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COLUMN VOORZITTER

Km rtm §m mtrjes

ï.: ,',as een mooie dag, die 20e augustus. Natuurlijk ging er van alles mis

o3 ce Startdag voor de jeugd y3p prQofoSTAP Orion, maar we hebben

:-',ar geleerd en volgend jaar maken we gewoon weer andere fouten. Wat

i ïaar ln,il zeggen, is dat je nooit een stap verder komt als.1e altijd met

:: je benen op de grond blijft staan. We moeten vooral dingen dóen,
^: atleven op gang brengen, stappen vooruit zetten. Dat is de enige
'-a'er om het steeds béter te doen, Als er dan in de omgeving ook nog

...::Q is voor wat we proberen te realiseren en voor het feit dat daarbij
-l; !',e eens wat mis kan gaan, is het helemaal mooi.

'\.cï de shirtjes voor de jeugd. Daarover bestaat een heleboel verwarring.
I^:erdaad, ze kosten nogal wat. Misschien hebben we daarin in het
,.:'eden als bestuur een verkeerde keus gemaakt (leren we weer van voor
ce ',,c1gende keerl). Maar we zullen er toch voorlopig even mee vooruit
...::en, Daarom ontvangen alle ouders van onze jeugdleden rond deze tijd
ee^ orief met daarin het uitgangspunt voor de komende drie;aar: ieder

;e-9dlid betaalt 52 (jongens) of 60 euro (meisjes) voor een volledig tenue,
zccei \^/e aan het begin van de competitie allemaal in hetzelfde shirt en

o-oek;e in het veld staan. Dat bedrag dekt de kosten voor de komende drie

.1aar, Vervolgens gaan we proberen om sponsors te vinden. We vragen

o!ders nadrukkelijk ons daarbij te helpen. Zo kunnen zi.1 het betaalde

becrag 'terugverdienen', want wordt er een sponsor gevonden voor een

tearn, dan krijgen de ouders van de kinderen in dat team hun geld per

ommegaande teruggestort op hun rekening, Mooi geregeld toch!

Nog zo'n initiatief dat we in gang zetten en dat vast gaandeweg

verbeteringen zal ondergaan: de Plantina Volleybalschool van poQof oslffp
Orion! Misschien heb je er van gehoord. Orion staat landeli.lk nog steeds

bekend als de vereniging met een hele goede jeugdopleiding. Dat het

daaraan nogal geschort heeft de afgelopen jaren is in de rest van

Nederland nog niet echt doorgedrongen. Blijkbaar hebben we een hele
goede reputatie op jeugdvolleybalgebied opgebouwd. Welnu, die reputatie
gaan we weer alle eer aandoen. Want we krijgen niet alleen steeds meer

lijn in de technische coördinatie. We beginnen dit jaar ook nog eens met

een eigen talententraining, in nauwe samenwerking met de teams rond

Heren en Dames 1. Ik vind dat een geweldige ontwikkeling die naadloos
past in de doelstelling: iedereen op ieder gewenst niveau de gelegenheid

bieden om recreatief of prestatiegericht met plezier te volleyballen. Het is
het eerste.laar, dus er zal vast het een en ander mis gaan. Maar de

Voorwoord redactie
De eerste uitgave van de Orion Expres in

het seizoen 2005-2006 kostte niet alleen

de nodige zweetdruppeltjes door het
prachtige herfstweer. Vooral tijdsdruk
was de voornaamste reden.

Het blad moest uit voor de algemene

ledenvergadering. Helaas wachtten

verschillende 'gastschrijvers' net als bij

de vorige uitgave veel te lang met het

inleveren van de toegezegde bijdrage.
Dan wordt het verschijnen door de

kostbare, spaarzame vrije tijd van de

redactie een race tegen de klok. De

omslag is in een nieuw aangepast jasje
gestoken. Nu maar hopen dat de teden

en geinteresseerde lezers de inhoud

eveneens als zodanig ervaren. Er moet
nog een juiste afspiegeling komen van

redactíonele artíkelen en vooral zakelijke
informatie tussen Orion Expres, website

en digitale nieuwsbrief. Daar worden

voor de komende nummers nog duidelij-
ke afspraken overgemaakt. Kíjk in ieder

geval wekelijks op www.orion-web.nl

voor de laatste actuele stand van zaken.

Wat het tweede nummer betreft: Stuur
ideeën en artikelen zo spoedig mogelijk
naar de redactie, Hoe meer zielen, hoe

meer vreugd. Velen kunnen op die

manier hun steentje bijdragen aan een

levendig gevarieerd verenigingsblad.

Dus, leden, laat van je horen!

Tot schrijfs!

Redactie

aanzetten zijn er en de groep die

er mee bezig is, is razend

enthousiast. Ze verdienen onze

steu n.

Op de valreep nog even een

persoonlijke noot. Ik hoop van

hafte dat de ledenvergadering in

oktober instemt met de voordracht

voor een nieuw bestuur. Hans

Meijer is beoogd voorzitter. Na drie

enerverende jaren hoop en

verwacht ik het voorzitterschap »>

Wim Dieleman

september 2OO5



COLUMN VOORZITTER

dade l-k r^rer het volste vertrouwen aan Hans te

kurr:. c,.'erdragen. Ik blijf overigens wel gewoon

lisr:-Ís ld, Maar wil hier en nu even van de

;::;er"heid gebruik maken om mijn mede-

bcs:-.-rrsleden van de afgelopen drie jaar (Joke,

"'.-j<e, Bas, Bert, Hennie en Jos en in een eerder

stadium Henk en Maaften) te bedanken voor de

ontzettend plezierige samenwerking. Harde woorden,

maar nooit een onvertogen woord. Pittige discussies,

maar altijd een oplossing. Soms gezeik, maar altijd

vreselijk veel lol. Zo hoort het.

Wim Dieleman

rz.itt e r'
'Va n de
\/ n rrv \J \,t

Voor de eerste keer mag ik schrijven in de Orion
Expres. Als de ledenvergadering het goedvindt,
word ik vanaf oktober voorzitter van de
volleybalvereniging DoOTCoSTAP Orion.

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Hans Meijel 54 jaar

oud, werk in het onderwijs (Rietveld Lyceum in

Doelinchem) en was de afgelopen vijf jaar voorzitter
van Huévo'85.

Zoals vele vrijwilligers ben ik in het volleybal terecht-
gekomen door mijn kinderen waarvan mijn dochter bij

H uevo'85 speelde. Mijn zoon Martin is nog steeds bij

PoQof o§l[P Orion actief.

De aÍgelopen twee jaar heb ik mij bezig gehouden met

de samenwerking tussen de jeugdafdeling van beide

verenigingen en was ik lid van de fusiestuurgroep. Die

stuurgroep zorgde voor de afstemming tussen de werk-
groepen en hakte als dat nodig was de knopen door.

Door de contacten met de werkgroepen heb ik vele

vrijwilligers binnen de vereniging leren kennen. Om

niet alleen maar achter de bestuurstafel bezig te zijn,
ben ik ook scheidsrechter op een bescheiden niveau. Ik
probeer op deze manier veel in de Bongerd en

Rozegaarde aanwezig te zijn. Het bestuur moet goed

weten wat er in de vereniging leeft.

Wat valt er de komende tijd te
verwachten?

Een goede basis voor poQrfo§f[p Orion, Dat is de

bedoeling.

Gedurende het komende seizoen zal vooral de interne

organisatie veel aandacht moeten krijgen. Van

afspraken die in het fusiedocument op papier gemaakt

zijn, moet duidelijk worden hoe deze in de praktijk

uitvallen. Als afspraken in de praktijk niet werken,
moeten deze bijgesteld worden. In een grote

vereniging als DoOoCoSTAP Orion zijn veel vrijwilligers
nodig om iedereen op het juiste niveau te laten

volleyballen. Betrokkenheid van trainers, scheidsrech-

ters, coaches en bestuur is noodzakelijk voor een goed

verloop van dit seizoen. We moeten streven naar een

uitstekende interne organisatie. Daarbij zullen de Orion

Expres, de website en de nieuwsbrief onmisbare com-

municatiemiddelen zijn. Leden die tot nu toe geen

e-mail adres hebben doorgegeven, moeten dat snel

doen op www.orion-web.nl. le krijgt dan iedere veer-
tien dagen de digitale nieuwsbrief op je e-mail adres.

Het tweede waar wij als bestuur dit jaar mee bezig

gaan is het clubgevoel. Het moet voor iedereen de

moeite waard zijn je met D.O.C.STAP Orion verbon-

den te voelen. Dat geldt zowel voor de topsporter als

voor de recreatievolleyballer. In een fusievereniging
met verschillende culturen gaat dat niet vanzelf.

Mensen moeten Ieren met elkaar om te gaan en

betrokken te zijn bij de vereniging. Binnen de jeugd-

afdeling ls dit inmiddels vanzelfsprekend. Heel veel

ouders leveren op de een of andere manier als

vri.lwilliger hun bijdrage aan de vereniging, We gaan

met het bestuur zeker vorm geven aan het stimuleren
van allerlei clubactiviteiten.
Zonder ambitie geen toekomstl Als je niets wilt
bereiken, dobber je stuurloos naar de toekomst, We

willen in het bestuur veel bereiken. Geen blinde

ambitie maar datgene doen wat binnen de financiële
mogelijkheden ligt. Hierbij willen we de sportieve
prestaties zo groot mogelijk maken. Hiervoor is

inmiddels het jeugdplan ontwikkeld waarover in dit
nummer of elders meer informatie is.

Ik verwacht grote ontwikkelingen in het komende

seizoen en wens iedereen vooral veel speelplezier in

onze prachtige sport.

Hans Meijer

llans lv'leijer

september 20O5
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oRroN/HUEVO

Ni

In de Gelderlander van woensdag j1 augustus blikte sportverslaggever Dick Visser alvast vooruit naar de toekomst

van DcOcCoSTAP Orion naar aanleÍding van de fusie tussen Huévo'85 st1 QoQc(o§TAP Orion, Het nieuwe bestuur

hoopt dinsdagavond 16 oktober na de ledenvergadering officieel van start te gaan.

Met ruim zeshonderd leden behoort DTOoCoSTAP

Orion na de fusie met Huévo'85 tot's lands

vijftien grootste volleybalclubs. Dat schept ver-

plichtingen, zeggen nieuwe preses Hans Meijer

en diens voorganger Wim Dieleman in koor.

