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wijk 1

Frederieke Schut
Louise de Colignystraat 5

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

wijk 3
Nienke Reijntjes
Calslaa n 11

wijk 3/4
Anke & Laura Bloem
Groen van Prinstererlaan

wijk 6
Irene Snijder
De Vlierbes 95

Lobke Snippe
Dilleveld 33

waik 6/7
Ab Been
Plattenburgstraal 214

wijk 7
Linda van Hall
Hof van Edinburgh 23

wijk 8/e
Karin Bazen

Prins Alexanderstraat 122

wijk 9
Wessel Staal
l.G. Heuthorststraat 35

Dinie Kuiperij
Van Enststraat 33

Adverteerders (centrum en wijk
en coördinatie bezorging

Ab Been 0314 - 334832
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COLUMN VOORZITTER

p is eraf

-=: :erste seizoen van de fusievereniging blijft spannend. Zo'n seizoens-

::;-: s op papier wel goed geregeld maar het blijft afwachten hoe het

):--='rgaan van twee verenigingen in de praktijk uitpakt. Nu de eerste
,,=:s:rijden zijn gespeeld mag ik wel zeggen dat, op een aantal startpro-
: =-:n na, de meeste zaken prima verlopen zijn. De zaaldiensten zijn goed

-=-:;e d, de startdag voor de jeugd was succesvol, de grote clubactie

: :::: en naast de Orion Expres ztjn er de website en digitale nieuwsbrief
. : - - !e communicatie binnen de vereniging. De polls op de website geven

::- :en beeld over hoe er binnen de vereníging gedacht wordt over allerlei

:;.=', Wat nog wel moet groeien is de onderlinge bekendheid. Op drt

- -ent is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen weet welke persoon

, -,- een bepaald onderwerp aanspreekbaar is. Maar dat komt de komende

:-: :mgetwi.lfeld helemaal goed.

ffie §<m

Voorwaord redactie

Ook de tweede Orion Expres was

een race tegen de klok. Toch

kwam het clubblad binnen de

gestelde termijn tot stand. Terwijl

je bezig bent met het afsluiten van

de Orion Expres, zaterdagmiddag

22 oktober, wacht al weer de Mini

Expres voor de zaterdag daarop

met het duel tussen D.O.C.STAP

Orion en Rijnmond Volleybal,

Vervolgens !igt een speciale

uitgave voor de Europacup begin

november in het verschiet.

Allemaal in de spaarzame vrije

tijd. Bijna een kleine dagtaak

terwijl ik dacht van miln FPU te

kunnen genieten. Dat doe ik ook

wel, maar fftQo(t§flP QTisn

vraagt op dit moment van mij als

eindredacteur heel veel vrije tijd.

Over de uren die Loekie Raterink

aan vormgeving besteedt, durf ik

niet eens te praten, Je doet het

allemaal uit clubliefde, hoopt dat

het gewaardeerd wordt. Die

Expressen zijn echter maar een

facet binnen het verenigingsleven,

Achter de schermen wordt door

veel clubleden ander werk

verricht. Wanneer nog meer

clubleden de handen uit de

mouwen steken, wordt het een

stuk lichter. De redactie vraagt

aan gastschrijvers alleen het op

tijd aanleveren van de kopÍe of

ideeën, opdat iedere keer een

levendig geva rieerd verenigings-

blad in de bus valt.

Dus, leden, laat van je horen! Tot

schrijfs!

Redactie (R.W.)

--: emen waar D.O.C.STAP Orion de komende ti;d mee te maken krijgt
'- :e bezuinigingen bi.l de gemeente Doetinchem. Voor dit seizoen krijgt
. .=reniging te maken met een huurverhoging van Bo/o voor alle zalen.

:: :etekent in de praktijk dat we bijna 3000 euro per jaar extra kwijt zijn

:- :33 huur, Het volgende onderdeel waar de gemeente wel op wil

:-- ^.:n rs de subsidie die verenigingen nu nog kri;gen voor de.leugd.
- -- l'o!of o§TAP Orlon is dat ook zo'n 3000 euro. Alles bij elkaar wordt
.: ==-'orse aanslag op onze begroting. Hoe we daar precies mee om

- :- :aan rveet ik op dit moment nog niet. Wel is het duidelijk dat we
'-=:=^ ::eken naar manieren om ons minder afhankeli.1k te maken van

:=-:^a substdies van de gemeente.

.-. .',aa-;: van sportbeoefening is duidelijk. Er zi.1n te veel dikke kinderen,

== cL,rdere mensen kampen met hart- en vaatziekten door te weinig

:=,.e9 ng. Sport helpt om mensen gezonder te houden. We zullen zelf naar

--=at eve manieren moeten zoeken om het belang van sport ook aan

:-r.ren duideli.lk te maken. Ivlisschien kan het volleybal wel een grote rol

:.:^ spelen in de naschoolse kinderopvang waar op dit moment sprake van

. B.1 de recreantenafdeling bestaan al plannen voor een korte cursus

: evbal voor mensen die willen gaan bewegen, Wellicht kunnen we
-:-erd voorJaar en zomer ook veel mensen aan het beachvolleyballen
-.;:-,

r3-i3'l.r , p annen voor allerlei activiteiten zijn er genoeg en we zullen de

ilïence tr.1d er hard aan werken om deze te realiseren.
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VERSLAG ALGEMENE

Ta rieve n
fors om hoog

De eerste algemene ledenvergadering op
dinsdagavond 11 oktober 2005 in het SAZA TOP

Turncentrum aan de Sportweg in Doetinchem na

de fusie met volleybalvereniging Huévo '85
kende traditiegetrouw een magere opkomst.

Na de opening ging Hans Meijer, voorzitter van het

overgangsbestuur, bij de mededelingen in op de som-

bere toekomstverwachting voor sportverenigingen door

de bezuinigingsronde van de gemeente Doetinchem.

Meijer stelde voor contact te zoeken met andere

sportverenigingen voor overleg. De tarieven voor de

binnensportaccommodaties zullen de komende jaren

fors stijgen, volgens zijn berekening een 74o/o.

Daarnaast wil de gemeente bezuinigen op de subsidie

voor jeugdleden. "We moeten ons beraden wat ons te

doen staat, want de gemeenteraad neemt op 11 no-

vember een beslissing over de ingediende voorstellen."

