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Redactie Orion Expres

Ingezonden stukken, suggestles, op-
en aanmerkingen kun je mailen aan

re n ewi ggers@ h otm a i l. co m

Colofon

Uitgave: volleybalvereniging DoO.Co

STAP Orion

Redactie: René Wiggers
Vormgeving: Loekie Raterink
Druk: Ratio Druk, Doetinchem

§EZORGER§
wijk 1

Anne lulia & Eleonore Schut
Louise de Colignystraat 5

wiik 2
Dinie Kuiperij
Van Enststraat 33
Marjolijn van Haarlem
Einthovenlaan 25

wiik 3
Sander & Niek Hugen
Willem Dreeslaan 57
Anke & Laura Bloem
Groen van Prinstererlaan 14

w.jk 4ls
Jan Bosma
Kreuzenstraat 1

wark 617
Ab Been
Plattenburgstraat 2L4

wiik 6
Irene Snijder
De Vlierbes 95

Lobke Snippe
Dilleveld 33

wijk 8/e
Karin Bazen

Prins Alexanderstraat 122

wijk 9
Wessel Staal
l.G. Heuthorststraat 35

Dinie Kuiperij
Van Enststraat 33

Adverteerders centrum en
coördinatie bezorging

Ab Been 0314 - 334832
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COLUMN VOORZITTER

Post-f u sie stress

We staan vlak voor het begin van een nieuw volleybalseizoen. Het eerste

sinds Huévo en DoOTCoSTAP Orion met elkaar fuseerden. Spannendl Want

krijgen we alles op ti3d rond? Hebben we voor alle teams trainers? Krijgen

we het zalenschema helemaal sluitend? le wilt niet weten wat er allemaal

komt kijken voor er een bal geslagen kan worden. De fusiewerkgroep - het

voorlopige bestuur, zeg maar - is al sinds eind april eensgezind bezig met

de voorbereiding voor het nieuwe seizoen, En ondanks de nodige post-fusie

stress worden we daar toch wel heel vrolijk van. Want we hebben het

komende seizoen een ongekend aantal teams in competitie (34, om precies

te zijn!)en we mogen met behoorli;ke regelmaat nieuwe leden bijschrijven.

Met onze ruim 600 DoOoCoSTAP Orionners behoren we nu tot de 15

grootste volleybalverenigingen van ons land. Da's mooi, maar schept ook

verplichtingen. Verplichtingen om een goede technische li;n in de vereniging

te ontwikkelen/ om het organisatorisch allemaal gladjes te laten verlopen,

om ieder lid de mogelijkheid te bieden te volleyballen op zi;n of haar

niveau. Al die zaken hebben we de afgelopen maanden in de steigers gezet.

Er wordt volop gebouwd aan DoOoCTSTAP Orion'nieuwe stijl'. We bewegen

onmiskenbaar de goede kant op. Volleybal leeft en er liggen prachtige

kansen. Maar we zijn er nog niet. Zo is het elk jaar weer een hele toer om

het juiste team op het juiste moment in de juiste zaal onder te brengen. We

hebben alles bij elkaar in heel Doetinchem zo'n 15 (!)locaties in gebruik.

Niet echt bevorderlijk voor het verenigingsgevoel en al helemaal niet

praktisch.'Hadden we maar een eigen hal,' verzuchten we in het bestuur

nog wel eens.'Dan zijn onze problemen op dit gebied in één klap uit de

wereld.' Dromen? Misschien, maar als je altijd met beide benen op de grond

blijft staan, kom je nooit een stap vooruit.

Ook een mooie ontwikkeling is het werk dat Rinkjan Postma op dit moment

verricht. Rinkjan, enthousiast DoOoCoSTAP Orion lid, heeft een plan

uitgewerkt voor de opzet van een beachvolleybaltak van onze vereniging.

Beachvolleybal maakt een geweldige ontwikkeling door. En een onderzoekje

naar de mogelijkheden in Doetinchem vonden we alleszins de moeite

lvaard. We overwegen inmiddels serieus de start van een heuse

reachvolleybalafdeling. Zou mooi zijn, toch? Lekker volleyballen in de zaal

i'an september tot eind mei en dan naar buiten, het'strand' op. Overigens,

l:e: nchem sn )oQofo§TAP Orion mogen zich, wonderlijk genoeg, nu al

ee" :eetje op de borst slaan als het gaat om beachvolleybal in Nederland.

Sa..e Kezer, ooit begonnen bij Orion, was wereldjeugdkampioen en is nu

tcp van Nederiand. Een tweede, snel opkomend talent is Marloes Wesselink.

Ook al een oud-Orionner en hard op weg naar de beachtop van Nederland.

Voorurrooid redactie

Veel later dan verwacht ligt de laatste

Orion Expres van het seizoen 2A04-2005

op de deurmat terwijl het nieuwe seizoen

op beginnen staat. Enkele redenen zijn:

het vertrek van eindredacteur

Annemieke van lpenburg, de fusie

DTOTCaSTÀPI Or.io,n-Huévo'85 en het

vooral niet op tijd inleveren van

toegezegde artikelen, Daarnaast stond

de geplande vakantie van Loekie

Raterink, vorrngeving, begin juli vast,

zodat besloten werd op een later tijdstip,
kort voor het nieuwe seizoen, de laatste

uitgave te laten verschijnen. In deze

expres verhalen over het afgelopen en

berichten voor het nieuwe seizoen.

In het nieuwe seizoen staat er veel te
gebeuren. De website en digitale

nieuwsbrief moeten zorgen voor een

juiste commuRicatie. De nieuwe redactie

van de Orion Expres (Loekie Raterink,

Jan Bosma, René Wiggers) gaat net als

in het seizoer 2AAl -2AOZ voorlopig voor

één seizoen opnieuw proberen met

bijdragen van zoveel mogelijk volleybal-

leden zes levendige gevarieerde Orion

Expressen uit te geven.

Dus, leden, laat van je horen!

Tot schrijfs!

Redactie

Genoeg reden dus om beachvolley-

bal verder te ontwikkelen. Wil je

meedenken of meedoen met

Rinkjan. Laat het even weten. We

kunnen nog prima ondersteuning

gebruiken.

Rest mij niets anders dan je, ook

namens de andere bestuursleden,

een heel goed volleybaljaar toe te

wensen. Laten we er met ztn allen

wat moois van maken!

Wim Dieleman

Wim Dieleman
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BESTU U RLIJ K

Binnen onze nieuwe fusievereniging begint de organisatie en de invulling daarvan al aardige vormen

aan te nemen. Toch zijn er op enkele vitale plekken nog vacatures die het nieuwe bestuur graag snel

ingevuld wil zien om alles zo optimaal mogelijk te laten lopen.

Het geeft de mogelijkheid aan het bestuur zich met beleidszaken bezig te houden en aan de diverse

commissies om de uitvoering van de vele werkzaamheden in goede banen te leiden door medewerkers

die niet te veel aan taken op hun bord hebben.

I

VACATURES
Eerst nog even de nieuwe organisatiestructuur. Het bestuur bestaat uit 6
personen waarbi.; de 3 toegevoegde leden allen enkele commissies als

verantwoordel ;kheid hebben. Deze commissies worden aangestuurd door

een coördinator. Eens per 2 maanden vergadert het bestuur met deze

coördinatoren om de lopende zaken binnen de vereniging te bespreken. De

commissies zijn op die manier zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van

de diverse taken zoals die in het fusiedocument zijn benoemd.

