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Profiel van
Wendy te Welscher
De midspeelster bij Dames I

van D.O.C. STAP Orion, hoopt
dat de huidige selectie bij elkaar
brijft.

Profiel van
Jet Jansen
Passer/loper ruilde Longa 2
(tweede divisie) in voor een
regelmatig optreden in de op een
na hoogste afdeling van dit
seizoen.

De Vrijwilliger
Oplettend en behulpzaam.
Zo kennen de leden Theo
Besselink.

Shirtsponsor Meisjes C4
De komende drie seizoenen is

Meisjes C4 uitgerust met de
sponsornaam van Buro
Wittenburg uit Doetinchem.

Minis van de Week
Ook het afgelopen seizoen waren
heel wat veelbelovende
jeugdleden in actie als 'Mini van
de Week' voorafgaande aan de
thuiswedstrijden van Heren 'l 

.

Heren 8
Ambities heren 8 komen uit . . .

Heren 3 kampioen
Paul Bloem en zijn mannen
kampioen van de eerste klasse D

van de Regio Oost.

Succesvolle
clinic Oranjejeugd
Plantina Vol leybalschool kreeg
een clinic voorgeschoteld door de
selectie en begeleiding van
Jeugd Oranje.

lk-DSO-Pas
Nieuwe pas moet meer
saamhorigheid en inkomsten
opleveren.

Dames 5
Een recreatief, maar gemotiveerd,
team dat toevallig competitie
speelt.

Bac.dtc
kledingsponsor Meisjes Cl
Waarom Hans van Dijk voor drie
jaar kledingsponsor is geworden
van Meisjes C1.

Prachtig seizoen
Kort overzicht van het afgelopen
seizoen.

De volgende Oríon Expres verschijnt
eind juni 2007. Kopij ínleveren
vóór 10 juni 2007.
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Voor elk wat wils
Het vijfde nummer van de Orion Expres, het voorlaatste
clubblad alweer van de volleybaljaargang 2006-2007,
presenteert in deze uitgave Heren 3 als kampioen van
de eerste klasse met artikel en kampioensfoto. Het team
van sponsor Lentjes Droomkeukens keert na één jaar
terug in de promotieklasse van het district, de plek waar
het ook thuishoort.

Niet onvermeld blijven de uitstekende prestaties van
Meisjes A en B bij de Open Club kampioenschappen.

Er is aandacht voor de breedtesport. De schijnwerper
staat op Dames 6, Heren 8, Meisjes C4 met Buro
Wittenburg als nieuwe sponsor en de Mini's van de
Week die het afgelopen seizoen acte de presence gaven
bij de competitiewedstrijden van Heren 1.

De redactie bezocht zondag 25 maart de Plantina
Volleybalschool en woonde daar de succesvolle clinic van
Jeugd Oranje met de spelers/speelsters van de
volleybalschool bij. Zij tekende uit de mond van Hennie
van Haarlem de vorderingen na twee jaar talenten-
ontwikkeling binnen de eigen vereniging op.

Verder zijn er in deze uitgave vaste bijdragen over
Dames 1. Dit keer komen Wendy te Welscher en Jet
Jansen voor het voetlicht. Theo Besseling vult de rubriek
De Vrijwilliger.

Kortom, een blad met voor elk wat wils, van jong tot
oud, van heden naar de toekomst. Wie voor de zesde en
laatste 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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Gemengde gevoelens
Bij het naderende einde van het volleybalseizoen heb ik
over de laatste periode gemengde gevoelens. lk ben blij
met het kampioenschap van De Graafschap en terecht
was er groot feest op het Simonsplein. Gefeliciteerd.
Volgend jaar spelen op de Vijverberg de grote ploegen
als Ajax, Feijenoord en PSV. Dat wordt opnieuw een
mooi feest.

Bij het kampioenschap kwam een cadeautje van de
gemeente Doetinchem, een afkoopiom van 750.000 euro
en de grond onder het stadion waari bij verplaatsing van
het stadion, veel geld mee te verdienen is. Natuurlijk,
betaald voetbal is niet te vergelijken met een kleine
sport als volleybal en je moet ook helemaal geen
vergelijking willen maken. lk ben ook niet jaloers op
andere sporten. Maar ik denk wel eens dat er bij de
overheid met twee maten gemeten wordt.Als alle
sportverenigingen in Doetinchem nu eens tien procent
van de gemeentelijke bijdrage aan De Graafschap
krijgen. Dan geeft de plaatselijke overheid aan welk
belang het hecht aan de vele actieve sportbeoefenaars,
verenigingen en vrijwilligers uit onze gemeente. Maar
goed, zo'n bijdrage zal er niet inzitten. Wel een
volgende verhoging van de zaalhuren met 30 procent, '

met als gevolg een fikse contributieverhoging.

