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Miilpaal voor
Vriendenclub Dames I
De Vriendenclub van Dames 1

krijgt in allerlei opzichten een
meer professionele uitstraling.

Profiel van
Lotte Krabben
Lotte Krabben, libero bij Dames 1

van D.O.C. STAP Orion, is een
perfectionist. ze wil altijd beter.

Profiel van
Laura Bloem
Laura Bloem debuteert dit
seizoen in Dames 1 van D.O.C.
STAP Orion.Ze is er één van de
jongste speelsters.

De Vrijwilliger
Het echtpaar Ruud en Antoinette
Hofland. De licht ontvlambare
Ruud (69) en zijn meer
relativerende tegenpool van
66 jaar zijn al sinds 1971 actief
bij Orion.

Adam Menswear
geeft recreanten uitstraling
Voor de komende drie jaar
sponsort Adam Manswear de
shirts van alle recreantenteams
bij DOC STAPOrion.

TeamÍoto Heren I

Teampresentatie
De teampresentatie tijdens de
eerste bijeenkomst van D.O.C.
STAP Orion op maandag
2 oktober in het Hart van
Doetinchem werd een
wervelende show.

Winst in Supercup
Succes D.O.C. STAP Orion
breed uitgemeten in media.

Profiel van
Edward Kamphuis
Volleybal nog steeds een
verslaving voor de tweeëndertig
jarige passer/loper van Heren 1.

D.O.C. STAP
drie jaar door met STO
Een bijzondere persmeeting na
de bijzondere zondag toen
D'O.C. STAP Orion aan de haal
ging met de Supercup.

Over oude bokken en . . .

Een stel oude bokken,
een stel jonge, (nou ja, jonge)
honden en een goede sfeer:
Heren B van D.O.C. STAP Orion.

De volgende Orion Expres verschijnt
eind december. Kopij inleveren vóór
10 december.

22

24

dt

11f -f
,_lai

41
tr

t1&
11
'i

,J

:\

Ë
§
§
a,

§§

i

Vereniging

Naamsponsor

Verenigingssponsor

Bestuur

Voorzitter
Secretaresse

Penningmeester
Leden

Commissies

Herenlijn

Dameslijn

Jeugdlijn

Recreantenlijn

Faciliteiten

PR & Communicatie

. Sponsoring

Acties

Ledenadministratie

Colofon

Uitgave

Redactie

Vormgeving
Druk

Fotografie

Websites

Vereniging
Stichting
Dames 1



c..,

U
ro

!
C]

Í-

q,

o

De kop is er af, maar . . .

De kop is er af , maar wat komt er redactioneel veel
op je pad als je vrijwilliger bent voor zowel het clubblad
van de vereniging D.O C. STAP Orion en de uitgaven
van de Stichting Topvolleybal Orion (5TO).

Na het verschijnen van de eerste Orion Expres wachtte
de presentatiegids van het STO, vervolgens een uitgave
van de Mini Expres voor Dames 1 op zaterdag 7 oktober,
een Mini Expres Supercup op zondag 8 oktober en nu de
tweede uitgave van de Orion Expres. De inkt is nog maar
net opgedroogd of de eerste Mini Expres voor de
thuiswedstrijd van Heren 1 tegen Brother Martinus staat
alweer op de rol. Je valt van de ene activiteit in de
andere.

Gelukkig gebeurt dat met een ploegje mensen dat
er uit pure clublieÍde veel plezier aan beleeft.
Ondertussen hoop je dat het wordt gewaardeerd.
De Expressen zijn echter maar één facet binnen de
vereniging. Achter de schermen wordt door andere
clubleden meer werk verricht, maar er is nog steeds op
allerlei gebied veel te doen. Wie zich geroepen voelt,
kan zich melden bij de juiste mensen.

ln deze tweede uitgave staan artikelen over de
Vriendenclub van Dames 1, de speelsters Lotte Krabben
en Laura Bloem, de vaste rubriek De Vrijwilliger met
ditmaal het echtpaar Ruud en Antoinette Hofland,
en de sponsoring van de recreanten. Heren 8 toonde
initiatief en zorgt voor een geheel eigen bijdrage.
Wie volgt?

Het tweede deel van de Orion Expres staat grotendeels
in het teken van Heren 1. Door het winnen van de
Supercup werd nog voor de start van de competitie een
eerste succes binnen gehaald. Een prestatie die niet
onvermeld kan blijven.
Kortom, een nieuw nummer met een scala aan onder-
werpen. Wie voor de derde uitgave een idee heeft,
mag de redactie daarmee bestoken.

Voor nu. veel leesgenot met deze Expres en laat eens
wat van je horen!

Redactie
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Fantastische sport, dat was het op zondag
8 oktober in sporthal Rozegaarde.
ln de wedstrijd tegen ORTEC Rotterdam.
Nesselande won D.O.C. STAP Orion met 3-1 .

En de winst van onze mannen was nog volledig
verdiend ook! Het behalen van de Supercup
belooft veel moois voor de competitie.
Als voorzitter van de vereniging zie ik daar met
grote verwachtingen naar uit.

Hoewel de sporthal goed gevuld was, hadden er
nog wel wat meer mensen bij gekund.
Wellicht dat het goede resultaat van Heren 'l

aanleiding is voor meer leden naar topvolleybal te
komen kijken. Het is dit seizoen zo geregeld dat
Dames 1 een flink aantal keren vóór de wedstrijd
van Heren 1 speelt. Ook de dames kunnen daarbij
de steun van een groot publiek goed gebruiken.

Zo heeft de Stichting Topvolleybal Orion zijn
zaken goed voor elkaar. Bij onze vereniging is dat
nog niet in alle situaties het geval. Het lijkt zoals
een lid aan mij vertelde: "De puntjes staan nog
niet op de i."
Afspraken worden niet altijd nagekomen en
misschien wordt er wel teveel gedacht dat een
ander het werk wel zal doen. lk wil oproepen om
de afspraken zoals die bij onze vereniging liggen,
na te komen en elkaar daar ook op aan te
spreken. Dat zal zeker bijdragen aan nog meer
plezier in het volleybal.

Hans Meijer

Afspraken nakomen



De Vriendenclub van

Dames 1 krijgt in allerlei

opzichten een meer
professronele uitstraling.

Dat bieek op zaterdag

7 oktober voor aanvang

van de eerste

thuiswedstrijd tussen

D O C. STAP Orion en

titelkandrdaat Taurus urt

Houten.
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Voorz itter I

Zakenvrienden
Auto Palace Doetinchem

Brudo Slaapkamerspeciaalzaak
Cartridge World

Coop Supermarkt Postma
Dejaco Ra. ng

Dekker & Pariners Media Support
Energ e Advles Du nkerken

Festival Kèdo
Gasse ing sna.k Plus

Vel Ar Haarmode
Kèpsèlon Hàrdy

Hartman Assurantiën
Havera Fietsen

Autoschède Hendriksen
Hunting Assurantiën BV
Schoonheidssalon lngrld

CaÍé Baf De Kartouwe VOF
Kort Hout- en Bouwmaterialen

Autobedr lÍ Krabbenborg
Harrie Ligtvoet FotograÍie

De Lorelei Bloemen- & Kado's
CaÍe Luther Grand

Café Merleyn
Het Autohuis Mido

Ni] and Natuursteenv oeren
Bar Bistro Noir

Het On and CaÍé Zaal Restaurant
Paddy's lrish Pub Bistro

Bob Raterink, Orthop. Íherapie
Ratio GrèÍlsch Totaa

Spoft.aíé Rozengaarde
CaÍetaria De Stunt

Íempo-Team Uitzendbureau
t Vermaeck Dinercafé

Stichting de A.hterhoekse
Wandelvierdaagse

Melkveebedrijf De WaalderhoÍ
B.H.l Wiggeís Ass. BV & Mak. OG

W ncanton Trans European
Euro Wittenburg

Wood Floor
Zei en Surísahool Neptunes

CaÍé ZusenZo
SchildersbedrijÍ Van Kerkhoff bv

De Rulter Elektrotechniek bv
Bou!vbedrilÍ Heijneman bv

Multi Ratio
Radmer Arbeldsadvies

Goemels CaÍe
Winkgroep

Q ant
Compudac Automat sering BV

Ubbink Neder and BV

DOC STAP

Springer sc ence + buriness media
Bilderbeek Reprocentrum BV

Hart van Doetinchem
Tekda Flex BV

Kamphuis Agenturen
longeb oed BV

Tr nity's Caíé
Piet Zoomers

Dida BV

Van Eekhout Advies

Clubvoorzitter Hans Meijer stelde in
sporthal Rozengaarde met een offi-
cieel tintje het gloednieuwe Sponsor-
bord van de Vriendenclub in gebruik.
Onder aanwezigheid van de speelsters,
begeleiding en enkele Vrienden ont-
deed de preses het fraaie Sponsorbord
van een plastic hoes. Hij sprak daarbij
de hoop uit dat de 'ondersteuning van
de actie ook tot een sportieÍ succes zal
leiden'.

Op het Sponsorbord staan de namen
van alle Vrienden en Vriendinnen van
Dames 1 vermeld. Ze zijn onderver-
deeld in privé en zakelijke vrienden.

De Vriendenclub wordt zo langzamer-
hand een behoorlijk succes. Nog geen
drie maanden oud is inmiddels na het
honderdste lid een nieuwe mijlpaal
bereikt. Het I50ste lid is officieel gere-
gistreerd. Nummer honderd werd na
een maand begroet in de persoon van
Havera Fietsen uit Doetinchem. Vijftig
vrienden verderop kondigde Repro-
centrum Bilderbeek uit Doetinchem
zich aan als ondersteuner van Dames 1 .

Behalve Havera en Bilderbeek staan
vele anderen op de ledenlijst van de
Vriendenclub. Zo was de aanmelding
van Heren l plus begeleiding niet
alleen een schot in de roos, maartevens
een enorme push richting de doelstel-
ling van minimaal 150 Vrienden en
vriendinnen. De teller staat inmiddels
op 1 73 Vrienden/ vriendinnen.

Vanwege het wegvallen van enkele
sponsoren aan het eind van vorig sei-
zoen hoopt de Vriendenclub rustig
door te groeien. Dames 'l hoeft zich
dan in elk geval om de financiën geen
zorgen te maken.

