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Profiel van
Brechtje Wiggers
Brechtje is één van de
geroutineerde speelsters i n

Dames 1. Ze kan bogen op heel
wat eredivisie-jaren en bracht het
tot Jong Oranje.

Profiel van
Laure Obelink
"De heren zouden ook eens bij
Dames 1 moeten komen kijken.
Dat versterkt het clubgevoel."

Dames 3
Sponsor Hans Nieumeijer
zorgt voor strakke, mouwloze
tenues.

De Vrijwilliger
Het echtpaar Cor (65) en
Ger Karels (62) is al sinds 1973
actief voor (D.O.C. STAP) Orion.

Heren eerste klasse
Dit seizoen spelen maar liefst vier
herenteams in de eerste klasse
van de regiocompetitie. Heren 2

en 3 in de eerste klasse D en
Heren 4 en 5 in de eerste
klasse C.

Ledenvergadering
Voorzitter Hans Meijer roept
de leden op over het
'eilandjesgevoel' heen te stappen.

Toppartner Plantina
Vitaminen Plantina blijft sporter
trouw maar richt zich ook op
gewone mensen die gezondheid
belangrijk vinden.

Levensloop Ab Been
Een stille, rustige, bevlogen en
trouwe Vrijwilliger.

27 Open
Jeugdkampioenschappen
Meisjesteams D.O.C. STAP Orion
unaniem naar halve finale
Open Club.

Violenactie
Gaat het de jeugdleden lukken
het verkooprecord van de
jaarlijkse Violenactie van
D.O C. STAP Orion te breken?

Profiel van
Justin Sombroek
Een bedachtzaam persoon.
Eentje die je de kop niet gek
maakt. Zou het zijn omdat ie uit
de Zaanstreek komt?

De volgende Orion Expres verschijnt
eind april 2007. Kopij inleveren
vóór 10 april 2007.
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Verleden
en heden
Op de laatste ledenvergadering van D.O.C. STAP Orion
haalde voorzitter Hans Meijer een aantal zaken aan die
in zijn ogen van belang zijn voor het verleden en heden
van de Doetinchemse volleybalvereniging.
Twee zaken worden in deze vierde Orion Expres breder
uitgemeten. Zo staat de schijnwerper op de eerste
succesjes bij de Nationale Open Jeugd Kampioen-
schappen. Alle meisjesteams bereikten de halve
f i nale.Verenigingsondersteuner Ad Diepenhorst bel icht
het B05-project.

Er zijn verder bijdragen over de Dames 1-speelsters
Brechtje Wiggers en Laure Obelink. Aukje Vollema en
Hanneke Bloem praten liefdevol over het altijd gezellige
Dames 3. De Herenteams 2, 3, 4 en 5 kwamen elkaar
tegen binnen de lijnen en dat laat de Orion Expres niet
onvermeld.

Elsedien de Groot belicht de nieuwe koers van
Verenigingsponsor Plantina Vitaminen. Er is ook plaats
voor de Violenactie en Heren 'l-speler Justin Sombroek.
ln de vaste rubriek De Vrijwilliger vertellen Ger en Cor
Karels over het wel en wee van Orion. Natuurlijk
ontbreekt de Levensloop van Ab Been, de stille, rustige,
bevlogen en trouwe Vrijwilliger niet. Ab overleed op 4
december 2006 en wordt door de redactie postuum in
het'zonnetje' gezet.

De vierde uitgave is er opnieuw één met een scala aan
onderwerpen. Wie voor de vijfde 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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Op de algemene ledenvergadering van woensdag
25 januari 2fl)7 heb ik teruggekeken op een aantal
opvallende zaken uit het jaar 2006, maar vooral
uitgesproken wat er in de vereniging D.O.C. STAP

Orion gedurende het lopende seizoen nog te
gebeuren staat.

Eerst het sportieve gedeelte. Op dit moment spelen
vier jeugdteams bij de meisjes in de halve finales in
de open club toernooien. Dat is een felicitatie waard
aan speelsters en trainers. Het betekent dat het in
ieder geval voor de talenten een goed jaar kan
worden en dat de jeugdopleiding met de Plantina
volleybalschool succesvol is.

De werkgroep beachvolleybal is enthousiast gestart.
lk verwacht dat de vereniging in de loop van het
voorjaar een start kan maken met aanleg van de
velden en dat er daarna gespeeld gaat worden.
Jullie horen hier meer over.

ln februari doet D.O.C.STAP Orion mee aan het BOS-
project. Dat is een volleybaloriëntatie voor leerlingen
van basisscholen. Drie basisscholen hebben volleybal
als sport gekozen. Het project wordt uitgevoerd door
studenten van de Sportacademie uit Zwolle en van de
opleiding 'sport en bewegen' van het Graafschap-
college. Dit onder verantwoordelijkheid van onze
verenigingsondersteuner. Deze samenwerki ng geeft
wellicht een mogelijkheid om een bijdrage te leveren
aan het kaderprobleem. lk hoop natuurlijk ook dat
dit project nieuwe leden zal opleveren.

Ook loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om
een eigen volleybalhal te bouwen. Dit onderzoek is

nog in volle gang en er is op dit moment nog weinig
nieu{vs over te vertellen.

lk denk dat wij trots mogen zijn op de zaken die wij
gerealiseerd hebben en dat het nog beter kan als
iedereen er samen de schouders onder zet.

Hans Meijer

Trots zijn
op gerealiseerde zaken
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Kij k je tegenstander in de ogen
Brechtje Wiggers is een

van de geroutineerde
speelsters in Dames 1. Ze

kan bogen op heel wat
eredivisie-jaren en

bracht het tot Jong
Oranje. Die ervaring

stelt ze graag in dienst
van de jonkies. Het gaat
steeds beter met Dames

1, maar het ontbreekt
soms aan de gewenste
kil lersmental iteit. " Kijk

naar je tegenstander,
kijk ze in de ogen! Dat is

de kans om te scoren",
klinkt het strijdlustig.

Brechtje heeÍt sinds haar rentree bij D.O.C.
STAP Orion, twee seizoenen geleden, be-
wust een stapje terug gedaan. Ze kiest
voor een loopbaan in het onderwijs. Als
vaste leerkracht aan de rk basisschool St.

JozeÍ in Zieuwent kan ze het zich niet ver-
oorloven bijna dagelijks te trainen, zoals
bij streekgenoot Longa '59.
De terugkeer op het oude Orion-nest be-
tekent dat die train ingen tot twee keer per
week beperkt blijven. De weerslag daar-
van merkt ze in de competitie. Het nati-
onaaltopniveau van Longa'59 is bij D.O.C.
STAP Orion niet langer haalbaar, maar
haar ervaring maakt veel goed.
"Daardoor kan ik op een cruciaal moment
de bal opeisen. lk zeg dan: 'ik maak het wel
af !' Natuurlijk lukt dat niet altijd, maar je
merkt dat het voor rust zorgt bij speelsters
die de druk van de wedstrijd nog niet aan
ku nnen. "

ln het begin moest ze wennen dat het bij
Dames'l niet altijd glng, zoals ze zich
wenste. Ook over haar eigen inbreng was
ze soms niet tevreden. "Maar, je weet wat
je kunt. Je moet niet te veel druk op jezelf
leggen. lk vind het niveau waarop we spe-
len heel redelijk. We groeien nog steeds,
leren van onze fouten. De groep heeft er

plezier in en veel voor elkaar over, We
wíllen presteren. Ook in onze

",.', ",:'f"ï"#e n we va a k

Dat versterkt de
teamgeest. "

De vijfde plaats in de eerste divisie die
recht geeÍt op de B League, wordt steeds
moeilijker. "Het is geen schande als het
niet lukt, maar ik denk dat we het veel
teams nog heel moeilijk kunnen maken.
Zeker als we constanter worden. "

Brechtje plaatst haar woorden in de con-
text van de wisselvalligheid die het sterk
verjongde team kenmerkt sinds de start
van de competitie. Tegen de toppers trok
het zich in een 'alles-of-niets-gedachte' op
aan de sterkte van de tegenstander en
pakte het punten die niet voor mogelijk
werden gehouden. Aan de andere kant
riep het team tegen geli.1 kwaardige of
zwakkere opponenten problemen over
zich aÍ die verbazing wekten.

"We spe en soms sets waarin niets lukt.
Misschlen,"..,e door de spannrng die we
zelÍ oproepen. V/e r,v en zo graag en \,1re

kunnen het ook, nraar dan gaa: her n et
Dan zijr \'.e sor\ .c -<t'e- t' e: :t::'a jà
spelear,,etege- o'sze' -a ^".a: :ari:r:-
dat je jezelf ais teanr n ei'c'ce.':
Maar.. ", ze,.'.achi even on- ie ,e'< a'3'
"er komt meesta ' zo ' set .. eÉ' É-- - : -

ment dat \ve ons hervinden. Dat ''',e ge-
noeg zelÍvertroulven krijgen om punten te
pakken, ook al staan we ver achter en
verliezen we de set. Die punten zijn de
springplank naar de volgende. En in die set
gaat het ineens geweldig."

Brechtje ziet de wisselende resultaten als
een Ieerschool voor het team. Het afma-
ken na de twintig punten-grens mag vol-
gens haar geen syndroom worden. Als je
een ogenschijnlijk onoverbrugbare achter-
stand zoals in de vierde set tegen Utrecht
van 16-23 en vier keer een Utrechts set-
point (vanaÍ 21-24) weet om te buigen in
26-24 winst, zorgt dat voor zelfvertrou-
wen. Omdat je het onmogelilke waar-
maakt.

Brechtje Wiggers met zakenvriend Derk Haank van
Springer science + business media voor het
kantoorpand i n Doetí nchem

ln de rubriek
'Profiel Van'
belicht de
redactie dit
seizoen in
elke Orion
Expres twee
speelsters van
Dames 1

-{i-_. ..'r {&r. .J;,i-"-
ft'r:,,jrS.ft r},1 _,-'\ ,

ËHwu;iÉ'É'ffir^":k\"§tiËJi=";

j

I
I

I
I
t.,t

i,i

#

,§

fl
§

e.l€"-ffi*

s{ !**



Brechtje is vol lof over de Vriendenclub
voor Dames 1, die wat extra's doet en
financieel in het gat springtdat afhakende
sponsors laten liggen. "Dit gaat veel
verder dan het geld dat binnen komt. Het
zegt iets over de betrokkenheid van de
mensen. De vrienden spreken je aan als je
wint, terwijl ze de wedstrijd soms niet eens
zien, maar het verslag op de website heb-
ben gelezen. lk denk, dat andere clubs
straks zeggen: zo'n vriendenclub willen wij
ook." Zelf bracht Brechtje lSVrlenden aan
en zegt: "lk ben blij dat ik als Doetinchem-
se en lid van D.O.C. STAP Orion iets kan
doen voor Dames 1."

Brechtje poseert graag voor de standaard-
foto met plaatsgenoot Derk Haank, die als
topman bij uitgeversconcern Springer
Science + Business Media meteen voor de
goede zaak gewonnen bleek en tekende
voor tien vriendschappen.
"Het is een leuke oplossing om met elkaar
iets te doen voor mensen die je een warm
hart toedraagl" , zegl Derk, wiens echtge-
note Anne Jule om dezelfde reden vrien-
din van Dames 1 werd .

