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06 Vriendenclub
Dames 1 slaat aan
Dames 1 van D.O.C.STAP Orion
heeÍt een Vriendenclub.
Met hun bijdragen zorgen de
vrienden voor zekerheden in
moeilijke tijden.

Wincantontournooi
Het Wincantontoernooi, dat
D.O C.STAP Orion voor de tiende
keer organiseerde, was sterk bezet
en had het karakter van een reunie.

De vrijwilliger
ln de serie'De Vrijwilliger'
staat ditmaal Hennie van Haarlem
centraa l.

Dames 2 kweekvijver Dames 1

Dames 2 van D.O.C.STAP Orion,
met Hunting Assurantiën als
teamsponsor, legt dit seizoen het
accent op de opleiding.

Dames 1

Voorlopige teamfoto.

Orion Business Sociëteit
Op de laatste Business Sociëteit-
avond van het seizoen 2005-2006
zorgden Toon en Erna Gasseling
voor een puike bedrijfspresentatie
in Resto Gasseling.

Heren 1 compleet en fit
Henk Hansma trof bij de start
van de voorbereiding van het
nieuwe seizoen bij de mannen van
D.O.C. STAP Orion een complete
en Íitte selectie aan.

Plantina Volleybalschool
D.O.C.STAP Orion organiseert voor
talenten ook dit seizoen weer de
Plantina Volleybalschool.

31 Europacup-avontuur
Groot internationale evenement
van vrijdag 'l 5 tot en met zondag
17 december in sporthal
Rozengaarde.

33 Grote Club Actie 2006
De jaarlijkse landelijke Grote Club
Actie is weer in volle gang.

35 Jeugdkamp bij Markant
Myrthe, Merijn en Fieke de Ruijter
en Merel Spikker bllkken
enthousiast terug.

37 Startavond Jeugd
Het nieuwe seizoen voor de A, B

en C-jeugd van D.O.C'STAP Orion
is vlot van start gegaan.

De volgende Orion Expres verschíjnt
eind oktober. Kopij inleveren vóór
10 oktober.
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Zweetd ru ppels
De snikhete zomer, vol bloed, zweet en tranen om het
met André Hazes te zeggen, behoort weer tot het
verleden. Een nieuw volleybalseizoen staat voor de deur
De trainingen werden hervat. De eerste zweetdruppels
sieren inmiddels de vloer van de sporthal/spelzaal en de
aangekomen pondjes worden eraf gewerkt.
Het belooft een seizoen met hoogtepunten te worden.

De teams van D.O.C.SïAP Orion hebben de eerste beker-
en competitiewedstrijden achter de rug als het
eredivisieseizoen van start gaat met de traditionele
Super Cup. Sporthal Rozengaarde is zondag 8 oktober
het decor voor de wedstrijden tussen de landskam-
pioenen en bekerwinnaars. De volleyballiefhebbers
krijgen met HCCneVMartinus (dames) en ORTEC
Rotterdam.Nesselande (heren) bijna de gehele
Nederlandse selectie voorgeschoteld.
Een betere ouverture van het seizoen kan D.O.C SïAp
Orion zich in eigen huis niet wensen.

Op 15, 16 en 17 december heeft D O.C.STAP de tweede
ronde om de Europese Top Teams Cup 2006-2007 naar
Doetinchem gehaald. Opnieuw een happening in de
Doetinchemse volleybalarena om met volle teugen van
te genieten. Op beide evenementen wordt in deze
eerste Orion Expres van het nieuwe seizoen kort
ingegaan. Verder is er ondermeer een artikel over de
nieuwe Vriendenclub van Dames 1. Dames 2, de
kweekvijver van het vlaggenschip, stelt zich wat
uitgebreider voor. De vaste rubriek De Vrijwilliger heeft
in Hennie van Haarlem een gewillig 'slachtoffer,
gevonden.
Daarnaast is er aandacht voor de Grote Clubactie, het
volleybalkamp van de jeugd en de openingsdag van de
tuBlC/-jeugd.

Kortom. een nummer met een veelheid aan
onderwerpen. Een nummer dat de redactie
weer de nodige zweetdruppeltjes kostte. De huidige
redactie, dit seizoen voor het laatste.jaar actief, werkt
gelukkig nog steeds met veel plezier aan elke nieuwe
uitgave, maar roept nogmaals gegadigden op om dit
seizoen alvast mee te draaien om daarna het roer met
ingang van 2007-2008 over te nemen.
Leden, bestook de redactie met artikelen en ideeën.
Voor nu, veel leesgenot met dit eerste nummer en laat
van je horenl

Redactie
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Het nieuwe seizoen
lk hoop dat jullie allemaal een prima vakantie
hebben gehad. Dan is het goed om weer te
beginnen met: school, werk en volleybal.

Op het moment dat ik mijn bijdrage als voorzitter
van D.O.C.STAP Orion voor de Orion Expres aanle-
ver; kan de vereniging nog niet terecht in het
nieuwe gebouw van het Metzo. Zodra daar wel
getraind kan worden zit D.O.C.STAP Orion als ver-
eniging meer geconcentreerd en kunnen we ook
werken aan het clubgevoel.

Clubgevoel heb je nodig om bij elkaar te horen en
gemeenschappelijke doelen na te streven.
Het gevoel datje één club bent, ontstaat ook door
gezamenlijke activiteiten zoals het jeugdkamp.
De oudere jeugd is op out-door kamp geweest en
dat was fantastisch. Zie het verslag verderop in de
Orion Expres.
Maar gezamenlijke activiteiten kunnen tevens
bestaan uit het draaien van de zaaldienst en het
aanmoedigen van andere teams. Ook de heren en
dames 1 reken op jullie ondersteuning.

De ledenvergadering heeft in juni ingestemd met
het aa nstel len van een veren ig i ngs-ondersteuner,
zodat we kunnen werken aan een nog betere
interne organisatie. Een goede organisatie schept
de voorwaarden om beter te presteren en dat is
belangrijk voor een ambitieuze volleybalvereniging
díe D.O.C.STAP Orion wil zijn. Het nastreven van
goede prestaties is natuurlijk niet voorbehouden
aan de hoogste teams maar iedereen kan op zijn of
haar eigen niveau het beste uit zichzelf halen en
daar veel plezier aan beleven.
Dat wens ik iedereen toe voor de komende
competitie.

Hans Meijer
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Vriendenclub
Dames 1 van D O C STAP Orion krijgt een

Vriendenclub. Met hun bildragen zorgen de vrienden
voor zekerheden in moeililke tijden.

Vaste inkomsten staan op de tocht De club wil dat
Dames 1 zo optimaal moge ijk presteert in de

competitie en plaatsing voor de B-ieague afdwingt.
Wie de dames wil heipen wordt vlend of vriendin

voo. 50 euro per seizoen.

"lk denk dat we hier hartstikke blij mee moeten zijn ",
reageerde libero Lotte Krabben spontaan toen René
Wiggers begin augustus het startsein gaÍ voor de
oprichting van de Vriendenclub in het karakteristieke
houten huis van manager Henk Bazen aan de Prins
Alexa nderstraat.

René, ruim veertig jaar bij Oríon actief, gaf die avond
een voorbeeld van wat dankzij de financiële steun
van deVriendenclub mogelijk is.

"Stel dat er een oefentoernooi in Belgiè wordt
gehouden. Dan betalen we dat uit de vriendenpot.
Maar ook andere zaken als shirtsponsoring en een
consumptie na een gewonnen verre uitwedstrijd
komen in aanmerking."

Een steuntje in de rug is voor de overwegend jeug-
dige selectie onontbeerlijk door teruglopende spon-
sorinkomsten, hogere huurlasten (met als gevolg een
contributieverhoging) en het feit dat veel speelsters
weinig tot geen inkomen hebben omdat ze studeren.
Veertien dagen na de oprichting van de Vriendenclub
bleek al de helft van de minimaal gewenste 150 vrien-
den en vriendinnen binnen. Als het magische getal
van 150 leden van de Vriendenclub wordt bereikt,
betekent dat het lieve sommetje van € 7.500 voor
Dames 1. Tel uit je winst!

Rene, die het idee bedacht, en de andere redactiele-
den van de Orion Expres gaven het goede voorbeeld
door als eerste lid te worden. Vervolgens bewerkten
zij hun eigen vrienden- en kennissenkring. Daaronder
natuurlijk heel wat aanhang uit de D O.C.STAP Orion-
gelederen en liefhebbers uit het zakenleven, vari-
ërend van de plaatselijke horeca tot de kapsalon. De
D O.C STAP Orion-dames lieten zich zelf niet onbe-
tuigd en wisten inmiddels dik dertiq vrienden en
vriendinnen voor hun club te winnen.

Voort-wat-hoort-wat. De vrienden krijgen voor hun
steun uiteraard wat terug. Toegang tot de thuiswed-
strijden van Dames 1, een d ig itaa I verslag van de wed-
strijden, actuele inÍo over Dames l, twee informele bij-
eenkomsten met de speelsters per seizoen.

t:'::{

Bovendien kunnen de vrienden gebruik maken van
de korting met de D.O.C STAP Orion-tankpas. ter-
wijl ze zowel het hoogste damesteam als de hele
vereniging kunnen steunen door het kopen van
Plantina Vitamines en te gaan eten bij Gonzales
Barbecue Restaurants.

De vrienden ontvangen bij het bezoeken van elke
thuiswedstrijd een gratis mini-expres met actuele
informatie. Op termijn is het de bedoeling dat de
vrienden en vriendinnen van Dames 'l hun naam
terug zien op een bord in sporthal Rozengaarde.

