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Even de boel

Even een misverstand uit de

wereld helpen: het gaat best

goed met Orion, maar dat wil

nog niet zeggen dat we weer

helemaal boven Jan zijn.

Toen ik kennismaakte met Orion, nu

zo'n anderhalf jaar geleden, bezocht

ik op het hoogtePunt - of zo;e r^''ilt,

het dleptepunt - van de bestuuriijke

en financiële Problemen een

ledenvergadering. Beet;e crisissfeer,

een dikke 40 man en vrouw in de

zaal, levendige discussies, kortom

betrokkenheid en interesse in het

reilen en zeilen van de vereniglng,

Nu, eind 2003, lijkt iedereen er het

volste vertrouwen In te hebben dat

we 'het wel zullen redden'. Da's

mooi natuurlijk, maar heeft ook zijn

negatieve kanten. Zo waren er oP

de ledenvergadering een Paar

maanden geleden niet meer dan

een handjevol aanwezigen/ waarvan

de meesten eigenlijk ook nog eens

bestuurlijk betrokken bij Orion.

SPAGAAT

Nog alarmerender is een tweede

symptoom. Was De Grote Club Actie

vorig seizoen een doors aand succes

- iedereen leek van boven ioi onoer

doordrongen van de financiële

spagaat waarin Orion verkeerde -,

dlt .1aar valt de oPbrengst van de

Actie ronduit tegen. En dat terwijl

de verenlging de centen nog steeds

heel goed kan gebruiken. Vorig jaar

zetten vrijwel alle teams de

schouders onder de verkooP van de

loten; dit jaar hebben hele teams

het laten afweten. En dat ls

Misschien goed om nog

een keer te benadrukken

dat we sómen Orion zi1n.

COLUMN
VOORZITTER

De vereniging kan de

centen nog steeds

goed gebruiken

jar-e-, i'rant het dwingt het

:es:-lrr tot een tussenti;dse,

a ::-rai eve of aanvullende actie.

toe of \vat weten we nog niet,

maar we zullen het ontstane gat in

de begroting oP een listige manier

moeten vullen om aan alle afsPm-

ken en verPlichtingen te kunnen

blijven voldoen. Misschien goed om

nog een keer te benadrukken dat

we sémen Orion zijn. Natuurlijk

mag je het een en ander van het

bestuur verwachten, maar het

bestuur verwacht ook wat van jou.

Op naar de violen dan maar?

WIM DIELEMAN

oRION EXPRES - novembeí 2003
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WIM DI E LE MAN

"AIs we allemaal even om ons heen kijken en meedenken en de

handen uit de mouwen steken, dan zijn die netten in no-time

opgebouwd en weer afgebroken"

:..- ,:;-,, en geleden schreef ik nog

- , =-:.:sde hoe sommige dingen binnen

::=--:' en Probleemloos verloPen,

.- a- . ::3 í een woord aan vuil hoeft te

- :=-='.,aren we iets te optimlstisch. Sinds

..- :. :ompetitie hanteren we een andere

- . .a' := :aLdienst. Ieder team is

..'."-.. -:-:= jK voor zijn eigen zaakles. En dat heeft

^.: ,'.3: . l:ten in de aarde (qehad). Ook hier bltjken

:=:tr-.:^ r et altild evenredig verdeeld. Toegegeven, de

::^.-rr,catie rond deze veranderlng verdient niet de

s:^lonheidsprijs. Maar aan de andere kant, als we

a emaal even om ons heen kijken en meedenken en de

handen uit de mouwen steken, dan zi.1n die netten in

no-time opgebouwd en weer afgebroken, zijn er bij

iedere wedstri;d tellers, worden de ballen netjes

opgeborgen etc. etc. Fluitle van een centl

Wat kri;gen we nou, zul je zeggen' Die bestuursleden

zi.1n toch altijd zulke positlvo's. Jawel, zljn we nog

steeds, IVaar misschien schrikken we de laatste tijd een

beet.le van de onbedoelde effecten daarvan' Waar je

hoopt dat dat letdt tot enthousiasme en een gevoel van

'schouders eronder', li;kt dat eerder te resulteren in

passiv teit en een gevoel van 'oh, jongens, het loopt

weer, lVe geloven het lvel', Beetje fel en ongenuanceerd

dit redactroneLe commentaar? Mwah.,, de boel af en toe

even opschudden kan blij kbaar helemaal geen kwaad.

13E VIOLENACTIE ORION

Ook dit jaar organiseert Orion weer haar

traditionele violenactie'
De actle zal van start gaan rond half december en

rond half maart zullen de violen afgeleverd worden.

Voor kersrr s zu len alle trainers de envelop met

bestellijsten en andere informatie krijgen met het

verzoek deze u t te delen, zodat alle leden zoveel

mogelilk kist;es kunnen verkoPen.

De exacte data en de prijzen van de violen zullen op

de bestellijst en in de volgende Orion Expres

verschij nen.

Vorig jaar hebben we met ons allen meer dan € 2000,

opgehaald. Laten we proberen om dit jaar zeker weer

zo'n bedrag voor de vereniging binnen te halen.

ORION EXPRES - november 2OO3
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HET HOE EN WAAROM

In de laatste

ledenvergadering van vorig

seizoen is vastgesteld dat

Orion weer naar een eigen

kledinglijn toe wil. Daartoe is

de afgeloPen maanden in

samenwerking met Claus

Sport en K.W.D. een

kledingliin uitgedacht.

Inmiddels loPen dames 1 en ook

heren 1 al in de nieuwe outfit zodat

je het waarschijnlijk al hebt kunnen

bekij ken.

