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topvolleybal ?
Hans Meijer

Ook zo genoten van het topvolleybal op 11, 12 en 13 november in
sporthal Rozengaarde bij het driedaagse volleybalfestijn om de CEV

Cup? Als je niet geweest bent, heb je in ieder geval iets gemist.
Wat een sfeer en wat een enthousiasme. Fantastisch!
Jos Tiemessen, directeur van de Stichting Topvolleybal DoOoCoSTAP Orion

zei na afloop niet voor niets met een tevreden gezicht: "Dit smaakt naar

meer, D.O.CoSTAP Orion zit in een opgaande li.1n en die houden we vast.".

Een positief geluid bij stichting en topvolleybal die twee jaar geleden bijna

op stervens na dood waren.

Voor de vereniging ziet het er allemaal wat minder rooskleurig uit. Er is

financieel zwaar weer op komst. DoOoCoSTAP Orion kri;gt het de komende

;aren wel voor de kiezen. De gemeente Doetinchem verkeert in financiële

problemen en daarvoor moet o.a. de sport meer gaan bi;dragen. De

gemeenteraad van Doetinchem besloot in november de tarieven voor de

huur van de sporthallen te verhogen met 20olo per jaar. Deze

huurverhoging zou moeten ingaan per 1.1uli 2006. Nu is het zo dat de huur
ongeveer de helft van de uitgaven van onze vereniging bedraagt. Dat

betekent dat we, bij geliSkblijvende uitgave, de contributie de komende

Jaren met ongeveer 10% per jaar zullen moeten laten stilgen. Om het nog

wat gecompliceerder te maken besloot de gemeenteraad ook dat de

huurverhoging niet ingaat per 1 juli 2007 maar dat sportverenigingen de

t;d kr;gen tot l juli 2007 om maatregelen te nemen om de financiële klap

op te vangen. Dat lijkt mooi maar betekent wel dat de huurverhoging per I
JU 2007 liefst 40o/o bedraagt. Wat dat voor de contributie gaat betekent
kan iedereen zelf wel uitrekenen.

Maar daar bli.lft het niet bij. Aan het einde van dit seizoen, per 1.1uli 2006

wordt de subsidie die alle sportverenigingen kri;gen voor hun.leugdleden
afgeschaft, Ook dat is een aanzienli;k deel van de Seugdbegroting. Op de

een of andere manier komt er wel een andere subsidieregeling maar die zal

zeker m nder opbrengen voor de vereniging.
Het een en ander houdt in dat er gezocht moet worden naar beperking van

de uitgaven en vergroting van de inkomsten. Daar gaan we het de

komende rr.;d n het bestuur over hebben Maar hoe dat er precies uit gaat

zien weet k nog niet.

Op het moment dat iedereen wel inziet dat sporten belangrijk is voor de

gezondheid en bi;draagt aan goede sociale contacten gaat de gemeente de

sport be asten met aanzienlijke verhogingen van de kosten. Als het zo is
dat de gemeente de op termijn werkelijke kosten van sporthallen gaat

doorberekenen is het in ieder geval de moeite waard om nog een goed te

onderzoeken of een eigen sporthal niet goedkoper te exploiteren is.

In de Gelderlander van 6 december stond een verhaal over het bouwen

van een sporthal bij het huidige Rozegaarde. Samen met gemeente, de

stichting Topvolleybal y6p prQrfoSTAP Orion en het Graafschapcollege

Voorwoord redactie
Wie de jeugd heeft heeft de toe-

komst. Een doelstelling die het

bestu u r va n volleyba lveren igi ng

PcQo(t§[ap Orion hoog in het

vaandel heeft staan. Dus besteedt

de redactie in de derde uitgave

van de Orion Expres bijzonder veel

aandacht aan de jeugdigen. Er zijn

artikeltjes over ondermeer: Het

zeshonderdste lid, de eerste mini's

van de week, de sponsoring van

meisjes 83, Westerveld en Vossers

als shirtsponsor van het mini-en

circulatievolleybal en Plantina

Volleybalschool.

Ook staat de schijnwerper dit keer

gericht op drÍe ex-volleybalsters

van het Lichtenvoordse Longa '59

díe al enkele jaren met veel

enthousiasme in het eerste

damesteam spelen. Een team dat

ook goed kan voetballen. Dat

bleek bij de sponsoractie voor de

slachtoffers van de aardbeving in

Pakistan, India en Afghanistan in

de voetbalwedstrijd tegen de

heren van Viod 10.

Voldoende leesvoer naast het vele

actuele nieuws op de website,

www orion-web.nl. Ideeën en

a rtikel en bl ijven va nzelfsp reken d

welkom. Velen kunnen op die ma-

níer een steentje bijdragen aan

een levendig gevarieerd vereni-

gingsblad. Dus, leden, laat van je
horen!

Deze Orion Expres ís de laatste

uitgave van het jaar 20A5. De

redactie wenst iedereen daarom

een gezond sportief 2006 toe.

Redactie

worden mogelijkheden voor de

bouw onderzocht. De vereniging

doet op dit moment niet mee

maar natuurlijk zijn wij heel erg

benieuwd naar de resultaten.

Hans Meijer

december 20O5
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ZESHONDERDSTE LID

Drie jeugdleden
in het zonnetje

Coosje Knipping (8), Marieke Peeters (8) en

Marloes Hesseling (9) hebben bij volleybalver-
eniging DoOTCoSTAP Orion voor een mijlpaal
gezorgd. De grens van 600 leden is overschre-

den. Omdat hun aanmelding vrijwel gelijktijdig
plaats had en er maar één officieel het 600-ste

lid kan zijn, werd besloten de drie meisjes
gezamenlijk in het zonnetje te zetten.

De huldiging zullen ze niet snel vergeten. Coosje,

Marieke en Marloes deelden mee in de met veel toeters

en bellen gelardeerde feestroes van het Europacup-

weekend in sportcentrum Rozengaarde. De ceremonie

protocollaire had zondag 13 november plaats, vlak

voor het begin van de door DoOoCoSTAP Orion verloren

finale tegen Paris Volley.

Verenigingsvoorzitter Hans lr4eijer vindt het belangrijk

dat de aanwas van de jeugd komt, want dat is immers

de Doetinchemse volleybaltoekomst. Hij overhandigde

elk van de drie nieuwe jeugdleden een door de spelers

van DTOoCoSTAP Orion gesigneerde wedstrijdbal. De

meiden toonden zich apetrots met hun kostbare bezit.

Marieke Peeters gaat officieel de boeken in als het

600-ste lid. Coosje staat genoteerd als het 599-ste en

Marloes als het 601-ste lid. Marieke werd voor de

goede zaak gewonnen door volleyballende vriendin-

netjes op school en haar buurmeisje let. Ze is heel

enthousiast, zo vertelt moeder Lilian die ongeveer

De drie nieuwe jeugdleden die voor een
mijlpaal bij de vereniging zorgden, v.l.n.r.
Marloes Hesseling, Marieke Peeters en Coos
Knipping

twintig ;aar geleden ook zelf nog bij Orion heeft

gevolleybald. Ook bi.l Coosje gaf een bij DoOoCoSTAP

Orion volleyballend vriendinnetje de doorslag. Voor het

spel zelf raakte ze enthousiast op vakantie. "Er is toen

bijna elke dag gevolleybald", verklaart vader Henk. Bij

Marloes Hesseling was haar zusje Anouk het voorbeeld.

"We vinden het belangrijk dat onze kinderen aan sport

doen", zegt moeder Willeke, die vroeger zelf heeft

gebasketbald.

Marieke Peeters
gaat offi cieel de
boeken in als het

I

4 december 2OO5
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JEUGDLIJN

Marcella Bouwman (links) en Merle Kuiper de
trotse superfans van Frank Denkers

Marcella (9) en Merle (8) waren dit volleybal-
seizoen de eerste trotse Mini's van de week.
Beide jeugdspeelsters van peQoQr§J[P Orion

mochten zaterdagavond 3 december voor de

wedstrijd DoOoCoSTAP Orion tegen ORTEC R.