Ook gemengde gevoelens bij onze prestaties. Dat geldt
niet voor Meisjes A en B die respectievelijk in Nijmegen
en Nieuwegein derde en vierde van Nederland werden
bij de Open Club kampioenschappen. Dat zijn prestaties
waar je trots op kunt zijn. Naast de speelsters verdienen
ook de begeleidingsteams een groot compliment. Het
geeft aan dat wij met de jeugdopleiding bij de meisjes
op de goede weg zijn.

Minder gelukkig verloopt het seizoen voor Dames 1. Het
is in de wedstrijden vaak 'net niet' en de B-league blijft
helaas buiten bereik. Daarbij komt het afhaken van een
grote sponsor. Dat alles maakt het nodig een nieuwe
doelstelling voor Dames 1 te formuleren.

Heren 3 is kampioen en keert terug naar de
promotieklasse, waar het thuis hoort. Ook Heren 3
gefeliciteerd. Veel meer kampioenen zitten er dit
seizoen niet in. Dat betekent dat de

'- samenstelling/indeling van de teams goed is geweest en
dat zij op hun niveau hebben gevolleybald.

Al met al gemengde gevoelen over de verschillen in
behandeling van sportverenigingen en over de sportieve
prestaties binnen D.O.C. STAP Orion. Het betekent dat
wij binnen de vereniging moeten roeien met de riemen
die wij hebben. En dat zal waarachtig wel lukken.

Hans Meijer



lk hoop dat team bij elkaar blijft
Wendy te Welscher,

midspeelster bii Dames 1

van D.O.C.STAP Orion,

hoopt dat de huidige

selectie bii elkaar bliift.
"Het is een iong, nieuw

team, met veel individuele

kwaliteit, dat nog steeds

groeit."

Als de venruachtingen
(lees: plaatsing B-league)

in deze competitie niet

worden ingelost, staat er

een stevige basis voor

volgend seizoen.
"Het zou iammer ziin als ie
dan weer met een nieuwe

groep moet beginnen."

De wisselvallige resultaten van Dames 1

wijt ze aan onervarenheid en het gebrek
aan een leiderstype. "Vergeet niet dat het
team voor de helft is vernieuwd. Met heel
jonge speelsters. Ook is er een nieuwe trai-
ner. We verkeren in de opbouwfase, dat
kost tijd. De jonge meiden kwamen in de
plaats van twee ervaren speelsters d ie voor
rust en zelfvertrouwen in de ploeg zorg-
den. Daar ontbreekt het nu soms op belan-
grijke momenten aan."

De vertrokken ervaring staat voor Claudia
van Thiel en Liset Jansen. De eerste, oud-
international en bij Dames 1 assistent-
coach, stopte wegens een chronische
schouderblessure en omdat haar werk als
politieagent niet langer te combineren
viel met volleybal op eerste-divisie-niveau.
Liset Jansen keerde terug naar haar oude
lieÍde: Halley in Wehl.

"Je mist vooral een type als Claudia. Ze gaf
leiding in het veld. Er is in de huidige selec-

tie tot nu toe niemand die haar rol heeft
overgenomen." Ook met de spelverdeling
is het sinds Ellen Krabben twee jaar gele-
den naar Alterno vertrok, volgens Wendy
improviseren geweest.

"Cindy Bruggink was een redelijke ver-
vangster, maar de druk op haar was groot.
Zeker toen Marloeke Jans als tweede spel-
verdeelster wegviel. Henny Visser, onze
huidige spelverdeelster, komt er steeds be-
ter in, maar ze was dit seizoen lang gebles-
seerd. Daardoor moest Florieke Egger-
mont, die achttien is, ineens op die positie
aan de bak. Florieke doet het tot nu toe
goed."