"Die meiden gaan er voor, ondanks alle
tegenslagen. Dat spreekt aanl Dan moet je
niet aan de zijlijn blijven staan. Of sponso-
ren nu wegvallen of niet, Dames 1 verdient
onze steun. Samen ben je sterkl lk vind die
Vriendenclub een moderne vorm van Ach-
terhoekse naoberschap. lk doe daar graag
aan mee !" irllrl

AchteraÍ kun je je ook afvragen waarom je
het jezelf zo moeilijk maakt. Daar moet je
niet te lang mee bezig zijn. Het resultaat
telt. We kunnen het dus wel afmaken, zo
brijkt. "

Brechtje (26) speelt volleybal sinds haar
achtste jaar. Vader René maakte haar
enthousiast. Aanvankelijk deed ze ook aan
turnen bij Doetinchemse clubs als WIK en
wedstrijdzwemmen bij NDZ, het huidige
NDD. Het viel allemaal niet met volleybal
te combineren. "lk heb bewust voor een
teamsport gekozen, datvind ik leuker."
Ze is kritisch op zichzelf. Zegtzo Íanatiek
en gedreven te zijn dat ze soms iets ver-
keerds roept tegen medespeelsters a ls

haar serve niet wordt afgemaakt. "Dat
moet ik niet doen. lk moet gewoon rustig
blijven." De compensatie ligt in haar er-
varing die in dienst staat van het team. Dat
teambelang gaat voor alles.

Hoogtepunten in Brechtjes volleyballoop-
baan zijn het twee keer achtereen winnen
van de dubbel, het nationaal kampioen-
scrap en de beker, bij Longa'59. "lk heb
daar ook twee keer Europacup gespeeld.
Het \vas geweldig I De laatste keer hebben
r,ve het in ïurkije zelfs redelijk ver ge-
schopt. Bi; Arke Pollux speelden we ook
Europacup, maar toen was ik bank-zitter.
In totaal heb ik vier seizoenen voor Longa
gebald, Het laatste jaar was moeilijk
omdat ik m n werk op school met volleybal
moest combineren. Aanvankelijk leek het
een perfecte mix, maar vijf ochtenden
school en vijÍ middagen trainen met aan-
sluitend een wedstrijd op zaterdag viel me
steeds zwaarder. lk heb toen voor de
school gekozen."

Positie:
passe rl I o p e r, d i a g o n a a I
Leeftijd: 26 jaar
Lengte: 1.80 meter
Vorige clubs: Orion,
Jong Oranje, Arke Pollux,
Longa '59, D.O.C. STAP Orion
Beroep:
I ee rk racht bas i so n d e rwijs
Woo n p I a ats: Doeti nche m

ORION EXPRES
FEBRUARI 2OO7 NUMMER 4

o,

t'Ywffi*
§,,':,,,1

i
I
I
t
II

I



Heren l welkom bij Dames 1

Laure Obelink is een fan

van het eerste herenteam

van D.O.C. STAP Orion.

Ze gaal bijna altild bil een

thuiswedstrild kijken

omdat het om

topvolieybal gaat.

Omgekeerd is die

berangsrel ng er niet of
nauweltlks en

dat vindt ze jammer.

"De heren zouden ook

eens bij Dames 1 moeten

komen kílken

Dat versterkt het

cl u bqevoel. "

Blij is Laure dat alle spelers van Heren 1

spontaan besloten toe te treden tot de
Vriendenclub van Dames 1.

Daaruit spreekt volgens haar een grote
sociale betrokkenheid. "Die Vriendenclub
is een geweldig initiatief. Alle speelsters
zijn er blij mee. Zonder die club zouden er
toch wat probleempjes zijn geweest, zo
begrijp ik."
Laure liet zich bij de vriendenwerving niet
onbetuigd en bracht zelf zeven Vrienden
aan. Op de vijftigste verjaardag van haar
vader schreven er zich twee in als de Vrien-
den van Abraham.

Ze uit haar waardering voor de manier
waarop de meer dan 200 vrienden bij het
wel en wee van Dames 1 worden betrok-
ken, "Die interviewtjes op de website en in
de Orion Expres worden goed gelezen. Net
als de nieuwsbrieven die naar alle vrienden
worden gemaild. Ze zi)n goed op de
hoogte. Je merkt ook dat de vrienden het
met anderen over ons hebben. Er komen
leuke reacties, de mensen leven met ons
mee. Die steun doet ons goed."

Over vrienden gesproken..., Laure vindt
Dames 1 ook een echte vriendenclub. "En
dat is bijzonder, want er staat bijna een
nieuw team. Gelukkig met heel veel jeug-
dig talent. De onderlinge band is veel ster-
ker dan vorig seizoen. Er is meer gezellig-
heid: we gaan vaak stappen en doen leuke
d i ngen.

Omdat de meiden veel voor elkaar over
hebben, kunnen ze ook makkelijk alles
tegen elkaar zeggen. ln het veld deel je
intens de hoogte- en dieptepunten."
Aan het geloof in eigen kunnen, moet nog
gesleuteld worden. "5oms spelen we meer
tegen onszelf dan tegen de tegenstander.
Een kwestie van zelfvertrouwen, maar
daaraan wordt hard gewerkt. De verwach-
te verbeteringen moeten in de resterende
wedstrijden tot uiting komen."
Ze baalt, als ze op de eerste helft van de
competitie terugkijkt, van de onnodige
verliespunten tegen Halley, Geevers VCL,
Havoc en Rexroth VVC.

"Er had beslist meer ingezeten. We had-
den de pech dat we met dit nieuwe team
bij de start van het seizoen de sterkste
tegenstanders troffen. Sommigen zien dat
als een voordeel, ik niet. lk denk dat het
voor ons beter was geweest als we in het
begin wat zwakkere ploegen hadden ont-
moet. Dan waren we beter op elkaar inge-
speeld geweest. le verliest de ene na de
andere wedstrijd en dat werkt niet moti-
verend. Aan de andere kant moet ik zeg-
gen dat we voor ons doen tegen die top-
pers redelijk uit de hoek kwamen. Door
ons onbevangen spel pakten we punten
die we vooraf niet voor m ogelijk h ielden. "

ln de rubriek
'Profiel Van'
belicht de
redactie dit
seizoen in
elke Oion
Expres twee
speelsters van
Dames I
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Positie: midden
-eeftijd: 18 jaar

Lengte: 1.84 meter
Vorige club: VVZ (Zeewolde)

Studie: Sport en Bewegen
(3e jaar mbo) aan het Graaf-
schapcollege in Doetinchem

Woonplaats: Zelhem

Over haar eigen ontwikkeling als volley-
balster is ze niet ontevreden. "lk leer veel,
omdat ik dit seizoen regelmatig in de basis
sta. M'n sterke kanten? lk laat niet gauw
het koppie hangen als het tegenzit, maar
ik ben ook iemand die groeit in een wed-
strijd als het goed gaat. Wat beter moet, is
m'n onderhandse techniek. Met serveren
gaat het de goede kant op. Daar heb ik
extra op getraind."

Als absoluut hoogtepunt ervaart ze het
kampioenschap twee seizoenen geleden.
"Voor een jong meisje, ik was toen zestien,
is dat geweldig om mee te maken. Ook al
had ik toen geen vaste basisplaats. Wat zat
er elke thuiswedstrijd veel publiek op de
tribune. Geweldig! Nu is dat stukken min-
der. Logisch, toen stonden we vanaf het
begin bovenaan."

Laure Obelink volleybalt sinds haar achtste
jaar. Haar moeder, Karin Derksen, maakte
Laure enthousiast. "Ze speelde in haar
jeugd bij Orion en later bij WZ in Zeewol-
de. M'n ouders zijn van Doetinchem naar
de polder verhuisd omdat m'n vader daar
beter uit de voeten kan met zijn boeren-
bedrijf . "
Haar grote voorbeeld op volleybalgebied
is Manon Flier, aanvalster bij Dela Marti-
nus, dat als Nederlandse damesteam de
Olympische Spelen van China hoopt te ha-
len. "lk heb Manon voor het eerst in actie
gezien met VC Weert in Lichtenvoorde te-
gen Longa '59.2e zal toen nog niet in het
nationale team, maar ik ben haar altijd
blijven volgen. "

Behalve aan volleybal heeÍt Laure aan
paard rijden gedaan. "slechts twee jaar,
maar wel met ontzettend veel plezier. Het
was overigens meer springen dan dres-
suur." Ze komt uit een sportieve familie.
Haar zusje Karlyn (17) volleybalt bij Har-
derwijk. "We hebben nog samen bij WZ
gespeeld." Haar broers, Rens (15) en Thijs
(1 2) zitten op voetbal en doen aan crossen.
Laure kwam bij D.O.C.STAP Orion via Daan
Krijnen, de voorganger van Marinus Wou-
terse en huidig trainer Bob van de pol.
"Van Daan heb ik nooit training gehad. lk
ben bij Marinus begonnen." Moeder Karin
was in het begin, toen Laure nog geen rij-
bewijs had, haar vaste chauffeur. "Dat
vond ze leuk. Dan kon ze gelijk op bezoek
bij familie en kennissen."

Laure studeerde eén jaar aan het ROC
Landstede in Zwolle, maakte de overstap
naar het Graafschapcollege en hoopt vol-
gend jaar de mbo-opleiding Sport en Be-
wegen afte ronden.

De fotosessie heeft plaats bij Bistro de Cac-
tus (Grutstraat 37) in Doetinchem. Sinds 1

december 2006 zwaaien Jeroen en Barry
de Groot er de scepter. De bistro is lid van
de Vriendenclub van Dames 1.

Laure neemt een kijkje in de keuken en
mag, omdat ze de Prik van de Cactus be-
stelt (kipfilet met beenham), in de pan met
champignonsaus roeren die bij dit gerecht
wordt opgediend.

Het slotwoord gaat uiteraard over volley-
bal. Dit keer over de kritiek op de beoor-
delingscijfers die de dames, net als de he-
ren, krijgen over hun optreden in thuis-
wedstrijden. "Tja..., als je een hoog cijfer
krijgt, is dat leuk. Maar; als het een laag
cijfer is niet. We vormen een team, moeten
het met z'n allen doen. Dan is het wennen
als je individueel beoordeeld wordt. Daar
komt bij dat sommigen een ander beeld
van zichzelf hebben dan uit de cijfers
spreekt. "

De kritische website-bezoeker heeft
gezien dat de beoordeling inmiddels is
gestaakt. Het was een experimenl dat
mogelijk in het nieuwe seizoen een
vervolg krijgt.

lk laat niet seu\ív
het koppie hangen als het tegenzit'
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stra kke,
mouwloze

ten ues
Je zou Dames 3 bijna een vreemde eend in
de bijt noemen tussen al die talententeams

, ih de dameslijn van D O'C STAP Orion.
meedOen Maarkom daarnietmeeaan bij AukjeVol-

e h '.,,

win nen

lema (47) en Hanneke Bloem (42). Allebei
staan ze op de bres voor hun Dames 3.