"Een vlekkeloze organisatie die gelijke tred houdt met

het juiste verenigingsgevoel", schetst Hans Meijer (54)

de prioriteiten die hij ziet bij de nieuwe fusieclub

PoQrf,o§l[P Orion.

"We hebben net een geslaagd proefjaar achter de rug

waarin de jeugdafdelÍng van DTOTCTSTAP Orion werd

ondergebracht bij Huévo'85. Er ontstond een goede

mix en alle jeugdteams speelden als Huevo in de

competitie. Dat was een hele goede eerste aanzet tot

een totaal samengaan van beide clubs", zegt Meijer,

leraar op het Rietveld Lyceum en de afgelopen vijf jaar

voorzitter van Huevo'S5.

"De weerstand die er bij Huevo'85 nog wel was tegen

een fusie 6gl poQofoSTAP Orion is geheel overwon-

nen. Uiteindeli.lk stemden zeven leden tegen de fusie.

Het lag gevoelsmatig bij sommigen wat moeilijk omdat

DoOoCoSïAP Orion, spelend in de top, toch als de

grote prestatiegerichte vereniging werd gezien, terwijl

bij ons de promotieklasse echt het hoogst haalbare

was."

Huévo'85 brengt 250 leden in, waarvan honderd

recreanten. "We visten wat de jeugd betreft in dezelfde

vijver als DoOTCoSTAP Orion. Samengaan was een

logisch iets.

De prestaties zullen beter worden en we streven

september 2OO5
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naa r eigen sportha I

.-^z='dat meer jeugdteams hoog gaan eindigen in de

s:-_: c,.n het nationaal open clubkampioenschap",

.:-.0 gt Mei.ler die de fusiecommissie van de nieuwe

: -: eidt en 11 oktober op de ledenvergadering
i:-cidaat is voor het voorzitterschap van een nieuw
^-:;lgel bestuur.

f ocr de goede resultaten van de gezamenlijke

-eugdafdeling in het afgelopen seizoen kwam alles in
een stroomversnelling terecht. Zo ontstond al gauw

een gezamenlijke aanpak. Leden van beide verenigin-
gen kwamen in werkgroepen terecht en wat nog aan

scepsis aanwezig was, verdween snel", zegt Wim

Dieleman (50). De eigenaar van het reclamebureau

TVA trok de afgelopen jaren als voorzitter de club

D.O.C.STAP Orion uit het dal. Drie jaar geleden waren

er nog grote financiële problemen. Sinds de eredivisie-
'nannenploeg is ondergebracht in de Stichting
r::volleybal Orion (STO) werd de situatie overzichte-

-<, geeft Dieleman aan. "We hebben nu jaarlijks een

=ii : 3 tatieoverschot en lossen daarmee oude schulden

a' Ler twee jaar is dat achter de rug. Dat komt mede

:: : - ,:s Pasman die als penningmeester vaak nee

. =-.::l: en niet altijd vrienden maakt."

I'JERKNAA.i4

I = =*:^, : oktober officieel kandidaat bestuurslid,
.=: - : ,'.:arom de fusieclub DoOoCoSTAP Orion heet.

--: ^.=-.i: n het land dat Orion een soort merknaam

. -=: :::t mensen iets, gek genoeg op het gebied

..' :=: : ng terwijl we dat juist weer nieuw leven

4,... '.'.'er als Dieleman prijzen in het fusieproces de
^:--'= .:^ Henny van Haarlem. Het D.OoCoSTAP

C-:-:=s:---s id was de drijvende kracht. "Hij zei

t: i:-s :: <un Je maar eén keer doen, dus doe het
g3e:. t=:: Dieleman.

O,, e- :e I aats van het vlaggenschip van de fusieclub,

"We visten wat de jeugd betreft in dezelfde vijver als DtOoCoSTAP Orion. Samengaan was een logisch iets"

het eerste vrouwenteam dat promotie naar de

eredivisie dit jaar net miste, zijn beide heren duidelijk.
"Het bestuur zal ze sportief gezien steunen, maar er

zullen geen scheppen geld naartoe gaan."

Meijer hamert op het clubgevoel. "De leden moeten

zich thuisvoelen bij D.O.CTSTAP Orion, met aandacht

voor recreanten en plezier. Er zijn momenteel zeventig
jeugdleden in de leeftijd van zes tot twaalf jaar op

zomerkamp. Vrijwel alle ouders verlenen daaraan

medewerking. Zo willen we dat het gaat, maar je

ontkomt er niet aan uiteindelijk een professionele

verenigingsmanager'aan te trekken."

BEACHVOI-L§YBA!.PO§T

Plannen genoeg voor de nabije toekomst, erkennen

Meijer en Dieleman. "We denken aan een

beachvolleybalpoot y6e; poQofoSTAP Orion. Sanne

Keizer en Marloes Wesselink komen hier vandaan en

draaien mee in de top van het beachvolleybal."

Zij geven toe dat het simpeler zal zijn een

accommodatie voor de beachers te vinden dan één

vaste plek voor de zaalvolleyballers. De meer dan

zeshonderd leden worden ondergebracht op pakweg

vijftien locaties verspreid over Doetinchem. "We willen

een eigen sporthal", zegt Meijer. "Daar gaan we naar

streven, het is niet vrijblijvend. Ook deze fusie leek

ondenkbaar en kwam er toch." D

Maileen : Europees kampioen beachvolleybal 2005! !

september 2O05



B ESTU U RLIJ K

UITNODIGING
ALGEM EN E LEDENVERGADERING

Dinsdag 11 oktober 2005

Aan alle leden van de volleybalvereniging DeOoCr STAP ORION

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene Iedenvergadering, die gehouden wordt op
dinsdag 11 oktober as om 20.00 uur in SAZA Top Turncentrum aan de Sportweg I in Doetinchem.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag algemene ledenvergadering Huévo'85

van 21 april 2005

Verslag algemene ledenvergadering DoO.C.STAP

Orion van 21 april 2005

Beide verslagen zijn te downloaden via

www.orion-web.nl

Voorstel : Overgaan tot vaststelling van beide

verslagen

3. Vaststelling jaarrekening 2004/2005 Huévo'85

Vaststel lin g jaa rreken ing 2004 / 2005 DoOoCTSTAP

Orion

Beide jaarrekeningen zijn vanaf 20 september

te downloaden via www.orion-web.nl

Beide kascommissies brengen verslag uit van

hun bevindingen

Benoeming nieuwe kascommissie

Voorstel : Overgaan tot vaststelling van beide
jaarrekeni ngen

4. Wijziging statuten en Huishoudelijk Reglement

DoOTCoSTAP ORION

Als gevolg van de fusie met Huévo'85 is een

wijziging noodzakelij k.

De concept-tekst voor de nieuwe statuten en

het huishoudelijk reglement is te downloaden

via www.orion-web.nl.

Voorstel: Besluiten tot wijziging van de

statuten en het huishoudelijk reglement

5. Bestuursverkiezing

Als gevolg van de fusie met Huévo'S5 is het

bestuur y3p poQofoSTAP Orion in zijn geheel

aftredend. In de vorige vergadering is besloten

tot het instellen van een interim-bestuur voor

de fusievereniging:
x Hans Meijer, Joke Emaus en Jos Pasman worden

voorgedragen voor de functies van respectievelijk

voorzitter, secretaris en penningmeester.
x Wim Dieleman, Hennie van Haarlem en Ben

Menting worden voorgedragen als algemeen

bestu u rslid.

Tegenkandidaten kunnen tot zondag 9 oktober,

20 uur schriftelijk worden ingediend bij het

interimbestuur.

Voorstel: Overgaan tot benoeming van het inte-

rimbestuur tot bestuur van DoOTCoSTAP Orion.

6. Hoofdlijnen van beleid voor het seizoen 2005/20A6

door de voorzitter

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

7. Vaststelling begroting 2005/2006
De begroting 2005/20A6 is vanaf 2A september te

downloaden via www.web-orion. nl.

Voorstel : Overgaan tot vaststelling van de

begroting 2005/2006

B. Rondvraag en sluiting

3 september 2005

Het interimbestuur van fusievereniging poQrfo§ffip Q;ien

Joke Emaus

secretaris

Hans Meijer

voorzitter

september 2OO5



JEUGDLIJN

Stormloop op sta
Het liep storm op de startdag voor de jeugd van
poQoQr§f[P Orion op 20 augustus in sporthal De

Bongerd. Een startdag als introductie op het

nieuwe volleybaljaar. Op de dag, waarbij ook de

ouders en verzorgers welkom waren, hoorden de

jongens en meisjes alles over hun nieuwe team,

de training en de trainer.

"Door de knieën" schalt het door de zaal, "we zijn geen

voetballers. Dan ben je hier verkeerd! Dan ga je maar

naar De Graafschap!" Marinus Wouterse, trainer van

Dames 1, laat er geen gras over groeien. Druk geba-

rend maakt hij zichzelf voor de kids tot voorbeeld,

brengt z'n armen en handen voor z'n lichaam en gaat

in spreidstand door de knieën. Ook al is het dit keer

jeugd, duidelijkheid gaat voor alles bij de basisbegrip-

pen van volleybal. En daar hoort ook een goede

houding bij. Wie in het veld de bal verwacht mag niet

als een zoutpilaar aan de grond genageld staan, de

boodschap van de trainer laat niets te raden over.

"Leuk, zo'n startdag", zegt Niels Bakhuis (14 jaar, 1,.75

m lang). Hij heeft zojuist de kennismakingssessie

achter de rug van Karel Mollevanger, die lijncoördlnator

is voor de jongens van twaalf tot achttien jaar. En van

die sessie heeft hij toch weer wat opgestoken, net als

van de groepstraining van Marinus Wouterse.

De leerling van het Ludgercollege ruilde twee jaar
geleden wedstrljdzwemmen in voor volleybal. Een

klasgenoot trok hem over de streep. Niels zit bij de

jongens van 82/83, die de fijne kneepjes van het spel

leren van Goran Aleksov (van Heren 1). Niels heeft

afgelopen twee jaar aardig leren

serveren/ maar met smashen heeft hij

nog de nodige moelte. Het zou harder

kunnen en beter geplaatst, vindt hij.