Dit is de taakverdeling binnen het nieuwe bestuur zoals dat op de

ledenvergadering in september wordt voorgesteld (tussen haakjes de

coördinator van de commissie) :

Voorzitter Hans Meijer

Penningmeester los Pasman

Secretaris Joke Emaus

Lid Hennie van Haarlem

Uit dit schema blijkt al dat er nog

enkele commissie-coördi natoren

worden gezocht :

. Jeugdlijn

o Faciliteiten

o Acties

. PR&Communicatie

N4et name de eerste 2 zijn zeer

belangri;k binnen de organisatie, de

taakomschrijving is beperkt

gehouden omdat de coördinator

binnen de commissie de beschikking

heeft over ervaren commissieleden.

Mocht je interesse hebben aarzel

dan niet om contact op te nemen

met één van bovengenoemde

bestu ursleden.

Binnen de diverse commissies zijn

ook nog vacatures waarbij het

bestuur een beroep doet op mensen

om zich hiervoor aan te melden.

Een korte greep hieruit :

. Wedstrijdsecretaris

(commissie Faciliteiten)
r Kledingcoördinator

(commissie Faciliteiten)
. Contactpersoon pers

(commissie PR&Communicatie)

Natuurlijk zijn binnen elke commis-

sie 'hand;es' welkom om het vele

werk lichter te maken voor de

huidige commissieleden. Aarzel niet

om je binnen deze nieuwe fusiever-

eniging (één van de grootste van

Nederland !) ook aan te melden

voor een taak I

dameslijn (Bert Snippe)

herenlijn (Bas Bloem)

jeugdlijn (vacature)

sponsorcommissie ( Maarten Kuiper)

acties (vacature)

recreantenlijn (Marianne Groothuis)

PR&Communicatie (vacature)

vrijwilligersbeleid

i

;a

l
Ila
I

l

la

. Lid

. Lid

Wim Dieleman

Ben Menting

De commissies Beachvolleybal (Rinkjan Postma) en Faciliteiten (vacature)

moeten nog aan een bestuurslid worden toegevoegd.

augustus 20O5
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HERENLIJN Seizoen 2fiC5-2C06

TEAMINDELING HEREN
DoOoCoSTAP Orion 2

Promotieklasse B

1 Jaap Bakker

2 Erik de Vries

3 Paul Bloem

4 Derek Zwiersen

5 Marcel Klomps

6 Hans ter Laak

7 Rinkjan Postma

8 Jasper Klomps

9 Willem Scholten

x 1 speler van heren 4 naar heren 3

)oQrfo§fAP Orion 4

Tweede klasse

1 Wessel van Staal

2 Kwinten Sliepen

3 Rutger Sloot

4 Michel vd Steen

5 Niek Hugen

6 Koen Pasman

7 Chiel Reuling

8 Martin Meijer

9 Sander Hugen

10 Jeroen Westdijk

11 Sietse Jager

poQofo§ffiP Orion

Eerste klasse

1 S;oerd Gudden

2 Sjors van Swaay

3 Marce Slutter

4 Hans V ug

5 Dennis Lonink

6 Norbert Mullink

7 Eddo Hlsslnk

8 \,/ ncent Anneveld

9-

DoOTCoSTAP Orion 5

Tweede klasse

1 Elroy Bazen

2 Nick Penninkhof

3 Ralf vd Boom

4 Maarten Visser

5 Floor Siegers

6 Collrn van Gerven

7 lustin Schoenaker

B Lennart Reinbergen

9 Frank Engelen

)oQofo§ftrP Orion 6

Tweede klasse

1 Hennie v Haarlem

z §rl5 ruSL

3 los Pasman

4 Hugo Slutter

5 Mark Bloem

6 Rob Buiting

7 Bas Bloem

8 Maarten Brinkhof

9 Henk Salemink

10 Reinier Sloetles

PoQofo§ftrP Orion 7

Derde klasse

1 Paul Löwenthal

2 William Siebelink

3 Hennie Hubert

4 Gerben Hoekstra

5 Marijn Wind

6 Jacques Verhagen

7 Hacob Manukian

DoOTCoSTAP Orion B

Derde klasse

1 Sander Jansen

2 Sieb Engwirda

3 Han v Amersfoort

4 Roeland Burgers

5 Joost Moorman

6 Ron Gosselink

7 loost van Lent

Ook heren 6 werd vorig
seizoen kampioen

Heren 4 van vorig seizoen: Kampioen!

augustus 2OO5



DAMESLIJN §eizcen 7ilil 5-l*06

TEAMINDELING DAMES
DoOoCoSTAP Orion 1

lste divisie B

1 Wendy te Welscher

2 Hilde van der Linde

3 Liset Jansen

4 Brechtje Wiggers

5 Inge Stijbosch

6 Laure Obelink

7 Claudia van Tiel

8 Lotte Krabben

9 Marieke Milder

Trainers: Marinus Wouterse

Claudia van Tiel

DoOoCoSTAP Orion

tweede klasse
I Janny Hugen

2 ïinneke
3 Margo Hackvoort

4 Karin Bazen

5 Anita van Emden

6 Mechteld Kappert

7 Lobke Snippe

8 Louise Kuiperije

9 Whiteney Frimpong

10 Arlet van de Berg

Trainer: Hugo Slutter

DoOoCoSTAP Orion 10

vierde klasse
1 R.enate (n pscheer

2 Marleen Lubbers

3 Monique Oudhuis

4 Norma Menting

5 Anita Schotman

6 Anja Brinks

7 Lianne Leenders

Trainer: Tony Overklift

Vaupel Klein

poQoQo§fflP Orion

promotieklasse
1 Sabine Thuijs

2 Imke Hoornstra

3 Laura BIoem

4 Anke Pons

5 Puck Berenbroek

6 Kirsten Berenpas

7 Manon Schaap

B Anke Bloem

9 Myrthe Nijenhuis

10 Chantal Thuijs

11 Karli.1n Mooren

Trarners:Marcel Laan

Danny Appeldoorn

DoOoCoSTAP Orion 7

tweede klasse
1 Mariska Berendsen

2 Esmee Steintjes
3 Marjolijn van Haarlem

4 Irene Snijder
5 Monique Jansen

6 Maureen Ros

7 Anne van de Riet

8 Robin Sweitink
9 Aafke Brus

Trainers: Karel Mollevanger

Petra Snijder

poQofo§fffP Orion 4

eerste klasse
1 Marieke Lueb

2 Marlies Neijermeisland

3 Sandra Stevering

4 Mathilde Hofs

5 Renske Esmeijer

6 Erica Cramer Borneman

7 Petra Hendricksen

8 Annet Prummel

9 Maureen Roudijk

10 Mayke Radstake

Trainer: .