Nu de komende maanden het de

beurt is aan alle andere teams blijkt

dat er een tweetal vragen leven bij

de teams: wat kost het en waarom

wil Orion dit eigenlijk? Vandaar in

deze Orion ExPress nog éénmaal

een korte ultleg hierover.

WAAROM ?

l=^ '.'an de Punten waar het nieuwe

::::--- vorig seizoen bij zijn

ZZ-1-?1?^t tegen aan lieP was dat

a - :=a- s lr verschillende tenues

-a- - .:.', l''cn trias als vereniging

---:--.'==a- =^ at werd ook vaak

:-a- z^ l=-= ,=-:'lgingen over ons

aa:i;: 'a-:=- ,':S er geen

NIEUWE KLEDINGLI] N

ORION

Claus Sport en kwd

staan garant voor

een kledinglijn van

goede kwaliteit

eenduidige regeling richtlng

sponsoren over een bijdrage voor

hun reclame-uitingen.

Om deze herkenbaarheid van Orion

(ln en buiten Doetinchem)/ maar

ook om de betrokkenheid en het

verenigingsgevoel te vergroten, is

besloten om een eigen kledinglijn te

laten ontwikkelen

(sh i rtlbroekje/tra i n i n gspa k/sporttas).

Hierbij is shirt + broekje verplicht

gedurende dit seizoen en zijn

trainingsPak en tas oPtioneel.

Daarbij is het mogelijk dat een

sponsor tegen een jaarlijks bedrag

de kleding financiert en zijn logo er

op krijgt. Het is duidelijk niet de

bedoeling dat teams zelf met

andere pakken of tassen met

sponsoring gaan loPen.

Uiteindelijk zullen wij als vereniging

daarmee dus heel herkenbaar

worden !

WAT KOST DAT?

Goede kleding is natuurlijk niet

goedkoop tegenwoordig. Maar wij

gaan er van uit dat de huidige

kledinglijn van goede kwaliteit is;

Claus Sport en K.W.D. staan hier

voor garant. De kleding zal

zodoende minimaal 3 ;aar mee

moeten gaan.

Het goedkooPst is de kleding

natuurlljk als je als team een spon-

sor weet te vinden die de aanschaf-

kosten voor zijn rekening neemt in

ruil voor sPonsoruitingen oP de

kleding en een jaarlijks bedrag.

Lukt dit niet dan kun je afsPreken

met een sPonsor dat je een

tegenprestatie voor hem doet

waarbij hij de kledlng betaalt

zonder dat er sPrake is van reclame

op de kleding en een ;aarli.lkse

vergoeding.

Uiteindelijk kun 1e natuurlilk ook als

team de kleding zelf aanschaffen.

Door het niet allemaal individueel te

doen maar als team Pak je daarmee

20910 korting. De kledlng blijft dan

in principe eigendom van jezelf, wel

zal er aan het einde van het seizoen

dan een regeling komen met

mogelijkheden bij het verlaten van

de vereniging of bij overgang naar

een ander team.

"Orion was
als vereniging
onherkenba ar"

1 speelt al in de nieuwe outfit

ORION EXPRES - november 2oO3
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KLEDINGLIJN

Hieronder een overzlcht met a le pri.lzen uitgewerkt in

een voorbeeld waarin een ieam met 10 leden alles

koopt,;e kunt als team zelf uitrekenen wat het kost als

je bepaalde zaker ',',,e9 aat \,i'anneer je geen sponsor

hebt of a leen ee r snrrt.le met broek.le wilt. Overigens

Dit is natuurlijk maar een (uitgebreid) voorbeeld,
maar mochten er nog vragen zijn bel dan gerust
even voor verdere uitleg: 0314-341589.
Wij gaan er als bestuur van uit dat alle teams
voor het einde van dit jaar actie hebben

ondernomen en een keuze hebben gemaakt uit
één van de 3 mogelijkheden!

Hennie van Haarlem

zijn er ook speciale liberoshirtjes te koop.

Denk er aan dat de sponsor de BTW kan verrekenen,

vandaar dat het bedrag ook exclusief BTW is

aangegeven.

Koopt een lid individueel dan geldt de korting niet,

Rro§§

Kosten kleding

Sponsorbiydrage jeugdteam per seizoen
Sponsorbildrage seniorenteam per seizoen

vanaf seizoen 2OO4-20O5

vanaf seizoen 2004-2005
100,00
150,00

prijs kortings- aantal totaal bedrag bedrag bedrag
per eenheid percentage teamleden bedrag incl. BTW excl. BTW excl. sponsor

Shirts 34,95 2O.k 10 279,60
Broekjes 19,95 20"k 10 159,60
Orion-logo 6,80 Oo/o 10 68,00
Nummering 6,00 07" 11 66,00
Aanmaak sponsorlogo 30,00 O"k 1 30,00
Sponsorlogo 6,80 0'k 10 68,00 671,20 564,03 573,20
Trainingspak 49,95 20"/" 10 399,60
Orion-logo 6,80 O"/" 10 68,00
Sponsorlogo 6,80 0% 10 68,00 535,60 450,08 467,60
Sporttas 24,95 20./" 10 199,60
Orion-logo 5,90 0"/" 10 59,00
Sponsorlogo 5,90 0"/" 10 59,00 317,60 266,89 258,60

1.524,40 1.281 ,01 1.299,40

Broekje dames : prijs nog niet definitieÍ
Drukkosten logo's afhankelijk van hoeveelheid

ORION EXPRES - november 2OO3
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OPBRENGST 2OO3:
€ 1.400r--

De Grote Clubaktie 2003 zit er

weer op. Haalde de teller vorig

jaar nog bijna de 1000

verkochte loten, dit jaar bleven

we steken op precies 700

verkochte loten.