Natuurlijk, ze zijn een jaartje ouder gewor-
den en horen na meer dan twintig jaar nog
wel eens lovende woorden over het lands-

kampioenschap in 1984 met Dames 1. "Dat
waren pas mooie jaren, zegt men dan.
Maar we spelen nu ook nog met alle ple-

zier", benadrukt aanvoerster Aukje Volle-
ma. "En Dames 3 is een prachtig team."
lnmiddels speelt zij bijna acht seizoenen in
het derde, terwijl Hanneke Bloem het do-
zijn aan speeljaren in Dames 3 bijna vol
heeft. "Volleybal is toch je sport", zegt
Hanneke die de wekelijkse wedstrijden in

de eerste klasse D niet graag zou willen
missen. Naast de wekelijkse training van

anderhalÍ uur onder leiding van Hugo Slut-
ter in zaal Kleurrijk, en dewedstrild,ziinzij
ook met andere zaken bezig binnen de
vereniging. Aukje is trainer/coach van de
Meisjes C1 en coördineert de C-lijn, Hanne-

ke heeft Dames 5 onder haar hoede .

" De f usie tussen D'O C' STAP Orion en H ue-

vo '85 is goed voor het volleybal in Doetin-
chem", stellen zij allebei. "Het samengaan
geeft een enorme verbreding", meent
Aukje. "Je kunt de teams nu breder samen-
stelten", concludeert Hanneke. "We staan
in de middenmoot, maar eigenlijk zouden
we bovenaan kunnen meedoen. We heb-
ben een selectie van elÍ speelsters en er zijn
ook andere zaken van belang zoals mo-
menteel skiën. Dan is niet altijd iedereen
aanwezig. Maar we zijn geen negatieve
selectie hoor. ledereen is welkom en mag

spelen. Als je maar gezellig bent. Dat sluit
natuurli.lk niet uit dat we elke wedstrijd
willen lvinnen, laat daar geen misverstand
overzijn."
Ze raken bijna niet uitgepraat over de
strakke speeltenues die door teamsponsor
Hans Nieumeijer zijn geleverd. "Toen we in
Zutphen tegen Site Out speelden waren ze

daar zwaar onder de indruk. We hebben in

Hans een prima sponsor en het ziet er bin-
nen de lijnen f litsend uit in de mouwloze
sh i rts.

Dames 3
staand vlnr.:

Petra Haak (5),

Rolien Veenstra (6), Aukje
Vollema (8), Ad Duinkerken (2) en Marian Bloem (10)- Voorste rii, vlnr.

Hanneke Btoem (7), Amína Versluis (3) en Jorinca Simmelink (1 1).

Hij komt aÍ en toe kijken bij de wed-
strijden en via speelster Amina Versluis die
hem in haar eentje als sponsor binnen-
haalde, informeert hij altijd naarons."
Er is meer wat Dames 3 en Nieumeijer bv

bindt. Vorig jaar bracht de selectie een

bezoek aan het bedrijf uit Duiven dat zich

begeeÍt op de markt van copiers en prin-
ters. Daarna werd de wijnproefavond met
Nieumeijer in november een vaste teamac-
tiviteit. "Die avond houden we altijd vrij",
zegt Hanneke die zich met de rest van het
team op donderdagavond na afloop van

de wedstrijd naar de kantine begeeft.
"Dan drinken we er een paar met de ou-
dere jongens van Heren 2", vult Aukje la-

chend aan. "Hans heeft ons een etentje in

het vooruitzicht gesteld als we bij de eerste
drie eindigen. Zoiets als de Stenen Tafel in
Borculo lijkt ons wel. We doen ons best,
maar we worden liever geen tweede, want
dan speel je pd-wedstrijden en dan gaat
het allemaal te lang duren. Half mei mag
van ons het seizoen afgerond worden."
Als ex-topspeelsters hebben zij mogelijke
ergernissen over het huidige niveau allang
achter zich gelaten. "Volleybal is karakter-
vormend geweest en het is een voorrecht
om bij je eigen club naar de top door te
stromen en prijzen te pakken. Weet je wat
ook leuk is? Dat we met Dames 3 sPelen
tegen een team van Longa waarin de

dochter van Carla Manschot uitkomt. Met
Carla zijn we kampioen van Nederland ge-
worden en zij stond nu als coach langs de

ka nt. "

Aukje Vollema en Hanneke
Bloem staan op de bres voor
hun Dames 3.
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Het bedienen van het telbord bij de
thuiswedstrijden van Dames 1 vindt Ger
erg leuk. "Dat doe ik omdat er niemand
beschikbaar was. Toen gaf ik aan wel in
de hoek van de hal achter de tafel te
willen zitten. De sfeer bij de wedstrijden
van Dames 1 en Heren 1 is altijd erg goed.
lk ga met plezier naar Rozengaarde en
vind het niet erg om de handen uit de
mouwen te steken."

Ger wacht na de wedstrijd van Heren 'l

boven in de gezellige businessruimte al-
tijd op Cor die dan nog druk is om de tri-
bunes op te ruimen. "Bij het weekeinde
van de Top Teams Cup werd het behoor-
lijk laat. We zaten gezellig bij elkaar en
het was net als vroeger. De donderdag-
avond en de hele zaterdag waren we in
het verleden met de drie kinderen in de
sporthal. Zo simpel was dat. Thuis stond
dan een pan Íriet klaar om de ergste hon-
gerte stillen. We waren éen familie en zo-
als je ziet herleven de oude tijden", zo
stelt Ger met een vleugje weemoed.

Cor, die tot nu toe zit te luisteren in hun
tussenwoning aan de Wiardi Beckman-
straat, haakt ln: "Tja en als je het niet
meer leuk vindt, stop je ermee! Uiteinde-
lijk ben je vrijwilliger. "
Hij had zich voorgenomen om het kalmer
aan te gaan doen. "Manager Gerard Wes-
selink strikte me dit seizoen voor nieuwe
werkzaamheden in de hal bij Heren 1. En
dat is een behoorlijke klus. ie bent er op
zaterdag voor en na de wedstrijd de nodi-
ge uurtjes mee bezig. Dat doen we samen
met Chris te Winkel, Henk Kuiperij, Jan
Schuiling en Helder Dacosta. We probe-
ren een u u r voor aanvang klaar te zijn. "

Een anekdote wil Cor nog wel kwijt. "Bij
het opbouwen van het veld word je tus-
sentijds vaak gestoord door de officials
die komen controleren. Pas geleden
kreeg ik te horen van een official dat
het net een halve centimeter hoger
moest. Even later stond de eerste
scheidsrechter met een meetlat voor
m'n neus. Hij zeidat het net een cen-
timeter moest zakken. lk zei: 'okee'.
Snapje nou zoiets?

'Alles wat we
doen,

halen we zelf aan'
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'We gaan door bij Orion
zolang we kunnen'
Opmerkelijk genoeg raakten zij niet in
het volleybalgekke Doetinchem, maar in
het Brabantse Wanrooij in de ban van
hun geliefde sport. "Toen we daar in1972
op de camping stonden, werd er overal
om ons heen gevolleybald. Met onze
dochters Jolanda en Colinda en zoon
Pieter deden we ook mee", weet Ger nog-
"Eenmaal weer thuis in Doetinchem was
het eerste wat we deden met het hele
gezin Iid worden van Orion."

Ger slaat nog wekelijks een balletje op
dinsdagavond, maar doet dat sinds 2003
bij de recreanten. "Toen ik 59 was ben ik
gestopt bij Dames 6 in de competitie. Tot
mijn grote spijt viel het team uit elkaar. lk
was de oudste en er kwamen alleen .jon-
gere speelsters bij. Dat zag ik niet zo zit-
ten en ik denk dat de jeugd het ook niet
zo leuk vond om er een oma bij te heb-
ben." Ger, die in die periode de Moeke
van Dames 6 werd genoemd, neemt nu
ook nog elke zes weken deel aan toer-
nooien in Terborg. Gekscherend: "lk ben
nu niet eens de oudste in het team. Dat
zijn Dinie Bannink en Martha Tjoonk,
maar Martha moest stoppen door een
blessure. Gelukkig ben ik nog steeds bles-
surevrij. Slechts een keer had ik last van
een enkelband."

De,vriiwi I I i gers: Cor en
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Het echtpaar Cor (55) en

Ger Karels (52) is ditmaal
aan de beurt in de serie De

Vrijwilliger. Zij zijn sinds

1973 actief voor (D.O.C.

STAP) Orion. Cor begon als

recreant en speelde

competitie in Heren 6. Hij

was scheidsrechter, vaste

lijnrechter bij Dames t,
scheidsrechterscoörd i nator,

bestuurslid Herenlijn,
jeugdcoach en verrichtte
werkzaamheden voor de

haldienst bij de wedstrijden.
Zijn echtgenote Ger startte

als speelsters bij de

recreanten en in de

competitie bij Dames 13.Zaj

was telster bij de jeugd en

daarna in alle geledingen.
Zij bedient bij Dames I als

service naar het publiek het
telbord, zit bij Heren 1 ook

achter het telbord en bij
toerbeurt achter het

elektronisch scorebord.
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Een andere keer riep official Goof van
Velsen vanaf de tribune: 'He, de antennes
zitten aan de verkeerde van het net'. Dat
kon helemaal niet, want ze worden altijd
bevestigd aan de kant van de opslag.
Maar goed, ik haalde de antennes eraf en
zette ze anders vast. Later vroeg ik ie-
mand van de volleybalbond om ophelde-
ring en die beweerde lacherig dat het een
eigen regel van Goofvan Velsen betrof."

Bij het afbreken en opbergen van de tri-
bunes en andere zaken op en rond het
veld, is het veilig stellen van de speel-
ballen een terugkerend probleem. "Bij de
vereniging is het altijd moeilijk om na
aíloop alle veertig ballen weer in de twee
speciale ballenkarren te verzamelen. De
teams die de ballen gebruiken vergeten
na het sporten vaak de karren aÍ te
sluiten. Daardoor verdwijnen ze omdat
bijvoorbeel de schooljeugd er wel weg
mee weet. Bovendien komen ballen bij
het inslaan op de tribunes terecht. Men
vergeet ze op te halen en verdwijnen
onder de jas mee naar huis. De karren zijn
twee keer bijgevuld en nu zijn er alweer
acht ballen verdwenen", moppert Cor die
de leden oproept zuinig met de ballen-
voorraad om te gaan.

Naast alle fysieke werkzaamheden heeft
hij ook te maken met het controleren van
de wedstrijdformulieren. Die worden na
aÍloop kritisch doorgenomen, waardoor
Cor de nodige boetes voor de vereniging
u itspaa rt.

Bij de laatste Europacupwedstrijd tegen
CVM Tomis Constanta was het echtpaar
Karels weer druk in de weer. "Hier staan
alle activiteiten keurig op een rij", bladert
Cor vooraf door het speciale draaiboek
voor de Europacup.

De wasmachine vormt een hoofdstuk
apart bij Cor en Ger. Vooral voor Ger,

want zij houdt toezicht op het apparaat
dat bij nacht en ontij op volle toeren
draait. "Hemmy (teammanager) brengt
soms 's nachts na twaalf uur nog de vuile
shirts en verdere sportkleding als hij in
huis nog licht ziet branden", zegt Ger.
"Vooral de broekjes zitten frequent in de
wasmachine, want daarvan heeft iedere
speler er maar één."