Vervolgens werden de meeste voorstellen in rap tempo
'afgehamerd'. Door het ontbreken van tegenkandidaten

werd het interim bestuur bij de bestuursverkiezing

zonder stemming benoemd tot bestuur y3p poQofo

STAP Orion.

Hoog in het vaandel staan een prettige clubsfeer
en een gezonde financiële positie

binnensport

' 'I':i'

LEDENVERGAD ERING

B ESTU U RLIJ K

Jos Pasman (links) op de algemene ledenver-
gadering samen met voorzitter Hans Meijer

Vervolgens deed de opvolger van vertrekkend voor-

zitter Wim Dieleman, die complimenten kreeg voor het

werk van de afgelopen jaren, de hoofdlijnen van beleid

voor het seizoen 2005-2006 kort uit de doeken: Het

bestuur wil een goede organisatie neerzetten en streeft

naar een volleybal technische ontwikkeling binnen de

vereniging waarbi.l ieder op het eigen niveau kan

volleyballen. Hoog in het vaandel staan bovendien een

prettige clubsfeer en een gezonde financiële positie.

Er was die avond een hele goede sfeeq af en toe een

kritischer noot, maar in grote lijnen kon iedereen zich

in de verrichte en op handen zi;nde werkzaamheden

vinden.

XXF!.je!ag 3f:§ffi§ru

Voor penningmeester Jos Pasman breken opnieuw

zware tijden aan. Het goede punt was dat DTOoCTSTAP

Orion in het eerste jaar na de fusie de contributie
(nog) niet hoefde te verhogen.

Er zit echter weinig rek in de begroting. los zal daar-

om opnieuw de penningen strak beheren.

Met de bezuinigen van de gemeente, y66p poQofr§f§p

Orion een lastenverzwaringen van duizenden euro's in
de komende jaren, zal een verhoging van de contribu-

tie niet tegen te houden zijn om de zaak financieel

gezond te houden.

i
i
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GEMEENTE EN SPORT

Doetinchem dreigt als (top)-
sportstad in zwaar weer te-
recht te komen. De gemeente
gaat de komende jaren fors
bezuinigen en de sport ont-
komt daar niet aan. Het
To p spo rtplatform Achterhoek,
met als basis Doetinchem waar
het enkele jaren geleden als
p I a atselijk Topsportplatform
het levenslicht zag, vindt met
haar plannen en ideeën weinig
aansluiting op het stadhuis.
Reden voor oud-volleybalinter-
national en Orionspeler George
de Jong om per 1 oktober te
bedanken als voorzitter van
het platform.

-, : -eer geld uitgeven dan je in de buidel hebt. De

:-:=.re Doetinchem zit financieel in de problemen
- s ;:dl,rongen de tering naar de nering te zetten.
::-::n organisatie is dle dit moet aanspreken is het

= := s: chting DoOoCoSTAP Orion. De beheerders van
-: -:^'eneredivisieteam waren in 2002 nog maar

:: :": ee actief toen het ene na het andere lijk uit

= \.s:.olde. Samen met de volleybalclub Orion ging
-l ie tegenslagen te lijf. Oude schulden werden

=s:neerd met als resultaat dat er nu, drie jaar later,

=^ gezonde organisatie staat met veel perspectief

::,' o'e toekomst.

- '. r: i:=l I&"i*

-=::op,,,ol eybal wordt uitgedragen door D.OTC.STAP

l - :-s rannenteam dat langzaam op weg is een

:-:=::; gaan doen in de nationale prijzenkast, Ook

i:e-^a: cnaal timmert het enige sportteam op ere-

i v s,en r.reau uit Doetinchem na vijftien jaar weer aan

Ce lveg, met als eerste triomf het binnenhalen van de

vierkamp om de CEV Cup, van l1tot en met 13

november in sporthal Rozengaarde, Of in de nabije

toekomst het verder uitbouwen van deze twee

gememoreerde doelstellingen mogelilk is? Het is nog

maar zeer de vraag. En daar hebben de keuzes die de

gemeente Doetinchem maakt, alles mee te maken.

#.Íï*rSIi-:'!t'i:.'
'Sport wordt fors duurder', zo luidde de opening van

het regiokatern van dagblad De Gelderlander op 13

oktober. De aanleiding was het plan van het college

van B(urgemeester) en W(wethouders) om op

.laarbasis 3,1 mlljoen euro te bezuinigen. De sport

levert 350.000 euro in, dus ruim t en procent.

Het kan niet anders of de ledencontributies bi.l de

sportverenigingen in de Achterhoekse'hoofdstad' gaan

fors stijgen. De nieuwe voorzitter Hans Meijer van de

volleyba lveren i ging DoOoCoSTAP Orion berekende

ti.1dens de jongst ledenvergadering dat de tarieven

voor binnensportaccommodaties de komende vier jaar
(Vervolg op pagina 25)
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JEUGDLIJN
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Zondag 2 oktober jl. vond de eerste offíciële
training plaats van de plantina Votteybalschoot.
De voorafgaande selectie heeft geresulteerd in 3
groepen van 12 spelers/speelsters.

Dit betekent dat er nog ruimte is voor 3 é 4 personen
per groep. Dit kunnen leden zijn van DoOoCTSTAp

Orion die alsnog ger'nteresseerd zi1n, maar ook
spelers/speelsters van buiten de vereniging die

talentvol zijn en naast de training van hun eigen club
nog een extra training willen volgen op de zondag. Het
accent ligt dan op de individuele scholing.

SELECTIES MEIS]ES:

TRAI N E RS
Meisjes B/C (L3-16 jaar):
Marcel Laan /Anke Pons
Meisjes C/D (10-13 jaar): Karel
Mollevanger / Sabine Thuijs

Spelers en staf van heren 1 zullen, naast de vaste
trainers, op gezette tijden ook hun bijdrage aan de
volleybalschool leveren. Dit is dus een unieke kans om
deze spelers van dichtbij mee te maken en het nodige
van hen te leren!

Mocht je interesse hebben dan kun je contact
opnemen met Hennie van Haarlem, tel.: 0314-
341589.
De kosten bedragen € 1OO,-- voor 20 trainingen
van 2r/z uur inclusief plantina trainingsshirt en
bidon.

