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COLUMN

VOORZITTER

Rondje langs de
velden
Een paar weken geleden maakte een paar Orion-teams kans op het

kampioenschap. Mooi excuus om eens een rondje Iangs de velden te

maken en een paar sporthallen in de Achterhoek van binnen te

bekijken.

Zaterdagochtend vroeg, Duiven.

Zoon Ruben speelt in de ene helft

van de zaal, aan de andere kant is

een bloedstollende partij aan de

gang, waarin meisjes 83 (trainster

Paulien) eerste kunnen worden in

hun poule. De eerste set gaat

verloren. In de tweede keren.de

kansen. Orion wint 'em. De derde

zullen we niet gauw vergeten. Wat

een spanning! De ontlading komt

als de meisjes de vierde set naar

zich toe trekken. Het kampioen-

schap is een feit. Paulien en haar

meiden (en een paar aanwezige

vaders) gaan helemaal uit hun dak.

Voor de statistieken: de vijfde set

verloopt zo ongeveer even drama-

tisch als de eerste, de meisjes

ondergaan het met een gulle lach

om de lippen. Het kan niet meer

kapot.

Door naar Rozengaarde, Meisjes 81

en meisjes 82 tegen elkaar. MB2

kan kampioen worden, maar moet

dan met 4-0 winnen van MBl en

dan moet ook Halley 's middags nog

even meewerken. Een onderlinge

Orion-afspraak is gauw gemaakt,

zou je zo zeggen. Maar dat gaat

beide meidenteams te ver. Sterker

nog, het wordt een zusterstrijd op

'leven en dood'. En uiteindelijk be-

slist in het voordeel van M82 die

vervolgens afreizen naar Wehl om

te kijken wat Halley ervan bakt.

Even boodschappen tussendoor en

het gras maaien. Schitterende dag

trouwens, eigenlijk zonde om de

hele dag in de hal te zitten. lvlaar

ja, je wordt maar één keer per.laar

kampioen. Op naar Didam, waar

Heren 3 tegen Victoria rechtstreeks

kampioen kan worden. Beetje

sombere hal, maar wel heel mooi

volleybal (voorzover ik dat kan

beoordelen). Degelijk, effectief,

resultaatgericht. Mannen die weten

dat je je krachten slim moet

verdelen en gebruiken. Een brede

selectie, aangemoedigd door een

kleine schare trouwe Orionners,

waaronder geblesseerd teamlid

Hans. Het kampioenschap komt niet

in gevaar.

Terug naar Rozengaarde. Tegen de

avond speelt Dames 1 de laatste

wedstrijd van het seizoen. Achter

het dikke gordijn speelt jA1 nog

een partij, dus dat wordt heen en

weer pendelen. De meisjes doen

het hartstikke goed. Ziln fel,

WIM DIELEMAN "le wordt maar eén

keer per jaar kampioen"

gedreven, willen winnen. Doen dat

dan ook en maken zelfs nog kans

om door te schuiven naar een

hogere positie. Marinus heeft eq

samen met Daan Krijnen, Ruud

Hofland en Annemieke van

Ipenburg, in de tweede helft van

het seizoen een hecht stel van

gemaakt. Een team dat er met

elkaar wat van maakt, de eigen

vera ntwoordelijkheid neemt en

daarvoor graag - letterlijk - een

straatle omgaat als het moet, zo

weet ik inmiddels uit eigen ervaring.

Beetje cryptisch misschien, maar ze

weten zelf wel wat ik bedoel.

Het was een mooie dag met een

rijke oogst (MB2 werd een paar

dagen later in een beslissingswed-

strijd tegen Halley alsnog kam-

pioenl). Dat belooft wat voor de

komende jaren. Ik moet zeggen dat

ik de spieren wel voel na zo'n

dagje. Na een rood wijntje ga ik

maar eens vroeg onder de wol.

Wim Dieleman
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DIVERSE MEDEDELINGEN

ORION-TENUE

-':= -:=- ^.::-cen zr,;n we geconfronteerd met het probleem dat de witte boorden

..' := - =-,,: Oi-on-shirtjes na het wassen blauw werden. Na diverse testen is

:::..:- ::: net om een productiefout gaat en dat dit niet kan worden voorkomen

...- a::en andere manieren te wassen. Na overleg met Claus en KWD is besloten

.=-. z . sets shirtjes na afloop van het seizoen worden teruggenomen en dat er
-.-i,e sets zullen worden bedrukt. Een verzoek derhalve aan alle teams die al in de

nreuwe shirtjes spelen om na afloop van de competitie de tas met kleding weer in te

everen bij Hennie van Haarlem.

1n mei wordt een nieuwe serie shírtjes aangeleverd door de producent en uit die serie

zulen we de nieuwe sets laten aanmaken. Ook is het de bedoeling dat in mei de

damesshorts zullen worden aangeleverd zodat bi; het begin van het nieuwe seizoen

ook het damestenue compleet is.

wel zijn al weer een drietal nieuwe teamsponsors te verwelkomen: lvcp bv Reclame-

en Adviesbureau voor heren recreanten van de dinsdaggroep, Kleertjes.com voor

heren 7 en Dusseldorp bv voor dames 5.

Deze sponsors zullen aan het begin van het volgend seizoen in de Orion Expres

r,vorden voorgesteld.

Nlrsschren ten overvloede maar hierbij nogmaals de mededeling dat vanaf de 1e

. edstrijd in het nieuwe seizoen alle teams in het nieuwe tenue dienen te spelen (de

:^ ge uitzondering zijn teams die nog een lopend sponsorcontract hebben).

-=- .i.groot de herkenbaarheid van Orion in de regio en we treden ook als eén

. =-=- ; 1g naar buiten. De reacties van de buitenwereld zijn tot nu toe ook zeer

vToLENACTTE BRENGT € 183L,62 OP

ORION.WEBSITE:
www.orio ndoeti nchem. nl

Langzaam maar zeker komt die er nu

toch aan : een eigen website.

We hebben er voor gekozen om niet in

één keer een volledig complete en aF-

geronde site neer te zetten maar om

dit geleidelijk op te bouwen. Dit heeft

o.a. te maken met voldoende mensen

om dit te beheren.

Afgelopen jaar heeft Wessel van Staal

een concept-site gebouwd die verder

uitgewerkt kan gaan worden (Wessel

bedankt!). Het is echter niet de bedoe-

ling dat hij alles in z'n eentje doet.

Eventuele nieuwtjes en overzichten

kunnen er al op geplaatst worden.

Wanneer je dit bij eón van de be-

stuursleden inlevert, zullen zij zorgen

dat dit er op komt.

Zo zullen wer om de site goed actueel

te kunnen houden, op korte termijn

een beheerder moeten hebben. Voel je

je geroepen, neem dan contact op met

iemand van het bestuur.

Wie weet is ook dit dan m.i.v. het

nieuwe seizoen helemaal klaarl

r- ::-=-::- 2003 hebben we de bestellijsten, gratis gedrukt door DRUKKERïJ DE REPRO, bezorgd bij trainers en coaches, Nu,
:- ^-::-rlon :rar:. utr, orcr, staài de meeste violen prachtig te bloeien. Uiteindelijk zijn er 691 kistjes besteld. Deze zijn op 6 maart

03.-:= ^=-.- .an Orion H7 verdeeld over Doetinchem en omstreken. Bij het uitrijden hadden we gratis de beschikking over een

0=i:=,,::=- :- garageoedrijfAuto HERCOM. Zo konden we hetaantal tochtjes naarde kwekerin Sinderen beperken en konden

\',e a: . -: :::: <eer op één zaterdag kiaren.

Deze keer werd er meer een beroep gedaan op de trainers en/of coaches. we zijn de

trainingen niet meer afgegaan, maar hebben de enveloppen thuis afgegeven en de

trainers en/of coaches hebben ze bij ons weer ingeleverd. Dat scheelde ons heel veel

werk.

Heel veel leden hebben hun best gedaan. Voor diegenen die de meeste kistjes verkocht

hebben zijn er door IJSSALON FRIUL bonnen beschikbaar gesteld. Zij kunnen

binnenkort een uitnodiging verwachten om de prijzen in ontvangst te nemen.

Maar ook als u niet zoveel kistjes verkocht heeft, toch heel erg bedankt voor de inzet.

Want ook u heeft er voor gezorgd dat we dit bedrag hebben binnengehaald.

Dankzij de inzet van heel veel leden hebben we dit mooie bedrag bij elkaar gekregen.

Trainers, coaches, sponsors, Heren 7 en alle leden: BEDANKT! Volgendjaarrekenen we

Paul Löwenthal

3

weer op jullie medewerking.
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Heren 3 kampioen
van de eerste klasse

De heren van Orion 3 lieten

vanaf het eerste duel zien, dat

het graag mee wilde doen om

de hoogste plaats in de eerste

klasse. Een kwaliteitsimpuls

vanwege het terugtrekken van

heren 2 Iag ten grondslag aan

deze gedachte. Drie ervaren

spelers, Jaap Bakker, Paul

Bloem en Erik de Vries werden

liefdevol opgenomen in het

team, dat al enkele jaren solide

meedraaide in hun afdeling.

Na een mooie serie zeges liep Orion

3 tegen het Wehlse Halley hun

eerste (en enige) verliesparti.l aan:

2-3. Vanaf dat moment ontspon

zich een spannende strijd met

Smash'68, die voortduurde tot de

allerlaatste wedstrijddag. De twee

onderlinge duels besliste heren 3 in
zijn voordeel met beide keren een

krappe 3-2 zege.

ONGEMAKKEN

Het grote pluspunt van onze

selectie was dat we steeds konden

beschikken over een grote groep

spelers. Kleine blessures en

ongemakken vanwege onze leeftijd

werden zodoende eenvoudig door

anderen opgevangen. Op de slotdag

HEREN 3

van de competitie zag het program-

ma van heren 3 er gunstig uit: op

bezoek bij het gedegradeerde

Victoria, terwi.ll Smash'68 tegen het

op de derde plaats staande Halley

moest spelen. De voorsprong van

Orion 3 bedroeg een puntle en dus

moest er met 4-0 gewonnen wor-

den om zeker te zijn van de titel.
De ploeg bereidde zich perfect voor;

een extra training op de dinsdag-

avond en een heuse spelersbus

voor de uitreis (met chauffeur;

bedankt Gerardl).