Geert Teunissen, directeur van t,
ner D.O.C' STAB is ook toege
treden tot de Vriendenclub van
Dames 1. Dat gebeurde tijdens
de teampresentatie van Heren
1 onlangs in het Hart van Doe-
tinchem, onder het toeziend
oog van de speelsters Flo-

rieke Eggermont, Hen-
nie Visser en Lotte Krab-

,.&
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Geert
Teunissen

tekent
voor de
Vriendenclub

oppart-
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Speelster Laure
Obelink ziet toe
dat Wilfried Hol-

ders, directeur
van Ratio Gra-

fisch Totaal, de
flyer tekent.
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Heidi Hegemèn
Angela Heg€man en
Sander
Margot He j nk Rater nk
Bouke Helllnga
Enno Hensums
Ruud en
Antoinette HoÍland
Hemmie ten HooDen
Pau Kemperman
Lamb ek Knepf e

Koos Kuiper
C. Kuiperij
Ton LoeÍ
G.i. Lovink
Rob Lureman
Ton Markus /
Piet Duinkerken
Marina en Gert Meiler
Rogrer Meiler
Karel Mollevanger
Henk Mulder
Loekie Raterink
Rinze Reinbergen
Frans Rouweler
Wiebe van der Siu s

Gee.t Thijssen
Er k Veenstra
Viod 10 voetbaltassend eÍ
Di.k Visser
Aukje Vollema
Bert ter Wal
Gerard Walràèd
Eri(a Wanders
Bertus Weerdmeester
Bob Wentink
Gerard Wessellnk
René Wiggers
Rob van Zoonen
Martin Beijer
Rudi Harbers
Patrlck Rater ng

Enrmy Meilers
lngmar Bui
Sam en Els te Wels(her
Piet Eggermont
Tim en Bep
L Ros

R. Schoppers
Alex Steln
M. Ros

Fans van lnge
lneke van Eekhout
Theo Vriezen
Re n S(hotanus
Raffael o Nettuno
Hans Meiler
Maarten Kuiper
Emma Buiting
M uppet
Lien Koolenbrander
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Dan was er de verrassende belangstel-
ling van een aantal journalisten van
dagblad de Gelderlander. Nadat chef
eindredactie Peter Frequin zich door
aanvoerster Brechtje Wiggers had

laten inpalmen, kon Raymond Wil-
lemsen, chef van de Doetin-
chemse sportredactie, niet ach-
terblijven.

Anto i nette H of I a n d ha a lt
Havera Fietsen als honderdste
vriend binnen.

Ruud en Antoinette Hofland vlogen de
afgelopen weken als een raket door
Doetinchem. Zij werden gevraagd om
Vriend te worden en vonden de actie
zo leuk dat zij vervolgens zelf op pad
gingen. Het resultaat liegt er niet om:
27 Vrienden/vriendinnen hebben zij nu
op hun staat staan.

B i I d e rbeek Rep roce ntru m :

Vriend nummer 150!

Bovendien raken steeds meer Doetin-
chemse horeca-ondernemers over-
tuigd van het nut van de actie.
Het begon met Paddy's lrish Pub en
Bistro, daarna volgden Bar Bistro Noir,
Grandcafé Luther, Café Bar De Kartou-
we, Dinercafé 't nieuwe Vermaeck,
Café ZusenZo, Cafe Merleyn, Sportcafe
Rozengaarde, Gasseling 5nack Plus,

Goemel's Café, Trinity's Café, Café Zaal
Restaurant Het Onland, Cafetaria De
Stunt en Zalencentrum Hart van Doe-
tinchem.

Wie nog geen kennis heeft gemaakt
met één van de enthousiaste
'colporteurs' zal ongetwijfeld
binnenkort ook worden
'lastiggeva llen'.

Wordt vervolgd.

finl
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Vriendgn Frànk Denkers
Hans A bers Roeland Dinkelman
Bassie & Bàss e lijr Aoeli^g
Karin Bazen lustin Sombroek
Thea Bazen Henk Hansma
Fons Behr Edward Kamphuis
Yvonne Beijerr Wouter Klapwijk
Ge Beije6 Wim Boonekamp
ïheo Besselink Vrienden van Abraham 1

Mark Bloem Vrienden van Abraham 2

Bas Bloem Karin en Henk Obe ink
Roe Booij René.lansen
lan Bosma Niels Koomen
Henk Breuker H. te Winkel
Bert Broens Karst Visser
Wim Dieleman Sander Sikking
leroen Drenth T. Gierk nk
Tina en Ad Duinkerken Bas Hel inga
Frits van Florestein Raymond Willemsen
Peter Frequin Hans Jansen
Akkie van Gastel Marinus Wouterse
lna Gerrits Bas Mol evanger
Henny Haggeman Roland Rademaker
Hans van de Hamer Hans Bloem
Frank en A. Krabben
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Opvallend was de actie van
speelster Laura Bloem die zo'n

,. ongeveer alle Bloemen uit Doe-
tinchem en omgeving op haar

vriendenlijstje wist te krijgen.
"Hans, Bas, Mark, Paul deden
mee. Alleen Jos ontbreekt nog,
maar die kan natuurlijk niet ach-
terblijven." Hans Bloem wasspeci-
aal uit ltalië overgekomen om de
eerste thuiswedstrijd van zijn

: nichtje Laura te aanschouwen.
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E rva ren speelsters
moeten stap extra zetten

Lotte Krabben, lrbero bil Dames 1 van D O.C STAP Orion, is een perfectionist. Ze wil altijd beter.
Ze vrndt dat de oudere, ervaren speelsters in het sterk ver.longde team een stapje extra moeten zetten

Voora as b lkt datsommige

van die jonge meiden

moeite hebben met de druk

van een wedstrijd.

Lotte Krabben
roemt de leuke terrasjes

van Doetinchem.
Hier proost ze

op een goede afloop
va n het vo I leyba lseizoen

met Gerjan Dimmendaal,
uitbater van

Grand cafe Luther
en één van de

eerste vrienden
van Dames l.

Lotte is tevreden over de start van de com-
petitie. Weliswaar ging de Doetinchemse
formatie bij VC King Software Capelle met
4-1 onderuit. maar de tegenstander kreeg
de zege nietcadeau.
"Het eerste punt is binnen. Dat is goed
voor het zelfvertrouwen", zegt ze twee
dagen later glunderend in het Hart van
Doetinchem. Lotte zwiert er als een vol-
leerde mannequin over het podium tijdens
de met een modeshow van Piet Zoomers,
De Wereld van Mode, gelardeerde sei-
zoenpresentatie van de heren.
"Er is kwaliteit zat, ondanks alle verjong-
ing in ons team. Wat moet groeien is het
vertrouwen in de kwaliteiten die we bezit-
ten. De selectie is krap, maar de sfeer is

goed. De jongeren zijn heel gedreven en
gemotiveerd". zegt de libero die een week
later met haar team de eerste thuiswed-
strijd tegen het sterke Taurus met het
tweede winstpunt afsloot.
Lotte vindt het belangrijk dat speelsters als
zij hun ervaring overdragen op de jongere
generatie en in het veld voor aansturing
zorgen. "Erzittien jaar leeftijdsverschil tus-
sen sommige speelsters.

Logisch dat de ouderen met ervaring een
stapje extra moeten zetten. Zeker als blijkt
dat er teveel druk en spanning op het
team komtte staan."

Lotte leerde de eerste beginselen van het
volleybal in de achtertuin van het ouderlijk
huis in Mariënvelde. Moeder Marian, oud-
speelster van Blok '71 (Gendringen), was
trainster bij Marvo '76 waar Lotte van haar
negende tot haar dertiende jaar speelde.
Toen stapte ze over naar Longa '59 (Lich-
tenvoorde). Dat gebeurde op advies van
het district Oost-Gelderland, waar ze bij de
selectie trainde en speelde. Het district
raadde haar aan te kiezen voor een club
met een goede opleiding en toekomst-
perspectief. Bij Longa '59 kwam zij via de
A-jeugd en Dames 5 in Dames 3 terecht dat
destijds uitkwam in de derde divisie. Ze
was aanvalster en midspeelster, maar een
chronische blessure aan haar scheenbenen
bracht haar op de libero-positie. Na een
jaar werd Longa '59 ingeruild voor D.O.C.
STAP Orion. ir:'

ln de rubriek
Profiel Van
belicht
de redactie
dit seizoen
in iedere
Orion Expres
twee speelsters
van Dames 1.
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Positie: libero
Leeftijd: 24

Lengte: 1.73 m
Vorige clubs: Marvo'76, Longa'59

Beroep: pedagog isch ondersteuner
Woo n p I a ats: M a r i ë nve I d e

Lotte Krabben
tijdens de modeshow

van PÍet Zoomers,
De Wereld van Mode,

bij de teampresentatle Heren 1

van D.O.C. STAP Orion.

Daar speelt ze nu voor het zesde seizoen in
Dames 1. Opnieuw als libero. "Als aanval-
ster kom ik lengte en kracht tekort, terwijl
ik er toch alles uit wil haÍen. lk ben nogal
Íanatiek en ik ben een perfectionist."

Lotte noemt passen en verdedigen als haar
sterke kanten. "Het aanvallen en afmaken
mis ik absoluut niet. Het geeÍt een kick als
je als verdedigster een moeilijke bal van de
vloer haalt. Dat is hetzelfde gevoel als bij
een aanvaller die scoort." Haar perfectio-
nisme heeft ook negatieve kanten:

Lotte Krabben heeft even getwijfeld of ze
nog wel met volleybal door zou gaan,
maar een verandering in haar privé-
omstandigheden zorgt er voor dat ze nu
nog meer tijd heeÍt voor deze sport. Afge-
lopen zomer heeft ze met haar zus Ellen
(spelverdeelster bij Alterno) voor het eerst
gebeachvolleybald. Tijdens het NK eindig-
den de zussen op een 1 3e /1 6e plaats. " Dat
vonden we een hele prestatie. Beachvol-
leybal is leuk, maar ook heel moeilijk. Je
doet alles: passen, aanvallen en verdedi-
gen. Je moet heel tactisch spelen, want er
valt altijd een gat. Uiteindelijk vind ik het
spel in de zaal toch leuker." Bewondering
heeft ze voor Rebecca Kadijk: "Die is zo all
round !"

Lotte is volgens haar zeggen niet alleen
een perfectioniste, maar ook een analyti-
cus. "lk wil altijd alles verklaren." Als libero
komt haar dat goed van pas. "Je ziet veel
van wat om je heen gebeurt, daar kunnen
anderen hun voordeel mee doen. Je ziet bij-
voorbeeld waar je de bal kwijt kunt. Een
aanvaller is anders bezig." Dat zoeken
naar een verklaring komt ook naar voren
in haar werk als pedagogisch ondersteu-
ner bij Kindercentrum de Timp in Lievelde.
"Hoe verklaarje het gedrag van kinderen?
lk kan er heel erg mee bezig zijn." Bij de
Timp begeleidt ze sinds twee jaar kinderen
met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Het werk sluit aan bij haar
opleiding hbo pedagogiek, maar haar toe-
komst ziet ze toch meer in de richting van
het onderwijs. "Gehandicaptenzorg is com-
plexer; basisonderwijs ligt me meer, maar
ik ben er voor mezelf nog niet helemaal
uit."