MEISJES C/D:

Majelle Nas (MC1)

Heleen Fokkinga (MC1)

laël Veenstra (lv]C1)

Monika van Zadelhoff (N4C1)

Luka Swijtink (MC1)

Yvette Thuijs (MC1)

Annemiek te Beest (MC3)

Lenneke Doppen (MC3)

Eline van der Maas (MC3)

Selina Akker (MC3)

Bente Veenstra (MD)

Britt van Dijk (MD)

MEISJES B/C:

Anke Bloem (D2)

Chantal Thui.ls (D2)

Moniek Jansen (D7)

Marjolijn van Haarlem (D7)

Anne van de Riet (D7)

Aniek Nas (D7)

Mariska Berendsen (D7)

Rosanne Simmeiink (DB)

Sanne Pons (D8)

Noortje Hartman (D8)

Jolyke Roessink (MB1)

Frederique Schut (M81)

*'!

oktober 2005

l'

0rion §xpres

*



PLANTINA VOLLEYBAL SCHOOL

S E LECTI E

]ONGENS:

Ruben Dieleman (JB1)

Luuk Pasman (JBl)

Kees Jansen (JB1)

Paul Löwenthal (J82)

Mehdi Wemlali (lB2)

Kay Bennink (J82)

Rutger Wildenborg (J82)

Stefan Voltman (J82)

Sjoerd Moorman (J82)

Robin van Amsterdam (JB3)

Niels Bakhuis (J83)

Pascal Ros (J83)

TRAI N E RS
. Jongens B (12-15

De trainingen vinden verder plaats op de

volgende zondagen (eventuele wijzigingen
blijven mogelijk):

Bas Bloem / Nick Penninkhof

Tijdens de training zijn de ouders/verzorgers alti.ld van

harte welkom om te kijken of om even te praten met

de trainers, de coördinator of de fysiotherapeut.

Laatstgenoemde wordt speciaal bij de Plantina

volleybalschool betrokken om overbelasting of

blessurekansen te signaleren of te minimaliseren.

De volleybalschool wil ook verenigingstrainers bij het

geheel betrekken. Ook zij zijn op de zondag van harte

welkom om eens te kijken. Bovendien volgt nog een

uitnodiging om een keer een training mee te lopen.

In de Ioop van het seizoen wordt verder een speciale

ouderbijeenkomst georganiseerd. Daarin komt onder

andere aan de orde: trainingsmethode, belasting,

blessures, voeding en omgaan met het talent zijn,

Het seizoen wordt met een speciale activiteit voor de

drie selectiegroepen beëindigd.

De ervaringen van het eerste scholingsjaar worden

geëvalueerd en meegenomen naar het volgende

seizoen om de Plantina Volleybalschool nog sterker

neer te zettenl

Hennie van Haarlem

16 oktober

23 oktober

30 oktober

6 november

20 november

27 november

11 december

8 januari

22 januari

29 januari

5 februari

12 februari

26 februari

5 maaft

12 maaft

19 maart

2 april

9 april

23 april

Rozengaa rde

Bongerd

Bongerd

Rozenga a rde

Bongerd

Rozen g aa rd e

Bongerd

Rozengaarde

Rozengaa rde

Roze ngaa rde

Bongerd

Rozengaarde

Bongerd

Rozengaa rde

Bongerd

Rozengaa rde

Bongerd

Rozengaarde

Rozengaa rde

10.00-12.30 uur

09.30-12,00 uur

10.00-12.30 uur

14.30-17.00 uur

10.00-12.30 uur

14.00-16.30 uur

10.00-12.30 uur

13.30-16.00 uur

12.30-15.00 uur

09,30-12.00 uur

12.30-15,00 uur

15,00-17.30 uur

12.30-15.00 uur

15,00-17.30 uur

12.30-15.00 uur

10.00-12.30 uur

10.00-12.30 uur

10.00-12.30 uur

10.00-12.30 uur
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HERENLIJN

Droom record H EREN 6

105E0
Het zesde herenteam bereikte op zaterdag 1
oktober een historische mijlpaal; voor de hon-
derdste keer achter elkaar won de ploeg een set,
Een week later, toen de teller op 105 stond
maakte medekoploper KSH een einde aan de
reeks en wist van DTOTCoSTAP Orion 6 een setje
te w.innen.

Waar het allemaal begon? In de voorlaatste wedstrijd
van het seizoen 2003-2004 won het team (toen nog

heren 3) drie sets op rij om vervolgens met een

klinkende 0-4 zege in Didam het kampioenschap te
bereiken.De kern van de kampioensploeg ging als

heren 6 verder en won het gehele jaar consequent met
4-0. Dat dit slechts in de derde klasse was, is waar,

maar maakt de reeks niet minder imposant.

Post de regie strak in handen: met slechts 5 time-outs
in een ;aar tijd en eveneens een hand.levol noodwissels

leidde hij het team iedere keer naar de winst. Op deze

momenten van achterstand en lichte paniek onder-

scheidde hij zich als een waar kapitein. Dankbaar

droegen zijn ploeggenoten hem op de schouders rond

het veld na een angstige ontsnapping.

Voor de statistiek; van de 105 achtereen gewonnen

sets waren er 4 met twee punten verschil en in slechts

één duel kwam een tegenstander tot 25 punten (27-

25). De grootste zege: in 's-Heerenberg lopen nu nog

enkele getraumatiseerde Smashspelers door het dorp,

die de klap van 25-3 nog niet te boven ziln. Oorzaak:

de serve y6p poQof oSTAP Orion 6. In deze opzienbare

set ploften maar liefst 12 ballen binnen de (let wel): 2

meter. Erg frustrerend voor de grabbelende

Zaterdag 1 oktober
was een h isto risch e

mijlpaal: 100-0
Iedere wedstrijd opnieuw moest

heren 6 zijn favorietenrol waarma-

ken en dat drukte best zwaar op de

schouders van deze toch wel be-

scheiden jongens. Elke keer op-

nieuw werd de concentratie tot het

uiterste opgebouwd en de ideale

opstelling gevonden, Een niet lichte

opgave/ want naast de fel sparte-

lende tegenstander moest men het

ook opnemen tegen het verschijnsel

van 'met 4-0' winnen,

Het grootste gevaar waren wijzelf.

