dijkman

(Ruurlo)
25 jaar (25-02-1991)

1.94 m
.S'ofuare E4gitteer

- Diagonaal

2
Gifs Heusinkveld

@oetinchem)
25 iaar (18-07-1991)

1.93 m
FysiathuapeuÍ

Passer/1oper

9
Luuk Pasman

(Àrnhem)
25 jaar (22-08 1991)

1.93 m
E nerg.iettn.rtt lÍal I

Ilidspeler

W
12

Robin Jansen
(Doetinchem)

jaar (05-01-1999)
1.85 m

Stadie: Haao 5
PasserJoper/

ldiagonaal

Marco Buiting
(Doetinchen.r)

43 laar (.10-12-1912)

.lO- ntanager

Teammanagcr

4
Maarten Visser

(Doetinchem)
28 jaar (05 01-1988)

1.93 rn
l)rtrtttl

M 
Nlidspeler

§!-..9

10

Stijn Jansen
(Doetinchem)

17 jaar (28-05-1999)
1.84 m

Studie: AOC
Spelverdeler

Björn Proost
(\rnhcm)

lr jaer (.i1 10,19-81
I '1.;ir,tt 

Plotttttt.
Tlrincr./corcll i-l

Alex Stein
(Gaar.rderen)

38 iarr , )0 {r-- lq-b,
l[ 

., 
rt., 61,11,. ti jrll t.

Àssistanr-trai ner f coach '1:;
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a

,.*.+

I *-I !-
IIYI

HEREIT

6
Simon Eelderink

@oetinchem)
24 jaar (12-02-1992)

1.9ó m
),Iago4if nruedu,erkr

IIidspele r

7

Jeroen van de Kamp
(\\-esten oort)

19 1aa.r 
.(20.-02 

1991) |1.9ó n-r

.lttiett/
\ Iiclspcle r

ï
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Dames 2 wil een nieuwe frisse start maken. Het oud zeer var, de degradati e fia r de Derde Divisie B is
verwerkt, alleen de toekomst telt. De arnbities van Arno Lippmann (ttainerf coach) en Willem de Ruiter
(assistent-trainer) ziin gericht op lekket fanatiek volleyballen, spelplezier, leren omgaan met druk en
vooral tde meiden beter als volleybalster makent. Dames 2 moet als vanouds het opleidingsinstituut voor
Dames l worden.

ingeruild voor nieuwe frisse start

'Er zit veel meer in het team dan er
op dit moment uitkomt,'zegt Àrno
Lippmaon (55) die de laarste ru,ee
jaar de dames r.an Setash in zijn
rvoonplaats Huissen onder z'n
hoede had. De directeur yan de

Juliana-basisschool in Àrnhem
rnerkte al nr dr ecrsre rraining een

goede k1ik. Het trainersduo komt in
de plaats r.an Ànton Baars

(gezondheidsproblemen) en Àlex
Stein, die naar Heren 2 vertrok.

I.,ippmann is door Eric Robbers
naar Seesing Personeel I Orion
gehaald Hij kent Eric nog uit z'n
trainingstijd bii VCV §leenendaal).
Lippmann u as eerder assisrent-
trainer bij de dames van Dvnamo en

Àlterno. Dames 2 traint hij
voorlopig drie keer per 14 dagen of
zoals hij het zelf zegt'11,/z keer per
week' en tekent ook r-oor de
coaching. \l'illem de Ruiter neemt
de rest r-an de trainingen voor zijn
reliening. Hij stapte hah'envege

vorig seizoen in als assistent rzn
Alex Stein en veÍyanÉIeÍ ran Baars.

Dc Ruirer (75) is rreincr,/coach van

Kerkemeijer/Gemini in Borculo en

wo()nr in Hcnqelo GId. In ecn griis
verleden trainde de oud-docent van
het matechaussee-opieidings-

centÍum in Àpeldoorn Àlterno en
Dynamo, 'zou,el de dames als de

heren'.

De Ruiter is lor.end or.er de inzet
r.an de nieur,ve ploeg. 'Het team van
r-orig seizoen \\,?s geen eenheid en

h:rd rveinig zelfvertrouu,en. le zag
cnormc pickcn er-r cl:rlen. Dat ktam
nict alleen door de trainersperikelen,
maar ook omdat er ccn complcet
nieuu,e groep in het r-eld stond.