Doetinchem vindt ze een leuke stad. Niet
alleen vanwege het volleybal, maar ook
om er te shoppen en te stappen. "Je hebt
er leuke terrasjes." Een andere plaats waar
ze graag vertoeft is Apeldoorn, waar haar
zus Ellen woont en volleybalt.

De kennismaking met Bob van de Pol, de
nieuwe trainer van Dames 1, is Lotte goed
bevallen. "Hetteam is positief. Wel zoeken
we nog naar een betere manier om met
hem te communiceren. We hebben zolang
Marinus Wouterse als trainer gehad, dat
het moeite kost om over te schakelen. lk
hoop in elk geval dat de spelverdeling
meer aandacht krijgt. Dat vind ik heel
belangrijk. "

Hoogtepunt bij D.O C' STAP Orion tot nu
toe is voor haar het kampioenschap in het
seizoen 2004-2005. "Een sterk team dat

"lk kan mezelf vreselijk naar beneden pra-
ten. Dat gebeurt als ik het te goed wil doen
en het niet lukt." Moeder Marian vond
haar dochter als jong meisje een stresskip-
petje: "Ze was niet altijd even flexibel."
Lotte hoort het lachend aan.

k beri een anatyticus en een perfectionist., flffii:?i"[ï#ï]ï9":ïïïj;?i:',ïïï
niet promoveerden." Een plaats bij de eer-
ste vijf in het lopende seizoen vindt Lotte
Krabben heel belangrijk. "Als we de B-
leaque niet halen, gaan we toch wel erg
laag spelen." I
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Eerste d ivisle
goed voor m'n ontwikkeling

Laura Bloem debuteert dit seizoen in Dames 'l van D.O.C. STAP Orion. Ze is er één van de jongste speelsters

Voor haar leeftijd is ze opvallend fanatiek en koelbloedig als het er op aankomt.
Tussen de andere meiden

voelt ze zich inmiddels

helemaal thuis.

Laura ziet het seizoen als een

leerjaar, maar deed tegen de

toppers VC King Software

Capelle en Taurus aardig van

zrch spreken.

Het interview begint met hilariteit. De
afspraak is gemaakt op het terras van Gas-
seling Snack Plus aan het Simonsplein, één
van de vrienden van Dames 1. UitbaterVin-
cent Gasseling, recent door de smaakpoli-
tie van 585 6 in het zonnetje gezet (uitzen-
ding 31/1 0, 20.30 uur), staat al met een
bord vol dampende Írikandellen klaar. Wie
er ook komt: geen Laura. De teleÍoon
brengt uitkomst. Blijkt Laura zich te heb-
ben vervoegd bij Resto Gasseling aan de
Keppelseweg, een etablissement dat
geru nd wordt door Vi ncent's broer Toon.

Laura komt uit een echte volleybalÍamilie.
De naam Bloem stond lange tijd synoniem
voor Orion. Haar (overleden) grootvader
Jan Bloem vulde bijna elk vrij uurtje met de
club. Hij was ín l964deoprichtervan Phoe-
nix, een van de voorgangers van de Doe-
tinchemse vereniging. Alle vijÍ zonen van
Jan, onder wie Laura's vader Bas, waren of
zijn er als speler actief. Bas is ook
coördinatorvan de Herenlijn. Laura's moe-
der Hanneke (trainster van Dames 8, speel-
ster van Dames 3) kwam tot haar 28-ste uit
voor Dames 1, met het landskampioen-
schap in 1984 als mooiste herinnering. Lau-
ra's zus Anke speelt voor Dames 2, terwijl
ook haar nichtjes voor D O.C. STAP Orion
volleyba llen.
"Er gaat thuis geen dag voorbij of er wordt
over volleybal gesproken. Het meest na de
wedstrijd en na detrainingen."

Volleybal was niet Laura's eerste actieve
sport. Ze begon met turnen. "M'n ouders
vonden me iets te jong voor volleybal. Ze
waren bang dat ik het op die leeftijd, ik
was vijf, niet zo leuk zou vinden. Boven-
dien zaten m'n vriendinnen op turnen."
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan: het volleybal in de achtertuin van het
ouderlijk huis beviel zo goed dat ze op
haar negende voor Orion ging spelen. Dat
was in de mini's. Via de C- en B-jeugd
kwam ze in Dames 4 terecht. Vorig seizoen
speelde ze in Dames 2, de kweekvijvervoor
Dames 1. Als hoogtepunten noemt ze de
Open Clubkampioenschappen van Neder-
land. " Met het B-team, dat zijn meiden tus-
sen de veertien en zeventien jaar, haalden
we tot onze eigen verbazing de finaleron-
de. ln de zaal werden we vierde, op gras
eerste. Het leuke was dat we op gras de
kampioen van de zaal, Taurus uit Houten,
versloegen. "

Haar ontwikkeling als speelster gaat snel.
ln twee seizoenen van het vierde naar het
eerste damesteam. Vorig jaar was Brechtje
Wiggers, die ook op haar negende begon
te volleyballen, haar grote voorbeeld. "lk
zat toen in Dames 2 en vond haar de beste
van Dames 1. Ze kwam van Plantina Longa
uit Lichtenvoorde, je merkte aan alles dat
ze op eredivisie-niveau had gespeeld."

U

ln de rubriek
Profíel Van
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Positie: passer/loper
Leeftijd: 16 jaar
Lengte: 1.78 m

Vorige clubs:
geen, al acht jaar

bij D.O.C. STAP Orion
Schol ier: Ludgercol lege,

gymnasium 5

Woonplaats: Doeti nchem

Laura voelt zich tussen leeftijdsgenootjes
snel verantwoordelijk. "Als niemand het
doet, neem ik de boel op sleeptouw. Er
moet leiding zijn. Nu hoeft dat niet meer.
lk ben één van de jongste van Dames 1. Het
geeÍt een goed gevoel dat de oudere, erva-
ren speelsters de druk van een wedstrijd
kunnen wegnemen. Zi1 zorgen er ook voor
dat ik lekker kan trainen." Als sterk punt
van haarzelf noemt ze de aanval, minder
tespreken is zeover haarservice-pass. "Die
moet absoluut beter."

Aanpassingsproblemen in Dames t heeft
ze niet gehad. "lk had verwacht dat het
moeilijker zou zíjn. Maar ik kan het goed
bijbenen. Het is goed voor m'n ontwikke-
ling. lk hoor nog niet bij de top, maar ik
ben blij met de overstap van de promotie-
klasse, waarin Dames 2 uitkomt, naar de
eerste divisie. lk ben ook tevreden met de
speelminuten die ik krijg. Tegen Capelle
speelde ik anderhalve set. tegen Taurus
bijna de hele eerste set en de tweede set.
Tegen zu lke sterke teams is dat niet gek. "

Vooral haar optreden in de eerste set
tegen Taurus maakte indruk. Ze was sterk
aan het net en met haar opslag. Ze scoorde
zo vaak dat een achterstand van zeven pun-
ten werd ingelopen en Dames 1 terug was
in de race. "We hadden een puntje meer
kunnen pakken, maar ondanks het verlies
ging het alweer beter dan de week ervoor
tegen Capelle. Voor mezelf heb ik het
gevoel dat ik alles heb gegeven."

Laura Bloem omschrijÍt zichzelf als Íana-
tiek en redelijk koelbloedig. "Het blijft
natuurlijk moeilijk om te serveren op het
moment dat je geen Íout mag maken.
Zenuwachtig voor een wedstrijd? Nee
hoor . . .", lacht ze.

Ze wil zich niet wagen aan een voorspel-
ling over het verloop van de competitie,
die dit keer belangrijker is dan vorige sei-
zoenen. Dames 1 moet bij de eerste vijf
eindigen om zich te plaatsen voor de B-

league. "We hebben, ondanks de vele jong-
eren, een leuk en fanatiek team. We zullen
geen laatste worden, maar een plaats bij
de eerste vijf ? We gaan er wel voor. "

Laura zit op het Ludger, in gymnasium 5.

Volgend jaar de examenklas en daarna wil
ze studeren. Ze denkt aan iets in de
gezondheid. Studie en volleybalzijn op dit
moment redelijk te combineren, ondanks
drie trainingen per week en eens per twee
weken Íolderen om een centje bij te ver-
dienen. "lk red het wel, al is het lastig in de
proefwerkweken. "

Terwijl Vincent Gasseling nog een bord
met frikandellen serveert, vertelt Laura
over haar andere hobby's: zeilen en
muziek maken. Haar oom en tante hebben
een zeilschool in ldskenhuizen aan één van
de Friese meren. Dit betekent dat Laura al
heel wat diploma's heeft voor de diverse
boottypen.

Als ze slaagt voor de opleiding varen en
een weekendcursus dldactiek mag ze zelf
zeilles geven. De andere hobby is spelen op
keyboard. Dat doet ze in de pauze op
school. Alleen of met anderen. Ze heeft
een voorkeur voor popmuziek. Een gewel-
dige ervaring vond ze haar deelname aan
de modeschow van Piet Zoomers, tijdens
de seizoenpresentatie van Heren 1: "Zoiets
overkomt je niet iedere dag." Waar heeft
ze een absolute hekel aan? Ze hoeft niet
lang na te denken: "Aan vroeg opstaan ! "

Laura is een enthousiaste 'ledenwinner'
voor de Vriendenclub die zorgt voor een
extraatje voor Dames 1. Er zijn al negen
vrienden voor de goede zaak binnen-
gehaald, onder wie veel familie, zoals de
oom en tante van de zeilschool.
"De tiende komt er aan", zegt Laura reso-
luut.

'Ër gaat thuis
geen dag voorbij
of er wordt over
volleybal gesproken'
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De Vrijwilligers:
Ruud

en Antoinette
Hof land

Voor Ruud
gaat

ln de serre

De Vrijwil I iger besteden

we deze keer volop

aandacht aan het

echtpaar Ruud en

Antoinette Hofland.

De licht ontvlambare

Ruud (69) en zijn meer

relativerende tegenpool
van 66 laar ziln al sinds

1971 actief bij Orion.

