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ORION EXPRES

De juiste persoon
op de juiste plek

In organisaties vrij normaal, bij sportverenigingen - om heel

begrijpelijk redenen - een stuk lastiger. Toch is het zinnig om

te proberen voor Orion een heus organogram op te stellen:

een overzicht van functies binnen de vereniging met bijbehe

rende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,

We zijn er, als vervolg op de

ontwikkeling van het beleids-
plan, druk mee bezig. Eigenlijk
is het meer een soort inventari-
satie van wat er nu al door al-
Ierlei mensen binnen de vereni-
ging wordt gedaan. De bezig-
heden en taken zijn schier ein-
deloos en variëren van 'wie doet
er op zaterdagochtend eigenlijk
de kast in Rozengaarde open?'
tot 'wie gaat er naar de verga-
dering van de regio?' en 'wie
stelt er eigenlijk vast wat wij
van iets vinden?'
Uitgangspunt is steeds: wie is
op welke plek nodig? Uiteindelijk
willen we, los van concrete na-
men en personen, komen tot
een schema dat duidelijk maakt
welke functies we allemaal moe-
ten invullen om alles vlekkeloos
te laten verlopen. En dan liefst
ook nog zonder onderlinge ver-
warring over wie wat moet
doen. Tijdens de discussie in het
bestuur hierover valt natuurlijk
al gauw op dat dezelfde perso-

nen meer functies uitvoeren.
Daarmee vertelt ik niets nieuws,
maar voor alle duidelijkheid:
daar willen we dus vanaf. In het
meest ideale geval hebben we
dadelijk één persoon voor één

functie op basis van duidelijk
omschreven taken. Met andere
woorden: de juiste persoon op

de juiste plek. En als het even

kan, moet die persoon zich daar
heel plezierig bij voelen.

ANDERS
Ik weet het, de praktijk is an-
ders. En de werkelijkheid een

stuk weerbarstiger. Op dit mo-
ment lopen functies, taken, ver-
antwoordelijkheden en bevoegd-
heden op sommige plaatsen in

de organisatie nogal door elkaar,

Met als gevolg overbelasting en

het grote risico dat iemand er
op een bepaald moment het
bijltje bij neergooit. En dat na-

tuurlijk altijd op een zeer onge-
legen moment, Lossen we dat

COLUMN
VOORZITÏER

@*

WIM DIELEMAN "Eén persoon

voor één functie op basis van

duidelijk omschreven taken"

In de agenda de

datum voor de

eerstvolgende

ledenvergadering

al genoteerd?

op door een organogram vast te
stellen? Nee, maar we krijgen
wel heel goed zicht op wat we

aan vri;willigers voor welke
functies nodig hebben, Dat
maakt het voor het bestuur een

stuk eenvoudiger om gericht
mensen te vragen een goed

omschreven taak binnen de

vereniging uit te voeren.

Waarom doen we dit? Onlangs
zag ik een reportage op tv (ik
meen in NOVA), waarin een

ORION EXPRES - februari 2OO4
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WIM DIELEMAN "We willen komen tot een schema dat duidelijk maakt welke

functies we allemaal moeten invullen om alles vlekkeloos te laten verlopen"

sportvereniging kinderen buiten

de verenig ng zette, waarvan de

ouders lveigerden op een oÍ an-

dere manier bij te dragen aan

het reilen en zeilen van de vere-
niging (buiten het betalen van

de contributie van zoon- of
dochterlief ). Het speelde alle-

maal in Den Haag, geloof ik. En

dat is gelukkig (nog?) een eind

weg. Orion wil proberen het

anders te doen, maar de proble-

matlek die speelt, is natuurlijk
dezelfde: een schrijnend gebrek

aan kader en vrijwilligers. U

hoort nog van ons (klinkt drei-

gend, maar is heel vriendelijk
bedoeld, hoor. We houden u

gewoon op de hoogte).

LEUK

Ook leuk is dat we u misschien

de volgende keer in Orion

Expres definitief de komst van

een heuse verenigingssponsor
kunnen melden, We praten met
een partij die ger'nteresseerd is

in Orion en die ons ziet als een

'mogelijkheid' om zijn naam on-

der een breder publiek bekend

te maken, Natuurlijk zijn we

daar heel blij mee, want het

biedt ons weer wat meer moge-

lijkheden om de zaken verder
uit te bouwen. Zo zijn we in het
kader van het organogram (daar

heb je 'em weer) en van de sa-

menwerking met Huévo bezig

met de invulling van de tech-
nische coördinatie. We willen

weer toe naar goede, gedegen,

doorgaande opleidingslijnen
binnen de vereniging. Daar

zullen we op moeten investeren.
Dat dat misschien al kan met
ingang van het komend seizoen

zou geweldig zijn. Ook daarover
houden we u op de hoogte.

ADVERTEERDERS IN DE ORION EXPRES

Voor de Orion Expres is dit het eerste nummer wn 2004. De advertentieovereenkomsten zijn in
principe ook voor een kalenderjaar, wat betekent dat er met ingang van dit nummer het een en

ander is veranderd aan de advertenties. Enkele ondernemingen hebben besloten niet verder te gaan

met het adverteren in de Orion Expres. Gelukkig is het merendeel gebleven en hebben we weer
andere bedrijven bereid gevonden onze vereniging op deze manier te ondersteunen.

Met ingang van het seizoen 2003-2004 zijn er al twee nieuwe advertenties bijgekomen, te weten
P,F.M. Timmers, wijnimporteur en Buro Wittenburg BV.