Nesselande de eerste opslag verrichten.
Ze deden dat samen met spelverdeler Frank Denkers,

met wie ze later een interview hadden. De Mini van de

week wordt in het zonnetje gezet om de belangstelling

voor jeugdvolleybal te bevorderen. Vele mini's dromen

er immers van ook zelf nog eens in de hoofdmacht van

de heren of dames te spelen.

"Hoe oud was je toen je ging volleyballen'', vragen

Marcella en Merle aan Frank Denkers, die op de bank

nog napuft van de nipt verloren vijfsetter tegen

Nesselande. "Zeven", is het antwoord dat keurig wordt

opgeschreven, Ben je wel eens zenuwachtig? 'Vroeger

wel, nu niet meer." De vraag of Frank een vriendin

heeft, durven ze bijna niet te stellen. In het bevesti-

gende antwoord zit de wedervraag "en jullie, heb je

een vriendje?" De meiden kleuren en lachen.

S

.i*

Edward Kamphuis instrueert Merle
Kuiper voor de opslag

INI VAN DE WEEK

Ma rce la en Mer
eerste m in i

van de week

Dik twee uur eerder stonden [Varcella en Merle apen-

trots met dezelfde speler bij het net om de eerste

opslag te verrichten en daarmee het startsein te geven

voor de eredivisietopper. Het publiek beloonde ze met

een daverend applaus,

Marcella Bouwman speelt bi.l DoOoCoSTAP Orion circu-

latievolleybal op niveau 3. Ze is volgens ingewijden

niet alleen een groot talent, maar blijkt ook topverko-

per bij de Grote Club Actie die cenfies in het laale
brengt. Maar liefst BB loten wist ze te slilten. Ze traint

hard en boekt volgens haar trainster veel vooruitgang.

"Als ze zo doorgaat, komt ze nog eens in Dames 1."

Ook Merle Kuiper speelt circulatievolleybal op niveau 3.

Ze is door Marcella gekozen om samen de opslag en

het interview te doen. Twee kunnen en weten nu

eenmaal meer dan één. Merle wordt omschreven als

gezellig, sportief en een grappenmaker. Ook haar zus

speelt bi.l DoOoCoSTAP Orion. Merle staat volgens haar

begeleiders weleens een beet.le te dromen, maar "als

ze haar dag heeft, rent en duikt ze naar alle hoeken

Waar blijft de return van ORTEC
Rotterda m. Nessela nde?

december 2005
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BESTUURLIJK

Wanneer is sportsponsoring
d e moe ite

waard?

D.O.C.SïAP

gaat bestaan, in de bi;drage die een sponsor levert en

wat er tegen over staat. Ook voorkomen we dan dat

we een sponsor telkens door verschillende teams/

personen benaderen.

Maar nog veel belangrijker: de actie die je met ;e team

met sponsors opgezet hebt kan ook voor een ander

team een prima actie ziln.

Het verzoek aan iedereen is dan ook de afspraken die

mondeling met een sponsor gemaakt zijn door te

geven per mail chums@hetnet.nl.

Gegevens die we graag ontvangen zijn: sponsornaam,

contactpersoon, actie, looptijd, tegenprestatie en

uiteraard teamgegevens en contactpersoon binnen het

team.

Door de in de nabije toekomst te verwachten
lastenverzwaringen, waarbij te denken valt aan

het onder andere fors toenemen van de zaalhuur,
zal sponsoring binnen de vereniging DTOoCTSTAP

Orion een belangrijker onderdeel worden op de

begroting van de penningmeester.

Binnen sponsoring wordt over het algemeen een

onderscheid gemaakt tussen harde zakelijke sponso-

ring en zachte sponsoring door affiniteit met de club.

Bij harde zakelijke sponsoring staan met name de

naamsbekendheid, het imago en de publiciteit bij de

sponsor hoog in het vaandel.

Bij zachte sponsoring is er vaak een zekere affiniteit

met de club of haar leden. Sponsors hebben bijvoor-

beeld enige (familie) relatie met een van de leden. De

sponsor zal in dat geval vaak geneigd zijn met minder

'harde' normen te werken.

DTOoCoSTAP Orion kent binnen de club beide vormen.

Ook komt het voor dat het onderscheid tussen beide

vormen niet helemaal scherp is. Er is dus sprake van

een grijs gebied.

Er zijn voor diverse onderdelen schriftelijke overeen-

komsten gemaakt die grotendeels in kaart gebracht

zijn. Daarnaast zijn er mondelinge afspraken gemaakt

met sponsors door bijvoorbeeld trainers maar ook

individuele leden van een team. Deze zijn vaak minder

helder.

DoOoCeSTAP Orion probeert nu dan ook deze monde-

linge afspraken in kaart te brengen. Hierdoor willen we

voorkomen dat er een groot onderscheid bestaat, of

Dus.... Weet je in je omgeving nog een
potentiële sponsor: laat het weten

Want .... DoOTCoSTAP Orion heeft als
vereniging met ruim 6OO leden best iets te
bieden!

Kortom sponsoring is voor beide partijen de
moeite meer dan waard.

Maarten Kuiper
Sponsorcoördinator

december 20O5
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TEAMSPONSOR

Ka psa lon Ha rdy sh irtsp

Beter een goede buur dan een verre vriend. In de

praktijk werd dit spreekwoord weer eens werke-
lijkheid bij de shirtsponsoring van meisjes 83

door kapsalon Hardy uit Doetinchem,

Mallory Schröder, buurmeis;e van Marc Bolder, mede

eigenaar naast zus Chantal Migchelbrink-Bolder van

kapsalon Hardy, wist haar buurman enthousiast te

maken voor teamsponsoring binnen de volleybalvere-

niging. Vooral meisjes 83, het team waarin Chantal zelf

speelt, werd daarbi; ingezet en het leidde tot shirt-

sponsorlng van dit Seugdteam.

Kapsalon Hardy bestaal al 42 jaar en is gevestigd aan

de Terborgseweg 68 in Doetinchem. Voor verenigings-

leden en andere mensen die het nog niet weten: dicht

bi; het treinstation. Vijf .laar geleden namen Marc

Bolder en zus Chantal het bedri;f van hun ouders over.

De dames- en herensalon zijn in één pand gevesiigd,

maar waren voorheen letterli.lk gescheiden door de

Terborgseweg. Nu bestaat de 'scheiding' uit stoelen en

spiegels in de ruime, moderne, goed ingerichte zaak

met alti.1d vriendeli;k en gezellig personeel.

Iedereen kan er terecht op afspraak (tel. 0314-325862).

Je kunt ook zo binnenlopen voor een haarbehandeling.

Meestal word je snel geholpen, maar alles hangt af van

Meisjes 83: 1. Mallory Schröder; 3. Nikki Loef; 4. Laura

Kleve; 5. Rowan van Os; 6. Sharon Cornielje; 7. Esra

Yalcin; 8. Erna Music; 9. Donna Huntink; 10. Eline

Wikkerink.

Trainer: Hans Albers; Assistant-trainer: Jolanda Schröder

Marc Bolder (links) en zijn zus Chantal met het shirt van
D.O.C.STAP Orion

de aanwezige mensen en gemaakte afspraken.

Kapsalon Hardy is in voor alle modellen. Kom je er zelf

niet uit dan krl.1g je een deskundig advies. Kort om: een

zaak zonder kapsones waar men zich zeker thuis voelt,

De afgelopen jaren probeerde kapsalon Hardy de

naamsbekendheid te vergroten door te adverteren

naast de mond tot mond reclame. Met shirtsponsoring

van meisjes 83 wordt een nieuwe promotieweg

ingeslagen. Dat het de beide eigenaren ernst is, blilkt

uit het DTOoCoSTAP Orion shirt met sponsornaam die

inmiddels in de kapsalon hangt, Ook een teamfoto zal

binnenkort ongetwi;feld een plaats krijgen.