Itlet twaa f fitte kerels, de dertiende

rnoest noodgedr,vongen op de

tribune, startte heren 3 overtuigend

en nam telkens een voo.sp'9ng in

de beginfase van elke set. Zeer

geconcentreerd spelend hield de

ploeg de zaak net.les onder controle

en won vier sets op rij met grote

voorsprong. De vele wissels

getuigden ook hier van de brede

kwaliteit van Orion 3, 15-25, 75-25,

1.1-25 en 15-25 KAN4PlOENllll!!!

FreC Kousbroek van de Regio Oost

c. erl'and gce ce f:aate beker en

^ =" = 1a ^. := ^ei \',e afe the

l-r*: :-s Coor oe Didamse

-= .- .-: 5LC,LdL e.

"Het grote pluspunt

van onze selectie was

dat we steeds konden

beschikken over een

grote groep spelers"

Orion Expres
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KAMPIOEN!!

HEREN 3

Libero's:
Balopgooiers:
Midspelers:
Echte aanvallers:
Breed inzetbaren:
Half kampioen:

De kampioenen G4 stuksl!)

Maarten Brinkhof en Gijs post

Hennie van Haarlem en Bas Bloem

Hugo Slutteri Jos Pasman en Mark Bloem

Jaap Bakke6 Erik de Vries en Rob Buiting

Paul Bloem en Marcel Klomps

Hans van Hoogstraaten

Op afstand kampioen (Groningen!): Henk Salemink

TALENTEN

Uiteraard moest het kampioenschap

gevierd worden met een drankje en

dat deden de mannen dan ookll
Onder de toeschouwers zat ook

onze trotse voorzitter Wim

Dieleman, die voor het eerst in zijn
periode als chairman (en hopelijk

niet voor het laatst) een ploeg

kampioen zag worden bij de heren.

Erik Veenstra bekeek of er talenten
te strikken waren voor het eerste,

maar schrok zich kapot toen hij de

geboortedata van ons zag!

Leuk was de aanwezigheid van

Hans van Hoogstraten, die halver-
,\rege het seizoen moest stoppen

.net een rugblessure, maar toch bij

::ze tltelstrijd aanwezig was. Hij

:=:: te stoppen, al zal hij de

<: - =-de ti;d regelmatig beseffen

.'.:: -.l noet missenl Ook Henk

S: =* ^<, onze man achter de

.a^: ,.,:s present.

\a ^=: <:"iinegebeuren in Didam

e.=-:a :-le chauffeur ons af in
Doe: -:- =-, ,,vaar achtereenvolgens

spc'::a': i:u engaarde, pizzeria

P b : ,. :: ==- e-ke meisjes

kwar'',e- ,',: :aar tegenl!) en enkele

duiste-e <-:a::- bezocht werden.

Het blee'-:; :^g onrustig in de

Doetinche-s: : -nenstad

Van hun rro:s. e:ïigenotes kri.lgen

de heren d r .;aa- een geheel

verzorgd zei r,ee<end aangeboden

in Friesland (tevens vaderdag-

cadeau ).

Bas Bloem

CITYBEACH 2OO4

Vorig jaar was het citybeach-
toernooi een groot succes, mede
dankzij het mooie weer

Inmiddels is weer een (voorlopige)

datum vastgesteld voor het

Citybeach-toernooi van 2004. De

bedoeling is dat op zaterdag 24

juli weer het horeca-toernooi wordt

gehouden met 's avonds een

Carribean-night in de binnenstad,

Dit toernooi is in eerste instantie

bedoeld voor horecateams maar er

zal waarschijnlijk ook plek zijn voor

(recreatieve) Orion - gelegen heids-

teams.

Er wordt op dit moment nog

bekeken of er vooraf op de vrijdag-

avond een toernooi kan worden

gehouden voor prestatieteams.

Meer nieuws zal volgen op onze

website; informatie is te verkrijgen

bij Hennie van Haarlem.

I
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DAMES 1

Mari nus Wouterse
\\rt Is weer geda an"

Het zit er weer op. Op het moment dat ik dit schrijf is het weer net alsof het gisteren pas begonnen is.

En toch zijn we weer een seizoen verder. Enerverend, Stroperig. Hobbelig. Zo zouden nog een aantal

kwalificaties gebruikt kunnen worden. Misschien is het dan dubbel zo knap wanneer aan het eind van

het seizoen blijkt dat het allemaal toch nog redelijk goed is gekomen,

Vorig jaar rond deze tijd schreven

we dat het seizoen 2003-2004

sportief gezien nog beter zou gaan

als het seizoen ervoor. Immers: in

de vakantie zouden de blessures

van Marieke, Inge, Julyne en ludith

door middel van rust genezen,

Verder bleef de complete selectie in

tact en had naast Marloeke Jans

ook Rianne Meijer, een speelster

van jong oranje, toegezegd om bi;

Orion te komen spelen.

TOERNOOI

Tijdens ons wederom geslaagde

toernooi met o.a. deelname van

Longa, Ommen, Donitas, Sliedrecht,

Martinus en uit Belgie Beeldrecht en

Melsele (jammer toch dat er steeds

maar weer zo weinig toeschouwers

op een dergelijk topevenement

afkomen), bleek al spoedig dat het

begin van de competitie veel te rap

voor de deur zou staan. Marieke

had de gehele vakantie al noodge-

dwongen links gedronken (niet dat

dat voor lv]arieke een belemmerlng

is!) en Inge, Julyne en ludith
vochten nog steeds om die ene

rolator (het ziekenfonds heeft de

vergoeding immers uit het pakket

gehaald). Rianne lYeijer ging op het

laatst op een aanbieding van pro

volley in om bij Martinus 2 te gaan

ballen. Doordat iedereen in het

begin ongeveer een half set;e kon

ballen hadden we toch steeds nog

zes man in het veld staan. Daar

waar Marieke, Inge en Julyne in het

begin bijna niet aan ballen

toekwamen ging het met Judith

steeds beter. Voor het team was het

een tegenvaller dat Julyne al snel

definitief afviel. Gedwongen door

revalidatieperikelen , maar kort

daarop doordat ze zwanger raakte.

Daar waren we wel weer blij om.

TALENT

In deze fase van de competitie was

het leuk om te zien dat naast al het

reeds bekende talent dat er al in

het team aanwezig was er ook een

nieuw talent opstond: Ruth. Na de

moeizame start ging het allengs

beter. Er werden steeds meer wed-

strijden gewonnen en de derde

plaats van onderen die na zo'n vi.lf

wedstrijden bezet werd is eigenlijk

nooit meer in zicht geweest. Zelfs

blessures van Danielle en Tjitske

werden door de groep goed opge-

vangen. Het feit dat onze spelver-

deelster Marloeke in het verieden

een erg goede aanvalster is ge-

weest kwam hierbij goed van pas.

Hierbi; moet ik zeker ook de me-

dische staf van de heren bedanken

en onze eigen Annemieke die de

dames zo af en toe lekker onder

handen neemt. Op het moment dat

ik dlt schrijf is het zelfs nog

mogelijk om onze doelstelling te

halen: vierde worden! Een

doelstelling die we nota bene

opgesteld hebben op het moment

dat alles nog koek en ei was. Is dan

alles goed gegaan? Neen. Jammer

was het dat Jan Willem Wenting op

de helft van het seizoen vanwege

meningsverschillen met het bestuur

opstapte, Daan Krijnen/ onze

n ieuwe, toekomstige hoofdtralner

werd al snel bereid gevonden om de

trainingen van Jan Willem over te

nemen. Daan zal zeker voor een

nieuwe impuls gaan zorgen.

Jammer was het ook dat een kran-

tenartikel met een nogal negatieve

inslag aan de basis moest staan

april 2Oo4
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"Nog twee, drie jaartjes en er vJ llen
weer eigen kweekjes aan de poort
va n da mes 1 staa n te ra m melen "

voor een interne heroverweging van

een aantal zaken rondom dames 1,

Het gegeven dat het bestuur hierop

positleve feedback gaf lverd door de

groep als zeer \!e kom ervaren en

heeft zeker tot een grote mate van

sfeerverbete.' r g bil gedragen.

WISSELVALLIG

De aa:sie rvedstri;den hebben een

i,.,aI ,,'i sselvallig karakter. Dit komt

mede door een aantal onaangena-

me kieine blessures. Dit tast zeker

ook het karakter van de trainingen

aan. Toch is het knap dat we dit
jaar maar van drie teams beide

wedstrijden hebben verloren. Een

van die drie was zelfs een erg foute

drie twee nederlaag.

Net als het afgelopen jaar moet me

wederom van het hart dat ik de

nieuwsgaring rondom het volleybal

in onze regio mager vind. Buiten

Longa dames en Orion heren gaat

het nergens om. Toch spelen we het

op een na hoogste van het land. Dit

Jaar was voor wat de dames van

Orion aangaat een dieptepunt. Daar

waar in het verleden een of meer-

dere meiden nog wel eens de krant

haalden heeft er dit jaar niets in

gestaan, Een paar regeltjes op de

maandag, die meestal ook nog

nergens op s aan. Wel toen Marinus

riep dat men bi; Orion voor wat de

dames aangaat met een "sterfhuis-

constructie" bezig was, Dat vind ik

toch jammer.

Hoe gaat het komende laar er uit

zien? Marinus Wouterse doet een

stapje terug. Daan Krijnen krijgt de

leiding en Marinus zal nog wel een-

maal in de week een training ver-

zorgen. We moeten helaas van een

aantal dames afscheid nemen.

Judith Spekschoor gaat het wat

rustiger aan doen en zal waar-

schi.lnlijk op haar oude nest neer-

strijken. Tjitske Punter ondervindt

erg veel last van haar schouder en

laat nu derhalve haar maatschap-

pelijke carriere prevaleren. Gelukkig

kan ze nu wat vaker bi.l Rob zijn.

We zullen ook de steun van Tjitske's

ouders missen; ze waren twee van

de trouwste supporters! Beide da-

mes zi.1n enorm belangrljk geweest

voor "het gezicht" van het huidige

orionteam. Naast beide dames zal

ook Marloeke Jans het team verla-

ten. Marloeke is een .1aar bij het

team geweest. Een jaar dat niet

heeft gebracht wat ze er van ver-

wacht had. Toch is Marloeke dit jaar

voor Orion erg belangrilk geweest.