poQoQo§fffP Orion

tweede klasse
1 Caroline Lebbink

2 ludith Veenhuis

3 Jorinca Simmelink
4 Sue Verheijen

5 Alic Thi;ssen,

6 Linda Buitink
7 lris Bolder

8 Maike Zoethout
9 Willeke Ebbers

10 Marlot Cornielje

Trainster: Mathilde Hofs

DoOoCoSTAP Orion

tweede klasse
1 Lotte Hobbelt

2 Sanne Pons

3 Noortle Hartman

4 Lieke Raben

5 Rienke Bloem

6 Lindy Volkers

7 Rosanne Simmeling
8 Dirkje Berendsen

ïrainers: Hanneke Bloem

Marcel Laan

PoQoQo§fflP Orion

derde klasse
1 Ingrid Oldenkotte

2 Josien Weultjes

3 Astrid Buitink

4 Emmy Blokker

5 Mirthe Smit
6 Annet Geurts

7 Natasja Geurts

8 CÍska Keesman

9 Helmi Raben

10 Karin Wanink

1 1 Ellen Severt
ïrainer: .........

www,orionrweb.nl
w&trw.mr§mm-web.ffi§
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BESTUURLIJK

Tr.a in lngsschema
Aanvang trainingen maandag 22 augustus 2OO5

Let op: tijden en trainers zijn nog onder voorbehoud, veranderingen zijn mogelijk

Dag
Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

10

Begin
19.15

t7.00
18.15

19.30

18.30

20,00

19.30

17.34

17.34

19.00

20.30

L7.34

19.00

1 7.00

18.30

19.30

21.00

18.00

19.15

24.45

18.00

18.30

20.00

18,30

20,00

18.30

20.00

1 7.00

18.30

20.00

18.00

18.00

18.00

19.15

19.15

Eind
20.45

18.15

19.30

27.00

20.00

21.30

21.30

19.00

19.00

20.30

22.OO

19.00

20.30

18.30

20.00

27.O0

22.30

19.15

20.45

22.75

19.15

20.00

22.40

20.00

22.O0

20.00

22.00

1 8.30

20.00

2r.30
19.15

19.15

19.15

20.30

20.45

Plaats
Houtsmastraat

Kleurrijk

Kleurrijk

Kleurrijk

Lohmanlaan

Lohmanlaan

Oosseld

Ottowa straat

Rietveld Spelzaal

Rietveld Spelzaal

Rietveld Spelzaal

Rietveld Turnzaal

Rietveld Turnzaal

Wolborgemate

Wolborgemale

Lohmanlaan

Lohmanlaan

Rietveld Spelzaal

Rietveld Spelzaal

Rietveld Spelzaal

Rietveld Turnzaal

Rozengaarde Vl
Rozengaarde V1

Rozengaarde V2

Rozengaarde V2

Rozengaarde V3

Rozengaarde V3

Wolborgemate

Wolborgemate

Wolborgemate

De Bongerd

De Bongerd

De Bongerd

De Bongerd

De Bongerd

Team
Darec 6 +Darec 7

Niveau 3

Niveau 3/4-2

Dames 4

Jongens C1

Herec 3 + WIK

Dames 1

Meisjes A1

Meisjes C3

Heren 5

Heren 6

Meisjes A2

Dames 6

Meisjes C1

Meisjes B1

Darec 1 + 5

Herec 4 +5

Niveau 3/a- 1

Meisjes 82

Dames 3

Nivea 5/6

Heren 4

Heren 2

Jongens B1

Dames 1

Dames B

LJames 2

Dames 7

Meisjes C2

Heren 7 & 8

Meisjes 83

Niveau 4

Niveau 4/5

-longens 82 +83

Dames 5

Trainer
Hans Albers

Ria Loos

Ria Loos

?

?

Geen trainer

Marinus Wouterse

?

Henri Geerdink

I. Stein/Goran Aleksov

Goran Aleksov

Hugo Slutter

Hugo Slutter

Karel Mollenvanger

Luc Wortelboer

Gera Hendriks

Geen trainer

Kelly Bruil

Henk Reijntjes

Maayke Zoethout

Hugo Sluter

Maarten Brinkhof?

Marvin Sombroek

Marvin Sombroek

Goran Aleksov/LStein

Claudia van Tiel

Marcel Laan

Hanneke Bloem

Marcel Laan

Danny Appeldoorn

Karel IVollenvanger

Petra Snijder

Sander Hugen

Geen trainer

Onnie Verwey

Tessy Raben

Lieke Raben

Diny Nas/Marieke Lueb

?

Mathilde Hofs

augustus 20O5



Dag
Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Woensdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Donderdag

Dcnderdag

Donderdag

Vri.ldag

Vrr.ldag

Vrijdag

Vri;dag

Vrijdag

Vrijdag

Vrijdag

Zaterdag

Begin
19.15

20.30

20.45

20.45

17.00

18.15

19.30

21.00

19.00

20.30

17.00

18,30

17.00

18.30

17.00

18.15

t7.30

1 7.00

18.30

20.00

18.00

17.30

19.00

18,15

t9.45

1 7.00

18.30

1 7.00

,].5, JU

lv,!u
IY,UU

1 7.30

t7.30

17.30

10,30

Eind
20.45

22.00

22.15

22.75

18.15

19.30

21.00

22.30

20.30

22.O0

18.30

20.00

18.30

20.00

18.15

19.30

19.00

18.30

20.00

2t.30
19.30

19.00

21.00

L9.45

22.00

18.30

20.00

18.30

20.00

21 .00

21.00

19.00

19.00

19.00

12.00

Plaats
De Bongerd

De Bongerd

De Bongerd ,',,,

De Bongerd 
',

Kleurrijk

Kleurrijk

Kleurrijk

Kleurrijk

Ottowastraat ' ,'l

Ottowastraat

Rietveld Spelzaal

Rietveld Spelzaal

Wolgborgemate

Wolgborgemate

Kleurrijk

Kleurrijk

Lohmanlaan

Ottawastraat

Ottawastraat

Ottowastraat

Rietveld Spelzaal

Rietveld ïurnzaal

Rietveld Turnzaal

Rozengaarde

Rozengaa rde

Wolborgemate

Wolborgemate

Houtsmastraat

Houtsmastraat

Rietveld Spelzaal

Rietveld Turnzaal

Rozengaarde

Rozengaarde

Rozengaarde

Kleurrijk

Team
Dames 9

Heren 3

Dames 4

Mix 1 +2

Niveau 5

Niveau 6

Darec 8 + 9
Herec 1

Dames 10 + Meisjes A1

Darec 3 + 4
Meisjes C1

Meisjes B1

Meisjes 85

Meisjes C3

Niveau l/2

Niveau 2/3

Dames 8

Jongens B1

Meisjes 84

Mix3+4
Heren 5

Meisjes C4

Dames 2

Dames 7

Dames 1

Meisjes C5

Meisjes 82

Meisjes C2

Heren 4

Talenten B

Talenten A

Reserve

Talenten D

Talenten C

Niveau 6

Trainer
?

Marvin Sombroek

?

ïony Overklif

Kim Wolswijk

Marion Buiting

Martien Wassink

Bart Knepper

Tony Overklif

?

Karel Mollenvanger

Karel Mollenvanger

Henri Geerdink

Henri Geerdink

Kim Wolswijk

Jael Veenstra

Kim Wolswijk

Monica van Zadelhoff

Hanneke Bloem

Marcel Laan

Lisette Jansen ?

Hans Albers

Martien Wassink

Rob Buiting

Anke/Laura Bloem

Marcel Laan

Danny Appeldoorn

Karel Mollenvanger

Petra Snijder

Marinus Wouterse

Paulien Zoethout

Maayke Zoethout

Henk Reijntjes

Martin Meyer ?