Hieronder de verkoopcijfers per

jeugdteam:

En dit zijn de topverkopers binnen onze vereni-
ging; de best verkopende jeugdleden hebben 15

november j,l. hun prijs in ontvangst mogen
nemen (in het volgende nummer meer hierover):

NAAM TEAM AANTAL

Luka Swijtink Circ. 5/6 62

Eleonore & Frederieke Schut MC1 51

Inge Harmsen MC2 43

Anne van de Riet Circ. 5/6 32

Jet Timmers Circ. 213 29

GROTE CT.U§ACr'§
gewoon; g§§d tiíror ie rÍu&J

Al met al hebben een hele boe .leugdleden weer

verschrikkelijk hun best gedaan om op deze manier

geld voor de vereniging binnen te ha1en, waarvoor

hu lde !

Echter, er is ook een schaduwzijde: een aantal teams

vond het niet nodig om hiervoor in actie te komen,

hlerbij zitten ook teams die 2x in de rveek tminen.

Kennelijk gaan deze teams er van uit dat wi.l komend

seizoen voor hen de contributie qewoon met een vast

bedrag kunnen verhogen, immers: zonder het geld van

deze actie krijgen we de begroting niet rond.

Jeugdteam Aantal
deelne-
mende

leden

Aantal
verkochte
loten

Senioren-
team

Verkoop
senio-
renteam

Totaal
verkocht

door
ieuodteam

Meisjes Circ. 516

Meisjes C1

Meisjes Circ. 213

Meisjes C2

Jongens C2

Jongens B1

Jongens C1

Meisjes 81

Meisjes 83

Jongens 42

Dames 5

Meisjes A1

Meisjes 82

8

10

6

3

6

2

3

2

1

1

1

t74
106

69

51

47

47

28

21.

i0
12

4

1

heren 4

heren 5

heren 6

heren 3

recr. H MA

dames 2

heren 7

dames 1

recr, D DI

dames 4

dames 3

heren 1

recr. H DI _LO

24

26

7

23

t4

t74
130

69

77

47

54

28

21

42

26

4

1

16
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DAMES 1

WEDSTRIJDPROGRAM MA Seizoen 2OO3-2004

za 27/09/2A03 17:30 uur

za 04/10/2003 13:45 uur

za tLlIO/2OO3 17:15 uur
za 25/fi/2043 19:00 uur

za OL/11/2OO3 17:15 uur
za AB/17/2003 17:00 uur

za 15/lL/2O43 17:15 uur
za 22/11/2003 17:00 uur

za O6/12/2003 17:15 uur
za 73/12/2003 13:30 uur

za lO/OtlZOOA 17:15 uur
za L7/OL/2OO4 17:15 uur
za 24101./2044 16:30 uur

zaSL/OL/2OO4 17:15 uur
za 07102/2004 17:00 uur

za 14/O2/2OO4 17:15 uur
za A6/03/2004 19:00 uur

za l3l03/2OO4 17:15 uur
za 20/03/2004 19:00 uur

za 27/03/2OO4 17:15 uur
za 03/04/2004 14:00 uur

za L7/O4/2OO4 17:15 uur

De thuiswedstrijden van de dames van Orion worden in sporthal Rozengaarde gespeeld

**=r*vamE=§Dt utI d, Et.v o

@\AAEo

Rijnmond

Inter Rijswijk

Orion
Interkonta kt-Pegasus

Orion
HCCnetlMartinus 2

Orion
TSL Activia

Orion
ïaurus

Orion
Orion
Capricorn Beveilig. Nesselande

Orion
Summa Peelpush

Orion
VVC

Orion
Mikro-Electro Roosendaal - Orion

Orion
Hubers frlUtrecht

Orion

- Orion

- Orion

- Capricorn Beveilig.Nesselande
- Orion

- Summa Peelpush
- Orion

- vvc
- Orion

- Mikro-Electro Roosendaal
- Orion

- Hubers frlUtrecht
- Inter Rijswijk
- Orion

- Interkontakt-Pegasus
- Orion

- HCCnet/Martinus 2

- Orion

- TSL Activia

- Taurus
- Orion

- Rijnmond

CLAU§
SPORT
00tMtcHEM

HCLLAND
P H ARMA

H.J. Wisselink

CARAVANS

ORION EXPRES - november 2OO3
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BESTUURLIJK

Ad ve rte n ties
in de Orion Expres

Iedereen weet dat een Om toch iets terug te doen voor de support van de adverteerders van het

kalenderjaar 2003, hebben deze in oktober allemaal een uitnodiging gehad
clubblad niet kan bestaan om een wedstrijd van Heren 1 bi; te wonen. we hopen dat dit gebaar op

zonder adverteerders. Wij prijs wordt gesteld en zien graag de mensen van de diverse ondernemingen
in sporthal Rozengaarde.