Voordat de spelersoutf it huize Karels
brandschoon verlaat, heeft Ger de strijk-
bout er op losgelaten. "Schrijf over al die
zaken maar niet teveel", komt Cor er
even tussendoor, "we halen het onszelf
allemaal aan. We hebben afgesproken
datwe doorgaan zolang we kunnen."
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Dit seizoen spelen maar liefst vier herenteams in de
Heren 2 en 3 in de eerste klasse D

eerste klasse van de regiocompetitie.
en Heren 4 en 5 in de eerste klasse C.

Heren 2:
Achterste rij:

Bas Bloem (1 ),
Hennie van Haarlem (2),

Renier Sloetjes (3),

Mark Bloem (4),

Jos Pasman ( 5);
Voorste rij:

Jens Wagemakers ( 6),

Hugo Slutter ( 7),

Jeroen Aalders ( B),

Gijs Post ( 9),

Maarten Brinkhof ( 10)
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Heren eerste klasse: Veel spanning
bij onderlinge prestigeduels
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ln de eerste helft waren de onderlinge duels bijzonder interessant en de teams keken
vol verwachting uit naar de return. De competitie-leider toverde de /aatste woensdag
van januari als speeldag uit de hoed. Maar omdat de donderdag voor D.O.C. STAP
Orion de wedstrijddag Ís, werd de wedstrijd verplaatst.
Om competitie-vervalsing te voorkomen moesten de beide wedstrijden absoluut voor
1 februari worden gespeeld. Een propvol schema in januari en een na-genoeg lege
februarimaand zorgden er-voor dat de competitíeleider zijn goedkeuring gaf voor
enig uitstel.

Heren 3 wint
prestige duel van Heren 2 (1-3)
Op 8 Íebruari meldden de mannen van
Heren 2 en 3 zich in sporthal Rozengaarde
voor hun prestigeduel.
Lijstaanvoerder Heren 3 voelde zich niet
meer zo zeker na twee recente nederlagen
en zag de concurrentie dichterbij komen.
Heren 2 daarentegen toog vol zelfvertrou-
wen naar de hal met zeven achtereenvol-
gende overwinningen en een fraaie derde
plaats op de ranglijst.

Zou Heren 2 de punten cadeau doen aan
Heren 3? Het antwoord luidde ondubbel-
zinnig'Nee!'. Deze pure rassportmannen
zouden zoiets nooit doen. Hier stond hun
eer op het spel. De strijd begon al in de
gedeelde kleedkamer. Over en weer
bestookten de mannen elkaar verbaal,
maar enige invloed op hun voorbereiding
leek dat niet te hebben. Terwijl Heren 2 de
f raaie shirts over hun strak getrainde lijven
trok, drentelden de jongens van het derde
met wit weggetrokken smoeltjes in hun
ondergoed heen en weer; een zíekmel-
ding, geen shirtjes, slechts zeven spelers.

Toen Heren 2 de warming-up begon,
stonden de tegenstanders letterlijk nog in
het hemd. Gelukkig arriveerden de shirts
op tijd en kon de strijd beginnen. Het
derde wilde absoluut níet van 'de oudjes'
verliezen en liet vanaf het beginsignaal de
nodige scherpte zien.

Coach Marco Buiting, met gebroken been
aan de kant, leunde ontspannen achter-
over en zag zijn team gedegen de eerste
set met ruime cijfers binnenhalen (13-25).
Waar was nu de tegenstand van het zo
gevreesde tweede team? Lieten ze de
eerste set bewust lopen om het derde in
slaap te sussen? VanaÍ de tweede set was
er meer strijd en kreeg het wel heel erg
ervaren Heren 2 grip op het spel. Na een
spannende slotfase (25-23) stond het
gewoon l-1. ln de derde set nam Heren 2

het initiatief en controleerde tot 1 5-12.
lneens schakelde de koploper een versnel-
ling hoger en maakten een serie van acht
punten. In de eindfase bleek het blok
effectieÍ (23-25).
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Zat er een vijfde set in? Lange tijd zag het
er naar uit. De lengte van Heren 3 leverde
punten op. Blokkerend en aanvallend
waren Jaap Bakker, Frank Wienholts en
Rinkjan Postma op dreef. Toch haakte het
gemiddeld tien jaar oudere tweede team
niet af. Opnieuw een erg spannende
eindfase en ook hier trok de koploper aan
het langste eind (24-26) en een nuttige 1-3
zege. Na het laatste fluitsignaal van de
overtuigend leidende Geert Thijssen
vierde het derde de overwinning alsoÍ het
kampioenschap al in de knip zat. Logisch,
want winnen van Orion 2 gebeurt niet
zomaar en is natuurlijk heel watwaard.
Dejongensvan Heren 3 zagjegroeien! De
verliezers verlieten met opgeheven hoofd
het veld en spelen straks gewoon mee om
de tweede plaats. Zij kunnen een nog
belangrijke rol spelen als zij tegen de
andere achtervolgers, Halley en VIOS,
ballen en hun broeders (Bloem en Buiting)
nog een dienst bewijzen.

In de kantine werd alsnog de vijfde set
gespeeld, oftewel: een deskundige ana-
lyse van het duel. Veel discussie was er niet,
iedereen was tevreden met het spel en
wederzijds vlogen de complimenten over
tafel. Hier leverde ook de afwezige Marcel
Klomps zijn bijdrage. Vanaf zijn vakantiea-
dres was de vreugde over de zege zo groot
dat beide teams op een biertje werden
getrakteerd. Dit ging er met smaak in en
nadat de sporttassen onder de snelbinders
waren bevestigd, trapte men tevreden
naar huis.

Toch goed gevoel Heren 5
na verlies tegen Heren 4 (2-3)
Een dag later troffen Heren 4 en Heren 5

elkaar in De Bongerd voor hun onderlinge
duel in de eerste klasse.
Deze spelers zijn gemiddeld zo'n 35 jaar
jonger dan hun grote voorbeelden van 2
en 3. Ook hier was sprake van een prestige-
zaak. Heren 4 staat drie plekken hoger op
de ranglijst en probeert nog te stijgen in de
tweede helft. Heren 5 speelt gewoon erg
sterk en pakte veel punten in januari. Een
zege op de nummer twee van de ranglijst,
BVC uit Barchem, vormde (voorlopig) het
hoogtepunt.
Dit team. getraind door ex-Dames 1

speelster Ingrid van der Linde en coach
Henk Salemink, bestaat uit jongens die
elders studeren en op vrijdagavond nog
even lekker willen trainen.

ln de eerste competitiehelft speelde de
groep, elf man sterk, verdienstelijk, al was
de puntenopbrengst nog niet optimaal.
Nu lijkt het team zijn draai gevonden te
hebben en is klassenbehoud zo goed als
zeker. Sterker nog, met een schuin oog wil
het vijfde Heren 4 nog inhalen.
De onderlinge strijd komt op het juiste
moment! Orion 4, getraind door Roland
Rademaker en trainer/coach Henny
Derksen, traint twee keer per week en
herbergt enkele jongens die straks
hogerop willen.

Er wordt hard gewerkt op de training en
tijdens de wedstrijden. Soms zorgt jeug-
dige onstuimigheíd nog wel eens voor een
grillig verloop van de competitieduels;
mooie momenten en knullig puntverlies
wisselen elkaar af.
De wedstrijd tegen heren 5 moest natuur-
lijk wel gewonnen worden !

Net als het eerste duel, was deze wedstrijd
ook het aanzien meer dan waard. Leuke
rally's met goed verdedigend werk, maar
ook onnodige aanvalsfouten kreeg het
publ iek voorgeschoteld.

De eerste set kende een curieus slot, de 24-
21 voorsprong van Heren 5 ging alsnog
verloren (24-26). Deze klap kwam het
vijfde wonderbaarlijk snelte boven, want
vrijuit spelend pakte de ploeg twee sets op
rij (26-24, 25-23). De verdediging pakte
veel hard geslagen ballen en Sander
Hugen speelde zijn aanvallers steeds juist
aan. )

Stand Eerste klasse D

1 D.O.C.STAP ORION H3
2 VIOS Eefde H2
3 Halley H2
4 D.O.C.STAP ORION H2
5 Longa'59 H3
6 Vollverijs H2
7 Labyellov H1

8 Volga H2
9 GUV GREVEN BOVO H3
10 Victoria H2
11 The Phantoms H'l

12 45
12 39
13 39
12 38
12 30
11 28
11 27
13 26
't3 23
12 22
13 18

ORION EXPRES
FEBRUARI 2OO7 NUMMER 4

Heren 3 bestaat uit:
Jaap Bakker, Hans ter Laak, Paul Bloem, Derek Zwiersen, Marcel Klomps,
Marco Buiting, Rinkjan Postma, Frank Wienholts, Tjeerd Hofland, Erik de
Vries en Hans Vlug. (Een actuele teamfoto van Heren 3 ontbreekt.)
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Heren 5 was in deze fase net iets koeler en
zag Michel van der Steen keer op keer
scoren. Coach Henny Derksen pepte zijn
team nog eens op. Het blok nu meer ballen
en ook de tactische bal net over het blok
leverde punten op. Zo ging de vierde set
naar het vierde (22-25), dat dus ontsnapte
aan een 3-1 nederlaag.
Ook de slotset was boeiend, al maakten de
spelers de nodige slordigheidfouten.
Halverwege de set moest Elroy Bazen naar
de kant met een enkelblessure die hij bij een
verdedigende actie opliep. Vervelend voor
hem, hopelijk keert hij snel terug. De

krukken van Lindy kwamen hier goed van
pas. Orion 4 pakte de draad weer op na dit
incident en voelde dat het verplicht was om
te winnen.
Beide ploegen bleven knokken en wilden
niet voor elkaar onderdoen. Uiteindelijk
scoorde Ralf van den Boom het beslissend
punt voor het vierde (12-15) dat de
komende tijd met de borst vooruit door de
sporthal kan lopen.

Heren 5 hield behalve twee punten ook een
goed gevoel over aan het duel. Met minder
training in de benen heeÍt de ploeg de
zaakjes voor elkaar en volleybalde behoor-
rijk.
Heren 4 heeft kwalitatieÍ mogelijkheden
genoeg om dit seizoen nog voor een stuntje
te zorgen. De ploeg doet niet mee om de
hoogste plaatsen, maar de uitdaging om
van een topformatie te winnen is bij deze
jongens zeker aanwezig.

d*a1à

Heren 5:

sta a nd : tra i nste r I ng rid v.d. Li nde,
Koen Pasman(3), Chiel Reulíng( 4),

Sietse Jager, Niek Hugen (5),

H e n k Sa I em i nk (achterg rond),
Sander Hugen (8), Kwinten Sliepen (6),

Frank Engelen (2);

gehurkt: Michel van de Steen ( 10),

Markus Mutschler (14).

Martin Meíjer ontbreekt op de foto.

Heren 4:
achterste rij v.l.n.r:
trai nerlcoach Henny Derksen,
Maarten Visser(3), Rutger Sloot(l ),
Justin Schoenaker(4), Elroy Bazen (5),

Peter Heldoorn( 7), Wessel van Staal(2);
voorgrond : Ralf van de Boom (8),

Jeroen Westdijk (9), Nick Penninkhof (1 3),

Collin van Gerven( 10).