Daar zijn in 2004 de volgende bijgekomen:
Rebo De Zekerheid Assurantiën, SMU Design, Counter Bos, Service Centrum Doetinchem,
en Car Wash De Achterhoek.

Daarnaast hebben B bestaande adverteerders hun advertentie aangepast om te proberen op deze

wijze hun bedrijf of product nog beter onder ieders aandacht te brengen. Laten we hopen dat ze

hiermee succes hebben.

Wij blijven natuurlijk op zoek naar meer nieuwe adverteerders. Ken je een zaak waarvan je denkt,
zou dat niet lets voor Orion zijn, bel dit dan door De afspraken worden dan centraal gemaakt en als
jouw tip tot een overeenkomst leidt, is er eenmalig 5olo van het advertentietarief voor joul Dus hoe
groter de advertentie, hoe groter de beloning. Maar wie het kleine niet eert.......

Je kunt dit doorgeven aan: Rensje van Haarlem, telefoon 0314-341589

ORION EXPRES - februari 2004
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Datum

Aa nva ng

Locatie

Agenda ledenvergadering Orion
24 maart 2004
20.00 uur
Sazaha I

Opening en mededeling
Verslag Iedenvergadering 18 juni 2003
Financieel verslag seizoen 2002-2003
Verslag kascommissie/verkiezing nieuwe kascommissie
Convenant stichting/vereniging
Voortgang samenwerking Orion/Huevo
Ontslag en herbenoeming nieuwe bestuursleden
Henk Bazen heeft te kennen gegeven het volgend seizoen niet meer beschikbaar te zijn.
Kandidaten voor de vrijgekomen vacature (wedstrijdsecretariaat) kunnen zich melden bij de

voorzitter,
Regeling automatische incasso contributies
Rondvraag en sluiting

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

VRIENDENCLUB DAMES ORION

Naast de vermelding van de

teamsponsors van dames 1,

hebben de begeleiding en de

dames het plan opgevat een

vriendenclub op te richten. In de

Orion Expres van oktober 2003

heeft daarover een uitgebreid
artikel gestaan.

Jammer genoeg is de ruggen-

steun achterwege gebleven en

hebben zich maar 4 vrienden
aangemeld,

Wij geven de moed niet op en

vragen nogmaals de aandacht,

want tenslotte is dames t het

vlaggenschip van de vereniging
en een ruggensteuntje van een

of meerdere vrienden kunnen

wij goed gebru iken.

U kunt zich aanmelden door de

bon in te vullen en in te leveren

bij Ruud Hofland. Opsturen mag

natuurlijk ook, naar Ruud

Hofland, Einthovenlaan 77, 7002

HE Doetinchem, Heeft u vrcgen

of wilt u zich telefonisch aanmel-

den? Bel 0314 - 333209
Help ons mee onze vriendenclub
uit te breiden en dan staat straks

uw naam ook bij dit rijtje!l

VRIENDENCLUB DAMES ORION

Graag word ik lid van de VRIENDENCLUB DAMES ORION,
ook wel genoemd de Club van Honderd.

Postcode :............... PIaats:..

Voor het seizoen 200312004 stort ik ................, euro

op gironummer 1191678 t.n.v. R. Hofland te Doetinchem

Datum . Plaats

Handtekening ..............

Onze vrienden tot nu toe:
. Hans van de Hamer
. Rijwielhandel Slotboom,

Hengelo (Gld)
. T.T.V.P.P. (oftewel Vrienden

van Tjitske Punter)
. Ruud en Antolnette Hofland

ORION EXPRES - februari 2OO4 5
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In het kader van de voorgenomen fusie tussen de jeugdafde
Iingen van Huévo '85 en Orion zijn alle vrijwiltigers van beide
verenigingen uitgenodigd op vrijdagavond 30 januari jl. om
onder het genot van een hapje en een drankje te praten over
de samenwerking met betrekking tot de jeugd van beide
verenigingen. De commissieleden willen van hen weten of zij
(volgens hen) op de goede weg zitten en of er aanpassingen
gewenst zijn.

BESTUURLIJK

Voortgang FUSIE
jeugdafdelingen HUEVO '85 ORION

We zijn er nog

niet, maar we

op deziln

De aanwezigen werden onthaald
op koffie en cake, gebakken

door Kim, waarna de voorzitter
van Huévo, Hans Meijer; de

avond opende met een presen-

tatie omtrent de fusie.

De uitgangspunten voor de

samenwerking zijn:
. de jeugd moet blijven

volleyba llen
. een gezamenlijke jeugd -

afdeling moet meerwaarde

opleveren
r gelijkwaardigheid van

moederveren ig ingen
. instemming van leden-

vergaderi ng

. jongste jeugd speelt/
traint dichtbij huis

TAKEN

Hans stelde de mensen die zit-
ting hebben in de werkgroep
voor en lichtte toe wat ieders

taak is binnen de deelgroepen

bestuurlijk, technisch en com-

municatie.
De commissie streeft ernaar zich

te houden aan een tijdpad: in

oktober 2003 is de werkgroep
gestart en zi;n de eerste combi-

natieteams begonnen aan de

competitie, begin februari is er

een overleg geweest met de

Nevobo, hierop volgen mogelijke
aanpassingen in het plan van

aanpak. De essenties moeten

maart 2004 gereed zi1n, zodal
aansluitend het uiteindelijke
plan in de ledenvergaderrng van

beide veren ig ingen gepresen-

teerd kan worden en de leden

-;-rl:"1::::r'

blijven volleyballen

goede weg

zich hierover uit kunnen spreken.