zijn dan ook heel blij dat wij
Natuurlijk blijven we op zoek naar meer adverteerders. Zoals ook al in een

door een groot aantal vorige orion Expres heeft gestaan, kun le ons daar bij helpen. weet ji; nog

bedrijven door middel van iemand die zou willen adverteren, geef de naam van het bedrijf, het

telefoonnummer en eventuee de contactpersoon dan door aan

een advertentie worden ondergetekende. Het is nog steeds niet de bedoeling dat je zelf afspraken

maakt, wel is de "beloning"van 5oó van het af te spreken jaartarief
gesteund' veel kunnen wij eenmalig voor jou. Deze actie heeft a twee nieuwe advertenties opgeleverd

als vereniging hier niet met ingang van seizoen 2003-2004'

tegenover stellen. Natuurlijk De tarieven op jaarbasis zijn als volgt: (kun je zelf uitrekenen van het je
oplevert)

hopen wij dat de leden naast

de redactionele artikelen,
Zwart-wit: Kleur (omslag):

ook de advertentiepagina's
1/1 pagina € 270,-- 1/1 pagina € 400,--

bekijken' En dat daaruit een t/2 pagina € 150,-- t/2 pagina € 225,--

bezoek aan deze relaties 7/4 pagina € 90,--
1/8 pagina € 60,--

voortvloeit. Want dat is nog
Wanneer alles rond is nemen wij weer contact met je op.

altijd de opzet van

adverteren. Melden kun je het bij : Rensje van Haarlem , 0314-341589,
h.haarlem@wxs.nl

ORION EXPRES - november 2003 11
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H EREN LIJ N

HEREN 3

Heren 3 startte de competitie

bijzonder voortvarend en won 5
keer op rij. Een nipt verlies tegen

Halley 2 betekende de eerste

nederlaag, maar houdt de ploeg in

de top van de eerste klas. De

selectie is in de breedte gegroeid

(13 man!) en dat komt telkens goed

van pas. Het compenseert de

tekortkomingen, die dit team kent

in de vorm van de vorderende

leeftijd van eenieder. Onlangs werd

de derde 50-jarige van de ploeg op

een knetterend vuurwerk

getrakteerd. De heren hopen

voorlopig bovenin te overwinteren.

HEREN 4

Heren 4 ging eveneens goed van

start en staat op een verdienstelijke

derde plek. Het gemis aan ervaring

wordt ruimschoots goedgemaakt

met een flinke dosis enthousiasme.

In de tweede helft van de

competitle is er al wat meer

ervaring, dus Het spel is in
elk geval de moerte lvaard om naar

te kij ken I

HEREN 5

Met heren 5 loopt het gesmeerd. De

eerste plaats wordt ingenomen en

dat zullen de heren merken, Elke

ploeg wil de nummer éen graag

verslaan. Oppassen geblazenl De

selectie is mans genoeg om deze

mooie plek te verdedigen. Net a s

blj heren 4 bestaat ook hier de

selectie uit twaalf man.

HEREN 6

Heren 6 kent wat meer personele

problemen, maar met de

volleybalervaring die deze ploeg

herbergt mag verwacht worden dat

ze bovenin blijven meedoen.

Dat zij af en toe een weekje rust

hebben, zal men niet zo erg vinden.

HEREN 7

Onze laatste herenploeg, heren 7,

blijft niet achter en bivakkeert ook

in de top drie van de ranglijst. Met

wat mlnder ervaring en meer

.1eugdig elan hoopt het boven heren

6 te eindigen.

Al met al positieve geluiden vanuit

de herenli.ln. Hopelijk blijft dit zo in

hel verdere verloop van het

se rzoe n Bas Bloem

Wittenburg
Meestersstraat'1 6, 7001 HC Doetinchem

e-mail acteur@burowittenburg,nl, website:
Tel 0314-380069,

www, bu rowitten burg, n I

ORION EXPRES - november 2OO3 13
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EVEN VOORSTELLEN. I t I r I I I I

"Volleybal blijft gewoon de leukste sport!"

Tja, als nieuwe 'coördinator'van de Orion Expres moet ik mij

natuurlijk even voorstellen. Zo hebben we dat tijdens de

laatste redactievergadering ook besproken. Maar goed, waar

begin je dan?

ORION EXPRES Seizoen 2003-2004

Annemieke van Ipenburg

Ik ben een vrouw van 32, woon al

5 jaar in Doetinchem, maar heb dit
jaar eindelijk genoeg tijd om weer

te gaan volleyballen. Dus ben ik

begonnen bij de dames recreanten

op de dinsdagavond. En ik vind het

heerlijk! In de Orion Expres zag ik

dat er voor PR en Communicatie

nog een vacature was en daar ben

ik informatie over in gaan winnen.

En zo zat ik een paar dagen later

bij een redactievergadering en werd

lk de nieuwe coördinator/redacteur

Omdat ik op het moment werkloos

ben, heb ik ti.1d genoeg, die ik gmag

nuttig wil besteden en tot nu toe

bevalt me dat goed.

KNIEBLESSURE

Mi.ln volleybalverleden begint in
Aalten, Wanneer ik precies

begonnen ben, r,veet ik niet meer;

maar het zal rond m'n 12e geweest

zijn. Tot mi;n 19e heb ik competitie
gespeeld en was hele zaterdagen in

de sporthal te vinden. Zelf spelen,

tellen, fluiten en natuurli.lk heren 1

aanmoedigen, die snel opklommen

tot de eredivisie. Daar kwam een

eind aan door een knieblessure.

Toen ik een jaar later naar Zwolle

verhuisde voor mijn studie, ben ik

daar recreatief gaan volleyballen.
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Terug in Aalten heb ik de competitie

weer geprobeerd, maar mi.;n knie

was het daar niet mee eens, Dan

maar weer recreatief, tot ik 5 .1aar

geleden naar Doetinchem verhuisde

en voor m'n werk meer in het

buitenland zat dan in Nederland.