Om de organisatie van de Vriendenclub in goede
banen te leiden is een commissie gevormd die
bestaat uit Loekie Raterink, Jan Bosma, Dick Visser,
Rob Lureman en initiatief nemer René Wiggers.

ORION EXPRES
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René Wiggers (rechts) geeft uitleg over de actie
Vriendenclub. Dochter Brechtje lacht in haar vuistje,
omdat zij inmiddels al elf vrienden heeft weten te
strikken. Links manager Henk Bazen weet wat hem
te wachten staat.

De van Longa 2 overgekomen Jet Jansen is van plan
ruggespraakte houden met haar ouders om te kijken
wie er voor haar karretje te spannen zijn. lnge
Strijbosch hikte even tegen het 'magische'tiental aan,
omdat ze wel veel vrienden heeft, maar van de arme
tak. "Toch wil ook ik iets laten zien en ik zal mijn bij-
drage leveren. " §

Wiggers is blij met het enthousiaste onthaal van z'n
plan bij bestuur en management van D.O'C.STAP

Orion. "Het kostte weinig moeite om ze te overtui-
gen. " De speelsters reageerden niet minder enthousi-
ast. "lk heb genoeg vrienden". aldus de zelfverze-
kerde BrechtjeWiggers, "een glimlach doetvaakwon-
deren. " Dat bleek, Brechtje heeft inmiddels al dertien
vrienden en vriendinnen weten te strikken.

Spelverdeelster en studente Henny Visscher was vin-
dingrijk en wilde zelfs twee studenten als één vriend
aanmelden.
Laura B loem zag zich voor de taak gesteld de hele vol-
leybalfamilie Bloem binnen te halen. Nieuwkomer
Florieke Eggermont (ex-Switch) zal de vrienden in
'den vreemde' moeten zoeken. "Met een beetje
geluk lukt dat."

V.l.n.r. Laura Bloem, Florieke Eggermont, Lotte Krabben, Hennie Visse4 lnge Strijbosch en let Jansen
reagee rde n zee r e nthousi ast.

Peter Frequin
(chef
eindredactie
van de
Gelderlander)
is door
Brechtje
Wiggers
over de streep
getrokken
en betaalt
de 50 euro.
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Naam

enwordt lid
van de
Vriendenclub
Dames 1

D.O.C.STAP

De Vriendenclub Dames 1 D O C STAP Orion stelt
zich tot doel Dames 1 meer mogelijkheden te
verschafÍen in de Eerste Divisie en plaatsing
voor de B-league.

Het team D O C STAP Orion Dames 1, met als coach Bob
van der Pol, wordt het komende seizoen gevormd door:

1 Brechtje Wiggers, Florieke Eggermont, Hennie Visser,
Inge Strijbosch, Jet Jansen, Laura Bloem, Laure Obelink,

.- Lotte Krabben, Sandra Duinkerken en

Adres

PCA//oon p laats

Contactpersoon

E-mail adres
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Door een bijdrage van 50 euro aan
De Vriendenclub Dames 1 D O C STAP Orion verschaft
u Dames 1 meer mogelijkheden in de Eerste Divisie en

mogelijk plaatsing voor de B-league.

Wat kunnen de vrienden verwachten:

O Toegang tot de wedstrijden
O Wedstrijdverslag I

O Actuele info dames 1 d
O Mini-expres I

O Bordvermelding
Informeel treffe n 2x per seizoen
O Afsl u itende seizoen-activiteit

O Korting met Tankpas Orion
O Korting Plantina Vitamines

O Korting Gonzales

Barbecue Restaurants

o

Commissieleden Vriendenclub Dames 'l D.O.C.STAP Orion:
Loekie Raterink, Jan Bosma, Rob Lureman, Dick Visser en René Wiggers

UW BETAALBEWIJS

(HANDTEKENING CONTACTPERSOON D O C STAP ORION)

Aanmelden bij
speelsters Dames 1 ,

begeleid ing en
com m issieleden.

ORION EXPRES
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Het Wincantontoernooi, dat D.O.C.STAp Orion voor de
was sterk bezet en had het karakter van een reunie.

trende keer organiseerde,

Y/inca ntontoernooi

D.O.C.STAP Orion kwam in het eredivisiegeweld. als
eerste divisionist, met de vooral jeugdile selectie
redelijk positief voor de dag. Weliswaàr werden de
drie gespeelde wedstrijden verloren, maar trai-
ner/coach Bob van de pol zag naast grote wisselvallig_
heden voldoende aanknopingspunien voor verbete_
ring.

"Juist tegen de eredivisieteams Stamsovoco (Soest)
en Dros/Alterno (Apeldoorn) speelden we onze
betere wedstrijden. Maartegen VC King Software (Ca_
pelle a/d lJssel) stelden we teleur. MÉschien lag er
teveel druk op het team, omdat ik beslist de eerste set
wilde winnen. Cappelle is immers op 30 september
onze eerste tegenstander in de competitie en dan
gaat het ook nog om een uitwedstrijd. We speelden in
de sterkste opstelling, maar konden het in de slotfase
van die eerste set n iet bolwerken. Het werd 22_25."

sterk bezet
De teams, nog maar amper aan het trainen, Iieten in de gezellig volgepakte sporthal Rozengaarde
soms aardige staaltles topvolleybal zien Smaakmaker was het Belgische Asterix Kreldrecht
dat andermaal bewees zowel in België als op Europees niveau een woordle mee te willen spreken.

De duelsvan D.O.C.STAPOrion leverden
de volgende uitslag op:

StamSovoco - D.O.C.STAp Orion Z_O
(25-16,26-24)
D.O'C.STAP Orion - VC King Software Capelle O_2
(22-2s,18-2s)
D.O.C.STAP Orion - Dros/Alterno O_2
(22-2s,18-25).

Wincanton
nieuwe evenement-sponsor

V.l.n.r.

Florieke
Eggermont,

Laura Bloem,
en Jet Jansen.

Bob van de pol:
"Dit drietal en
Laure Obelink

(onder) moeten
dit seizoen

doorgroeien en
doorbreken."

Fotografie:
Kees Jansen

Bob van de Pol, die Marinus Wouterse na vele jaren
aflost, moet aan een nieuw team gaan bouwen en
daarbij de jeugdige Laura BloeÀ (16), Florieke
Eggermont (1 7) en Jet Jansen (l g) inpassen. ,,Dat drie_
tal en Laure Obelink (Íg) moeten dit seizoen door_
groeien en doorbreken. We zijn veel ervaring kwijt
geraakt, de basis met de huidige negen speeÉters is
smal. Daarom hoop ik dat Hilde ,"n à"r. Linden voor
het team behouden blijft.,,

Hilde wil gezondheidswetenschappen studeren,
maar weet op dit moment nog niet of zij die studie
daadwerkelijk kan beginnen. ,,Voor haar Àoop ik dat
het lukt, voor het team hoop ik van niet,,, zegt de trai_
nerkoach lachend.

Van de Pol verwacht voor de Oriondames een zwaar
seizoen. "Het wordt nog een hele klus om in de
bovenste helft te eindigen.,, VC King Software Capel_
le, Taurus en Summa peelpush zijn voor hem de favo_
rieten. "Tegen deze drie ploegen moeten we meteen
beginnen. Als we verliezen, hoop ik niet dat het drie
keer4-0 wordt. Dan krijg je een mentale knauw.,,

Wincanton Trans European (Nederland) b.v. heeft
zich als toernooisponsor verbonden aan het tweede
lustrumtoernooi dat het eerste damesteam van
D.O.C. STAP Orion zaterdag 2 september in sporthal
Rozengaarde organiseerde als voorbereiding op het
nieuwe seizoen.
Wincanton, met een vestiging aan de lmmenhorst in
's-Heerenberg, telt in Nederland 220 medewerkers.
De multinational op transportgebied heeft een Euro_
pees netwerk met 360 eigen vestigingen waar in
totaal 24.000 werknemers actief zijn.
Het bedrijf verzorgt dagelijkse diensten door West_
en Centraal-Europa. Lucht_ en zeevracht, distributie
door de Benelux en douanefaciliteiten zijn belang_
rijke activiteiten van Wincanton. §

Wincanton Trans European (Nederland) b.v.
De lmmenhorsl 3, 7 041 KE,,s-Heerenberg
P.O. Box 99 - 7040AB's-Heerenberg
Telefoon 03't4-679601
Fax0314-679697
info@wincanton.nl
www.wincanton.co.uk
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De sponsorcommissie wil in de tweede uitgave
van de Orion Expres alle oude en nieuwe
teamsponsors in de juiste samenstelling
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ledere aa nvoerster/aanvoerder moet daarvoor
zo spoedig mogelijk, uiterlijk 3O september,
een afspraak hebben gemaakt met
Maarten Kuiper.
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Maarten J.W.Kuiper Email: chums@hetnet.nl
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ln de serie 'De Vrijwilliger' staat ditmaal Hennie van

Haarlem centraal. De 47-jarige Doetinchemmer is

sinds 1969 lid van D.O.C.STAP Orion.

daar doe je
het allemaal voor"
Het bestuurslid is zojuist begonnen aan zijn

35ste seizoen als actief volleyballer.

Samen met echtgenote Rensje die de

ledenadministratie van D.O.C.STAP Orion beheert,
zoon Daan en dochter Mar.1oliln, beleeft hil na al die
jaren nog steeds veel plezier aan het volleybal.