Arbitreren, besturen,

tellen, het uitgeven van

het clu bblad, wasserette

voor shirts van diverse

teams, Sinterklaas spelen

en zelf volleyballen.

Wat deden ze eigenlijk

niet in die afgelopen

3 5 jaar.

Een barbecue in de tuin van de Hofland's
aan het eind van het afgelopen seizoen

leek de laatste activiteit te worden van

Ruud bij zijn geliefde D'O'C STAP Orion.
Met het feestje rondom de imposante vij-
ver achter het huis aan de Einthovenlaan
besloot hij zijn periode van vier jaar als

manager van Dames 1. "Maar ze hebben
Ruud weer mooi gestrikt", zei Antoinette
enkele weken geleden.

Ondanks zijn gemopper kon Ruud zijn
Dames niet vergeten. Toen de geboren Bra-

bander door René Wiggers werd benaderd
om Vriend van Dames 1 te worden, werden
hij en Antoinette dusdanig enthousiast dat
zij in mum van tijd zelf op pad gingen om
leden voor de Vriendenactie te werven.
"Het loopt geweldig", beaamde Antoi-
nette die met haar eega begin oktober al

27 vrienden had gestrikt.

Het ging zo goed dat zij het verzoek kre-

gen om tevens uit te kijken naar ballen-
sponsors voor Dames 1. "lk weet het nog
niet", hield Ruud in eerste instantie de

boot af, maar het klusje is inmiddels op een

haar na gevild. "We hebben voor negen
van de elÍ thuiswedstrijden een sponsor
gevonden die de wedstrijdbal levert."

Antoinette was eerder actief bij Orion dan

Ruud. "Eerst speelde ik en toen iederteam
een scheidsrechter moest leveren, ben ik
gaan Íluiten. lk was ook scheidsrechters-

coórdinatrice en telster bij de wedstrijden.
ln 1912 heb ik Ruud gestrikt om ook te
gaan f luiten. Twee weken later vroeg voor-
zitter Roel Raterink of Ruud bestuurslid
wilde worden en toen kwam hij als verte-
genwoordiger van het bestuur in de redac-

tie van de Orion Expres. lk stond altijd ach-

ter Ruud. Hij kon doorÍluiten als nationaal
scheidsrechter door elke zaterdag de auto
te gebruiken. Zelf ben ik begin oktober
gestopt als scheidsrechter omdat ik op de

bok soms een beetje duizelig werd."

Nog steeds is Antoinette enthousiast als tel-
ster bij de wedstrijden van Heren I en

Dames 1. "lk begon met bordje klappen bij
Jeanne Broens. Nu tellen we bij toerbeurt
met Karin Bazen, Diny Bannink en Theo
Besselink. Tegenwoordigzil je bij Heren 1

aan de jurytafel. Met sommige juryleden
heb ik het wel eens aan de stok. Nee, niet
met de gemoedelijke Achterhoeker Jan

Wenting en Ben van de Vorle uit Brabant.
Dat zit wel snor. Een ander jurylid valt over
één minuut langere of kortere wedstrijd-
duur bij het aftekenen van het formulier.
Dan kijkt hij op z'n horloge en zegt: 'Het is
16.32 uur en geen 16.31'. De volgende
keer loop ikweg en doet hij het maar zelf."
Niettemin kijkt zij uit naar de nieuwe com-
petitie. "Als het begint, moet je er ook zijn,
want vrijwilliger zijn doe je vrijwillig maar
niet vrijblijvend. Het betekent dat we op
de zaterdag van de thuiswedstrijden geen

andere dingen kunnen doen. De vrijwilli-
gers mogen wel wat meer aandacht heb-
ben. Het zou leuk zijn als de vereniging net
als de stichting bij Heren 1 elk kwartaal een

medewerkersavond houdt. Dat verstevigt
de onderlinge band tussen de vrijwilligers
en de vereniging."

Nadat hij in 1972 scheidsrechter werd voor
Orion, nam Ruud vier jaar later zitting in
het jeugdbestuur. "Een leuke tijd. Op

zaterdag waren we 's morgens om half
negen in de sporthal en bleven tot in de

late uurtjes bij Sjef en Toos van Wolde in de
sportkantine. Zij wisten de mensen te bin-
den." ts
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'lk stond altijd
achter Ruud,
hij gebruikte

a ls scheidsrechter
elke zaterdag

de a uto'

Antoinette Hof land (midden)

overlegt met zaalwacht
Cor Karels over het defecte

elektron ische scorebord.
Links telster Ger Karels en

rechts omroeper Vidal Horjus.

Ruud knikt instemmend en wil iets kwijt
over de Orion Expres. "Weet je nog dat we
hier soms tot 's nachts twee oÍ drie uur de
losse bladen raapten voor de Orion
Expres? Het werd wel eens daglicht. De

Expres van toen valt n iet te vergelijken met
de huidige. Het is allemaal gemakkelijker
en professioneler geworden. Een adver-
tentie wordt nu digitaal overgenomen ter-
wijl dat vroeger met stencilmachines en
plak- en knipwerk tot stand kwam. Tegen-
woordig heb je ookwebsites en daarschijn
je mooie dingen mee te kunnen doen. lk
hoop dat de site van Heren 1 snel up-to-
date is, zodat we daarop alle informatie
over hetteam kunnen lezen."

lk heb spelverdeelster Ellen Krabben een
keer met de auto voor een bekerwedstrijd
uit Friesland gehaald en weer terugge-
bracht. Dat zij vorig jaar vertrok naar
Alterno was jammer voor het team, maar
je mag het haar niet kwalijk nemen dat zij
het hogerop zocht en inmiddels in Apel-
doorn eerste spelverdeelster is."

Ruud Hofland istrots op de zilveren bonds-
speld van de Nevobo die hij van clubvoor-
zitter en huidig wethouder sportzaken
Koos Kuiper tijdens een algemene leden-
vergadering in 1997 kreeg opgespeld. Kui-
per maakte melding van het 'vele werk dat
Ruud en Antoinette in die 25 jaar voor het
volleybal hebben gedaan'. "Als ledenad-
ministrateuI wedstrijdsecretaris, scheids-
rechter; organisator van acties, lid van
diverse commissies in vereniging en het dis-
trict, heeft Ruud nadrukkelijk zijn stempel
gezet op het volleybal in Doetinchem en
ver daarbuiten", sprak Koos Kuiper negen
jaar geleden. "Als je het over Ruud Hof-
land hebt, heb je het over volleybal en Ori-
on."

Nog steeds volgt Ruud de eredivisieduels
van Heren 1. Vorig seizoen 'trok' hij zelfs
de rode kaart vanaf de vip-tribune bij de
wedstrijd tegen Nesselande. Peter Blangé
draineerde de wedstrijd bijna tien minu-
ten. Datwas in de ogen van veel toeschou-
wers en van Ruud absoluut onverteerbaar.
"lk heb nog altijd een rode en gele kaart
op zak en wees Blangé uit protest ludiek
terecht. "

Dít seizoen heeft Ruud er nog een taakje
bij. Voor aanvang van de thuiswedstrijden
van Heren 1 bedient hij de schijnwerper
die de volleyballers bij het betreden van
het veld en het voorstellen aan het publiek
in de 'spotlight' zet. Antoinette gaat
onverdroten door als telster. Voorlopig
staat het echtpaar Hofland als vrijwilliger
zelf nog steeds in de'spotlight'. I

Antoinette:
'Vrijwilliger zijn

doe je vrijwillig,
niet vrijblijvend'

Zijn activiteiten als Sinterklaas zal hij niet
snel vergeten. Achtjaar lang was Ruud de
spil van deze actie die de vereniging jaar-
lijks enkele duizenden guldens opleverde.
"Ons huis was de kleedkamer. Liepen er
hier soms vier of vijf sinterklazen en vijf-
tien zwarte pieten rond. Overal op de
grond lagen kleren en na afloop aten we
gezamenlijk stamppot, pannenkoeken of
erwtensoep. Men belt trouwens nog
steeds met de vraag om een Sinterklaas.
Als er mensen in de vereniging zijn die het
willen overnemen zou dat mooi zijn voor
de clubkas, wantervalt geld meete verdie-
nen. Al gaat er wel veel tijd en energie
inzitten. "

De afgelopen vier jaar was Ruud manager
van het eerste damesteam. Samen met de
explosieve trainer Marinus Wouterse.
wiens uitvallen Ruud soms moest kanalise-
ren, leidde hij het team tot grote hoogte.
Met als hoogtepunt het kampioenschap
van de eerste divisie B van twee jaar gele-
den. "Het is allemaal erg plezierig verlo-
pen. De meisjes vroegen niks en kregen
ook weinig. Het waren schatten van mei-
den en daarom had je iets voor ze over.
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Op één team na beschikken inmiddels
alle recreanten over fraaie donker-
blauwe shirts. Op de rugzijde de vereni-
gingsnaam D.O.C' STAP Orion, aan de
voorzijde breeduit'Adam Menswear'.
De recreanten kregen de shirts overigens
niet helemaal voor niets aangemeten.
,,De spelers betalen vijftien euro per
shirt. de rest wordt door ons bedrijf bij-
gepast," zegt Martien Wassink.

Hij vindt, dat de recreanten er voor de
komende jaren prima bij lopen: .,Shirt-
sponsoring geeft niet alleen ons als
bedrijf bekendheid. Ook de vereniging
komt duidelijker naar voren in de recre-
antencompetitie. "

geeft recrea nten
u itstra ling

Voor de komende drie jaar

sponsort Adam

van alle

Manswear de shirts

recreantenteams bij

D.O.C. STAP Orion
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Martien Wassink (50) beschouwt zichzelf als

recreatief volleyballer in hart en nieren.

Maar het stoorde hem danig, dat de vijftien
recreantenteams in de meest veelzijdige

uitmonstering op de baan verschenen.

Nou wil het toeval, dat Martien bedrijfsleider is

bij de Doetinchemse vestiging van

herenkledingzaak'Adam Menswear'.

En omdat dit bedrijf onlangs besloten heeft zijn

reclamebudget te richten op de lokale sport, was

het contract al gauw gesloten.

Adam Menswear sponsort voor de komende drie
jaar de shirts van alle recreantenteams bij

D.O.C. STAP Orion.

ADAM!:
MENSWEAR
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Adam Menswear, herenkleding, opende
4,5 jaar geleden een filiaal aan de Bolie-
straat in Doetinchem, dtrect naast het
pleintje voor de Gasthuiskerk. Het kleding-
bedrijf heeft inmiddels 47 filialen door
heel het land. Adam maakt sinds 2OO5
onderdeel uit van Mc Gregor, het Neder-
landse moederbedrijf, dat zich bezighoudt
met de productie en verkoop van kleding.
Mc G regor geniet ook bekendheid a ls spon_
sor van de rallysport. Tot het moederbe_
drijÍ behoren verder de Gaastra Shops, de
Outlet Stores en de Mc Gregor retailshops.