Lennart Reinbergen ontbreekt op de foto

íl

,T
-l1&

Stand Eerste klasse C

1 Victoria H 1 12 56
2 BVC'73 H 1 12 45

3 KSV H1 13 41

4 Avanti H] 1238
5 D.O.C. STAP Orion H4 13 32

6 ïornax H1 13 29

7 Dash Hl 1226
8 D.O.C.sTAP Orion H5 13 25

9 S.C, GORSSEL H1 13 24
10 BASA//|VOC H1 1216
11 Tornado Laren H1 13 13

ORION EXPRES
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tijdens ledenvergadering D.O.C. STAP Orion:

over het ei landjesgevoel
heensta ppen '

"Laten we geen eilandjes vormen binnen de vereniging. Stap over
dat gevoel heen. Je hoort wel eens over 'zij', dat is het bestuur; en
'wij', dat is het eigen team. Daar moeten we van af.,,
Het klonk een beetje als een verlate nieuw-
jaarswens, maar het waren woorden die
voorzitter Hans Meijer richtte tot de leden-
vergadering van woensdag 24 januari in
de Businessruimte van sportcentrum Ro-
zengaarde. Bij het uitzetten van de hoofd-
lijnen sprak de preses de hoop uit dat de
leden het algemeen belang van de vereni-

ging ook in de gaten zullen houden.

Juist om hen aan de club te binden, vindt
het bestuur het een goede zaak als Dames
1 streeft naar de B-league,
Voorzitter Meijer deelde mee dat het aan-
trekken van sponsors bij de vereniging zor-
gen baart. "We zullen daar meer werk van
moeten maken. Met De Graafschap erbij is
de vijver al aardig leeg aan het worden,
zeker wat betreft de grote jongens. "

Hij wil binnenkort met de Stichting Topvol-
leybal Orion (STO), waaronder het Heren
1-eredivisieteam valt, aan tafel om te be-
kijken wat 'vereniging en stichting bindt
en scheidt'. "Wat kun je in detoekomst ge-
zamenlijk doen". aldus Meijer die de plan-
nen van de stichting aanhaalde over de
komst van een topsporthal. Los van die
plannen wil de vereniging dit jaar een
haalbaarheidsonderzoek doen naar het
realiseren van een eigen sporthal.
Met Bart Knepper als nieuw bestuurslid in
de plaats van Ben Menting (recreantenlijn)
wil de vereniging voortvarend doorgaan
om beachvolleybal vanaÍ mei mogelijk te
maken voor de leden. Er komt voor deze
afdeling een plan van aanpak.

Meijer memoreerde het BOS-project waar-
mee tientallen scholieren bij D.O.C. STAP
Orion kennis kunnen maken met de volley-
balsport. Mede voor deze categorie is on-
langs Ad Diepenhorst aangesteld als be-
zold i gd veren i g i ngsondersteu ner.
"De moderne clubleden verwachten van
de vereniging een bepaald pakket,., schet-
ste de preses de (moderne) kijk van de
sporter op zijn of haar vereniging. ,,Als

vereniging zul je steeds meer op het ver-
wachtingspatroon van de consument moe-
ten inspelen en daarvoor de organisatie
voordetoekomst aanpassen." r.'

6 M,ejjer gaÍ een voorbeeld over de

ffi.,,, r:dàmeslijn. "Er zijn tien dames-

Ítlfrillt:r 
, :.teams in de vereniging en dan

is het belangrijk dat de aan-
dacht voor Dames 1 niet ten
koste gaat van de overige
damesteams. Dat zou een
valkuilzijn."

Niettemin werd gesproken
over een plan van aanpak

voor het nieuwe seizoen,
'li waarin er binnen de vereni-

ging meer onderscheid komt
tussen de prestatieli.jn en de
breedtesport. Juist om de speci-
fieke cultuur binnen deze groe-

pen meer aandachtte kunnen ge-
ven

Het gevolg zal zijn dat de structuur
van de vereniging D.O.C.SïAp Orion

er straks anders uit komt te zien. Zo is
het de bedoeling dat de organisatie-
structuur rond Dames 1. het vlaggen-
schip van de vereniging, enkele wijzi-
gingen ondergaat. De doelstelling om

binnen afzienbare termijn in de nieuwe
B-league te gaan spelen, blijÍt overeind.
Dat zal zoveel mogelijk met,eigen,
speelsters moeten gebeuren. Een groot
probleem zal dat niet worden, want

D.O.C. STAP Orion kent een flinke
groep ta lentvolle jonge speelsters die

nu nog in Dames 2,5 en7 uitkomen.
Al le meisjesteams berei kten
onlangs de halve f inales van de :
Nationale Open Club
Ka mpioenscha ppen.
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ledere morgen neemt hij de vitaminen van Plantina
standaard in met een glas water en een banaan.

Pas later op de ochtend eet Wim Dieleman.
"Beetje rare procedure, maar ik voel me er prima bij."

Net als de eigenaar van het reclamebureau TVA en

bestuurslid van D.O.C. STAP Orion, hebben de gebruikers
van de multivitaminen, de vitamine C en de

darmfloracapsules zo hun eigen manier om de

Plantinaproducten tot zich te nemen.
"lk voel me met de multivitamines van Plantina goed",

zegt Dieleman."Je weerstand wordt groter en het geeft
een gevoel van stabiliteit.

De multi's dragen bij aan de balans in je lichaam die je

wellicht ook op natuurlijke wijze kunt bereiken, maar
waar mijn leven te hectisch voor is."

Vitaminen
Pla ntina ;').

' §::i.

Wim Dieleman,
eigenaar van het

reclamebureau TVA en
bestuurslid van D.O.C.

STAP Orion.
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maar richt zich ook op gewone mensen
die gezondheid belangrijk vinden

"We hebben ons gebogen over de verschil-
lende groepen mensen die onze vitaminen
gebruiken", zegt directeur Elsedien de
Groot van The Ortho Company uit Gen-
dringen. "Wij willen naast de sporters
vooral de gewone man en vrouw in de
straat bereiken. lk bedoel de mensen die
hard werken en graag oud willen worden
zonder al teveel gebreken."
De Groot wijst op wetenschappelijk onder-
zoek van haar partner doctor Gert Schuite-
maker waaruit blijkt dat vitamineprepara-
ten van Plantina preventief werken op de
gezondheid van de mens. "Beter wat geld
investeren in vitaminen dan achteraf in
medicijnen", zegt Elsedien de Groot die
nog een voorbeeld geeÍt: "Marga, echtge-
note van D.O.C. STAP Orion-directeur Jos
Tiemessen, was voorheen drie à vier keer
per jaar grieperig. Dankzij de extra vitami-
nen van Plantina is zij dat niet meer."

Jos runt een éénmanszaak in organisatie-
advies, sportmanagement en personal
coaching, samen met Marga eigenaar van
cadeauwinkel Festivall en voorzitter van
de ondernemersvereniging Doetinchem.
De drukbezette Doetinchemmer gebruikt
multivitamines, vitamine C en darmflora-
capsules. "Daarmee ondersteun ik het im-
muunsysteem dat ik met mijn leefstijl
zwaar belast. Het helpt me eenvoudig om
beter te functioneren. Eigenlijk ben ik be-
voorrecht dat ik veel activiteiten kan doen
en dat wil ik zolang mogelijk volhouden."

De Groot weet ook wel dat de doorsnee
aspirant-koper niet door een verkoop-
praatje is te lijmen. "Geen Amerikaanse
prietpraat meeL maar we zijn bezig om
met authentieke voorbeelden van mensen
uit de praktijk te laten zien dat onze
producten werkel ijk helpen."

The Ortho Company is sinds 2004 actref
met sportsponsoring, ondermeer als Top-
partner van Heren 1 D O C STAP Orion en

shirtsponsor van de gelijknamige volley-
balvereniging. "De vitamineproducten
voor de sporters dienen een ander doel,
daar ligt de nadruk op optimaal presteren
en snel herstel na het leveren van een
topprestatie. Justin Sombroek zei mij ooit
dat hij na een zware training altijd moe
was en geen zin had om met zijn
dochtertje te spelen. Sinds hij onze pillen
inneemt heeft hij wel die energie om thuis
actief te zijn."
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Plantina kijkt verder dan de sport. "We wil-
len terug naar de basis, de veertigplussers,
het hele gezin, het dagelijks leven. Wij
vragen ons af hoe die manager of eigenaar
van een reclamebureau, de schoonheid-
specialist, door het leven gaan. Onze
klanten zijn consumenten die aan hun
gezondheid werken en lifestyle belangrijk
vinden. Zij gebruiken niet alleen vitami-
nen als de r in de maand is, maar het hele
jaa r door. "

De Groot blijft scherp en zoekt nog betere
wegen om aansluiting te vinden met de
doelgroepen. Bij de start in 1993 adver-
teerde ïhe Ortho Company nog in Mar-
griet en Libelle om 35+ dames te bereiken.
"Door oud-Wimbledonkampioenen Jacco
Eltingh en Paul Haarhuis vergrootten we
via de sport onze naamsbekendheid. Deze
toptennissers bezorgden ons jarenlang
veel tennisplezier.Zil hebben nu een eigen
bedrijÍ en een druk gezinsleven en zijn
overtuigd van het belang van voedings-
supplementen bij de ondersteuning van
een goede gezondheid."

Het was haar beste prestatie tijdens het
belangrijkste mondiale evenement. De
professionele snowboardster is hard aan
het trainen voor de Olympische Spelen van
2010 in Vancouver.
Sinds het tv-succes van Dancing with the
stars, waarin Dennis en Samantha optra-
den met de quickstep, en Dancing on lce, is
dansen weer hip. Kolijn gebruikt het nieu-
we product Ribose van The Ortho Compa-
ny dat 'onontbeerlijk is voor een continue
toestroom van energie naar het hart'. ,,we
hadden Ribose voor het eerst tijdens een
tournee naar Japan. Dat deden we om
meer energie te hebben op momenten dat
we de shows opvoerden. Een ander dans-
paar dat geen Ribose gebruikte, klaagde
regelmatig over spierpijn, terwijl wij daar
nauwelijks last van hadden."
Het laatste nieuwe product is Trimare dat
als visolie in capsule wordt aangeboden.
Het is rijk aan een grote hoeveelheid
omega 3-vetzuren die de conditie van het
hart, de bloedvaten. de hersenen, de ge-
wrichten, de huid en het immuunsysteem
kunnen bevorderen.