Het is te hopen dat de nieuwe 'samenwerking' voor

beide partijen nu en in de toekomst zijn vruchten zal

afwerpen.

Kapsalon Hardy
Terborgseweg 68

7005 BB Doetinchem
Tel: 0314-325462

Email: kapsalonhardy@chello.nl

sjes B

december 20O5
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TEAMSPONSOR

Een kennismaking met

JJ SRES

EN

regio en nu ook actief als

en circulatieteams van

YjEJLiULjUYJE-JLJ?J

AEC@UNTANTS
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BELASTINCADVISE

Van boven naar beneden: Peter van Dongen,
Jan Scholtens, Henk Hoftijzer, Roland Stokman,
Richard Leusink en Henk Endeman

Wij zi;n aangesloten bij de grootste organisatie van

zelfsta nd i ge, professi onel e, open bare accou ntants-

kantoren in Nederland, het SRA. Daarnaast zi;n wij

aangesloten bij het NMI (Nederlands Mediation

Instituut). Van het netwerk voor bedri;fsovernames/

waarin accountants, fiscalisten en .luridische experts

hun krachten hebben gebundeld, de Overname-

Adviseur maken we deel uit.

Voor grensoverschrijdende zaken hebben wij contacten

in diverse landen.

U kunt bij ons rekenen op kwalitatief hoogwaardige

dienstverlening waarbi; persoonli;ke benadering,

flexibiliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid hoog in

het vaandel staan. Uiteraard bieden wi1 een

uitstekende priJS-prestatieverhouding.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Neemt u dan contact op met ons kantoor in Varsseveld

(03 1 s-270000)

Voor overige contactgegevens zie onze website

www.westerveldvossers, n I

Westerveld en Vossers

Al 80 jaar actief in de

sponsor voor de mini-
DoOoCoSTAP Orion.

Westerveld en Vossers is een maatschap van accoun-

tants en belastingadviseurs actief op het gebied van

financiële en fiscale dienstverlening voor zowel grote,

middelgrote als kleine ondernemingen in alle sectoren

alsook voor particulieren.

Vanuit 4 kantoren; Aalten, Doetinchem, Silvolde en

Varsseveld zi.ln wij met circa 75 vakkundige medewer-

kers werkzaam.

Binnen de accountancy werken wij met registeraccoun-

tants (RA) en accountant-administratieconsulenten

(AA). De diensten die wi.l ondermeer aanbieden zijn:

het controleren en samenstellen van jaarrekeningen en

bedrijfseconomische advisering.

In belastingafdeling zijn hoog gekwalificeerde specialis-

ten werkzaam, waaronder fiscaal-juristen en federatie-

belastingconsulenten (FB). Het werkterrein is onder-

verdeeld in aangifte- en adviesprakti;k.

Andere diensten die wij verder nog verlenen zijn:

bedrijfskundige-, subsidie- en agro advisering, auto-

matiseringsbegeleiding, mediation, estate planning,

personeelsdiensten en het begeleiden bi.l de aan- en

verkoop van ondernemingen.

Een door Westerveld r:': Vossers gesponsord jeugdteam

december 2oo5 11
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Versluis zorgde daar in haar eentje voor.

Sponsor Nieumeijer bv begeeft zich op de markt van

copiers en printers, een sponsor die dames 3 op het lijf

is geschreven, Enkele weken geleden werd een training

overgeslagen om kennis te maken met het bedri;f.

Bi; die eerste kennismaking werd snel duidelijk dat

Nieumeijer veel voor het derde damesteam zou

kunnen betekenen. De nieuwe sponsor stelt de ploeg

in staat zich opvallend over het veld te bewegen. De

strakke lijn van de kleding zorgt voor flitsende acties

binnen de lijnen van het volleybalveld, waardoor

tegenstanders diep onder de indruk raken.

Alle omstandigheden om goed te presteren zijn

gecreëerd. Het is aan dames 3 zich waar te maken.

Zoals gezegd: Dames 3 mag gezien worden en zal nog

meer van zich laten horen.

Dame§ 3 mag gezien worden!
Over het hoofd worden gezien door de dameslijn

bij de indeling van het seizoen 2OO5-2006; het

zal je maar gebeuren. Het overkwam dames 3.

Daarom wil dit team zich dit seizoen op

verschillende manieren profileren.

Het eerste wapenfeit is een nieuwe teamsponsor. Na

het vertrek van ex-sponsor schadeherstelbedrijf Chris

Holtkamp slaagde het team er in een geweldige

sponsor binnen te slepen. Of beter gezegd Amina

Hattrick voor {'t Wassin kh uys Sch ildersbed rijf
't Wassinkhuys Schildersbedrijf, de nieuwe sponsor van heren 6, is net zo

amb tieus als het volleybalteam. In de tweede uitgave van de Orion Expres

werd het bedrijf uitvoerig voorgesteld. Een zinsnede in het artikel luidde:

'Wat 't Wassinkhuys betreft kan de samenwerking met heren 6 niet

mis ukken, Zowel van heren 6 als van 't Wassinkhuys zult u de komende

.1aren regelmatig horen.'

Het sch ldersbedri.lf voegde het woord bij de daad. Het liet de redactie per

email weten dat Ste Woondiensten't Wassinkhuys op 2 december voor de

derde keer had u tgeroepen tot Schilderbedri;f van het jaar.

Tijdens de pri.lsuitre k ng zei de directie (Marcel Kreileman en Martin

Bergevoet) ondermeer: Wi; zijn enorm trots, dat spreekt voor zich, maar

dat wil niet zeggen, dat wi.l nu op onze lauweren gaan rusten. Wi; beraden

ons of het mogelijk is een en ander naar een nog hoger niveau te tillen."
Die hattrick is een felicitatie waard.

Het is de redactie duideliSk dat't Wassinkhuys de belofte, regelmatig aan

de weg te timmerenf waar maakt. Nu is het de beurt aan heren 6!
Marcel Kreileman en Martin
Bergevoet tijdens de prijsuitreiking

december 2oos 13
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Grote Clubactie ging alle
verwachtingen te boven

Marcella Bouwman was met 88 verkochte loten

onnavolgbaar bij de Grote Clubactie. Jos Pasman,

een meer dan tevreden penningmeester van de

vereniging, zette haar daarom woensdagavond

23 november in sporthal De Bongerd in het
zonnetje en overhandigde de beste verkoopster
een CD.

Bovendien ontving Marcella vier pannenkoekbonnen als

beloning voor vier volle ingeleverde verkooplijsten.

Die bonnen kan zij verzilveren bij Gonzales Pancakery

in Doetinchem.

Meisjes C 3 van de ABC jeugd verkocht als team de

meeste loten. Het aantal kwam uit op 87. De meisjes

ontvingen allemaal een bon van ijssalon Fri0l. De

Italiaanse ijssalon ondersteunt de jaarlijkse actie door

sponsoring van een vast bedrag aan ijsbonnen.

Alle jeugdleden dle individueel een verkooplijst met 20

of meer verkochte loten inleverden kregen eveneens

een pannenkoekbon aangeboden voor Gonzales

Pancakery onder het motto: Eten voor je club. Ook

leden die de bovengenoemde verkoop niet haalden

werden beloond rnet iets lekkers,

De Grote Clubactie 2005 kende dit jaar een andere

opzet. Hierdoor werden maar liefst 1846 loten aan de

man gebracht. Het leverde de vereniglng DoOTCoSTAP

Orion het lieve sommetje van Euro 3692,- op.

De organisatie, bestaande uit Jorinca S mmelink,

Wendy Lettink en Anneriek Mei;er bedankt alle hulp-

ouders bi; de geweldige ondersteuning en natuurlijk de

133 leugdleden die actief meededen waardoor de

verkoop alle verwachtingen te boven ging.