Marvin Sombroek

Hanneke Bloem

Marcel Laan

Henri Geerdink

Karel Mollenvanger

Marion Buiting
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voor Da mes- L

De aanloop naar het nieuwe seizoen verloopt voor

het eerste damesteam y31 poQoQoSTAP Orion nog

niet naar wens. Een tegenvaller van jewelste was

de onverwachte overstap van spelverdeelster

Ellen Krabben naar de kersverse eredivisionist

Alterno uit Apeldoorn. De aankondiging, begin

juni, was een complete verrassing voor de

Doetinchemse kampioensploeg en voor trainer

Marinus Wouterse. Want iedereen bij DoOTCoSTAP

Orion rekende op Ellens terugkeer na haar

onderwijsstage op Curagao.

Krabben was één van de troeven

van Dames-1. Ze speelde vier

seizoenen in de hoofdmacht en

vertrok halverwege de vorige

competitie naar het Caraïbische

eiland om haar studie lichamelijke

oefening in praktijk te brengen op

een basisschool. Hoewel Marloeke

Jans en Cindy Bruggink haar be-

kwaam vervingen was toch sprake

van een verzwakking. Het kam-

pioenschap lieten de Doetinchemse

dames niet meer glippen, maar

promotie naar de eredivisie zat er

niet in, Rextroth WC en Dros/

Alterno bleken in de promotie-

degradatlestri.ld een maatle te

g root.

Ellen Krabbenl
Naar Alterno

VERVANGSTER

Trainer Marinus Wouterse baalt dat

Ellen Krabben haar beslissing zo

laat bekend maakte. "lk begrijp dat

ze eredivisie wil spelen, maar laat

dat dan in april weten. Dan is er

nog tijd om op zoek te gaan naar

een vervangster. In juni hebben de

teams hun selectie goeddeels rond.

Dan zi.ln de afspraken met de

speelsters voor het nieuwe seizoen

gemaakt. De markt is op dat mo-

ment vergeven." Voor de handel-

wijze van het naar de eredivisie

gepromoveerde Alterno heeft hij om

die reden geen goed woord over.

"Het is een noodsprong, zo heb ik

begrepen. Maar zij zadelen ons wel

met hun probleem op."

De geschiedenis herhaalt zich voor

Dames-1, want een week voor het

begin van de afgelopen competitie

besloot aanvalster Ruth van

Eenennaam het Orion-shirt te ver-

ruilen voor dat van het in de

"In juni hebben de teams hun selectie
goeddeels rond. Dan zijn de afspraken

met de speelsters voor het nieuwe

seizoen gemaakt"

hoogste afdeling uitkomende Volco-

Ommen.

GEVOLGEN

De onverwachte overstap van

Krabben kan verstrekkende ge-

volgen hebben. "Enkele speelsters

kunnen hun beslissing om voor ons

te spelen heroverwegen. Ze gooien

de handdoek nog niet in de ring,

maar willen beslist dat er een goede

vervangster voor Ellen komt. Het is

een logische voorwaarde. De spel-

verdeelster is de spil in het opzetten

van de aanval. Onze aanvalsters

willen goed aangespeeld worden."

SELECTIE

Wouterse kan daarom op het

moment van het interview, op 26

.1uni, nog geen uitsluitsel geven over

de definitieve dames-selectie. "Er

zi;n voor de positie van spelverdeel-

ster gesprekken gaande met drie

kandidaten. Meer kan ik niet
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DAMESLI]N

*Ik denk zelfs dat we een sterker
team hebben dan afgelopen seizoen"

zeggen." Hij hoopt dat alle

problemen voorbij zijn tegen de tijd
dat de Orion Expres verschijnt.

Behalve Ellen Krabben raakt de

kampioensequipe van vorig seizoen

nog meer speelsters kwijt: Daniëlle

Goorman (vertrokken naar Havoc-

Haaksbergen), Rianne Meijer (VCV-

Veenendaal) en Marloeke Jans (naar

2e divisionist Vocasa uit Nijmegen).

Tussentijds nam ook Liesbeth

Markhorst de benen.

TERUGKEER

Tegenover die uittocht staan de

terugkeer van Brechtje Wiggers

(van streekgenoot Longa '59), Hilde

van der Linden (die net als Krabben

op onderwi;sstage was) en Inge

Strijbosch (na een knieoperatie).

Cindy Bruggink blijft, net als afge-

lopen seizoen, voor het eerste in

noodgevallen oproepbaar. De

selectie zag er op 26 .1uni als volgt

uit: Liset Jansen, Lotte Krabben,

Hilde van der Linden, Marieke

lvlilder, Laure Obelink, Inge

Strijbosch, Claudia van Thiel,

Wendy te Welscher en Brechtje

Wiggers.

Als het lukt om een goede

spelverdeelster aan te trekken ziet

Marinus Wouterse de nreuwe

competitie vol vertrouwen

tegemoet. "Ik denk zelfs dat we dan

een sterker team hebben dan

afgelopen seizoen."

Prij svra a g

NIEUW BELEIDSPLAN

De dameslijn wil met ingang van het
nieuwe seizoen samen met de technische
commissie voor de jeugd een nieuw
beleidsplan uitstippelen, waarin de jeugd
de kans geboden wordt aansluiting te
krijgen bij het eerste damesteam.
In het eerste team moeten zovéel mogelijk
speelsters uit eigen vereniging doorstromen
en speelsters uit de omgeving die het fijn
vinden om op een zo hoog mogelijk niveau te
volleyballen.

Daarom is het prettig dat o.a. Brechtje
Wiggers, uit de eigen jeugdopleiding van
peQr(o§l§p Orion, na zes jaar eredivisie
terugkeert op het oude nest .

De ervaring van Brechtje en de goede

prestaties van de speelsters uit de

damesteam van het afgelopen seizoen

moeten het vlaggenschip van de vereniging
ook het nieuwe seizoen in de eerste divisie

weer heel duidelijk op de kaart zetten.
Daarnaast zou het prettig zijn dat speelsters

uit het eerste team niet alleen een

voorbeeldfunctie hebben, maar dat zij ook

helpen bij de opleiding van de jeugd.

Op die manier kan er daadwerkelijk gebouwd

worden aan een stevig volleybalfundament
voor de toekomst. De neuzen staan de goede

kant op. Het is wachten op de oogst!

De dameslijn zoekt op dit moment nog naar

een trainer voor dames 4 en dames 9 . Ook

ir^ de Iijn zelf kunnen nog meedenkende

volleybalmensen gebruikt worden, Voel je je
aangesproken neem dan even contact op met

Sandra of Bert.

In het vi.lftig;arig bestaan van de

volleybalvereni gi ng DoO.CTSTAP

stroomden vele ;eugdleden door

naar een hoger niveau, zowel

binnen de veren ging zelf als in

vertegenwoordlgende teams.

B.;gaande foto ult de oude'doos'
laat een vertegen\,voord gend team

zien bi.l een van de vele

clubkampioenschapDen. Wie kent de

volledige namen van de speelsters

en hun traine--coac;-, D: redactre

verloot onder de ju sre nzenders

een klein prJSle. lnzenden voor 22

augustus naar de redacl e:

renewiggers@hotmail.com
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Hoe lang Heren Vijf heeft bestaan is niet precies vast-
gelegd. Wel is het aan het einde van seizoen 2004-2005
na pakweg 35-37 jaar gedaan met het volleybal. Met

nadruk op dat Iaatste. Want de oude garde geeft zich
niet helemaal gewonnen. Het vooftbestaan is verzekerd
in het eerbiedwaardige ,rGenootschap der Zinnen".