De vakantie is bijna achter de rug, Hennie geniet in
zijn laatste vrije week na van de trip van negen dagen
naar Zweden. Hij was daar met Rensje getuige van het
oÍficiële debuutvan Daan in hetteam van Jeugd Oran-
je. Daan pakte als tweede spelverdeler zijn speeltijd
en eindigde met de nationale formatie tussen de
sterkste Europese Ianden op de vierde plaats.
"Hij kon daar lekker ervaring opdoen en zich met het
team voorbereiden op de voorronde van het Euro-
pees kampioenschap begin volgend jaar in Turkije.
Dat wordt daar erg zwaar voor ze", zegt Hennie ter-
wijl hij zich met zijn gezin naar de achtertuin van de
woning in de Einthovenlaan begeeft. Daar worden
foto's gemaakt voor het artikel dat in de Orion Expres
versch ijnt.
"Daan is van Arvevo in Arnhem overgestapt naar
Longa in Lichtenvoorde", meldt de meestal niet als
een spraakwaterval overkomendevaderVan Haarlem
over zijn oudste als de fotosessie achter de rug is. Een

trotse vader dus. "Hij blijft tweede divisie spelen,
maar Longa heeft het team verjongd met veel spelers
uit de regio. Er is ook meer samenwerking tussen de
clubs uit de buurt tot stand gekomen, zodat de jong-
ens met meer aanleg nu bij elkaar in een team spelen.
Daan gaat bij D O.C.STAPOrion tevens alstweede spel-
verdeler twee keer in de week meetrainen met de ere-
divisieselectie. Frank Denkers traint nog drie keer en
als hij er niet is fungeert Daan onder Roland Radema-
ker als spelverdeler."
Tegelijk let vader Hennie er samen met moeder Rensje
op dat de schoolse activiteiten van Daan en Marjolijn
goed sa mengaan met de tijd die zij in het volleyba I ste-
ken. "Daan staat in het nieuwe schooljaar voor het
eindexamen VWO en Marjolijn zit in VWO 4. Zij speelt
in Dames 7 als spelverdeelster. lk zelÍ? lk ben in Heren
2 ook spelverdeler. Dat komt omdat ik niet een van de
langste ben en dan ging je in het verleden spelverde-
len." En lachend: "Jawel, Daan is 1.96 meter. Maar hij
is dan ook een moderne spelverdeler."

J
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Als speler maakte Hennie bij D.O.C.STAP Orion de
meeste uren in de eerste klasse, met al dan niet
gedwongen uitstapjes naar de tweede klasse of pro-
motieklasse. "De laatste twee jaar zijn we telkens
kampioen geworden en nu spelen we weer op ons
oude niveau in de eerste klasse. Vier man in ons team
zijn vijftigplussers, ik hoor bij de jongeren."
Dat is niet het geval op bestuurlijk niveau, waar hij in
vele jaren menigeen zag komen en gaan. Als een sta-
biele factor mag Hennie in die kringen nu wel een
echte senior worden genoemd. "lk kwam er voor het
eerst bij rond 1980. lk was net klaar met de studie
HEAO en ging werken bij de Íirma Kramp in Varsse-

veld. Daar ben ik financieel controller, zeg maar
hoofdboekhouding, geworden."
Dat hij al erg lang bij Orion werkzaam is als bestuur-
der, blijkt wel uit zijn uitspraak dat hij nog heeft 'ge-
diend onder' Roel Booij. "Eerst deed ik de districtslijn
en later had ik te maken met de organisatie van de
Europacupwedstrijden. Dat was in de tijd dat de
dames in Denemarken in Helsingor speelden. Je zette
de draaiboeken op en zorgde voor de mensen die het
allemaal uitvoerden. lk meen dat ik, behalve de peri-
ode dat de huidige wethouder Koos Kuiper voorzitter
was, in zo ongeveer alle besturen zitting heb gehad.
ln ieder geval ben ik penningmeester geworden in de
periode dat Frans Jaspers voorzitter was en daarna
Wim Slager. Toen werd ook de eerste stichting opge-
richt die er speciaal was voor de top. lk herinner me
dat we dat besluit toen snel door de ledenvergade-
ring hebben gejast. Het probleem was echter dat er
op een gegeven moment vrijwel geen bestuursleden
meer over waren. De stichting verdween weer en ik
was zo'n beetje alleen over met Wiebe van de 5luis. "
Het was een pittige periode voor de introverte Hen-
nie. "Het was altijd schrapen, soms was er gewoon
geen geld om rekeningen te betalen. Wiebe en ik heb-
ben altijd geprobeerd om de vereniging overeind te
houden. Er was te weinig kader en de tweede stich-
ting ging failliet mede omdat de banden met de vere-
niging te sterk waren. Er was toen een heel convenant
om de verhouding vereniging-stichting te markeren,
terwijl dat momenteel veel gemakkelijker is gere-
geld."
Hennie kreeg er in 1991 genoeg van en stapte (naar
later bleek tijdelijk) uit het bestuursvak van orion,
maar hij bleef wel volleyballen. "Er gebeurde toen
vooral op Íinancieel gebied zoveel bij de vereniging.
Bovendien was mijn vrouw in verwachting en belang-
rijk was ook de nieuwe studie (hoger financieel en
administratief management) die ik ging volgen."
Al die tijd was hij het jongste bestuurslid geweest dat
onder alle omstandigheden redelijk rustig bleef.
"Ooktoen de eerste sponsoren zich gingen bezighou-
den met het beleid. Maar nu ik na al die jaren veel
meer ervaring heb opgedaan, trek ik wel vaker m'n
mond open."
Toen zoon Daan rond 1998 ging volleyballen en trai-
ner Arend Hordijk van het betreffende jeugdteam
een tweede trainer nodig had, sprong Hennie - die in
het verleden ook vele jaren scheidsrechter was er
toch maar weer in. "Als speler zag je de Íinanciële
ellende binnen de club langzaamaan groter worden.
Bas Bloem, Jos Pasman, Maarten Brinkhof en ik
sprongen er als team in. Het eerste wat gebeurde was
op f ifty-f ifty basis het herentopteam en de rest van de
club uiteenhalen, ln 2001 ben ik met Bas Bloem, Jos
Pasman, Jos Tiemessen en George de Jong in een inte-
rimbestuur gestapt. Zo zat je er weer middenin.

Het was de enige manier om de boel te redden. We
hadden het ook failliet kunnen laten gaan, maar dan
was je waarschijnlijk de plaats in de eredivisiecompe-
titie kwijtgeraakt."
Hennie werd in het nieuwe clubbestuur onder leiding
van Wim Dieleman belast met de 'competitielijn' en
de samenwerking met Huévo'85, de Doetinchemse
volleybalclub van de overkant van de Oude lJssel.

"Door goed overleg kwamen twee culturen bij elkaar.
Zij brachten veel jeugd in, we wisten dat we elkaar
nodig hadden. De inbreng van technische mensen als
Hanneke Bloem, Karel Mollevanger en Marcel Laan

was belangrijk."

De afgelopen tijd vroeg de nieuwe zaalindeling de
nodige aandacht van Hennie van Haarlem die als
bestuurslid met zeven 'aandachtsvelden' verreweg de
meeste portefeuilles beheert. Hij is tevreden dat er
een verenigingsondersteuner komt. "lemand die op
de meest vreemde tijden aanwezig is om zaken rond
de sportzalen, ballen en kleding regelt. Dat is belang-
rijk voor de voortgang binnen de vereniging."
Blij is hij ook met de nieuwe kledinglijn. "Er was een
grote wildgroei ontstaan waardoor de club naar bui-
ten toe onherkenbaar was geworden. Het ene team
speelde in pimpelpaarse outfit, de ander weer in een
andere kleur. Nu zijn de clubkleuren oran-
jeldonkerblauw terug met de laatste als hoofdkleur.
En we spelen niet in slobbertruien, maar in kwaliteits-
shirts. Er was weerstand, vooral uit de jeugdteams die
geen sponsor hebben en zelf 50 tot 60 euro voor een
shirtje en broekje neertellen. Dat is dan wel voor drie
seizoenen. Voor andere jeugdteams proberen we via
de ouders sponsors te vinden. De recreanten betalen
wat minder, daar is herenkledingzaak Adam de spon-
sor. "
Zo praat Hennie nog een tijdje door over zijn activitei-
ten bij D.O.C.STAP Orion. Hij rept over een van de wen-
sen van het bestuur van de vereniging D.O.C.STAP

Orion en de stichting Topvolleybal Orion om in drie
jaar een eigen (top)sporthal te hebben. "Twee eer-
dere pogingen zijn in het verleden gestrand op de
invulling van de zaaluren overdag en de positie die de
gemeente innam."
Aan een ding heeft hij al die jaren bij D.O.C.STAP

Orion nooit concessies gedaan. "Dat is het zelf volley-
ballen omdat dat voor mij voorop staat. Dat heb ik
altijd overeind gehouden, want daar doe je het toch
allemaalvoor." §

De familie
Van Haarlem:
v.l.n.r. dochter
Marjolijn,
Hennie,
zoon Daan
en Rensje.
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Dames 2
kweekvijver voor Dames 1

Dames 2 van D O.C.STAP Orion,
met Hunting Assurantiën BV als teamsponsor, legt dit seizoen het

accent op de opleid ng.

Het team, dat in de promotieklasse uitkomt, bestaat
uit een mix van ervaren speelsters en jong talent. De

ervaring moet ervoor zorgen dat de jeugd niet
teveel onder druk komt te staan, waardoor de
talentjes zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Doel
is uiteindelijk het vlaggenschip van de vereniging te
versterken met nieuwe speelsters.