Wendy heeft nog steeds,vertrouwen dat
het team stabieler wordt naarmate de
competitie vordert en de resultaten min-
der grillig. "De serve moet beter en de
blokkering ook. Bij de trainingen gaat het
goed, in de wedstrijden vaak niet. Als je
naar de individuele kwaliteiten kijkt en
naar de ontwikkeling van de jonge talent-
jes, kan dit een heel sterk team worden.
Waarom het er nog niet uitkomt? Tja, het
zit soms ook tussen de oren. Maar, we
moeten de kop niet laten hangen. Je ziet
de ommekeer als er een paar goede ballen
achter elkaar worden geslagen. Dan leeft
iedereen weer op. "

Nu de felbegeerde B-league steeds verder
weg is, hoopt Wendy dat dit geen gevol-
gen heeft voor de selectie volgend sei-

zoen. "We raken steeds beter op elkaar
ingespeeld, je moet niet forceren. Ook met
de doorstroming van de jeugd zit het
goed. Maar die talentjes kunnen zich al-
leen goed ontwikkelen als er ook ervaring
in het veld staat. Als dit team uit elkaar
valt, kun je weer van voren af aan begin-
nen. "

Ze wijst op het kampioensploeg van twee
seizoenen terug die ook een lange aan-
loop naar het succes nodig had. maar vier
jaar lang nauwelijks van samenstelling ver-
anderde. "Mede daardoor ging het zo
goed."

ln de rubriek
'Profiel Van'
belicht de
redactie dit
seizoen in
iedere Orion
Expres twee
speelsters van
Dames 1.
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"Dat was geweldig in het kampioensjaar.
De tribunes werden steeds voller." Ze kan
Dames 1 goed combineren met haar baan
als fysiotherapeut in Dichteren. "Dat doe
ik 3,5 dag per week. lk probeer er vier
werkdagen van te maken."

Wendy wil nog heel lang met volleybal
doorgaan. "Zo lang ik me fit voel, blijf ik
spelen. Als de eerste divisie te zwaar
wordt, stap ik over naar een lagerteam."
De fotosessie is bij Vriendenclublid Cor
Swiers. die sinds een jaar vennoot is bij Best
Personeeldiensten, samen met Gé Blok-
foort en Gert Hofmeijer. Cor Swiers is direc-
teur van de Doetinchemse vestiging aan
het Zaagmolenpad 44.

Best probeert in deze tijd van personeels-
schaarste de juiste man of vrouw te vinden
voor bedrijven die op zoek zijn naar vaste
of flexibele medewerkers. Of, omgekeerd,
werkzoekenden aan de baan te helpen die
bij ze past. Best Personeelsdiensten heeÍt
vestigingen in Doetinchem, Haaksbergen,
Enschede, Hardenberg, Rijssen, Deventer
en Lelystad. Swiers (43) is bij volleybal
betrokken geraakt door z'n vrouw Manon,
die in de jaren tachtig bij het Duitse Wa-
rendorÍ speelde. ZelÍ doet hij zomers mee
aan het recreantentoernooi op natuur-
camping Jena in Hummelo, dat door z'n
vrouw en schoonvader voor de gasten
wordt georganiseerd.
Cor Swiers vindt de Vriendenclub van Da-
mes 1 een lovend initiatief. "Er kan hulp
worden geboden bij
onverwachte
tegenva llers. "

Positie: midspeelster
Leeftijd: 24 jaar
Lengte: 1.87 meter
Vorige club: Longa'59
Be roep : fys i othe ra pe ut
Woo n p la ats : Li chte nvoo rd e

Aan dat kampioenschap bewaart ze de
beste herinneringen. "Vooral omdat nie-
mand in het begin van het seizoen zoiets
verwachtte. We kwamen in een overwin-
ningsroes, groeiden boven onszelf uit.
Jammer dat we de promotie verknalden.
Wat een teleurstelling! We zaten er zo
dichtbij! De eredivisie was een enorme uit-
daging geweest."

Een ander volleybal-hoogtepunt was het
kampioenschap bij streekgenoot Longa
'59, dat onder trainer Leo Groeneveld wel
naar de eredivisie promo-veerde. "lk zat
net bij de selectie, welis-waar op de bank,
maar maakte toch alles mee. De spanning,
het enorm meelevende publiek, de Íeest-
jes! Voor een meisje van zestien was dat
een geweldige ervaring. "

Ze vertrok bij Longa omdat ze geen basis-
plaats in het eredivisieteam kon afdwin-
gen. "lk mocht een paar keer invallen. Dat
vond ik te weinig. lk ben toen op zoek
gegaan naar een club waar ik elke week
kon spelen. Dit is m'n zevende seizoen bij
D O C STAPOrion."