Piantina
V§taminen
Toppartner §tlchti
ïopvolleyba I

erion en
shirtsponsor
m"ffi.e" §ï&p *r-§CIn

L La nge afsta ndzwe mster
Edith van Dijk gebruikte
allang producten van
Plantina.
7 Elsedien de Groot,
directrice van The Ortho
Company.
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Ook lange afstandzwemster Edith van Dijk
gebruikte allang producten van plantina.
"Dat deed Edith lang vóórdat zij met ons
een sponsorovereenkomst afsloot", merkt
Elsedien de Groot op. De winnares van
twee gouden plakken op het WK in
Montreal heeft in de loop van haar
sportcarrière veel voedingssupplementen
uitgetest. "Daar kwam voor mij plantina
als beste uit de bus, Bij topsport komt het
bij training en voeding aan op het
allerbeste wat je kunt krijgen. plantina
hoort daar ook bij en de resultaten zijn dan
ook niet uitgebleven."
Met het sponsoren van WK-snowboard-
ster Nicolien Sauerbreij en topdansers
Dennis Voermans en Samantha Kolijn
schroomt Plantina niet om via minder
traditionele sporten nieuwe groepen
mensen te bereiken. Plantina's nieuwste
aanwinst Sauerbreij is bekend van het Wk
in Zwitserland waar zij op de vierde plaats
eindigde bij de parallelslalom.

Deze twee nieuwe producten vallen
samen met de Yolac-capsule (voor een
goede darmwerking) onder de Specialités
van Plantina. Het Gendringse bedrijf biedt
verder de Multipreparaten (Multivitami-
nen & Mineralen, Multi Junior). Antioxi-
danten (Vitamine C) en de Algenproduc-
ten (Algreen).
"De basis van een gezond leven is goed
eten", citeert Elsedien de Groot haar
partner Gert Schuitemaker. "Maar ter
voorkoming van ziekten zijn vitaminen
onontbeerlijk. Dat de mens geen extra
vitaminen nodig heeft, zelfs niet als hij of
zij verantwoord eet, is een sprookje waar
welwat op af te dingen valt. Wij willen een
goed merk neerzetten en het beste van het
beste aanbieden."

Meer informatie over Plantina:
www.plantina.nl
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De bezorging op de fiets van de tweede uitgave
van de Orion Expres oktober 2005 in een deel

van wijk 6, en de coördinatie van het clubblad
onder de adverteerders in het centrum.

Dat waren de laatste activiteiten van Ab Been
voor D.O.C.STAP Orion.

Een stille,
rustige,

bevlogen en
trouwe Vrijwilliger

De bevlogen, stille vrijwilliger werd in
april 2006 door een zwaar hartinfarct
getroffen. Ab leek wonderbaarlijk snel
te herstellen en wenste geen afscheid te
nemen van zijn betrokkenheid bij het
clubblad. Dit ondanks goede raadge-
vingen uit zijn naaste omgeving.

Op maandag 27 november sloeg het
noodlot opnieuw toe. ln het Slingeland
Ziekenhuis kreeg Ab na fysiotherapie in
verband met hartfalen een hartstil-
stand. Hij kwam ten val en liep daarbij
zwaar hersenletsel op dat hem fataal
werd. Ab overleed op maandagavond 4
december op 63-jarige leeftijd.

Dat D.O.C.SïAP Orion voor aanvang van
de competitiewedstrijden op zaterdag 9
december in sporthal Rozengaarde een
moment van stilte vroeg, was een teken
van dankbaarheid voor het vele vrij-
willigerswerk dat Ab Been vanaf 1978,
een kleine achtentwinti g jaar, voor de
Doetinchemse volleybalvereniging ver-
richtte.

Albert Jacob Been werd op 8 maart 'l 943
in Den Helder geboren. Hij was vanaf 1

augustus 1959 tot de zomervakantie
2003 docent biologie aan de toenmalige
GSGD, het huidige Rietveld Lyceum, in
Doetinchem. Eind jaren '70 strikte René
Wiggers hem voor enkele activiteiten
voor het clubblad. Ab kon toen niet
bevroeden dat hij binnen de kortste
keren met Orion 'getrouwd' zou zijn en
steeds meer ging doen binnen de
veren iging.

ln 1981 begon Ab bij Nefit Orion als
coach van een team talentvolle spelers,
Heren 7. Hij volgde bij de vereniging een
scheidsrechterscursus en nam in 1 982 de
fluit ter hand. Ab vond die activiteit zo
leuk dat hij na korte tijd als vanzelf in de
scheidsrechtercom m issie belandde.

Lachend vertelde Ab eens de volgende
anekdote uit 1987: 'De club MepalOrion
ontving 27 februari 1987 een brief van
de Nevobo, distrikt Oost-Gelderland. De
inhoud kwam er op neer dat een
dove/hardhorende scheidsrechter niet
kan worden gehandhaafd'. Het betrof
Ab Been, maar hij besloot zich er niets
van aan te trekken. Ab ging onver-
droten voort en floot tot april 2006, niet
alleen thuiswedstrijden voor Orion
maar ook regionale duels. Daarnaast
was Ab vaste lijnrechter bij het thuis-
wedstrijden van Dames 1. Hij reed de
diverse Sinterklazen van Orion en ver-
leende hand- en spandiensten bij de
jaarlijkse violenactie, om nog maar wat
activiteiten aan te halen.

ORION EXPRES
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VOLLEYEIAL EIONO
NTEI]NAÏ ONALE DE VOLL:YBALL 1Ë.I V.A I

Maar Ab was niet alleen gek van volley-
bal. ïot zijn hobby's behoorden fiets-
tochten van 30-50 kilometer, wan-
delsport waaronder eenmaal de Vier-
daagse in Nijmegen over 50 kilometer;
zeilen, voetballen en zoals het een le-
raar betaamt: lezen.

Ook kocht Ab Been als fanatlek sup-
porter van De Graafschap vanaf 1970
jaarlijks een seizoenkaart voor De
Vijverberg. Daarom werd hem eens de
vraag voorgelegd van welke sport hij nu
het meeste genoot.
"Dat is heel simpel", antwoordde Ab,
"als de heren van Orion en De Graaf-
schap tegelijk spelen geef ik de voor-
keur aan De Graafschap, zeker als er een
interessante tegenstander op De Vijver-
berg te gast is. "

Waarom was Ab dan geen vrijwilliger
van De Graafschap? "Ook dat is heel
eenvoudig te verklaren. De Graafschap
heeft mij namelijk nooit gevraagd.

En als men het zou doen, zou het voor
mij moeilijk zijn om de overstap te
maken. Daarvoor ben ik alte lang Orion-
man, een club die me aan het hart is ge-
groeid. "

Daaruit blijkt zijn liefde voor het volley-
bal en trouw aan de club. Want trouW
dat was Ab. En zonder vrijwilligers,
waarvan Ab een meer dan perfekt voor-
beeld was, kan de (top)sport niet be-
sta a n.

Voor iedereen binnen de volleybal-
vereniging D.O.C. SïAP Orion was het
overlijden van Ab Been een zware klap.
Verdriet om het verlies waren bij echt-
genote Yvonne, zijn dochters Patricia en
Cressida, kleinkinderen en andere fami-
lieleden erg groot. Ondanks de mis-
schien grote tegenstrijdigheid was er
dankbaarheid dat hem een langdurig
lijden bespaard is gebleven.

Ab Been wilde beslist niet in de schijn-
werper staan. ln al die 28 jaar Orion
werd hij nooit in de bloemetjes gezet
met een krans die hij zondermeer had
verdiend. De krans van het bestuur van
D'O.C' STAP Orion bij zijn crematie in
besloten kring op zaterdag 9 december
vergoedde veel. Ook al is hetwat laat.

Ab, D.O.C. STAP Orion is je heel veel
dank verschuldigd en zalje missen. Ë

REGISTRATIEKAART SCHEIDSRECHTER DISTRIKT
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De brief van de NeVoBo.
Ab trok zich er niets van aan
en ging onverdroten voort en
floot tot april 2005, niet
a I I een thu íswedstrij den voor
Orion maar ook regionale
duels.
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Een duurzaam en sportief beleid Oat g;t
is op een goede ontwikkeling van de jeugdleden.

bereiken van de halve finales van de nationale Asics Open Jeugdkampioenschappen toonden vier
mersjesteams van D.O.C STAP Orion aan dat het jeugdbeleid

van de Doetinchemse volleybalvereniging vruchten afwerpt.
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Met het

Meisjes C won zonder
setverl i es g e ma k ke I ij k d e

poulewedstrijden.

Trainer Meisjes C

Karel Mollevanger

Nadat Meisjes D zich met de hakken
over de sloot had geplaatst voor de
halve eindstrijd, constateerde Henri
Geerdink dat zijn team 'nog een lange
weg te gaan heeft'. Erwas volgens Henri
sprake van een droomscenario. "Mee-
stal wordt de laatste wedstrijd verloren,
maar nu wonnen we wel", sprak de
trotse coach. Het kwam hetteam op een
staande ovatie van de ouders te staan.
Terwijl de meisjes er verbouwereerd bij-
stonden, was Henri even zijn stem kwijt
en maakte assistent Fred Nas een vreug-
dedansje.

Meisjes D bereikte de volgende ronde
door gelijke spelen tegen DeVolCo'88
(Deventer) en Arke/Pollux (Oldenzaal),
verlies tegen Tornado (Geesteren) en
een beslissende 2-0 zege op Kangeroe
(Hardenberg).

Het Meisjes B-team was vrijgeloot van
de poulewedstrijden, terwijl Jongens B

van D.O.C STAP Orion in Ootmarsum
sneuvelde. Er werd met 2-0 verloren van
Rivo (Rijssen), Set Up '65 (Ootmarsum)
en Reflex (Kampen). De zeges op Apollo
8 (Borne) en ArkelPollux waren alleen
va n statistische waarde.

ORION EXPRES
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Meisjesteams
unaniem naar halve finale Open Club

Als enthousiast supporter en ouder van
Heleen Fokkinga, uitkomend in het suc-
cesvolle meisjes C-team zag Louw Fok-
kinga van dichtbij dat het met de Orion-
jeugd wel snor zat. Het team van doch-
terlief won zonder setverlies gemakke-
lijk de poulewedstrijden in Nijmegen
van Volta (Lelystad), TSUActivia (St.

Anthonis) en Pegasus (Reusel).
"De verschillen tussen de teams waren
groot. Het ene team traint eens per
week en het andere drie keer", zo ver-
klaarde Louw de overmacht van Meisjes
C van D O.C. STAP Orion.

Dat alle meisjesteams uit Doetinchem de
poule-fase overleefden en op 24 febru-
ari aantreden in de halve f inale, mag als
een unicum worden beschouwd.

Coach Hanneke Bloem repte over een
mooie afsluiting van haar Meisjes A-
team. De laatste poulewedstrijd in Bar-
neveld leverde tegen Scylla na veel span-
ning de volle winst op. "Toen ondervon-
den we enige tegenstand", zei Hanneke
die aan de andere kant als college Jac-
ques van Gompel tegenkwam. De voor-
malige trainer/coach van de eredivisie-
mannen van Orion, gedreven als altijd,
zag zijn Wageningse formatie twee-
maal met twee punten verschil in het
zand bijten (25-23, 26-24). Orion won
ook met 2-0 van Spiker (Eerbeek),
VoCaSa (Nijmegen) en VVH (Harder-
wijk).
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Coach Aukje Vollema en
spee/sters na time-out.

ln de halve finales speelt Meisjes A in
sporthal Oosterbos in Barneveld tegen
Flash Nieuw Leusen, S55 Barneveld, Dash
Vorden en Omniworld Almere.

Meisjes B ontmoet in Eerbeek (sporthal
De Bhoele) Spiker Eerbeek, Madjoe
Enhuizen, MidStaete/LVV Lopik en
AVV/Keistad Am e rsfoort.