"Vorig seizoen hadden we een nog jonger team
dan nu", vertelt trainer/coach Marcel Laan. "Drie
weken voor het einde van de competitie stonden
we nog tweede, maar door het verlies van twee
belangrijke wedstrijden konden we promotie naar
de derde divisie vergeten. Achteraf is dat niet zo
erg. We kunnen nu alle aandacht besteden aan de
opleiding. Natuurlijk willen we in de promotieklasse
blijven en zo hoog mogelijk eindigen, maar anders
dan vorig jaar is promotie geen doel op zich."

lll*+l[+g
Plantsoenstraat 73 700'1 AB Doetinchem
Te . (0314) 32647a Fax (0314) 33 36 55

www.huntingverzekeringen.nl . inÍo@huntingverzekeringen.nl

Dames 2 van D O.C.STAP Orion is daardoor de
kweekvijver van jong talent voor Dames 1 gewor-
den. Het eerste team, dat afgelopen seizoen
enkele vaste krachten zag vertrekken, moet min-
der afhankelijk worden van het aantrekken van
speelsters van buiten D O C STAP Orion.

Het huidige tweede team telt nog maar vier mei-
den van het team van vorig seizoen. Zes van de
tien vaste speelsters zijn jonger dan achttien jaar,

drie van die zes zijn pas vijÍtien. Bij de trainingen
doen ook talentjes uit andere teams mee om erva-
ring op te doen, onder wie twee veertienjarigen
van Dames 7. Van de selectie behoren er vier tot de
Plantina-volleyba lschool.

Drie ervaren twintigplussers zijn aan de selectie
toegevoegd. Ze hebben alle drie een Huevo-
achtergrond en speelden vorig seizoen in Dames 4.

ln het tweede team ligt ook een stukje begeleiding
voor het drietal weggelegd. "We hopen met onze
ervaring de jonge meiden over dode punten in de
wedstrijd heen te helpen", zegt passer-loopster
Annet Prummel (26), "als het tegenzit moeten ze

op ons terug kunnen vallen."
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Achte rste rii v. l. n. r. :

trai nerlcoach Marcel Laan,

Annet Prummel, Kirsten BerenPas,

M a rl i es Ne ii e m e i sl a nd,

fysi othe ra p e utl 2e tra i ner M a rti n M oo ns,

coördinatorl2e trainer Karel Mollevanger.
M iddelste rij v. l. n. r. :

Heleen de Bruin, Puck Berenbroek,
N o o rtj e' 

" " T,i; li li i "' i !;Voorste rij v.l.n.r.:

Sandra Duinkerken, Chantal Thuys.

" Er wordt door alle speelsters minimaal twee keer
per week getraind". aldus Marcel Laan. "Voor de

talentjes is er de mogelijkheid voor een derde trai-
ning. Oí er wordt stage gelopen bij een ander
team."

Hoe snel de ontwikkeling van sommige speelsters

kan gaan, bewijst Sandra Duinkerken (passer-

loopster), die inmiddels volop meetraint met Dames
'l . Sandra speelde eerder voor Flash Veendam. Ze

kwam bij D O.C.STAP Orion terecht toen ze met
haar ouders mee verhuisde naar de Achterhoek.

Het huidige Dames 2 barst van het talent. Dat blijkt
wel, want zes speelsters deden afgelopen zomer
mee aan de FISEC-spelen in Kecskemet in Hongarije.
Ze waren daar als leerling van het Rietveld Lyceum.

De scholengemeenschap is líd van de Stichting lnter-
nationale Schoolsport die op haar beurt is aangeslo-
ten bij de FISEC-spelen. Het gaat daarbij om verschil-
lende takken van sport voor leerlingen tot en met

zeventien jaar.

Het voor Nederland deelnemende volleybalteam,
dat een zilveren plak behaalde, bestond geheel uit
speelsters van D'O C'STAP Orion. Deze Rietveld-
Ieerlingen spelen in het eerste, tweede, zevende en

achtste team van D.O C'STAP Orion. ".,r,

Een andere taak is volgens libero Heleen de Bruin
(24) en diagonaal Marlies Neijemeisland (21) het ver-

gemakkelijken van de communicatie tussen een

mannelijke trainer en de jonge meiden in het team.

Behalve uit Annet, Heleen en Marlies bestaat Dames

2 uit: Noortje Hartman (1 5), Sandra Duinkerken (15),

Dominique van Aken (15), Anke Bloem (17), Chantal
Thuys (16), Puck Berenbroek (16) en Kirsten Beren-

pas (19). De twee veertienjarige talentjes die meet-

rainen zijn Anne van der Riet en Maureen Ros.

Coördinator/ tweede trainer is Karel Mollevanger en

a ls Íysiothe ra peut/tweede tra i ner assisteert Ma rti n

Moons.

Puck
Berenbroek
(links) en

Noortje Hartman
samen met
hun opa,
teamsponsor
)an Hunting van

Hunting
Assurantiën.
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De drie
oudgedienden,

allen met een

Huévo-verleden:
Annet Prummel,
Heleen de Bruin

en Marlies
Neijemeisland.
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Dames 1

D.O.C.SïAP Orion
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Lengte
Positie

1,73 m
Libero

1 Jet Jansen
Leeftijd l8 jaar
Lengte 1,78 m
Positie Passer-loper
Vorigeclub Vollverijs,

Sourcy Volleybalschool,
Plantina-Longa 2

2 Laura Bloem
Leefrijd 16 jaar
Lengte 1,78 m

Passer-loper
Vorige club D.O.C.STAP Orion

3 Laure Obelink
LeeÍtijd 18 jaar
Lengte 1,84 m
Positie Midden
Vorige club WZ (Zeewolde)

4 Brechtje Wiggers
Leeftijd 25 jaar
Lengte 1,80 m
Positie Passer-loper/diagonaal
Vorige club Orion,

ARKE/Pollux,
Longa '59

5 Hennie Visser
Leeftijd 2O jaar
Lengte 1,78 m
Positie Spelverdeler
Vorige club Trivos

6 lnge Strijbosch
Leeítijd 24 jaar
Lengte 1,78 m
Positie Passer-loper/diagonaal
Vorige club Gemini (Elst)

7 Wendy te Welscher
Leeftijd 24jaar
Lengte 1,87 m
Positie Midden
Vorige club Longa '59

8 Florieke Eggermont
Leeftijd 17 jaar
Lengte 1,74 m
Positie Passer-loper/spelverdeler
Vorige club Switch '87

11 Sandra Duinkerken
Leeítijd 1 5 jaar
Lengte í,81 m
Positie Passer-loper
Vorige club Flash Veendam

12 Lotte Krabben
LeeÍtijd 24jaar

I

t
I
I

)

I
I

Vorige club Marvo'76,
Longa '59,
D.O.C.STAP Orion
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Achterhoekse topteams contra Oranle tildens off iciële seizoensopening
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De tot

bondscoach
bevorderde
clubtrainer

Peter Blange.

terdam Nesselande op 8 oktober een 'nationaal uit-
stapje'tussen zware wedstrijden in de Champions Lea-
gue door. De Rotterdamse formatie start in Europa op
27 september met de zware uitwedstrijd tegen
Dynamo Moskou, gevolgd door het thuisduel tegen
Sisley Treviso op 3 oktober, vijf dagen voor de Super
Cupwedstrijd tegen D.O.C.STAP Orion. Drie dagen
later; 11 oktober, wacht alweer de kraker in Belgiè
tegen Noliko Maaseik.
Bij de vrouwen gaat de kern van HCCnet/Amstelveen
sinds 9 mei als nationale selectie verder, Er werden
veel trainingsuren gemaakt en oefenduels gespeeld.
Van 26septembertot 1 oktoberwacht in Bulgarije het
kwalificatietoernooi voor de World Grand Prix 2007.
Na de Super Cup in Doetinchem staat een oefenserie
tegen Cuba op het program, als voorbereiding op het
WK in Japan van 31 oktobertot 16 november. Het zijn
drukke tijden voor de internationals uit Amstelveen
die als HCCneVMartinus als eerste Nederlandse vrou-
wenteam op 29 november debuteren in de Champi-
ons League (tegen Las Palmas).
Sinds de strijd om de Super Cup in I992 werd ing-
evoerd. was Piet Zoomers/Dynamo bij de mannen het
meest succesvol door de trofee vijf keer te winnen
(1993, 1995, 1996, 2000, 2001). Ortec.Rotterdam Nes-
selande was tweemaal de gelukkige. Vorig jaar ver-
sloeg de Rotterdamse formatie in Lichtenvoorde
Omniworld Volleybal. terwijl ZVH Zevenhuizen als
voorloper van Nesselande in 1994 de trofee won.
Landstede Zwolle was driemaal winnaar (1 9997 ,lgg8,
1 999), VCG Geldrop een keer ( 1 992).
Bij de vrouwen zijn met ieder vier Super Cups
ARKE/Pollux (1999, 2000, 2001 ,2002) en Rexroth WC
(1993, 1994, 1996, 1997) gedeelde recordhoudsters.
Van de huidige finalisten benadrukte Plantina Longa
haar opmars door de afgelopen drie jaar als winnaar
te eindigen. HCCneVMartinus plaatste in 1992 de
allereerste Super Cup in de eigen prijzenkast.