Niet alleen in het veld, maar zeker

ook buiten het veld. Er zullen wat

speelsters bijkomen en er zal er

misschien ook nog eentje afvallen.

Dat is ieder jaar zo. Het gras is bij

de buren immers altijd groener. Ik

heb het al eens "volleybal cowboy

en indianen land" genoemd. Over

en weer wordt er weer enorm ge-

ronseld en worden er weer enorme

beloftes gedaan. Het zal er wel

bij horen.

CLINIC

Een paar weken geleden heeft het

complete damesteam o.l.v. hun

trainer een "clinic" met de B jeugd

gehouden. Een zeer leuke en zeker

zinvolle avond. Orion barst van het

talent. Nog twee, drie ;aartjes en er

zullen weer eigen kweekjes aan de

poort van dames I staan te ramme-

len; een geweldige ontwikkellng.

Hanneke, Hugo en Bert pluim! We

hopen het komende jaar ook de

jeugd wat meer op de speeldagen

van de dames in de hal te krijgen.

We denken hierbij aan de mini of

junior van de week; competitle

voorafgaand aan de wedstrijd etc.

Kortom; het zit er nog niet op of we

willen al ween..

Als laatste wil ik een aantal luitjes

bedanken. Het waren er niet zoveel

maar: "vrienden van Orion dames

1" bedankt. Sponsoren: nieuwe

kleding; te gek, bedankt I Martin:

soep, broodjes etc. bedankt. Tellers

en Iijnrechters: wat fijn dat jullie er

iedere keer weer zijnl Ruud: rust-

punt voor Marinus (maar 1 straf-

zaak dit.laarl) en chauffeur voor de

meiden; naar Schiedam en

Roosendaal lopen is ook al weer

zo'n eind! Wedeo: bus; geweldig!

Loeki en Jan; tribunebulletin: ko-

mend jaar weer?! Graag!!

Annemieke: gouden handen!l Daan:

zomaar spontaan ingestapt! !

Vrienden en ouders van: zonder

jullie geen groep zoals ik die ook dit
jaar heb gehad: bedankt!!
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INTERVIEW

HENK SALEMINK: ,,EEN
scheidsrechter die de
wedstrijd in de steek laat,
dat kàn toch niet"

Daar heb je weer één van die

ouwe, trouwe Orion jongens:

Henk Salemink (51). Maar wel

een uniek exemplaar. Want tot

op de dag van vandaag is Henk

nog minstens zo actief, dan toen

hij als veertienjarige aankloPte

bij DVC, de voorganger van

Orion. Niet alleen speelt Henk

Salemink nog in Heren 3, het

hoogste team in de eerste

klasse, ook besteedt hij nog

volop tijd aan de training van

(jeugd)teams en hanteert hij

regelmatig de scheidsrechters-

fluit. Zulke gemotiveerde leden,

dóór moet de vereniging zuinig

op zijn.

Henk
Salemink

Al snel na de oprichting van Orion

begin jaren zeventig van de vorige

eeuw stootte Henk door naar Heren

2, het hoogste team in de tweede

divisie. in al die jaren daarna heeft

hlj bij Orion maar één seizoen

verstek laten gaan, omdat hij toen

even in Deventer woonde. Naast

het echte werk bij de tweede heren-

ploeg gaf Henk al snel trainingen

aan jeugdteams, maar ook aan de

senioren. En al spoedig begon hij

ook te scheidsrechteren. Over dat

laatste heeft hij een uitgesproken

mening: ,,lk voel me meer een

spelleider, dan een scheidsrechter.

Je moet een wedstrijd goed aan-

voelen en daarnaar ga je vervol-

gens fluiten. Fouten, die maak je

natuurlijk. Maar in ieder geval

minder dan de spelers. Overigens:

ze weten je wel te vinden als je een

aanvechtbare besllssing neemt."

Trouwens, Henk Salemink is ver-

baasd over het grote scheids-

rechterstekort in onze regio. "In

Groningen zag ik op een gegeven

moment twee scheidsrechters bl;

een dames vierde klassewedstrijd."

In Eindhoven daarentegen, waar hi;

eens ging kijken naar een belang-

rijke wedstrijd van zijn dochter

Patricia, zag hij de scheidsrechter

vlak voor de beslissende set zijn

boeltje pakken. ,,Hij liet weten dat

ie ergens anders moest fluiten en

liet de zaak gewoon in de steek,

Dat kan toch niet. Daarom heb ik

het toen zelf maar overgenomen,"

lacht hij.

GRONINGEN

De volleybalactiviteiten van Henk

beperken zich inmiddels al .laren

niet alleen meer tot Orion. Zo'n

acht jaar geleden werd Henk SYstem

Engineer bij de rijksdienst voor het

wegverkeer in Groningen. Sindsdien

werkt hij 3,5 dag in het hoge noor-

den. De rest van de week brengt hij

door bl.1 zi.1n vrouw Anneke in hun

huis in De Huet. En bi; Orion

natuurlijk, Maar ook de lange, een-

zame avonden in Groningen zijn

aan Henk welbesteed.,,Het is wer-

ken, sporten en slapen. Plus nog

een beetle zaalvoetbal," vat hij zijn

tijdslnvulling samen.

Zo traint Henk zelf bij Oranje

Nassau in Groningen. Daarnaast

verzorgt hij samen met een ander

*Ik voel me meer spelleider

dan scheidsrechter"
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INTERVIEW

Henk Salemink
"Werken, sporten en slapen"

persoon de tra ningen bi; Dio/-

Bedum, een p aats.le ten noorden

van de stad, H 1 is er best trots op,

dat vorig voorjaar de B-jeugd van

Bedum op de open clubkampioen-

schappen in Utrecht tweede van het

land werd.

MENTALITEIT

Henk geeft ruiterlilk toe, dat hil wat

minder bindrng heeft het topvolley-

bal van Protect Eye Orion.,,Logisch,

het is geen Europees volleybal

meer. Al doet men nu aardig zi.1n

best om de zaken weer op de rails

te zetten. ïoch heb ik al wel enkele

thu iswedstri;den bezocht."

Wie al zo lang tn de volleybalsport

zil, ziel ook de mentalitelt

veranderen, Henk:,,De belangstel-

ng van de.1eugd voor teamsport

neemt duidelr.1k af, Je ziet dat de

leugd ge d nodig heeft voor kleding

en u tgaan Dus werken ze op zater-

dag en doer. ze door de week aan

indi'ridue e sDcrt a s fitness, Dat is

nu eenn'a- zt, .'aar in competitie-

ve-bard *t-- . = dar jesan-er-

oud aan he. ..:-::: bent, Je soee t

al laren tegen dezelfde teams."

Uit het verleden herinnert hi.1 zich

nog goed hoe toernooien in België

dikwi.1ls uitliepen op heel gezellige

feesten, Ook beleefde hi.1 veel

plezier aan de afsluiting van vele

seizoenen door met zijn team een

weekeindle uit zeilen te gaan,

Anekdotes heeft hij ook: ,,We

zouden als team getnterviewd

worden bi.l een wedstrild. Maar de

tegenstander kwam niet op ti;d

opdagen en dus belandden we

achter het bier. Stond er later een

verhaal over'alcoho en sport'in
het clubblad, Dat natuurli;k óók de

krant haalde. Deed de nodige stof

opwaa ien."

Maar drukte op het werk en veel

sporten kan ook zijn tol eisen, Zo

heeft Henk dit seizoen de

competitie moeten laten varen

wegens een rugblessure. Hl.1 staat

echter te popelen om het werk af te

maken: ,,Door de fusie van Heren 2

en 3 hebben ze me nog nlet echt

gemlst. Maar toch, ik heb me vast

voorgenomen de laatste wedstri.ld

weer in het veld te staan."

,,De belangstelling van

de jeugd voor

teamsport neemt

Familie Wellink
blij verrast
Zaterdagmiddag 13 maart werden

we blij verrast door de bloemenman,

Nogmaals mochten wij een bedankje

ontvangen voor het jarenlang wassen

van de shirts voor dames 1. Ook de

dvd deed ons herinneren aan de

goede "oude tijd". Allemaal bekende

gezichten en natuurlijk kwamen ook

bij ons de verhalen van vroeger weer

naar boven.

Er stond in de brief dat er nooit iets

mis ging. Toch kunnen wij ons nog

een zeer slechte nacht herinneren na

het wassen van de witte

Reebokpakken!l Een ramp in huize

Wellink!! Pakken die schitterend wit

waren hadden een roze babykleur

gekregen door het afgeven van de

rode strepen. Overal werden emmers

vandaan gehaald en alle waspoeders

geprobeerd want er moest toch echt

ontkleurd worden.

Uiteindelijk is alles weer goed

gekomen (geloof zeLfs een aantal

nieuwe pakken??), Dus om eerlijk te

bli;ven ginq n et altijd alles goed

maar hebben we aliild ons beste

beentje voorgezet om de teams in

een goed verzorgd shirt en broek het

^l^ - r^ ^!. -^-v- ! Lc 5LUtClt.

\',i lj denken dan ook net als jullie

terug aan een leuke tijd en willen

.lullie op deze manier bedanken voor

deze iieve attentie.

Familie Wellink
duidelijk af"
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HERENLIJN

BEKERAVONTUUR HEREN 3
VOLLVERIJS-ORION 1-3

Nadat heren 3 KSV nipt verslagen had, kwam het Terborgse Vollverijs als

tegenstander aan bod. De uitwedstrijd (een van de laatste in de Paasberg)

was er een van hoog niveau. Orion 3 bestreed het in de promotieklasse

spelende Vollverijs 1 met goed aanvalsspel en het talri.1ke publiek genoot

met volle teugen. Aan het einde van iedere set beschikte Orion steeds weer

over nieuwe/ verse spelers die de set binnenhaalden, Na een 0-2

voorsprong pakte Vollverijs de derde set nog we, maar in de openingsfase

van de vierde set sloeg het ervaren heren 3 team een beslissend gat. lvlet

overmacht ging de set naar de oud;es en dus mocht de ploeg naar de halve

finale (1-3 winst). Een teleurstelling voor Vo lveri.;s, zi.1 hadden er meer van

verwacht.