Het zogenaamde 'doordraaien' in het

speelveld gaat hem beter af. Een

volleybalgrootheid, die hem bij zijn

ontwikkeling tot voorbeeld kan zijn,

staat hem niet één-twee-drie voor

ogen. Maar hij is reuze enthousiast

6yg; loQofoSTAP Orion en ziet wel

hoe het verder loopt.

Cigdem Karabulót (t2 jaar, 1.60 m
lang) speelt in de meisjes van C3, die

onder leiding staan van Henri Geerdink

met Kees Jansen als hulptrainer. Ze zit

al vijf jaar bij Orion en vindt aan het

spel alles leuk. "Maar serveren en

slaan moeten wel beter". In dat opzicht spiegelt ze zich

aan de wedstrijden, op stads tv, van het eerste dames-

en herenteam. Hoewel Cigdem volleybal heel leuk

vindt en de startdag leerzaam en gezellig, weet ze nog

niet of haar toekomst ook bij deze zaalsport ligt.

"Misschien wordt het op den duur wel tennissen. Dat

vind ik ook een hele leuke sport, maar voorlopig ga ik
nog met volleybal door."

PRAÀïSE§§IE§
Karel Mollevanger heeft die zaterdag praatsessies voor

acht groepen jongeren en hun ouders. Geduldig

beantwoordt hij vragen over de contributie, het beroep

dat bij toerbeurt op de ouders wordt gedaan bij het

rijden naar de wedstrijdlocaties en het wassen van de

spelersshirts. "Als ze verkleuren, verkleuren ze

allemaal. Dat is het voordeel als je al die shirtjes van

het team in dezelfde wasmachine stopt."

Wle de jeugd heeft, heeft de toekomst en DoOoCoSTAP

Orion heeft door de fusie met Huévo veel jeugd.
,Plezier in de sport'loopt als een rode draad door het

betoog. "Alle kids moeten zich op de trainingen en

wedstrijden verheugen, er niet tegenop zien," zegt

Mollevanger. Als het die kant opgaat moet er gepraat>>

Cigdem Karabultit
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JEUGDLI]N

!'!,orden, Het klinkt schoolmeesterachtig, maar Karels

sess e aat geen ruimte voor misverstanden. De trainer
i,i sociaal aanspreekpunt. "Als er iets mis gaat, klop je
a:.1d als eerste bij de trainer aan. Bij ziekte, een
,.'erJaardag waarop je niet gemist kan worden,
strubbelingen of andere zaken. En zeg, als het toch
niet anders kan, tijdig af," Omdat een trainer ook maar
een mens is, kan een ouder het hogerop zoeken (bij
de .leugdcoördinator) als de trainer niet voor rede

vatbaar blijkt. Er wordt tijdens de praatsessie weinlg

aan het toeval overgelaten, maar de toehoorders
hangen aan Karels lippen.

Volleybal is als teamsport ook belangrijk voor de

sociale ontwikkeling van de jeugdspeler. "De een kan

meer dan de ander, maar dat geeft niet. le leert van

elkaar en opslaan kunnen we allemaal leren. Wie dat

Maar sla op voorhand geen training over.// De website
is geheugensteuntje en infobron tegelijk. Wie z,n

emailadres opgeeft, is verzekerd van de nieuwsbrief.

Wie wil weten wanneer hij moet spelen, kan dat op de

website (www.orion-web.nl) terug vinden door het
intypen van de naam van z'n team.

"Volgend jaa r wee r"
niet doet en altijd maar het net raakt, benadeelt het

team. Dat is niet sociaal. Wie zich niet sociaal opstelt,
krijgt het moeilijk", klinkt het streng.

Dankzij volleybal leren de kids volgens Mollevanger

ook hun tijd beter indelen en dat heeft alles met
planning te maken. Immers sport en huiswerk moeten

op elkaar afgestemd worden. "Als je in de proefwerk-

week niet met je tijd uitkomt, willen wij graag helpen.

DTK TEVRE§Eíï

Diny Nas en Jorinca Simmelink zitten in de jeugdcom-

missie die de eerste startdag organiseert. Ze ziln dik
tevreden. "Deze aanpak is veel completer dan de

trainingsdagen van vorig jaar. Dat wordt gewaardeerd.

Kijk naar de gezamenlijke voorlichting aan jeugd en

ouders, de clinics voor de jeugd en het werven van

vrijwilligers onder de ouders die als chauffeur of

coördinator van een jeugdteam willen optreden."
Vooral voor de lagere teams, waarvoor het soms

moeilijk is een coach te vinden, blijkt de startdag de

gelegenheid om te proberen een ouder of belangstel-
lende senior voor die taak te strikken. De ouders en

leden van de senioren teams spelen ook een belang-

rijke rol als coördinator bij de lotenverkoop van de

Grote Clubactie. Die inkomsten zijn voor de vereniging
belangrijk. "Afgelopen seizoen maar liefst 1800 euro en

dat met een minimale inspanning. Dat kan dit seizoen

dus veel meer worden." De lotenverkoop kent een

nieuwe aanpak (zie elders in dit blad).

De startdag is een komen en gaan van jeugd en

ouders. Iedereen vindt het leerzaam en gezellig. Bij

Jorinca Simmelink en Diny Nass is na afloop geen

spoortje twijfel: "Volgend jaar weerl,, 1

september 2OO5 13

Orion Expres

-I



'Vriendenploeg die er
spel van Cindy en de rest van het team op te trekken,
"lk speelde met Trivos in de promotieklasse, dat is

toch wat anders dan de eerste divisie." Cindy is

voorlopig eerste keus en daar kan Hennie zich

helemaal in vinden. Voor haar is komend seizoen

vooral een leerschool. "lk vind die duo-positie met

Cindy leuk. Ze heeft de nodige ervaring. Ik hoop veel

van haar te leren."

Voor Cindy Bruggink is er niet zoveel veranderd. Vorig

seizoen deelde ze de positle van spelverdeelster met

Marloeke Jans. Beider rentree in Dames 1 was een

DAMES 1

Cindy Bruggink en Hennie Visser zijn komend

seizoen spelverdeelster bij het eerste damesteam
y66 IoQoQTSTAP Orion. Visser, afkomstig van het

in de promotieklasse uitkomende Trivos

(Wychen), neemt de plaats in van Marloeke Jans

die naar Vocasa (Nijmegen) vertrok.

Ze hebben er allebei zin in. Cindy (27 jaar,1.70 lang)

hoopt meer speelminuten te krijgen dan vorig seizoen.

"Hoe meer ik speel, des te beter het gaat en hoe meer
plezier ik in het spel krijg. Ik ben nog steeds niet op

m'n oude niveau. Voor mij geldt ook dat hoe beter ik
speel, des te gemotiveerder ik raak."

Hennie (19 jaal lengte: 1 m 78) hoopt zich aan het

noodgreep. Ze speelden niet meer op topniveau en

vielen halverwege de competitie in toen de vaste set-

upster Ellen Krabben naar Curacao vertrok voor een

onderwijsstage.

Het werd voor Cindy een seizoen om nooit te vergeten,

Dames 1 stond bij haar invalbeurt fier bovenaan en

wist het leiderschap met een kampioenschap te

bekronen. AIIeen in het alles-of-niets-duel met Alterno,

om de felbegeerde plaats in de eredivisie, haperde de

Doetinchemse formatie. "Het liep niet bij ons. We

kunnen stukken beter. Laten we die wedstrijd maar

snel vergeten en opnieuw beginnen."

Het tekent de positieve instelling van Bruggink, die

zich voor komend seizoen als redder in de nood

opwierp toen de van Curacao teruggekeerde Krabben

onverwacht DoOoCeSTAP Orion inruilde voor de

kersverse eredivisionist Alterno en oud-Longa'59-

speelster Kristel van Aken niet inging op de avances

van de Doetinchemse club. Cindy Bruggink vindt veel

speelminuten ook belangrijk onidat haar werk als

onderwijzeres haar beperkt in haar trainingsmogelijk-

heden. "Ik heb een drukke, tijdrovende baan. Dat kost

veel energie. Meer dan twee keer per week trainen lukt
me niet, Dan jaag ik mezelf over de kop."

Hennie Visse[ die in Nijmegen pedagogische weten-

schappen studeert, kan zich wel voor drie trainingen
per week vrijmaken. Zij werd twee jaar geleden

noodgedwongen spelverdeelster bij Trivos. Komend

seizoen zou ze in Wychen acteren als passer/loper. »

nnie Visser
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DAMES 1

Toen kwam er een mailtje y6p )rQofoSTAP Orion-

trainer Marinus Wouterse. Over de boodschap hoefde

Hennie niet lang na te denken. "Zo'n kans krijg ik nooit
weer." De eerste kennismaking is goed bevallen, in het

Orion-toernooi op 3 september deelde ze haar speeltijd

met Bruggink. "Het ging redelijk, maar ik moet aan

m'n snelheid werken. Eerder stilstaan en dan spelen.

Ik loop nog te vaak met de bal mee." Hennie Visser

vindt het een leuk team, waarin ze terecht is gekomen.

"Een vriendenploeg, maar ook meiden die er voor
gaan. Ze kunnen veel met een bal." Ze schetst ztchzelf

als een speelster die redelijk met druk kan omgaan.

"Ik ben tamelijk relaxt."

Cindy en Hennie zijn blij met de komst van Brechtje

Wiggers (oud-Longa'59) en het optreden van oud-

international Claudia van Thiel als assistent-coach, ook

in het veld. "Ze hebben zoveel eredivisie-ervaring, daar

kunnen we alleen maar ons voordeel mee doen.

Claudia is daarnaast een speelster die het team over

dode punten in een wedstrijd heen kan helpen. Je wilt
winnen, dus dat is belangrijk als het even tegenzit."

Prolongatie van het kampioenschap wordt moeilijk. "De

eerste divisie is in de breedte veel sterker dan vorig
jaar. Kijk eens naar het team van Nesselande, met al

die speelsters in de gelederen van Brother Martinus

van vorig seizoen. De doelstelling is 'bovenin mee-

draaien'. Daar gaan we voor en, als het meezit, voor

meer.. t I

evend
Huevo. Ook trainer Hugo Slutter durft het met ons in de

eerste klas nog steeds aan", glimlacht Aukje.