De Amstelveense plaatsgenoot Link/AMVJ
deed dat in 1995, TSB VC Weert opende in
1998 het seizoen succesvol met het winnen
van de trofee.
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D.O.C.STAP Orion ontvangt 8 oktober
'nationale teams' in strijd

i;,ïïïï::'J;iil?:ï:ï1f.""'flJ:-"i"ï::i::: o m s u pe r cu p
Sportcentrum Rozengaarde, de volleybalarena van
D'O'C'STAP Orion, is zondag 8 oktober de plaats waar Bij de mannen betekent de Super Cup voor Ortec.Rot-
het seizoen 2006-2007 officieel van start gaat.
Het wordt zowel bij de mannen als de vrouwen een
treffen met een speciaal tintje. ln de eerste plaats
omdat de eredivisiemannen van D.O C.STAP Orion tot
de deelnemende ploegen behoren nadat zij afgelo-
pen seizoen de nationale bekerfinale bereikten.
Bijzonder is tevens dat zowel bij de mannen als de
vrouwen de nationale teams van de partij zijn. Rege-
rend landskampioen annex bekerwinnaar Ortec.Rot-
terdam Nesselande is dit jaar officieel uitgeroepen tot
het Nederlands team, Onder Ieiding van de tot bonds-
coach bevorderde clubtrainer Peter Blangé wordt dit
seizoen op diverse fronten de strijd aangebonden.
Het einddoel van de spelverdeler van het Oranjeteam
dat tien jaar geleden Olympisch goud behaalde in
Atlanta, is het bereiken van de Olympische Spelen
over twee jaar in China. De eerste stappen zijn de afge-
lopen zomer gezet met de kwalificatie voor het EK
2007. Vervolgens werd met het winnen van de Euro-
pean League titel de A-status van het NOC*NSF bin-
nengehaald. Dat verzekert het team van Blangé van
meer f inancièle armslag op de route richting Peking.
Bij de vrouwen staat Blangé's collega Avital Selinger
voor dezelfde opdracht. Met zijn clubteam
HCCneVMartinus tekende de kleine wonderdokter
uit Amstelveen afgelopen seizoen eveneens voor de
dubbel. De strijd om de landstitel in de play-offs en de
bekerfinale leverden overwinningen op tegen plan-
tina Longa.
Met de deelname van het Lichtenvoordse Plantina
Longa kent de Super Cup nog een extraatje. Het bete-
kent namelijk dat twee Oostgelderse volleybalteams
om de eerste officièle prijs van het seizoen zullen
knokken. Hoe de mannenwedstrijd tussen
D.O.C.STAP Orion en het favoriete Ortec.Rotterdam
Nesselande, en het vrouwenduel Plantina Longa-
HCCneVMartinus ook aÍloopt, het gebeurt maar zel-
den dat de beide nationale
teams op dezelfde dag
onder hetzelfde dak de
openi ngswedstrijd van het
seizoen spelen.
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Op alweer de

twaalfde B usi ness Sociëteit-avond,

maandag 19 luni en tevens de laatste

van het seizoen 2005-2006,
zorgden Toon en Erna Gasseling

voor een puike bedrilfspresentatie
in Resto Gasseling aan de Keppelseweg

in Doetinchem.

De opkomst was prima,

de stemming zat erin en

een goedgemutste Toon legde uit,
waarom ziln zaak tot de

beste tien procent van Nederland
in de sector familierestaurants behoort. L-

Orron Business
Sociëteit te gast bij Resto Gasseling

Hierboven legt
teambegeleider

Hemmie ten Hoopen
speler Alex Stein uit hoe je

een haring eet.
Hiernaast laat

bestuu rsvoorzitter
Theo Vriezen zien hoe je een

haring niet aanpakt.
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Rechts; bakker-ca useu r
Paul Berntsen staat in

voor het zomers intermezzo.

Toon Gasseling (1954) neemt uitgebreid de
tijd om u t te leggen, !1/aarom Resto Gas-

seling anders is dan anderen. Nadat hij in
1982 het na wanbeheer gesloten bedrijÍs-
restaurant van Hoegen DijkhoÍ overnam,
ver-kreeg het kersverse bedrijf al in korte
tijd detitel 'leerbedrijf van het jaar'.
Kortom, Toon had de wind er onder bij zijn
medewerkers. Wie bij Gasseling in de leer
ging, werden de kneepjes van het horeca-
va k u itstekend bij gebracht.

ïoon maakte reizen door Canada en de
Verenigde Staten en keek daar de aanpak in
de horeca aÍ.,,1n Amerika heb je de sectoren
Íastfood en fine dining. Daartussen zitten
de familierestaurants. Dat is ons segment.
Voor een betaalbare prijs goed eten voor-
zetten. Grootschalig, inÍormeel en het moet
snel gaan."

Op de drukke dag ontvangt Gasseling tus-
sen de 700 en 800 gasten. Het dagmoment
bepaalt welke gasten binnenlopen. Op
lunchtijd zijn het vooral de zakenlieden die
een snelle hap komen nemen. Het restau-
rant ligt voor hen gunstig aan een door-
gaande route met eigen parkeergelegen-

!:;O 
't Avonds schuiven vooral gezinnen
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Sinds 1 997 trekt Gasseling veel extra gasten
aan na de in introductie van een rookvrij
deel. Zoals bekend schiet het in de vader-
landse horeca, en zeker in de Doetin-
chemse, n iet erg op met de verplichting ten-
minste een deel van de zaak rookvrij te
maken. Gasseling prof iteert daarvan:
,,Steeds meer gasten komen speciaal bij ons
eten vanwege de rookvrije omgeving.
Onder hen ook veel mensen die echt niet
tegen rook kunnen. Het is toch onvoorstel-
baar dat zij in Doetinchem vrijwel nergens
terechtkunnen." Op dit moment biedt Gas-
seling 70 rookvrije plaatsen aan en 130 in
het rokersdeel. ,,Maar ik denk er hard over
dit om te draaien," aldus Toon.

Gasseling is zeven dagen per week open.
Voor het personeel heet hij informeel ge-
woon Toon. ln het bedrijf wordt een vier-
daagse werkweek gehanteerd. Op die
manier is vervanging bij ziekte of vakantie
makkelijkerte regelen. De werknemers pak-
ken er graag een vijÍde dag bij. Uniek is ook

G assel ing:

Toon

de zogenaamde 'grijze brigade'. Nomaliter . f
is er sprake van de witte (tàks) en de zwarte \f
(bediening) brigades. Maar in het concept
van Resto Gasseling moet de bediening ook
indekeukenhaarweg*;à-n. 

-" - 
Snel

En keuken, die, zo blijkt bij de rondleiding.
uitmunt door functlonaliteit. ,,Wij zijn het
enige restaurant in Doetinchem dat zonder énkoekepan werkt," zegt Toon en hij wijst op \'
de bakplaten die de keuken overheersen.

#ï ;:ï:i:'#lJi; iff ;ï::J.ïi"ï ljj béÍ6.;.i'ba
ook laag worden gehouden door voor
extra's apart aan te bieden. De bezoeker
heeft dan de keuze of hij een trieqe ofsia- ete n'
atje erbij wil. Hij betaalt wat hlj eet.
Bijzonder is ook het kassasysteem. Daarop
staat een plattegrond, waarbij verkleu-
ringen aangegeven hoe lang gasten aan
welke tafel zitten. ,,Het gaat er niet om ze
weer snel weg te hebben. Nee, zo kan de
bediening zien welke tafel weer even aan-
dacht nodig heeft."
Aan promotie doet Gasseling bijna niets.
,,Deze businessavond van Orion is de groot-
ste uitgave van het jaar op dit gebied, " zegt
Toon lachend. Het bedrijf doet het hoofdza-
kelijk van de mond-tot-mondreclame. En

dat kost nog altijd niets. Behalve goed en
hard werken natuurlijk.
Tijdens de pauze zet Toon de gasten een
keur aan smakelijke hapjes voor. Ook waar-
nemend burgemeester Wim Dijkstra loopt
binnen. En daarna? Dan is het de beurt aan
Geert Teunissen. die zijn oud-leerling 'Paul-
tje van de bakker uut Azem' introduceert
van het Zomers lntermezzo. Paul Bertnsen,
zoon van bakker Berntsen r-rit Azewijn,
heeft inmiddels een eigen zaak en staat
bekend als de kampioensbakker van Didam.
Zijn motto: ,,Je hebt een bakker en je hebt
Paul Berntsen . Hij blijkt ze ook als causeur
behoorlijk bruin te bakken.
De eerstvolgende Business Sociéteit is op
maandag 2 oktober aanstaande.
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Henk Hansma

complete en fitte selectie
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treft bij
D.O.C.STAP Orion

Het is bijna twee weken na de eerste trai-
ning als het gesprekje met Henk Hansma
voor aanvang van de middagtraining in
sporthal Rozengaarde plaats heeft.
Per 'l augustus werkt de coach als relatie-
beheerder bij Orion's hoofdpartner
D O C SïAP waar spelverdeler Frank
Denkers sinds vorig seizoen al zijn volley-
balactiviteiten combineert met een
baan.