BETROKKENHEID
De avond werd bezocht door ca,

25 leden van beide verenigin-
gen. Het was goed elkaar eens

de hand te schudden en van

gedachten te wisselen over de

plannen. De presentatie riep de

nodige vragen en opmerkingen
op en dat gaf tevens de betrok-
kenheid van de aanwezigen bij

het jeugdvolleybal en de ont-
wikkelingen weer.

:ai.:tit,]::.4.

De jeugd

ORION EXPRES - februari 2OO4
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Jongens

OPEN CLU BKAM PIOENSCHAPPEN

Zaterdag 3 januari stonden we

om 7.30 uur klaar bij McDonalds

om te vertrekken naar Losser.

Daar aangekomen reed de vader

van Ruben verkeerd. We reden

op een hofje een rondje en alle

auto's reden erachteraan. Dat

was een mooi gezicht. Nadat we

de auto hadden geparkeerd

kwam Liset, onze trainster

erachter dat we de ballen waren

vergeten. We hebben toen

ballen geleend van de

plaatselijke volleybalclub.

We waren met acht man, we

hadden Sjoerd en Kai geleend

van de C1, de rest speelt in de

B1. Na genoeg ingespeeld te
hebben met slechte afgesleten

ballen, begonnen we de

wedstrijd tegen Set-up. Helaas

verloren we behoorlijk, eerst
dachten we dat we slecht

waren, maar het lag aan de

tegenstander. Die was gewoon

te goedl We kregen vet aan de

broek, De volgende rivaal was

Zwolle. Makkie, we wonnen de

wedstrijd met setstanden als

25-3 en 25- B (Echt waar!). De

coaches blij, de spelers happy

en het bier smaakte goedl! En

er zat een losse Kitkat Chunky

in de automaat, helaas was die

niet aan ons besteed, De

volgende match was tegen

Sparta. We wisten na de eerste

setwinst al dat we doorgingen

"De tegenstander was gewoon te

goed. We kregen vet aan de broek!"

naar de kruisfinale. En zo kwam

het dat we een boer'nclupje als

Sparta gingen onderschatten en

verloren we de set: 1-1, Het

kwam natuurlijk ook omdat
Casper en Ralf op de bank

zaten. We gingen naar de

volgende ronde! We moesten

tegen de thuisclub spelen

Volley'68 uit Losser. De eerste

set ging niet zo lekker, we

speelden behoorlijk slecht maar
er was een lekker sfeertje, We

verloren de eerste set, zoals

verwacht. De tweede set ging

veel beter, we stonden achter
met 12-7 en toen kwam Ralf. Hij

serveerde te gek en Casper was

een ster bij het net. Ralf had

geen een keer fout geserveerd

en we kwamen terug in de

wedstrijd. De tegenpartij raakte

in paniek en had twee time-outs
nodig om te herstellen. Onze

voorsprong , 12-74, ging helaas

verloren en toen was het
gebeurd. We gingen weer naar

huis, maar hebben veel geleerd

en een leuke dag gehad. We

willen de coaches Liset lansen
en Eric Sloot en de chauffeurs
bedan ken.

- Gerben, Ralf, Luuk, Rene en
Rub

ORION EXPRES - februari 2004



ORION EXPRES

OPEN CLUBKAM PIOENSCHAPPEN

Meisjes D
door naar

L/2 fi nale!

Het meisjes D

team met
coach Hennie

van Haarlem

Omdat meisjes D in eerste

instantie niet was opgegeven,

maar nog mee kon doen

omdat de Bond nog voor één

team een plekje over had,

moesten deze meiden

helemaal naar Heiloo in de

buurt van Alkmaar.

Spelen op een "D"-veld is toch

iets aparts. Een aantal

speelsters speelt in de

competitie al op C-niveau en

moest nu weer terug naar 4

tegen 4 op een veld van 6 bij 6
meter. Dit betekent een

compleet ander spelletje, Verder

werd het spelsysteem aangepast

aan wat men kent uit de

toernooien in Keppel waardoor

de verdediging beter staat.

In Heiloo lieten de meiden zien

dat het terecht was om in te
schrijven. Was tijdens de

uitwisseling met Bocholt al te
zien dat, na een aantal extra

trainingen, het team aardig op

de rit stond, in Heiloo groeiden

ze naar een niveau dat nog

beter was dan ik zelf had

gedacht als coach.

Was de eerste set nog een

kwestie van wennen aan de

zaal, de afmetingen van het veld

en andere ballen dan waarmee
getraind was, vanaf de 2e set
werd er niets meer verloren.
Na overwinningen op Madjoe

Enhuizen, Dros Alterno (de

grote favoriet), VCH Hoofddorp

en VCV Veenendaal was de

eerste plaats, en plaatsing voor

de volgende ronde, een feit.

Voor deze knappe prestatie

zorgden Dirkje Berendsen,

Marjolijn van Haarlem, Moniek

Jansen, Anne van de Riet,

Maureen Ros en llse Bloem.

Vooral deze laatste 2 verdienen
een extra compliment voor hun

enthousiasme de hele dag,

ondanks het feit dat ze maar 1

setje hebben gespeeld.

Wanneer u dit leest zijn

ondertussen al weer een aantal
extra trainingen afgewerkt om

op 28 februari zo optimaal
mogelijk voor de dag te komen.