Gezelligheid in combinatie met een'lichte'prestatie staat bij

dames 3 voorop. Afgelopen seizoen eindigde het team

bovenin, maar deed geen enkele moeite om te promoveren.

Ook dit jaar wil het team een woordje meespreken. "Dat zijn

wij aan onze nieuwe team /kledingsponsor Nieumeijer Copier

verplicht. Er staat een brede selectie met 12 speelsters, maar

die is om uiteenlopende redenen (werk, blessuregevoeligheid)

zeker nodig", grapt Aukje Vollema. Misschien bestaat er een

aanleiding dit'springlevende' team tijdens het seízoen nog

eens in de schijnwerper te plaatsen. In ieder geval is het

uiteindelijke, administratíeve foutje met dit korte artikeltje

rechtgezet.

rii:u,ta,iiltiir,! .e

Dames 3 poQoQoSTAP Orion
Dames 3 ysn poQo(r§tap Orion is niet uit elkaar gevallen of

total loss om in termen van ex-sponsor schadeherstelbedrijf

Chris Holtkamp te spreken. Toch ontbrak vermelding bij de

teamindeling in de laatste Orion Expres. Dat viel enkele

kritisch lezers op. Het was geen foutje van de redactie.

Daarom werd'onderzoek' verricht.

Aukje Vollema, één van de steunpilaren, was zelf ook

verbaasd over de reacties: Zijn jullie opgeven? Overgeheveld

naar de recreanten? Kunnen jullie geen team meer op de

been brengen?, luidde menige vraag. Alles kan ontkennend

beantwoord worden. "De drukke transferperiode heeft het

team overleefd. Er is hard aan onze ervaren speelsters

getrokken. Het team is grotendeels in takt gebleven en zelfs

aangevuld met routiniers Diny Nas en Jorinca Simmelink van

springl

Selectie: Amina Versluis, Aukje Vollema, Bianca Schlieí Petra Haank, Petra Snijder, Kirsten Bokkers, Rolien
Veenstra, Saskia Peters, Hanneke Bloem, Marian Bloem, Diny Nas en Jorinca Simmelink.
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Oud-international Claudia van Thiel is niet alleen

speelster y31 poQTQTSTAP Orion, maar ook

assistent-coach. De eerste coach Marinus

Wouterse vindt haar zelfs belangrijker dan 'die
schreeuwlelijk' langs de lijn. Beiden verwachten

een zwaar seizoen, maar dat is niet erg. "Dames

I staat op scherp!"

Wat een zelfkennis. Marinus (49) moet er om

grinniken. "Ja, ik ben een schreeuwlelijk. Maar, eerlijk
is eerlijk. Claudia is belangrijker omdat zij in het veld

coacht. Dat werkt veel directer dan mijn boodschap

vanaf de zijlijn. En eigenlijk geldt dat niet alleen voor

Claudia, maar ook voor Brechtje Wiggers. Want zij

heeft natuurlijk ook een schat aan ervaring opgedaan

in al die jaren bij Longa'59 in de eredivisie." Door

beider assistentie hoopt de Oosterbeekse traineri die

soms bekend staat als'een vaatje buskruit', meer rust

uit te stralen.

OPBOUWFASE

Het komende seizoen wordt zwaar, zeer zwaat.

Prolongatie van de titel is geen reëel uitgangspunt,

vinden Claudia en Marinus. "Natuurlijk, je gaat voor

het hoogste. Maar deze eerste divisie is in de breedte

stukken sterker dan die van vorig seizoen. We zijn al

blij als we in de eerste helft van de competitie bij de

m&reïffi§ *S-à5Ld

eerste vier of vijf zitten. Daarna zien we wel weer."

Nesselande, dat vorig seizoen in Doetinchem nog kopje

onder glng tegen Dames 1, heeft de meeste

afdankertjes van Brother Martinus ingelijfd. Maar het

zijn afdankertjes met kwaliteit en vaak de nodige

interlands achter hun naam. De achtergrond is bekend:

het complete Nederlandse damesteam zit onder de

vlag van Brother Martinus in de eredivisie.

Daarnaast zitten de Doetinchemse dames in een

opbouwfase. "We moeten twee spelverdeelsters

inpassen. De nederlaag tegen Alterno, waardoor zij wel

eredivisie glngen spelen en wij niet, en het vertrek van

Ellen Krabben naar datzelfde Alterno heeft bil ons

emotioneel meer teweeg gebracht dan naar buiten is

gesi.l peld ", verklaart lularinus.

"Ik kan het nu wel vertellen. We zijn langs de rand van

de afgrond gegaan. Er gebeurde teveel tegelijk. Er was

zoveel teleurstelling in de ploeg, er werd door andere

verenigingen aan speelsters getrokken. Ivo

(Martinovic, R.L.) ging weg, Ellen vertrok, de twijfel
sloeg toe. Na Ellen vertrokken er meer speelsters,

18 september 20O5
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nog nauwelijks op elkaar ingespeeld, maar doen het
redeli;k tot goed. Tegen de toppers van Nesselande
spelen we zelfs onze beste wedstrijd. We konden ze
goed bijbenen, we namen geregeld een voorsprong.,,
Marinus knikt: ',Dat is goed voor het moreel.,,

§§ijèË;ru+
Assjstent-coach Claudia, wier positie als speelster nog
niet vast staat, is blij met de brede selectie: ,,Dat

houdt iedereen scherpl,,Van Thiel (27 jaar,1.g5 lang)
kwam in maart vorig jaar de DeOoCTSTAp Orion_
gelederen versterken. !6p poeofoSTAp Orion mocht ze
voorrang geven aan haar maatschappelijke carriere,
waardoor ze weleens een training laat schieten. De uit
Wychen afkomstige Van Thlel volgt de opleiding voor
politieagent en doet in Nieuwegein ervaring op in de
praktr.lk, Ze heeft op volleybalgebied een staat van
dienst om 'u,tegen te zeggen. Speelde bij VVC (Vught)
en in de Italiaanse en Belgische competitie en was drie
jaar lang Oranje-gange[ van 1995 tot ,9g. Als mid_ en
diagonaalspeelster maakte ze diverse WK,s en EK,s
mee en de Olympische Spelen van Aflanta in 1996.
"Dat vergeet ik nooit, de heren eerste en wij vijfde.,,
Als coach in het veld wil ze vooral haar ervaring als
speelster op de rest overbrengen. Ze is serieus, maar
houdt ook van gezelligheid. En ook dat vindt ze bij
Dames 1. "Moet ook. Ik wil naast m,n werk voldoende
afleiding hebben.,, O

ttr ffip schffirp
maar de basis van het team bleef gelukkig intact. En
we kregen versterking. Anders hadden we forse
stappen terug moeten doen en misschien wel
promotieklasse moeten gaan spelen. Dat had
verstrekkende gevolgen gehad. Want, dan mis je voor
Dames 2 ook de aansluiting naar de top.,,
Belangrijk in die twijfelfase was dat oud_international
Claudia van Thiel niet de benen nam omdat ze
voldoende vertrouwen had in het team voor het
nieuwe seizoen. Aan alle twijfel en gebrek aan
zelfvertrouwen kwam een eind toen Brechtje Wiggers
besloot terug te keren op het oude nest en
spelverdeelster Cindy Bruggink (Claudia: ,,die wordt
steeds fanatieker. prachtig!,,) zich niet terug trok, maar
andermaal de helpende hand bood.

"Belangrisk is dat we prezier hebben rn de trainingen en
ce r^redstrijden. Dan komt het resultaat vanzelf,,, zegl
C auora van Thiel. "Kijk eens naar ons eigen
",oQofosf{p Orion-toernooi. We verlrezen alles, zijn
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TALENTONTWIKKELING

rIGEN INTTÏATÏEF
Binnen lrQefrsJffp Orion met ruim 600 leden en
behorend tot de vijftien grootste verenigingen van het
land wordt nu een eigen initiatief genomen. Niet alleen
om binnen de regio een toonaangevende en sturende
rol te blijven spelen en eventueel talent uit de directe
omgeving van Doetinchem voor DoOoCoSTAp Orion te
interesseren, maar ook om het verloren terrein bij de
verschillende jeugdkampioenschappen te herwinnen.
Door dit eigen Initiatief is er vanaf nu binnen poeofo
STAP Orion voor de talenten voldoende uitdaging. De
eerste officiële training -na een inmiddels gehouden
selectie- voor twee meisjesteams en eén jongensgroep
is zondagmorgen 2 oktober in sporthal de Bongerd van
10.00-12,30 uur. De trainingen nemen 20 zondagen in
beslag. Karel Mollevanger, Marcel Laan en Bas Bloem
geven leiding aan de plantina Volleybalschool. In
principe is de volleybalschool voor eigen Ieden, maar
binnen DoOoCoSTAp Orion bestaat geen bezwaar als
talenten van naburige verenigingen na goed overleg
mee willen doen.

Het initiatief wordt door zowel het eerste damesteam
als door het eerste herenteam van de stichting
ondersteund. Op gezette tijden zullen zowel de dames
als heren op de zondag hun steentje bijdragen. Om het
geheel in goede banen te kunnen leiden worden nog
een coördinator en fysiotherapeut aan de staf van de
Plantina Volleybalschool toegevoegd. O

Plantina Volleybalschool van start
Jaren heeft DoOoCoSTAp Orion in volteybal_
lend Nederland met uitstekende resuttaten
zowel nationaal als internationaal een toon-
aangèvende rol gespeeld, De naam preoeo
STAP Orion is daarom na de fusie met
Huévo'85 gehandhaafd. Orion is niet alleen
een begrip, maar wil dat ook blijven. Dan
kun je niet achterover leunen, maar moet er
voortdurend aan de weg getimmerd worden.