Er ycrrrokkcn maar hctit I spcel

sters. Voordat nicus'cn oucl in
nieurve samenstelling aan elkaar
gew'end waren, \\ies je een halve
competitie r-erder.' Arno knikt
instemmend: '1k ben a] ter.reden als

de groep stabielcr u-ordr en u,ar

meer incasseringsr-ermogen kriigt.
ril,Ie moeten leren winnen als team
en leren r.ediezen a1s team. Ik ben
ook niet altijd op m'n best.'

I{et verleden vinden Lippmann en

De Ruiter -",erder een gesloten boek.
Het team dat iris en fruitig naar her
nieuwe seizoen kijkt, is net a1s vorig
jaar opvallend jong met 4 zestien*,
frvee zeventien* en r\\re achttien-
jarigen. Ilse Bloem,_lade Veenstra en

Nardy Booiman vertrokken.
De versterking komt r.an E,mma
Buiting, HannaJansen, Irene Bloem
(allen Dames 3) en Charlotte
Hermsen (ex-Haller').

Brechtie \\'iggers (35), die l-ralver-

\vege vorig seizoen incidenteel de
heJpendc hand bood. is opnieuu.
maxr nrr volledie van de parrij.
Zii brcn$ ecn sclrar aan crvaring
mee. Ze speelde eerder roor Dames
1 en de topteams rzn Arke/Pollux
cn I-onga'59.

#.

Hp



Dames 2
telt drie nieuwelingen

uit eigen kweek (Dames 3).
Alle drie komen uit een sporrief

familienest. Hannah Jansen, Emma
Buiting en Irene Bloem behoren tot

gezinnen waar sport troef is.
Naast volleybal ziin d,at

voetbal en tennis.

terf

Flannah Jansen (16) is de benjamin van
Dames 2. Ze troe*. haar leeftijdgenoorjes
Emma en Charlotte in maanden af en is

één van de drie midspelers.

Ze begon mer 6 jaar bij Orion nadat ze

gestopt \Vas met tuÍnen. 'Ik speelde in de

À-jeugd a1s mid-aanvalster, maar afgelopen
tl,u-ee jaar zat ik op buiten. Ik heb een sterke
sen'-e, mijn mid-blokkcring, misschien iets
telangzaam, moet beter. Ik train drie keer
per week en voor het vierde jaar op zondag
bij de regio.'

Bij Hannah thuis is rrcller.bal hoofdmoot.
Broer Stiin speelt bij Heten 2, r'ader Robert
komt uit in Heren 3. Moeder Gera
(Hendriks), oud-speelster van Dames 1,

coacht Dames 3.

Hannah zit in het examenjaar Havo 5 op
het Ludgerco[ege. Ze heefr nog geen keus

gemaakt orreÍ een veÍvolgopleiding.

'Nlisschien iets in de richting r.an

de zorg of dr:orstrom en na Í het V\VO.'
N{et r.ee1 plezier denkt ze terug aan het
kampioenschap bij de À-jeugd:
'Een absoluut hoogtepunt!'

Emma Buiting (16) is een kopje kleiner
(1.73) dan spelr,erdeelster Robin Hekkers
,1.80t. Ook Emmr kreeg r.llsl§21 mer cle | )
paplepel ingegoren. ]loeder \[arjon sp.elde-
in de promotieklas bij Huér.o '85, traint
meisjes C2 en is actief bij 6. 61[rjeugd.
Vader Rob r-ollet balde ondermeer bij Bor.o,
is nationaal scheiclsr:echter en dit seizoen
ttainer van Heren 5.

Zus \/era (12) leert de volleràalbeginselen
bij meisjes C2. Zoon Thomas trapt bij
DZC'68 (C3) een balletje mee.

Emma vo11e1,l2l1 10 laar.'Ik begon als 1-r,
diagonaal, maar ben de laatste 2 seizoenen
spelr'erdeelster. Ik wil me op die positie
verder <>nnvikkelen. Ik heb er heel veel zin
in,' aldus de Havo 4-studente van het
Ulenhofcollege.