Twee dingen zijn zeker: het
niveau van de tegenstanders in

de 7z finale zal heel hoog zijn en

we hoeven nu niet meer zover

te reizen, we moeten namelijk
naar Arnhem. Daar spelen de 16

sterkste D-ploegen uit
Nederland om B finaleplaatsen
in aprill

Hennie van Haarlem

ORION EXPRES - februari 2OO4 11
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Bekersucces heren 3

In de vorige orion Expres werd melding gemaakt van de bekersuc-

cessen van het derde herenteam. Welnu, het avontuur gaat verdel
want ook KSV ging ten onder. Het liep niet zo eenvoudig, eerst

moest een 2-0 achterstand worden weggewerkt. Dat lukte, mede

door de geweldige aanmoedigingen van dames 3, De 3-2 winst

brengt heren 3 een ronde verder en wel tegen Vollverijs uit rerborg.

Zij spelen een klasse hoger (promotieklasse), maar Orion zal laten

zien dat het de nodige ervaring heeft en graag de finale wil halen.

H EREN LIJ N

"Er wordt

zeker gekeken

naa r door-

stroom moge-In de competitie (heren 1D)

verloopt het voor dit team even-
eens naar wens, hoewel kleine
lichamelijke ongemakjes af en

toe de kop op steken, De gewel-

dig brede selectie (13 man)
staat echter garant voor vol-
doende kwaliteit bij elk duel.
Het 's-Heerenbergse Smash '68

deelt met Orion 3 de eerste
plaats, zodat het onderlinge
duel in maart erg belangrijk
wordt. Saillant detail, Smash'68
wordt getraind door Goran

Aleksov.. . De beslissing kan wel

eens op de laatste competitie-
dag vallen.

HEREN 4

Heren 4 van trainer/coach Rob

Buiting staat in de derde klasse
j op een verdienstelijke derde/-
vierde plek. Dijkman/WSV be-

schikt over meer ervaring en

leidt hier soeverein. Een ideale
competitie voor onze boys om
zich te meten met geroutineerde
spelers.

HEREN 5
Met heren 5 (derde klasse K)

verloopt het eveneens soepel,

Het team van de eerder ge-

noemde Goran en coach Theo
Hugen heeft weliswaar achter-
stand op koploper Sparta, maar
de tweede plek biedt uitzicht op
promotiewedstrijden. Een inte-
ressant en zwaar slot voor deze
jongens en tevens een mooie,
sportieve uitdaging I

HEREN 6 EN 7
In de vierde klasse L, waarin
zowel heren 6 als 7 uitkomen,
staat het zesde team op een

zevende plaats en vinden we

het zevende team terug op een

derde plek. Bij heren 6 is het af
en toe wat krap in de personele

bezetting, toch slaat het team
zich er behoorlijk doorheen. Met

zoveel routine moet dat ook
ku n nen.

Al met al draait de herenlijn
gesmeerd en wordt al stiekem
vooruitgekeken naar het
volgende seizoen. Voorlopig zijn
er nog wat prijzen te winnen en

daar zullen de teams zich volle-
dig voor inzetten,
In de komende weken volgen er
diverse gesprekken met trainers

lijkheden voor

jeugd"de

en coaches en ook met spelers,
Dit zal dan gaan over de

plannen voor het komende jaar.

Wat zijn de wensen,

verwachtingen enz./ enz. Over
de teamindelingen is het nog te
vroeg om wat te vertellen, maar
er wordt zeker gekeken naar
doorstroommogelijkheden voor
de jeugd. Belangrijk is dan op

welk niveau we teams hebben
spelen en of dat niveau past bij
de kwaliteiten en ambities van

de spelers. Ook het sociale
gedeelte wordt niet vergeten.
Een ingewikkelde puzzel. Wordt
vervolgd.

-Bas Bloem,

coördinator herenlijn_
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Even voorstellen.rrrr.,,,

Drie teams zijn er in geslaagd om een teamsponsor te

vinden voor hun nieuwe kleding.

Het zijn meisjes Cl én C2 met LICOTEC BV en jongens

B1 met TVA! 
-

TWEE NIEUWE TEAMSPONSORS!

a ,**

Gq

I

Licotec Daklicht BV

Licotec is gespecialiseerd in het

technisch ontwerpen en uitvoer-
en van lichtstraten en transpa-
rante overkappingen in glas en

kunststof. De slagvaardige on-

l

Meisjes C2 in hun nieuwe out-fit

derneming beschikt over de er-
varing, de kennis en de facilitei-
ten om zowel architectonisch
gecompliceerde als relatief een-

voudige projecten uit te voeren.

Ook meisjes
shirts

Ook het compleet leveren, in-

stalleren en aansluiten van

rook- en warmteafvoeri nstalla-

ties behoort tot de mogelijkhe-
den. Hierbr; speelt de omvang

van de projecten geen enkele

rol, want Licotec levert altijd
vakmanschap op niveau.

Een fraai voorbeeld in

Doetinchen^ rs de fraaie over-
kapping van het Atrium 2000

aan de Kennedylaan. Licotec is
gevestigd in Duiven en wil je
het bedrijf opzoeken op inter-
net, surf dan naar :

www.licotec.nl

Cl dragen Licotec-
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TEAMSPONSORS

RECLAME & cour'ruNICATIE

Het bedrijf geeft elke

dag concreet inhoud

aan, wat het noemt

'geïntegreerde

communicatie'

I

tva ! reclame & ttnlcommunicatie
tva! reclame & communicatie is

een ambitieus, ROTA-erkend

reclame- en communicatie-
bureau. Met 21 medewerkers
geeft het bedrijf elke dag con-

creet inhoud aan, wat het noemt
'ger'ntegreerde communicatie'.
Mooi woord voor de naadloze,

onderlinge afstemming van mar-

ketingdoelstel lingen, beschik-

baar budget en effectieve com-

municatiemiddelen en instrum-
enten. Het doel: optimalisering
van het rendement op uw inves-

tering in marketingcommunica-
tie. De inzet: de groei van uw

organisatie. In kwaliteit, in

omzet, in rendement. tva! is

binnen Orion al bekend als éen

van de toppartners van heren 1.