Martien Wassink werd in 1985 lid van
Huévo, dat vanouds een grote recreanten-
afdeling kende. tnmiddels ingelijfd bij
D.O C STAP Orion ervaart Wassink, dat
Orion toch meer prestatiegericht is. Maar
ook in de recreantencompetitie, die
plaatsvindt in de sporthallen paasberg in
Terborg en de Veldhoek, worden goede
prestaties geleverd.

Wassink: ,,De eerste twee herenteams spe_
len in de poule A, de eerste dames in poule
B en het eerste mixteam in poule C. Dat is
bepaald nietslecht."

De recreantenteams zijn samengesteld uit
vier herenteams, vier mixed en negen
damesteams. Dat zijn er meer dan vijftien,
maar dat komt, omdat sommige mixteams
een dubbele competitie spelen. ZelÍ laat
Martien zijn volleybalprestaties zien in een
mixteam, terwijl hij bovendien twee
dames- en twee mixteamstraint.

,,Ze beginnen me zo langzamerhand een
beetje te kennen bin nen de club,,, lacht h ij,
,,maar het mooiste voor D.O.C. STAp Orion
zou natuurlijk éen nieuwe topsporthal
zijn. Dan pas krijgt iedereen de kans elkaar
binnen clubverband te ontmoeten."
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Itlex Stein Wouter Klapwijk
Leeftijd: 28 jaar Leeftijd: 23 jaar

,,.,t-engte: 1,95 m Lengte: 2,00,,rn

Positie: Positie:
Hoofdblokkeerder Hoofdblokkeerde'
Vorige clubs: Vorige clubs:'
Mate Asher (lsraël), Keistad Amersfoc-
Alcom Capelle WH Harderwijk,

5SS Barneveld,

STAP ORIOI
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I
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1234
Goran lUeksov §ander Sikking Frank Denkers Tijs l[beling .

Leeftijd: 33 jaar Leeftijd: 26 iaar Leeftijd: 35 jaar Leeftijd: 25 jaar
Lengte: í,92 m Lengte: 2,12 m Lengte: 1,89 m Lengte: 1,88 m

Positie: Passer/loper Positie: Positie: Spelverdeler Positie: Libero

Rabotniki-Fersped, Vorige clubs: Kidang, Vocasa, Setash (Huissen),

Tarragona (Spanje), WSV Warnsveld, Piet Zoomers/D SSS (Barneveld),

Moers (Duitsland), DeVolCo '88, Arvevo
Protect Eye Orion Protect Eye Orion (Arnhem/Velp)
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De Stichting Topvolleybal Orion geeft voor
een periode van vijf jaar een eenmalige
obligatielening uit in coupures van 5000
euro. Dit om de club meer liquide midde-
len te verschaffen. Dat wil niet zeggen, dat
het Íinancieel niet goed gaat. ,,lntegen-
deel," zo meldt voorzitter Theo Vriezen de
volle zaal,,,De inkomsten zijn op dit
moment zelfs groter dan de uitgaven. Het
gaat er om de stichting wat meer armslag
te geven.''

Minder zorgen om de financiën betekent
ook, dat de directie zich meer ongestoord
kan richten op de uitgezette lijnen. Daar-
door komt het hele proces in een rustiger
vaarwater.

De oproep van Vriezen is niet aan dove-
mansoren gericht. Al meteen meldt Lou
Fokkinga namens de partners Rensa en
Ubbink Nederland te willen tekenen voor
vier coupures. De eerste € 20.000 zijn bin-
nen. Bovendien staat inmiddels vast, dat
D.O.C. STAP nog drie jaar verder wil als
hoofdpartner van de Stichting Topvolley-
balOrion.

ln bestuur verder enkele wijzigingen. Na
vier jaar stopt Ed Jansen Venneboer. Het
bestuur wordt uitgebreid met twee zeer
ervaren bestuurders: Harrie Laan en Akkie
van Gastel.

Terugblikkend over de afgelopen vier jaar
zegt Theo Vriezen, dat de drie doelstel-
lingen van toen zonder meer gehaald zijn.
,,We zitten structureel in de top vier van
Nederland, spelen Europees volleybal en
de actie volleyballen en werken bij een
partner verloopt succesvol. De score is

goed en wij als Stichting gaan nu ook sco-
ren met de obligatielening."

Directeur Jos Tiemesser s t e- r =) . )'
harte mee eens: ,,Onze partne.s hecca-
ons de kans gegeven topsoo/: -ooÉ .- ::
maken in Doetinchem. De doe s:e ngen
zijn vanaf de eerste dag gehaa d en r. oorai
de combinatie van werk en sport s een suc-
ces geworden." Blikkend n oe r chting van
de deze avond niet ontbrekende rr,,ethou-
der Koos Kuiper van Sportzaken ,"vijst Tie-
messen op de grote econom sche uitstra-
ling van het topvolleybal. ,,Vee bedrijven
doen zaken en het publiek r,vordt volop
passieve recreatie geboden, aldus de
d i recteu r.

Hij meldt ook de Supercupwedstrijden en

de komende Europacup op'1 5, 16 en 17

december in sporthal Rozengaarde. ,,Kor-
tom, het oosten van Nederland zet zich
met topvol leybal op de kaart. "

De Stichting wil het komende seizoen ook
sneller communiceren met de achterban
en sponsoren. Er zal meer van e-mail
gebruik worden gemaakt om iedereen tij-
dig te laten weten wat er allemaal speelt,
kondigt Tiemessen aan.

Bij de foto's v.l.n.r.:

Voorzitter Theo Vriezen houdt zijn
rede, aandachtig gevolgd door
wethouder Koos Kuiper.

Karel Mollevanger brengt een ode aa.
de Heren.

Niels Koomen: ,,Als we winnen kan ik

daar een hele week op teren."

Lou Fokkinga kondigt namens
Rensa en Ubbink de afname van vier
obligaties aan.
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Meer
armslag
door een mal ige obl igatielening

De teampresentatie tijdens de eerste bijeenkomst van D.O.C. STAP Orion

op maandag 2 oktober in het Hart van Doetinchem werd een wervelende show.

lnterviews, zang, optimistrsche prognoses en nieuwsfeiten.
Met als klapstuk een zeer gewaardeerde modeshow door de heren en dames van de eerste teams

d 9::

Tra i nerlcoach Hen k Ha nsma :

,,Wat in de kleedkamer gebeurt,
is voor de jongens."

Henk Hansma uit zich bijzonder positief
over de resultaten van de eerste zeven trai-
ningsweken van het vernieuwde team. ,,Ze
zijn leergierig, werken hard en zijn bereid
om dingen aan te nemen. Elkaar de waar-
heid zeggen hoort er ook bij. En nieuwe
mensen hebben hun aardige en minder
aardige kanten. Dat levert strijd op,
waardoor de rangorde bepaald wordt. Die
periode is inmiddels achter de rug en dat
levert een prima team op.'' Hansma ver-
wacht een fantastisch seizoen. ,,Als je opti-
maal wilt presteren, moet je natuurlijk aan
proÍessioneel volleybal gaan denken.
Maar de vraag is of we daar wel op zitten
te wachten. Dit is nu een geweldig team
met intelligente jongens die studeren of
werken. lk betwijÍel of die wel gelukkig
zouden worden met alleen volleybal."

Vervolgens neemt Karel Mollevanger vast
een voorproefje op de stemming van de tri-
buneklanten in het nieuwe seizoen. De
jeugd heeft op het zomerkamp een aantal
slogans bedacht als 'ode aan de heren'. De
liedjes die daaruit ontstaan zijn, heeft
Karel verwerkt op een CD. De opbrengst
van de verkoop gaat geheel naar de pas

gestarte actie van de Vriendenclub Dames
1. Die is bedoeld om de dames meer finan-
ciële armslag te geven.
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De presentatie van Heren I verloopt deze
avond in een vrolijke en gemoedelijke
stemming. Allereerst gaan de voornaam-
ste partners, bestuur, enkele medewerkers
en zelfs Dames 1 op de foto met het team.
Die opnames worden later op de avond in
groot formaat en ingelijst uitgereikt.

Daarna verzamelt Geert ïeunissen de spe-
lers om zich heen om boven taÍelte krijgen
hoe zij over het komende seizoen denken.
Wat is bijvoorbeeld de 'fijnste ervaring'
voor nieuwkomer Niels Koomen? ,,Als we
winnen kan ik daar een hele week op
teren. Dat is m'n voornaamste drijfveer,"
aldus Niels. Aanvoerder Bas Hellinga laat
zich niet verleiden uit de kleedkamer te
klappen. Coach Henk Hansma bekent bijna
nooit in de kleedkamer te komen: ,,Wat
daar gebeurt, is voor de jongens." Al heeft
de trainer wel de indruk, dat Edward Kamp-
huis verbaal altijd zeer aanwezig is.

Edward: ,,Kan best, ik hou wel van een
geintje. lk vind het heerlijk elkaar eens
f lin k bij de neus te nemen.' '

Roland Rademaker moet erkennen 'rede-
lijk eigenwijs' te zijn. Maar dat past wel bij
hem, vindt hij: ,,Als spelverdeler moet ik
immers mijn eigen plan trekken."



Dames

en

Heren

stelen

Piet Zoomers, de Wereld van de Mode uit
Wilp, pakt ook f link uit deze avond. ln de

zaal is een catwalk opgebouwd, waarop
de heren en het managementteam hun

nieuwe outfit mogen tonen. Bedrijfsleider
Rafaèl lo Nettuno van de Doetinchemse ves-

tiging van Piet Zoomers licht de keuze toe.
Voor de begeleiding donkerblauwe kos-

tuums, gestreept overhemd, zwarte das.

Het colbert tweeknoops, de broek met een

kleine bandplooi en geen omslag. Voor de

koudere periode aangevuld met een oran-
jerood truitje eronder. De spelers verschij-
nen meer in sportieve uitstraling. Een don-
kere sweater, blouse en een oranje-rode
broek,

Komen de heren en dames in het begin
nog wat onwennig aangelopen, gaande-
weg worden ze wat losser en brutaler. Ze

krijgen er zelf zichtbaar plezier in. Volop
aangemoedigd vanuit de zaal.

de

show

Het klapstuk van de zeer geanimeerde
avond is de modeshow van Piet Zoomers,
verzorgd door zowel de heren als de
dames van de eerste teams. Hoewel geen
van beide seksen tevoren geoefend had,
wordt een perfecte modeshow voor het
voetl icht gebracht.
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Winst in Supercup
"le kunt gelijk een prijs

pakken en tevens de
bruilenwereld laten zren

dat we hrer in Doetinchem
iets opbouwen", zei Henk

Hansma op 4 oktober in
het Oostgelders Vizier.