REFLEX-ORION 3.0

Op donderdag B april was het zover, In Duiven kreeg heren 3 een warm

onthaal van zo'n trnreehonce-d man publiek, compleet met trom en ratels.

Een heuse cupsfeer, Or on had er zin in en meende tegen de nummer een

uit de promotiek asse te kunnen stunten. Al erg snel bleek dit niet het

geval: de thu sc.:D besch kte over duidelijk meer lengte, kracht en snelheid.

De wedstri.ld kende slechts in de tweede set een gelijkopgaande fase, toch

ging deze set ocK naar Reflex (25-22). Met 3-0 moest Orion buigen voor de

veel sterker-e boys van Reflex. Deze nederlaag (de eerste van het jaar!)

werd sne verlerkt, want alle aandacht ging direct uit naar de competitie.

Reflex mag tegen Harambee (Hengelo) uitmaken wie zich bekerkampioen

van de reg o Oost mag noemen,

VOLGEN D SEIZOEN

De heren iln s al geruime ti.ld bezig om de teamindeling voor het komende

selzoen in de steigers te zetten, Met veel spelers is al gesproken en dat

gebeurt deze tijd nog meer. Toch wordt het dit keer een erg ingewikkelde

puzzel, omdat nog niet alle niveaus bekend zijn. Dat heeft te maken met

eventuele promoties, die (nu) nog mogelijk zijn. Belangrijke factor is dat

geprobeerd l,vordt om iedereen op zijn niveau te laten spelen. Hiernaast

kijken we of er;onge spelers hogerop kunnen. Frequent overleg is het

gevolg. Op dit moment is er te weinig bekend om een voorlopige indeling te

maken, maar je weet nu dat er achter de schermen niet stilgezeten wordt.

Ook namen van trainers

kunnen nog niet gegeven worden, wel dat er bij heren l animo genoeg is

om een bijdrage te leveren.

Bas BIoem, coördinator herenlijn

COM PETITIE

UITSTEKEND SEIZOEN

De herenteams van Orion hebben een

uitstekend seizoen achter de rug.

Hoewel enkele teams nog volop

strijden om de ereplaatsen kan deze

conclusie nu reeds getrokken worden.

Heren 3, 4 en 5 waren steeds in de

top van hun afdeling te vinden en

kenden veel goede duels. Deze teams

lieten alledrie zien dat ze ware

volleybaldieren herbergen: een goed

trainingsbezoek en steeds goed bij de

les, Een compliment aan deze teams

en zeker ook aan de trainers.

Hoe alles afloopt is op dit moment

(met nog een wedstrijd te gaan) niet

bekend, maar jullie worden op de

hoogte gehouden!

Heren 6 en 7 hadden pech dat hun

competitie geen twaalf ploegen kende,

Ze speelden minder duels en dat is

natuurlijk jammer. Toch draaiden ze

goed mee en de enige zorg hier was

het aantal spelers van heren 6.

Gelukkig kon heren 7 af en toe

bijspringen, zodat er steeds gespeeld

kon worden.
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RECREANTEN

Recreanten sluiten

TI

seizoen goed af

Tijdens de laatste competitieronde in Veldhoek hebben diverse recreantenteams zich

van hun beste kant laten zien. De heren van de dinsdagavond en de dames van de

maandag- en dinsdagavond gingen de sportieve strijd weer aan. Ik moet natuurlijk

eerlijk zeggen dat ik niet alle resultaten weet, maar ik weet wel dat geen van de

teams onderaan in de poule is geëindigd en dat dames 2 van dinsdag eerste is

geworden in hun poule! Gefeliciteerd! Dat betekent volgens mij dat ze volgend

seizoen een treetje hoger spelen.

Mijn elgen team (dames 1 dinsdag)

ging heel voortvarend van start: we

wonnen de eerste set! Om de

tweede geli.lk weer te verliezen,

maar onze basis was gelegd. In de

tweede wedstrijd ging het net

andersom: de eerste set verloren

we/ maar de tweede wonnen we. En

tot onze vreugde behaalden wij bij

elke wedstrijd meer punten dan

onze tegenstanders. Bij een gelijke

stand wordt gekeken naar het

aantal punten dat je gescoord hebt

en dat leek hier belangrijk te

worden,

Onze laatste wedstrijd was tegen

Blauw Wit 1, Wl; moesten in ieder

geval een set wrnnen om in poule A

te blijven, maar zil konden

kampioen worden, Beide teams

gingen dus zeer gemotiveerd van

start en aan het einde leverde ons

dat weer een gelijkspel op. Wij

wonnen de eerste set met 2l-17 ,

zij de tweede set met 23-9. Ja, dat

was wel even pijnlijk/ maar alles bi;

elkaar hielden we toch een goed

gevoel aan de avond over. Wlj

werden 2e in poule A en gaan

volgend seizoen helemaal voor het

ka m pioenscha p.

Voor deze afsluiting van het

seizoen, speelden we (dames 1/2

van dinsdag) een toernooi in

Didam. Dat was wel even afzien. Bij

alle toernooien die we gespeeld

hebben, dit seizoen, moesten we

steeds 3 of 4 wedstrijden spelen.

Op die zondag in maart waren het

er maar liefst 9! En dan steeds 2

achter elkaar. Toch wisten we vol te

houden en het uiteindelijke

resultaat was redelijk. We hebben 3

wedstrijden gewonnen/ 3 gelijk

gespeeld en 3 verloren. Zo blijft

alles tenminste in balans.

Teleurstellend was toen wel onze 7e

plaats (van de 10). We dachten dat

we toch wel iets beter hadden

gepresteerd. In totaal hadden we

18 punten en de nummer 6 19,

terwijl nummer 8 maar net boven

de 10 punten uitkwam.

We hebben dit seizoen heerlijk

gespeeld en we gaan gewoon nog

harder trainen, om volgend seizoen

een beter resultaat te boeken,

Groet, Annemieke

ANNEMIEKE VAN IPENBURG

"We gaan gewoon nog harder trainen"
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JEUGD

Meisjes 83 op bezoek bij jongens A2

Nadat de jongens van C2 bij ons waren geweest, zijn wij naar de

jongens van de A2 gegaan. Dit was natuurlijk best eng. Nadat de

meisjes klaar waren met giebelen, werden de volgende vragen

gesteld:

Welke jongens zitten er in het
team?
Bram, Jeroen, Pim, Roy, Hans, Elroy

en Geert lan.

Wie is jullie trainer?
Eric Sloot.

Waarom zitten jullie op volleybal?

Het is een binnensport (word je niet

nat en is niet koud). Broer zat er op.

Hoe gaat het in de competitie?

Slecht!

Wat zijn de goede kanten van het team?

Het is gezellig, goede trainer.

Waar gaat het nog wel eens fout tijdens een wedstrijd?
Concentratie en pass. Maar het gaat al beter dan voorheen

Hoe vaak trainen jullie?
Een keer per week, te weinig.

Vinden jullie de trainingen leuk?

JA!II

Alle vragen werden kort maar krachtig beantwoord. De heren waren n et

echt spraakzaam naar de meisjes toe. (Toch nog wat om te leren??).

De meisjes naar de jongens toe waren idem dito.

De jongens gaan hierna naar een ander team om daar vragen te stellen.

Wij, meisjes 83, vonden het leuk om dit interview te doen.

Imana, Pölen, Ezgi, Kismet, Jozien en Joyce

Volleyba lclin ic
Marinus Wouterse en dames 1

verzorgden een volleybalclinic
voor meisjes B

Op dinsdag 6 april konden meisjes

81 en meisjes 82 (= Huevo/Orion

MB1) nader kennismaken met de

trainer en de dames van het eerste

team en ze kregen daarna een 2 uur

durende clinic in Rozengaarde,

Marinus startte met een rustige

warming-up, waarbij ook de oog-

hand-coördinatie een belangrijk

onderdeel vormde. Verder werd er

de tijd genomen voor een oefening

om de uitgangshoudingen voor pass

en verdediging te ervaren. Dames 1

deelde enthousiast aanwijzingen uit

en Marinus had bij iedereen oog

voor detail.

De B-meiden ging er volledig voor

en hadden er ook veel plezier in.

Het laatste gedeelte van de training

werden er wedstrijdjes gespeeld van

een onderlinge mix van dames en

meiden.

Het fenomeen sit-ups, nog onbe-

kend bij de meisjes, werd duidelijk

aan het einde van een wedstrijd:

steeds 25 sit-ups voor de

verliezers....,.......

Het was een heel leuke avond vol-

gens de B-meisjes en ze houden

zich aanbevolen voor een herhaling

van zo'n trainingl De spierpijn de

volgende dag hebben ze voor lief

genomen. (Er rest nog maar een

vraag: waarom moesten ze nu

allemaal een oude handdoek

meenemen...?).

Nogmaals bedankt, namens M81:

Lotte, Lobke, Whitney, Maureen,

Mayka Arlette M82: Linda, Laura,

Anke, Rienke, Rosanne, Anne, Lindy,

Puck, Robin én Noortje

*1_,s;€
M83 Niet echt spraakzaam
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DAMES KAMPIOENSTEI

IT

reu n te

De rode wijn smaakte voortref-
felijk en de stemming werd
steeds beter

Zaterdag 13 maart was

voor Orion een gedenk-

waardige dag. Het

vrouwenteam dat vier

april 1984 kampioen van

Nederland werd, kwam

op die datum bijeen in

het Hart van Doetinchem

om twintig jaar later nog

eens terug te kijken op

de mooiste dag in de

geschiedenis van Orion.

Geslaagde

Theo Vriezen, die manager was van

het kampioenstearn, gaf de aanzet

tot de reunie. Vriezen schakeide

Jacqueline Raterink, Ina Gerrits en

Nienke Vollema in om iedereen te
benaderen en een leuk programma

in elkaar te sleutelen. Het was de

bedoeling de dag af te sluiten met

een bezoek aan de tweede wed-

strijd in de kwartfinale tussen de

mannenteams van Protect Eye

Orion en Zwolle. Dat onderdeel ver-
viel omdat het volleybalduel was

verschoven naar de zondag. Vriezen

had voldoende kaartjes beschikbaar,

maar de animo bi.l oud-Orion was

gering.