Dat gebeurt dit seizoen met de plantina Volleybal_
school, een meerjarige DoOoCTSTAp Orion Tàlentenont_
wikkeling op de zondag. De achtergrond is de ontwik_
keling van het talent binnen poereoslfip Orion de
komende jaren goed van de grond te krijgen. Met
name binnen de meisjes-/dameslijn is er een groot
aanbod aan speelsters terwijl bij de jongens een ,gat,

dreigt te ontstaan tussen de huidige jeugdige heren_
teams (4 en 5) en de jongens jeugd B/C. Vooral deze
laatste groep dient goed opgeleid te worden om op het
juiste moment de sprong voorwaarts te kunnen
maken. Gelukkig is er op dit moment met vier jongens
competitieteams in de jeugd een 'breed, aanbod en is
het moment daar om er iets aan te doen.
Bovendien heeft de regio steeds minder geld beschik_
baar voor regionale talentenontwikkeling op de zondag.
Hierdoor komt dit traject in een negatieve spiraal te_
recht en neemt de animo van o.a. de eigen jeugdleden
v6p DoQTQTSTAP Orion af door nivellering en grotere
reisafstanden.
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Korte jeugdtrainerscursus in Wehl
veel verenigingen kennen het probleem. Door het succes van circulatie-minivolleybal ontstaan er problemen rondomde organisatie en het verzorgen van de trainingen. Daaruit voortvloeiend komt natuurlijk de vraagl hebben we welgenoeg trainers voor de A t/m C jeugd volgend jaar?

Natuurlijk wil onze vereniging ook goed opgeleide trainers. Tot nu toe kost het volgen van een trainerscursus veeltijd' rn Regio oost is door de NevoBo daarvoor een oplossing gevonden en wel de volgende:
op 5 + 19 + 26 november 2oo5 start er van 9.oo-12'oo uur een korte cursus voor jeugdtrainers in wehl, Deze urordtgegeven door Marinus Wouterse.
Ben je trainer, hulptrainer of heb je interesse om zelf trainer te worden, geef je dan zo spoedig mogelijk op, want erzijn maar een beperkt aantal plaatsen.
Opgave kan bij Lidy Jansen, tel 345245 / jansenx4@wanadoo.nl
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eerste Achterhoekse

\rVmra d*§v*mndmessc

Weer of geen weer, auto of geen auto, vrijwillige
poQoQo§fffP Orion-reporters zijn heel vaak voor

Orion Expres, Mini Expres en jaarlijkse

Presentatiegids paraat. Van 23 t/m 26 augustus

(week 34) kon op een tweetal verslaggevers

geen beroep gedaan worden. Rob Lureman en

Lambiek Knepfle, beiden volop genietend van hun

FPU, flexibel pensioen, hadden de stoute

schoenen aangetrokken en zich met een aantal

actievelingen van Aerobic/Fitness centrum in

Doetinchem, partner van D.O.C.STAP Orion,

ingeschreven voor de eerste Achterhoekse

Wandelvierdaagse.

Aanleiding voor de redactie van de Orion Expres

het tweetal op de vierde dag bij binnenkomst een

bloemetje aan te bieden en even na te babbelen.

Rob Lureman zit vrijdagmiddag kwart over één al op

een terrasje in het zonnetje met een cappuccino na te
genieten als de camera op hem wordt gericht. Dankzij

de goede voorbereiding met de fitnessgroep, Rob liep

zo'n 50 jaar geleden op de basisschool ooit de

avondvierdaagse, leverde de vier dagen van 20

kilometer geen enkel

probleem op, "Donderdag

de 25e augustus was geen

pretje met al die buien,

maar omdat de route over

"Een perfecte organisatie had alles heel duidelijk
aangegeven. Ik wil in ieder geval volgend jaar

weer meelopen,"

I

Lambiek Knepflé (links) en Rob Lureman na
afloop met bloemen van de redactie van de
Orion Expres

grote glibberpartij opgeleverd", merkt Rob gekscherend

op.

Terugkijkend op de vier dagen en koft voor de intocht
naar de Markthal laat Rob Lureman nog even weten

dat 20 kilometer per dag wat hem betreft genoeg is:

"Meer kilometers lijkt mij niet leuk. Het gaat om de

gezelligheid. Gezellig was

het. Onderweg trof je de

allervriendelijkste mensen

aan, veel versieringen,

vlaggen, muziek en er was
gewone geasfalteerde $/egen liep, viel het achteraf
gezien wel mee. De plttige route (vrijdag) door een

prachtig natuurgebied richting's-Heerenberg op

donderdag gepland, had met al die buien beslist een

voldoende gelegenheid om tijdens het wandelen over

van alles en nog wat te praten. En te genieten. Zeker

van de heerlijke berliner bol die de gemeente

Montferland vrijdagmiddag bij het passeren van de >>
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Rob Lureman; "Het gaat om de gezelligheid"

"Een mxskkie di
r-n o ete n

goed getraind."

geen spierpijn, maar ja we waren ook goed getraind."

Vervolgens gingen alle wandelaars achter dweilorkest

Veur Mekaar richting Houtkamphal om hun welver-

diende medaille op te halen.

De Achterhoekse Wandelvierdaagse heeft het fitness
groepje inclusief de verslaggevers van DoOoCoSTAP

Orion inmiddels zover gekregen dat er vanaf nu zeker

één keer per maand een wandeltocht van 20 kilometer

wordt afgelegd. Het zou prettig zijn dat het tijdstip met
de redactie van de Orion Expres vooraf wordt overlegd

om redactionele problemen voor te zijn. C

e twintig kilometer, rnaaÍ'het
er niet meer worden"

eerste verzorgingsplaats richting Hettenheuvel als een

soort welkom aan iedere passant aanbood. Bovendien

had een perfecte organisatie alles heel duideli.1k

aangegeven, Ik denk dat volgende Jaar op een ander

ti;dstip, de laatste week van de schoolvakantie, het

aantal deelnemers aan de tweede tocht zeker hoger zal

z.;r Ik wil in ieder geval weer meelopen."

ie:s verderoo op het Slmonsplein ontdekt de redactie

Larr e < Kne:f e met cowboy hoed. "Een makkie die

tw niig < ore::., zegt Lambiek, "Maar het moeten er

niet meer r', or-Ci-, ller lopen is een ollele en ik heb

geen behoelie n-ei ó aren in de schoenen te lopen.

Zoals de zaken er nu voorslaan loop rk volgend;aar
\/eer mee/ want ik had geen blaren, zelfs helemaal

Dankzij de goede voorbereiding met de fitnessgroep leverde de vier dagen van
2O kilometer geen enkel probleem op.

slr,!.-t- 2O0C
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Elk jeugdteam is bovendien gekoppeld aan een

seniorenteam om ook daar loten te verkopen voor de

DoOoCoSTAP Orionjeugdl! Hulpouders zorgen dat de

intekenlijsten terugkomen (uiterlijk eerste week oktober)
waarna anderen de administratieve gegevens in de

computer verwerken. Een hele klus,maar veel handen

maken licht werk.

Zoals elk jaar zijn er grote prijzen te winnen. Kijk daarvoor
op de www.clubactie.nl site.

Verder krijgt elk (jeugd)lid dat loten verkoopt een attentie.
Jorinca Simmelink -Wendy Lettink- Anneriek Meijer

WEDSTRIJ D
Welk A, B of C team verkoopt het meest?

TEAMPRIJS !!!

Welk individueel lid verkoopt het meest?

HOOFDPRIJS !!!

Iedereen met een volle intekenliist (2O loten)
VERRASSINGSBON ! ! !

GROTE CLUBACTIE 2OO5 GESTART
De grote clubactie 2005 is zaterdag 10 september
enthousiast met de verkoop gestart.
De reden om weer mee te doen is overduidelijk: De actie
levert de jeugdafdeling van D.O.C.STAp ORION veel geld

op, Van elk verkocht lot (verkoopprijs €2,50) gaat €2,00
naar de vereniging In kleine commissie is gekeken naar

een kindvriendelijke organisatie. Bovendien boden zaterdag

20 augustus op de startdag voor de jeugd in sporthal De

Bongerd maar liefst 22 personen hun hulp. Echt super!

VEEL LOTEN = VEEL GELD
Er kan weer veel voor de jeugd gedaan worden

ruïrtJ$,r§ r.tAiiïER

De lotenverkoop gaat gedeeltelijk op een nieuwe manler.

De jeugdigen gaan zoals ieder jaar met een intekenlijst
langs de deur en laten naam, adres, banknummer en

handtekening invullen. Het bedrag wordt via een

automatische incasso van de rekening afgeschreven. Op

het bankafschrift staat ook het lotnummer. De jeugd hoeft
in de nieuwe opzet alleen maar te verkopen en slechts een

keer langs de deur. Dat spaart tijd en onnodige energie.

Gezocht: opvolger voor Daan van Haarlem
Bii de wedstrijden van Heren I was hij het afgelopen seizoen de vaste man achter de computer van trai-
ner Appie Krijnsen. Helaas kan Daan dit niet voortzetten en wij zijn dan ook op zoek naar L of 2 vrijwilli-
gers die het leuk vinden tijdens de wedstrijden (thuis en eventueel ook uit) het analyseprogramma bij te
houden.

Met dit programma worden in combinatie met videobeelden
uitvoerige analyses van tegenstanders en eigen team gemaakt. Het
inbrengen van de gegevens is niet moeilijk als je een beetje
verstand van volleybal hebt en met een computer om kunt gaan.

wie vindt het leuk op deze manier een bijdrage te leveren aan het
succes van heren 1. Als je interesse hebt graag melden bij:
ERIK VEENSTRA

MANAGER TECHNISCHE ZAKEN
prQrQo§f[P oRION
TEL: 0613067802 Daan van Haarlem (rechts) met de laptop
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De regels werden hier en daar een beetje overtreden, maar dat kon de pret niet drukken

Survival moet h

Een nieuw seizoen, voor een groot deel dezelfde

spelersgroep, toch een paar nieuwe gezichten,

dus een gewijzigde samenstelling. Erg belangrijk

meteen een hechte groep te smeden. Reden om

een weekend met elkaar door te brengen en

elkaar beter te leren kennen. Een survival bij

Braamt werd ons trainingsweekend.

Vrijdag na de training, eerst naar de chinees, even lek-

ker eten en daarna met zijn allen naar Markant Out-

doorcentrum. We overnachtten in tenten, een grote

tent met koelkast rijkelijk gevuld met koele drankjes

luidde de eerste lange, gezellige kennismakingsavond

in.