Van m'n 16e tot m'n 20e ben ik

scheidsrechter geweest, maar als .1e

zelf niet meer volleybalt, verlies je

toch wel een hoop 'feeling' en

daarom ben ik er uiteindeli;k maar

mee gestopt.

SPORTMASSAGE

Naast volleybal ga ik ook nog 1

keer per week aquajoggen en

zwemmen en ik volg een cursus

blessurepreventie. In juni ben ik

ANNEMIEKE VAN IPENBURG

Ik was hele zaterdagen in de

sporthal te vinden

geslaagd voor het diploma

sportmassage en blessurepreventie

is daar een vervolg op.

Door het diploma sportmassage ben

ik in contact gekomen met Ruud

Hofland, die op zoek was naar een

sportmasseur voor dames 1. Ook

daar ga ik me mee bezighouden en

ik hoop dat het de dames zal

helpen bij het leveren van

topprestaties.

Geweldig, na 5 .1aar geen volleybal,

zit ik er ineens weer middenin en ik
vind het heerlijk!t En ik hoop het

dan ook nog heel lang te blijven

doen,

Groet,

Annemieke van Ipenburg

,'Ik hoop dat ik de

dames kan helpen

bij het leveren

van topprestaties"
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Ze! fwerkzaam heid tea ms

Eén en ander betekent het volgende voor de teams:

a. zelf uw eigen ve d opbouwen en of afbreken,

b. zelf zorgen voor de inspeelballen

c. zelf zorgen voor een teller bij de thuiswedstri.lden

d. zelf zorgen voor fret vuedstri.ldformulier

e. zelf zorgen voor het beoordelingsformulier scheidsrechters

Het zorgen voor een te er <a1 elk team op zijn of haar eigen wijze invullen.

Je kunt een ouder vragen, ee" :ankzitter" kan tellen of je maakt een

afspraak met een ander tear* oï over en weer bij elkaar te tellen.

Graag nog even aandachr',oo- de inspeelballen, Het is de bedoeling dat elk

team na het inspelen de nsree bal en weer opruimt in de ballenwagen.

Het wedstrijdformulier cient vooraf te worden ingevuld met de basisge-

gevens en een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het secretariaat

te liggen..

Bij elke thuiswedstrl.ld is er een bestuurslid aanwezig. Bij hem of haar kan

iedereen terecht voor alle vragen over de vereniging. Ook zal hij/zij samen

met de teams erop toezlen dat alles soepel en op tijd verloopt.

Het is van belang om er met z'n allen voor te zorgent dat de wedstrijden op

tijd beginnen, anders loopt het progmmma uit en hebben we aan het eind

van de dag een probleem. We moeten dan de zaal uit met als risico dat een

wedstrijd niet uitgespeeld kan worden,

Elk team heeft een schrijven ontvangen over deze werkwijze met een

uitgebreide toelichting alsmede een setje formulieren voor de 1e helft van

het seizoen.

Na een ietwat overhaaste stap en wat aanvangsperikelen is nu bij een ieder

de bedoeling aardig duidelijk. Het loopt nu goed.

BESTUURLIJK

Met ingang van dit seizoen zijn

we overgegaan tot meer zelf-

werkzaamheid voor de teams.

Op deze manier willen we de

onderlinge teamband versterken

en het wedstrijdsecretariaat

ontzien,

Wist u dat

u uw wedstrijd-

schema en andere

wedstrijdgegevens,

zoals stand, speel-

schema, zaalgege-

vens kunt vinden op:

http:l /zoekmachine.

nevobo.nll oostl .
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De aa n houder wint RECREANTEN LIJ N

Als nieuweling bij de recreanten dames L/2 werd

mij meteen 'opgedragen' een (leuk) stukje te

pennen over onze prestatie tijdens de

recreantencompetitie in Veldhoek, 15-23 en 74-23.

Maar, zoals we al een paar keer

tegen onszelf gezegd hadden: de

aanhouder wint! We laten de moed

niet zakken en zo vindt DOS een

zeer strijdlustig team tegenover

zich. Zi1 hebben dan wel een coach

bij zich, maar daar laten we ons

niet door intimideren. We moeten

natuurlijk ook wel voorkomen dat
we degraderen.

En de aanhouder wint! In de eerste

set komen we goed op gang en

spelen we geli.1k, 19-19. In de

tlveede set gaan we zo door en we

winnen, 21-151 In die laatste set zit
uiteindelijk ook het venijn. We

hebben net zoveel

win/verliespunten als DOS, maar
een beter setgemiddelde. Wij

blijven in poule B en DOS

deg radeert!

Vol vreugde en opluchting gaan we

weer naar huis, klaar om het de

volgende keer veel beter te doenl

Annemieke van Ipenburg

Ja, Veldhoek dit jaar en niet
Terborg. De sporthal daar wordt
verbouwd en dat volleybalt nogal

moeilijk.

Mij maakt het niet uit. Ik heb in

Terborg gespeeld toen ik nog

competitie volleybalde, maar dat
behoort nu al bijna tot het grijze

verleden. De recreantencompetitie

in Veldhoek ken ik wel een beetje,
uit een iets nabijer verleden.

WENNEN

Vol goede moed gaan we naar de

Veldhoek, rve zullen die andere

teams \ve' eens even een poepie

laten ruiken. We spelen in poule B,

tegen Brevo 5, Huevo '85 5 en DOS

'83 2. In het begin loopt het alle-

maa nog wat moeizaam en moeten

we nog r,,at aan elkaar wennen. Aan

het eind van de eerste set tegen

Brevo komen we echter goed in ons

spel en we beginnen aan de

inhaalrace. Maar dan is de tr.;d om

en moeten we van veld rvisselen,

78-22. In de tweede set komen lve

er niet meer echt lekker in en ook

die set verliezen we, 77-25.

