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Een nieuw Jaarl

n ieuwe outfits,

nieuwe ballen

Deze uitgave van de Orion Expres bereikt je vlak voor of na de

jaarwisseling. Daarom begin ik met je een gezond, sportief en

gelukkig 2OO4 toe te wensen. 2OO4 wordt in alle opzichten een

belangrijk jaar voor Orion. Er is veel werk te verzetten. En

daarvoor kunnen we ieders inzet goed gebruiken.

Het eerste Herenteam speelt er

al in. En ook Dames 1 loopt er
al een tijdje in rond. Afgelopen

zaterdag zag ik ook een eerste
jeugdteam (JB1) in het Orion

tenue spelen. En dat zag er
prima uit. Van collega-

bestuurslid Hennie van Haarlem

begreep ik dat er inmiddels

bestellingen gedaan zijn voor

een hele serie andere teams, In
het nieuwe jaar speelt een groot

deel van de vereniging dus in
nieuwe outfits. En dat was nodig

ook. De afgelopen jaren was er
om allerlei redenen een soort
wildgroei ontstaan van kleuren

en opdrukken op shirts en

broeken. Ik weet nog dat ik
voor het eerst op een

wedstrijdzaterdag in de hal

kwam en iemand mij moest

vertellen welk team nou

eigenlijk Orion was. Als we een

half jaar verder zijn, speelt

ORION EXPRES - december 2003

hopelijk iedereen in het al bijna
vertrouwde blauw met wit en

oranje.
Sommige teams hebben een

sponsor gevonden, andere

ontwikkelen gezamenlijk een

actie en verdienen zelf hun

outfits bij elkaar. Er zijn ook

teams die de aanschaf zelf
bekostigen.

BALLEN

Volgende stap is de aanschaf
van nieuwe ballen. In een blik-
semactie hebben jeugdleden

zich onder leiding van Hennie

WIM D]ELEN4AN

,,We kunnen ieders
inzet goed gebruiken"

van Haarlem en Maarten

Brinkhof ingespannen om wens-

en kerstkaarten te verkopen.

Zo stond er op zaterdag 6

december een marktkraam in de

hal, van waaruit de waar ver-
kocht werd. Het doel: de ver-
koop van in totaal 400 pakketjes

kaarten à 5 euro. Elke tien
verkochte pakjes leveren de

vereniging een trainingsbal voor

de jeugd op. Als we alles weten

te verkopen, hebben we er dus

in één klap 40 ballen bij, En die

kunnen we goed gebruiken.

Want van sommige van de

,,Ik weet nog dat ik voor het eerst op

een wedstrijdzaterdag in de hal kwam

en iemand mij moest vertellen welk

team nou eigenlijk Orion was"

COLUMN
VOORZITTER

2
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WIM DIELEMAN

'Het bestuur hoopt dat de samenwerking met Huévo de aanzet

vormt voor nog veel mooiere, en eigenlijk ook wel heel erg voor de

hand liggende ontwikkelingen'

ballen die we in gebrulk hebben, Die vordert gestaag en naar

hangen de 'lappen' er letterlijk wens. Zoals al eerder gemeld,

bij, Af en toe behoorlijk gënant onderzoekt een commissie van

ten opzichte van onze wijze mannen en vrouwen van

tegenstanders. Met een beetje Huevo en Orion de mogelijkhe-
goede wil van iedereen zijn we den voor een vergaande

in het nieuwe jaar ook van dat samenwerking, om te beginnen

probleem af. Die goede wil is onder de jeugd. Nu al lopen

nodig, omdat we nog niet alle teams, leden, trainers en

kaarten kwijt zijn, begeleiders hier en daar lekker

Bel Hennie van Haarlem even

als je een handje wilt helpen,

SAMENWERKING
Niet helemaal nieuw is de

samenv,,erking met Huévo (zie

ook e ders in deze uitgave).

door elkaar heen.

Het bestuur hoopt dat wat er nu

gebeurt, de aanzet vormt voor

nog veel mooiere, en eigenlijk
ook wel heel erg voor de hand

liggende ontwikkelingen.

VERENIGINGSGEVOEL
Je ziet, we hebben nogal wat
'onderhanden', En, om

misverstanden te voorkomen,
lang niet alles loopt even

vlekkeloos. Kijk maar naar wat

er gebeurt rond de dames 1 en

2 teams. Daar zijn respectieve-

Iijk de hulptrainer en beide

trainers gaan 'lopen'. Ze zullen

daar allemaal hun redenen voor
hebben (vooral financiële,

begrijp ik. Het is blijkbaar even

wennen aan de gedeelde

verantwoordelijkheid op dat
gebied), maar het getuigt in alle

opzichten van weinig
verenigingsgevoel als je je team
zo laat zitten halverwege een

seizoen. Uit een diep dal

komend, heeft een vereniging

als Orion behoefte aan mensen

die begrip kunnen opbrengen

voor de voorzichtigheid die het

bestuur betracht, en vertrouwen
in de gemaakte afspraken, ook
als is daar enig geduld voor
nodig. Niet aan mensen die

vooral het eigenbelang en de

eigen ambities laten prevaleren.

Dat kunnen we ons op dit
moment - letterlijk - even niet
permitteren,

Voor nu wens ik iedereen
nogmaals het beste voor het
nieuwe jaar, Laten we er met
z'n allen wat moois van
maken!