HART VAN DOETINCHEM

Het weerzien vond dus geheel

plaats bij het Hart van Doetinchem,

waar Vriezen uit voorzorg langer

had gereserveerd. Die extra uren

waren geen overbodige luxe, want
door de gezellige sfeer was de ti;d
snel om. De dag was vooral bedoeld

voor de mensen die bij het team

betrokken waren. Het vinden van de

adressen was niet zo'n probleem,

rryant de meesten wonen in of in de

omgeving van Doetinchem. Alleen

Monique Booy moest een eind.le

ri;den. Bianca Hooymans, die in

Frankri;k \/oont, kon niet komen,

Monique had dus gezelschap van

Ina, Jacquelrne, Nienke, Hanneke

Bloem, Winny Harmsen, Carla

Bonsen, Aukle Vollema, trainer
Rene Striekwold, verzorger Jan van

Westen en Vriezen, die fysiothera-
peut Gerard Klein Gebbink als

speciale gast uitnodigde. lvartin

Beijer, directeur van toenmalig
hoofdsponsor Ubbink, had toege-

zegd te komen, maar kwam niet

opdagen. Beiler heeft wat gemist,

DVD

De aanwezigen werden verrast met

een origineel cadeau. Twee mensen

van DOC-STAP hadden videobanden

van oude wedstrijdbeelden gekneed

tot een prachtige 21/z uur durende

DVD Op een groot beeldscherm

konden de kampioenen ki';ken naar

de hoogtepunten van toen. Aukle

Vollema vond dat de speelsters in

twintig.1aar niet veel waren veran-

derd. "Wat zien we er nog goed

uit", klonk Aukje, die nu speelt in

Coach René Striekwold Manager
18 april 2O04
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1984
Manager Theo Vriezen
"Het team moet zich realiseren dat het twintig jaar
geleden een geweldige prestatie heeft geleverdl"

dames 3, enthousiast. Striekwold

genoot met volle teugen van de

DVD. "Draai die band nog eens een

keer terug", riep de Doetinchemmer

steeds. Striekwold had speciale

aandacht voor de Europacup

wedstri.ld tegen Boekarest. "Dit was

de beste warming up die ik ooit heb

gezien. "

PLAKBOEKEN

Jan van Westen wist nog dat hij een

keer in Friesland toen Orion in een

weekeinde twee duels moest spelen

met Theo Vriezen op een zolder had

geslapen. Aan de kwaliteiten als

verzorger had Nienke Vollema

goede herinneringen. "Wij moesten

de massage van Jan vooral niet fijn
vinden", wist de voormalig

midaanvalster, Zo had iedereen zijn

inbreng in het oprakelen van de

mooie dingen uit vervlogen tijden.

De plakboeken met foto's gingen

van ha"d ror -and. Vriezen was

daar bl1.1 om, "lk wist vooraf al dat

het een geslaagde dag zou worden,

want iedereen heeft moeite gedaan

om dingen van toen op te zoeken."

De oud-manager kreeg gelijk. De

rode wi.1n smaakte voortreffelijk en

de stemming rverd steeds beter.

Voor de start van het buffet werd er

zelfs uit volle borst gezongen. lv1et

Vriezen als solist klonk luidkeels het

liedje dat het team ti.ldens een trip
naar Denemarken had gecompo-

neerd. Hooymans werd daarbij niet

gemist. "Als Bianca niet naar

Nederland wil komen, moeten wij

maar een keer naar Frankrijk gaan",

opperde Carla Manschot tegen het

einde van de reunie.

GEWELDIGE PRESTATIE

Iedereen had het reuze naar zijn zin

gehad. Er was overal aan gedacht.

Riet Wellink, die in die ti.1d de was

deed, had eerder die dag een

bloemetje gekregen. Gerard Klein

Gebbink stond op en bedankte

iedereen, want de taxi stond klaar.

De rest volgde niet veel later. Het

kampioensteam omhelsde elkaar bij

het afscheid. Toch komen de

:

meeste speelsters elkaar regelmatig

tegen. "Dat is dan vaak in de

supermarkt", wist Nienke Vollema.

"Het is dan meer 'dag' en 'doei'.

Vandaag hebben we gelukkig de

kans gehad om uitgebreid met

elkaar te praten." Vriezen wilde

graag dat het team zich realiseerde

dat het twintig jaar geleden een

geweldige prestatie heeft geleverd.

"Het is toch veelzeggend dat er dit
jaar pas weer een team in de regio

(Longa '59) in aanmerking komt

voor de nationale titel." Het

kampioenschap smaakt bil oud-

Orion nog steeds zoet, want er

werd voorzichtig geopperd om de

reunie over vijf jaar te herhalen.
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OPEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
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3e van Nederland !

6.30 uur
De wekkers in diverse gezlnnen

gaan af, sommigen hebben slecht

geslapen van de spanning, anderen

moeten worden wakker gemaakt uit

een diepe slaap.

7.30 uur
Afgesproken was dat eenieder om 5

over half 8 aanwezig zou ziln bij het

vertrekpunt McDonalds. Daar zou

om kwart voor B de bus stoppen die

de groep naar Almere zou brengen.

Op het laatste moment was er toch

nog een gezamenlljke busreis

georganiseerd met jongens A van

Longa (Sourcy) omdat er voldoende

supporters waren om een bus te

vullen. Coach Hennie van Haarlem

had echter iedereen 10 minuten

eerder laten komen, niet alleen om

te zorgen dat iedereen op tijd was,

De bus had
mooie

'kaarttafels'

maar ook om namens Orion nog

snel een trui met opdruk (o.a. de

naam) uit te delen aan de

speelsters. De trui was bedoeld als

bli.lvende herinnering aan de

deelname aan de finale van de

Open Club. Nog voor de bus aan

<rvam hadden alle meiden de trui al

aan en stond er echt een "team" te

i^,achten, De bus was perfect op tijd

zodat om kwart voor acht de reis

ko: beginnen.

8.30 uur
Tei-,,',,; meegereisde ouders en

supporters gezellig met elkaar

zitter te keuvelen in de bus is de

spann nc op de bleke gezichten van

de spee sre -s aí re lezen, Gelukkig

had de b..ls rco e kaarttafels' zodat

de ti.ld k0. ,,', ci-den gedood met

kaartspet etjes. De eerste

boterhan men lverden naar binnen

MEISJES D

Achter: (vlnr) Dirkje Berendsen,

Maureen Ros, Jolyke Roessink,

Anne van de Riet, Moniek Jansen

Voor: (vlnr) Marjolijn van

Haarlem. IIse BIoem

Op paaszaterdag zijn de

meisjes D 3e van Nederland

geworden tijdens de finale

van de Open Club Kampioen-

schappen van Nederland

in Almere.

Het was een lange en

slopende dag, ook voor de

meegereisde su pporters/

ouders.

20 april 2OO4

Orion Expres



Coach Hennie van Haarlem had iedereen 10 minuten eerder laten

tekeer gaan. Orion begint met zijn

basisopstelling: Moniek Jansen,

Marjolijn van Haarlem, Dirkje

Berendsen en Anne van der Riet.

Of het nu lag aan het traditionele

slappe begin bij een toernooi of aan

de luidruchtige ODI-aanhang, feit
was dat ODI de set won met 25-15.

De 2e set werd echter alle schroom

en spanning aan de kant gegooid en

werd gewonnen met 25-20.

Voorzichtig wordt zelfs "Het is stil

aan de overkant,.." gezongen

richting ODI-supporters. Na afloop

vinden de eerste analyses op de

tribune plaats met de meegereisde

ouders, iedereen is het er over eens

dat we best een eind kunnen

komen.

13.00 uur
De 2e wedstrijd staat voor de deur:

Piet Zoomers Dynamo, een team

met maar liefst 3 meisjes van de

NVS (Nederlandse Volleybal School)

in Veenendaal in de gelederen.

in de eerste set speelt Orion

misschien wel de beste set van alle

rondes tijdens de Open Club : alles

lukt en met 25-12 krijgt Dynamo

alle hoeken van de zaal te zien.

Gelukkig bli;ft volleybal onbereken-

baar, in de 2e set pakt Dynamo de

draad weer op en weet Orion met

25-17 le verslaan. Omdat alle

andere wedstri;den in de poule ook

gelijk waren geëindigd was het

superspannend: je kon nog eerste

in de poule worden, maar ook nog

komen om namens Orion nog snel een trui met opdruk (o.a. de naam)

uit te delen aan de speelsters

geslagen om later geen last van

honger te hebben. Ondertussen was

het bericht doorgekomen dat de

eerste tegenstander, ODI uit

Middelbeers maar liefst 140

supporters zou meenemen. Hoe legt

een coach dat nu weer uit aan

meiden van 7t/12 jaar?

9.30 uur
De buitenwijken van Almere worden

bereikt en het zoeken naar de

sporthal kan beginnen,

Gelukkig is de hal waar de Orion-

meiden spelen makkelijk te vinden.

Orion en Longa-mensen wensen

elkaar succes bij het uitstappen, nu

gaat het echt beginnen.

In de hal is het al gezellig vol en

nadat coach Hennie samen met

assistent Lidy in een hoek van de

kantine nog even wat dingen heeft

doorgenomen wordt een plekje

gezocht om de eerste wedstrijd uit

de andere poule te bekijken. De

scheidsrechter die daar floot was zo

slecht dat iedereen zijn hart vast

hield voor de rest van de dag.

Achteraf was dat niet nodig want dit
bleek een uitzondering, de arbitrage

was heel goed en streng maar dat
hoort nu eenmaal bi.l een NK.

11.00 uur
De warming up zit er op en de

wedstrijd tegen ODI kan beginnen.

De tribune zit bomvol met ODI-

supporters die flink zingen en
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MEÏSJES D

"Waar teams

armen vallen

finale was er

normaal juichend bij

om het bereiken van de halve

nu alleen zoiets van: wat nu?"

Orion was 2e in de poule
geworden en ging door!

laatste. De onderlinge verschillen

qua setstanden waren ook

minimaal.