De trotse jongens B1§rË'
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Interview met Meisjes B3

Door Jongens C2

Robin, Kees, Wouter, Dirk,

Matthijs, Martijn, Niels en

Frank hebben meisjes 83

geïnterviewd.

Aan het gesprek was te

merken dat ze wat meer

mogen oefenen in het

contact leggen met

meisjes. De rode koppen

waren duidelijk te zien,

zeker die van Frank,

terwijl hij van tevoren wel

de meeste praatjes had.

Aan het gesprek was te merke
mogen oefenen in het contact

n dat ze wat meer
leggen met meisjes

Waarom zijn jullie op
volleybal gegaan?
Wij zijn op volleybal gegaan

omdat het ons een leuke sport
leek en omdat vriendinnen er op

zaten.

Wat vinden jullie van jullie
eigen team?
Lachuh, leuk, cool en

sportief !l!!!!lM l

Wat zijn jullie zwakke
punten?
De warming-up, het inspelen en

we ouwehoeren te veel!

Wat zijn jullie sterke pun-
ten?
We zijn een echt team. We pro-

beren er met z'n allen wat van

te maken en we helpen elkaar
als dat nodig is, We hebben
bijna nooit ruzie en anders is

het toch weer snel over.

Wat vinden jullie van jullie
trainster Paulien Zoethout?
Leuk, relaxed, maar ze mag

eigenlijk wel strenger zi1n.

Wat is jullie yell?
LET'S DO IT!t!!|!t!t t!t ||!tl

Hebben jullie al verkering?
Nee, niemand van ons.(?)

lvlet deze laatste vraag kunnen
de ;ongens nog het meeste.
Vanaf nu zullen ze elke
wedstri;ddag van B3 op de

tribune aanwezig zijn en zich

laten horen. IVisschien maken ze

nog een kans, wie weet.

ORION EXPRES - februari 2004 t7
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Dames houden zich staande in de

UIT DE RECREANTENLIJN

"We hebben een set gewonnen!"

recrea ntencom petitie

Zoals jullie al eerder hebben
kunnen lezen, moesten we de

eerste keer in Veldhoek genoe-

gen nemen met maar een paar
gewonnen sets. De tweede keer
verging het ons niet veel beter,

Al begonnen we heel positief en

optimistisch, we verloren toch
erg veel sets,

Ook de competitie in Wehl gaat
ons niet zo makkelijk af, De

eerste keer konden we het nog

verkopen als zi.lnde onwennig-
heid, maar de 3e keer kon dat
natuurlijk niet, We kregen ook
een complimentje van een te-
genpartij, dat we beter speelden
dan de eerste keer. We raken
ook inderdaad steeds meer op

elkaar ingespeeld.

,1

Maar waarom dan een set met
25-22 weggeven terwijl we 21-
12 voorstonden??? Wíj weten
het niet en de tegenpartij al he-

lemaal niet, maar ze waren wel
blij. Wij iets minder, maar na

een kop koffie stonden we toch
vol goede moed weer in het
veld. Aan het eind van de och-
tend hing de balans erg scheef
en niet in ons voordeel. Van de

in totaal 6 sets, wisten we er
uiteindelijk net 2 te winnen.
De laatste ronde was op B fe-
bruari en ik kon niet mee doen,
omdat ik een erg pijnlijke achil-
lespees had. Natuurlijk was ik
bang dat ze zonder mij veel be-

ter zouden presteren, maar die
angst was ongegrond. Van de B

sets wonnen ze er slechts 1.

Dames L/2 van de

dinsdagavond probeert zich

staande houden bij de

diverse recrean-

tentoernooien. En dat valt

niet echt mee.

Wat waarschijnlijk wel mee-
speelt, is het feit dat we nog

niet in de nieuwe shirts spelen.
De tegenstander raakt natuurlijk
nauwelijks onder de indruk van

onze weinig professionele uit-
straling, Dat komt in de volgen-
de ronde van de competitie in

Veldhoek dus helemaal goed.

Dan hebben we vast onze

nieuwe shirts en daarmee de

wedstrijden al half gewonnen
(tja, je moet er toch een beetje
in blijven geloven, nietwaar?).

Geen grote prijzen dus voor
ons/ maar wel veel plezier en

gezelligheid en dat is toch ook
heel belangrijk!!

Groet Annemieke
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JEUGDLIJN

COMPETITIE

Op dit moment is de 2e helft
van de competitie al weer in
volle gang, In de eerste helft

zijn er goede resultaten
geboekt. Sommige teams
draaien al verrassend goed

mee en hebben

kampioensaspiraties. De teams

zijn opnieuw ingedeeld. Het

beleid van de bond is hierin

soms niet te volgen. Sommige

teams beginnen weer op 0 en

andere teams nemen hun

punten mee naar de nieuwe

indeling. Een .longensteam
speelt bijvoorbeeld in een poule

van 7 teams, maar speelt maar

B wedstrijden, terwijl je er 12

zou verwachten. Tegen

sommige teams wordt maar 1x

gespeeld en tegen andere 2x.