Koopavond bij Claus Sport

Zoals je vast wel weet, is Claus Sport één van de

gewaardeerde sponsors, zowel van de Stichting als van de

Vereniging Orion. Speciaal voor onze leden organiseert Claus

Sport in de bekende winkel aan de Adelaarstraat in het

Doetinchemse centrum op 4 februari a.s, een koopavond. Alle

Orion-leden en hun familie zijn van harte welkom op deze

avond en kunnen gebruik maken van bijzondere aanbiedingen

(tweede artikel voor de halve prijs bijvoorbeeld!). Iedereen

krijgt nog een persoonlijke uitnodiging van Claus Sport, maar

bij deze alvast het advies om 4 februari in de agenda te

noteren.

ORION EXPRES - december 2OO3
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BESTUURLIJK
Sa menwerking jeugd

Orion r Huévo'85
Tijdens de Iedenvergadering van 18 juni jl. stond als puntje 6 op de agenda:

Samenwerking met Huévo. Hoe het bestuur deze samenwerking zou willen

zien werd tijdens de vergadering toegelicht en de aanwezige leden stemden

ermee in dat er een werkgroep van leden van Huévo en Orion zou worden

samengesteld. Die werkgroep zou serieus gaan onderzoeken wat de

mogelijkheden zijn om de jeugd van beide verenigingen samen te voegen.

Aldus geschiedde.

Dinsdag 30 september hebben Hennie van nodige handvatten reiken om verder mee aan de

Haarlem en Hans Meijer (voorzitter Huevo' B5) slag te gaan.

gesproken over de voorbereiding van het overleg De leden die in deze werkgroepen de mouwen

van de werkgroepen van Orion en Huévo over het opstropen om te werken aan een gezonde,

samengaan van de beide jeugdafdelingen. gezellige en groeiende jeugdafdeling van Huévo en

Maandag 20 oktober volgde daarop een Orion samen zijn:
brainstormsessie met de leden die zitting hebben

in de werkgroepen. Tijdens deze sessie kwamen Voor de bestuurlijke zaken:
er heel veel punten naar voren waar aan gedacht Hennie van Haarlem (Orion)
moest worden en wat uitgezocht moet worden op Hans Meijer (voorzitter Huévo'85)
bestuurlijk gebied, maar natuurlijk ook op het Marion Meulman (penningmeester Huevo '85)
technische vlak. En als de lijnen allemaal een

beetje helder worden is het belangrijk dat dit goed Voor de technische zaken:
gecommuniceerd wordt. Daarop werden de Rob Buiting (jeugdcomm, Huevo '85)
aanwezigen opgesplitst in taakgroepen en met het Maarten Brinkhof (jeugdcomm, Orion)
nodige huiswerk op pad gestuurd, zodat tijdens de Paul Lowenthal (Orion)
volgende bijeenkomst de gevonden punten met al Kim Wolswijk (jeugdcomm. Huevo'85)
z'n voors en tegens tegen het licht gehouden

konden ,,vorden. Simon Steenstra, werkzaam bij Voor communicatie en overige zaken:
de NSF en volleybalbond, was tijdens deze 2e Kim Wolswijk (Huévo B5)

bljeenkomst aanwezig en kon ons, met zijn royaal Petra Snijder (Orion)

aanwezige ervaring op het gebied van fusies, de
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KORTE BERICHTEN VANUIT
.ALGEMENE ZAKEN'
Vanaf .lanuari hebben een aantal teams kledingsponsors gevonden.

Middels deze weg willen wij de bedrijven alvast hartelijk bedanken

hiervoor, mede namens de betrokken jeugdteams.

Het zijn :

' Licotec Daklicht BV te Duiven voor meisjes C1 én C2

' TVA Reclame en Communicatie voor jongens 81

VOLLEYBALSCHOOL SOU RCY

Vanaf januari zullen een aantal spelers uit de groep heren 415 7x in

de week gaan meetrainen bij de Volleybalschool Sourcy in Zieuwent.
De afgelopen maanden hebben uitgebreide contacten tussen Orion

en Sourcy er in geresulteerd dat dit mogelijk is. De jongensgroep

van Sourcy heeft vanaf januari tot de vakantie behoefte aan

aanvulling voor hun groep, omdat een dee ervan stage gaat lopen

bij divisie-verenigrngen. Voor Orron is dit een mooie gelegenheid om

eigen;ongens een derde training op een wat hoger niveau aan te
bieden, Het meetrainen gebeurt kosteloos en is zonder verdere
verp icht ng

BESTUURLIJK

Noteer het vast in uw agenda:

op woensdag 4 februari a.s.

wil CIaus Sport 20O0 een

Orion familie-koopavond
organiseren. Verdere informatie
hierover ontvangt u rn januari.

6 December j.l. heeft de jeugd-

commissie tijdens de thuiswed-
strijden in Rozengaarde (van 9
's morgens tot 9 's avonds)

kerstkaarten en wenskaarten
verkocht met als doel om van

de opbrengst ballen voor de
jeugd te kopen. Bij het sluiten
van de inleverdatum was het

resultaat nog niet bekend maar
hopelijk was dit een goede

mogelijkheid om de slechte

voorraad ballen weer wat aan te
vu llen I

Meestersstraat T6, 7001 HC Doetinchem, Tel 03T4 380069,
e - m a il a cte u r @ b u row ttte n b u rg, n l, we bs ite: www. b u row itte n b u rg, n I
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AB BEEN