15.00 uur
De laatste poulewedstrijdl

Tegenstander was Sudosa Assen

o.l.v. de al jaren mee draaiende

Rita Buikema. Orion begon de

wedstrijd weer ijzersterk en wist de

eerste set met 25-18 te winnen,

maar ook nu draaide het in de 2e

set: Sudosa won nu met25-22.
Waar teams normaal juichend bij

elkaar in de armen vallen om het

bereiken van de halve finale was er

nu alleen zoiets van: wat nu? De

andere poulewedstrijd was namelijk

ook weer geli.lk geëindigdl Dit

betekende setstanden tellen door de

wedstri.ldleiding (die dit weer over

liet aan de computer). Niet snel

daarna kwam het verlossende

bericht: Orion was 2e in de poule

geworden en ging door!

16.00 uur
Genieten van het bereiken van de

halve finale was er niet bi.l : direct al

weer klaar staan voor de halve

finale en geen rust. Set-Up '65 uit

Ootmarsum stond voor Orion klaar.

Een ploeg waar de 'technische staf'

al enige keren met bewondering

naar had gekeken omdat ze zo goed

waren. Maar ja, tijdens het NK

gelden andere wetten en niet
geschoten is altijd mis. Tot 15-15 in

de eerste set gaat de strijd gelijk

op/ maar daar waar Orion de eerste

serie foutjes begint te maken gaat

Set-Up gewoon door. Het gat is
geslagen en time-outs en een

eerste wissel kunnen het tij niet

meer keren. Set-Up wint de set met

25-18. In de 2e set laat Hennie

Maureen Ros staan maar al snel

blijkt dat Set-Up de zaak niet meer

uit handen gaat geven en halver-

wege de 2e set besluit Hennie ook

Ilse Bloem en Jolyke Roessink

speeltijd te gunnen en de basis rust

te gunnen voor de strijd om de

derde en vierde plaats. Set-Up wint

de 2e set met 25-16 en gaat door

naar de finale waar het Dynamo

Tubbergen tegenkomt dat ook

redelijk eenvoudig van PZ Dynamo

wint in de andere kruisfinale.

18.00 uur
Nog eenmaal opladen voor een 3e

plaats, wat natuurlijk een fantas-

tische prestatie zou zijn.

PZ Dynamo dacht er echter hetzelfde

over waardoor er een geweldig

spannende wedstrijd ontstond. Beide

ploegen werden hartstochtelijk

aangemoedigd door ouders/sup-
porters en gedurende de hele 1e set

had PZ Dynamo een voorsprong,

uiteindelijk zelfs 24-19. Op dat

moment herpakte Orion zich toch

weer en mede door een gelareldige

serie opslagen van Moniek, de

blokkeringen van Dirk.le en de lepe

tactische ballen van Marjoli;n en

Anne werd de set met 26-24 binnen

gehaald!. In de 2e set was het Orion

dat steeds voor stond. Aan het einde

bracht Dynamo hun beste speelster

weer in het veld nadat ze even rust

had gehad en mede daardoor kwam

het weer terug in de wedstrijd.

Verder dan 24-23liet Orion het niet

komen, want toen werd het match-
point verzilverd. Eindeli.lk kon er

eens echt gejuicht worden, want

meis.les D is 3e van Nederland!

19.00 uur
Eindeli;k de prijsuitreiking nadat er

allerlei fotosessies hadden plaats

elkaar
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*Dit is een geweldÍge prestatie geweest maar

ook een geweldige dag !"

gevonden en ook de longensfinale was afgelopen, In

een bomvolle kantine mocht aanvoerster lvlar;oir.1n de

beker voor de derde plaats in ontvangst nemen, Daarna

was het douchen en horen hoe het Longa was vergaan,

De.longens van Longa (met daarin oud-Orion spelers

Peter Heldoorn en Daan van Haarlem) bleken ook Cerde

te zijn geworden.

20.00 uur
De bus rijdt weer voor en onder luide toe;I
er ingestapt worden. Hoe het mogell.;k r,,as

lijk maar er zaten meer r-tense^ - t= t --: l
wacht. Gelukkig konden een ia:- l-::-s -::
auto mee. In de bus \vas -et a s^Ë e=-

en werd e- 'lt^r. gezolge-. De c: ^c -s =

was duideli.lk: d t rs een ge\re d ge presra: e

maar ook een geweloige oag I

De beker
werd in

ontvangst

9enomen

22,00 uur
Eindeli;k komt lVcDonalds weer in zicht. Jolyke kon weer
i,rakker worden en de honger moest toch ook nog even
,,','eggewerkt worden, Het team werd enthousiast
b nnengehaald door ouders die al terug waren of niet
n'ee konden en wederom werden er allerlei foto's
gemaakt. Ook alle Longa-mensen hadden honger en

stapten ook uit de bus waardoor McDonalds weer snel

medelnrerkers aan het werk moest zetten en kassa's

n-roest openen,

23.00 uur
Doodop is iedereen als het eten op is. Iedereen vertrekt
moe rnaar voldaan richting huis om de paasdagen na te
gen eten van de dag, Via deze plaats een bedankje aan

alle ouders die tijdens de finale, maar ook daarvoor,

enthousiast hebben meegeleefd en aangemoedigd. De

speelsters hebben een dag gehad die ze nog lang zal

heugen en die een ervaring oplevert die niemand hun

nog afneemt. Hopelijk kunnen ze in de toekomst hier

nog veel gebruik van maken voor Orion!

'Ít^-zq;i . " .-.;
*;.*d ..----p' .-*--d -*d -# jt "--i ,J

MaaLwer< in Reclarne

'' G ev elrec) a rr e " R.e ci a m eb orà en'' ) r u <w o rk
.'3e 

v'ter1wi.1zeri,tq '()eàríjf e )k.ledinq '" Giaveerwerk

i el (.O31 4'366132') em l à e ei q rt @ ch ell o. nl

-; ---^ .^^

: _ -- !c-

Uw persoonlijke wensen
zíjn het vertrekpunt voor
otaze dienstverlening.
Wij kunnen u optirnaal van dienst zijn
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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 belastingamgiften
en het geven van fiscale adviezen
(ook voor particulieren).

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

. Waardebepaling van bedrljven-

Bel voor een vrijbliivende afspraak
met de Kab in uw regio.

Cildenbroederslaan 4
Postbus 'l 96 - 7000 AD Doetinchem
Telefoon (0314) 37 70 O0 - Fax (0314) 37 70 05
Email lnfo@kabdoetinchem.nl

Uitmaat 25 - 6987 ER Ciesbeek
Postbus 'l 07 - 6980 AC Doesburg
Telefoon (031 3) 63 27 OO - Fax (031 3) 63 27 27
Email lnfo@kabgiesbeek.nl

Lage Weide 9 - 7231 NN Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 10 - Fax (0575) 52 61 25
Email lnfo@kabwarnsveld.nl

KAB. VERSTAND \/AN ZAKEN
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longens Al bestaat uit een mix van

de teams H4 en H5. De volgende

spelers hebben allemaal meegedaan

met jongens A:

H5; Niek Hugen, Sander Hugen, Koen

Pasman, Chiel Reuling, Mark

Veldboom, Martln Meijer, Sietse Jager,

Wessel van Staal, Diewert Wiggers,

Kwinten Sliepen, Michel van de Steen,

Rutger Sloot en Niek Derksen.

H4 hebben de volgende spelers

meegedaan, Coltin van Gerven,

Maarten Visser, Nick Penninkhof, Frank

Engelen, lustin Schoenaker, Floor

Siegers en Sjors van Swaay.

Zaterdag 20 maart gingen wij
om 11.45 uur naar Barchem. Als

we met 4 - 0 zouden winnen,

dan zouden wij kampioen zijn.

Vol goede moed gingen wij daar

naartoe. Wij hadden goede hoop

datwemet4-0zouden
winnen, omdat we de

thuiswedstrijd ook at met 4 - O

hadden gewonnen. Maar ja, uit
is natuurlijk iets anders dan

thuis. Om 13.00 uur begon de

wedstrijd dan.

De captains, Kwinten Sliepen en
Sander Hugen

De eerste en tweede set gingen

moeizaam (want we waren te
gespannen: we moesten en zouden

vandaag kampioen worden), maar

de derde en vierde set wonnen wi.l

overtuigend. We waren dus

kampioen (goh wat een verrassing).

De heer F, Kousbroek van de

NeVoBo reikte de beker aan ons uit
en deelde ons mee dat wij de

eerste jeugdkampioen van deze

regio waren. We hebben nu een

ruime voorsprong op de nummer

twee (meer dan 15 punten). We

waren wel een beetje teleurgesteld

dat er niemand van het bestuur

aanwezig was om ons te feliciteren.

Het doel van Jongens A was om

kampioen te worden, dat doel

hebben we dus bereikt. Na de

eerste helft van de competitie

wilden we ons terugtrekken, omdat
het elke zaterdag weer een

probleem was om een team op de

been te brengen. H4 en H5 hadden

zelf namelijk ook competitiever-
plichtingen, zodat sommige spelers

twee wedstrijden op een dag

moesten spelen. Gelukkig hebben

we het wel weten bol te werken,

Ondanks dat we uit verschillende

teams kwamen, hebben we vaak

een hecht team weten te vormen

tijdens de wedstrijden, vooral als

we het moeilijk hadden. Want het

was natuurlijk niet één en al

JONGENS A1
kampioen

rozengeur en maneschijn, want niet
alle wedstrijden liepen even

gesmeerd.

Maar de algemene tendens van de

wedstrijden was positief en we

hebben erg veel plezier beleefd aan

dit sportieve avontuur. We hebben

veel geleerd en het was erg nuttig
voor de ontwikkeling voor de

spelers als team en als individu

(sli.1m, slijm).

Omdat we kampioen zijn geworden,

moeten we op 24 april naar Almelo

om de wedstrijd tegen de kampioen

van Twente te spelen. Onze

tegenstander wordt Savico. Een

zeer geduchte tegenstander die we

dit seizoen al een paar keer hebben

ontmoet o,a. bij de Open Club A en

B. We hebben die keren nipt

verloren, dus wordt het tijd om dat

eens recht te gaan zetten. Savico

wordt ook onze tegenstander in de

bekercompetitie (de finale).

We hebben twee taarten van de

vereniging gekregen op onze

trainingsavond, het is;ammer dat
we niet tijdens een wedstrijd ln de

sporthal gehuldigd zijn voor het
grote publiek,

We willen graag de mensen be-

danken die ons hebben gecoacht,

getraind, gefloten, het publiek dat
ons heeft gesteund en de mensen

die hebben gereden.