PROGRAMMA

Markant Outdoorcentrum had een compleet program-

ma voor ons in petto. Zaterdagochtend stond er om

10,00 uur een mountainbike trail van 25 km voor ons

klaar. Iedereen begon vol goede moed aan deze

opdracht. Al snel eiste de vorige avond bij enkelen hun

tol, zij haakten af (ik zal geen namen noemen). Een

ruime meerderheid werkte zich wel 2.5 uur in het

zweet en kwam daarna moe maar voldaan weer op het

kamp terug. Na de lunch stond het muur klimmen op

het programma. Dit bleek een zeer leuke bezigheid.

.TRAININGS' WEEKEND HEREN 1

Menigeen over\,\,on zr;n hoogtevrees en haalde de top

van de klimm"-r . À', crds was er een prima

barbecue, Daan,a- *::<:e eder na de zware

uitputtende dag ca^<:::-;er...l k. Een kampvuur met

afzak<en.1e bes o:: :: -:- a ==;.

FANATIEK

Zondagochtend 
",e-: 

:':e.s he: onibijt de rest van het

programma n'rece qecee c. De dag zou beginnen met

pijl en boogscl' eie. - g'oeples tegen elkaar. Een

competirie e €..e-: zorgde ervoor dat het er

uitelnde ,< fana:,ek aan toe ging en de wil om te

winnen k,'rar naar boven. Hierna stond'tokkelen'op
het progranma, Voor degenen met hoogtevrees weer

even s kken, maar het bleek een leuke bezigheid, De

dag eind gde met'vlot bouwen'. Ook dit gebeurde in

competlt everband en resulteerde in een fanatieke,

onder nge stri;d. Daarbij werden de regels van het

spel h er en daar een beetje overtreden maar dat kon

de pret n iet d ru kken.

Het was mooi geweest. Volleyballend zi.ln we er het

weekend niet veel beter op geworden. lvlaar we hebben

elkaar goed leren kennen, veel met elkaar kunnen

praten en lol kunnen maken. Dit is erg belangrijk en

zal ons helpen om op trainingen en wedstrijden het

maximale uit elkaar te halen en zo uiteindelijk een
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ir elkaar te halen
sterke groep te lvorden.

In het r^;eekend werd duidelijk dat de groep erg veel
zln heeft tn het nieuwe jaar. We hopen dat jullie, het
ouolrek, ons weer zullen steunen om er zo een mooi

seizoen van te maken.

De groeten en tot ziens in sporthal Rozengaarde,

Bas Hellinga ( Herenl) í

Na vijftien jaar weer Europees volleybal in Rozengaarde
rn het weekend van 11-12-13 november kan iedereen in Doetinchem en omgeving de mannen van
prQoQe§f[P orion in sportha! Rozengaarde weer Europees volleybal zien spelen.
De vierde plaats in de eindstand van het afgelopen seizoen gaf DeOrerSTAp Orion het recht in de CEV
Cup uit te komen en het was directeur Jos Tiemessen van de stichting Topvotteybal orion er alles aan
gelegen het Europees volleybal naar Doetinchem te halen.

"Europees volleybal is mooi, maar D.O.CTSTAp Orion
wil er meer uithalen dan een aantal internationale
wedstrijden in het buitenland. le moet zo'n toernooi
naar je fans brengen," zegt Jos ïiemessen.
"Wij stelden ons de afgelopen jaren o.a. het doel
Europees volleybal te halen en dan kun je het je fans
en sponsors, die je daarvoor enthousiast hebt
gemaakt, niet verkopen als van het gehaalde doel in
eigen omgeving niets te zien is. Dat zou een enorme
anti-climax zijn en een gemlste kans.,,

Het vijftigjarig bestaan van het volleybal in

Doeiinchem was een goede gelegenheid om de tweede
ronde van de CEV Cup in Doetinchem te krijgen. Jos

Tlemessen: "DoOoCrSTAp Orion is dit seizoen de enige
vereniging die bij de mannen in eigen huis een

Europees toernooi organiseert. De eisen zijn strikt. Wij
willen laten zien dat poeofo STAp Orion zo'n
evenement goed kan organiseren. Het moet een echt
volleybalfeest worden."

De CEV Cup betekent een hernieuwde kennismaking
met internationale teams in Doetinchem, In het
seizoen 7977/ t97B werd voor de eerste keer in de

bestaansgeschiedenis y3;1 poeofrSTAp Orion
internationaal gestreden, De dames beten in de

Europacup 2 met twee nederlagen tegen het
Hongaarse Vasa Izzo het spits af. De heren overleefden
in het seizoen 1979/1980 de eerste ronde in de

Europacup 2 tegen de professionals van paninl Modena

uit ltalië niet (2-3, 0-3). De laatste Europese

confrontatie bij de mannen, seizoen 1990/1991, was
het treffen in de Europacup 3 tussen Normis Orion en
SlavialSofia. In ïsjechië werd met 3-0 verloren. De 3-1
overwinning in sporthal Rozengaarde kon wederom
uitschakeling in de eerste ronde niet voorkomen.
Na vijftien jaar weer Europees volleybal in de sporthal
Rozengaarde met ondermeer paris Volleybal
(Frankrijk), Dukla Liberec (Tsjechië), poeofrsf{p
Orion en een nog begin oktober te plaatsen tegenstan-
der uit de Topteamscup.

Het beloven mooie wedstrijden te worden. Zet de data
op je volleybalagenda. c

::

Het damesteam van 1977lL9Zti
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SCIZ

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:

',a. 'l:il:

..ltra l]ltl ,il":i.:.
',. ,.ir ,:,il!ill:ll:lili:rrr::r'r'

0'5"-2""O06

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 seízoen ongewijzigd.

Senioren
Jeugd A/B/C
Círculatie (incl. shirt) € 12

Recreanten €7
De betaling vindt plaats bij de eerste betalÍng van de
contri butie.

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

Per jaar
€ 776/796

€ 744/164

€ 172/128

€ to\/1L2
€ 120

4. Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 2005-2006 bedraagt:

€10
€7

Senioren (18 jaar en ouder)
A/B jeugd (L4 tlm Lt jaar)
C jeugd (12 t/m13 jaar)
D/ElF jeugd (11 jaar ofjonger)
Recreanten

Senioren (18 jaar en ouder)
A/B/C jeugd (72 t/m 17 Jaar)

Per halfjaar
€ BB/98

€ 72182

€ s6/64
€ s0/s6
€60

Per kwartaal
€ 44149

€ 36/47

€ 28/32

€ 2s/28
€30

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,

D/È/F jeugd (11 jaar oflonger) € 19
Recreanten en verenigingsleden € 1B

Bondscontributie wordt voor een heel jaar vooruitbetaald en is
:egelijk met de clubcontributie verschuldigd.

5. Tijdstip van betaling
::- - _- : l.e e.;aar, eerste halfjaar of eerste kwartaal.
?.'' ---^ -:- T,5ó,-Jó t,.. -,.. "wartaal.
Per l.arJar T.,,eede halfjaal derde kwartaal.
Per l apr-i tVerce <r,.artaal

Kwartaalbeta ing is a reen 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 gemachiigd hebben tot automatische
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 halfjaar
plaatsvinden, en wel voor l juli of voor l januari. Beëindiging
van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden middels een
schriftelijk bericht aan de ledenadmÍnistratie. 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, 7002 HE Doetinchem
Telefoon : 0314-333209.
Email : hofkroon@tele2. nl

€34
€26

Ë

t

I

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

I
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Zaalwachtinstructie seizoen 2005 2006
Zaalcoördinatoren
Rozengaarde donderdag: Cor Karers ter: 0314-342gg6 e-mair:c.karers@cheilo.nr
Rozengaarde zaterdag: wim Boonekamp ter: 0316-247759 e-ma,: wim.boonekamp@worrdonrine.nr

Ieder team dat zaalwacht heeft, dient zoveel teamleden in de zaat te hebben, dat alle wedstrijdengeteld kunnen worden.
HetingedeeIdezaalwacht-teamdienteenaanwezigte
zijn voor volgende taken:

1. Het opbouwen van de velden.
. De palen plaatsen, juiste nummering hanteren.

De Bongerd: veld 1 ligt het dichtst bij de kantine
in de Bongerd. De C- jeugd speelt op veld 1 en 2.
Rozengaarde: veld 1 ligt het dichtst bij de
beheerder. De C jeugd speelt op veld 1 en 3.

r Netten ophangen en antennes bevestigen.
o Netten op de juiste hoogte hangen. (Voor de juiste

hoogtes: zie de 'wedstrijdmap, in de kast of in de
scheidsrechtersru imte.

. Scheidsrechtersstoelen plaatsen.

. In de Bongerd het afscheidingsnet tussen veld 1 en
veld 2 ophangen.

. Tafel, stoel, telbord en pen klaarzetten bij elk veld.
De Bongerd: De telplanken en pennen liggen in

kast nummer 8. De beheerder heeft een sleutel
van deze kast. Hieraan zitten ook sleutels van de
ba lle n re kke n.

Rozengaarde: In het opbergvak midden in de zaal.
. Rozengaarde: Eventueel reclame opzetten in

overleg met de zaalcoördinator.

2. Wedstrijdformulieren.
De aanvoerders vullen voor de wedstrijd het wedstrijd_
formulier in. De in te vullen formulieren liggen in de
scheidsrechtersruimte, Eventuele blanco formulieren
zitten in de 'wedstri;dmap,.

De zaalwacht legt dit formulier klaar op de tafel. Na

de wedstrijd levert de scheidsrechter het wedstrijd_
formulier (voorzien van alle handtekeningen) in bij de
wedstrijdleiding. (Gele kopie is voor de tegenstander).

3. Scheidsrechters,
. Aan elke scheidsrechter dient een consumptiebon

gegeven te worden. De consumptiebonnen zitten bij
het wedstrijdform u I ier.

. indien de ingedeelde scheidsrechter niet aanwezig
is, moet er voor een vervangende scheidsrechter
gezorgd worden (een telefoonlijst van
scheidsrechters en een overzicht van de minimaal
vereiste code zitten in de ,wedstrijdmap,).

4. Beoordelingsformulieren scheidsrechters.
. Indien een wedstrijd wordt gefloten door een regio_

scheidsrechter, moet de aanvoerder van het team
het beoordelingsformulier invullen. De aanvoerders
hebben aan het begin van het seizoen een setje
formulieren gekregen. Eventuele reserveformulieren
zitten in de 'wedstrijdmap,.