Bezorgi ng Orion Expres

Nieuwe bezorgers
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit
jaar weer een aantal mutaties in

de groep der bezorgers.
Voor Nicolle Linnenbank heb ik
nog niemand benaderd. Ik vind
het zelf namelijk ook wel lekker
om af en toe door wijk 2 te
fietsen (en dan ook een O.E. te
bezorgen).
Daan van Haarlem stopte, maar
had meteen een vervanger n.l,
zus Marjolijn.
Jan Bosma (aktief achter de
schermen, jammer dat hij
gestopt is met flulten) wilde wijk
415 wel gaan bezorgen i,p,v.
Jeroen Winkelman,
Ook de fam. Wesselink zorgde
zelf voor een paar nieuwe be-
zorgers, Niek en René Derksen,
voor hun deel van wijk 6.
En tenslotte Dinie Kuiperij die
het deel van wijk 9 van
Hanneke Velthorst heeft
overgenomen,
Alle vertrekkenden hartelijk
dank voor het soms vele jaren
achtereen bezorgen van de
Expres.
Nieuwelingen hartelijk welkom.
Ik hoop dat jullie het, net als ik,
plezierig vinden om af en toe
door je wijk te fietsen (en
daarbij ook nog een doel te
hebben ).

Buitenleden en de Orion Expres
In de eerste Orion Expres van
dit nieuwe seizoen stond een
oproep naar de leden die van
buiten Doetinchem komen en
geen Orion Expres ontvangen,
zich te melden bij onderge-
teken de.
Reden voor deze oproep was dat
sommigen het begin van het

seizoen gemist hadden doordat
informatie hierover hen niet
bereikt had (stond vermeld in
O.E. nr 4)
Het aantal reactles daarop is nul
komma nul geweest.
De conclusie zou dus kunnen
zijn:
a. Dat iedereen de Orion Expres
ontva ngt.
b. Men vlndt het niet zo

belangrijk de Orion Expres te
ontva ngen.
c. De buitenleden hebben dit
bericht niet gelezen (en hun
ploeggenoten hebben hen er
ook niet op geattendeerd),
Het laatste is het meest
waarschijnlijk dus ben ik maar
eens in de ledenli;st gedoken
om een en ander te checken en
heb daarna bi.l de teams
afspraken gemaakt voor de
meeste buitenleden.

Het resultaat:
Totaal 54 buitenleden, als volgt
verdeeld over de vereniging:
H1, D1-2 36 buitenleden
Ontvangen allemaal de O.E. via
ma nage r/tra in er
Recreanten Tbuitenleden
Ontvangen de O.E. via Marijke
Menzo
Overigen 11 buitenleden
De meesten ontvangen nu de
O.E. via een teamgenoot.

Alleen bij de laatste groep zaten
nog wat witte vlekken zoals b.v.
verenigingsleden en nieuwe
leden. Ook die problemen zijn
grotendeels opgelost, Aan het
kleine restje wordt nog gewerkt,
zodat vanaf dit nr. 2, hoop ik,
ieder Orionlid/gezin een Orion
Expres ontvangt.

Interview met
jongens C2

Wij (meisjes Cl) hebben
Kimon, Niels, Matthijs,
Sjoerd, Robin, Frank, Kees
en MaÉijn geïnterviewd.

Deze jongens zitten in het C2

team van Orion en hun trainer
is Maarten Brinkhof. De jongens

zitten gemiddeld 3 jaar op

volleybal, de een al 5 jaar, de
ander voor het tweede jaar. De

reden dat de jongens deze

sport hebben gekozen, is dat ze

andere sporten niet leuk
vonden. Sommigen hebben
bijvoorbeeld op voetbal
gezeten, maar vonden het niet
leuk en probeerden het bij
volleybal. In de competitie gaat

het niet zo heel goed met de
jongens, want ze staan één na

laatste. Dat komt omdat ze niet
zo goed samenspelen en teveel
commentaar op elkaar hebben,
zeggen ze zelf. De jongens

trainen 1 keer per week in het
Rietveld, En meestal vinden ze

de trainingen van Maarten wel

leuk. Soms is de training erg
zwaar. Ook kan Maarten wel

eens boos worden, als de
jongens niet luisteren, Wij
dragen de pen over aan de
jongens van C2 en zij gaan de

meisjes van 82 interviewen, Wij
wensen de jongens heel veel

succes in de competitiell!ll I

Groetjes meisjes C1

M aa rten
Brin khof

tra in er
jongens C2
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CLUBACTIE

Prijsuitreiking verkopers loten Grote Clubactie

2003
Daar staan ze dan, de leden die

de meeste loten voor de Grote

Clubactie van Orion hebben

verkocht. Ze ziln allemaal

uitgenodigd op 15 november

2003 om een pri;s in ontvangst

te nemen als dank voor hun

inzet. De prijzen zijn net als

vorig jaar beschikbaar gesteld

door IJssalon Fri0l en dit jaar

konden Frank en Tania Stronks

gehoor geven aan onze urtno-

diging om bij de prijsuitreiking

aanwezig te zijn Ze genieten op

dit moment van een r,velverdien-

de winterstoD, n aar vonden het

heel leu k o- i:e KOmen,

l. naar r.: Luka, Eleonore, Mar.loli;n, Frederieke,
k en Tania Stronks. Midden; zus.;e van E sa

naar r: Jolijke, Anne en Jasper, Nret op de foto:

Elsa, Inge, Jet,

M a riska

VERRASSING
Bij het uitreiken van de eerste
prijs aan Luka Sw jtink had

Tania Stronks nog een zeer

euke verrassrng, Luka heeft een

u tnodiging gekregen om als de

salon weer open is (zie adver-

tentie voor de datum) een keer

te komen en dan zelf haar

ijscoupe klaar te maken! Dit
gebaar was ook voor de organr-

satie een aangename verras-

sing. We zijn ook zeer benieuwd

naar haar ervaring met het

ijsscheppen. Horen we dat nog

een keel Luka?