Niet echt een eerlijke
competitle, ben benieuwd hoe

de punten gerekend worden.

*MOOI SPUT'

Mijn jongens C2 hebben vorige keer een boekje open gedaan over

het team en de trarningen.

Wat tot gevolg had dat er gelijk een flinke straftraining over heen

kwam. Ze zouden nameli;k geen negatief woord over mij zeggen.

Dat hebben ze geweten Het resulteerde in een eerste overwinning.

Aan de instelling bij;ongeren, en niet alleen bij jongeren trouwens,

ontbreekt het nog wel eens. Naar mi;n idee moet je je er tan

bewust zijn dat je in een team speelt, waarin de persoonlijke

belangen meestal ondergeschikt zi.1n, Het voorval dat een meisje

van 15/16 jaar niet op de wedstri;d kan komen, omdat ze een bed

gaat kopen samen met haar vriend ts hrer een zeer schrijnend
voorbeeld van hoe het niet moet.

Toch blijft de jeugd "mooi spul"om mee te tverken en ik ben van

mening dat ze je jong houden, ook al kri;g;e er scms letterlijk
grijze haren van. Over het algemeen weten ze toch r,,,el .1e inzet te

waarderen en blijkt er wel degelijk een band van r,,;ederzl;ds respect

te bestaan,

Vandaar tevens een bi;drage over een positieve manier van

trainen/coachen. Voor sommige misschien een open deu; maar

toch nuttig om weer eens onder de aandacht te brengen.

Mogelijk een vervolg hierop in een volgende Orion Expres.

FUSIE
Met de fusie van Orion en Huévo gaat het nog steeds de goede

kant op. Elke stap is een stap verder. Op de afgelopen kaderavond

van 30 januari jl. is het gebeuren getoetst aan dtegene die binnen

Orion of Huévo een taak vervuld. Het slagen van een dergelijke

onderneming hangt mede af van het feit of de mensen die er

uiteindelijk komen te "werken", ook daadwerkelijk mee kunnen

praten. Er kwam voldoende feedback vanuit de kaderleden om met

vertrouwen verder te werken. Maarten Brinkhof

MEISJES B OPEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Wij (Lindy, Lobke, Lotte, Louise, Maureen, Marloes,

Mayka, Robin, Whitney en \,Villeke) moesten op zater-

dag 3 januari open c ub kampioenschappen spelen in

Warnsveld. We werden gecoacht door Bert en Hanneke.

Om 10 uur moesten we onze eerste wedstrijd spelen

tegen Pelgrum Dash. Die verloren we jammer genoeg,

De tweede wedstri;d speelden we tegen Rivo, die speel-

den we gelijk, De laatste wedstrijd verloren we tegen

Rosstars. Het was toen niet zeker of we doorwaren, dat

hing af van een wedstrijd tussen twee teams uit onze

poule. Die wedstrijd verliep niet echt gunstig voor ons/

waardoor we uitgeschakeld waren. Dat was wel jammel
maar verder was het een hele ieuke dag.

Marloes Voltman
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WAAROM COACHES/TRAINERS ZO BELANGRIJK ZIJN I

Laat jonge sporters winnen

ongeacht het wedstrijdresultaat

Als trainer/coach kun je een belangrijke rol
vervullen in het leven van een jonge sporter.
Door een positieve omgeving te creëren voor
het aanleren van sportieve vaardigheden,
worden zowel jeugdige sporters als de
trainer/coach zelf er beter van, ongeacht de
hoeveelheid overwinningen die worden
behaald.

Als jonge sporters beschikken over een competen-
te en geïnteresseerde leiding bied je de sporters
een ervaring die bijdraagt aan hun sportieve en
persoonlijke ontwikkeling.
Enkele opmerkingen ter overweging:
x het gedrag van de trainer/ coach beïnvloedt het

zelfbeeld van de jonge sporter
x voor sommige jonge sporters kan de coach,

gedurende een bepaalde fase in hun leven,
belangrijker zijn dan hun ouders

x een trainer/coach zou jonge sporters onder te
veel fysieke en/of psychologische druk kunnen
zetten

x het eigen belang van ouders en trainers/coaches
die uit zijn op succes, gaat voor het belang van
de kinderen

Onderzoek heeft aangetoond dat het respect van
jonge sporters voor hun trainer/coach veel meer
afhangt van hoe ze begeleid worden dan van
winnen of verliezen.
Succes is niet hetzelfde als winnen! Winnen en
verliezen hebben te maken met de uitkomst van
de strijd, succes en falen hebben dat niet.
Succes kan behaald worden in het streven naar de
overwinning en is gerelateerd aan inzet en inspan-
ning! Sporters hebben wel controle over de mate
waarin zij zich inspannen, maar slechts beperkte
controle over de uitkomst die wordt bereikt.

Succes is gemoedsrust als direct gevolg van het
feit dat je alles gedaan hebt om het beste te doen
waartoe je in staat bent. Je moet jonge sporters
duidelijk maken dat zij nooit kunnen verliezen als
ze zich inspannen om maximale inzet te tonen,
dan zal ze dat de rest van hun leven helpen.

Er zijn twee benaderingen;
1) de positieve aanpak: de gewenste gedragingen

versterken door sporters aan te sporen deze uit
te voeren en ze te belonen als ze dat inderdaad
doen.

2) De negatieve àanpak: fouten die sporters
maken bekritiseren en bestraffen.