HEREN V

GAAT VERDER ALS

PRAATGROEP

De Iaatste nazit van Heren Vijf:
v,!.n.r. Jan Ruijs, Wim Besemer,
Piet Schoon, Wil Riemslag, Jan
Haring, Joop Hess en Dick
Tankink

dus verder gaat in het Genootschap,

is elf man sterk en bestaat uit lan

Ruijs (51), Jan Haring (64), Wim

Besemer (60), Piet Schoon (60),

Dick Tankink (55), Wil Riemslag

(61), Joop Hess (61), Henk Beumer

(55), Bob Wentink (58), Hans

Heren Vijf trekt zich terug
,,Waarom we ermee stoppen? De

meeste van ons zijn de vijftig,
zestig gepasseerd. Eerlijk gezegd

begint zo langzamerhand wat de

sleet in de lichamelijke gesteldheid

te komen," zegt de man met/ met

afstand de grootste mond in het

team, Jan Haring. ,,Een knietje, de

schouder. Het wordt steeds moei-

lijker voldoende fitte kerels op de

training te krijgen. Zeg maar, dat

we graag willen voorkomen, dat er

spelers met een rollator aan de lijn

verschijnen. Of dat het een partijtje

zitvolleybal moet worden."

v§ËLBf;i_-"_;v§§*

Al in het jaar 1968 waren de eerste

beweginger naar een nie;w en

veelbelovend volleybalteam waar-

neembaar. Bi.l DVC spelen dan in

één team lan Har ng, Joop Hess,

Wil Riemslag, Frans Kamperman,

Piet Schoon en Bob \,Vent nk. De

harde kern, die ook d t se zoen nog

op het veld te v nden l'vas, Deze

mannen van het eerste uur kregen

al spoedig versterking van met Wim

Besemer, met wie het aantal spelers

op zeven kwam,

Het huidige team, dat na dit seizoen

Lansaat (55) en Erik Schmidt (38).

B.; de start bewoog het team zich in

de eerste klas. In de loop der;aren

zagen ze ook de derde en vierde

klas,

Opmerkelilk: in de beginperiode

werden de thuiswedstri.lden

gespeeld in de Terborgse sporthal.

Ook werd wel uitgeweken naar

Gaanderen. Doetinchem beschikte

lange ti.1d over niets anders dan de

veemarkthal. le kon er wel ballen,

maar wedstrijden, ho maar. De top

heeft Heren Vijf nooit bereikt. Wel

t6 augustus 20O5
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,,Het zaaltje bijvoorbeeld in Gelselaar was

thuisspelers als het sneeuwde met de

zo afgelegen, dat de

tractor kwamen"

is men er trots op bekende jongens

van Orion als Pim Raterink, Gerard

Wesselink, Rene Wiggers, Bouke

Hellinga en Gerard Klomps te

hebben'opgevoed'.

Werden de echte kampioenschap-

pen nooit behaald, het team heeft

wel in elke Achterhoekse zaal

gespeeld. ,,Het zaaltje bijvoorbee d

in Gelselaar was zo afgelegen, dat

de thuisspelers als het sneeuiryde

met de tractor kwamen, ' weet Dick

Tankink. ,,Een van die spelers had

ooit deelgenomen aan het

Nederlands kampioenschap

'Kroepen op Klompen'. Hij was

tweede geworden in deze opmerke-

li;ke race. Een van de onzen had

hem herkend van de televisie. Nou

die man had grote oren. Ons

commentaar was dus: zonder die

Het geheim zit hem ook

in de steun van de

vrouwen, die al die tijd

volledig achter de heren

hebben gestaan

De spanning is af te lezen bij
de dames tijdens de

wedstríjd van hun heren

oren was hij wellicht kampioen

geworden. "

FUNCTIE

1n de loop der jaren hebben de

meeste leden van heren Vijf wel

een functie binnen de vereniging

bekleed, Jan Haring was voorzitter.

B1.;zonderheid: lan is woonachtig in

Aalten en schat in al die jaren zeker

100 000 kilometer voor de club te

hebben afgelegd. En dan nog vaak

op de flets. Want Haring houdt van

beweglng, Tweeëntwintig kilometer

warmdraaien vóór ;e aan een

wedstrijd begon, was normale koek

voor Jan, die eigelijk niet weet wat

hij de komende jaren zonder

volleybal zou moeten. Andere man

van het eerste uur, Bob Wentink,

was lange tijd scheidsrechter en

trainer en mag zich ere-lid noemen.

Ook leidde hij tien ;aar het bedrijfs-

volleyba ltoernooi.

VROUWEN

En hoe komt het dat Heren Vijf zo'n

hecht team is? Het geheim zit hem

in ook in de steun van de vrouwen/

die al die tijd volledig achter de

heren hebben gestaan. Ter verster-

king van de band werden jaarlijks

uitstapjes gemaakt en natuurlijk

hoorden de vrouwen daar ook bij.

,,Wi.1 genoten van alle vrouwen. Al

hebben we natuurlijk niet elkaars

vrouwen gedeeld," haast zich Jan

Haring te melden, voordat iemand

verkeerde conclusies kan trekken.

En de vrouwen kregen kinderen en

de kinderen gingen trouwen. Geheel

volgens Achterhoekse traditie kwam

voor het zitvolleybal wordt

t1t

\
\
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HEREN V

,.i
Een van de laatste optredens van Heren Vijf op het volleybalveld

het volledige team te kens kroam-

schudden, waarb; ook de krente-

wegge en de klompjes niet ontbra-

ken, Ook menige bruiloft werd

voltallig meegevierd.

Niets is te dol: aanvoerder Dick

Tankink draait er zijn hand niet voor

om om tegen de Kerst de ploeg met

aanhang een compleet vijfgangen-

diner voor te zetten,

§§§trru r'§§ruïruG

Dat het team nu verder gaat in het

'Genootschap der Zinnen, mag niet

verwonderli.lk heten, Het motto

'Quot capita, tot sensus staat voor
'Zoveel hoofden, zoveel zrnnen'.

Ieder heeft zi.1n eigen mening en die

wordt vooral niet onder stoelen of

banken gestoken. Daarvan heeft in

de oop der tl.;d menig scheids-

rechter grr.lze haren gekregen en

werden tegenstanders tot wanhoop

gedreven.

Een ti;dlang was het zelfs de

gewoonte om de voornamen der

spelers groot voorop het t-shirt te
drukken. Dat maakte indruk aan de

andere kant van het net, Later

werden bij Orion eenvormige shirts

doorgevoerd.,,Die afschuwelijk

Ielijke blauwe pyjamajasjes,"

herinnert Jan Haring zich.

,,Gelukkig ben ik er in 1991 in

geslaagd om het huldige oranje

erdoor te krijgen."

ffi§_§T,{3.X* Ce_U§3§

De 'praatploeg' Heren Vljf liet en

laat van zich horen. Piet Schoon

,,Een goede tegenstander

leidt bij ons altijd tot een

leuke wedstrijd."

windt er geen doek.les om: ,,Wij
zijn eigenli.lk een beetje een elltair
clubje geweest altijd."
Bob Wentink: ,,Een goede tegen-

stander leidt bij ons altijd tot een

leuke wedstrijd." Volgens Jan Haring

spelen door de jaren verkregen

inzicht en routine een doorslag-
gevende rol.