Als je steeds oppermachtig de

tegenstander de hoeken van het

veld laat dweilen, kan de verslap-
ping toeslaan. Op deze dreigende

momenten nam aanvoerder Gijs

oktober 20O5 11
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HERENLIJN

Heren 6: 'Voordat een ieder
denkt dat succes deze ploeg

komt aanwaaien het volgende:
wekelijks traint heren 6 èn

compleet èn bikkelhard om tot
het gewenste resultaat te komen'

tegenstander. Verder mikten we 6 ballen exact op de 9
meter lijn (ook wel achterlijn genoemd) en bracht één

gegooide serve de jongens van Smash tot wanhoopl In

deze set draaiden we drie plaatsen door.

De grootste achterstand? Op een winterse avond in

Gendringen speelde loQof o§lflp Orion 6 als versteend

door kou en een in elkaar gereden auto. Bij een 2l-12
achterstand fluisterde de eerder genoemde kapitein

ons in dat er belangrijkere zaken bestaan dan

temperatuur en vervoermiddelen en trokken we de

zaak recht: 23-25.

Over de meeste wedstrijden kunnen we kort zijn; geen

bal aan! Slechts het aanstaande kampioenschap kon

ons motiveren, Voordat een ieder denkt dat succes

deze ploeg kwam aanwaaien het volgende: wekelijks
traint heren 6 èn compleet en bikkelhard om tot het
gewenste resultaat te komen.

Elke maandag, inclusief tweede kerst-, paas- en pink-

sterdag, gaat het team te keer om hierna gezamenlijk

te werken aan een van hun andere succesfactoren: het

drinken van een zorgvuldig uitgekozen biertje. Géén

aanbieding van een of ander B-merk, maar enkel

exclusief gei'mporteerd kwaliteitsbier. Na een zege zijn

we minder kritisch op het merk en gaat het meer om

de kwantiteit. Belangrijk blijft echter het feit dat het

team er sterker van wordtl Wie wil er niet in zo'n team

meespelen? Regelmatig worden we benaderd door
doorsnee-volleyballers, die wel tegen een bal kunnen

rammen/ maar de X-factor missen. Deze factor wordt
door het team zelf zorgvuldig bewaakt en slechts een

enkeling dringt binnen bij dit gerenommeerde groepje.

De laatste junior die dit examen haalde is Reinier S.,

opgeleid in de contreien rond Doetinchem en nu

speelklaar voor het grote werk. Zijn

toelatingsprocedure kostte zoveel inspanning, dat hij
pas in het vierde selzoensduel kon worden ingezet. Met

succes en deze jongen lijkt dan ook een grote

toekomst bij heren 6 tegemoet te gaan.

Verder kunnen we good-old Henk S. ('the legend') niet
onvermeld laten. Zeer zorgvuldig zoekt hij zijn

momenten uit en slechts sporadisch is hij binnen de

lijnen te bewonderen. Dit alles om zijn faam op

mystieke wijze te continueren, Beroemd zijn zijn
omloopbal, door geen enkele tegenstander

tegengehouden en zijn reageren op een massaal

toegeroepen "los"

Ook over de knielappen van Mark B. (juist: uit de

beroemde familie B.) doen vele verhalen de ronde,

maar ook de teamleden zelf is het volslagen

onduidelijk waarom hij deze draagt.

De andere middenmensen passen wat duidelijker
binnen de ploeg: los P. omdat hij nog even dreigend

op midden hangt als dertig jaar geleden en als

penningmeester onmisbaar is en Hugo S. vanwege het

doorvertellen van alle douchegeheimen die hij

meebrengt uit de dameslijn. Een vage volleyballer,

niemand heeft hem ooit kunnen betrappen op een hard

ingeslagen bal, is Maarten B, Hij werkte zich met

waarschijnlijk de grootste mond van de regio binnen

dlt team en o.k. we moeten toegeven dat zijn serve

voor de tegenstander erg vervelend is.

Tot slot de spelverdelers: niets mis mee!! Bas B. moet
oppassen/ hij wordt door de arbiters in de omgeving
gezocht vanwege gegooide opslagen en Hennie v.H.

staat bekend om zijn 'door de knieën gaan' bij een

stijgje. Niet alleen de blokkering van de tegenstander

laat zich verrassen .......
De trukendoos van DoOoCoSTAP Orion 6 gaat nog niet
helemaal open. Voorlopig heeft dit team Rob B.

uitgeleend om de jeugdafdeling voor te zitten en de

kerels van heren 5 af te beulen op de trainingen.

Mocht heren 6 straks een beroep op hem doen, dan is

de jacht op een nieuwe reeks van 100 zeges op rij pas

goed begonnen.

Bas Bloem
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TEAMSPONSOR @
'assinkhu';'s

't Wassinkhuys Schildersbedrijf sponsort seniorenteam Heren 6

Begin juli heeft't Wassinkhuys Schildersbedrijf een 3-jarig sponsorcontract getekend voor het
seniorenteam Heren 6, een succesteam dat zich het vorig seizoen weer'Kampioen,mocht
noemen. En daarom is't Wassinkhuys de nieuwe sponsor van dit team. Omdat dit bedrijf ook
een succesteam genoemd mag worden.

Wie en wat is dat succesteam van 't Wassinkhuys dan wel?

In de eerste plaats'de aardigste schilder van Doetinchem en omgeving'(DASVDE6), maar voor alle duidelijkheid:
het is een onderhoudsschildersbedrijf in de ruimste zin van het woord.
In 1994 werd het bedrijf opgericht door lv'lartin Bergevoet. Er werd begonnen met een kleine groep vaklui die weet
hoe je moet schilderen. Ervaren mensen dus, net als het seniorenteam Heren 6.
Het werkterrein is Doetinchem en omgeving. Het aantal opdrachtgevers groeide gestaag net als het aantal schilders.

i' '''* I In 2000 werd Marcel Kreileman de rechterhand van Martin Bergevoet en_* . I

i 1 :;.., ., . ' "-<-L sinds 2002 geven zij samen leiding aan't Wassinkhuysteam.
_'-- ,t.'. r i

Inmiddels kunnen zij een flink aantal woningbouw-verenigingen,
nutsbedrijven, gemeenten, grotere bedrijven uit de regio (sommigen
ook sponsor v3p poQofosrAp orion) en heel veel particulieren tot hun
tevreden groep van opdrachtgevers rekenen.