INZET
Bij een prijsuitrelking hoort
natuurli.lk een woord van dank.

Dit is gedaan door de

penningmeester Jos Pasman, die

duideli;k maakt dat hij zeer blij

Tanla Stronks reikte de eerste prijs

uit aan Luka Swiltink
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rs met de inzet van alle leden en

de aanwezige in het bijzonder.

Na enkele serieuze woorden,
waar iedereen met aandacht
naar luistert, is het tijd om de

cadeaubonnen voor een

Italiaans ijsje uit te delen.

Mariska was er niet op het

moment dat de foto's gemaakt

zt1n, ze heeft haar prijs nog wel

in ontvangst genomen.

IJSSALON FRIUL

Met deze korte bijeenkomst is
de Grote Clubactie feestelijk
afgesloten. We hopen dat
iedereen volgend jaar geniet

van het ijs dat ze met de

CLUBACTIE

Prijsu itreiking

iedereen staat aandachtig naar de serieuze woorden van Jos Pasman te
luisteren

bonnen kunnen kopen en dat we

voor het vo gende jaar weer op

een grote inzet bij de verkoop

van de loten kunnen rekenen.

We wiilen hierbij IJssalon Fri0l

nogmaals hartelijk danken voor
het beschikbaar stellen van de

cadeaubonnen.

Helaas is er dit jaar geen

grote(re) prijs gevallen op de

door Orion leden verkochte
loten, Alleen de loten met
eindci.lfer 20 hebben een pri.1s

van € 5,- gewonnen. Wie de

volledige trekkingslijst wil

weten, moet even kijken op

www.clubactie.nl.

Penningmeester Jos Pasman deelt de cadeaubonnen van ijssalon Fri0l uit

ORION EXPRES - december 2003 13
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Heren 5

Internationaal trainen
Goran Aleksov speelt bij

heren 1 en traint ons,

heren 5. Een buitenlandse

trainer kan soms wat

verwarring geven.

Aan het begin van het seizoen,

bijvoorbeeld, waren er wat
taalproblemen. Goran zei bij de

eerste training: "Let's spike". We

zeiden dat er geen Spike in ons

team zat, maar toen bleek dat
'spiken' aanvallen was.

PUSH.UPS
Gorans meest gebruikte woord

is misschien wel 'push-ups'.

"JUNGS!l!! This trenning
(training) so bad, KUHN! How

many push-ups? 10? Make it 251

ROETGUHR!!l That no push-up,

that is playing with your
girlfriendl Put ball under your

head !"
Zoals jullie hieruit misschien al

opmaken, heeft hij in ons team
veel nieuwe namen
geïntroduceerd : Martien (van

Martine??), Kuhn, Captain en

Roetguhr. De naam Diewert kan

hij nog steeds niet uitspreken.
Door de vele push-ups tijdens
de trainingen groeien we snel

uit onze shirts. We hebben nu -
gerekend vanaf het begin van

dit seizoen - al ons derde

HERENLIJN

"We zeiden dat er geen Spike in ons team zat,

maar toen bleek dat 'spiken' aanvallen was"

wedstr'rjdtenue. Maar dat kan

ook door de vele taarten komen
(bij een service onder het net
door - taart trakteren!).

ENTHOUSIAST
Met Goran hebben we naast

fanatieke trainingen ook veel lol,

Hij is zeer gedreven en brengt
zijn enthousiasme over op ons

team, Hij heeft pas weer iets

nieuws verzonnen : volleyballen
zonder bal. Vreemd, maar wel

erg leuk!

Als hij kan komt hij ook bij onze

wedstrijden kijken, Als het
moet, is hij onze chauffeun

Omdat hij 's avonds nog bij
heren 1 moet optreden, kan hij

helaas niet bij ons meespelen.

Desondanks komen we in de

competitie goed mee. We

hebben tot nu toe (begin

december) slechts een wedstrijd
verloren.
We spelen dit seizoen voor het

eerst in de seniorencompetitie,
Dat was in het begin wel

wennen: wat kunnen sommige
(oudere) herenteams lopen
'zeiken' tijdens een wedstrijd.
Gelukkig laten we ons daardoor
niet (meer) ber'nvloeden.

We zullen ons nog even

voorstellen:
Niek H., spelverdeler, is de
jongste van het stel en laat zich

lekker 'opfokken'.
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GORAN ALEKSOV: trainer heren 5

Sander, spe verde er en

analyticus, vecht zlch terug in

het team,
Koen, de 'd.ome', s een

voortreffel i; ke pa sse r/ loper.

Rutger, de afr,,,ezrge', vormt
met Koen een gerveldig duo.

Kwinten, captain en

diagonaalspeler, kan écht

risicovol serve ren (ook voor het

eigen team)

Chiel, forens, het boertje uit
Vethuizen', komt nu eindelijk op

zijn scooter ( passer/loper).

Mark, eveneens forens, beloopt
zijn positie op mid als een echte

ballroomdanser,

Wessel, staat nu steviger in

zijn nieuwe schoenen, maar

voelt zrch op mid nog niet thuis.
Martin, Ja, v/at is zi;n positie

eigenlijk, hi; is de redenaar in

het veld, dus appeltje-eitje'
(neem even de tijd voor een

goed gesprek en hij kan je alles

u itleggen ).
Sietse, doet geen vlieg kwaad,

durft zelfs de bal niet hard te
slaan, maar krijgt wel iedere

tegenstander op de knieën met
zijn onverwachte aanvallen.