De trainer van Heren 1 van
D O C STAP Orion had het

over de wedstrijd om de

Supercup waarmee vier
dagen later in sporthal

Rozengaarde het
vol leybalseizoen off rc eel

werd geopend

De kop in de sportbijlage van Dagblad de
Gelderlander sprak maandagochtend 9
oktober boekdelen. AÍgaande op de kran_
tenkop: 'Orion sensatie in Supercup, mag
worden geconcludeerd dat de missie van
Hansma en zijn mannen was geslaagd.

De Volkskrant moest op haar schreden
terugkeren na een eerder artikel waarin
D O C STAP Orion in een enkel zinnetje bij
voorbaar kansloos,,.,erd geacht n de,,ved_
strijd tegen landskampioen ORïEC Rotter_
dam, Nesse ande.

De Telegraaf kopte rn met Va se s:a.l Nes_
selande en begon haar artikei rnet: \a
twee nederlagen in de Champions Leagre
verloor Nesselande nu ook de eerste con_
Írontatie met een Nederlandse club,

Genoeg stoÍ over onze mannen in de kran-
tenkolommen dus. Maar ook veeltelevisie_
zendtijd in een rechtstreekse uitzending
van Studio Sport op de zondagmiddag en -
avond van 8 oktober. Dat moet de leiding
van de Stichting Topvolleybal Orion (STO)
als muziek in de oren hebben geklonken.
Zo werden sponsors/partners op hun
wenken bediend.

..,&

Niet alles werd door de televisiecamera's
geregistreerd, zoals de vertederende aan_
blik van bloemen die onder de ruitenwis_
sers van de Peugeots 206 van autopartner
Brandon waren gestoken.
De voertuigen van de spelers pronkten na
afloop feestelijk opgetuigd bij de entree
van sporthal Rozengaarde waar de man_
nen binnen een prestatie van formaat had_
den geleverd.
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Voor de allereerste keer in de clubhistorie
was de Supercup gewonnen en nog wel
tegen het vooraf onverslaanbaar geachte
Nesselande. Het werd voor D.O.C. STAP

Orion een primeur in drie bedrijven:eerste
deelname aan de Supercupwedstrijd die
voor het eerst in Doetinchem werd
gespeeld en die meteen de eerste prijs van
het nieuwe seizoen opleverde. Er ontstond
onder het lage dak van Rozengaarde -

waar menige pass van Nesselande de bal
tegen het plafond deed belanden - een
uiterst spa nnende wedstrijd.

D.O.C STAP Orion leek de eerste set naar
zich toe te trekken, maar haakte op 29-3'l
aÍ. Toen al bleek dat de thuisploeg zich in
moeilijke situaties handhaafde en niet
zoals in het verleden nogal eens bezweek.
Op alle onderdelen bewees de ploeg, met
daarin de nieuwelingen Roland Radema-
ker (spelverdeler), Niels Koomen (diago-
naal) en Wouter Klapwijk (hooÍdblokkeer-
der) al in een vroeg stadium een eenheid te
vormen.

Serverend deed D O.C STAP Orion weinig
onder voor het opslaggeweld van Rotter-
damse kant. Blokkerend was de thuisclub
zeer scherp met nogal wat directe blok-
punten en veel ballen die via het remblok
in de rally kwamen en vervolgens punten
opleverden. Klapwijk draaide onbevangen
mee op de midpositie waar Alex Stein zich
ontpopte als een ultieme killer.

'I
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Rademaker had als nieuwe regisseur
opvallend welnig moeite om zijn aanval-
lers te vinden, vooral met Niels Koomen
zette hij menig een-tweetje op. Koomen
lijkt de structurele oplossing te zijn voor de
positie van vrije aanvaller. "We hebben
een beter team dan we zelÍ denken. Al een
week eerder in de oefenwedstrijd tegen
Piet Zoomers waren we goed op dreeÍ.
Tegen Nesselande gaven we de vierde set
niet weg, maar bleven ooktoen zij hun ach.

terstand inliepen superscherp", zei de dia-
gonaalspeler die een mooi seizoen voor
D O C.STAP Orion voorspelt.

Roland Rademaker won vorig seizoen
samen met tweelingbroer Richard, libero
bij Nesselande, nog de Supercup, beker en

het kampioenschap. Na zijn overstap naar
Doetinchem werd Roland gevraagd of hij
aleen weddenschap met Richard had aÍge-
sloten over de winnaar van de Supercup.
"lk kan me niet voorstellen dat Richard zo
stom is daar met mij een weddenschap
over af te sluiten", antwoordde Roland
diplomatiek. Na de overwinning consta-
teerde hij inmiddels éen prijs meer achter
zijn naam te hebben dan Richard. "Het is

sneu voor m ijn broer dat hij verloor. "

&.b*n* n-#{m

§
Wouter Klapwijk wacht
geconcentreerd de serve van
Justin Sombroek af .
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Richard had veel moeite met de nederlaag
in Doetinchem. "We hadden na twee
nederlagen in de Champions League echt

een overwinning nodig. En dat ik een prijs

minder heb dan Roland, steekt me wel. lk

ben pas over een maand in staat om het

Roland te gunnen. Nu, zo vlak na de wed-
strijd, overheerst voor mij de teleurstel-
ling. "

Zijn trainer Peter Blange was helder over
Nesselande. "Het is duidelijk dat we de

zaken nog niet op orde hebben. Na drie
nederlagen staan we nog op nul. Een aan-

tal keren zag ik aardig volleybal, maar we
hebben nog teveel diepe dalen, Daar moe-

ten we aan werken", sprak de bondscoach

in De TelegraaÍ. Dat zijn beste hardhitter
en routinier Guido Görtzen geblesseerd

aan de kant bleeÍ, wilde hil niet als excuus

aanvoeren. " Er staat zonder Guido genoeg

kwaliteit in het veld, alleen kwam het er nu

niet uit. "

STO-directeur Jos Tiemessen stond buiten
de feestvierende kleedkamer de pers te
woord. "We hebben weer laten zien dat
we een geweldig publiek hebben", doelde
hij in dagblad De Gelderlander op de fans

die tijdens de wedstrijd hun Íavorieten
onder leiding van spreekopperstalmeester
Vidal Horjus steeds luider aanmoedigden.
"Dat ls zo mooi voor Doetinchem."
D .ecteur Geert Teunissen van hoofdpart-
'e' D O C STAP was eveneens enthousiast.

.'. e -eocen edereen laten zien waarom
::: . : :. r3 n Rozengaarde zo'n plezie-
' r:.i-1. :;.-^e d s Zo,"vel dewedstrijd
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Voorzitter Theo Vriezen van de Stichting
Topvolleybal Orion (5TO) kon het succes

amper bevatten. "Met de nieuwe spelers

Roland Rademaker, Niels Koomen en Wou-

ter Klapwijk is onze selectie breed en even-

wichtig. "

STO-secretaris Jan Dekker g reep in de eufo-
rie terug op het verleden. "Vier jaar gele-

den waren we op sterven na dood. Nu

begin je het seizoen met het winnen van

de Supercup. Geweldig toch."
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Aanvoerder Bas Hellinga had een groot
compliment in petto voor de drie nieuwe-
lingen. "Als team speelden we super. We
weerstonden de druk van Nesselande en
hadden eindelijk het geluk dat het kwartje
goed viel."

Trainer Henk Hansma hoefde na zijn komst
bij D.O.C. STAP Orion niet lang te wachten
op succes. "Orion was toe aan een prijs",
sprak de bescheiden Zwollenaar die het
mentale aspect van de selectie hoog in het
vaandel draagt.
Hij was vooral blij dat D.O'C. STAP Orion op
het cruciale moment 'goed met de wed-
strijdspanning omging'.

Voorzitter Hans Nieukerke van de Nevobo
deelde met preses Nico Hoeben van het
Top League Bureau de medailles, trofee en
bloemen van Bloemsierkunst Terry Hecker
(Terborg) uit. "Hier is weer eens bewezen
dat er ook achter Amersfoort heel goed
wordt gevolleybald. Het was fantastisch
voor het volleybal in Nederland en niet
alleen'twesten." ffi

"Toen Nesselande in de vierde set vijf pun-
ten scoorde en op 22-22 kwam, was er
geen paniek. lk wist dat we hun serie zou-
den doorbreken. Dat gebeurde. Het succes
was een vervolg op de afgelopen zeven
weken trainingsarbeid in de voorberei-
ding." Hansma bleef in de kolkende massa

met beide benen op de grond. Suggesties
dat zijn ploeg meteen kandidaat was voor
het landskampioenschap wimpelde hij
resoluut af. "Dat we goed speelden tegen
Nesselande betekent niet dat we dit sei-
zoen altijd succesvol zullen zijn. Wel moe-
ten we leren leven met de status van
Supercupwinnaar. "

"(
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Peter Blange:
"Het is duidelijk dat we
de zaken nog niet op orde
hebben."

Goran Aleksov kust de
Supercup.
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Wat doe je nu precies voor de kost?
"lk heb een agentschap voor de ltaliaanse
merkkeuken Novalinea. Nee, het zijn
geen goedkope keukens. We richten ons

op het bovensegment van de markt in

Nederland. Datdoe iksindszesjaaren het
gaat van Godlinze in Groningen tot
Geleen. Dat betekent soms's morgens om

vijf uur de auto in om na het werk 's mid-
dags tijdig op de training te zijn. lk zou in
deze regio ook wel graag mijn keukens
wíllen afzetten. Maar dat komt wel als ik

daar straks meer tijd voor heb. Je kunt
niet alles. Op dit moment vragen mijn
partner Natalie en de kinderen Laurens
(5,5 jaar) en Cecile (1,5 jaar) ook de

nodige aandacht."

Je bent hoe dan ook een druk baasje.
"Ja, hartstikke. Desondanks kies ik na der-
tien jaar nog steeds bewust voor top-
sport. lk kan m'n hele leven nog werken.
Het betekent wel dat ik een aantal doelen
voorlopig in de ijskast heb gezet. lk wil de
zaak uitbouwen met een tweede agent-
schap voor keukens, maar de tijd ont-
breekt daar nu voor. Daarom kan ik me

niet bezighouden met het vinden van
nieuwe verkooppunten, ik ben al blij dat
ik de huidige afnemers goed kan onder-
steunen en bedienen."