Meisjes C3 ontvingen allemaal een
ijssalon Fri0l
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SINTERKIAASF

Zondagochtend 27 november vierden jeugdleden
y6p PTQoQoSTAP Orion, niveau t t/m 4,

traditiegetrouw het jaarlijkse Sinterklaasfeest in
de gymzalen van het Rietveld Lyceum aan de

Kruisbergseweg.

Tessy Raben verzorgde de warming-up, waarbi3 de

jeugd zich op de tonen van leuke muziek naar

hartelust springend en dansend kon uitleven. Dat was

maar goed ook, want het was flink koud in de zaal.

Daarna werd de groep in tweeën gedeeld. De oudste

groep ging naar de zaal/ waar een enorme klim- en

klauterbaan was opgebouwd. Onder leiding van

Maarten Brinkhof werd er geklommen, over balken

gelopen en met touwen gezwaaid. Mocht Sint op zoek

zijn naar nieuwe pieten, dan kan hij bij de jeugd van

DoOTCoSTAP Orion genoeg talenten vindenl

Er was voor iedereen een cadeautje

" S t:* * r* § * !q r'* &*4 Ë ï11'

Naast de klimbaan konden de jeugdigen jongleren. Kim

Loos begeleidde bi.l alle moeilijke circustrucjes:
jongleren met sjaaltjes en balletjes, maar eveneens op

een bal of een io,n. Ook bij dit onderdeel bleek dat

velen er na wat oefening erg handig in waren.

De jongste groep was ondertussen lekker aan het

volleyballen. De teams werden gemengd ingedeeld en

speelden met de 'sponsornamen' Stoomboten en

Taaitaaipoppen. Natuurli;k werd fanatiek gerend,

gedoken en onder luide aanmoediging om de winst

gestreden,

Hierna was het tijd voor wat drinken en een versnape-

ring. Na die volledige inzet hadden de DoOTCeSTAP

Orion talenten dat wel verdiend. Vervolgens werden de

groepen omgewisseld, de jongste groep mocht zich

klauterend en klimmend uitleven, en de oudste groep

begon aan het serieuze volleybalwerk.

Na afloop van alle activiteiten kwamen de groepen bij

elkaar voor de prijsuitreiking, Hierbij mochten de

teams met de meeste punten wat lekkers uitzoeken. >>Tijd voor drinken en een versnapering

december 2OO5 15
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SI NTE RKLAAS FE E ST

Door het slechte weer was
Sinterklaas helaas verhinderd

Grote afwezige was op dat moment Sint Nicolaas. Sint wilde het jaarlijkse

feest meemaken, maar liet Ria Loos 's ochtends per email weten dat het

slechte weer zijn aanwezigheid verhinderde. Sinterklaas wilde nog wel even

weten hoe het nou zat met de gekke tikspelletjes van Steven en de

spannende yell van Britt.

De pieten waren die ochtend geen spelbreken Zij hadden in de nacht van

zaterdag op zondag de nodige cadeautjes weten te verstoppen. Onder

leiding van Emma, die de weg goed kent in het Rietveld, gingen vier

kinderen op zoek. Ze vonden na het nodige speurwerk twee zakken vol

cadeaus. Voor iedereen zat in de zak een lekkere fles douche gel en een

washand.

Na afloop van die hele gezellige ochtend trok iedereen voldaan huiswaarts,

onderlussen vol verlangen uitkijkend naar volgend jaar met wel de

aanwezigheid van de goed heiligman.
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DAMES 1

Lotte Krabben: "Ik zat van m'n dertiende tot m'n

achttiende in het tweede van Longa. Ik was er

aanvalster en ben bi.l DoOoCTSTAP Orion libero gaan

spelen. Op die positie heb ik minder kans op blessures.

Ik heb me in Doetinchem opgetrokken aan het hogere

niveau, ik ben qua vorm en spelinzicht gegroeid. Het

was een climax. M'n eerste jaar werden we zesde, toen

vierde en vorig seizoen kampioen."

Wendy te Welscher: "Ja, dat kampioenschap.

Geweldigl Vorig seizoen was een topjaar, het beste

van al m'n volleybaljaren. Dit is m'n vi;fde seizoen bi3

poQof o§lflp Orion. Ik heb een jaar of acht bij Longa

gezeten, waarvan twee jaar bij Dames-1. Ik heb Leo

Groeneveld nog meegemaakt als trainer, maar kreeg

geen kans om te spelen. Ik zat twee seizoenen op de

,'W

r@- .}rË

Van links

naar rechts:

Wendy te
Welscher,
Hilde van

der Linden

en

Lotte
Krabben

.í

DRIE OUD-LONGASPEELSTERS BII D.OoCoSTAP ORION

Aa n h et clu b gevoe I

Drie meiden met een Longa 'S9-achtergrond

voelen zich prima thuis in het eerste damesteam
y61 poQoQoSTAP Orion. Lotte Krabben (23),

Wendy te Welscher (23) en Hilde van der Linden

(22) wilden alle drie hogerop. Dan valt het niet

mee als je bankzitter bent bij een eredivisie-top-
per of vaste keus in een tweede divisieteam. Het

Longa-shirt werd gewisseld voor dat van de in de

eerste divisie uitkomende Doetinchemse dames.

Het kampioenschap afgelopen seizoen was de kroon op

de overstap, de gemiste promotie de domper die heel

lang zou nawerken. De prestaties gaan dit seizoen nog

niet helemaal naar wens, maar het tweede deel van de

competitie wordt beter, Daarover bestaat bij hei ex-

Longa-drietal geen twijfel.

18 december 20O5
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Hilde van der Linden en Lotte Krabben in actie op. Zie voorkant
Orion Expres dit seizoen

bank. Dan heb je het wel gezien,.1e wilt spelen, dus

kies je voor een andere club."

Hilde van der Linden: "Het was m'n tweede seizoen

bi.l DoOoCoSTAP Orion en we werden gelijk kampioen.

Helaas heb ik het op afstand beleefd, ik liep toen stage

in een ziekenhuis in Tzaneen, in het noordoosten van

Zuid-Afrika. Bij Longa trainde ik bij het eerste mee,

maar ik speelde in het tweede. Ook ik wilde hogerop.

Dat is aardig gelukt, maar je moet het seizoen van

DoOoCTSTAP Orion's kampioenschap niet vergelijken

met dit jaar. We hebben toch een deels vernieuwd

team, we spelen in een andere samenstelling. Dat is

wennen. De spelverdeling is heel belangrijk. Ellen

Krabben had vier seizoenen bij DoO.C.STAP Orion

gespeeld. Het team was op haar ingesteld. Zij was de

schakel, dan vertrekt ze. Eerst voor een stage naar

Curagao, daarna naar Alterno. Ik kan me de stap van

Ellen indenken, ook al kwam die door de late

aankondiging op een ongelegen moment. Zij heeft

alti.1d gezegd dat ze een keer eredivisie wil spelen. Dat

doet ze nu."

Lotte, het zusje van EIIen: "Ook ik begrijp m'n zus

heel goed. De kern van de groep was vorig seizoen al

vier jaar bi.l elkaar. Het liep op rolletjes, in het begin

had niemand verwacht dat we kampioen zouden wor-

den. Omdat het steeds beter gaat en je van tegenstan-

ders wint, waarvan je het niet verwacht, kom;e in een

overwinningsroes. Je groeit boven jezelf uit. De verlo-
ren promotie naar de eredivisie was een domper die

we moeilijk hebben verwerkt. We schaamden ons

allemaal kapot, zo slecht als het in die wedstrijd ging.

De pass liep voor geen meter, maar eigenlijk was het

sinds het vertrek van Ellen al een stuk minder."