"Nee, ik gaf de spelers geen speciÍieke
opdrachten mee voor de vakantieperio-
de, Het is uit het verleden mijn ervaring
als speler dat zoiets niet goed werkt. Er
komt over het algemeen toch weinig
terecht van gericht bezig zijn in de vrije
periode. Bij Landstede VolleybalA"rCZ in
Zwolle kregen we wel een schema mee,
maar we vielen door de mand toen de
trainer begon te praten over bepaalde
loopvormen die we moesten beoefenen.
We hadden er weinig mee gedaan",
zegt Hansma die zijn twaalÍkoppige
selectie terdege wees op hun eigen
verantwoordelijkheid. Hij heeÍt niet zo
de idee dat hij de baas is die alles voor de
spelers regelt.
"lk heb ze erop gewezen dat bewegen
en het voorkomen van spierpijn belang-
rijk is. Ga wat lopen, doe wat aan kracht-
training, zodat je de eerste training fit
kunt beginnen. Als je niet meekomt op
de training bewijs je jezelf een slechte
d ienst, want de trein rijdt wel door. "

Twee jaar geleden stond de voormalige
spelverdeler van onder andere D.O.C.
STAP Orion voor het laatst voor een
groep als trainer/coach. "lk vertrok als
trainer bij Zwolle omdat ik er genoeg
van had, maar ik heb er nu weer lol in.
Dit is een leuke groep, er wordt hard en
serieus gewerkt.

lk kan de huidige selectie van D.O.C.
STAP Orion niet vergelijken met die van
vorig seizoen. lk zie wel dat de nieuwe-
lingen goed zijn opgenomen in de
bestaande groep. We zitten nu in de fase
dat het op volleybal begint te lijken.
Naast het conditionele werk hebben we
bijvoorbeeld geserveerd. We gaan nu
richting het eerste toernooi in Bottrop
en trainen als een team. Het oogt goed,
ik ben ook optimistisch gestemd over de
organisatie in het team. Dat is erg
belang rijk. "

Hansma koos er bewust voor om pas in
de weken voor de SuperCupwedstrijd B

oktober in Rozengaarde tegen sterke
tegenstanders (Piet Zoomers/D, Omni-
world Volleybal en Moers) te oeÍenen.

"De strijd om de SuperCup tegen ORTEC
Rotterdam.Nesselande wordt heel speci-
aal- We kunnen ons dan in een pracht-
ige entouraqe presenteren voor onze
eigen supporters. Nee, bang om wegge-
veegd te worden door Nesselande zijn
we niet. We hopen vooral op een mooie
wedstrijd."

Oefenprogramma:

Woensdag 27 september:
D.O C STAP Orion - Omniworld
Volleybal (R'gaarde, 15.30 uur).

Zondag 1 oktober:
D'O.C.STAP Orion - Piet Zoomers/D
(R'gaarde, 15.00 uur).
Geprobeerd wordt deze wedstrijd te
vervroegen naar 13.00 uur; hetzelfde
aanvangstijdstip als een week later
voor de SuperCup tegen ORTEC
Rotterdam. Nesselande.

SeIecfre
D.O.C.STAP Orion:
Tijs Abeling,
Goran Aleksov
Frank Denkers,
Bas Hellinga ,
Edward Kamphuis,
Sander Sikking,
lustin Sombroek,
Alex Stein,
Bas Mollevanger.

Nieuw:
Wouter Klapwijk
(Piet ZoomerslD),
Niels Koomen
(HvA Volleybal),
Roland Rademaker
(ORTEC Rotterdam.
Nesselande).

Vertrokken:
Erik Groenen
(Vocasa),

Itamar Stein
( Piet ZoomerslD),
Marvin Sombroek
(Twente'05)
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Hansma
trof bij deÉtart van de
voorbereiding van het
nieuwe seizoen bij de

mannen van D.O.C.

STAP Orion een
complete en fitte

selectie aan.
De nieuwe

oefenmeester van de
Doetinchemse

eredivisionist líjkt de
enige die spierpijn

heeft.
"Komt van het

laminaat leggen",
zo rekt de Zwollenaar

lachend zijn armen uit.



Plantlna Volleyba
Talenten van andere ve

SChOO

De volleybalschool is bedoeld voortalent-
volle jongens en meisjes die graag extra
trainen en verder bijgespijkerd willen
worden op het gebied van techniek en
het omgaan met het'talent zijn'.
Uiteindelijk moeten deze talentjes later
minimaal in de Promotieklasse kunnen
spelen.

D O C.STAP Orion begon met de Plantina
Volleybalschool omdat het zelf heel veel
talenten in de vereniging heeft. ln
tweede instantie vervangt de volleybal-
school de Regiotraining die verder van
huis wordt gehouden. Dat betekent een
besparing van reistijd- en kosten.

Dit seizoen staan de trainingen ook open
voor spelers en speelsters van andere vere-
nigingen. Het doel daarvan is het niveau
van de training hoog te houden, hetgeen
weer van belang is voor de eigen deelne-
mers. Spelers en speelsters van andere
verenigingen kunnen op die manier met
leeÍtijdsgenoten op een hoger niveau trai-
nen. Zij helpen daarmee enerzijds het
niveau van de groep hoog te houden,
maar nemen zelf de ervaring ook weer
mee naar de eigen vereniging.
Uiteindelijk heeft iedereen daar voordeel
van. De 'gasten' blijven dus gewoon bij de
eigen vereniging spelen en trainen. Hun
trainer is altijd welkom om te kijken of
een keer mee te helpen. Ook is het de
bedoeling om een gezamenlijke trainers-
bijeenkomst te organiseren.

De trainingen zijn bedoeld voor jongens
en meisjes van ongeveer dertien tot en
met zestien jaar. De jongens trainen in
éen groep en de meisjes worden ing-
edeeld in twee groepen (C- en B-niveau).
Per trainingsgroep is plaats voor twaalÍ
tot zestien talenten. ln totaal worden
twintig trainingen gehouden op zondag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de
sporthal van het Metzo College. De
Plantina Volleybalschool start op zondag
1 oktober om 10.00 uur in het Metzo
College met een selectietraining. Aan het
eind van de twintig trainingen is er een
afsluitend toernooi.

eniging en ook welkom

D.O.C.STAP Orion
ln navolging van het succes van vorig seizoen organiseert volleybalvereniging
D O C STAP Orion voor talenten ook dit seizoen weer de Plantina Volleybalschool

De trainingen
worden

gehouden in de
sporthal van het
Metzo College.

De traíningen
worden gegeven

door ervaren
trainers die zelf
ook op hoog
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§
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De trainingen worden gegeven door erva-
ren trainers die zelf ook op hoog niveau
speelden en trainden. Voor Meisjes B is
dat Danny Appeldoorn, voor Meisjes C

Karel Mollevanger terwijl Bas Bloem de
Jongens onder zijn hoede neemt.

De trainers beschikken over een assistent-
trainer, zodat alle deelnemers individueel
ook de nodige aandacht krijgen.
Sportfysiotherapeut Martin Moons advi-
seert bij eventuele blessures en traint
onder andere op motoriek en blessure-
preventie.

Op gezette tijden nemen trainers, spelers
en speelsters van de topteams van
D O C.STAP Orion een training over. Het is

een unieke kans om door toppers uit de
(mannen)eredivisie en (vrouwen)eerste
divisie getraind te worden.

De Plantina Volleybalschool draait in prin-
cipe kostendekkend. Wel wordt van de
deelnemers een bijdrage van 125 euro
gevraagd. Naast de trainingen krijgen zij
een trainingsshirt.

Wie interesse heeft, kan zich tot 24 sep-
tember opgeven via de website van
D.O.C.STAP Orion (www.orion-web. n l).

Meer informatie bij:
Karel Mollevanger
(technisch adviseur)
(0314) 36 29 84
karel,moll@hotmai l.com
Hennie van Haarlem
(bestuu rsl i d)
(0314) 34 is 89

h, haarlem@wxs, n I

niveau speelden en trainden. Voor Meisjes B is dat Danny
Appeldoorn, voor Meisjes C Karel Mollevanger terwijl Bas

Bloem de Jongens onder zijn hoede neemt.
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Nieuw EuropacuP
en verdere

dat'.a,- -..
rrcle rtternatronale evenement

er met zondag 17 december tn

Rozen gaarde wordt gehouden.

I a. Komen de mannen van Henk Hansma in actie tij-
cens de tweede ronde van de Europese Top Teams

Cup, Die wordt in Doetinchem net als in zeven andere

plaatsen in Europa gehouden in de vorm van een vier-

kamp.
Naast het organiserende D O C'STAP Orion zijn de

deelnemers OK Karlovac uit Kroatië, Unicaja Almeria

uit Spanje en het Duitse SCC Berlin. De kans dat onze

Doetinchemse favorieten de volgende ronde van het

Europese toernooi bereiken, Is aanzienlijk groter dan

vorigjaar.
Toen ging alleen de nummer eén (Paris Volleybal)

naar de finalepoule. Ditmaalpromoveert de winnaar
van de vierkamp naar de achtste finale van de Top

Teams Cup, terwijl nummer twee zich plaatst voor het

toernooi om de CEV Cup. Dat is meer dan een troost-
prijs.
Het laatste lijkt normaal gesproken voor onze man-

nen het hoogst haalbare, want Almeria speelde vorig

seizoen onder leiding van Bert Goedkoop nog in de

Champions League en wastoen in eigen huis kansloos

tegen Ortec. Nesselande.
SCC Berlin is eveneens niet voor de poes en weet als

Duitse topclub met het nodige geld jaarlijks met een

sterk (internationaal) gezelschap hoog te eindigen'
Van de gasten uit Kroatiè is weinig bekend Wel

bereikte het nationale team van het Balkanland

vorige maand in de European League de Final Four,

waarin het werd uitgeschakeld door het Nederlands

team oÍtewel een veredeld Ortec.Nesselande. Trek

zelf maar de conclusie. D.O'C. STAP Orion maakte er

vorig jaar, toen nog onder leiding van de huidige
bondscoach van de Meisjes Jong Oranje Appie
Krijnsen, een spannende aangelegenheid van in

Rozengaarde.