Tijd voor een kop koffie en

strategisch overleg. Eigen i.1k

moeten we een wedstri.ld fl ut:en,

maar we hebben scheidsrechrer

Henk bereid gevonden dat voor ons

te doen.

De tweede wedstri.ld, tegen Huevo,

beginnen we met een unieke

strategie: we gaan winnen I Deze

strategie komt helaas niet echt uit
de verf. Stiekem denk ik nog steeds

dat wi.l beter waren, maar we lieten
gewoon het veld met ons aanvegen,

"Stiekem denk ik nog steeds dat wij
beter waren, maar we lieten gewoon

het veld met ons aanvegen"

P. F
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JEUGDLIJN

De jeugd heeft

de toekomst bij

Huévo en Orion samen

Vanuit Huévo is dit daadrve'-= -- ::.=...: ::rr Karel lt4ollevanger en

vanuit Orion zijn lv'laarten B. --- -' -.' -=-= I lem en Cindy Rougoor hier

mee aan het werk gegaa- -=-.:=-.-=-- -:'.-: := reisjesli.ln. De hierr,oor in

aanmerking komende melce- - '' - -..=' 
- - =- .tor een aantal selectie-

trainingen. Hierop is door ÉC=-=:- =-,- - -! .S: ;eíeageerd, Door rooraf

duidelijk te zijn over het dot =- -: t:-.;:: -=:-:aten hiervan, zijn er na

de selecties nog steeds over,,::=-: :.:: =.: -:acres geweest.

SELECTIETRAININGEN

Ook de ouders zi.ln over de ga" 1 .=- -=.:- :,==-s :.,l Celi.;k ger'nformeerd.

Zowel ti.ldens de selectieS à,S 3i=- - - :: -=' - : =.= :=3^'sa-r^e-srelling zijn

de ouders op de hoogte geD-ac-:

De selectietrainingen zelf ztln cc--- - : -:::- =- :t*. .:- :tr C1 meiden

als leuk ervaren. Van echte Spa-- -; ,. =::- ::-:.: -'-=: -oet zi.ln dat

Je met nieuwe meisjes aa- het !2 -=- 1=--. - -. - -:, =- itsanne van de

82 hebben deze trainingen a s :-- =-.:-=- =- -=:::- - 
=:S gemerkt van

zenuwen. Half mei 2003 zjn ce s= =-::: ::-:-: ;=---<t en dat heeft br;

Orion geresulteerd in 82, onder : - -. .=- -=- -:-.; 3.oem en C1, getraind

en gecoacht door Cindy Rougocr- I _ - -=. : : -- :: aivallers" opgevangen

door Karel [Yollevanger. Hi.l zorg:::- .---:= ::.ang van speelsters, die

zich nieuw aanmelden en niet r==- - -::- -:-:rievolleybal terecht kunnen

in verband met hun leeftr.1d

PLAATSINGSWE DSTRIJ D E N

Eind mei hebben de beide tea-r= = --=:=- aantreden voor de

plaatsingswedstrijden. Hie-.: -- ':::=- t= 3 enkele keren in de nieuwe

samenstelling kunnen tra ne., I i s :=-=- goed geweest voor de

teamgeest, want na de val.anr tr l.-'t zÈ ai emaal met veel plezier weer

begonnen. Kirsten en Rosanne, d e allebei vorig jaar bij Huévo hebben

gespeeld, zitten beide in een super euk team en vinden hun respectievelijke

trainsters ontzettend leukl Ze leren heel veel van Cindy en Hanneke! En

Al langere tijd wordt er ge-

praat en gedacht over een

samenwerking tussen de

volleyba lverenig ingen H uevo

en Orion. Aan het eind van het

vorige seizoen is er besloten

om bij de jeugd te beginnen

om tot een breder geheel te

komen.

Eleonoor geconcentreerd voor

de pass
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"Samenwerking levert een positieve

bijdrage aan het niveau van de

jeugdvolleybalmeiden in Doetinchem

en misschien ook wel: en omstreken!',

dat het leuk is blijkt wel uit het feit
dat met name Moniek (C1) en

Rosanne (82) op hun eigen

verjaardag gewoon zijn komen

trainen.

GOEDE SAMENWERKING

De samenwerking tussen de twee

teams is erg goed en er is ook

continu overleg tussen de trainsters
van 82 en C1. Hieruit is de afspraak

voortgekomen dat er enkele meisjes

van de C1 een aantal keren bij de

B2 mee komen trainen. Het doel

hiervan is om niveau-aansluiting te

blijven houden tussen de teams.

Het is niet een directe opzet om

wijzigingen in de teamsamenstelling
(van dit lopende) seizoen door te
voeren, Het meetrainen moet meer
gezien rvorden als een

"snuffeIstage",

De meiden ztln zelf erg te spreken

over het felt dat door de selecties

het niveau r.,ooruit is gegaan. Het is

veel leuker als ;e in een team zit,
waarin de onderlinge verschillen

niet zo groot zr.1n. Het speelt fijner
en je wint vakerl Ook dat levert een

bijdrage aan de spelvreugde. En

zoals de trainsters in dit kader

terecht opmerken: het is

makkelijker een team samen te
stellen als je uit meer meiden keuze

hebt. Hierdoor is het ook minder

moeilijk om op niveau te selecteren.
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Als je maar 8 meiden hebt, zullen

ze wel bij elkaar in een team

moeten spelen. Dit is toch \!e een

heel groot voordeel van de

samenwerking tussen de beide

verenigingen in Doetinchem. Dat

het ten goede komt aan het riveau

blijkt ook uit het feit dat er uit de

regio meisjes komen meetrainen,

Dit op aanraden van de

Volleybalschool en de rayontratner

van Hoog-Keppel. Toch een

verdienste waar de mensen die er

bij betrokken zijn, trots op kunnen

zijn. Een goede opsteker en tevens

een compliment voor de

jeugdopleiding in Doetinchem.