Wendy: Dat klopt. Door de goede sfeer en onze inzet

zijn we toch kampioen geworden. Dat de seizoenstart

dit keer tegenvalt, komt omdat we als nieuw team nog

teveel foutjes maken. Cindy Bruggink heeft als spel-

verdeelster weliswaar Hennie Visser als vervangster,

maar die moet nog in haar spel groeien. In de tweede

helft van het vorig seizoen hadden we naast Cindy de

redelijk ervaren Marloeke Jans als spelverdeelster. De

druk ligt nu wel erg op Cindy. Maal het gaat steeds

wo rdt
gewe r

'We willen zo
graag presteren
en bewijzen dat
we op z'n minst
su btop ziln'

december 2OO5 19
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DAM ES 1

De oud-Longa-speelsters wonen alle drie nog in de

gemeente Lichtenvoorde. Lotte werkt in Lievelde bi;

dagverblijf De Timp. Ze doet pedagogische ondersteu-

ning voor kinderen met een verstandeli.lke handicap.

Hilde is net afgestudeerd als fysiotherapeut en naarstig

op zoek naar een baan. Als ze die alleen op grote af-

stand kan vinden, zou dat wel eens noodgedwongen

haar vertrek kunnen inluiden. Wendy volgt nog de

opleiding voor fysiotherapeut. Ze loopt stage in het

Sourcy Center in Zieuwent.

Oude liefde roest niet. De prestaties van de volleybal-

teams van Longa '59 worden door alle drie met argus-

ogen gevolgd. Soms gaan ze naar Dames-1 kijken,

anders spellen ze de krant. Wendy: 'Uit mijn tijd is

alleen Esther Spekschoor er nog. De rest is nieuw."

Hilde: "lk ben ontzettend blij dat Brechtje Wiggers

terug is bij DeOTC.STAP Orion. Zij brengt uit haar

Longatild een schat aan ervaring mee."

Alle drie vinden dat er in Lichtenvoorde onder de

bevolking meer clubgevoel en betrokkenheid heerst

dan in Doetinchem. "Het is daar echt ons-kent-ons. In

Doetinchem, dat natuurlijk veel groter is, is het

afstandelijker. Maar het wordt beter. De sfeer bij die

Europacup was geweldigl "

Hilde van der Linden (rechts) in gesprek met de
redactie van de Orion Expres (links Rob Lureman
en midden René Wiggers)

DRIE oUD-LONGASPEELSTERS BIJ D.OoCoSTAP oRIoN

beter met Hennie, ze is nog erg jong. Een heel

belangrijk punt is ook dat de competitie in de eerste

divisie stukken sterker is dan afgelopen seizoen. Kijk

naar Nesselande, waarvan we vorig jaar nog thuis

wonnen. Dat steekt met kop en schouders boven alles

uit door al die internationals die bil Brother Martinus

niet aan de bak zi;n gekomen. Daarnaast verwachten

we in het begin van de competitie misschien wel teveel

van onszelf. Het samenspel kan nog beter, er gaat nog

steeds teveel individueel. "

Hilde: ''Er ligt bij ons nog teveel druk. Het zou ont-

spannener moeten, Maar, we willen zo graag presteren

en bewijzen dat we op z'n minst subtop zi;n. Dan

worden er onnodige foutjes gemaakt."

De drie oud-Longa-speelster maakten in het succes-

seizoen 2A0412005 drie trainers mee. De wisselingen

zijn als positief ervaren.

Hilde: Ik heb een hele goeie leermeester gehad aan

Ivo Martinovic. Die heeft het beste in mij boven ge-

haald. Daar kan ik dit seizoen mee verder. Wat straalt

die man, ondanks z'n passie, toch een rust uitl Marinus

Wouterse is een compleet ander type. Heel erg emotio-

neel. Dat heeft z'n voordeel, maar kan ook nadelig

uitpakken. Gelukkig heeft hij in Claudia van Thiel een

belangri.lke assistent-coach. "

Wendy: "Claudia is in het veld de regisseur en heel

rustig in haar aanwijzingen. Bovendien is ze uitstekend

in de timing bij blokkeren Ik heb van alle drie coaches

veel geleerd. Daan Krijnen was erg theoretisch,

Marinus is meer een doener. En Ivo bracht rust, zelf-

vertrouwen en sfeer."

Lotte: "lk vind ivo een hele leuke en goeie trainer. Hi;

heeft veel aan mijn techniek en uitgangshouding

geschaafd. Hij kon je ontzettend motiveren. Achteraf

blijkt dat we aan Daan in het begin ook veel hebben

gehad. Marinus is gewoon Marinus. We leren veel van

hem en hij kan geen afscheid van ons nemen."

december 2oo5 2l
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DoOoCTSTAP Orion moet op zoek naar een tweede libero. Vincent
Kloos is na het kerstreces niet langer beschikbaar. De 29-jarige
Doetinchemmer stopt omdat hij de dagelijkse middagtraining niet
langer kan combineren met zijn drukke baan (personeel en mana-
gement en financiën) bij familiebedrijf SDC.

"lk heb heel lang zitten dubben, want ik heb het bij DoOoCTSTAp Orion
fantastisch naar mijn zin", zegt de man die in het Europacupweekend het
thuisfront verraste door in z'n eerste de beste invalbeurt een ace te scoren
tegen KRKA Novo Mesto uit Slovenië. "Die Europacup was een geweldige

ervaring, dat pakken ze me niet meer af."

In dat Europa-weekend groeide eerste libero Bas Mollevanger naar zo'n
grote hoogte dat hij voorlopig geen concurrentie meer lijkt te duchten.
Vincent Kloos zegt dat die concurrentie, waarbij hijzelf voorlopig vooral tot
de bank lijkt veroordeeld, misschien een beetje op de achtergrond heeft
meegespeeld, maar verder niet van betekenis is geweest. "Natuurlijk heb
jezelf graag zoveel mogelijk speelminuten, maar ik was zo ook al tevreden."

Op de zaak moesten collega's, doordat Vincent elke middag voortijdig weg
moest voor de training, er teveel schepjes bovenop doen. "lk begon me
schuldig te voelen, het begon steeds meer aan me te knagen. Zeker in het
begin heb ik niet gedacht dat ik het zo zou ervaren, anders was ik er nooit
aan begonnen." Vincent Kloos, bij SDC de beoogd opvolger van vader Jan,
de directeur-eigenaar, is blij met het begrip van z'n collega-spelers en de

Stichting Topvolleybal Orion: "Ze vinden het allemaal jammer, maar
begrijpen m'n beslissing, Ik wilde niemand voor het blok zetten, dus heb ik
het lang van tevoren aangekondigd. Ik ben tot het kerstreces als speler
beschikbaar. Ze hebben de tijd om een vervanger te zoeken."

HEREN 1

Vincent KIoos scoort bij zijn
eerste invalbeurt een ace

Vincent Kloos begon op 14-jarige
leefti.1d bij de ;eugd y61 )oQofr
STAP Orion. Acht.laar geleden

vertrok hi.; naar Bovo Aalten. Hi.l

was al -et de afoouw van zijn

carriere bezig toen de Stichting
Topvolleybal Orion hem benader-

de, Erik Veenstra, manager tech-
nische zaken, zegt dat Vincent een

grote progressie als libero heeft
doorgemaakt en heeft aangetoond

een toevoegde waarde voor het

team te zijn. "Samen met Bas

Mollevanger, de andere libero,

bepaalde hil het hoge niveau van

de trainingen en daarmee de basis

van het huidige succes van het

team. "

Vincent denkt dat hij op lager

niveau nog wel actief kan bli.lven

als speler. "Daarvoor is volleybal

een veel te leuk spelletje."

Zijn opvolger wordt Tijs Abeling

van Arvevo, tweede divisie B uit

Arnhem

22 december 20O5
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H U LPACTI E PA KI STA N

Volleydames goed in voetbal

De dames ysp pTQoQoSTAP Orion zijn niet alleen
goed in volleyballen. Tijdens de hulpactie voor
Pakistan op sportpark Dichteren werden de heren

van VIOD 10 op hun specialiteit'voetballen'
verslagen (met 4-1).