I-.. : - cerec u t Tsjechiè, op zaterdag gevolgd door
ee- -i-i z.ce op het SJoveense KRKA Novo Mesto De

apoi.ecse cc zaterdagavond verliep eigenlijk vol-

gens p an . De Kansen tegen de gerenommeerde
proÍs uit Par js ',,;aren k eln, maar D O C STAP Orion

vocht voor rvat het r';aard'""as
Beschikkend over een begrot ng van ongeveer twee
miljoen euro, speelden de Fransen in Doetinchem

bepaalde perioden met een outer internationale
ploeg, zonder Fransen. D O C STAP Orion bleef de eer-

ste set tot 23-23 bij, maar rncasseerde toch het eerste

setverlies en daar kwamen er rrog twee bil Q3-25, 1l'
25,15-25).

§-%, 4

f*§ -' *

\*-3*.
-i**. 

l

.... e
ire
a ._§

,*a
tu

*Y
Ëf

De

U

Ondanks de'verwachte' uitschakeling bleven

Doetinchemse tranen achterwege. lntegendeel, er

werd na aÍloop van de negende deelname in de

clubgeschiedenis aan Europacupvolleybal een waar

Íeestje gebouwd. D O'C STAP Orion, dat het vijftien
jaar moest doen zonder internationaal mannenvol-

leybal, keek vooruit. De Europacupcommissie
smeedde al snel plannen om dit jaar opnieuw deel

uit te maken van het Europese circus.

Dan moest de ploeg zich in het veld wel even plaat-

sen. Dat gebeurde door de Íinale van de nationale
bekerte bereiken. Die ging in Rotterdam weliswaar
met 3-0 verloren tegen het opnieuw te sterke

Ortec.Nesselande, maar de plaatsing voor Europa

vergoedde alles.
De lezers van de Orion Expres kunnen de data van

het volgend Europees volleybalevenement vast

noteren en ratels, toeters, vlaggen en andere attri-
buten langzaamaan uit het stoÍ halen.
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De hele vereniglng prof iteert van de opbrengst

Evenals voor-
gaande jaren

hoopt penning-
meester Jos Pas-

man weer veel
cadeaubonnen
uit te kunnen

delen.

,,Vooral de kleinsten lopen zich het vuur uit de sloí-
fen. Ze komen enthousiast om nieuwe lijsten vragen,
als de hunne vol rs," zegt Ans Lammers. ,,Maar ook
aan ouders die mee willen helpen hebben we geen
gebrek. Er meldden zich er spontaan zo,n zestien
ouders direct na de eerste oproep."

In totaal zijn de jeugdleden inmiddels zo'n 56 teams
afgegaan met de intekenlijsten.,,De ervaring is

helaas, dat vooral de volwassen teams het er een
beetje bij laten zitten," aldus Anneriek Meijer, ,,lk
hoop dat ze dit keer wat meer loten in eigen gelede-
ren zullen aÍzetten. Tenslotte is de opbrengst niet
alleen voor de jeugd, maar voor de hele vereniging
i nzetba a r. "

De Grote Club Actie is sinds enkele seizoenen zeer eff i-
ciënt opgezet. Reeds in mei werd de eerste aanzet
gegeven. ,,ln juli zíjn we bij elkaar gekomen om de
organisatie op poten te zetten en te bekijken hoeveel
menskracht we nodig hadden. Ook wilden we de
actie dit jaar zo kindvriendelijk mogelijk organise-
ren," zegtAnneriek.

I

Grote Club Actie 2006
in volle gang

De jaarlijkse landelijke Grote Club Actie
is weer in volle gang.

Ook D.O.C STAp Orion profiteert mee.
Vele ouders en jeugdleden helpen mee

de actie tot een succes te maken.
Ans Lammers en Anneriek Meijer trekken de kar dit jaar.

Medewerkers genoeg.
De ambitie is uiteraard een nog grotere opbrengst

uit de lotenverkoop te halen
dan de voorgaande seizoenen,

Na de eerste belronde in juli konden ze al snel op de
medewerking van zestien ouders rekenen. Op 31
augustus vond de instructie en verdeling van de inte
kenlijsten plaats en kon het bezoeken van de teams
beginnen. Een fikse klus, want de teams trainen nog
steeds op zeer verschillende plaatsen. Uiteraard gaan
de deelnemers ook in eigen omgeving, Íamilie, straat,
bekenden, rond met de lijsten.

Daarop laten ze naam, adres en bankrekeningnum-
mer invullen, gecompleteerd met handtekeninq. Het
bedrag wordt vervolgens via automatische incasso
van de rekening aÍgeschreven. ,,Deze manier van wer-
ken heeÍt het voordeel, dat de kinderen maar
éenmaal langs de deur hoeven. Op 16 oktober sluit de
verkoop. Daarna zorgt een team van vier ouders
ervoor dat de gegevens worden ingetikt in de compu-
tel" aldusAns.
De loten kosten € 2,50 per stuk. Van elk verkocht lot
gaat € 2 naar de club. Er zijn grote prijzen te winnen,
die staan vermeld op de website www.clubactie.nl.
De trekking vindt op nationaal niveau plaats. Maar
ook aan de kinderen die de loten verkopen is gedacht.
Elk kind krijgt na aÍloop een kleine attentie. tedereen
die een volle intekenlijst van 20 Ioten aan de man wet
te brengen, ontvangt een verrassingsbon_

,,De beste vijf verkopers krijgen een extra prijs en
natuurlijk is er voor degenen die de meeste loten ver-
koopt een hoofdprijs. Wat dat is, blijft nog even in het
ongewisse. We gaan gewoon proberen een voor de
jeugd Ieuk presentje uitte zoeken," zegtAnneriek.

Een richtlíjn voor het enthousiaste verkoopteam is er
ook: in 2004 werden er 1175 loten verkocht. Toen nog
door de jeugd van Huevo '85. Vorig jaar verkocht de
jeugd van D O C. STAP Orion al 1970 loten. lnformatie
over het verkoop van de actie is ook te vinden op de
website www.docstaporion. n l.
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Anneriek Merjer
(links) en
Ans Lammers
staan dit jaar
borg voor de
organisatie
van de
Grote Club
Actie.
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Ondertussen had de rest van de groep
wat hout gesprokkeld voor het kamp-
vuur. Maar voor dat kon worden ontsto-
ken kwam het onderdeel vlotten bouwen
aan de orde en spoedde iedereen zich
daarvoor richting Braamtse Plas. Voor een
vlot heb je tonnen en houten palen
nodig. Maar ook instructie voor het leg-
gen van knopen. Dat laatste deden de
jongeren nauwgezet, want geen van
beide bouwsels verdween bij de proef-
vaart onder de waterspiegel of viel spon-
taan uiteen.

Na de avondmaaltijd werd de creativiteit
van de deelnemers op de proef gesteld.
Bij het kampvuur werden in drie groepen
liedjes en spandoeken op de prestaties
van Heren 1 gemaakt. Met leuzen als: 'Sco-
ren is goud, scoren moet, scoren is wat
Orion doet'.
De spandoeken hingen te kijk bij de eer-
ste wedstrijd begin september. De liedjes
werden alvast ten gehore gebracht voor
de vier vertegenwoordigers van
D.O.C STAP Orion's topploeg, die op zon-
dagmorgen aan de kampeerders een cli-
nic gaÍ. Want ook zondag was het hard
werken: om 8.00 uur reveille, ochtend-
gymnastiek en ontbijt.

Enigszinsteleurgesteld in de geringe deel-
name was Ans Lammers wel: ,,We hadden
gerekend op maximaal 140 deelnemers.
Dat had makkelijk gekund gezien het aan-
tal jeugdleden in onze vereniging. Mis-
schien komt het, omdat we bij Huévo'85
aan dit soort kampen gewend waren, ter-
wijl het voor de D O C STAP Orion-
aanhang nog nieuw is." Conclusie van Fie-
ke: ,,Wie er niet was, heeft heel wat
gemist!"

Fotograf ie
Marcel Rekers
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Het had best beter gekund met de deelname

aan het tweedaagse kamp in het weekeinde van 26 en 27 augustus voor de jeugd van 1 2 tot 18 jaar.

De 28 jeugdleden, die er wef waren, hebben met volle teugen genoten. Vier van hen. Myrthe, Merijn en Fieke de Rurlter en

Merelspikker, blikken enthousiast terug: ,,Wie er nret bijwas, heeft echt wat gemist."

Het leukste onderdeel van dit weekeinde
vonden de meisjes wel het mountainbi-
ken door de bossen van MontÍerland.
,,Over een route van zo'n twaalf kilome-
ter, helm op en maar baggeren door de
modder," zegt Fieke. Maar ook de traditi-
onele ontgroening van nieuwe jeugdlei-
ders moet vermeld worden. Dat is altijd
dolle pret. Hanneke Bloem, Ans Lam-
mers, Karel Mollevanger en Henk Reijn-
tjes zagen hun haardos lngesmeerd met
mayonaise en worstelden met de ong-
emakken van een spiegelgladde zeep-
baan.

Het weekeinde vond plaats op het terrein
van buitensportcentrum Markant in
Braamt en stond bol van sportieve, recre-
atieve en creatieve activiteiten. Voor de
organisatie stonden borg Wendy Letting,
Sandra Stevering, Myrthe Smit en Ans
Lammers. Zij werden bijgestaan door nog
zes man leiding. Er werd een stevig pro-
gramma afgewerkt, met weinig ruimte
om op verhaal te komen. Maar dat had
ook zo zijn voordelen. Myrthe: ,,Geen tijd
om aÍ te wassen. Dat nam de leiding
over.''