Zij scoren zogezegd'goed',

Begin vorig jaar werd een nieuw be-

drijfspand met professionele uitstraling en

voldoende kantoor- en magazijnruimte

betrokken aan de Havenstraat 31,
't Wassinkhuys hecht namelijk grote

waarde aan kwaliteit maar zij gaat ook
graag de competitie aan. En niet zonder

succes/ want zowel in 2003 als in 2004
r,rterd zi.; bij woningbouwvereniging Sité
Doetinchem gekozen tot'schildersbedrijf
van het jaar',

Wat't Wassinkhuys betreft kan de samenwerking met Heren 6 niet mislukken. Zowel van Heren 6 als van
't wassinkhuys zult u de komende jaren regelmatig horen! En mocht u nog nader willen kennismaken met de
nieuwe sponsor, dat kan.

't Wasslnkhuys Schildersbedrijf

Havenstraat 31 - Postbus 603

7000 AP Doetinchem

Tel.: 0314 - 36 41 82

Fax: 0314 - 36 41 56

E-mail : Wassinkhuys@wassinkhuys.nl

Of bezoek de website: www.wassinkhuys.nl
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SHIRTSPONSOR

Snelheid en kracht. Samenwerkrng en betrokkenheid.
Ambitie en passie. Je hebt het allemaal nodig om als

volleyballer een goede prestatie neer te zetten. Kab

accoLl nta nts & oe astingadviseurs, shirtsponsor van

)oQof e§f[p Orron Heren 3, wlllen ons graag

'.ccrste en aan u.

SHIRTSPOI\NSOR H§REN

Kmb ffiee*uretremts
Kab accountants & belastingadviseurs is een

maatschap waarin vakkundige accountant-
administratieconsu lenten, reg isteraccountants,
belastingadviseurs, juristen, financieel planners,
pensioendeskundigen en automatiseringsdeskundigen
werken aan wat de core business van ons bedri.lf is:

Íinanciële en administratieve dienstverlening, Wij doen
dat met dezelfde gedrevenheid als waarmee sporters
topprestaties leveren.

Wij vinden het belangrilk te investeren in kwaliteit en

relaties, en geloven in verantwoord ondernemen aan
de hand van een duideli.lke toekomstvisie. Onze

organisatie heeft 10 vestigingen op verschillende
locaties in Nederland, en beschikt daarmee over een
krachtig regionaal netwerk. Industrie, midden- en

kleinbedrilf, retail, verenigingen en vrile beroepen ziln
de sectoren waarin wij ons bewegen, waarbij wij onze
aandacht ook rrchten op starters.
Wi.l onderscheiden ons door een hoge mate van
persoon i;ke betrokkenheid bil onze cliënten, en door

t\t *si*st§n**#vË=curs
een sterke combinatie van kennis en kunde. Onze
specialisten beschikken over een brede ervaring en

streven in hun aanpak naar helderheid en effectiviteit.
Naast financieel en administratief dienstverleneri is Kab

accountants & belastingadviseurs ook een zakelijk
klankbord met een eigenzinnige en vooral gezonde ki;k
op zaken,

Wi; ziln u graag van dienst op de volgende terreinen:
. administratieve dienstverlening;
. het verzorgen van de salarisadministratie;
. het samenstellen van en de controle op de

jaarrekening;

. het opstellen van belastingaangiften en het geven
van fiscale adviezen;

. totale begeleiding van de onderneming op financieel-,
fiscaal-, juridisch- en bedrijfseconomisch gebied;

. financiële- en estateplanning;

. waardebepaling van bedrijven.

Kab accountants & belastingadviseurs geven

eenduidige adviezen en zijn proactief. Daarbij worden
zij ondersteund door een krachtige organisatie.

Heeft u interesse ln onze dienstverlening en wilt u

persoonlijk geinformeerd worden?

Neem dan contact op met Th.G.M. Gudden AA/Fb van

onze vestiging te Doetinchem voor het maken van een
afspraak,

Telefoon (0314) 377000 of mail naar:
T. G u dden @ ka bacco u nta nts. n I

Voor verdere informatie verwljzen wij u tevens naar
onze website: www.kabaccountants.nl
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TEAMPRESENTATIE HEREN 1

De lat ligt weer een trede hoger dan vorig sei-
zoen. De heren van DoOoCoSTAP Orion gaan dit
jaar minimaal voor de derde plek in de
Nederlandse competitie. Maar dat niet alleen, de
Doetinchemmers willen structureel meedoen in
de strijd om de bovenste drie plaatsen. En het
Europa Cup avontuur moet vast pandoer worden,

Voorzitter Theo Vriezen (van de Stichting Topvolleybal

Orion) maakte er tijdens de eerste, door T.V.C

Doetinchem georganiseerde businessavond, geen

geheim van waar de ambities liggen.

Om de gewenste doelstellingen te realiseren moet er
jaarlijks 40.000 tot 50,000 euro extra aan inkomsten

binnen komen, Vrlezen deed in de druk bezochte

businessavond in het Hart van Doetinchem een klem-
mend beroep op de aanwezigen om voor het gewenste

geld de relaties en de achterban aan te boren. Aan

financiële avonturen waagt de club zich niet meer, de

Theo Vriezen (l):
Geen geheim
waar de ambities
liggen

Stichting Topvolleybal Orion zal nooit meer geld uit-
geven dan er binnenkomt.

Een andere lang bestaande wens is een nieuwe, op

topvolleybal afgestemde sporthal. Zeker als deelname
aan de Europa Cup een blilvertle wordt. Zo,n hal is

volgens Vriezen een zaak van lange adem, maar
)oQofo§-fffp Orion zit niet stil. Als het moet wil de club
de gewenste hal in eigen beheer explojteren.

Uitsmi.lter van de businessavond was de met veel

humor gelardeerde teampresentatie. Verzorger Rinze

Reinbergen verklapte bi.lvoorbeeld dat Bas Mollevanger
altijd twee kleedkamers verder naar het toilet gaat om

te voorkomen dat zi.1n teamgenoten bedwelmd raken.
Dat ontlokte de zaal de suggestie om dit geheime

wapen voortaan tegen de tegenstanders in te zetten.
Nieuwkomer Erik Groenen (ex-VOCASA) liet weten
graag de concuri-entiestri.ld met z'n leermeester/ spel-
verdeler Frank Denkers aan te gaan. Op alle frontenl
Zelfs een blessure van Frank zou Groenen niet slecht
uÍtkomen, maar die opmerking moest wel in een

humoristische context worden gezien.