Claudia van Thiel staat klaar voor het oefenen
van de hoekschop

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de voetballende

dames zich versterkt hadden met talenten als Luuk

Jansen, Bas van Londen (beiden van DZC'68) en twee

DoOoCoSTAP Orion-coryfeeën: Vincent Kloos (van

heren-1) en Karel l"lollevanger (trainer). De doelpunten

tijdens de benefietwedstri;d werden gemaakt door

Luuk lansen, H lde van der Linden, Inge Stri.lbosch en

Vincent Kloos. Barry Tangelder nam de enige VIOD-

goal voor ziSn rekening.

De heren van VIOD 10 waagden zich ook aan een

wedstrijd volleybal en dat ging ze soms aardig af, De

dames y651 poQofrSTAP Orion trokken niettemin tn

twee sets (15-6 en 15-8) aan het langste eind. De

VIOD-hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving

in Pakistan bracht totaal 3.175 euro op. Dat is incluis

Warming-up??

de 161,93 euro die de DoOoCTSTAP Oriondames

inzamelden tijdens het Europacupweekend van de

heren. Spelverdeelster Cindy Bruggink overhandigde

het bedrag bi.l het begin van de benefietwedstrijden

aan Vidal Horjus van VIOD.

Voorstellen dames....Hennie Visser
stapt voorwaarts

Cindy Bruggink verschalkt Bas Roelofs

Voorstellen tegenstander VIOD 10

0rion Hxpres



PLANTÏ NA VOLLEYBALSCHOOL

Eerste heren team
les op Pla nanti
Volleybalschool

Bas Mollevanger wordt onder vuur genomen

DeOoCeSTAP Orion leidt sinds half september de
talenten zelf op.
Afwisselend in de sporthallen De Bongerd en
Rozengaarde is het op zondagmorgen een drukte
van belang in de Plantina Volleybalschool.
Zondagmorgen 20 november verzorgden eerste
teamspelers Frank Denkers, Bas Mollevanger en
Marvin Sombroek er een clinic. De DoOoCoSTAP
Orionredactie ging een kijkje nemen.

De Huet is op zondagmorgen een rustige woonwijk,
maar glasscherven en kapot geslagen ruiten in een

bushokje herinneren er aan een hectische nacht.
Gelukkig verdwijnt het grauwe beeld van vernielzucht
snel zodra we De Bongerd betreden.
"En vangen die bal", instrueert Karel Mollevanger een

;och van rond de dertien die dapper met twee handen
de bal hooghoudt en weer opvangt.
"Bovenhands spelen is toegestaan tegenwoordig", legt
de hoofdtrainer uit. "Vroeger was dat een technische
fout, het zijn nu andere tijden."

De hal is opgedeeld in diverse velden waar de

verschillende aspecten van het volleybal worden
onderwezen aan meer dan dertig jongeren, voor

§.l t

Frank Denkers instrueert Marjolijn van Haarlem
(midden) en Anke Bloem

tweederde bestaand uit meisjes. Spelverdeel-professor
Denkers eert ze een fatsoenlijke setup te produceren,

Marvin Sombroek neemt het aanvalsgedeelte voor zi.1n

rekening en Bas Mollevanger doet voor hoe je moet
verdedigen en stoppen. Op de achtergrond worden
onder leiding van fysiotherapeut Martin Moons de

spieren losgemaakt.

"Vandaag trainen we heei ger cht omdat de spelers van
het eerste de fi.1ne kneep.les doorgeven. Daarom
hebben we de verschillende groepen door elkaar
gegooid zodat iedereen ruimschoots aan bod komt",
vertelt Karel Mollevanger die wordt geassisteerd door
Marcel Laan en Bas Bloem.
De ouders - vooral moeders - en andere belangstel-
lenden kilken vanaf de tribune toe. Somm gen wri.lven

de ogen nog eens uit. "Rustig onder de bal bli;ven
staan jij", instrueert Sombroek een meis;e. "En niet
omvallen, bli.1f in balans. "

Ondertussen laat Frank Denkers een groepje van drie
tweehonderd keer de bal naar elkaar spelen, waarbij
telkens een deelnemer van plaats verwisseld.
"Dit is echt moeilijk. Ze lopen, ki.lken en tegelijk spelen
ze de bal", constateert Denkers tevreden dat de bal

steeds minder vaak op de vloer va1t.

Hij ziet dat de meis;es en Jongens over techniek
beschikken, maar de persoonlilkheid nog achter blijft.
"Dat moet ook verder ontwikkeld worden.

Het is toch een beetje het probleem bi.l de.leugd hè.'
Marvin Sombroek oogt een veld verderop content. "Een
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zaterdagavond het eerste

herenteam ziet spelen en

ze nu door die spelers

worden getraind'

aantal meisjes heeft echt talent. De meesten hebben

een redeli.lk balgevoel en ze hebben er plezier in. Dat

vooral is belangrijk in deze groep van elf tot veertien

;aar. Hier selecteer je nog niet op lengte."
Dat de spelers van de eredivisieploeg van DoOoCTSTAP

Orion aanwezig zijn, is een geweldige stimulans voor
de jeugd, zo benadrukt Karel Mollevanger. "Wat zij
zeggen dat werkt dubbel. Voor de meeste jongeren is

dit de vierde training in eén week, ze hebben er echt
veel voor over om te slagen. Er is veel talent en

gelukkig kunnen ze hier verder trainen bij de ergen

clu b. "

TOTKOMST
Karel's zoon Bas houdt de groep in de gaten die zich

het verdedigende werk eigen maakt. "Dit is een

talentvolle lrchting voor de toekomst. Het is jammer
dat er relatief weinig jongens ziln. Dat was in onze tijd
anders, Je probeert ze hier de basishoudingen mee te
geven en de d verse handeiingen, zoals de stand van

de armen, erin te s i.lpen,

Vanaf de kant krjkt intussen Erik Veenstra met
coördinator Hennie van Haarlem toe. 'Het is de

bedoeling dat in de toekomst in goed overleg ook
talenten van andere verenrgingen gaan meetrainen",
zegt Van Haarlem.
Jaël (13) en Bente (11), dochters van technisch
manager Erik Veenstra trainen ook mee. "Ze hebben

een goede sportmentaliteit, trainen vier keer per

Marvin Sombroek geeft aanwijzingen bij de
bovenhandse techniek

week", zegt Veenstra. 'Tja, de meisjes zijn in de
meerderheid, de jongens voetballen liever maar het

aantal volleyballers neemt wel toe. Het is geweldig dat
deze jongeren op zaterdagavond het eerste tegen
Omniworld Volleybal ziet spelen en ze nu door die
spelers worden getraind. Daar is een grote stimulans
en natuurlijk hoop je dat zo de talenten doorgroeien
naar het eerste team."
Marvin Sombroek belicht nog een ander - belangrijk -
aspect. "Zolang ze hier op zondagmorgen trainen
zullen ze op zaterdagavond laat geen bushuisjes in

diggelen gooien,"

Frank controleert technische vaardigheden

'Het is geweldig dat

deze jongeren op
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SPONSORNIEUWS

Gezellig eten bij Gonzales betekent
spekken

§xrmk.r-

cl u bkas

Gonzales gaat voor de clubspirÍt. Samen met
jullie, natuurlijk. Daarom nodigt Gonzales in

Doetinchem alle clubleden met aanhang uit voor
een gezellig avondje aan de barbecue. Want bij
Gonzales kunnen kleine en grote gezelschappen

een avond lang onbeperkt barbecuen voor een

vaste prijs van € 18,95 p.p. (exclusief drank en

desserts), op een speciale barbecue aan de eigen

tafel. Twee vliegen in één klap, want jullie
bezoek levert de club ook sponsorgeld op!