Gestart werd met het tokkelen vanaf de
kabelbaan en na de lunch was de meeste
tijd uitgetrokken voor de mountainbike-
tocht, gevolgd door een rondje survival-
baan. Met zessen tegelijk een peddel vast-
houden en er tegenaan. Dat leverde het
nodige spektakel op. Geheel onvoorzien
brak bij de laatste groep een balk af,
waardoor de hele club sneefde in het
zand. Enkele jeugdleden moesten zelfs
even in het ziekenhuis naar hun kneu-
zingen laten kijken. Maar gelukkig viel de
schade erg mee.
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Het was voor elke trainer een leuke uitda-
ging om per veld een volleybalaspect aan
te bieden, waarbij 25 tot dertig jeugdspe-
lers aan het werk werden gezet. De ballen
vlogen in het rond omdat aan het begin
van het seizoen de balcontrole nog niet
optimaal is. In een uurtje tijd rouleerden
de drie groepen over de drie velden, zodat
ze optimaal werden klaargestoomd voor
het laatste onderdeel. Voor de trainers zat
het er daarmee op, zodat de Belgische
sportschoenen van Henri de broodnodige
rust kregen.

Als afsluiting speelde de jeugd een toer-
nooitje. Daarbij waren de jonge deelne-
mers dusdanlg ingedeeld dat er gelij-
kwaardige teams ontstonden, Na elke wed-
strijdronde werd er gedobbeld. Het
behaalde puntenaantal kon daarmee wor-
den verveelvoudigd, wat natuurlijk gun-
stig doorwerkte in de einduitslag.

Tijdens de laatste wedstrijdrondes werd
het net afgedekt met zwart plastíc, zodat
het erop aankwam dat er snel gereageerd
moest worden op een bal die plots over het
net vloog. Voor de scheidsrechters Sandra
Gerritsen, Onny Verweij en Fons Behr was
dit een mooie gelegenheid om alvast'in te
blazen' voordat het echte werk begon.

Na aÍloop van het toernooi waren er toch
nog jongens en meisjes die vergaten wat
aan het begin van de avond was gezegd.
Het was mooi geweest en ze wilden naar
huis. Gelukkig werden zij nog op andere
gedachten gebracht, zodat ze de uitrei-
king van de attenties aan Sanne, DiDi, trai-
ners en scheidsrechters konden begeleiden
met een gepast applaus.

Vervolgens bleek wat er nog te halen viel:
een taart voor de winnende teams en een
consumptiebon voor iedereen !

Rob Buiting vestigde met plezier de aan-
dacht op de prettige samenwerking en de
bereidheid van een aantal personen om te
assisteren. "Velen droegen bij aan het
goede verloop van deze avond. Gaande-
weg heb ik de nodige mensen gevraagd
invulling te geven aan kleine klusjes die ter
plekke moesten worden uitgevoerd. Het
was erg prettig te ervaren dat mensen ja
zeiden en de schouders eronder wilden zet-
ten."

Sanne en
DiDi,
Henri's
Belgische sport-
schoenen
en de
warming-up
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Rob Buiting:
' Doelstelling startavond jeugd gehaald'

-:. - =-.'.3 SelZOen VOOf

r: -, ts en C-jeugd van

I O C STAP Orion is vlot
van start gegaan.

"Voor ons als

organrserende commrssie is

de belangrilkste

doelstelling gehaald ",

zo concludeerde
jeugdvoorzitter Rob

Buiting woensdag

23 augustus na af loop van

de startavond.

w

"Het was een leuke en gezellige avond
waarbij het ook voor ons leuk was om op
deze manier collega kaderleden weer te
zien en wat bij te kletsen. Vooral de
belangstelling van ouders en de aanwezig-
heid van veel jeugdtrainers gaf ons veel vol-
doen ing. "

Sporthal De Bongerd was op de bewuste
avond rond zes uur gevuld met veel jeugd-
leden. Nieuwsgierig kwamen zij aÍ op de
gezellige openingsactiviteiten van de
.leugdcommissie.

Nog gebruind van de voorbije zomerva-
kantie en vaak centimeters gegroeid, wer-
den de jongens en meisjes welkom gehe-
ten en direct voorzien van de eerste
instructie. Die luidde: Loop na afloop niet
meteen weg, want er valt dan nog wat te
halen! Meteen werd er gevraagd: "Wat
dan?" De voor de hand liggende reactie
was: "Dat zie je dan wel."

De bijeenkomst begon met een gezamen-
lijke warming-up die werd verzorgd door
Sanne Kiwitz en DiDi Hendriksen. Begeleid
door muziek was het niet altijd even
gemakkeli.jk om de diverse bewegingen en
passen onder de knie te krijgen. Het was
een mooi gezicht om te zien hoe het na
even proberen toch lukte. De hele zaal
bewoog daarbij bijna synchroon van links
naar rechts. Dat ontlokte bij Buiting een
'Goed gedaan, dames' als welgemeend
compliment.

Vervolgens werden snel de netten opge-
zet, zodat de trainers Anjo Sanders, Henri
Geerdink en Karel Mollevanger de jeugd
trakteerden op de eerste training van het
sei zoen.
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Namen en adressen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuu rsleden

Commissieleden

Ledenadm in istratie

Voorzitter
Pen n ing meester

Sec reta ri s

Algemeen

Directeur

Technische zaken
Communicatie

Commerciële zaken

Bestuur
Hans Meijer
(0314) 34 09 48
hans50_meijer@hotmai l.com

Joke Emaus
(0314) 34 s3 63
info@orion-web.nl

Jos Pasman
(0314) 34 1s 28
jpasman@xs4all. nl

Wim Dieleman
Aandachtsvelden
sponsoring en acties
(0314) 32 39 3s
wimd ielema n@tva-reclame. n I

Hennie van Haarlem
Aandachtsvelden
dames-, heren- en jeugdlijn
(0314) 34 1s 8s
h.haarlem@wxs.nl

Ben Menting
Aandachtsvelden
recreanten, PR & communicatie,
vrijwilligers
(0314) 34 0s 60
b.menting@chello.nl

zie www.orion-web.nl.

Rensje van Haarlem
Einthovenlaan 25
7002 HE Doetinchem
(0314)341s89
ledenadmin istratie@orion-web.n I

Stichting
To p v o I I e y b a I
Orion
Postbus 666
7000 AR Doetinchem
www.docsta p-orion. n I

Raad van Bestuur
Theo Vriezen
Akkie van Gastel
Jan Dekker
Harry Laan

Jos Tiemesen

Managementteam
Gerard Wesselink
WilÍried Holders
Jos Tiemesen

Jeugdcommissi
Kim Wolswijk
Sikkeldreef 120
7006 KX Doetinchem
(0314) 36 ss 36
kimwolswijk@hotmail.com

Aukje Vollema
Wilhelminastraat 109
7001 GV Doetinchem
(0314) 34 39 69
a u kje@burowitten bu rg. n I

Jorinca Simmelink
Garonnedal 13
7007 HM Doetinchem
(0314) 36 46 05
sim 100@chello.n I

Diny Nas
Bieslookveld 66
7006 TH Doetinchem
(0314) 32 39 7s
dinynas@chello, n I

Lidy Jansen
Thomas a Kempisstraat 36 .

7009 KT Doetinchem
(o31 4) 34 57 45
ja nsenx4@wa nadoo. n I

Jorinca Simmelink
Garonnedal 13
7007 HM Doetinchem
(0314) 36 46 0s
sim 100@chello.nl

Ans Lammers
Vlierbes 13
7006 5B Doetinchem
a nsla m mers@hetnet. n I

(0314) 33 45 01

Rob Buiting
Uylenbroeklaan 49
7006 PM Doetinchem
(0314) 36 61 03
rob. bu iting@ma il. ing.n I

Voorzitter

wijk 4/5
wijk 6

wijk 6/7
wijk 7

wijk 8/e
wijk 9

Coórdinatie, Ab Been
adverteerders (0314) 33 48 32

centrum abbeen@hetnet.nl

Verspreiding HenkBannink
bezorgers (Zjoekowstraat90)

e

Lijncoördinator
Circulatie-

en Minivolleybal
jeugd tot

12 jaar

Lijncoörd inator
Meisjes C

Lijncoörd inator
Meisjes B

Lijncoörd inator
Meisjes A

Lijncoörd inator
Jongens

Secreta riaat

JC-lid

Bezorgers
Wijk I Frederieke Schut

(Louise de Colignystraat 5)

Wijk 2 Diny Kuiperii (Van Enststraat 33)
Marjolein van Haarlem
(Einthovenlaan 25)

Wijk 3 Nienke Rijntjes (Calslaan 1'l)
Anke en Laura Bloem
(Gr. v. Prinstererlaan t4)

Bedrijfsbureau / ondersteuning
Secretariaat Nicolien Rensink

Financiën Gerton van de Craats

Ralf van den Boom (Frans Halsweg 4)
lrene Snijder (De Vlierbes 95)
Eline van der Maas (Marjoleinveld 24)
Aniek en Majelle Nas (Bieslookveld 66)
Ab Been (Plattenburgstr aat 21 4)
Anouk Hesseling (Dichterseweg 1 1 7)
Melissa ter Braak (Hof van Edinburg 27)
Annemiek te Beest (Seine 30)
Karin Bazen (Prins Alexanderstraat 122)
Wessel van Staal (J,G.Heuthorststraat 35)
Diny Kuiperij (Van Enststraat 33)
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Als je vragen,
opmerkingen,
suggesties of
ideeën hebt,
bedenk dan

eerst bij wie je
het beste terecht

kunt of kijk op
www.orion-

web.nl.
Dat bespaart het

bestuur een
heleboel tijd en

geregel en je
hebt eerder
antwoord.