Op het moment dat de wegen gaan

scheiden, wil het hele team graag

een compliment loslaten op het

huidige verenlgingsbestuur.,,Wij

hebben groot respect voor de wi;ze

waarop het bestuur de vereniging

weer goed op de rails heeft gezet,"

klinkt het eensgezind.

Heren Vijf, een generatie ging

voorbij. Maar éen ding is zeker:

,,Wij zi;n qua prestaties wel heel

langzaam afgedaald, maar nooit
gedegradeerd.,, We zijn gewoon

door de vereniging op een lager

plan gezet... Nu gaan we zelfstandig

verder als praatgenootschap. Er ligt

ons nog een mooie tijd in het

verschiet. Komend weekeinde gaan

we met z'n allen zeilen."

"Wij zi.;n qua prestaties wel heel langzaam
afgedaald, maar nooit gedegradeerd.,.

We zijn gewoon door de vereniging op een

lager plan gezet..."
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JEUGDLI]N

IEDEREEN IS WELKOM IN SPORTHAL DE BONGERD

20 Augustus: startdag voor de

Als je dit leest, staat het nieuwe seizoen alweer vlak voor de deur. Voor de jeugd beginnen we dit jaar

met een grote Startdag in Spofthal De Bongerd op De Huet. Een paar gezellige uurtjes om het nieuwe

volleybaljaar in te luiden en je ouders mogen meekomen! Niet vergeten, hoor, want je krijgt van alles te

horen over je nieuwe team, je training en je trainer.

poOoCo STAP Orion jeugd
Om 10.00 s ochtends beginnen we met de mini s en de

kinderen die mee (gaan) doen met circulatievolleybal,

De bi;eenkomst voor deze groep kinderen duurt tot

12.00 uur. Vanaf 13.00 uur zijn de A-, B- en C-jeugd-

leden welkom in De Bongerd. Zorg ervoor dat in ieder

geval ook een van;e ouders of verzorgers meekomt,

want ook voor hen is het leuk om te horen wat we dit

Jaar gaan doen. Na de ontvangst is er een korte uitleg

over de vereniging en over de manier van werken.

Omdat er veel werk te doen is, zullen we je ouder(s)/

verzorger(s) ook vragen of zij iets voor de vereniging

willen betekenen. We kunnen ieders hulp goed

gebruiken, want we hebben een ongekende toeloop van

;eugdleden. Daar zi;n we heel blij mee natuurlijkl En als

iedereen íets doet, valt het allemaal prima te overzien.

Na de uitleg gaan we in groepen verder. Bij

binnenkomst vertellen we je bij welke groep je hoort;

elke 20 a 30 minuten wissel je door:

- Een groep gaat shirts passen. In sommige gevallen

kun .1e het shirt meteen meenemen, voor andere

teams moeten we ze nog bestellen en worden ze van

een opdruk voorzien. In alle gevallen geldt: vergeet
je portemonnee niet (of die van je ouder/verzorger),

want we willen liefst meteen afrekenen! Dat

voorkomt een hoop administratieve rompslomp.

- Een tweede groep krijgt uitleg over de training die je

dit jaar krijgt. Wat gaan we precies doen? Hoe is de

training opgebouwd en waarom doen we dat op deze

manier?

De derde groep gaat gezellig kennismaken met

trainers en coördinatoren. Heb .1i; of heeft jouw

vader/moeder of verzorger nog vragen, dan kun je

deze het best in deze groep stellen. Er zijn genoeg

Orion-mensen om Je antwoord te geven.

En de vierde groep? Die kri;gt een hartstikke leuke

'clinic' voorgeschoteld door de Dames van ons eerste

team die dit jaar opnieuw een poging gaan doen om

het hoogste volleybalniveau in Nederland te

bereiken. Lekker met z'n allen ballen!

Dus alles nog even op een rijtje:

Startdag jeugd DoOoCoSTAP Orion

Datum: 20 augustus

Plaats: Sporthal De Bongerd

Tijd: - 11,00 uur - 13,00 uur: mini's en circulatie

- 14.00 uur - 16.00 uur: A-, B- en C- jeugd

Belangrijk: geld meenemen om je shirt te betalen!
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BESTUURLÏJK

TANKEN VOOR DE CLUBKAS

Rijd een blokje om voor D.OoQoSTAP Orion

Het heeft even geduurd

(techniek!), maar nu komt het

er dan toch echt van: binnen-

kort kun je (of je moeder, je

buurman, je opa, je nicht of je

tante!) tanken bij Kuster OIie,

daar zélf beter van worden én

DoOoCoSTAP Orion een handje

helpen. Alle reden dus om een

blokje om te rijden en je tank

vol te gooien bij Kuster op

industrieterrein Wijnbergen en

op de Huet.

Hoe werkt het? Vul de bon op deze pagina zo volledig mogelijk in en

stuur hem naar:Postbus 663, 7000 AR Doetinchem. Faxen kan ook:

0314 360893.

Je kunt ook een mailtje sturen: wimdieleman@tva-reclame.nl.

Je krijgt zo snel mogelijk na aanmelding een Orion tankpas van Kuster

thuisgestuurd. Vanaf dat moment kun je terecht bij één van de

selfservice stations van Kuster in Doetinchem. Op de pomp zie je de

bruto-adviesprijs vermeld. Maar als je na het tanken op je bonnetje
kijkt, zie je dat je als'Orionner'op elke liter die je tankt, om te
beginnen zelf acht (81) cent korting krijgt. Daarnaast gaat er van elke

liter die je tankt ook nog eens een cent naar de clubkas van

DTOeCeSTAP Orion. Via een speciale website kunnen wij zelf precies

bijhouden hoeveel we als Orion-leden bij elkaar tanken. En niet alleen

als Orion-leden, Ook je omà, de buurman of je tante mogen meedoen.

Het bestuur y6p peQofrSTAP Orion roept iedereen op zoveel mogelijk
passen te bestellen. En deze vervolgens natuurlijk ook te gebruiken.

Tanken moet je toch, dus waarom niet voor DoOoCoSTAP Orion!

Natuurlijk kun je nog steeds tanken, waar je maar wilt. Er is geen

enkele verplichting. Maar als je bij Kuster tankt, kun je met je tankpas
altijd rekenen op scherpe prijzen en we worden er als DTOoC.STAP

Orion ook nog eens beter van. Bestel hem daarom nu, die Orion

tankpas en rijd een blokje om naar Kuster.

Voorletters

ïussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Emailadres

ïelefoonnummer:
Mobiel nummer :

Aantal passen :

Opsturen naar:
Postbus 663, TOOO AR Doetinchem. Fax: 0314 360893.
E-mail : wimdieleman@tva-reclame. nl

- - - i+p{:_r
,- .a.' -- - t

Vul onderstaand gegevens zo volledig mogelijk in: \
I
I
I

Man 0 Vrouw 0
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Communicatie is, ook binnen een vereniging, de spin in

het web. De keuze voor www.orion-web.nl lijkt dan ook

het meest voor de hand liggend.

De afgelopen maanden heeft een vaste kern (Marieke

Snippe, Annemieke Heldoorn, Dick van Kalker, Ben

Menting en Harms Jansen) met groot enthousiasme

gewerkt aan de realisatie van de nieuwe orionwebsite.
Via deze website communiceert de website commissie

vanaf dit seizoen met de leden.