Irene Bloem (19) heeft ook een sportier.e
achtergrond. Haar familienaam is sinds jaar

en ciag met Orion verbonden. Ze is de

zoveeiste Bloem die doorbreekt.
Nloeder \Iarian speelt bij Dames 4, vader
À{ark komt bii Heren 3 bionen de liinen en
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broerJasper laat ztch gelden a1s tennisser.
Sportiviteit biijkt ook uit haar r.ervolgoplei_
ding Sport en bewegings.dtlcati" aan de
H-{N in Nijmegen. Irene r.ollevbalt sinds
haar zesde bij Orion. ,Als Bioem kon ik bij
r-ollevbal niet achter blijven. Dtt laar speei ik
r-oor het eerst als passer/loper.
\borheen was mijn positie mid. Ik kijk uit
naar het nieuure seizoen met een leuke
qroep rrieuwe meiden.,

Chadotte Éfermsen (16), de vierde

c::'*ï*:,?:ËJ,'.ïïi,r::,..
voorheen bli HaJJel. 0X.hj).
Ze vindt zichzelf een echre sportfanaat.
Zt'emmen en i'ollel.bal zijn de rode draad.
\bor ik volleybalde deed ik al aan zwem_
men. Ik overwoog dtt jaar met volleybal te
stoppen en weeí te gaafi zwemmen. Ik heb
me bedacht eo ga beide sporten combine_
ren. Dat kwam ook omdat andere meiden
uit \\'ehl bij Orion gmgen voilelr§2lls1.
'Dames 2bevakgoed. Ik heb de eerste
§,-eken veel bilgeleerd in een superfanadek
pioeqie dar er r-ol loor gaar.,

;-iffi:
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ttaar beneden:

de.fa ruilie B /aw, d e.fani li e B u iting
en defaxtilie Jan.wn.
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1 Jody Stevering

2 EmrnaBuiting

3 Chadotte Hermsen

4 Hannah.Jansen

5 Rebecca Booiman

6 Mylaine van der Maas

7 Anne Overbeek

8 Myrthe Eijkelkamp

9 Irene Bloem

10 Robin Hekkers

12 Eline ran der llaas

Arno Lippmann
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Jody Stevering
(Docnncl-re rr)

1- jrar (()2 01 1999)

1.79 n.r

.\'tdic B,\ll,
Passer/1oper

4

Flannah Jansen
(Doetinchem)

16 jaar (31-{J8-2000)

1.7(rn'r

.\'ltrliL: Hat'a í
- \Iid-spe elster

Anne Overbeek
(Zelhem)

1- jaar (03-i)3-1999)

1.80 m

. Sttrdie: l7l'O 6

-\Iidspeelster

10

Robin Hekkers

Ö\'e hl)

l8 jeer (02'()9 '1998)

f .i30 n.r

\ hriit: I :r<all.tetitPie

Spclr.crcleeJ ster

Emma Buiting
(Doetinchem)

tó je:tr (25 0.1-200( ))

1.7.3 tn

.\'t//.1i(: HLlt'/, I
Spclr-crcleels ter

8

Myrthe Eijkelkamp
(Doctinchern)

18 jaar (28-0;-1998)
1.80 m

I n rl i r ; I trci /i\,lta il (/,!<o)t. t I t
Passer/loper

11

Brechtie \Wiggers

( Doctinchem)
35 jear ( 12 10-1980)

1.81) m
Br ru rl : a t t rfu n,if .r / tr, t tl.t

. Diagonaal

Arno Lippmann
(Huissen)

55 jaar (16-11-1960)

BeraQ:

Direiettr basissrhoo/

Arnhent

r:aincr/colcl-r

iË
$ry

..(-'

J

Charlotte Éfermsen
(\ï'ehl))

1.6 jaar (07-11-1999)
1.78m

J'nrdie: I.MBO 4

DLagonaal

9

rene Bloem
(Doctinchern)

r (12-06-1997)
1.81m

SforÍ en beu'egt4g

Passer/loper

72

Eline r"an der Maas
il) o.'tincl'r cml

ll t.r tr' l't I rl I t)()+

l.\(r nl L
.\ itttii,: Lo,lofdlr

. I-ibcro

Wilhelm de Ruiter
-5 jaar' 1 13-01-19-11)

Dt t'0(l;

tllrt t'ttlLdtt.;:ee

,\ s sis tent,/ trainel

n
ffi4 *il
ls

\

DAIIJIE§

5

Rebecca Booiman
(Doetinchen-r)

16 jaar (26-03 2ti00)

1.83 n-r

.ltrlir: I'lIBO 1

\lidspe e lstcr'

-
g * ï """';;r1n 

der \Iaas
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Heren 3 is van kleur verschoten. Oudere spelers
hebben de plaats ingenomen van ieugdige talenren.
De jeugd manifesteert zich dit seizoen bil Heren 5

als het opleidingsteam vooÍ FIeten 2.