. Voor de verenigingsscheidsrechters hoeft alleen
nog maar een beoordelingsformulier te worden
ingevuld indien hij/zlj wil promoveren.
De betreffende scheidsrechter dient zelf te zorgen
voor de benodigde formulieren (1 x thuisteam, 1 x
uitteam) Eventuele reserverformulieren zitten in de
'wedstrijdmap'.

. Ingevulde beoordelingsformulieren inleveren bij de
wedstrijdleiding of in de copy-bus.

5. Opruimen van ballen en velden.
Voor het begin van de wedstrijd moeten alle ballen in
de ballenrekken worden gelegd (de Bongerd).
De laatste teams dienen er op gewezen te worden,
dat zij de velden moeten opruimen, de zaalwacht
helpt hierbij. De zaalwacht moet controleren, dat na
het inspelen en na de laatste wedstrijd alle ballen
weer op de juiste plaats zijn.
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1e scheidsr
Ruud Hofland

13.00 1 meisjes 41 longa ma3 Ab been
15.00 2 dames 7 favoriï.a d2 Hans meijer
15.00 3 heren 4 wivoc h2 Rob Buiting
15.00 1 meisjes C1 gemini mc1 Bart Berendsen
17.00 3 heren 2 wivoc h1 Regio-scheidsr
17.00 2 dames 1 utrecht d1 Regio-scheidsr

le scheidsr
Sander Hugen

Henk Kuiperij
Reg io-scheidsr
Henk Kuiperij

zaalwacht
Dames 7

Dames 7

Dames 7

Dames 7

Dames 7

Dames 7

Dames 7

Dames 7

Heren 6

Heren 6

Heren 6

Heren 6

Heren 6

DONDERDAG 29 SEPTEMBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam
20.45 2 dames 3 wik d1

20.45 t heren 7 vios h3

le scheidsr
Regio-scheidsr
Hugo Slutter

zaalwacht
Heren B

Heren B

ZATERDAG 1 OKTOBER DE BONGERD
tiid veld thuisteam uitteam le scheidsr
11.00 1 meisjes 81 harfsen mb1 Jan Berendsen
11.00 2 meisjes A2 wsv ma2 Onnie Verweij
11.00 3 meisjes 82 focus mbl Bart Berendsen
13.00 1 dames 8 wik d2 Gerrit van Lenthe
13.00 2 jongens C1 vcv jcl Marleen Lubbers
13.00 3 jongens 83 orion jb2 Petra Hendricksen
15.00 1 dames 4 eefde dl Regio-scheidsr
15.00 2 meisjes 85 victoria mb1 Monique Oudhuis
15.00 3 dames 9 eefde d2 Judith Veenhuis
17.00 t heren 3 vios h2 Regio-scheidsr
17.00 2 dames 5 longa d6 Gerrit van Lenthe
17.00 3 dames 10 volga d4 Bart Berendsen

zaalwacht
Dames 10

Dames 10

Dames 10

Dames 10

Dames 10

Dames 10

Dames B

Dames B

Dames B

Dames B

Dames B

Dames B

DONDERDAG 6 OKTOBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam
20.45 3 dames 6 ksh d1
20.45 2 heren 6 ksh h1
20.45 t heren 8 bvc h2

1e scheidsr
Joop Hulzink
Cor Karels

Ruud Hofland

zaalwacht
Heren 5

Heren 5

Heren 5

ZATERDAG 8 OKTOBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam
9.00 1 meisjes C3 grol mc1

9.00 3 meisjes C5 ksh mc2

13.00 2 dames 2 ksv d1
13.00 3 heren 5 rohda hl
13.00 1 meisjes A1 loil ma1
15.00 2 dames 7 rohda dl

le scheidsr zaalwacht
Wim Boonekamp Dames 3

Sander Hugen Dames 3

Regio-scheidsr Dames 3

Antoinette Hofland Dames 3

Henk Kuiperij Dames 3

11.00 3 meisjes C2 marvo mc1 Ab Been Dames 3

11.00 1 meisjes C4 halley mc2 Bart Berendsen Dames 3

Bob Wentink Dames 6

15.00 3 heren 4 marvo h1 Geert Thijssen Dames 6
15.00 1 meisjes C1 haley mcl Henk Kuiperij Dames 6
17.00 2 dames 1 roosendaal d1 Regio-scheidsr Dames 6

Schema scheidsrechters en zaal wacht
DONDERDAG 22 SEPTEMBER ROZENGAARDE

tijd veld thuisteam uitteam
20.45 3 dames 6 des d2
20.45 2 heren 6 side out h 1 Joop Hulzink
20.45 t heren B wivoc h4 Cor Karels

ZATERDAG 24 SEPTEMBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uiteam
9.00 1 meisjes C3 loil mc1

11.00 1 meisjes C4 loil mc2
13.00 2 dames 2 wivoc d1
13.00 3 heren 5 wivoc h3

9.00 3 meisjes C5 beltrum mc1 FrLts v. Florestein
11.00 2 jongens B1 wsvjbl Antoinette Hofland
11.00 3 meisjes C2 favorita mc1 Hanneke Bloem

zaalwacht
Heren 7

Heren 7

Heren 7
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DONDERDAG T3 OKTOBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam 1e scheidsr zaalwach:
20.45 2 dames 3 focus d1 Regio-scheidsr Dames 7

20.45 t heren 7 avanti h2 Frits v. Florestein Dames 7

ZATERDAG 15 OKTOBER DE BONGERD
tijd veld thuisteam uitteam le scheidsr zaalwacht
9.00 1 longens B1 wevoc jb1 Gerrit van Lenthe Dames 4
9,00 2 jongens 82 dvo jb1 Hans lvleijer Dames 4
9.00 3 melsjes 82 brevok mb1 Bart Berendsen Dames 4

11.00 1 jongens C1 avanti jc1 Gerrit van Lenthe Dames 4
11.00 2 meisjes 81 dash mb1 Hans Aibers Dames 4

11.00 3 jongens 83 bovo.;b1 Bart Berendsen Dames 4
13.00 1 dames B avanti d 1 Petra Hendricksen Dames 5

13,00 2 meisjes 84 blok mb1 l'lonique Oudhuis Dames 5

13,00 3 meisjes 83 avantl mbl Judith Veenhuis Dames 5

15.00 1 dames 4 dvo d2 Regio-scheidsr Dames 5

15.00 2 meisjes 85 labyellov mb2 Marleen Lubbers Dames 5

15.00 3 dames t harfsen d2 Onnie Verweij Dames 5

77.00 t heren 3 avanti h1 Regio-scheidsr Dames 4

77.00 2 dames 5 labyellov d2 Henk Salemink Dames 4

17.00 3 dames 10 labyellov d5 Jan Berendsen Dames 4

DONDERDAG 20 OKTOBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam 1e scheidsr
20,45 3 dames 6 peeske d1 Cor Karels
20.45 2 heren 6 phantoms h1 Ruud Hofland
20,45 t heren B blok h1 Joop Hulzink

zaalwacht
Heren 2

Heren 2

Heren 2

ZATERDAG 22 OKTOBER OOSSELD
tijd veld thuisteam uitteam
9.00 meisjes C1 tornado mc1

11.00 meisjes 41 vios ma1
13.00 dames 2 longa d3
15.00 heren 4 wik h1

77.00 heren 2 halley h1

1e scheidsr
Fons Behr
Fons Behr

Reg i o-scheidsr
Henk Kuiperij
Reg io-scheidsr

zaalwacht
Heren 7

Heren 7

Heren 7

It4eisjes A1

Meisjes A1

ZATERDAG 22 OKTOBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam le scheidsr zaalwacht
9.00 3 meisjes C2 orion mc3 Bob Wentink Heren 4
9.00 1 meisjes C5 wik mc2 Bart Berendsen Heren 4

11.00 3 heren 5 wevoc h4 Geert Thijssen Heren 4
11.00 2 jongens 81 sparta jb1 Sander Hugen Heren 4
11.00 1 meisjes C4 longa mc3 Antoinette Hofland Heren 4

DONDERDAG 27 OKTOBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam le scheidsr zaalwacht
20,45 3 dames 6 volverijs d2 Frits v. Florestein Dames 3

20.45 2 heren 6 scm hl Cor Karels Dames 3

20.45 t heren B rivo h2 Theo Besselink Dames 3

ZATERDAG 29 OKTOBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam 1e scheidsr zaalwacht
10.45 1 meisjes C3 tomax mc1 Fons Behr Heren B

Heren B10.45 3 meisjes C5 wsv mc2 Ab Been
10.45 2 meisjes C4 scm mc1 Hanneke Bloem Heren B

12.30 2 dames 2 bovo dl Regio-scheidsr Heren B

12.30 3 heren 5 pajados hl Rob Buiting
12.30 1 meisjes A1 boem ma1 Fons Behr

Heren 8

Heren B

14.30 2 dames 7 pajados dl Antoinette Hofland Heren 6
14.30 3 heren 4 asv hl Hans Meijer Heren 6

16.30 3 heren 2 volverijs hl Regio-scheidsr Heren 6

16.30 2 dames 1 nesselande d1 Regio-scheidsr Heren 6



Eerste helft competitie 2005-2006
DONDERDAG 3 NOVEMBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam
20.45 2 dames3 dashd2
20.45 t her-en 7 neede h4 Hugo Slutter

1e scheidsr
Reg io -sch e id sr

zaalwacht
Dames 6

Dames 6

ZATERDAG 5 NOVEMBER DE BONGERD
tijd veld thuisteam uitteam 1e scheidsr
9,00 1 jongen C1 labyellov jc1 Onnie Verweij
9,00 2 jongens 82 bovo jb1 Gerrit van Letnhe
9.00 3 jongens 83 volga jb1 Bart Berendsen

11.00 1 meisjes 81 dvo mb1 Judtih Veenhuis
11.00 2 meisjes A2 sparta ma1 Hans Albers
11.00 3 meisjes 82 tornado mb1 Jan Berendsen

zaalwacht
Dames 9

Dames 9

Dames 9

Dames 9

Dames 9

Dames 9

Heren 3

Heren 3

Heren 3

Heren 3

Heren 3

Heren 3

Dames 9

Dames 9

13.00 1 dames B revoc d1
13.00 2 meisjes 84 des mb2

Gerrit van Lenthe
It4arleen Lubbers

13.00 3 meisjes 83 gorsel mb1 petra Hendricksen
15.00 1 dames 4 gemini d1 Regio-scheidsr
15.00 2 meisjes 85 givo mb1 Monique Oudhuis
15.00 3 dames 9 gemini d3 Jan Berendsen
17.00 t heren 3 gemini h2 Regio-scheidsr
77 ,00 3 dames 10 victoria d5 Bart Berendsen