Voordat hij als agent voor Novalinea aan
de slag ging, beheerde Edward een eigen
keukencentrum in Zwolle. "Daar deed ik
erg goede ervaringen op met dit ltali-
aanse product, maar het runnen van het
keukencentrum was niet te combineren
met topvolleybal. Daarom koos ik voor
het agentschap van de ltaliaanse fabri-
kant. Hij weet dat ik topvolleybal bedrijf
en stimuleert dat alleen maar. Sportbele-
ving wordt in het ltaliaanse bedrijfsleven
als een absolute pre gezien, want als je

dagelijks als topsporter prestatiegericht
werkt, gaan zij er vanuit dat je dezelfde
mentaliteit in je bedrijf uitstraalt. "

Wist je wel zeker dat je er een veertiende
volleybaljaar aan vastzou knopen?
"lk heb de laatste tijd tegen mezelf
gezegd dat het misschien beter was om te
stoppen. Er waren wel twijfels. Op het Vol-
leybalgala in Amphion ging het daar nog
over. Heb ik met mijn oude ploegmaten
uit de Omniworld-periode Olaf van der
Meulen en Martin Teffer gesproken over
het juiste moment van te stoppen. Zij

weten daar inmiddels alles van. De licha-

melijke gesteldheid wordt mindec de slij-
tage groter. Je merkt dat je na een bles-

sure of een inspanning in de wedstrijd
langzamer hersteld." '
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Even verdwijnt de

jongensachtige glimlach van

zijn gezicht.

"Sorry dat ik iets te laat ben,

het verkeer tussen Zwolle en

Apeldoorn zat weer eens

hartstikke vast. Het begint
hier met de files op de

snelwegen al aardig op het

westen te lijken."

De gehaaste blik maakt weer
plaats voor een ontspannen

uitstraling als Edward

Kamphuis zich na zijn

binnenkomst in sporthal

Rozengaarde heeft
geëxcuseerd.

De passer/loper van D'O'C'

STAP Orion neemt voor de

donderdagtraining de tijd
voor het geplande interview.

Met een houding van 'vraag

maar raak' ploft de geboren

Fries neer.

Profiel van
Edward Kamphuis

Volleybal
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Leeftijd:32jaar
Lengte: 2.00 meter

Positie: passer/loper
Clubs: DVC Dokkum,ORBl '86,

Animo Sneek, Kuipers Zwolle,
Remote/it Zwolle, Sudosa Assen,

Omniworld Almere,
Landstede Zwolle,
DOC STAPOrion.

Edward Kamphuis:
"lk won zowel met Zwolle als

Oilon de Supercup."

Begin vorig jaar liep Edward Kamphuis bij
zijn vorige club Landstede Zwolle ge-
scheurde enkelbanden op. ln de tweede
helft van het afgelopen seizoen stond hij
bij D O C. STAP Orion aan de kant met een
pinkblessure.

.1 e be nt noga I b I essu regevoel ig he i d.

"Dat klopt. Mijn ervaring is dat je met top-
sport roofbouw pleegt op je lichaam. Een
auto van vijftien jaar oud vertoont ook
gebreken. Mljn enkels en knieën mag je
gerust vergelijken met de fysieke gesteld-
heid van een kerel van zeventig jaar. ïege-
lijk is het inherent aan sport dat je enkels
wel eens scheuren oÍ dat er iets breekt."

Ben je in de groep
de gangmaker of het pispaaltje?
"Enige zelfspot is mij niet vreemd. Ken je
nog de dorpsgek van vroeger? Dat is zo'n
beetje mijn positie in de selectie. Ja, we
houden in de groep wel van volleybalhu-
mor. En wie kaatst, kan de bal terugver-
wachten. Mijn kwaliteiten als speler liggen
niet alleen op het tactisch en technisch
vlak. lk zorg wel voor sfeer en draag bij aan
een juiste teambuilding. Natuurlijk heb je
te maken met hièrarchie in het team, maar
ik maak me er sterk voor dat je altijd speelt
op basis van gelijkwaardigheid. "

Je staat in het'wereldje' bekend als een
liefhebber. Hoe ga je om met het feit dat
je momenteel minder speeltijd krijgt?
"Neem bijvoorbeeld de Supercup die we
verrassend wonnen tegen Nesselande. Nie-
mand had dat toch verwacht? Het was een
geweldige prestatie van het team waar ik
deel van uitmaak. Toch neemt niemand
mijn individuele gevoel weg, namelijk dat
ik mijn eigen prestatie graag anders had
gezien. lk kwam er vijf keer in om te serve-
ren, de laatste bij een 23-22 voorsprong in
de vierde set. Als ik had gescoord, hadden
we op matchpoint gestaan. Je bent de
schlemiel of de held. Zoals je kon zien, joeg
ik de baldetribune in."

'To p volley
rmd al

bal
S MENS,

Je weet dat de nieuwe trainer
Henk Hansma zijn basisspelers veel
vertrouwen geeft. Het kan dus even
duren voordat je weer je kans krijgt.
"De opstelling van het team is de keus van
de trainer. lk sta er nu naast, maar heb vijf
dagen in de week op de training de kans
om het te laten zien. ln zo'n geval is voor
een bankspeler een helder contact met de
trainer van groot belang. lk ben er ziek van
als ik niet speel, maar weet ook dat je met
zeven spelers geen seizoen wint. lk weet
aan welke punten ik moet werken en
wacht op mijn kans. Henk is een strateeg.
Hij is niet altijd leuk, maar weet wat hij
doet. Als wij ons houden aan zijn systeem
en afspraken, dan kunnen we het gevecht
binnen de lijnen met succes aangaan."
Het mooie van Hansma is dus dat je als
basisspeler vertrouwen krijgt en niet na
enkele Íouten naar de kant wordt
gehaald. "Als je uitverkoren bent, is ver-
trouwen zó belangrijk. Henk geeft de spe-
lers in het veld echt de kans om te groeien
in de wedstrijd. lnderdaad, hij laat je niet
vallen als je een paar passfouten maakt.
Als ik de voorkeur krijg, geniet ik hetzelfde
vertrouwen. "

Wat heeft ruim
dertien jaar topvolleybal jou gebracht?
"Het heeft me gevormd als mens, ik heb
geleerd om te presteren en die successen
zijn er. Vijf jaar geleden werd ik kampioen
van Nederland met Omniworld, ik won
met Zwolle tweemaal de beker en met
Zwolle en Orion de Supercup, om wat voor-
beelden te noemen. lk ben in die jaren ook
een team-mens geworden, maar ben wel
verhard. Je hebt nu eenmaalte maken met
individuele karakters. "

Even terug naar het naderend einde van
een imposante volleybalcarrière. Edward
zaait door zijn jeugdig uiterlijk nogal eens
twijfels in zijn omgeving als het moment
van stoppen ter sprake komt. "Niemand
denkt dat ik al stop. Men snapt het niet. Er

worden zelfs grapjes gemaakt dat ik
gescout ben voor Jong Oranje. Volleybal is

en blijft een verslaving, je moet er alles
voor opgeven. Het is voor mij nog altijd
een drug, een way of life./ r1,l
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D.O.C.
STAP

gaat
Í-.

drie jaar
door met Stichting Topvolleybal Onon

Een biyzondere persmeeting na de bilzondere zondag toen D.O.C STAP Orion aan de haal ging met de Supercup

Zo opende Jos Tiemessen drie dagen later de bijeenkomst waarin bekend werd gemaakt

dat hoofdpartner D O C STAP een nieuw contract voor drre laar met de Doetinchemse Stichting

Topvolleybal Orion (STO) had afgesloten.

.*§è-*=, :É-/
í1 ,f-t

" Het leven gaat verder en wat h ler gebeu rt
is misschien nog belangrijker dan het win-
nen van de Supercup", sprak Tiemessen
nadat de koffie rond was gegaan. "D.O.C.

STAP blijft verbonden aan Orion en dat is

van groot belang voor de continuïteit van
het topvolleybal in Doetinchem. "

STO-voorzitter Theo Vriezen was nog
beduusd na de overwinning op ORTEC Rot-
terdam.Nesselande. "Het duurde twee
etmalen voordat ik besefte dat de Super-
cup daadwerkelijk in Doetinchem bleef.
Dit succes is een geweldige mijlpaal voor
zowel stichting als hoofdpartner D.O.C.

STAP. Maar we willen meer dan een inci-
denteel succes. Dat is continuïteit en die
bereik je alleen met partners die niet wat
geld over de taÍel schuiven, maar samen-
werken aan het gewenste doel. "

Vriezen wees erop dat de partijen in 2004
bij het afsluiten van het eerste driejarige
contract besloten om na twee jaar de zaak
te evalueren. "Tijdens de besprekingen
onlangs was er een grote mate van onder-
linge tevredenheid. Voor ons is D.O.C.

STAP een partner die meer bracht dan we
hadden verwacht. Daarom werd het oude
contract ontbonden en komt er een
nieuwe overeenkomst van drie jaar voor in
de plaats." )
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Supercupmedaille
voor Geert

ir,í -<schien had hij er even van
gec.aaa:d. Geert Teuníssen stond
..' .eetje perplex toen hij vorige

week donderdag na het
ondertekenen van het níeuwe

partnercontract uit handen van

aanvoerder Bas Hellinga een

winnaarsmedaille van de Supercup
kreeg overhandigd.

De captain van D.O.C STAP Orion
bedankte de directeur van

hoofdpartner D O C. STAP voor alle
goede zorgen van de afgelopen

twee jaar en de verlenging van het
contract met nog eens drie jaar.

Hellinga onderstreepte dat het team
graag wil doorgaan op de

ingeslagen weg. "We schrijven het
winnen van de Supercup deels toe

aan de inbreng en enthousiasme van

Geert. Zijn bedrijf is níet alleen
hoofdpartner van Orion, maar Geert

is ook een vaste supporter bij de

thu iswedstrijden."
Geert Teunissen onderging de

waardering met trots. "lk doe dit
niet alleen, maar het hele bedrijf

D.O'C STAP staat hier achter."