Wendy begon op haar negende jaar bij
Longa '59 en komt uit een echte volley-
balfamilie. Moeder Els speelt nog steeds bij
de recreanten van Longa en ook vader Sam
heeft gevolleybald. Haar zus llse ('l 7) speelt
met Sourci (het opleidingsteam van Planti-
na Longa) in de competitie. Ook al haar
vriendinnen volleyballen. Heel even heeft
ze nog aan gymnastiek gedaan. Bij de
plaatselijke vereniging Spirit '90. "lk deed
vooral de turntoestel len. "
Ze noemt de aanval als haar sterkste vol-
teybalwapen. "Verdedigen moet beter."
Met druk en spanning zegt ze goed te
kun-nen omgaan. "Bij thuiswedstrijden .ll:r
sluit ik me af voor de reacties van de
tribune," Op die tribune zitten meestalLrruurrc, vpurtr LrruutltrztLLcil IIltreStdt
haar ouders, zus en broer als vaste sup- i
porter. Hoe meer publiek, hoe liever
ze het heeft, &
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'Er zit progressie rn m'n spel'
Jet Jansen is tevreden met

haar debuut bij Dames 1

van D'O.C. STAP Orion.

Zij en Laura Bloem

rouleren. "lk wist vooraf

niet dat ik zo vaak aan de

bak zou komen", zegt de

passer/loper die Longa 2
(tweede divisie) inruilde

voor een regelmatig

optreden in de op één na

hoogste afdeling van dit

seizoen.

Ze kwam naar Doetinchem toen haar nicht
Lisette Jansen de Orion-stal opnieuw
verruilde voor Halley in Wehl. "Daardoor
kwam er voor mij bij Dames 1 ruimte vri.j."
Het spelen op eerste divisie-niveau is haar
meegevallen. "lk keek daar vroeger als
jong meisje enorm tegen op. lk vond de

derde divisie, waarin Lisette destrds met
Halley speelde, al heel wat. ZelÍ spee de (
toen bij Vollverijs uit Terborg, dat u it<'.^. a.:
in de tweede klasse. En nu spelen zc''.e
Lisette als ik in de eerste dlvrs e. "

Jet begon op haar elÍde te volleyba llen.
Vriendin Sanne Visser uit Terborg, die in

Dames 5 bij Orion speelt, maakte haar
enthousiast. Jet heeft ook aan turnen (bij
Avanti) en aan tennis (bij De Paasberg)
gedaan. "Toen ik naar de Havo ging, heb ik
voor een teamsport gekozen. Dat spreekt
me meer aan."
De keuze werkt aanstekelijk. Haar zus Eva

(15) is spelverdeelster bij het opleidings-
team van Plantina Longa, ook wel bekend
als de Sourcy Volleybalschool. "ln datteam
speelt ook llse, het zusje van Wendy te
Welscher. "

.Jet wil volgend seizoen graag bij D.O.C.

STAP Orion blijven. 'Er zit progressie in
m'n spel, ik hoop dat die groei zich
volgend seizoen doorzet. Bovendien is het
een leuk en gezellig tean." Als sterke kant
noemt ze haar pass. "l',4'n aanval en de
blokkering moeten bes st beter, lk moet
ook constanter,.','orde". En :'neer kijken
,..,,aar de kansen lgger cn'te scoren. Karel
l"loi ei,anger t-, oira,.e.. reC.) zegt altijd
cp o€ 3-^ta- ..3:'ro -e - 

=: ste'k bent,
rnoe: ;: ! - I - l;-- ^: < een ooede
opurí: n9. "

Ze omschrijft ztcàze f a s ec- 'anatiek
persoontje: "lx kan siec^::eE:' -' .=r
lies. lk kan boos op rrezei'','.c'ce- -ai'
ook boos op m'n medespeelsters als'.',e ie:
laten liggen. lk heb er geen problemen
mee als ze boos op mij worden als ik iets
niet goed doe."

ln de rubriek
'Profiel Van'
belicht de
redactie dit
seizoen in
iedere Orion
Expres twee
speelsters van
Dames 1.
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De wisselvalligheid die dit seizoen troef is

bij Dames 1 vindt ze jammer, maar ook
begrijpelijk. "Erstaat een nieuwteam, met
veel jeugd die zich goed ontwikkelt. ln de
prestaties zit een stijgende lijn, maar vaak
lukt het net niet. Dat zie je aan ons 20 pun-
ten-syndroom. Dan kunnen we het boven
de 20 punten niet afmaken. Dat gebeurde
in die befaamde derde set thuis tegen
Halley, het ging net zo tegen anderen. Dan
staan we behoorlijk voor en dan gaat
ineens alles mis dat maar fout kan gaan.
Het zou goed zijn als we een keer van dat
20-pu nten-com plex af komen. "