Dat is beter omdat de Promotieklasse te hoog
gegrepen zoru zijfl. Juist in de Eerste klasse kan dit
team de geweÍrste ervaring opdoen.

f3
I r,

ffi
ryL. 'ï

,\angevuld met drie er\ràren spelers

moet er een goede mix staan.

Terug van u/eggeweest zijn libero

Jaap Löu,enth aI (24), passer/loper
Steían Voltman (24), die ook als [be-
ro uit de voeten kan en midspe-
lerf diagonaal I{ees Jansen (26).

'Dit drietal is eveneens eigen ku,eek.

Ze pakken na hun studie de draad
\\'eer op bii hun oude cluppie,
Dat ze van harre t'elkom zijn is een

understatement.'

'\\'e hebben veel potentie in huis,'
is het ecrste wat de ttainers Rob
Buitins cn Alex Stcin r.entileren.
Yolscns dit clr-ur bcginnen dc reve-
nLlen van cle jeuuclopieiding bij de
jongcns de ccrstc r-ruchrcn af te
\\-cÍpen. Daarom is Hercn 5 bi1 de

training regcln-ratig en bes'usr
geposteerd nazrst het r-elcl van
Heren 2.

\blgens N'Íarco Buiting moet HeÍen
2 r-oor Heren 5 een prikkel ztjn om
op een hoger n.ii cau re mogen tral-
nen en door te stromen. Als oplei-
dingsr.erenigingl moer je niet op ie
laurveten rusten, er is 'ner.er a dull'
molnenr. De rechnische commissic
de nlir conrinu na o\-er de toekomsr
en rril de concurreotie akijd een

srap loor ziin.'

Heren 5 gaat \ oor hancihaving.
'Dat is voor de jeugd russen de ena-
ren senioren een forse opdracht.
\\è zullen zien o{ er een kloof is,

of dat deze a1 snel geslechr r.vordr.

Uniek is dat de selectie voor 100!/o

bestaat uit eigen ku,eek. Dat zie je

niet r-aak meer in deze tijd.'

*.6 .a.:: &1;es .4:-
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De leeftijclen liegen er niet om.
Ze r.ariëren van 14 tot 26 jaar.

Bovendien hebben heel rvat talenten
uitJongens B1 de sprong gemaakt
naar Heren 5. Die jeugd maakte
aígelopen seizoen harde merers in
de open club met klinkende resulta-
ten in eindrondes.

Luuk Hoge Barel 114), Rubcn
Siitils r15r. \[enno td. Ster (15.;,

,Ts-an Sn-reitink (16), Thomas

ft],,rd,-tg (17), Timo r.d. Hazel (i8),
Nicls Barts (18) en Tim Ruescn (18)

ziin inrrqcn. dic hurr r'( r'stL' cun'lf( ri-
tiestappcn zctten op hct it.-O-f l( en

in cie compctitie r-oor ïrpjcuecl.
\Lr nlakUn zC n)CILr: ,,l .Cnj, 'rCnnr-
rcau. 'Zaal< is dc opeedane jeugclcr-

r.Lring ren brcdcrc br:is re gcr un in
dc Eerste klasse D,' stelt llarco
Buiting, TC Lid jongens en hcren-
Iin.'Dar noemen te inresrerings
en onm'ikkelingsproces.'
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f,usHuren.totn

f irï*:

1 Timo van den Hazel

2 Niels Barts

3 Steían Voltman

4 Thomas Zanang

5 Twan Smeitink

6 Luuk Hoge Bavel

7 Kees Jansen

8 Ruben Siffels

9 X,{enno van der Ster

10 Tim Ruesen

12 Jaap Lör.venthal

Trainen:

Alex Stein

Rob Buiting
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1

Timo r.an den Flazel
(I)oetinche rl)

1li jaar (1ó 05 1998)
1.92 n

.\ttdlt'; HBo/lCl'
Ilidspeler,

passer/loper, diag.