Edward Kamphuis (ex-Landstede Zwolie) heeft het niet
zo begrepen op de flitspalen langs de weg. Sinds hij
met z'n vrouw de afspraak heeft haar hetzelfde bedrag

oktober 2Oo5 2L
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HEREN 1

te betalen als het justitieel incassobureau rijdt hij een

stuk rustiger, lustin Sombroeks broer Marvin, die

Compaen Zaan inruilde y6sp poeofoSTAp Orion, is de
nieuwe ongekroonde koning vetmetingen. Frank
Denkers is de titel kwijt. Of hi; zo happig is hem terug
te krijgen is de vraag,

Trainer Appie Krijnsen, die stiekem droomt van een

tweede plaats in de vaderlandse competitie, heeft in de
vakantie z'n haar laten groeien. Omdat hij sindsdien
veel meer sjans heeft van de buurvrouwen kan z'n
kapper het voorlopig wel vergeten. Maar Appie zou

Appie niet zijn als het grapje niet de opstap vormde
voor serieuzere snit. Hij prees tijdens de teampresen-
tatie de zichtbaar toegenomen saamhorigheid, disci-
pline en prestatiedrang. De Doetinchemse heren staan
op scherp, ze willen geen herhaling van begin vorig
seizoen toen de killersmentaliteit ontbrak. ,.Het team is

duidelijk in de breedte gegroeid", aldus Krijnsen.
De professionele aanpak blilkt ook uit de veelzi.ldige
sponsoring, aandacht voor de maatschappelijke
carriere van de spelers en mogelijkheden om een

studie te volgen. Financieel wordt niet alleen de

Stichting Topvolleybal Orion breed gesteund, maar alle
twaalf spelers van het herenteam zijn ook nog eens

apart gekoppeld aan een partner, In een aantal
gevallen is de partner voor de speler ook nog

werkgever in de ochtenduren, want ,s middags moet er
getraind worden.

De business avond in Hart van
Doetinchem was goed bezocht

'Het team is duidelijk in

de breedte §€groeid'

l:ii-j_.a----.-! r-,
!_Lj- r_': -,: i,j:

De eerste ronde voor de Europacup van 11 tot en met
13 novembeq officieel de CEV-cup, moet een happe-
ning worden waarover nog lang wordt nagepraat.

Volgens directeur Jos Tiemessen is het de bedoeling
om speciale thema-dagen te houden. Zo is er een

Franse avond als DTOoCoSTAp Orion aantreedt tegen
Paris Volley.

Tiemessen ziet de toekomst meer dan zonnig in. Zo

zonnig zelfs dat hij zich zonder glazen bol al waagde
aan de voorspelling dat de Doetinchemmers niet alleen
derde worden, maar ook de nationale bekerfinale
bereiken. De beker zelf vindt hij nog te hoog gegrepen.
"Ik denk dat we met 3-2 verliezen van Nesselande.,,

Ook zakelijk blaakt Tiemessen van optimisme, hij
voorziet de komst van 25 nieuwe partners. Nadat
diverse prominenten 166; loeof oSTAp Orion's vaste
bloemenpartner Terry Hecker uit Terborg met een fraai
boeket waren bedacht, mocht interviewer Geert
Teunissen (van hoofdpartner D.O.C.STAP) de dagslui-
ting verrichten. "Topsport en breedtesport hebben zich

vanavond op dit podium gevonden,,, aldus de directeur
van hoofdpartner DoO.C.STAp. En daarmee was

iedereen het van harte eens.

&Pp§§ KR§3ru§§N:
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VOLLEYBALVISIE
Vervolg van pagina 5

Het ropsportplatform is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om de
overtuigen van het feit dat topsport binnen de regiostad Doetinchem
beleidsmatige ondersteuning verdient

gemeente te
in elk geval

liefst 74 procent omhoog gaan, Bovendien wordt zwaar
ingehakt op de subsidie voor jeugdleden.

Het staat de gemeente Doetinchem vrij om plannen te
maken die leiden tot de drastische bezuinigingen. Het

maakt immers deel uit van het democratisch proces en

bovendien is het aan de gemeenteraad om er volgende

maand al dan niet akkoord mee te gaan. Toch kunnen
vraagtekens gezet worden bij de richting die de

plannen uitgaan.

Voorbeeld: sporthal Rozengaarde kampt met een

steeds groter wordend jaarlijks tekort dat nu al enkele

tonnen bedraagt. Wat is er simpeler om de accommo-

datie van de hand te doen aan een particuliere partij

die in grote lijnen de huidige activiteiten in

Rozengaarde wil voortzetten. Echter met de mogelijk-
heid om de hal werkeli.lk geschikt te maken voor
topsport, zoals het ophogen van het plafond voor de

volleyballers.

De gemeente heeft zo haar voorkeuren. Voor

Rozengaarde stelde de plaatseli.lke overheid een

commercieel manager aan die met organiseren van

allerlei activiteiten, van speelmiddagen voor de jeugd

tot EO-bijeenkomsten, de sporthal rendabeler moet
maken. Zowel DoO.C.STAP Orion als de eerste

divisiehandballers van De Gazellen ondervonden de

afgelopen tijd dat een en ander ten koste gaat van hun

trainingsuren.

De gemeente heeft verregaande plannen om op de

Veemarkt een nieuwe schouwburg neer te zetten. Hoe

denkt deze armlastige stad dat nu te gaan financieren,
terwljl renovatie van het bestaande Amphion

aantoonbaar veel goedkoper is? De conclusie kan bijna
niet anders luiden dat cuituur in Doetinchem - waar de

Gruitpoort al voor vele miljoenen werd gebouwd - nu

echt de hoofdprl.ls kri.lgt, Plannen van onder andere het
Topsportplatform om een multifunctionele cultuur- cq

sporttempel neer te zetten - met mogelijkheden voor
het onderwijs - stuiten op het stadhuis op een hart-
grondig nee. Dus voorlopig geen echte topsportruimte
in Rozengaarde en nog minder kans voor topsport op

de Veemarkt.