Gedurende dit seizoen hebben we

verschillende coaches gehad name-

lijk T. Hugen, W. Visseq S. Jager en

J. Hugen en zijn we getraind door
Goran Aleksov en Rob Buiting.
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Open clubkampioenschappen meisjes A
Boven verwachting hadden we ons geplaatst voor de halve finales voor de oper ...: i meis.les A. We moesten voor

dit toernooi helemaal!l!l naar Panningen ( bij Venlo in de buurt). We hadden iet goed voor elkaar want we gingen

met het Wedeobusje op weg. Dankzij Bert, goed zo!!!

De eerste wedstrijd hebben we jammer genoeg verloren met 0-2. Die wedstrilc ',';as tegen Geevers/VCL uit

Landgraaf. Daarna hadden we een uurtje rust en moesten we om 12 ur,r wee- ee' wedstrljd spelen, dit keer te-

gen ODI uit Middelbeers. Dat ging echt heel goed en we wonnen. Juppiellll De sfeer zat er lekker in. Toen hadden

we weer ff rust, Konden we rustig bijkomen van onze zeer goede overwinning, Daarna moesten we hard aan de

bak tegen Flamingo's 56. Zij stonden eerste, dus we wisten dat we heel goed moesten spelen om nog kans te

kunnen maken door te gaan naar de kruisflnales. Jammer genoeg is dat niet gelukt. Ze waren toch iets te goed

voor ons. We werden gewoon weggeslagen. Dus is het ons niet gelukt een ronde verder te komen in de open club.

Dat is heel zonde, maar we hebben ons best gedaan. Ondanks alles gingen we na inspectie van de kleedkamer

zingend terug naar huis. In ons knusse Wedeobusje. Na natuurlijk eerst nog een troostmaaltijd bij de Mac.

Het was toch wel een gezellige en sportieve dag

Veel liefs Sabine, Manon, Nienke, Femke, Withney, Lobke, Kristel, Maayke en Bert

Mb2 van Orion gaat waarschi.lnli3k

naar Italië: het begon allemaa met

een gek idee..,,..,,....

Toen de familie Bloem op vakantie

in Italië was, werden we aange-

sproken door een Italiaanse

volleybaltrainer, die vroeg of wij in

Italië woonden en of we al op

volleyba I zaten.

Om een lang verhaal kort(er) te

maken: Terug in Nederland hadden

we contact met onze oom Hans- die

woont meestal in Italië en hi.l kent

de italiaanse volleybaltrainer-. Er is

in Italië een jaarlijks volleybal-

]EUGDLI]N

Mb2 meiden (Mb1 van Huévo-Orion)

gaan naar ltalië!!

toernooi voor meisjes tot 15 jaar;

met 3 of meer teams. Het toernooi

is met Hemelvaart. En dit jaar

hadden ze het idee om ons ook uit

te nodigen! De plannen werden

gemaakt en toen alies iets

zekerder was kreeg het team het te

horen.,,,..

We waren allemaal door het dolle

heen en Hanneke kon er met haar

stemmetje al niet meer bovenuit

komen.

Toen alles wat st ler tvas getnrorden

ze Hanneke: 'Er is ^og - - s zet e-

dus verwacht er ^ie: := .== .a-

De volgende stap \'vas orr 'e : : 3^

voor de neuzen van de o-d=-s :=

schuiven. Ook daar we-d nee

enthousiast gereageerd. Er triaren

zelfs al ouders die zichzelf beschik-

baar stelden om ons naar ]taliè te

rijden! Het begon er allemaal al wat

mooier uit te zlen. Dus Hanneke

plande een ouderavond om alles

even op een ri;t1e te zetten en toch

nog even van de ouders zelf te

horen of hun dochter mee mocht.

Uit de ouderavond kwam dat iede-

reen mee mocht en we zelfs genoeg

auto's hadden om naar Italie te

rijdenl Dat wordt een dolle boel,

want als je ons team kent, weet je

dat het alti;d erg gezellig is. Nu

moeten we ervoor zorgen/ dat we

voldoende geld sparen (ll e heeft er
- -:: '- _

- - := \ .-: -

-=:=-:=- S -:: :-:-, -S :S: a^

-==-::- -=-.--' .' .'-a =^ ^.

= ^--- ^-^^_I- C> C4EII

Van Laura Bloem
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Laat jonge sporters winnen, deel 2

Reageren op gedrag van
sporters in spelsituaties

Eén van de redenen om dit nog maar weer eens onder de aandacht te brengen, is het feit dat ik te vaak gefrus-

treerde coaches/trainers langs het veld zie staan die eerder faalangstige sporters kweken dan sporters met zelf-

vertrouwen. Vaak vloeit dit voort uit mogelijke eigen tekortkomingen om het gedrag wat gewenst wordt over te

brengen op de spelers. Veel mensen hebben de neiging zich te richten op de negatieve kanten van eigen of

andermans fouten' Mogelijk beschouwen ze fouten als iets slechts, terwijl fouten ook hun positieve kant hebben. Ze

bieden namelljk de informatie die je nodig hebt om prestaties te verbeteren,

Een positleve manier van

coachen/trainen wordt gekenmerkt

door een royale toepassing van

beloning. Dit is de meest effectieve

manier om gewenst gedrag op te

bouwen,

NIET DOEN: hun inspanningen als

va nzelfsprekend beschouwen

WEL DOEN: belonen, ,

onmiddellijk!

Laat sporters weten dat je hun

inspanningen op prijs stelt en ze

waardeert. Beloon de inspanning

evenveel als het resultaat en je zult

de sporters gunstig zien reageren

op de dingen die je in de regelmaat
positief benoemd.

Een paar praktische richtlijnen
voor effectieve toepassing van
beloning.
- wees royaal met belonen
- als beloning eerlijk wordt

gegeven, verwent het sporters
niet, integendeel, het geeft ze

iets om naar te streven

- heb realistische
verwachtingen en beloon
sporters constant als ze er in
slagen deze te vervullen,
verlang langzaam meer
naarmate de vaardigheden
verbeteren

- beloon het liefst direct, maar
uitgestelde beloning is beter
dan niets

Beloning kan b.v. bestaan uit een

schouderklopje, toelachen,

compliment of een vriendelijke knik.

Wót je beloont is van essentieel

belang. Het is makkelijker om een

goede prestatie te belonen dan een

enorme inspanning zonder een goed

resultaat.

Zoals eerder gezegd, hebben

sporters wel controle over de mate

waarin ze zich inspannen, maar

slechts beperkte invloed op het

resultaat van hun inspanningen.

Mag je fouten dan niet benoemen?

Zeker wel, maar geef direct

ondersteuning, want dén heeft de

spofter de meeste aanmoediging

nodig. Fouten zijn ook een kans om

corrigerende instructies te geven,

maar als de sporter weet hoe de

fout verbeterd moet worden, is

alleen aanmoediging genoeg.

Straf niet als het misgaat. Angst

voor mislukking neemt af als je de

angst voor straf laat afnemen. Geef

eerder corrigerende lnstructies,

maar op een bemoedigende manier

en zeker niet sarcastisch of

bestraffend. Richt de aandacht nlet

op het slechte dat net gebeurd is,

maar op het goede dat gebeurt als

de sporter je instructies opvolgt.

Als coaches/trainers eerlijk en open

met hun eigen fouten omgaan,

zullen sporters beter in staat zijn de

eigen fouten te accepteren.

Hoewel er zeker naar gestreefd

moet worden ervan te leren, zijn je

eigen fouten, de fouten van je

sporters en die van de

wedstrijdleiding een onontkoombaar

onderdeel van de sport.

Tolerantie kan ons een hoop

emotionele schade besparen.
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m§w& Kffiffiffiffirffi
'tSponsoren doe je niet voor een jaartje"

Het is dat Piet Zoomers uit lVlip k eding verkoopt, Anders is voor hem beslist een sterrol als

cabaretiel causeur of goeroe a la Emie Rate band r,veggelegd. De vele aanwezigen op de

Business Sociëteit van maandag 29 maart keken aanvanke ijk een beetle benauwd toen aspirant

locatiemanager Rafaello Nettuno aankondigde dat niemand minder dan Piet Zoomers een uur -

en niet een uurtje - het woord zou voeren. Om uit te leggen hoe het allemaal zo gekomen is.

En dat terwijl de drankjes en lekkere hapjes stonden te wachten op vele dorstige kelen en

monden.

Maar het wachten wordt ruim-

schoots beloond. Want als Piet zijn

levenswerk de revue laat passeren,

hangt de zaal aan zijn lippen. Piet

Zoomers, die ervoor heeft gezorgd

dat de gehele spelersselectie en de

staf van Protect Eye Orion er

gekleed uitzlen, is een man van

superlatieven en krasse uitspraken.

De entree was
smaakvo!

omgetoverd tot
gehoorzaal

Niet voor niets blijkt de brede, rode

loper die hij deze avond voor de

leden van de Business Sociëteit van

Topvolleybal Protect Eye Orion heeft

uitgelegd wat overbemeten voor de

smalle Boliestraat.

De kalende man uit de Wereld van

de Mode gaat zelf helemaal niet zo

geknipt gekleed als je zou

verwachten. Een saai, dun grijs pak

met een witte coltrui eronder.

Kortom: Zoomers lijkt nog alti.ld op

de lapjesverkoper, die in het begin

van de .1aren zeventig zwoer 'nooit

meer bi.j een baas' te gaan werken

en voor zicózelf begon.

,,lk verkocht alles wat los en vast

zat en werd met mijn vrouw José

De WeRrlo vAN Mopr

30 april 2004
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,,Ze vragen aan mij wel eens: heb
je een concept. Nou ik heb geen
concept ik heb slechts u lo"

--.-Je de hij een

- =: de opmerking
-. =1. :-'r hoor," Maar dat

- s: .'. a gedaan, reden

= s^e een drukte van
-::: ce slaapkamer

= I:cmers, die

=-s::eed als opslag

--:= :arti.1en. Diezelfde
- - ' :e oop der jaren

- - ==::,,,erd in de eerste

ed erla nd

ADVERTENIECAMPAGNES

tentl€.: - : -; - €s opgezet. De

S oga- : .s -::- cat U het weet,

Een prikke e ^:. ':: ameboodschap

- voor zi.ln co^:,--e-ren in de

kledingbranche - ,',es ook de tekst

achterop het par-<e:'kaart;e van het

nabijgelegen Devenrer-t,,Bi.1 Piet

Zoomers in Wilp kuni U gratis

parkeren,"

NAAMSBEKENDHEID

Als geen ander begreep Piet, dat

het verwerven van naamsbekend-

heid het belangrijkste middel is om

omzet te maken. Naast natuurlijk
kwaliteitskleding voor lage prijzen.