NAAM

Over de naam van het team maakt
niemand zich druk. Zoals Romy

hierover terecht opmerkt: als het

nu de hele vereniging was, dan was

een nieuwe naam misschien wel

leuk. lu]aar het maakt toch niets uit
onder welke naam je volleybalt? We

hebben ontzettend veel plezier met
zi.;n allen! Wel vinden met name

Kirsten en Rosanne het leuk dat de

thuiswedstrijden in de tweede helft
van het seizoen in de Bongerd

worden gespeeld. Omdat ze daar

toch wel meer bekenden hebben die

dan even kunnen komen kíjken.

Maar echt iets uit maken doet het

n iet.

Concluderend : twee heeeeeeeeeel

erg leuke teams, die door de

samenwerking een goed voorbeeld

geven voor de toekomstige

samenvoeging van de jeugd en een

positieve bijdrage leveren aan het

nlveau van de jeugdvolleybalmeiden

in Doetinchem. En ondertussen

misschien ook wel: en omstreken!

Kirsten tijdens een duikoefening

Romy aan de opslag
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VANUIT DE JEUGDLIJN

*Bij de trainingen en wedstrijden

Het seizoen is al weer lang begonnen en Ioopt nu alleszins goed.

Gelukkig staat er een groep goede, enthousiaste trainers en

coaches bij elk team, want daar, bij de trainingen en wedstrijden

gebeurt het allemaal.

Ook de tot nu toe behaalde

resultaten zi;n bemoedigend voor

het verdere verloop van de

competitie. Het opstarten van het

seizoen bracht wel wat problemen

met zich mee. De niet gelijk

afgelopen vakanties van

basisonderwi;s en voortgezet

onderwljs, de onduidelijkheid over

de teamindelingen en het ontbreken

van voldoende trainers speelden

hier een rol, Veel onrust wordt ook

veroorzaakt door het moeten

wi.lzlgen van teams i,v.m. het té

laat opzeggen van jeugdleden. Dit

kan in principe niet aan het begin

van een serzoen, maar zal eigenlijk

aan het eind al moeten gebeuren.

Jeugdigen, maar ook ouders zouden

zich hler meer van bewust moeten

maken, De jeugdcommissie heeft al

wel ideeën om het opstarten van

het komende seizoen soepeler te

laten verlopen door eerder

duidelijkheld te kunnen geven over

de indelingen, Dit zal mede

afhangen van de medewerking van

de leden en ouders.

Op dit moment zi.1n de besprekingen

met het samengaan van de

volleybaljeugd in Doetinchem in

volle gang. U zult er ongetwijfeld in

dit nummer meer over lezen. Ik wil

alleen vanuit deze positie aangeven
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gebeurt het allemaal"

dat dit naar volle tevreden'eld

verloopt en er zeker geen

onoverkomeli.lke versch e^ -
opvattlngen zijn waar te nemen, A s

je allemaal het zelfde doe voo'

ogen hebt en het beste wi voo. ieI
jeugdvolleybal in Doetinchem, kor
je er mijn inziens altijd uit.

Wij houden u op de hoogte,

BEDANKEN

Helaas hebben om diverse redenen

Theo en Jannie Hugen te kennen

gegeven dat zi.1 stoppen met hun

werkzaamheden binnen de

jeugdcommissie, Zij hebben op hun

'' -. ....... , ...., . . :::t:: 
,: a:,:;: t:.:::

Allemaal hetzelfde doel voor ogen

HELE KLUS

Het secretariaat is overgenomen

door Cindy Rougoor. Zij heeft deze

taak in al haar spontaniteit

opgepakt. Toch blijft het een hele

k us en ik vraag aan alle leden

hrerb l om haar zo veel mogelijk te
-= re- rvaar dat nodlg is.

Vco- de functie van coördinator

-0.;ers iln zi;n lv I nog op zoek. Ik
r',ee: dai een oproep op deze

ra-'€r,'.'elnig reacties zal op

ie,.'ei-e n, Toch vraag ik jullie om hier

ee.s goed over na te denken en

rcqeriJk zullen wi.l éen van jullie

oeisoon i.1k benaderen om die

funfire over te nemen. Uiteraard

heeft u nog steeds de kans om zelf

de eerste stap te zetten richting de

.leugdcommissie. Mocht u géen tijd

of interesse hebben dan hoop ik dat

u de jeugd op een andere wijze

ondersteunt, b.v. door het al

aangeschaft te hebben van loten en

het financieel ondersteunen van

andere activiteiten in de toekomst,

Het allerbelangrijkste is echter u

aanwezigheld in de hal op

wedstrijddagen en wij heten u dan

ook van harte welkom!

Namens de jeugdcommissie

Maarten Brinkhof

1::r.:t.r:il:til 
i,rl..lr..li ;&:'tr,: elgen WIJZe en

,,l'',.',,, t .§; zeer verdiens-
I' i'* teli.lk kleur

§_à
.&. gegeven aan het

i.' 6 jeugdvolleyba

:.::Y,:'. { ..§}

§ Wij wlllen ze -og
l.:lr:l l l ë.