Diewert, begint op mld steeds

slimmer te spelen en heeft
daarom nog tijd over om als

tolk/vertaler op te treden.
Niek D., passer/loper, ziet de

En dan nog een

gevleugelde

uitspraak van Goran:

"Slokkie?? (water

drinken) no slokkie

until we finish this!"

81 m2 soms nog iets te ruim en

kan de ballen binnen de 3m

slaan (aan eigen kant).
En dan hebben we ook nog een

coach: Theo. Hij kan heel goed

wedstrijdformulieren invullen,
schema's maken en de wedstrijd
evalueren (ook al willen wij
liever naar huis),

é.aA
%uJE

,'Wat kunnen sommige (oudere) herenteams lopen 'zeiken'tijdens een

wedstrijd. Gelukkig laten we ons daardoor niet (meer) beinvloeden"
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Uitwisseling met

TUB
BOCHOLT

Op zondag 28 december reisde
een flinke jeugdafvaardiging
van ORION naar het Duitse
Bocholt om de krachten te
meten met de jeugd van TUB
Bocholt.

Alle 7 teams, die naar de open
clubkampioenschappen gingen,

troffen elk een sterk team

tegenover zich. De A-, B-, en C-

jongens moesten kwalitatief hun
meerdere erkennen in hun

opponent, maar met name de A- en

B- jongens trokken zich enorm op

aan het niveau en speelden zeer
verdienstelijk. Ondanks het
aanvalsgeweld van de Duitsers
waren er diverse leuke rally's te
zien. Nuttig oefenwerk voor onze

boys. De C- jeugd was niet
opgewassen tegen de tegenstander,
al moet gezegd worden dat die ene

Duitse Jongen het grote verschil
maakte. Een geweldig talent, dat
met zi.1n sprongserve en linkshandi-
ge smashes eenvoudigweg te sterk
was voor onze defensie. Toch

wonnen wil de laatste set nipt met
15-13 ! |

Ook bij de meisles waren de duels
de moeite waard. Omdat de open
clubteams soms zi.1n samengesteld
uit verschillende teams was dit een
goede gelegenheid om aan elkaar te
wennen en opstellingen uit te
proberen. Bij de meisjes traden we

in alle categorieën aan en was het
van de A- tot de D-teams steeds
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L}
- en C jongens moesten hun meerdere erkennen

JEUGDLIJN

in hun opponent

gelijkwaardig. Leuk om te zien was

het dat ORION zich prima
presenteerde met de nieuwe outfit.
Bijna elk team kon het mooie shirt
al showenll Al met al was deze
(eerste) uitwisseling zeer de moeite
waard en voor herhaling vatbaar.

Bocholt heeft ruime mogelijkheden
om te trainen en het topsportbeleid
bij onze buren houdt daar onder
meer in dat de club over
accommodaties kan beschikken
zonder huur te betalen!l
De scholen stellen hun zaalruimte
beschikbaar! (vijf sporthallen). De

teams trainen er dan ook allemaal
drie keer per week en dat is binnen
de lijnen direct herkenbaar.
Het eerste team (met ex-Orionspe-

lers Frankie Kyncl en Dirk Giesing)
speelt in de tweede Bundesliga en

kent veel zelf-opgeleide
volleybailers.

1n Duitsland behoort Tub Bocholt bij
de ;eugd tot de top en strildt het bij
de nationa e kampioenschappen
mee om de hoogste plaatsen. Er

werden dan ook contacten gelegd

om ln de komende ti.ld vaker van

elkaar te leren, N'lisschien in de

zaal, maar missch en bij ons

beachtoernooi, want ook wordt er in

Bocholt stevig gebeacht. De club
beschikt over maar liefst 7

beachvo l l ey ba l vel den......

Bas Bloem

&*. .,-,m1-''.*ffiry
elkaar gewaagd
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SINTERKLAAS 2OO3

Al vele jaren verzorgt Orion aan het einde van het jaar een

Sinterklaas-actie. Zo bezoekt de Goedheiligman enkele

families al jaren achter elkaar. De vaste adressen zijn zo

trouw, dat er dit jaar niet eens geadverteerd hoefde te

worden.

De verzoeken stroomden bin-

nen, Grootste zorg dit jaar was

dan ook om het programma
passend te maken. De puzzel

om dit voor elkaar te krijgen
wordt steeds ingewikkelder met
alle schoolroosters en druk
bezette agenda's van een ieder.

BISSCHOPPELIJK PALEIS
Toch lukte dit ook nu wee; met
enkele noodtelefoontjes en

invalwerk. Sinterklaas trad op in
maar liefst 7 verschillende
uitvoeringen, Zo'n 20 Pieten

hielpen hem daarbij, evenals B

chauffeurs. In de eerste decem-

berweek werden veertig bezoe-

ken van een half uur afgelegd

tot tevredenheid van de

kindertjes en hun families, maar
zeker ook van de Klazen en hun

gevolg. Uiteraard wrijft onze

penningmeester zich in de

handen met de opbrengst van

deze actie. Het bestuur van

Orion wil alle leden (plus niet-
leden en ex-leden | !) hartelijk
bedanken voor hun bijdrage aan

de actie en met name

Antoinette en Ruud Hofland

noemen en roemen, Zij zagen

veertien dagen lang hun huis

omgetoverd in een

Bisschoppelijk Paleis. Zij

zorgden ervoor dat de logistiek
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uitstekend geregeld was en

dankzij het vakkundige
schminkwerk steeds prachtige

Pietjes op pad konden. Hun hele

huis was even niet van henzelf,

Bedankt Ruud en Antoinette l!