Ga voor een gezellige avond...
Wie ervoor kiest om een avondje Gonzales te

reserveren treft in het restaurant alle ingrediënten aan

die nodig zijn voor een gezellig avondje onvervalst

barbecuen, zoals verschillende soorten gemarineerd

vlees, gepofte aardappels, salades, sauzen, stokbrood

en kruidenboter. Barbecuen doen jullie, net als in de

tuin, zelf, Want elke tafel heeft zljn eigen barbecue

ingebouwd, een afzuigkap voor de luchtjes en een set

&THE TtD5'PÀN(ÀXtIIÉ§

splesen. le kunt zelf alles naar believen nemen aan de

vlees- en saladebar en de meest bonte spiesen

samenstellen. Ook is er soep en een aperitlefje

"Gonzales" vooraf. Al deze zaken zitten in de vaste

orijs. Dus wat let jullie: ga voor een gezellige avond en

steun daarmee de clubl

Of,..Pannenkoeken bakken met de kids...door de

kids!
l-let leukste kinderfeestje of familie-middagje beleef je

blj Gonzales: Voor € 6,- per persoon (excl. drank en

ijsje) wordt de tafelbarbecue omgetoverd in de

Gonzales Pancakery. De kinderen mogen zelf de

pannenkoeken bakken, zoveel als ze opkrijgen, samen

met de ouders. In welk ander restaurant mag dat?

#

.t,

-t.,-

i
I

IÉ{v

Genieten van speciale barbeque aan eigen tafel
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SPONSORNIEUWS

GONZALES: De mooiste pannenkoek maakt kans
op een gratis bezoek aan een amusementspark
naar keuzel

Nog leuker is het versieren met al het lekkers wat je

zo'n beetje kunt bedenken voor op de pannenkoek. De

mooiste pannenkoek maakt kans op een oratis bezoek

aan een amusementsDark naar keuze!

En via de site kunnen ook de leukste uitnodigingen

worden gemaakt voor het kinderfeest;e, worden

uitgeprint en zelfs online worden verstuurd.

En steun tegelijkertijd je club!

Ga gezellig eten bi; Gonzales in Doetinchem. Slechts

één persoon per gezelschap hoeft lid te zijn van de

club, dus neem gezellig je familie, vrienden of collega's

meel Jullie bezoek aan Gonzales brengt geld opl Als 3e

bi; Gonzales onder het mom van 'de clubactie' gaat

eten en dit bij het reserveren vermeldt, dan wordt

10% van jullie besteding terug gestoÍt in de clubkas

als sponsorgeld. Wil je meer weten over deze actie?

Neem de flyer met de spelregels mee of kijk op

www.gonzales. nl.

Gonzales in Doetinchem is ook uitermate geschikt

voor grote groepen, iedere dag van de week!

Gonzales is gevestigd aan de Korte Kapoeniestraat 14-

16. Bij Gonzales is reserveren wenselijk, zeker in

verband met deze clubaktie. Daarvoor heeft men het

centrale telefoonnummer 0900 - 43 93 55 44, met de

letterbetekenis "0900-Gezellig", in het leven geroepen

en kunnen jullie reserveren via internet bij

www.gonzales,nl. De reserveringsafdeling is elke dag

geopend vanaf 11:00 uur tot 21:00 uur.

Als je bij Gonzales onder

het mom van

'de clubactie'

gaat eten en dit bij het

reserveren vermeldt,

dan wordt 10o/o van de

besteding terug gestort

in de clubkas als

sponsorgeld

sllEld 2OOt
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RECREANTEN

Ma ria n ne
over recre

"Geef volleybalrecreanten een

zaal, een bal, een trainer en af

en toe een toernooitje en ze

zijn gelukkig." Dat is kort
samengevat de stelling van

Marianne Groothuis, die samen

met Marijke Menzo bij D.OoCo

STAP Orion de coördinatie
heeft van de recreantenlijn.

'Fanatiek, maar ook relaxed en een lolletje op z'n tijd'

Bi; de verenrgrng zijn al met al zo'n 120 leden actief in

het recreatief volleybal. Zij ziln verdeeld over vijftien

teams van elk zo'n 7 tot 8 spelers. Het grootste deel,

tien teams, is overigens afkomstig van Huevo, dat

inmiddels in zijn geheel in de DoOoCTSTAP Orion-

gelederen is opgenomen.

Zelf speelt Marianne al jaren in een van de vier mixed

teams. Daarnaast zij er nog vier herenteams en zes

damesteams actief.

De recreantenteams doen vrijwel zonder uitzondering

mee in de Nevobo Recreantencompetitie. Er worden

zo'r vier toernooien per seizoen gehouden. De mixed

:::-s spelen hun toernooi op de dinsdagavond in de

. e :-:€<sportzaal, de andere teams op maandag in de

nie-,',e :a:s:e'!hal in Terborg.
''Met de n e-.',e sporthal in Terborg zi;n we erg blij. Die

accommooat e z ei er w'erkeliJk prekfi;n uit," zegt

Ma ria nne.

F&NÀYX§K

Op zo'n toernooi-avond is gezelligheid troef. Wat niet

wil zeggen, dat er geen prestaties worden weggezet.

Marianne: "Het mag dan recreatief heten, maar het

gaat er bij ons fanatiek aan toe. Twee damesteams

spelen in poule A, de hoogst bereikbare trap, Twee

herenteams hebben;uist gewisseld: de een ging naar

de A, de andere degradeerde naar de B-poule.

Spanning is er genoeg, want eén puntje verschil maakt

al een promotie of degradatie uit."

De teams in de poule-A kunnen, als ze genoeg punten

verdiend hebben, doorgaan naar de districtskampioen-

schappen. En wie daar scoort kan zich nog landelijk

met andere recreanten meten.

VER.SCI-.' TI*L§í§ §T ZALT}I

De vijftien teams houden hun wekelijkse trainings-

avonden in zalen die over heel Doetinchem verspreid

zijn. Op de sporthal De Bongerd na, zijn dat allemaal

gymnastiekzalen. Nadeel van zo'n verspreid optreden

is natuurlijk de onderlinge band van de volleyballers

binnen de club. Zeker nu ook Huévo de gelederen

heeft versterkt, is dat een groot gemis. [r4arianne

Groothuis hoopt dan ook, dat het in de toekomst nog

eens komt van een eigen D.OoCTSTAP Orion-accom-

modatie. "Je ontmoet elkaar makkeli;ker, weet wat

anderen presteren en welke mensen ze nog nodig

hebben. Het samen spelen schept ook ideeën, waardoor

mensen zich nog beter gaan inzetten van de club."
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RECREANTEN

'Beide clubs ziln tot elkaar gekomen. Het is nu even inwerken
en daarna kunnen we nieuwe initiatieven ontplooien'

) : : -:gevoel kan volgens haar nog versterkt worden

3 s :et komt tot de aanschaf van sponsorshirQes.

Maar dat ligt qua prijs erg gevoelig. Als een sponsor

na twee ;aar vertrekt, doe 1e een duur shirfie niet

zomaar uit. Dus dan heb je een probleem. Tenzi; de

shirtjes gratis worden verstrekt uiteraard."

De beide coördinatoren hebben hun handen vol aan

het sturen van de recreantenliln. Problemen zi;n er als

vanzelfsprekend ook. Zo is het erg moeilijk om

voldoende trainers voor alle teams te kri;gen. Want

ieder team heeft natuurlilk het recht op een goede

begeleider.

Ook vindt Marianne, dat er onvoldoende mogeli;kheden

zi.1n voor beginnende volleyballers. "Ze worden niet

makkelijk in een bestaand team opgenomen, als ze

nog op het beginnersniveau zi;n. In feite zouden we

dus een team van nieuwelingen moeten vormen, die

door een trainer op gang worden geholpen. Helaas is

het heel moeilijk om dit voor elkaar te krijgen."

Over het geheel genomen is de instroom van recrean-

ten vanuit Huévo een jaartje longer, dan de doorge-

winterde DTOTCoSTAP Orion-recreanten. Komt Huévo

nauwelijks boven de 55 jaar uit, bij DoOoCoSTAP Orion

is 55 plus goed vertegenwoordigd. Met name in teams

die al ;aren met elkaar ballen.

Itlaast het aantrekken van jonge recreanten, kri;gt ook
^:: stimuleren van 50 plus-volley de aandacht. "De
',=, -:: anceert binnenkort het flex-volleybal voor

- - -.-.- ,',' j willen daar binnen )oQof o§lffp Qpi6n

'aa .'==: .:r meedOen."