Het uitgangspunt voor de kleurstelling van de site is de

huidige clubkleding. De basiskleur blauw en de

prominente, opvailende kleur oran.le vormen een

uitstekende combinatie, U teraard moeten de teksten op

de site eenvoudig te lezen ziln en bi.l voorkeur

ondersteund worden door een afbeelding. De eerste

weken dat de site'on air'was heeft de commissie via

een poll de mening over de kleurstelling gevraagd.

Slechts eén persoon gaf aan ontevreden te zijn over de

kleuren en de lay-out. Geen reden voor ons om

alternatieve ontwerpen voor te leggen.

plek informatie te vinden is via de sitemap, rechts

onderaan elke pagina.

De derde methode is een zoekargument (of een woord

waarnaar .1e zoekt) in het oran;e vakje bij het vergroot-
glas invoeren en vervolgens met de muisaanwijzer op

het vergrootglas'klikken'.

De website zal niet alleen statische informatie bevatten,
maar ook een aantal rnteractieve functies laten zien. Zo

wil de commissie graag .1ouw mening weten over een

aantal actuele zaken gedurende het seizoen. Deze

mening wordt gepeild met behulp van een zogenaamde

POLL. le kunt de stelling kiezen die het dichtste bij jouw
mening past en deze aanklikken.
De tweede interactieve functie is het sturen van een

prikbordberichtje. De ingezonden berichten voor het
prikbord worden door de redactie gecontroleerd en

vervolgens geplaatst. Het kan dus enkele dagen duren

voor het bericht'daadwerkelijk op de site staat. Als

derde mogelijkheid is er het emailadres pr@orion-

web. nl waar berichten en foto's naartoe gestuurd

kunnen worden. Ook hier vindt voor de plaatsing een

controle door de redactie plaats.

De commissie wil de leden van de vereniging up to date

op de hoogte houden van alle informatie die er voor
hen is. Dat hoort bi; een vereniging als DoOoCoSTAP

Orion, een vereniging met een internationale uitstraling.
Na de fusie met HUEVO '85 ls het ledental van de

vereniging ongeveer verdubbeld en de berg aan

informatie zeker niet kleiner geworden. Om al deze

informatie bij de leden te krijgen heeft de commissie

een eigen website ontwikkeld.

..-ïï,
=nai het komende seizoen staat alle basisinformatie

,:ra r'rcst.lden, contactpersonen, contributie en kosten

voor 're: . -::enJe op de website). Naast deze vaste
gegevens z- e't ooK de wat meer vluchtige gegevens

vermeld !/orcen, - erbL.; moet Je denken aan periodieke

interviews met cl!Dlecen of vnlvilligers, wijzigingen in

trainingstijden, vacatL-res btnnen de vereniging en een

agenda. De openingspagina van orion-web.nl bevat

hotlinks naar de meest actuele wi;zigingen en/of
belangrilke mededelingen. Met deze hotlinks komt
iedereen direct op de plek waar het artjkel of het

bestand staat. Een tweede mogeli;kherd om op de juiste

De redactie van de website commissie heeft besloten

voorlopig geen gastenboek te openen. Ervaringen met
het gastenboek op de HUÉVO website hebben geleerd

dat niet iedereen in staat is op een fatsoenlijke manier
met de vrijheid in het gastenboek om te gaan.

De redactie van de website hoopt

een grote inbreng van alle leden.

strijdverslagen en foto's massaal

het nieuwe seizoen op

Stuur daarom wed-
naar: pr@orionweb.nl

Met de laatste club-enquèteformulieren zijn van de

leden emailadressen gevraagd. Reden is een nieuw uit
te brengen nieuwsbrief in digitale vorm. Dit

tweewekeli.lks verschijnend nieuwsbulletin heet

Netnieuws. Hierin komen korte berichten, uitslagen en

mededelingen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.
Dus, als je nog geen emailadres aan de vereniging hebt

doorgegeven, stuur daneen email naar

nieuwsbrief@orion-web.nl met je volledige naam, zodat

ook jij de eerste uitgave niet hoeft te missen.
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STÏCHTING TOPVOLLEYBAL ORION

Een seizoen van uiterstent zo kan de afgelopen

volleybaljaargang van de mannen y31 poeoer

STAP Orion wel worden geschetst. De

Doetinchemse eredivisionist stond rond de

kerst bijna onderaan, maar werd via een mooie

tussensprint nog bijna de verrassing van het
jaar. De buit bestond uiteindelijk uit de vierde
plaats in de competitie - die Europees volleybal

oplevert - en het bereiken van de Final Four om

de nationale beker.

]ï
*à

§#,

Er§k Veenstra:

"Het publ staat weer op de banken',

Felicitaties voor heren
vierde plaats

iek

Erik Veenstra knikt bevestigend. De technisch mana-
ger van !rQef osfflp Orion legt uit hoe hij het
serzoen 2004-2005 heeft ervaren. "Het team was het
jaar daarvoor onvoldoende uitgebalanceerd, er was
te weinig beleving op de vloer. Het deed soms teveel
denken aan een stel makke schapen, Dat wilden we
veranderen door njeuwe spelers en trainer aan te
trekken. Als spil kwam spelverdeler Frank Denkers
van Piet Zoomers Dynamo en Appie Kri;nsen vond
het na zijn Belgische periode een uitdaging om hier
trainer/coach te worden. Het duurde enkele
maanden voordat iedereen was gewend aan de
nieuwe situatie."

Het vernieuwde team kreeg bovendien te maken

-=: een te hoog verwachtingspatroon, ..Natuurlijk

,:-:.- ,,;e intern die lage klassering in de winter_
stop ia e--ste end, maar we wisten allemaal dat de
vonk een <ee- zcu gaan overslaan. Er was geen

sprake van pa. :<, af en toe dacht je wel 'gebeurt
het nou een keer- ,"

BLE§§L'RES

Steeds meer werd de aanpak van Appie Krijnsen
duidelijk. "Dan is het ook pretflg als .1e geen last
hebt van blessures en die zi;n er dus wel geweest,,,

wijst Veenstra ondermeer op Ties Lubberdink die
aanvankelijk als nieuwe diagonaalspeler zou

fungeren, maar voortdurend in de lappenmand zat.
Met passer/loper Justin Sombroek in zijn nieuwe rol
als vrije aanvaller begon het na de jaarwisseling te
lopen. "Eerst leek de vierde plaats niet meer haal_
baar. Martinus deed het erg goed, maar toen we 22
januari In Apeldoorn bij Dynamo wonnen geloofden
we er weer in. Martinus viel terug en het bleek dat
wij ook de overige topclubs goed partij boden.,,

"Natuurlijk vonden we intern die tage klassering in
de winterstop teleurstellend, maar we wisten
allemaal dat de vonk een keer zou gaan overslaan,
Er was geen sprake van paniek, af en toe dacht je
wel'gebeurt hd nou een keer,',

In Veenstra's geheugen staan de data 26 februari, 2
en 5 april gegrift. Op 26 februari zag de technisch
manager poQof,esf{p Orion in de Amstelveense
Emergohal bijna de halve finale van de nationale
beker winnen van OmnÍworld. Maar de

Doetinchemse ploeg, na het uitschakelen van Reflex
Kampen en het inmiddels opgeheven Capelle
deelnemer in de Final Four, kon het matchpoint niet

augustus 2OO5 27



STICHTING TOPVOLLEYBAL ORION

"Er is hier draagkracht
voor topvolleybal"

verz lveren. "Met de tegenstander aan serve is dat
normaal gesproken een eitje, We gaven een

gewonnen wedstrijd uit handen, maar we gingen

daarna wel met een positief gevoel de play-offs om

het landskampioenschap in. Vergeet niet dat we van

heel ver zijn gekomen. We waren kwetsbaar, met
een smalle selectie en de nodige blessures.,,

Op 2 en 5 april kreeg DoO.CoSTAp Orlon ín de halve
finale van de play-offs twee keer het grote

Nesselande op bezoek. Na tlu,ee nederlagen n

Rotterdam eken de Achterhoekers kans oos.