VOLDOENING
Hoewel zo'n actie een hele klus

blijkt te zijn overheerst ook dit
jaar de voldoening van alle

betrokkenen. En volgend jaar??

De commissie hoort graag of er
gegadigden zijn om in te stap-
pen. Melden bij Ruud Hofland of
Bas Bloem. We beloven jullie

veel leuke momenten!

Het huis van Ruud en Antoinette Hofland was even niet van hunzelf!
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INTERVIEWIN GESPREK MET AB BEEN

"Druk op scheidsrechters neemt toe"

Door Lambiek Knepflé Het is vijf voor twaalf in scheidsrechtersland. Het water staat

de scheidsrechterscoördinatoren Ab Been en Fons Behr tot
aan de lippen. In de Ieeftijd tussen de twintig en dertig jaar

is er helemaal geen scheidsrechter en tussen dertig en

veertig levert de club er maar twee.

DUBBEL PROBLEEM

,,Meer dan de helft van de

scheidsrechters ís ouder dan

vijftig jaar. En daar zit dan ook
nog de grootste groep fluiters
bij, die bereid zijn in het district
te fluiten. Als deze groep

verdwijnt, heb je een dubbel
probleem. Niet alleen voor de

eigen competitie. De vereniging
is verplicht fluiters te leveren

aan het district. Op straffe van

een geldboete," vat Ab Been het
probleem samen.

Het is daarom, dat Ab en Fons

een dringend beroep doen op
clubleden om zich te melden

voor de nieuwe cursus, ,,Niet

denken: laat anderen het maar
doen. Neem zelf het initiatief.
Niet aan de kant blijven staan

en de drenkeling laten verzuip-
en. Hoe meer scheidsrechters,
zoveel minder hoef je te worden

ingezet."
Op dit moment zijn er 24

scheidsrechters, terwijl de

vereniging evenveel teams in

het veld brengt. Dat heeft tot
gevolg, dat er steeds meer druk
op hen wordt gelegd. Ze moeten

soms wel twee of drie
wedstrijden op een dag fluiten,

,,Dan ga je de mensen te zwaar

belasten," zegt Ab, /,voor
sommigen is dat een reden om

de fluit in te leveren. Ik kan ze

geen ongelijk geven."

FLUITPROGRAMMA
De beide coördinatoren komen
m rimaal tweemaal per seizoen

bi.leen om het fluitprogramma
op papier te zetten. Heel

gezellig, maar het kost steeds
meer hoofdbrekens. Niet iedere

scheidsrechter is altijd
beschikbaar op zowel donderdag

ais zaterdag, -Je moet ook
re<ening houden met de code

','an de scheidsrechte; dat is de

k asse r',àërin ze mogen fluiten.
En zev'en scheidsrechters fluiten
bcv'e 'c en eenmaal in de twee

Om de Orionledèn te prikkelen Zich te laten inschrijven voor een scheidsrechterscursus hebben
Ab en Fons een aantal mogelijkheden op een rijtje gezet:

I

I

Speel je minstens drie jaar competitie, dan kun je de verkorte cursus volgen.

Als jeugdspeler kun je een jeugdfluitbewijs halen. Vier jongens hebben inmiddels dit
diploma op zak. Zij zorgen daarmee voor de nodige verlichting op zaterdag.

Oud-scheidsrechters kunnen de fluit weer aan de lippen zetten. Zi.; hoeven niet opnieuw

een cursus te volgen; ze krijgen een code toegewezen, gebaseerd op de code die ze

hadden toen ze stopten,

Nieuwe leden met een licentie worden persoonlijk benaderd of ze voor Orion willen fluiten.

En tot slot blijft er voor ieder de mogelijkheid om het diploma te halen door de normale

cursus van zes avonden te volgen,
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weken voor het district.
Ab Been: ,,Als zich genoeg

mensen melden, kunnen we in
samenspraak met
zusterverenigi ngen trachten de

cursus zo dicht mogelijk bij huis

te laten houden. Het liefst in

Doetinchem, Ik ga er toch

vanuit, dat er voldoende
potentie in de regio is om begin

van het jaar te starten met zo'n

man of twintig."
En, vraag het maar aan Ab

Been: fluiten is leuk, spannend

en vormt een regelrechte
uitdaging. ,,Let wel, niemand

wordt onder druk gezet om

steeds'hoger' te lluiten, Ieder
bepaalt voor zichzelf op welk
niveau hij of zij wil komen.

Ikzelf fluit ook niet in de

eredivisie, Dan zou ik zonder
meer afgaan."

IN GESPREK MET AB BEEN

SCH EIDSRECHTERSCU RSUS

Ab Been fluit al meer dan
twintig jaar voor Orion. ,,In het
begin was ik coach van Heren 7.

Ik volgde toen bij René Wiggers
een scheidsrechterscursus en

kwam vanaf 1982 aan het
fluiten. Dat vond ik zo leuk, dat
ik na korte tijd als vanzelf in de

scheidsrechterscom missie ben
gestapt."

Lachend vertelt hij hoe de club

medio jaren tachtig een briefje
van de Bond ontving. ,,De
inhoud kwam erop neer dat men

eigenlijk vond, dat een 'dove

scheidsrechter' niet kon. Wat

een onzin. Ik besloot me er
niets van aan te trekken en

gewoon door te gaan. Ik heb

nooit meer kritiek gehoord,"

zegt Ab nuchter.