ZATERDAG 12 NOVEMBER OOSSELD
tijd veld thuisteam uitteam

heren 2 rivo h1

1e scheidsr
Reg io-scheidsr

zaalwacht
eigen team

DONDERDAG 17 NOVEMBER ROOZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam
20.45 2 dames 3 reflex d1

1e scheidsr
Reg io-scheidsr

zaalwacht
Heren 5

Heren 520,45 3 heren 7 brevol h1 Ruud Hofland

ZATERDAG 19 NOVEMBER DE BONGERD
tijd veld thuisteam uitteam
9.00 1 meisjes c3 dvo mc1

11.00 1 Jongens c1 des jc1
11,00 2 rneisjes b1 vcv mbl

9.00 2 jongens b2 volga jb1 Gerrit van Lenthe
9.00 3 meisjes b2 favorita mb1 Bart Berendsen

le scheidsr
Marleen Lubbers

Jan Berendsen

Hans Meijer

Petra Hendricksen
Monique Oudhuis
Regio-scheidsr

Judith Veenhuis
Henk Saleminjk
Onnie Verweij

zaalwacht
Dames B

Dames B

Dames B

Dames B

Dames B

Dames B

Dames 4
Dames 4
Dames 10

Dames 10
Dames 10

Dames 4
Dames 4

11.00 3 .;orgens b3 wivoc jb1 Bart Berendsen
13,00 1 dames B longa d5
13.00 3 me s.les b3 vios mbl
15,00 1 dan-,es 4 vios d1

15.00 3 dames 9 vios d3
L7.OO 2 dames 5 volga d1
l7.OO 3 dames 10 toil d1

15.00 2 mers;es b5 orion mb4 Jan Berendsen

ZATERDAG 26 NOVEMBER OOSSELD
tijd veld thuisteam uitteam le scheidsr zaalwacht
9.00 mets,es 35 scm mb2 Monique Oudhuis Meisjes 42

11.00 meis;es 3: volverijs mb1 Ívlarleen Lubbers lvleisjes 42
13.00 meisjes A2 bvc ma1 Hans Albers Heren 3
15.00 dames 10 irrlskracht d1 Bart Berendsen Heren 3
17.00 heren 3 orion jb3 Regio-scheidsr Dames 10

DONDERDAG 1 DECEMBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam
20.45 2 dames 3 scm d1
20.45 t heren 7 dash h3

1e scheidsr
Reg io-scheidsr
Joop Hulzink

zaalwacht
Heren 4
Heren 4

ZATERDAG 3 DECEMBER DE BONGERD
tijd veld thuisteam uitteam
9,00 1 jongens C1 bvc jc1
9.00 2 jongens 83 dvo jb1
9.00 3 meisjes 82 dvo mb3

15.00 1 dames 4 tohp d1
15.00 2 dames 7 volga d2

11.00 1 jongens B1 labyellovjbl Bart Berendsen
11.00 2 jongens 82 wivoc jb1 Hans Albers
11.00 3 meisjes 42 tohp mal Gerrit van Lenthe
13.00 1 dames B tornado dl Henk Salemink
13.00 2 meisjes 84 scm mb2 petra Hendricksen

1e scheidsr
Marleen Lubbers
Judith Veenhuis
lan Berendsen

Reg io-scheidsr
Onnie Verweij

zaalwacht
Dames 5

Dames 5

Dames 5

Dames 5

Dames 5

Dames 5

Dames 9

Dames 9

Dames B

Dames B

Dames B

Dames 9

15.00 3 dames 9 victoria d3 Bart Berendsen
17.00 2 dames 5 gorssel d1 Gerrit van Lenthe

ZATERDAG 3 DECEMBER ROOZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam le scheidsr zaalwacht
77.00 2 dames 1 set up d1 Regio-scheidsr eigen team

DONDERDAG 8 DECEMBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam le scheidsr zaalwacht
20.45 3 dames 6 dynamo d3 Cor Karels Heren 2
20.45 2 heren 6 favorita h3 Ruud Hofland Heren 2
20.45 t heren B wsv h4 Frits v. FloresteÍn Heren 2

ZATERDAG 10 DECEMBER ROZENGAARDE
tijd veld thuisteam uitteam le scheidsr zaalwacht
9.00 2 jongens 82 orion jb3 Sander Hugen Dames 7
9.00 1 meisjes C3 revoc mc1 Ab Been Dames 7
9,00 3 meisjes C5 bovo mc2 Wim Boonekamp Dames 7

11.00 2 jongens 81 vcv jb1
11.00 3 meisjes C2 vcv mc3
11.00 1 meisjes C4 wsv mc3
13,00 2 dames 2 vcv d1
13.00 3 heren 5 vcv h2

15.00 2 dames 7 vcv d2
15.00 3 heren 4 vcv h3

Antoinette Hofland Dames 7
Regio-scheidsr Dames 7
Henk Kuiperij Dames 7

13.00 1 meisjes 41 tornado ma1 Fons Behr

Fons Behr
, Ab Been

Dames 7

Dames 7

Dames 7

Meisjes A1

Meisjes A1

Bob Wentink
Rob Buiting

15.00 1 meisjes C1 bovo mc1 Henk Kuiperij Meisjes 41
17.00 3 heren 2 dynamo h2 Regio-scheidsr Meisjes A1
77,00 2 dames 1 swith d1 Regio-scheidsr lvleisjes A1

DONDERDAG 15 DECEMBER ROZENGAARDE
tiid veld thuisteam uitteam le scheidsr zaalwacht
20.45 2 dames 3 volverijs d1 Regio-scheidsr Heren 6
20.45 t heren 7 bovo h5 Hugo Slutter Heren 6

ZATERDAG 17 DECEMBER DE BONGERD
tijd veld thuisteam uitteam 1e scheidsr
11.00 1 meisjes 81 longa mb1 Jan Berendsen
i1.00 2 meisjes A2 gorssel mal Gerrit v. Lenthe
11.00 3 meisjes 82 pajados ma1 Bart Berendsen
13.00 1 dames B wsv d2 Petra Hendricksen
13.00 2 meisjes 84 scm mbl Marleen Lubbers
13.00 3 meisjes 83 halle mb1 Judith Veenhuis
15.00 1 dames 4 wsv d1 Regio-scheidsr
15.00 2 meisjes 85 pajados mb2 Monique Oudhuis

Hans l4eijer
Reg io-scheidsr
Gerrit van Lenthe

zaalwacht
Heren 3

Heren 3

Heren 3

Heren 3

Heren 3

Heren 3

Dames 10
Dames 10
Dames 10
Dames 9

Dames 9
Dames 9
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15.00 3 dames 9 bovo d4
17.00 t heren 3 bovo h3
17.00 2 dames 5 bovo d2
17.00 3 dames 10 pajados d2 Bart Berendsen
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BESTUUR

Voorzitter:

Secreta ris:

Penningmeester:

Bestu urslid:

Bestuurslid:

Bestuurslid:

COMMISSIES

Wedstrijdzaken:

Coördinator herenlijn:

Hans Meijer
Te1.0314-340948

Emai I : hans50_meijer@ hotmail. com

Joke Emaus

Telefoon (0314) 34 53 63

Email : info@web-orion.nl

Jos Pasman

ïe|.0314-341528

Email : jpasman@xs4all.nl

Wim Dieleman

Aandachtsvelden sponsoring en

acties
Telefoon (0314) 32 39 35

Email : wimdieleman@tva-reclame. nl

Hennie van Haarlem

Aandachtsvelden dameslij n,

herenlijn en jeugdlijn
Telefoon (0314) 34 15 89

Email : h.haarlem@wxs.nl

Ben Menting
Aandachtsvelden recreanten, PR en

communicatie, vrijwilligers
Telefoon (0314) 34 05 60

Email : b.menting2@chello.nl

(zie www.orion-web. n l)

Vacature
Tijdelijk: loke Emaus

Bas Bloem

Coördinator jeugdlijn:

Coördinator recreanten :

PR & communicatie:

Ledenadministratie:

Rob Buiting

Mariane Groothuis

Vacature
Tijdelijk; Marieke Snippe

Ruud Hofland

lc-tid:
Vlierbes 13

Te|.0314-334501

anslammers@ hetnet. n I

Voorzitter:
Uylenbroekla an 49, 7006 PM

Tel.0314-366103
rob. bu iting @ ma il. ing. n I

KX Doetinchem

Ans Lammers

Rob Buiting
Doetinchem

JEUGDCOMMISSIE

Lijncoördinator CIRCULATIE- EN MINIVOLLEYBAL
Kim WolswijkJeugd tot 12 jaar:

Sikkeldreef 120, 7006

Tel. 0314-365536

kimwolswijk@hotmail.com

Lijncoördinator MEISJES C: Aukje Vollema
Wilhelminastraat 109, 7001 GV Doetinchem

Tel.0314-343969

LijncoördinatorMEISJESBr vacature

aanspreekpunt Jorlnca Simmelink

Garonnedal t3,7007 HM Doetinchem

Tel.0314-364605
sim 100@chello. nl

Lijncoördinator MEISJES A;

Bieslookveld 66

Tel. 0314-323975

dinynas@chello. nl

Diny Nas

Lijncoördinator JONGENS: Lidy Jansen
Thomas a Kempisstraat 36, 7009 KT Doetinchem

rel. 0314-345745
ja nsenx4@wa nadoo. nl

Technisch coördinator IEUGD: Henri Geerdink
Bedelaarsdijk 4/a, 7261 RZ Ruurlo

ïel. 0573-491255

henrigeerdink@hetnet. nl

Secretariaat: Jorinca Simmelink
Garonnedal 13,7007 HM Doetinchem

ïel, 0314-364605

sim100@chello. nl
Coördinator dameslijn: Bert Snippe

36 september 2OO5

.!'.www.orlon-t I(a