DTOoCTSTAP Orion won echter de eerste

thulswedstr ld met 3-2 en verloor de tweede tegen
Nesselande pas na vijf sets (laatste set 14-16).
"Stel dat we de bekerfinale tegen Nesselande wel

hadden bereikt, dan moet je volgend seizoen wel

bilna voor de beker en de tjtel gaan,,, zegt Veenstra.
"En dat is dan wel een jaar te vroeg. We gaan liever
vooruit met klelne staples en weet .1e wat nog

belangrijker is? Het doemdenken is omgeslagen in

een positief gevoei. Het publiek staat weer op de

banken. Er is hier draagkracht voor topvolleybal,,,

EUROPACUPWEDSTRIJDEN

IN DOETINCHEM

In het weekend van l1-12-13 november
wordt in sporthal Rozengaarde de tweede
ronde om de CEV Europacup afgewerkt,

Deelnemende ploegen zijn:
- D.OoCTSTAp Orion,

- Paris Volleybal (Frankrijk),
- Dukla Liberec( Ts.lechië)

en als vierde deelnemer:

Raision Loimu Raiso, Finland; Kometa

Kaposvar, Hongarije; VC Strassen,

Luxemburg of Krka Novo Mesto, Slowakijke.
Deze iaatste vier ploegen komen begin oktober uit
in de Topteamscup. De nummer twee van de
poule plaatst zich voor het toernooi in Doetinchem

Noteer de data in de agenda!

!
i'
'aËr
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En nu Europees vol
*b

leybal

é
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€10
€7
€t2
€7

Senioren (18 jaar en ouder)
A/B jeugd (L4 tl m L7 jaar)
C jeugd (12 t/m13 jaar)
D/Ë/F jeugd (11 jaar of jonger)
Recreanten

Senioren (18 jaar en ouder)

A/B/C jeugd (12 t/m 17 jaar)
D/E/F jeugd (11 Jaar of jonger) € 18

Recreanten en verenigingsleden € 16

Bondscontributie wordt voor een heel jaar vooruitbetaald en is
::;eri;k met de clubcontrrbutie verschuldigd.

5. Tijdstip van betaling
,e: I -- : -. € laaí eerste halfjaar of eerste kwartaal.
Per 13{:::.-: -,.,eede kwartaal.

Per l Jan-a- | -,.,.e.e halfjaar, derde kwartaal.
Per l april: Vrer:e <,.,artaal

KwaÍtaalbetaling rs ateer mogelijk bij automatische incasso.

6. Betaling
Op bankrekeningnummer 93.60.37.318 ten name van volley-
balvereniging Orion bij de Fortisbank te Doetinchem. De leden
die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische

Het hogere bedrag geldt voor leden die normaliter 2 keer of meer trainen per week. De situatie per 30 september is hiervoor
bepalend. De clubcontributie is verschuldigd bij vooruitbetaling.

BESTUURLIJK

1. 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
Jeugd A/B/C
Circulatie (incl. shirt)
Recreanten

De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de
contri butie.

3. Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2005-2006 bedraagt:

Per jaar
€ L76/tg6
€ t44/164
€ 7t2/t29
€ 100/112

€ 120

4. Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2005-2006 is nog niet
bekend, ter info de bedragen over 2004-2005:

2. Hoogte contributie
De verschuldigde clubcontributie voor een lid wordt per seizoen
aan de hand van zijn/haar speelniveau per 30 september
bepaald en blijft gedurende het gehele seizoen ongewijzigd. De
verschuldigde bondscontributie voor een lid wordt per seizoen
aan de hand van zijn/haar leeftijd per 30 september bepaald
en blijft gedurende het gehele seizoen ongewijzigd.

Per halfjaar
€ BBI9B

€ 72/82

€ 56/64

€ 50/s6
€60

Per kwartaal
€ 44/49
€ 36/41

€ 28/32

€ 2s/28
€30

incasso, ontvangen een factuur voor de contributiebetaling. per

factuur wordt Euro 1 in rekening gebracht. Bij een aanmaning
wordt per keer Euro 2,50 in rekening gebracht.

7. Beëindiging lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap kan per hall'jaar
plaatsvinden, en wel voor 1 juli of voor 1 januari, Beèindiging
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. Ledenadministratie
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
Ruud Hofland, Einthovenlaan 17, 7OO2 HE Doetinchem
Telefoon : 0314-333209.

Email: hofkroon@tele2.nl

Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige contributieregeling
zijn goedgekeurd in de ledenvergaderingen van 21 april 2005
van Huévo'85 sn poQofo§fsp Orion.

ffiffi' .&
ffi«
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€32
€24
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Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenlijn

Wedstrijdsec reta riaat

Acties/Algemene zaken

Wim Dieleman

Spoorstraat 25

7003 DX Doetinchem

te|.323935

email : wimdieleman@tvareclame. nl

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5

7001 GD Doetinchem

tel. 345363

email : j.emaus@hetnet. n

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

te|.341528

email : jpasman@xs4all. nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

te1.326184

email : roheme@planet.nl

Bert Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

tel. 344649

mobiel 06-10942645

email : bert.snippe@hetnet. nl

Bas BIoem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

te1.341885

email : Bas. bloem@planet. nl

Vacature
Tijdelijk Joke Emaus

(zie secretaris)

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002|1E Doetinchem

te1.341589

email : h. haarlem@wxs. nl

Handige namen

en adressen

JEUGDKADER HUÉVO

Lijncoördinator circulatie- en

minivolleybal
Jeugd tot 12 jaar
Kim Wolswi;k

Sikkeldreef 120

7006 KX Doetinchem

Tel.0314-365536

ki mwolswijk@ hotmai l. com

Lijncoördinator meisjes C

Meisjes 12 tot 14 jaar
Lidy Jansen

Thomas a Kempisstraat 36

7009 KT Doetinchem

Te|.0314-345745
jansenx4@wanadoo. nl

Lijncoördinator meisjes A & B

Meisjes 14 tot 18 jaar
Jorinca Simmelink

Garonnedal 13

7007 HM Doetinchem

Te|.0314-364605

sim 100@chello. nl

Lij ncoördi nator jongens

Jongens 12 tot 18 jaar
Karel Mollevanger

Bieslookveld 47

7006 TG Doetinchem

Tel.0314-362984

karel_moll@ hotmail. com

Technisch coördinator jeugd

Henri Geerdink

Bedelaarsdijk 4/a

726t RZ Ruurlo

Te|.0573-491255

henri geerdi nk@ hetnet. nl
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