Nou is Ab bepaald niet helemaal

doof. Wel moet hij het inmiddels
met twee gehoorapparaten

doen, ,,Als scheidsrechter gaat

het meer om wat je ziet, dan

dat je zo nodig alles moet
horen. 't Is zelfs makkelijker,
hoef ik niet te Iuisteren naar al

die opmerkingen van spelers,"
En daar is wel wat voor te
zeggen, Want ook Ab heeft
ervaren, dat de spelers er
vandaag de dag niet beleefder
op zijn geworden. ,,Maar van

echte agressiviteit merken we

bij het volleybal gelukkig nog

weinig. Het blijft bij wat
gemoppen En ik zit hoog en aan

m'n stoel hoeven ze niet te
komen, dan trek ik meteen de

rode kaart. Ik heb er gelukkig

maar éénmaal mee hoeven

dreigen."

HERENLIJN

De herenlijn beperkt zich in de berichtgeving tot het bekertoernooi

Het Orionteam, heren 3, lootte een uitwedstrijd tegen het Hengelose D.V.O., dat een klasse hoger
speelt ( Promotieklasse).
Onze jongens gingen soepel van start en kwamen onverwacht eenvoudig op een 0-2 voorsprong. Toen kwam

onze grootste tegenstander om de hoek kijken, nl. onze leeftijd: 1-2. In de vierde set kwam een geweldige

opleving. Was dit te danken aan de binnenkomst van onze reddende engel Erik de Vries? Hij stond met blote

voeten (schoenen vergeten!!) klaar om zijn bijdrage aan de vijfde set te leveren, Zijn teamgenoten dachten

er anders over en besloten de vierde set te winnen. De wijze waarop dit gebeurde was fantastischl Enkele

ongekende combinaties sloegen even zovele kraters in de D.V.O.-defensie! Wat een mooi slot! Met name

Marcel Klomps (met een dreun, die nog nagalmt in Hengelo) en Jaap Bakker (net niet geopereerd aan een

blindedarm) scoorden volop, Zo kon Erik de Vries zonder te douchen weer in zijn pak en bestudeert D.V.O.

nog steeds de videoband van deze bekerwedstrijd: 1-3, In januari bekert heren 3 verder tegen K.S.V.
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SPONSORNIEUWS

In gesprek met ratio druk-directeur Wilfried Holders

Ratio (is) Druk voor Orion

Wilfried Holders buigt zich over een deel van de

nieuwe Orion drukliln

gekregen, zodat het er voor het
publiek eromheen goed toeven

is. Als Orion zo doorgaat zit
Europees volleybal er wel in,"

PROTECT EYE ORION
Ratio Druk heeft heel lang De

Graafschap gesteund.,,Wij
waren daar het allereerste
businessclublid, Toch zijn we er
eind vorig jaar uitgestapt. Het

werd ons allemaal te groot, te
massaal. AIs er nog zes andere

drukkerijen deelnemen wordt de

spoeling vanzelfsprekend dun.

Reden voor ons om naar een

andere vorm van sponsoring om

te kijken."
Dat werd dus Protect Eye Orion,

"De sporthal
h eeft ee n prima

opkna pbeu rt
gekregen, zod

het er voor het
publiek goed

toeven is"

Door Lambiek Knepflé

Een sportief verleden heeft

hij zeker. Wielrennen,

voetbal, fitness. Maar de

volleybal heeft hij nooit

aangeraakt. Toch praat de

nieuwe SïO-partner Wilfried

Holders, eigenaar-directeu r

van Ratio Druk Doetinchem,

vol enthousiasme over

Protect Eye Orion.

,,ln de korte tijd dat we al het
drukwerk voor Orion verzorgen

en zodoende een kijkje kregen

achter de schermen, neem ik

mijn pet af voor de nieuwe

aanpak van de stichting. Ik denk

dat ze met hun samenwerking
en enthousiaste aanpak de club

er in korte ti.ld weer bovenop
hebben geholpen," zegt Holders,

,,Knap gedaan. Orion zit nu

goed ln elkaar."

Daarnaast bevalt het Holders

steeds beter met regelmaat op

de tribune te mogen zitten. ,,Ik
ken de spelregels al zo'n beetje
en ik zie de prestaties

toenemen. Bovendien heeft de

sporthal een prima opknapbeurt

ORION EXPRES - december 2OO3 23



ORION EXPRES

r

SPONSORNIEUWS

In gesprek met ratio druk-directeur Wilf ried Holders

,,AIs Protect Eye Orion

En dat kwam beide partijen heel

goed uit: de nieuw gestarte

stichting had grote behoefte aan

een goede presentatie naar

buiten. ,,Wij hebben aangebo-

den de hele druklijn voor de

stichting over te nemen. Met

gesloten beurs, Op die manier

hebben we ook zelf de kwaliteit
in handen, Heel prettig, want

tenslotte prijkt ook overal onze

naam op" zo redeneert Holders.

De nieuwe druklijn is héél

compleet: van consumptie-
bonnen tot toegangsbewijzen.
Van wedstrijdkalender tot
posters. En natuurlijk de Orion

Expres en de Mini Expres.

Holders: ,,Wij hebben daarbij

dankbaar gebruik kunnen

maken van door Loekie Raterink

aangeleverde ontwerpen. Vooral

de presentatiegids ziet er

uitstekend uit. Daar konden we

weinig aan verbeteren."