Voor algemeen directeur Geert Teunissen
van onderwijsinstelling DOC STAP was
het ondertekenen van het nieuwe contract
logisch. "Het is een vervolg op de zaken die
de laatste twee jaar in gang zijn gezet. De

sportsponsoring is bij onze relaties goed
ontvangen. Je doet aan sponsoring om je

image te vergroten. Het bracht ons over
het algemeen wat we ervan verwachten,
maar de organisatie moet op alle Íronten
nog proÍessioneler worden. Dat is in drie
jaar niette klaren. De komende jaren moe-
ten we zorgen dat er voor altijd topvolley-
bal in Doetinchem op de kaart komt te
staa n. "

De heren achter het tafeltje in de busi-
nessruimte van sporthal Rozengaarde lie-

ten zich niet uit de tent lokken over de
hoogte van bedragen. "We noemen geen

cijÍers, maar we zijn wel heel tevreden
over dit contract", lichtte Theo Vriezen
toe. Geert Teunissen ging inhoudelijk
verder zonder bedragen te noemen. Hij
gaí aan dat het eerste contract een andere
verdeelsleutel kende. " Het begon met
heel veel geld, maar dat werd het tweede
jaar minder en zou het derde jaar verder
worden afgebouwd. Nieuw is nu dat we
drie jaar lang een gelijk bedrag overma-
ken. Maar we doen veel meer. Zo zijn het
secretariaat en de Íinanciële administratie
voor het grootste deel overgeheveld naar
D.O C STAP. Bovendien hebben we in

Frank Denkers en Henk Hansma twee vol-
leybalmensen in vaste dienst die gede-
tacheerd zijn bij het de stichting, We spre-

ken niet voor niets over partners en niet
over sponsors. "

Jos Tiemessen keek vergenoegd bíj die laat-
ste uitspraak van Teunissen. "Nu nog is de

doelstelling jaarlijks bij de topvier te blij-
ven en Europees te spelen, maar het wordt
zaak door te groeien naar een organisatie
die nog professioneler is. Pas dan moeten
we ons richten op een ander huis, een top-
sporthal. Vervolgens kun je gaan lonken
naar de nummer eén positie in Neder-
land. "

Geert Teunissen reageerde ad rem door te
stellen dat er'zonder topsporthal straks
geen toekomst isvoortopvolleybal in Doe-

tinchem'. Hij deed een oproep aan de aan-
wezige pers om de 'komst van een top-
sporthal te promoten'. Kennelijk zijn er
reeds ontwikkelingen gaande, want Teu-
nissen zei nog: "De hal moet er in drie jaar

staan. Het is dus niet de vraag of die er
komt, maar wel waar de nieuwe hal zal

staan."

Het officièle gedeelte van de persconfe-
rentie werd afgerond met het onderteke-
nen van het nieuwe contract met de

hoofdpartner. Zowel Theo Vriezen als

Geert Teunissen en Jos Tiemessen plaat-
sten hun krabbel onder de voorwaarden.
Dat ging gepaard met het heffen van een
glas appelsap ('een uitstekend jaar!'). Voor
echte champagne vond men het nog te
vroeg.

Misschien staat het summum onder de wij-
nen al koud om mogelijke nieuwe succes-

sen te vieren . . .

a lle

fronten

p rof ess io-

neler
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Bovenste rij
v.l. n. r.:

5ieb
Engwirda,
Han van
Amersfoort,
Maarten
Damen,
Dick
van Kalker,
Matthijs
Slutter,
Ron

Gosselink.

Onderste rij
v.l.n.r.:

Sa nder
Jansen,
Roeland
Bu rgers.

Training:
dínsdagavond
19.30-21 .00 uun
sporthal
Rozengaarde,
veld 1.

oude
bokken

en Jonge
honden

Een stel oude bokken,

een stel longe
(ahum, nou 1a, longe . . .)

honden en een goede sfeer.

lk heb het dan over Heren B

van D.O C STAP Orion.

Toeval of niet,

maar alle spelers met een

Huevo verleden !

Jongens Cl
Van alle DOC STAP Orion-teams

wordt de komende tijd een actuele
teamfoto gemaakt.

I e d e re aa nvoerste r/ a a nvoe rd e r
dient hiervoor een afspraak te

'-aken met Maarten Kuiper.
(ch u ms@hetnet.nl)
De eerste opname:
-.t als teamsponsor

I aassen Groep.

l
,i :t

4,Wat Heren 8?

HECft D O C.STAP

Orion zoveel teams?.Jazeker
Maar dan zijn ju llie zeker heel slecht?
He, we mogen dan wel in de derde klasse
spelen, maar dat betekent nog niet dat we
slecht zijn. Oké, vorig jaar was het niet echt
wat, maar dit seizoen zullen we van ons
laten horen. ln positieve zin natuurlijk.

Twee wedstrijden hebben we achter de
rug. De eerste was tegen Heren 2 van
Marvo die we wonnen met 3-1. Dat is een
enorme prestatie ten opzichte van het
vorige seizoen. Onze tweede wedstri.jd,
gestreden tegen Heren 5 van Wevoc, heb-
ben wel helaas verloren met 4-0.

Ook zijn wij verblijd met de komst van een
trainer! Jazeker, Heren 8 heeft een trainer.
En die paar trainingen die we tot nu toe
afwerkten, hebben zeker geholpen.

En wie mag die nieuwe trainer dan wel
wezen? Elroy Bazen, een jonge knul, waar-
van de leeftijd ver onder de gemiddelde
leeÍtijd van Heren B ligt. Eerder bestond
een training van Heren B uit een potje spe-
len tegen Heren 7. Nu wordt er lekker
actieÍ getraind, en het laatste deel van de
training is gereserveerd voor het 'potje',
dat nu vaker gewonnen wordt. Vorig jaar
werden we nog iedere keer ingemaakt.

Promoveren mogen we volgens de Nevobo
niet. Dat zal er wel aan liggen dat wij in de
derde klasse gebleven zijn, terwijl er nu
ook (weer) een vierde klasse is opgericht.
Hè, wat jammer, net nu we zo ambitieus
bezig zijn. Dan maar gewoon kampioen
worden zonder promotie.

Matthijs Slutter, namens Heren B.

"&
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Namen en adressen

Op deze pagina
de namen en

adressen van de
bestuursleden

Van D.O.C.STAP
Orion.

Als je vragen,
opmerkingen,
suggesties of
ideeën hebt,
bedenk dan

eerst bij wie ie
het beste terecht

kunt of kijk op
www.orlon-

web.nl.
Dat bespaart het

bestuur een
heleboel tijd en

geregel en je
hebt eerder

antwoord.

Voorzitter

Secreta ris

Penningmeester

Bestuu rsleden

Commissieleden

Ledenadministratie

Voorzitter
Penningmeester

Secretaris
Algemeen

Directeur

Technische zaken
Communicatie

Commerciële zaken

Secretariaat
Fi nanciën

Bestuur
Hans Meiier
(0314) 34 09 48
h a ns50-meijer@hotma il.co m

Joke Emaus
(0314) 34 53 63

inf o@orion-web. n I

Jos Pasman
(0314) 34 15 28
jpasman@xs4a ll.nl

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

wimdieleman@tva-reclame.nl

Hennie van Haarlem
Aandachtsvelden
dames , heren- en ieugdliin
(0314) 34 1s 89

h.haarlem@wxs. nl

Ben Menting
Aandachtsvelden
recreanten, PR & communicatíe,
vríjwilligers
(0314) 34 os 60

b.menting@chello. nl

zie www.orion-web.nl.

Rensje van Haarlem
Einthovenlaan 25

7002 HE Doetinchem
(0314) 34 15 89
ledenadministratie@orion-web.nl

Sticht
To p v o
Orion

ing
lleyba

Postbus 566
7000 AR Doetinchem
www.docstap-orion. n I

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

Jos Tiemesen

Managementteam
Gerard Wesselink
Wilfried Holderc
Jos Tiemesen

BedrijÍsbureau / ondersteuning
Nicolien Rènsink
GeÉon van de Craats

Jeugdcommissie
Marieke Lueb
06-52621441

.juff ie marieke@hotmail.com
Karin Waning
(0314) 37 80 so
rud i. karin.wa n ing@quicknet.nl
Ronald Weerdmeester
(03 1 4) 332348
r.weerd meester@hetnet.n I

Maarten Brinkhof
(0314\ 37 82 64

mbrinkhoÍ@chello. n I

Marion te Morsche
(031 4) 34 29 78

Íloormar on@hetnet.nl
Wilma van Dijk
(0314) 32 49 58

w.g roothu is@chello. nl

Ria Loos
(0314)3437 69

lannyloos@hotmail.com
Aukje Vollema
Wilhelminastraat 109

700'l GV Doetin(hem
(0314) 34 39 69

aukje@burowittenbu rg. n l

Jorinca Simmelink
Garonnedal 13

7007 HM Doetinchem
(0314) 36 46 05
jorincasimmelink@chello.nl
Diny Nas
Bieslookveld 66

7006 TH Doetinchem
(03 1 4) 32 39 7s
frednas@chello.nl
Harry Scholten
Seine 31

7007 MS Doetinchem
(0314) 33 52 96

ha rening@chello. n I

Jorinca Simmelink
Garonnedal 1 3

7007 HM Doetinchem
(0314) 36 46 05
jorincasimmelink@chello.nl
Ans Lammers
Vlierbes 1 3

7006 58 Doetin(hem
(0314) 33 4s 01

ansla m mers@hetnet. n I

Rob Buiting
Uylenbroeklaan 49
7005 PM Doetinchem
(0314) 36 61 03

rob.buiting@mall.ing.nl

Bezorgers

Voorzitster

Secretaresse

Coördinatoí
niveau 1 en 2

Coördinator
niveau 3 en 4

Coörd inator
niveau 5 en 6

Activiteiten

Coórd i nator
technische zaken

Lijncoördinator
Meis.jes C

Lijncoördinator
Meis.ies B

Lijncoördinator
Meisjes A

Lijncoörd i nator
Jongens

Secreta riaat

Activiteiten

Voorzitter

wijk 1

wijk 2

wijk 3

wijk 4/s
wijk 6

wijk 6/7
wijk 7

wijk 8/9
wijk e

Coördinatie,
adverteerders

centrum

Verspreiding
bezorgersORION EXPRES

NUMMER 2 OKTOBER 2006

Frederieke Schut
(Louise de Colignystraat 5)

Diny Kuiperij (Van Enststraat 33)

Marlolein van Haarlem
(Einthovenlaan 25)
Nienke Rijntjes (Calslaan 11)

Anke en Laura Bloem
(Gr. v. Prinstererlaan 14)

RalÍ 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 (Plattenburgstraat 214)

Anouk Hesseling (Dichterseweg 1 17)

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 KuipeÍii (Van Enststraat 33)

Ab Been
(0314) 33 48 32

abbeen@hetnet. n I

Henk Bannink
(Zjoekowstraat 90)
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