Zoomers maakte direct landelijk

naam door als één van de eerste

zijn naam op de voetbalshirts van

Go Ahead Eagles te zetten. ,,Ik wil

graag dingen doen die nieuw zijn,"

houdt hij zijn gehoor voor, ,,dus
stapte ik vol in de sportsponsoring."

En terwijl hij de op de eerste rij

zittende directeur Marcel Gotjé van

Protect Eye enthousiast aankijkt,

zegt hij: ,,Sponsoring, dat moet je

consequent doen. Als je er na een

jaar mee stopt is dat weggegooid

geld."

En zo strooit hij meer stellingen uit
over de hoofden van de geamuseer-

de aanwezigen in de modezaak aan

de Boliestraat. ,,Je moet niet alleen

de shirtjes sponsoren. ik zorgde

ook voor 400 PZ-stoeltjes en

sponsorde spelletjes en fluitjes. Dat

werkte. Ik kreeg er meteen gewel-

dige bekendheid door." Prikkelende

advertentiecampagnes op het

scherpst van de snede brachten

hem meermalen in botsing met de

reclame code commissie, Geen

punt, dat levert weer volop publici-

teit op. Bijvoorbeeld:

'Hofleverancier van Oranje', ja hoor

het Nederlands elftal. Of: 'Heel de

Society Shopt bij Piet Zoomers'.

,,Ze vragen aan mij wel eens: heb

je een concept. Nou ik heb geen

concept ik heb slechts ulo. Je moet

gewoon scherp zijn en dat is een

gevoel."
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Dp W:qELo vAN Mooe

GRAND SEIGNEUR

Piet Zoomers heeft geen plannen op

papier. Hij speelt ger/oon snel in op

de markt, E^ a s oe economie

tegenzit? , Da- roet Je gas geven

en Je gaat o'u,eral als een speer

voorb .;," is zrJn remedie.

Hi.l ge efr toe niet de meeste gelief-

de te z ;r' in de modebranche. Dat

deert a:n aierminst: ,,Elke concur-

reni s 'r l- aartsviJand." piet mag

dan ,',e'! \.'rtenden maken in de

entree van Piet Zoomers Mode in

Doetinchem. De aanwezigen hadden

voorlopig stof genoeg voor een

praatje. En velen maakten

natuurlijk van de gelegenheid

gebruik de modezaak te verkennen,

waar de voorjaarscollectie voor
dames en heren zojuist was

gea rriveerd .

Artl<. - : De Gelderlander van 21 april 2004

Door DICK VISSER

Appie Krijnsen is volgend seizoen de nieuwe trainer/coach van de eredívisievolleyballers van het Doetinchemse
orion, De 44 - iarige inwoner van het Brabantse Berkel - Enschot werkte de laatste jaren in België.
Orion 

"'as 
cc zoek naar een ervaren trainer dÍe de ploeg mentaal sterker kan maken. Daar schortte het ln Doetinchem aan.

"Die pe'sccn denken we in Appie gevonden te hebben. Hij was altijd veel onderweg en wil er nu bij orion iets moois van
make r" zeq! technisch manager Erik Veenstra over Jac van Gompels' opvolger die sinds 1gg1 actief is als trainer/coach.
veenst'e: 'lYe kwamen een eenjarig contract overeen met als bedoeling langer met elkaar door te gaan. Jaarlijks evalueren we
de starc,;an zaken."

Het vre ce geiouterde Krijnsen op dat Orion 'twee jaar geleden op sterven na dood was en nu weer gezond is,. ,'Dat vind ik erg
knap' De n"rensen van Orion komen op mij over als eerlijke types die de handen uit de mouwen steken. Ze weten dat je alleen
met het ze::e1 van kleine stappen iets kunt bereíken. Het kost tijd.,'
Krijnsen ze!! ie hebben vernomen dat Orion naar buiten toe meer smoel wil krijgen'. "Er zou te weinig uitstraling zijn. Wel, ik
ben tijdens oe :vedstrijd langs de kant bepaald geen rustige zitter.,'
Krijnsen kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst, als mannen- en als vrouwentrainer in binnen- en buitenland,
Daarnaast veri-icht hij veel 'missiewerk' voor de internationale volleybalbond FIVB.
Hij begon voor tr'ree.laar bij de eredivisiemannen van Brevok/Breda. Er volgde een jaar bij de Franse vrouwenploeg van RION
waarmee hi.l kampioen werd en de kwartfinale van de Europacup bereikte. Van 1994 tot 1998 leidde Krijnsen de vrouwen van
het Vughtse wC naar twee dubbels, supercup en deelname aan Champions League. Met de mannen van pzlDynamo
(Apeldoorn) werd hij kampioen, bekerwinnaar en nam deel aan de Europese cEV cup.
vanaf het millenium volgde de Belgische periode. Eerst twee jaar bíj Antwerpen dat vierde en tweede werd, Belgisch
bekerfinalist en kwartfinalist CEV Cup. Hi; was tíjdeliik bondscoach bij de zuiderburen en stapte voortijdig op bij ereklasser
Halen' Beiden waren mindere ervaringen omdat volgens hem de wil ontbrak om er lets van te maken. Dat laatste trof Krijnsen
wel in Doetinchem aan.

Krijnsen trainer bij Orion

ffi§ffiff Xffiffireffir§
"Ik wil graag dingen doen die nieu w zijn,,

kledingbranche, dat hij toch echt
wat voorstelt werd in 1994

bewezen, toen hij uit handen van

minister Annemarie Jorritsma de

bela ngrijkste mode-onderscheidin g

'Grand Seigneur' mocht ontvangen,

En zo is een uur snel gevuld in de

voor deze avond smaakvol tot
gehoorzaal omgetoverde ruime

april 2OO4 33

PIET ZOOMERS

Orion §xpres
@



BESTUURLIJK
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1. Tijdstip van betaling
Per 1 oktober: Hele jaar of het eerste haltjaar.

Per 1 februari : Tweede halfjaar.

2. Geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een lid
wordt per seizoen aan de hand van zijn/haar leeftijd per

30 september bepaald en blijft gedurende het hele

seizoen ongewijzigd.

3. Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2003-2004 bedraagt:

Senioren (18 jaar en ouder) Euro 175

C/D/Ë./F jeugd (16 jaar en jonger) Euro 102

van het bestuur vrijstelling van clubcontributie worden
verkregen wanneer men langer dan 3 maanden niet kan

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

7, Beëindiging lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap kan per halfjaar
plaatsvinden, en wel voor 1 augustus of voor 1 januari.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap voor 1

augustus is zowel geen bonds- als verenigingscontri-
butie verschuldigd voor het nieuwe seizoen, Bij het
beëindigen van het lidmaatschap voor 1 januari is

bondscontributie verschuldigd over het gehele seizoen
en verenigingscontributie voor het verstreken eerste
halfjaar. Beëindiging van het lidmaatschap kan

uitsluitend plaatsvinden middels een schriftelijk bericht
aan de ledenadministratie. De datum van ontvangst
door de ledenadministratie is bepalend voor de datering
van het bericht.

8. Nieuw lidmaatschap
Voor nieuwe leden is verplicht dat zij (of hun wettelijke
vertegenwoordiger) toestemming geven voor het

automatisch incasseren van de verschuldigde bonds- en

verenigingscontributie. Inschrijving kan op ieder

moment via een inschrijfformulier en kost:

Senioren

Alle jeugd

Recreanten

Euro 10

Euro 7

Euro 7

De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de

contributie.

9. Ledenadministratie
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
Ruud Hofland, Einthovenlaan !7, 7002 HE Doetinchem

Telefoon 0314-333209

Alle inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de

eerdere contributieregeling zijn goedgekeurd in de

ledenvergadering van 24 maart 2004.

A/B jeugd Qa t/m 77 jaar)

Recreanten:

Euro 145

Euro 118

Euro 31

Euro 17

Euro 24

Euro 16

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
bed raagt:

Senioren (18 jaar en ouder)

D/E/F jeugd (11 jaar en jonger)

A/B/C jeugd (72 t/m 17 jaar)

Recreanten en verenigingsleden

Bondscontributie wordt voor een heel jaar voorultbe-
taald en is tegelijk met de clubcontributie verschuldigd.

5. Betaling
Op bankrekeningnummer 93.60.37.318 ten name van

volleybalvereniging Orion bij de Fortisbank te
Doetlnchem. Degenen die de vereniging niet gemach-

tigd hebben tot automatische incasso, ontvangen een

acceptgiro voor de contributiebetaling. per acceptgiro
wordt Euro 0,50 in rekening gebracht. Bij een aanma-
ning wordt per keer Euro 2,50 in rekening gebracht.

6. Uitzonderingen
Bij blessures of zwangerschap kan met toestemming
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Voorzitter

Secreta ris

Pen n ing meester

Recreanten

Dameslijn

Heren lij n

Wedstrijdsecreta riaat

Acties/Algemene zaken

Jeugd lij n

PR en communicatie

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetlnchem

tel. 323935

ema il :wimd ielema n @tvarecla me. n I

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

te. JlfJoJ

ema : .1,emaus@hetnet.n

Jos Pasman

Donker Curtiuslaar'26

7003 AH Doetinchem

te1.341528

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.341885
email: Bas,bloem@planet.nl

Henk Bazen

Pr. Alexanderstraat 122

7009 AJ Doetinchem

te1.3 2 5982

email : hbazen@xs4all.nl

Hennie van Haarlem

Einthoven aan 25

7002 LE Doetinchem

tel. 341589

email: h,haarlem@wxs.nl

Maarten Brinkhof
Tel. 378264

Annemieke van Ipenburg
email : avanipenburg@hotmail.com
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een antwoord

verwachten.

Handige namen en adressen