REGIOGEBONDEN
Het bedrijf Ratio Druk

Doetinchem is gevestigd aan het

Zaagmolenpad in Doetinchem.

er wel in"

Ratio biedt grafisch advies en

begeleiding, grafische vorm-
geving, drukwerk, digitaal
printen, voorraadbeheer en

promotieartikelen.,,Van
visitekaartje tot full color

bed rijfsbroch u res," vat Holders

zijn bedrijf samen. Hoewel Ratio

hoofdzakelijk regiogebonden

werkt, wordt ook werk geleverd

door heel Nederland. Zo

vervaardigt men alle drukwerk
voor een landelijk opererende

makelaarsketen.

,,De grafische industrie heeft

het op dit moment niet
makkelijk. Je kunt zeggen, dat

er teveel druktorens staan in
Nederland. Toch hebben de

kleinere bedrijven - wij werken

met tien mensen - nog het

minste last van deze overcapa-

citeit." Holders denkt dat dat
vooral komt, omdat Ratio Druk

door de jaren heen veel vaste

relaties heeft gekoesterd. ,,Als
er sprake is van wederzijds

vertrouwen, loopt men niet zo

gauw naar een ander," besluit

Wilfried Holders.

zo doorgaat , zat Europees volleybal

WILFRIED HOLDERS

,,Als er sprake is

van wederzijds

vettrouwen,

loopt men niet

zo gauw naar

een ander"
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Contri b utie se izoen 2003 -2004

1, Tijdstip van betaling
Per 1 cktober: Hele jaar of het eerste halfjaar:

Per 1 feDruari: Tweede halfjaar.

2. Geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een

lid wordt aan de hand van zijnlhaar geboortedatum

bepaald en blijft gedurende het gehele seizoen

ongewijzigd.

3. Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2003-2004 is

gelijk aan die van het vorige seizoen en bedraagt:

Senioren geboren voor 1-10-1985: Euro 175,- 7. Beëindiging Iidmaatschap
A/B jeugd geboren op of na i-10-1985: Euro 145,-
ClDlË./F jeugd geb op of na 1-10-1989: Euro 102,-
Recreanten: Euro 118,-
Bovenstaande indeling is gekoppeld aan de leeftijds-
indeling van de bond, De clubcontributie wordt voor
een heel jaar of een half jaar vooruitbetaald.

4. Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2003-2004
bedraagt:

Senioren geboren voor 1-10-1985: Euro 31,-
A/BlC jeugd geboren op of na 1-10-1985: Euro 24,-
DIEIF jeugd geboren op of na 1-10-1991: Euro 17,-

Senioren

Alle jeugd

Recrea nten :

Vere n ig ingsleden :

Euro 16,-

Euro 16,-

Bondscontributie wordt voor een heel jaar of een half
jaar vooruitbetaald en is tegelijk met de

clubcontributie verschuldigd.

5. Betaling
Op bankrekeningnummer 93,60.37.318 ten name

van volleybalvereniging Orion bij de Fortisbank te
Doetinchem, Degenen die de vereniging niet
gemachtigd hebben tot automatische incassq
ontvangen een acceptgiro voor de
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contributiebetaling. Per acceptgiro wordt Euro 0,50 in

rekening gebracht. Bij een aanmaning wordt per keer

Euro 2,50 in rekening gebracht.

6. Uitzonderingen
Bij blessures of zwangerschap kan met toestemming
van het bestuur vrijstelling van clubcontributie
worden verkregen wanneer men langer dan 3 maan-

den niet kan volleyballen. Daarvoor kunt U vooraf
een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur,
Voor bondscontributie kan geen vrijstelling worden

verkregen.

Beëindiging kan op ieder moment. Dit kan alleen

schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadmini-
stratie. Restitutie van clubcontributie vindt plaats per

kwartaal, Bondscontributie kan niet worden
gerestitueerd.

8. Nieuw lidmaatschap
Inschrijving kan op ieder moment vía een inschrijf-
formulier en kost:

Euro 10,-

Recreanten É.uro 7 ,-
De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de

contributie,

9. Ledenadministratie
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
Ruud Hofland,
Einthovenlaan L7,
7002 HE Doetinchem
Telefoon 0314-333209

Tijdens zijn afwezigheíd kunt U ook contact opnemen

met de penningmeester.
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ad ressen

Handige namen en

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijdsecreta riaat

Acties/Algemene zaken

Jeugdlijn
PR en communicatie

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

te|.323935
email : wimdieleman@tva-reclame. nl

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

te1.345363
email : j.emaus@hetnet. n

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

te|.341528
email : jpasman@xs4all. nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

tel. 326184
email : roheme@planet.nl
Bert Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

lel. 344649 mobiel: 06-10942645
email : bert.snippe@hetnet. nl

Bas Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

tel.341BB5
email : Bas. bloem@planet.nl
Henk Bazen

Pr. Alexanderstraat 122
7009 Al Doetinchem

te1.325982

email : hbazen@xs4all.nl

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 HE Doetinchem

te|.341589
email : h.haarlem@wxs.nl
Maarten Brinkhof Tel. 378264
Annemieke van Ipenburg
email : avanipenburg@hotmail.com

BESTUURLIJK

Op deze pagina vind je de

namen en adressen van de

bestuursleden van

volleybalvereniging Orion. Als je

vragen/ opmerkingen,

suggesties of ideeën hebt,

bedenk dan eerst bij wie je het

best terecht kunt. Dat bespaart

het bestuur een heleboel tijd en

geregel en jij kunt eerder een

antwoord verwachten.
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