Meisjes C bindt in de Nijmeegse VoCaSa-
hal de strijd aan met Achilles Beugen,
ODI Middelbeers en Rivo Rijssen.

ln Goor probeert Meisjes D zich in sport-
hal Mossendam te plaatsen ten koste
van CSC Joure, Apollo 8 Borne en De
Bevers Lemelerveld.

t:l=:n

De speelsters in het meisjes C
team zijn:

Heleen Fokkinga (1 )
Majelle Nas (2)

Annemiek te Beest (3)
Yvette Thuijs (4)

Selina Akker (5)

Jet Timmers (6)
Bente Veenstra (7)

Maureen Ros (8)
Elína van de Maas (9)

Britt van Dijk (10)
Lenneke Doppen (11)

j.:=: ,'an den Hoogen (12)

Zij zijn groot
.- <5enklein...

lmpressievan
Dominique en Chantal
Dominique van Aken en Chantal Thuys
van Meisjes A bestookten de redactie
ook nog met een eigen impressie van de
Open Club.

Op zaterdag 6 januari waren er open
club-wedstrijden voor de meisjes A in
Barneveld. Ons team bestond uit 10

speelsters waarvan 2 speelsters uit de B

meekwamen. Elke speelster kon bijna
wel op 2 verschillende posities en dat
was erg handig. We bekeken in Barne-
veld eerst andere wedstrijden bekeken
en zagen meteen dat het niveau niet
hoog was. M issch ien zat er voor ons wel
een eerste plaats in. We wonnen tegen
Spiker Eerbeek de eerste set met 25-4,
maar het moest natuurlijk lager. Het
was een servewedstrijd. De 2e set won-
nen we ook met 25-4.
De 2e wedstrijd was tegen Vocasa Nij-
megen. Daar wisten we weinig van. We
wonnen makkelijk met 25-7 en 25- 10. ln
de 2e set kwamen we niet zo goed in
ons spel, maar wisten toch ruim te win-
nen.
De 3e wedstrijd was tegen W Harder-
wijk. Zij hadden ook niet echt een bij-
zonder team. We wilden zo weinig
mogelijk punten tegen krijgen en dat
lukte. De 1e setwas 25-7 ende2e25-4.
De laatste wedstrijd was het belangrijk-
ste. Ook Scylla had evenveel gewonnen
als wij. De wedstrijd ging gelijk op,
maartoch beslisten wij de 1e set met 26-
24.De2e liep minder, de pass kwam niet
goed aan waardoor de midpositie min-
der werd aangespeeld. Na een achter-
stand kwamen we terug en wonnen
ook deze set m et26-24.
Wewaren erg blij datwe in devolgende
ronde zaten, dus gingen we naar de
McDonalds in Duiven en 's avonds
natuurlijk met enkele medespeelsters
naar C'est la Vie. Ook die nacht was zeer
geslaagd.
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veren ig ingsondersteu ner
Ad Diepenhorst
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BOS-project gestart
Op het moment van verschijnen van
deze Orion Expres is D.O.C. STAp Orion
al enige tijd bezig met het BOS-project
(Buurt - Onderwijs - Sport).
Een project dat kortweg gezegd tot doel
heeft om meer kinderen aan het bewe-
gen te krijgen en enthousiast te maken
voor een bepaalde sport.
Toen er vanuit de overheid en de sport-
bonden plannen werden gemaakt en er
geld beschikbaar kwam, bestond er voor
sportverenlgingen de mogelijkheid om
deelte gaan nemen aan dit project.
Voor het bestuur van D.O.C STAp Orion
was dat het moment om serieus na te
gaan denken over de mogelijkheden.
Eén van de belangrijkste voorwaarden
was dat de vereniging garant moest
staan voor kwalitatief goede lessen, in
ons geval, volleybal aan de leerlingen
van de deelnemende scholen.
Bovendien moest D.O.C. STAp Orion ook
de opvang en begeleiding van de kinde-
ren. die na die lessen verder wilden met
vol leybal, goed verzorgen.
Het is een klus die zoveel tijd vraagt en
bepaalde eisen stelt aan degene die het
uitvoert dat D.O.C. STAP Orion uiteinde-
lijk koos voor het aantrekken van een
verenigingsondersteuner die onder an-
dere de verantwoording kreeg over dit
project.
Niet alleen D.O.C. STAP Orion maar ook
de gemeente Doetinchem en de volley-
balbond Nevobo vinden het belangrijk
dat dit project wordt uitgevoerd.
ln Doetinchem schreven acht basisscho-
len in voor het BO5-project. Op 31 jana-
uri ging het BOS-project van start met
een scholenvolÍeybaltoernooi in sport-
hal Rozengaarde. De organisatie was in
goede handen bij D.O.C.STAp Orion.
De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6
krijgen momenteel (Íebruari en maart)
tijdens hun gymlessen circulatie- en mi-
nivolleybal aangeboden. Studenten van
het Graafschapcollege en van de ALO uit
Zwolle gaan assisteren bij deze lessen.

"Op een speelse manier proberen we
kinderen zo enthousiast te maken voor
het spelletje", zegÍ verenigingsonder-
steuner Ad Diepenhorst. "En na afloop
van de lessenreeks krijgen ze de gele-
genheid om in de buurt van hun school
nog een aantal trainingen gratis bij te
wonen."
Het is de bedoeling dat de deelnemer-
tjes eind maart laten weten of ze lid
willen worden van D.O.C.SïAp Orion.
ln de volgende Orion Expres meer hier-
over.

BALLEN BALLEN BALLEN
Een oproep aan alle leden die nog
rondlopen met éen of meerdere tassen
met ballen.
Het systeem dat er per team een x-
aantal ballen werd meegenomen naar
trainingen en wedstrijden is van de
baan.
Ad Diepenhorst wil alle hallen cq. zalen
waarin de teams trainen en hun wed-
strijden spelen voorzien van voldoende
goede ballen. Ook voor de recreanten-
teams die elders gaan spelen wil hij een
aantal tassen met ballen beschikbaar
hebben.
Er zweven helaas nog zoveel ballen bin-
nen de vereniging dat dit plan nog niet
uitvoerbaar is.

Graag een e mail naar
ad.shelter@planet.nl als je nog ballen
van Orion in je bezit hebt.

CMV-trainer
We zijn bezig met de voorbereidingen
voor een CMV-trainerscursus (Circulatie
Mini Volleybal) in maart en april.
Mensen die interesse hebben, kunnen
zich per email melden bij:
ad.shelter@pla net. n I
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"Het moeilijkst van alles is natuurlijk
altijd weer om de bestelformulieren
tijdig binnen te krijgen", zegt Paul. "Dat
kost heel veel extra telefoontjes. "

In het geval dat kandidaat-kopers niet
zijn benaderd door de leden, kunnen zij
tot uiterlijk 17 februari zelf de violen
nog bestellen bij Paul Löwenthal, Hol-
terweg 20 (tel. 0314-3427 47) .

De spelers van Heren 7, waartoe Paul
Löwenthal zelf ook behoort, bezorgen
de kistjes van Kwekerij en Tuincentrum
Hiddink uit Sinderen op zaterdag 17
maart. "Hiddink levert ze voor de zes-
tiende keer", zegt Paul. "Ze zijn coulant
en bieden een goede prijs. Overigens is

het een hele hele onderneming die een
perfecte timing vereist. Maar het heren-
team zet zich daarvoor graag een volle
dag in."

De groep jeugdleden, die zoals Jaël en
Marjolijn vorig jaar, de meeste kistjes
verkopen, kunnen weer rekenen op een
lekkere tractatie bij lJssalon Fri0l. De
feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op
een warme dag in mei.

Organisator Paul Lówenthal doet een
dringend beroep op de clubleden om
zijn of haar steentje weer bij te
dragen.r
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verkooprecord bij Violenactie?
Voor de zestiende maal gaan leden van
de vereniging zoveel mogelijk kistjes
veelkleurige violen verkopen aan fami-
lie, bekenden en buurtgenoten.

Alle leden ontvingen inmiddels weer de
benodigde papieren en namen daarmee
de bestellingen op die begin februari
werden ingeleverd.

Organisator Paul Löwenthal deed een
dringend beroep op de clubleden om
zijn of haar steentje weer bij te dragen.
Vorig seizoen werd voor ongeveer 2500
euro aan violen verkocht. Voor het eerst
werden toen de magische grens van
duizend kistjes violen overschreden en
dat leverde de vereniging bijna 3000
euro op.

ln totaal brachten de leden 1 l00 kistjes
aan de man. Ter vergelijking: in 2005
ging het om 751 kistjes, in 2OO4 waren
het er 690 en in 2003 kwam men uit op
837 verkochte kistjes.

Hoe gaat de violenactie in zijn werk?
Paul Löwenthal zorgt voor grote enve-
loppen met daarin een fiks aantal
bestellijsten die worden gesponsord
door drukkerij De Repro. De enveloppen
gaan vervolgens naar de coördinatoren,
die ze weer verder geven aan de team-
trainers. Deze laatsten zorgen ervoor,
dat iedere speler een aantal bestelfor-
mulieren krijgt.

Dan volgt het 'echte' werk: de
leden gaan in hun buurt

huis-aan-huis rond om de
bestellingen op te ne-

men.

't§§

met
Marjolijn die er 57 aan de

Nieuw



De sympathieke passer/loper van
D O.C. SïAP Orion vult zijn dagelijkse
leven als semiprofvolleyballer met de
opleiding bewegingsagogie. Hij loopt
stage bij 's Heerenloo in Apeldoorn.
"Het is mijn vierde jaar en ik weet nog
niet precies wat ik daarna ga doen. Mis-
schien verder studeren, maar een leuke
baan sla ik beslist niet af . lk wil volgend
seizoen voor halve dagen aan de slag.
Graag met mensen met een lichame-
lijke handicap, of gecombi-neerd met
een verstandelijke bepe-rking. lk wil ze
vooruit helpen door ze te laten bewe-
gen."
Wat het volleyballen betreft, is de vol-
gende wedstrijd voor hem altijd het
belangrijkst. "Daar richt ik me op en
dus probeer ik m'n hoofd daarvoor vrij
te maken."
De afgelopen periode maakte hij vele
hoogtepunten mee bij de nationale
subtopper in Doetínchem. De in de-
cember glorieus verlopen ïop Teams
Cup-driedaagse was zo'n moment
waar de inwoner van Apeldoorn volop
van genoot. De overwinningen op SCC
Berlin (3-0), OK Karlovac (3-0) en Uni-
caja Almeria (3-1) stonden nog even op
zijn netvlies. "Je rust een paar dagen
uit en je geniet wat na. Je haalt wel
even ongeslagen de achtste finale van
de ïop Teams Cup. Zo'n Europees suc-
ces is heel mooi meegenomen, al blijft
voor ons de competitie nummer één. "
Sombroek bereikte tijdens het hecti-
sche Europacup-weekend en daarvoor
in de gewonnen topper tegen zijn ou-
de club Piet Zoomers/Dyna mo weer zijn
oude niveau. Hij scoorde een hele dikke
voldoende tegen SCC Berlin en Alme-
ria.
"Rond de opstelling is er nu duidelijk-
heid. lk ben één van de vier passer/
lopers. Vorig seizoen speelde ik de eer-
ste helft van de competitie diagonaal
en werd daarna passer/loper. We ston-
den lang op de tweede plaats, maar vie-
len na de jaarwisseling terug. Het was
hartstlkke balen dat we de tweede
plaats nlet konden vasthouden. Hetver-
schil met de eerste helft van dit seizoen
is gigantisch. Niet dat het nu altijd
hosanna is. We verloren thuis bij-
voorbeeld van Omniworld, maar daar-
na hebben we ons goed gerevan-
cheerd. "
Sombroek zegt zich 'dit seizoen heel
goed te voelen in de selectie'. "ln de
groep hebben we nu twee min of meer
gelijkwaardige teams. De onderlinge
verschillen zijn erg klein. Op de training
gaat het hard tegen hard met als ge-
volg dat we een hoog niveau halen. Er
zijn weinig clubs die zo werken als wij.
lkvind heteen unicum."
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Een bedadrbam persoon

de.h.stin Sornbroek.