Het is een van de redenen voor George de Jong om af
te haken bij het Topsportplatform. Bijna een jaar (l)
moest hij wachten op een antwoord van de gemeente

op zijn brief waarin De Jong in december 2004 moge-
lijkheden aangaf om te komen tot een gecombineerde

accommodatie voor cultuur en sport op de plek van de

historische tYarkthal. In een brief maakt de betreffende
ambtenaar in twaalf regels gehakt van de plannen van

het Topsportplatform. Alleen de laatste zin is interes-
sant, namelijk dat'concrete particuliere initiaileven
uiteraard altijd bespreekbaar zijn'.

De Jong nam zijn verlies. Hij gaf aan dat het platform

er de afgelopen jaren niet in was geslaagd om de

gemeente te overtuigen van het feit dat topsport
binnen de regiostad Doetinchem in elk geval beleids-
matige ondersteuning verdient.

Op het officiële briefpapier van de Stichting
Topvolleybal loQof o§ffip Orion staat rechtsboven het

logo van de gemeente Doetinchem, met daarbij
Topsport Stad en Topsport Achterhoek. Het is de vraag

of de laatste twee toevoegingen over pakweg enkele
jaren nog van toepassing zijn....

De gemeente heeft verregaande
plannen om op de Veemarkt een

nieuwe schouwburg neer te zetten
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TECHNISCH VRIJETIJDS CENTRUM

WITO BONGERS ZET PLANNEN UITEEN VOOR BUSINESS SOCIËTEIJ poQoQoSTAP oRIoN

Wito Bongers (44) was jaren ondernemer in hart
en nieren. Toch deed hij zijn drie metaalbedrijven
aan de kant om zich op iets heel nieuws te
richten. Op de basisschooljeugd, die vandaag de
dag nauwelijks nog met techniek geconfronteerd
wordt. Wito zette het Technisch Vrijetijds
Centrum Doetinchem (TVC) op.

'Kinderen en technie k, daar kun je wat mee'
"Veel kinderen weten niet wat .1e allemaal met je
handen kunt maken. Boor eens een gaatje in een

plaatje staal, buig een stukje ijzer in een bepaalde

vorm. Schroef eens wat aan elkaar. Maak eens een

kunstwerkje. Op school komt men daar nauwelijks aan

toe."

Wito Bongers maakte gretig van de gelegenheid

gebruik om aan de leden van de poeofoslfip elie1-1

Business Sociëteit, voor het eerst dit seizoen bijeen op

maandag 26 september, zijn iniilatief uiteen te zetten.
De microfoon om hen tot op het bot uit te horen, was

uiteraard in goede handen bij D.O.C.STAp-directeur
Geert Teunissen.

Wito: "ik ben jaren ondernemer geweest in de metaal,

maar ik merkte dat mijn zoon van tien helemaal niets
met techniek had. Toch leek het me goed hem

daarmee kennis te laten maken. Het levert veel

creativitelt op,"

BASISSCHOOL

Nu een ;aar geleden startte Wito Bongers met de

uitvoering van zi.1n plannen, Hij zocht samenwerking

met de plaatselijke welzijnsorganisatie De lJsselkring.
Op tal van basisscholen voerde hij gesprekken.

Doetinchem bleek een witte vlek te zi.1n in het

techniekonderwijs. "Eerder had men het project

Technica Tien, waar kinderen kennis konden maken

met vele soorten techniek en zich ook de vaardigheden

konden eigen maken. Het project sloeg weliswaar goed

aan/ maar verdween om een of andere reden
geruisloos in het niet. Zal wel met subsidie te maken

hebben," veronderstelt Bongers.

Inmiddels heeft hij aan de Ambachtstraat 10, op

industrieterrein Hamburgerbroek, een ruimte ingericht,
waar basisschoolleerlingen aan de slag kunnen met
technieklessen. "Het begint nu te lopen. Ik geef mezelf
twee jaar om dit tot een succes te maken," zegt

Bongers tegen Geert Teunissen. En tot de vele op de

Businessavond aanwezige mensen uit het plaatselijke

en reglonale bedrijfsleven richt hij een oproep om deel

te nemen in de vorm van het beschikbaar stellen van

technische middelen. "Geld heb ik niet nodig, wel

vakmanschap, materialen en machines. En vooral

Wito Bongers (links)
boorwerk

helpt een leerling met het
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TECHNISCH VRIJETIJDS CENTRUM

nleuwe ideeën zijn welkom." Veel ondernemers hadden

er wel oren naar. Want aan toekomstige vakmensen is

immers een grote behoefte.

De eerste technieklessen worden inmiddels al gegeven

aan de Ambachtstraat. Op een donderdagmiddag zijn

leerlingen, met de veiligheidsbril op, en begeleid door
hun leerkrachten en vrijwilligers van het technlekcen-
trum bezig met het maken van een houden voor een

mobíele telefoon. Boren, zagen, knippen, met een

beetje begeleiding hebben de jongens en meis.les er

weinig moeite mee en vinden het allemaal wel

interessant en spannend.

"Het begin is er," zegt Wito, "we hebben een dertigtal
hele simpele voorbeelden op papier staan, waarmee de

leerlingen aan de slag kunnen."

5ïse §-{ïïNG

Doel is uiteindelijk een goed lopend TVC onder te
brengen in een stichting, zodat de belangen goed

gelaarborgd kunnen worden. Er wordt gezocht naar

mensen die in een bestuur willen plaatsnemen. Daarbij

wordt gedacht aan een persoon uit het bedrijfsleven,
een uit de r^re zi;nssector en een uit het onderwijs.
En natuurlilk is Wito Bongers hard op zoek naar meer

De ruimte waar leerlingen met
techniek aan de slag kunnen

om tot een succes

te maken"

vrijwilligers, die af en toe kunnen helpen om grotere
groepen kinderen te begeleiden. Kennis van techniek is

hiervoor niet direct noodzakelijk. Wel moet men het

Ieuk vinden iets met de handen te willen maken en

met kinderen om te gaan.