4

Thomas Zanting
(Doeunchem)

17 )aar (26-06-1999)
i.90 m

J'tudie: Haru 5
)Iidspeler

7

Kees Jansen
(Sih,o1de)

26 jaar (07 -09-1990')
1.85 m

2
Niels Barts

(Doetinchem)
18 jaar (0ó-07-1998)

1.88 m
5'»rdie: HBO /eeryaar 2

Passer/loper

8

Ruben Siffels
(Varsseveld)

15;aat (03-11-2000)
1.82 m

Sndie: L1YO I
Speh-erdeler

10
Tim Ruesen

@oesburg)
181aar Q2-03-1998)

1.89 m
Stadie:

fe rh n i stlte Bed ri ifska nd t

httarp.É

50

Rob Buiting
(Doetincl-renr)
jax (21)-07-1966)
Beroep: ICT'er

Traincr

r-)
\í"

3
Stefan Voltman

(Doetinchem)
24 Taar (13-10-1991)

1..82 m
Beroep:

As.risiení AccaunÍant

M:/loper, libeto

9
Menno van der Ster

(Doeunchem)
15 jaar (05-07-2001)

1.89 m
.lttrdie: Vïï'O 4
Passer/loper

Jaap Lörventhal
(Doetir-rchem)

2l jmr (.t')1-12-1991)

1.8.1 m

-.i-fgesttr rltt il Bi o /aaq

Libero

AIex Stein
((iaander en)

3ti jaar (0ó-0:-19r8)
B e rrt e.p : ll.' e rk ro o rlt e re i d e r

Trainer

Pt, t,, r: I ,, t'/,,:l't,,tr/i.,,'* 
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5

Twan Smeitink
(Doetinchem)

16 jaat (20-05-2000)
1.92 m

Studie: I,1l;':O 4
ÀÍidspeler

6

Luuk Hoge Bavel
(Doetinchen-r)

14 laar (14 12-2001)
1.86 m

-lttdie: I ll-'O I
Passcr/loper

# 6'{
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Wedsiri i dschemo 2}rc-2017

Hcrcn 1

Eredir.isie
l)rrtisr.nrr l)tnrrnr,, \pcltloorn
'l'l-l)rtpcnrlll \r'rthurr
SY I -lntl 'l'aLrrrrs I i, rirten

Vellci Vollcrbrl - irde
\R[]() ILottcrclrrr.r.i Yoller - Rotcrclrrnr
\drisie SSS Brrrncr clcl

VC Zsrrlle Zuolle
Inter fujss-ijk , Idjsrrijlr
\'\- .\lterno - \pcldoorn
\essclancle Yoor E]lrrrrr - Zer.cnhuizen
\birrnt Li-culgrrs - Cilonin.qcrr
Sccsing Pcrsoneei ( )rion Doetincherr

Dames 1

Topclivisie
\iihLris Tilcconr. Srrclosrr I)csro \sse n

l)hrtnrltlltcr L S \nrsrc.rLl,Lrn

:i, I in,, l,'1'r,,l.rl'.'l l),,rrrr r.

\'\' \ltcnro 2 .\ptlrioorn
I)risnrrt \\ orr \'( - \\ t , rr

\'\' L'trccht L rlecirt
iJil ilr rrnrrijn:rrrto.rt-.nl l)crrcIuntlr
Ill][ Chcnr lnnor. \-cluc]cs - Ciror.tingcr.r

Prir.r.rrr Donne hlrrs - Huizcn
E.c:rrc -\pollo E - Rolnc
S\-Dvnamo - ,\peldooln
SeesiflsPersonccl ()rion l)octrnchem

Heren 2

Trveede Divisie
RcnsrrrLrn- \irller brl llensr-, ouclc
I)cqlsrLs - Nijnrcgcn
Spring(r-rrlel Sct I P'6-i ( )()tlrtrlr.sulI
ll\ (- '-.1 lJrrrclrcr-n

s5\ 2 lJrrrnt.r eltl

5SS.l ll:rrnevclil
IlitÍilr'trl)cc Lnschctlc
.\Lrtor tn( )ot r7 )le bclJe I l)ir.rcn
'ltlccontbinrttie'\\ \'(-
\-\'FI - flerdcrrrljk
Stichtinq \\cbton T\- I - IIe nsclo
SeesingPersonccl ()rron l)oetincherr