.OLI 
E BO LL E NTO E RN,}{}3'

Marianne €- "'--_<e z ln op dit moment heel druk met

het organisere: , a- -et trad tionele 'Oliebollentoernooi'

op de laatste woenscag van het laar. Hieraan doen niet

alleen de recreatieve spelers mee, ook competitie-

spelers en de ;eugd A kan zich hiervoor inschri;ven.

"Weer een hele organisatie om op tJd rond te krijgen.

Maar het is alti;d wel heel erg gezellig zo op het einde

van het laar," zegt Marianne.

Zelf is Marianne Groothuis afkomstig uit de Huevo-

gelederen. Hoewel, het had twintig ;aar geleden ook

anders gekund: "lk ben desti.lds van Arnhem naar

Doetinchem verhuisd en zocht een club om te spelen.

Maar DoOoCoSTAP Orion was toen al een heel grote

club en ik was bang snel als een nummer op de bank

terecht te komen. Ik verwachtte bil het veel kleinere

Huevo direct goed aan de slag te kunnen. En toen we

ook nog in de Huet gingen wonen, was het pleit snel

beslist. "

Spilt van haar keuze toen heeft zij er nooit van gehad.

"Want tenslotte zijn beide clubs tot elkaar gekomen.

Het is nu even inwerken en daarna kunnen we nieuwe

initiatieven ontplooien. Ondertussen blijven we

enthousiaste recreatieve volleyballers: fanatiek zeker,

maar ook heel relaxed en een lolletle op z'n ti;d."

Een van de heren recreantenteams
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JAZZDANsGRoEP lÈrnuu

'Je moet die jonge
Je kunt niet om ze heen, om jazzdansgroep
Lèfamm uit Doetinchem, Tot nu toe waren bij de
thuiswedstrijden y61 poQoQoSTAP Orion jongens-
en meidengroepen van jazzdansschool Bertha
Huls present. Maar in het Europacupweekend
trad Lèfamm in de voetsporen van de andere
groepen. En daar blijft het niet bij.

Tussen de sets vult de dansgroep het veld met werve-
lende optredens. En probeert de aanhang van de

Doetinchemse heren tot nog meer geestdrift te bewe-
gen met een opzwepende Orion-yell.
"Ja, die Orion-yell. De gescandeerde letters O-R-l-O-N
passen goed op de muziek, en de clubnaam ineens
voluit gaat ook goed. Het zijn up-tempo-nummers",
zegt choreografe en artistiek leidster Britt Heinen over

de in clubshirt gebrachte show met grijswitte pompoe-

nen als handzaam attribuut. "Helaas hebben we nog

steeds geen passende muziek kunnen vinden voor een

DoOoCoSTAP Orion-yell, we komen er niet uit. Het

moet natuur ijk wel klinken."
Het zijn korte shows in de hal, die ook nog bemoeilijkt
lijken door op de achterlijn oefenende reserves van

een van de volleybalteams. "Maa1 daar hebben we

geen last van", zegt een lachende Britt Heinen. "Wat
we ingestudeerd hebben, komt tot zijn recht. Wel

komen we bij voorkeur in actie op de helft van de

tegenstander. Anders leiden we de DoOTCoSTAP Orion-
mannen teveel af."
Brenda van Lenthe (21, studente Nederlands in Utrecht
en zeven jaar bij Lèfamm) vindt het prima dat de

optredens kort zijn: "Anders houd .le de aandacht niet
vast. We zi.1n een intermezzo, het publiek komt
natuurlijk in de eerste plaats voor het volleybal."

l' ': .ummers in de smaak vallen hangt vaak af van

-: :::^^- ng van het publiek, zo ervaart Valentine
-:-- -- ..:' 19, studente;ournalistiek in Zwolle en

drie jaar bij Lèfamm): "Als je optreedt na een

gewonnen set van DoOTCTSTAP Orion klapt of stampt
het publiek intens op de muziek mee. Bi; verlies zie.1e

dat minder."
Suzanne Bruines vindt hun optreden in Rozengaarde
een leuke afwisseling met die in het theater. "Daar
neem je een rol in, hier ben je jezelf. Je hebt hier ook
meer contact met het publiek. ' De herinneringen aan

het Europacupweekend liggen nog vers in haar geheu-
gen. "Prachtig om zo vaak aan de bak te mogen", rea-
geert Suzanne (21, studente vri;eti;dsmanager in

Breda en vi;f jaar bi.l de Doetinchemse dansgroep).
"Alleen hadden we geen yell voor de buitenlandse
Ledil t5.

Eveline ter Maat (17, leerling Dansacademie in Arnhem,
drie .laar bij Lèfamm) vond het publiek de grote win-
naar bij het Europacupavontuur in Doetinchem.
"Wat waren de mensen enthousiastl Niet alleen bij

DoOoCoSTAP Orion, ook bi.l die andere ploegen. Het

was echt een feest. Onder die omstandigheden is het
leuk dansen."

De zestien meiden sterke dansgroep van Lèfamm
oefent gemiddeld zes uur per week. Het genre is

jazzballet en klassiek ballet. Lèfamm is opgericht door
Bertha Huls. De meiden zijn door haar opgeleid. De

groep is veelgevraagd. Zo waren ze begin december

actief in de Doetinchemse Hartshow, met prominenten
als kamerlid Agnes Kant, de nieuwe commissaris van

de koningin Clemens Cornielje en de nieuwe De

Graafschaptrainer Jan de Jonge. Dansen heeft van

kindsbeen af zoveel tijd in beslag genomen dat er voor
andere sporten geen of nauwelijks tijd is overgebleven.
Britt Heinen (28, die zes jaar bij Lefamm actief is): "Je

moet ook oppassen voor overbelasting, bij veel andere

sporten heb je zo blessures."

LEFAMM: In clubshirt gebrachte wervelende show

Leuke afwisseling met optredens in het theater
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Orion §xpres

''7

'6 L'í &,,j



BESTUUR

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuurslid:

Penningmeester:
Secretaris:

Directeur:

Hans Meijer
Telefoon 0374-340948
Email : hans50-meijer@hotmail.com
Joke Emaus
Telefoon 0314-34 53 63

Email : info@web-orion.nl
Jos Pasman
Te|.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 l5 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.nl

Ed lansen Venneboer

lan Dekker

los Tiemessen

Bestuurslid:

Bestuurslid:

Commissieleden:

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

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter: Theo Vriezen

JEUGDCOMMISSIE

Lijncoördinator CIRCU LATIE- EN MINIVOLLEYBAL
Kim WolswijkJeugd tot 12 jaarr

Sikkeldreef 72O, 7A06

Te|.0314-365536

KX Doetinchem

ki mwolswijk@ hotmai l. com

Lijncoördinator MEISJES C: Aukje Vollema

Wilhelminastraat 109, 7001 GV Doetinchem

Te1.0314-343969

LijncoördinatorMEISJESB: vacature

aanspreekpunt Jorinca Simmelink

Garonnedal 13,7007 HM Doetinchem

TeI.0314-364605

sim 100@chello. nl

Lijncoördinator MEISJES A: Diny Nas

Bieslookveld 66

rel. O3t4-323975

dinynas@chello. nl

Lijncoördinator JONGENS: Lidy Jansen

Thomas a Kempisstraat 36, 7009 KT Doetinchem

Tel.0314-345745
jansenx4@ wa nadoo, n l

Secretariaat: Jorinca Simmelink

Garonnedar t3,70A7 -v Dcet r:'err
Te|.0314-364605

sim 100@chello. nl

JC-lid:
Vlierbes 13

Te1.0314-334501

anslammers@ hetnet. nl

Ans Lammers

Voorzitter: Rob Buiting

Uylenbroeklaan 49, 7006 PM Doetinchem

TeI.0314-366103

rob. buiting@mail. ing. nl

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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