',t,,,, l ,§ bedanken voor. § bedanken vc:::.::.',. ; .&]r' i § hun inzet en
!
:i

& * § binnenorior.
:;:\t'. l. ..&i

tevens hun

gastvrij heid

tijdens de

vergaderingen.

Wij hopen ze

nog vaak ln de

hal te mogen

beg roeten .
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CLINIC
ET
EREN 1

oktoberDonderdag 16

Op donderdag 16 oktober

was er voor heren 4 en 5 een

clinic georganiseerd. Zo'n 2O

volleyballers werden door

Jac van Gompel en de com-

plete selectie van heren 1 op

vakkundige wijze onder

handen genomen.

Seizoen 2003-2004

"Met het voorbeeld van de lange mannen

van heren l verliep alles prima!"

STUK ELASTIEK

Hei eerste gedeelte bestond uit het uitvoerig bewerken

van een stuk elastiek. Dit om de arm-,schouder- en

beenspieren aan te sterken. Ook de aanvalssprong

kwam in dit stuk voor. Vervolgens ging de aandacht uit

naar de blokkering, Met het voorbeeld van de lange

mannen van het eerste team verliep dit uiteraard prima.

Jac van Gompel lette op of de juiste stappen gezet

werden en of de handjes goed naar voren staken,

Echt zweten werd het toen de verdediging aan de orde

kwam, geen bal mocht aan de grond komen. Dit liep

lekker, al moest er bij Mark een pleister aan te pas

komen,

In het laatste deel moest een serie van drie gemaakt

worden: een sprongserve, een 3-meteraanval en een

aanval op positie 2 achtereen.

Moeilijker dan het in eerste instantie leek , of speelde

de vermoeidheid al mee?

Een leerzame en leuke bijeenkomst met veel actie. We

hopen een en ander terug te zien bij de duels van heren

4 en heren 5.

Jac van Gompel en heren I : bedankt voor jullie
bijdrage!!

, '; ':
t-

"Een leerzame en

leuke bijeenkomst

met veel actie"
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BESTU U RLIJ K

Contributie seizoen 2003 -2004

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

Per 1 februari : Tweede halfjaar.

2. Geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een lid

wordt aan de hand van zijnlhaar geboortedatum

bepaald en blijft gedurende het gehele seizoen

ongewijzigd.

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

aan die van het vorige seizoen en bedraagt:

Senioren geboren voor 1-10-1985: Euro 175,-

A/B jeugd geboren op of na 1-10-1985: Euro 145,-

C/DlElF jeugd geboren op of na 1-10-1989: Euro 102,-

Recreanten: Euro 118,-

Bovenstaande indeling is gekoppeld aan de

leeftijdsindeling 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 geboren voor 1-10-1985: Euro 31,-

Senioren

Alle jeugd

Recrea ntenA/B/C jeugd geboren op of na 1-10-1985: Euro 24,-

D/E/F jeugd geboren op of na 1-10-1991: Euro 17,-

Recrea nten :

Verenigingsleden:

Euro 16,-

Euro 16,-

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

versch u ld igd.

5. Betaling
Op bankrekeningnummer 93.60.37.318 ten name van

volleybalvereniging Orion bij de Fortisbank te

Doetinchem, Degenen die de vereniging niet
gemachtigd hebben tot automatische incasso,
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Seizoen 2003-2004

ontvangen een acceptgiro voor de contributiebetaling.

Per acceptgiro wordt Euro 0,50 in rekening gebracht. Bij

een aanmaning wordt per keer Euro 2,50 in rekening

gebracht.

6. Uitzonderingen
Bi1 blessures of zwangerschap kan met toestemming

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
Beëindlging kan op ieder moment. Dit kan alleen

schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadmini-

stratie. Restitutie van clubcontributie vindt plaats per

kwartaal. Bondscontributie kan niet worden

gerestitueerd.

8. Nieuw lidmaatschap
Inschrijving kan op ieder moment via een

inschrijfformulier en kost :

Euro 10,-

Euro 7,-

Euro 7 ,-

De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de

contributie.

Ledenad ministratie
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:

Ruud Hofland,
Einthovenlaan 17,
7OO2 HE Doetinchem
Telefoon 0314-333209

Tijdens zijn afwezigheid kunt U ook contact opnemen

met de penningmeester.
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Handige namen en

ad ressen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijdsecreta riaat

Acties/AIgemene zaken

Jeugdlijn
PR en communicatie

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

te1.323935

email: wimdieleman@tva-rec ame, r
Joke Emaus

Louise de Coltgnystraat 5

7001 GD Doetincne:

Ler. J.+fJoJ

email : .;,emars Q i'g1rg1.r'

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

tel. 341528

email : jpasman@xs4all.nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

te|.326184
email : roheme@planet.nl

Bert Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

lel. 344649 mobiel: 06-70942645

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

te1.325982

email : hbazen@xs4all.nl

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 HE Doetinchem

te|.341589
email: h.haarlem@wxs.nl

Maarten Brinkhof Tel. 378264

Annemieke van Ipenburg

email : avanipenburg@hotmail.com

BESTUURLIJK

Op deze pagina vind je de namen

en adressen van de bestuursleden

van volleybalvereniging Orion. Als

je vragen, opmerkingen, suggesties

of ideeën hebt, bedenk dan eerst bij

wie je het best terecht kunt. Dat

bespaart het bestuur een heleboel

tijd en geregel en j-rj kunt eerder

een antwoord venruachten.
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