De eerste vult een gezonde visie t.a.v. winnen
aan. De laatste creëert faalangst, afkeer en
vijandigheid, De eerste werkt beter en creëert een
aangename sportomgeving.

De psychologie van het trainen/ coachen bestaat
uit een aantal principes om je vaardigheid in het
positief beïnvloeden van anderen te vergroten.
Misschien herkent u ze wel uit eigen ervaring. Het
is een effectieve manier om de motivatie, het
moreel, het plezier in sporten en de prestatie te
bevorderen.

Volgende keer: reageren op het gedrag van
sporters in spelsituaties.

Maabwerk in Keclame

* a ev elre cl am e * Re cl ameb orà en " O r ukw erk.
* 3 ew e gwijz e ri n q " (3 e à rijÍ e)kl e ài n q " O r av e e rw e rk

Íel (0314-366432) emuàeeiqn @ chello.nl
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MANAGER TECHNISCHE ZAKEN

ERIK VEENSTRA

"Wij zullen bewijzen

géén eendagsvlieg te zi1n"

Door Lambiek Knepflé

,,Als club zijn we op dit moment echt ambitieus. We

hebben alle pieken en dalen al meegemaakt, dus we

kennen het klappen van de zweep. Het is gewoon

geweldig te zien hoe de Stichting Topvolleybal Orion

nu draait, een organisatie die stóót."

Interview

Aan het woord is Erik Veenstra, manager technrsche
zaken, In deze belangri;ke nieuwe functie is h 1

verantwoordeli.lk voor het aantrekken en begeleiden van

de spelers van Protect Eye Orion. Een verantwoordeli.lke
taak, waartegen Veenstra echter niet opziet. ,,lk heb al

een beetle ervaring in huis," zegt hij vol zelfvertrouwen,

,,Want in de Nefit-periode deed ik in feite hetzelfde, al

was die functie toen nauwelijks omschreven,"

GEBOREN DOETINCHEMMER
Erik Veenstra (41), werkzaam bi.1 de mach nefabriek
Finis in U ft als pro;ectleider, is een geboren
Doetinchemmer. Hi; schaamt zich een beet.le te moeten
toegeven, dat hi.l pas op zijn zestiende.laar aan Ce

volleybalsport (bij Orion) begon, ,,Maar zo open die

dingen nu eenmaal. Ik ben in een aantal ;aren ti;d van

het zevende opgestoomd naar het eerste team.
Vervolgens ben ik een laartle gaan kilken bi1 Longa en

drie laar bi.l Bovo."

DENKTANK
Toch kwam hi.l urtelndelilk weer op het Orion-nest
terecht en maakte er deels de 'magere .laren negentig'
mee. Jaren, waarin het maar niet lukte de ploeg weer in

de eredivisie te zetten.

,,ln 1995 werd ik door Gerard Wesselink en Bouke

Hellinga gevraagd plaats te nemen in de denktank, die
was opgezet met het doel de ploeg weer naar een

Uw persoonlUke wensen
zljn het vertrekpunt voor
oti.ze dienstve rlening.
Wij kunnen u optirnaal van dienst zijn rnet:
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Kab
belastingadviseurs

Doetinchem
Emmeloord

Giesbeek

Gouda

Kampen
Leidschendam

Oirschot
Urk

Warnsveld
Zwolle

. Het verzorgen van de

.'Het samenstellen van en de controle op
de jaarrekening.

. Het opstellen van de belastingaangiften
en het geven van frscale adviezen
(ook voor particulieren)-

. Totale begeleiding van de
onderneming op financieel, fiscaal
en bedrijfseconomisch gebied.

. Waardebepaling van bedrijven.

Bel voor een vriibliivende aÍspraak
met de Kab in uw regio.

Gildenbroederslaan 4
Postbus 1 96 - 7000 AD Doetinchem
Telefoon (0314) 37 70 OO - Fax (0314) 37 70 05
Email lnfo@kabdoetinchem.nl

Uitmaat 25 - 6987 ER Giesbeek
Postbus 107 - 6980 AC Doesburg
TeleÍoon (031 3) 63 27 OO - Fax (03'13) 63 27 27
Email lnfo@kabgiesbeek.nl

Lage Weide 9 - 7231 NN Warnsveld
Telefoon (0575) 52 6l l0 - Fax (0575) 52 61 25
Email lnfo@kabwarnsveld.nl

KAB . VERSTAND VAN ZAKEN



ERIK VEENSTRA

- -.=--- -:- :È nelpen. Daardoor
-::^.:: < free snel bij de organisatie

=- a \vat daarbij kwam kilken
-^--^1.1,^^ ttrttlUKKCll.

De rest van het verhaa is bekendl
de ommekeer kwam in de Nefit-
periode en in de opzet van de

Stichting Topvolleybal Orion werd de

functie van technisch manager voor
Erik vastgelegd.

CONTACTEN
Het aantrekken van spelers is geen

sinecure, maar voor Veenstra ook
geen nieuw terrein: ,,Het volleybal-
wereldje is klein en de contacten
had rk al opgebouwd vóór ik hieraan
begon."

,,Doordat de organisatie nieuw is

opgezet en de taken goed verdeeld
zijn, hebben we ook naar buiten
aangetoond een betrouwbare part-

ner te zi1n. Dat werkt makkelijker.
De volleybalwereld weet inmiddels
wat Protect Eye Orion is."