Danrcs 2

Dcrde Divisie
l)cgusrrs J \ilntcqcn
\ .(..\: I Yulsst,r ..lri

SI.il,cr' -. l'.crbccii
Vo(-aSl .l - \rnhcnr
-l-rir os \\ iiclren
l).\:( ). Hensc.lo Clltl r

\'\' -\ltclno 1 .\pelcloom
\utolln()ort, Rcbclle - Dicren
Helcncàal \ilmegen
Gcr.nini Borculcr

\,rllr st-ii: T.r-b,,r''
Seesinq Personcel ( )rion Doetinche n-r

FIcren 3

Prornotield:rsse B
\\ S\ I \\ rrrn:r c lrl

\\ t r oc -l \\ cstt'rr oort
I)lslr \irrtL'rr
Vios Itcirlc I I..ctile
I]()\'()l ,\ulren
'[i rrnrrr llrrrLrlr,

Spetta Zclircnr
\\ IIl Stccncl.-rcn

I-rrbvcllor- Zcr en:rrr
D.\l(). IIenselo'(ilcl,
\\cr oc 3 \\ estclr oorr
SeesingPer:soneel ()rion Doetlnchcrr

Uitwedstrijd
mt Thuiswedstrijd

Aanuanqstijden:

Heren 7 Zaterdag 20.00 .aar

Damet 1 Zaterdag 79.00 aar
Heren 2 Zateilag 75.30 aur
Datnes 2 Zaterdag 15.)A aar
Heren 5 Zaterdag 7 ).A0 anr

24-09-16

01-10-16

08-10-16

15-10-16

16-10-16

22-10-16

26-10-16

29-10-16

€@ 30-10-16

05-11-16

12-11-16

srffi t:_il_re
19-11-16

23-11-16

26-11-16

03-12-16

10-12-16

€[t& 11_12_16

17 -12-16

11-01-17

gÍr#8, 15_01_17

21-01-17

28-01-17

04-02-17

05-02-17

11-02-17

2s-02-17

03-03-17

04-03-17

11-03-17

sqíir 12-03-17

19-03-17

25-03-17
gm26-03-17

01-04-17

08-04-17

22-04-16

Zrtttlt.q / ó. )0 rrrrr

ZottrLg 11.00 trtrt

SY I-ancl Taurus 1

Heren I

Dr:risma Dynamo 1

Ncssclanc'lc \1r;or: I.:lkaar ,

r-r' i\lterno 1

Àdrisie SSS 1

Inter R-rjsrvijk 1

TT Papendal

\.allei Vo1le1,ba1

\rC Zs,olle 1

Àbiant Lrr.curgus 1

Eredivisie

TT

Vallei

\rC Zv,,olle 1

\.\. Àlterno 1

Abiant

SV Laad Taurus 1

Nesselande

ÀRBO Rotterdam



Dqmes I

Nijhuis Tc1./Sudosa Desto 1

Heren 2 Dqmes 2

VoCaSa 3

ÀutovanOort/Rebel1e 2 Àutor-anC)ort/Rebe11e 1

Stichting \{rbton T\' 2 Vo11r-erijs 1

Haran.rl>ee 1

Irw' ikwilvanmijnautoaf.nl2

IRII Client Inn/\'cracles 1

\a'Alterno 2

\\'II{I Steenderen 1

D.VO. 1

Sparta Zelhem 1.

ikrvilr.anmiin autoaf .fll. 2

Heren 5

Pegasus 1

Tclccon-rbinatic/\\'\'C 1 Hevenclaal 1

Springendal Set-Up'65 1

Trivos 1

\\/ Utrecht 1 \Y Àlterno 4

Labr.eikx- 1

\\'s\/ 2

BVC'r3 1

P,romctiéklasse

Vios Eefde 2

SSS 3 Trivos 1 BOVO 3

SSS 2 D.VO. 1 Tornax 1

Harambee 1 \n'Àlterno ,1 Zelhem 7

\ rH 1 Gemini 1 1

Prima Donna I{aas 1

Ë,care Àpo11o 8 1

Niihuis Tel./Sudosa Desto
Phatmafilter US

Ecare B1

sv Dvnamo Apeldoorn Rensu,ouu, 1

1 \X/II{ Steenderen 1

Gemini 1

isl D.\io. 1

Pegasus 1

1

Prima Donna I(aas 1

2 ÀutovanOort/RcbeUe i

Telecombinatie/\\\rC 1

\\rH i
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