Eentie deie de kop niet gek

maakl zql het zijn omdat ie
dt de Taanstreek komt?

Zaa*mters staan bekend als

een do\rvn-to-earth vol kje.

Ab je Justin vraagt welke
peÍsoon hij graag zou willen
ontmoeten, dan komt Tiger

Woods aan bod.
Niet om over diens successen

te praten. Maar: "lk zou het
met Tiger willen hebben over

mijn slechte swing. "

En als hij genoeg geld zou
hebben, zou Justin gerichte

projecten in
ontwikkelingslanden

steunen. "Basale dingen die

de mensen daar nodig
hebben, maar ik wil dan wel

echt resultaat zien."
Ook dichterbij huis kijkt hij

scherp om zich heen, zoals

vlak voor aanvang van de

thuiswedstrijden als de Mini's
van de Week de bal op

mogen slaan. Altijd staat
Justin in de buurt om de

kleinen op te vangen en ze

even met een bemoedigend

woordje gerust te stellen.

Profiel van
Justin Sombroek

'lk
begrijp

de keuzes
van tra iner

Hansma
heel goed'
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Zijn verwachtingen voor de tweede
helft van het seizoen richten zich voor-
lopig op de thuiswedstrijden. "Daarin
lieten we niet altijd ons beste spel zien.
We moeten dus zorgen voor eigen
publiek sterk te blijven spelen. Dat
hebben we in de eerste competitie-
wedstrijd van het nieuwe jaar goed ge-
daan tegen HvA, toen we nog de zware
uitwedstrijd van de Top Teams Cup in
Roemenië in de benen hadden."
Aan de return tegen Constanta op 17
januari in het volle Rozengaarde hield
Sombroek een beetje dubbele gevoe-
lens over. "Erg jammer natuurlijk dat we
zijn uitgeschakeld, maar we speelden
wel beter dan in de heenwedstrijd. De
Roemenen waren echter ook beter dan
in de eerste confrontatie. ln site out-
positie waren we aardig bezig en
scoorden ook wel met eigen aanval. Je
verliest de eerste twee sets in de slotfase
op een paar punten. We hadden het
verdedigend erg moeilijk en zij waren
aan het net erg sterk. Deze mooie Euro-
pacupervaring neem je mee naar de rest
van het seizoen. Het is prachtig voor de
club dat er heel veel publiek was. Je kunt
alleen maar hopen dat al die mensen de
komende thuiswedstrijden weer op de
tribunes zitten."
Over zijn eigen inbreng kon Sombroek
niet echt tevreden zijn.ln tegenstelling
tot december is hij enigszins terugge-
vallen en wordt de afgelopen periode in
de wedstrijd vaker gewisseld voor Bas
Helllnga. "lk speel inderdaad wat min,
der, het is nu eenmaal niet altijd top. En
ik begrijp de keuzes van trainer Henk
Hansma heel goed hoor", zegt de Apel-
doorner die samen met zijn vriendin
Celine sinds 23 aprilvorig jaar gezinsuit-
breiding kreeg. "Mila is een prachtige
dochter hoor."
Terugkijkend is Sombroek heel content
met de keus die hij vijf jaar geleden
maakte voor (D.O.C. STAP) Orion. "lk
speelde bij Piet Zoomers Dynamo in
Apeldoorn in een gespreid bedje. Alles
was daar goed geregeld, zowel organi-
satorisch als facilitair. ln Doetinchem
trof ik een club die op de rand van de
afgrond stond. Het werd jaarlijks een
stukje beter en we hebben ons in korte
tijd bij de eerste vier van Nederland ge-
schaard. Je krijgt veel media-aandacht
en je staat volop in de belangstelling. "
De nieuwe samenwerking met spelver-
deler Roland Rademaker, die drie jaar is

weggeweest, verbaast Sombroek wel
enigszins. "Roland is na Rijnmond en
Nesselande veel vaster geworden. Daar
komt bij dat dit team heel goed klikt en
dat bevordert de samenwerking."
Resumerend stelt Sombroek: "Het vol-
leybal is voor mij heel goed geweest en
nog steeds is dat zo. " ,,,'
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Leeftijd: 27 jaar
Lengte: 1.99 meter

Positie: passerlloper
Clubs: Piet Zoomersl

Dynamo,
D.O.C.STAP Orion

Hij wil niet bevestigen dat D.O.C.STAP
Orion , zoals sommige kenners beweren,
het beste volleybal van Nederland
speelt. Zou ook wat pedant klinken uit
de mond van deze bescheiden hard-
hitter. Maar: "We spelen wel mooi en
attractief volleybal. Zolang we dat maar
blijven combineren met hard werken.
Dus knokken voor elk punt. Als je, zoals
de afgelopen tijd, in de winning streak
zit, ga je voor elkaar en wil je die
schwung erin houden."
Sombroek stopt even met praten om
vervolgens erop te hameren dat 'zich
zeker momenten van tegenslag' zullen
aandienen. " Dan zal blijken of je in staat
bent om de wedstrijd weer ten goede te
doen kantelen. Tegen Piet Zoomers
stonden we de eerste set dik achter en
liep je toch in. Bij Martinus raakten we
de vierde set behoorlijk achterop maar
serveerde Edward (Kamphuis) ons er
doorheen. Net als de eerste set tegen
Berlin. Alex (Stein) sloeg op en je won
die set op service en blok."

'Voor mij is
het volleybal

heel goed geweest en nCIg st**ds ís dat x*'
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Namen en adressen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuu rsleden

Commissieleden

Ledenadministratie

Voorzitter
Penningmeester

Secreta ris
Algemeen

Directeur

Technische zaken
Communicatie

Commercièle zaken

Secretaíiaat
Fi na nciën

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

Joke Emaus
(0314) 34 53 63
in{o@orion-web. n I

Jos Pasman
(0314) 34 1s 28
jpasma n@xs4a ll.nl

Wim Dieleman
Aandachtsvelden
sponsoring en act es
(0314) 32 39 3s
wimdielema n@tva-reclame.nl

Hennie van Haarlem
Aandachtsvelden
dames-, heren- en jeugdlijn
(0314) 34 15 89
h.haarlem@pla net.nl

BaÉ Knepper
Aandachtsvelden
beachvolleybal, recreanten, cmv
(0314) 38 31 03
b.knepper'l @chello.nl

Vacature
Aandachtsvelden
PR & communicatie,
vrijwilligers

zie www.orion-web.nl.

Rensje van Haarlem
Einthovenlaan 25
7002 HE Doetinchem
(0314) 34 15 89
lede n ad m in istratie@orion-web. n I

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

Raad van Bestuur
Theo Vriezen
Akkie van Gastel
.lan Dekker
Harry Laan

Jos Tiemesen

Managementteam
Gerard Wesselink
Wilfried Holders
Jos Tiemesen

Bedrijfsbureau / ondersteuning
Nicolien Rensink
GeÉon van de Craats

Jeugdcommissie
Rob Buiting
Uylenbroeklaan 49
7006 PM Doetinchem
(0314) 36 51 03
rob.buiting@mail.ing.nl
Aukje Vollema
Wilhelminastraat 109
7001 GV Doetinchem
(0314) 34 39 69
aukje@burowittenburg. n I

Jorinca Simmelink
Garonnedal '13

7007 HM Doetinchem
(03 1 4) 36 46 0s
jorincasimmelink@chello.nl
Diny Nas
Bieslookveld 55
7006 TH Doetinchem
(0314) 32 39 75
frednas@chello.nl
Harry Scholten
Seine 31

7007 M5 Doetinchem
(0314) 33 52 96
haren i ng@chel lo. n I

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

7005 SB Doetinchem
(0314) 33 45 01

anslammers@hetnet. n I

CMV lijn
Marieke Lueb
06-52621481
j uff ie_marieke@hotma i Lcom
Karin Waning
(0314) 37 80 50
rudi.karin.waning@quicknet.nl
Ronald Weerdmeester
(03 1 4) 332348
r.wee rd m eeste r@ hetn et. n I

Maarten BrinkhoÍ
(031 4) 37 82 64
m brin khoí@cheilo.n
Marion te Morsche
(0314) 34 29 78
f loormarion@hetnet.nl
Wilma van Dijk
(0314) 32 49 s8
w.groothuis@chello.nl
Ria Loos
(031 4) 34 37 69
lannyloos@hotmail.com

Bezorgers
Frederieke Schut
(Louise de Colignystraat 5)

Diny Kuiperij (Van Enststraat 33)
Marjolein van Haarlem
(Einthovenlaan 25)
Nienke Rijnties (Calslaan 11)

Anke en Laura Bloem
(Gr. v. Prinsterer aan 14)
Ralf van den Boom (Frans Halsweg 4)
lrene Snijder (De Vlierbes 95)
Eline van der Maas (Marjoleinveld 24)
Aniek en Majelle Nas (Bieslookveld 66)
Seline Akker (H.Dunantlaan 59)
Eline Moorman (Slotlaan 108)
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.HeuthoÍststraat 35)
Diny Kuiperij (Van Enststraat 33)

Jet Timmers (Wilhelminastraat 1 09)

Henk Bannink
(Zjoekowstraat 90)

Voorzitter

Li.jncoörd inator
Meisjes C

Lij ncoörd i nator
Meisjes B

Li.jncoörd inator
Meisjes A

Lij ncoörd i nator
Jongens

Secreta Íiaat

Activiteiten

Voorzitster

Secretaresse

Coörd i nator
niveau I en 2

Coördinator
niveau 3 en 4

Coördi nator
niveau 5 en 6

Activite iten

Coördinator
technische zaken

wijk Í

wijk 2

wijk 3

wijk 5/7
wijk 7

wijk 8/9
wijk s

Coördinatie,
adverteerders

centrum

Verspreiding
bezorgers

wijk 4/s
wijk 5
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Op deze pagina
de namen en

adressen va.n. de
bestuursled,èn

van D O.C.SïAP
Orion.

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

eerst bij wie je
het beste terecht

kunt oÍ kijk,qp
www.ot',tol'l:

web.ni.
Dat bespaart het

bestuur een
heleboel tijd en

geregel en je
hebt eerder
antwoord.
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