,,Uitgaande van deze gezonde basis

bekilken we.laarlijks wat nodig is

om ons team te verbeteren. Een

team met karakter. Doordat we

Seizoen 1992-1993
Spelers:

Paul Bloem

Frits Louwerse

Pieter Hoekstra

Erik Veenstra
Erank Kemperman

"la-c,rs Richter

u=l -tr tu

Wi.lnard CeerC nk

Emile te Dc-s:rorst

Martijn Wildschut

Trainer: Pim Raterink

2e trainer: Gerard Wesselink

Verzorger: Bert Broens

ORION EXPRES

MANAGER TECHNISCHE ZAKEN
Interview

medische staf.

,,Deze continulteit gaan we echt be-

houden en volgend jaar nog

verbeteren. Dat is zeker. Wij zullen
bewi.lzen géén eendagsvlieg te zljn."
Een en ander betekent voor de

technisch manager/ dat hij nu al

samen met de spelers naar de

toekomst gaat ki;ken. ,,lk heb het
gevoel dat we iets heel bijzonders
in Doetinchem aan het doen zijn.
Dat moet toch opvallen bij het
doorgaans toch wat afwachtende
Doetinchemse publiek. Ik weet
zeker, dat de tribunes weer vol

zullen lopen,"

,,Ik heb het gevoel dat we iets heel bÍjzonders

in Doetínchem aan het doen zijn."

twee .laar geleden zijn overgegaan
van avond- op middagtraining, was

het duidelijk dat we een ander soort
speler nodig hadden. Wie werkt kan

in feite maar een halve baan ne-

men, of zijn studie flink aanpassen.
Dat vereist veel overleg. Sommigen
regelen dat zelf met hun baas, voor
anderen bemiddel ik."
Naar de mening van Veenstra zit de

'drive' er momenteel zowel bij de
ploeg als de organisatie behoorlijk
in. En Erik verwijst ook naar de

noeste arbeid, die wordt verricht
door de trainerstaf en de bi.lzonder

enthousiaste vier man sterke

§$r§§Jl§a *,trcn*

G#_
f,}ïffir#Y&Y.tï

IITI
§*?ij ';*'* x§r i&§ë

Erik Veenstra (links vooraan op de foto) samen met het team van
het seizoen 1992-1993
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BESTUURLIJK

Contri b uti e se izoen 200 3 -2004

1' Tijdstip van betaling contributiebetaling, Per acceptgiro wordt Euro 0,50 in

Per I oktober: Hele jaar of het eerste halfjaar rekening gebracht, Bij een aanmaning wordt per keer
Per 1 februari: Tweede halfjaar. Euro 2,50 in rekening gebracht.

2. Geboortedatum 6. Uitzonderingen
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een Bij blessures of zwangerschap kan met toestemming
lid wordt aan de hand van zilnlhaar geboortedatum van het bestuur vrijstelling van clubcontributie
bepaald en blijft gedurende het gehele seizoen worden verkregen wanneer men langer dan 3 maan-
ongewijzigd. den niet kan volleyballen, Daarvoor kunt U vooraf

een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur,
3. Clubcontributie Voor bondscontributie kan geen vrijstelling worden
De clubcontributie voor het seizoen 2003-2004 is verkregen.
gelijk aan die van het vorige seizoen en bedraagt:

senioren geboren voor 1-10-1985: Euro 175,- 7. Beëindiging lidmaatschap
A/B jeugd geboren op of na 1-10-1985: Euro 145,- Beëindiging kan op ieder moment. Dit kan alleen
ClDlElF jeugd geb op of na 1-10-1989: Euro 102,- schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadmini-
Recreanten : Euro 118,- stratie, Restitutie van clubcontributie vindt plaats per
Bovenstaande indeling is gekoppeld aan de leeftijds- kwartaal. Bondscontributie kan niet worden
indeling van de bond. De clubcontributie wordt voor gerestitueerd.

een heel jaar of een half jaar vooruitbetaald.

8. Nieuw lidmaatschap
4. Bondscontributie Inschrijving kan op ieder moment via een inschrijf-
De bondscontributie voor het seizoen 2003-2004 formulier en kost:
bedraagt: Senioren Euro 10,-
Senioren geboren voor 1-10-1985: Euro 31,- Alle jeugd Euro 7,-
AlBlC.leugd geboren op of na 1-10-1985'. Euro 24,- Recreanten Euro 7 ,-
DIEIF leugd geboren op of na 1-10-1991: Ëuro !7,- De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de
Recreanten: Euro 16,- contributie,
Verenigingsleden: Euro 16,-
Bondscontributie wordt voor een heel jaar of een half 9. Ledenadministratie
jaar vooruitbetaald en is tegelijk met de Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
clubcontributie verschuldigd, Ruud Hofland,
5. Betaling Einthovenlaan !7,
Op bankrekeningnummer 93.60.37,318 ten name 7OO2 HE Doetinchem
van volleybalvereniging 0rion bij de Fortisbank te Telefoon 0314-333209
Doetinchem. Degenen die de vereniging niet
gemachtigd hebben tot automatische incasso, Tijdens zijn afwezigheid kunt U ook contact opnemen
ontvangen een acceptgiro voor de met de penningmeester.
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Ha nd ige na men en

a d resse n

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijdsecreta riaat

Acties/Algemene zaken

Jeugdlijn
PR en communicatie

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

tel. 323935
email : wimdieleman@tva-reclame. nl

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

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

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

tel. 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

tel. 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 AJ Doetinchem

te|.325982
email : hbazen@xs4all.nl

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 HE Doetinchem

te1.341589
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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