En, wie nog goede ideeën heeft om te gaan werken

met kinderen of volwassenen, is ook van harte welkom

bij Wito Bongers. "Wij organlseren ook

verjaardagspartijen voor meisjes en jongens in de

leeftijd van 10 tot 16 jaar. Plannen voor naschoolse

opvang hebben we inmiddels ook," zegt de

enthousiaste ex-ondernemer. "Kinderen en techniek,
het is een stuk idealisme van mij,"

Informatie:
E-mail: info@tvcdoetinchem.nl

W§ï§ B*N,§G§R§:
*Ik geef mezelf twee jaar

dit

De veiligheidsbril op en boren maar
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Verspre d ing Orion kent kleine
onvolkomen heden

Exp res

Het niet ontvangen van de Orion Expres wordt
herhaaldelijk per mail bij de redactie van het
clubblad gemeld. Dat moet niet. Daarom ging de
redactie met coördinator Ab Been in gesprek om
die kleine onvolkomenheden uit de wereld te
helpen.

Ieder verenigingslid in Doetinchem ontvangt de Orion

Expres op zijn huisadres. Daarvoor zorgen

verschillende leden die per wijk in het clubblad

genoemd worden, Bezorging buiten Doetinchem

gebeurt op een andere manier. Ab noemt een ludieke

manier, Per fiets. Door o.a. naar Gaanderen en Miste

bij Wintersrvijk te fietsen werd het probleem voor deze

buitenleden opgelost. "Voor de overige 55 buitenleden

in o.a, Berkel -Enschot, Capelle a,d. IJssel en

Zwolle lrrordt fietsen een te grote belasting. Zij

ontvangen de Orion Expres via een contactpersoon,,,

meldt Ab,

ÀF5=f"é.H=r{

Hieronder somt coördinator Ab de lopende afspraken op:

H1, D1, H2, en D2 met spelers en speelsters van

'buiten' ontvangen de Orion Expres via coach of

manager. Diny Rougoor voorziet dit seizoen de 'buiten,-

recreanten van het verenigingsblad en een aantal

buitenleden heeft zich inmiddels verzekerd van een

Doetinchemse contactpersoon.

Voor siechts een klein deel ls tot op heden volgens Ab

niets gerege d: N,1. Lueb (Wehl), M. Neijemeisland
(Zelhem), lvl . Berendsen (Toldijk), D. Berendsen
(Didam), M. van Ampting (Zeddam) en C. Reulink
(Vethuizen). Ab verzoekt een contactpersoon binnen

het team te regelen en die aan hem door te geven.

"Ïk ben niet foutloos. Het kan zijn dat ik iemand bij het
maken van de bezorglijst over het hoofd heb gezien of
op een verkeerd huisnummer heb ingevoerd. Laat het

mij dan wel weten. Anders krijg je nooit een Orion

Expres terwijl ieder lid/gezin een clubblad dient te
krijgen."

Of dat voor de volle 100% gebeurt, weet Ab Been niet.
De uiterste best voor een juiste bezorging wordt wel

nagestreefd.

Tot slot wil Ab Been nog meer (jeugd)leden voor
de bezorging van de Orion Expres aanstellen voor
de Huet of Dichteren. Door de fusie met Huévo'85
is dit gebied voor Lobke, Irene en Ab zelf toch
wel erg groot geworden. Linda van Hall meldde
zich al via Jorinca Simmelink, Wie volgt?
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www.orion-web.nl

BESTU U R

Voorzitter:

Secretaris:

Bestuurslid:

Bestuu rslid:

Bestuurslid r

Telefoon 0314-34 53 63

Email : info@web-orion.nl
Penningmeester: Jos Pasman

Te1.0314-341528

Hans Meijer
Telefoon: 0374-340948
Email : hans5O_meijer@ hotma i Lcom
Joke Emaus

Email : jpasman@xs4all.nl

Wim Dieleman
Aandachtsvelden sponsoring en
acties
Telefoon (0314) 32 39 35

Email : wimdieleman@tva-reclame.nl
Hennie van Haarlem
Aandachtsvelden dameslijn,
herenlijn en jeugdlijn
Telefoon: 0314-34 15 89

Email : h.haarlem@wxs.nl
Ben Menting

JEUGDCOMMISSIE

Lijncoördinator CIRCULAïIE- EN MINMLLEYBAL
Jeugd tot 12 jaar: Kim Wolswijk
Sikkeidreef 120 7006 KX Doetinchem

Te1.0314-365536

ki miaro swijk@hotmail. com

Lijncoördinator MEISJES C: Aukje Vollema
\,Vllhe minastraat 109, 7001 GV Doetinchem

Tel. 0314-343969

LijncoördinatorMEISJËSBl vacature

aanspreekpunt Jorinca Simmelink
Garonnedal 13,7007 HM Doetinchem

Tel 0314-364605

sim 100@chello. nl

Lijncoördinator MEISJES A: Diny Nas

Bíeslookveid 66

Tel. 0314-323975

dinynas@che 1o,nl

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

Tel.0314-315745
ja nsenx4@wanadoo. nl

Secretariaat: Jorinca Simmelink
Garonneda 13, 7007 HÍt4 Doetinchem

Tel. 0314-364605

sim 100@chello, nl

JC-tid:
Vlierbes 13

Te1.0314-334501

a nsla m mers@ hetnet. n I

Ans Lammers

Voorzitter: Rob Buiting
Uylenbroeklaan 49, 7006 PM Doetinchem

Te1.0314-366103

rob. bu iting @ ma il. ing. n I

Aandachtsvelden recreanten, PR en

communicatie, vrijwilligers
Telefoon 0314-34 05 60

Email : b.menting2@chello.nl
Commissieleden: zie www,onon-lveb.nl

STICHTING TOPVOLLEYBAL ORION
Postbus 666
AR Doetinchem
www.docstap-orion

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter: Theo Vriezen
Penningmeester: Ed -lansen Venneboer
Secretaris: lan Dekker

Directeun Jos Tiemessen

MANAGEMENT TEAM

Technische zaken: Erik Veenstra
Communicatie: Wilfried Holders
Algemene zaken: Gerard Wesselink

BEDRIJFSBUREAU

Management ondersteuning: Nicolien Rensink

Administratieve ondersteuning: Gerton van de Craats
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rn adressen van de bestuursleden van volleybalvereniging DrOrC;SïAP

, suggesties of ideeën hebt, bedenk dan eerst bij wie je het best terecht
Dat bespaart het bestuur een heleboel tijd en geregel en jij hebt eerder