Halley lijkt vrijwel zeker van de B-league.
Dames 1 van D.O.C.STAP Orion kan het zo
goed als zeker vergeten. "lk denk achteraÍ
dat het te hoog gegrepen is, maar we ge-
loofden er in het begin van het seizoen
heilig in. Helaas hebben wij geen speel-
ster zoals Hanneke van Leusden van Sum-
ma Peelpush, die op alle momenten
scoort. "

Jet kijkt liever vooruit dan terug. Maar
toch... als absoluut volleybal-hoogtepunt
noemt ze haar debuut in het eerste
damesteam van Longa '59 tijdens het
toernooi van D.O.C. STAP Oríon twee jaar
geleden. "Dat was samen met Brechtje, die
zat toen nog bij Longa. lk mocht meedoen
omdat er veel geblesseerde speelsters
waren. Wat ik ook niet vergeet is de f inale
van de open clubkampioenschappen vorig
jaar. We werden toen tweede."

Een volleybalster die kan doorgaan voor
jeugd-idool is oud-international El-les
Leferink, die halverwege dit seizoen bij
Plantina Lon-ga stopte omdat ze zwanger
is. "Die neemt een heel team op sleep-
touw! Tsjonge, wat kan die er aan trekken!
lk vond haar de moeder van het Longa-
team. "

medespeelsters

Jet studeert in Nijmegen op de hogeschool
Sport, Gezondheid en Management. Ze
woont nog thuis. Het heen en weer reizen
vindt ze goed te combineren. Met haar
opleiding kan ze veel kanten op. Overheid,
sportverenigingen en bedrijfsleven bieden
perspectieven. Of een eigen onderneming,
bijvoorbeeld voor begeleiding van kinde-
ren met overgewicht, ze is er nog niet uit.
Haar hobby's zijn volleybal (!), winkelen en
stappen met de andere meiden van Dames
1.

Vroeger was ze een fanatiek verzamelaar
van bijzondere stenen. Het Kristal Museum
in Borculo was in vakanties één van de
pleisterplaatsen. Nu is de vitrinekast in
haar kamer met fosslelen, amethysten en
andere gesteenten de stille getuige van dit
stukje jeugd-sentiment. Ze heeft er mo-
menteel nauwelijks tijd voor.

De Íotosessie is dit keer in de giftshop van
Festivall Kado in de Boliestraat in Doetin-
chem. Jet gaat samen op de foto met zake-
lijk vriendin Marga Tiemessen, de vrouw
van directeur Jos Tiemessen van de Stich-
ting Topvolleybal Orion. Marga prijst het
fenomeen Vriendenclub: "Als bepaalde
steun ineens wegvalt, moet je een alter-
natief bedenken." De Vriendenclub vindt
ze heel onderhoudend: "Je wordt bij het
hele wel en wee van Dames 1 betrokken.
Via e-mails, nieuwsbrieven, wedstrijdver-
slagen, noem maar op. Ook de kerstkaart.
met de uitnodiging voor de Nieuwjaars-
instuif, was heel origineel."

De winkel is een cadeaushop vol ludieke
arti kelen en trendy-verrassingen.
Toen de foto werd gemaakt werd er
ingehaakt op Valentijnsdag en
stond carnaval bijna voor de deur.
Er heerste één grote feeststem-
ming. Jet en Marga konden
zich in die sfeer helemaal
vinden.

Jet met haar nicht Lisette
Jansen na afloop van het duel
D.O.C.STAP Orion - Halley.

Leeftijd: 19 jaar
Lengte: 1.78 meter
Positie: passerlloper
Vo ri ge cl u bs: Vo I lve rij s,

So u rcy Vo I I eyba lschoo l,

Plantina Longa
Studie: Sport, Gezondheid en
Management aan de
Hogeschool in Nijmegen.
Woonplaats: Silvolde
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Al bij na drie decennia scheidsrechter

Doetiinchemmer actief als scheidsrechter bij
.,'' ,,,, ' Orion en in het land. Tijdens de

Dames 1 draait hij nog

periode metde
biter nog een.echte
geleden ben ik er een
dens een
speelster iets opmerkte in
lk kwam niet meer bij van
moest even naar beneden, "

Het blijkt niet perse nodig dat je
volleyballer moet zijn geweest om een

. de arbiter te worden. "Die vraag
te ik al", steekt Theo weer van wal.
het dan toch kwam? Ooit werkte ik'op de'
technische school Johannes de 23ste en

leiding had. Hij maakte allerlei
duidelijk met de bal

regels. lk deed

volgde het

in deitweede divi-

ORION EXPRES
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mijn naam roepen. Het was.eefl,oud-speler , . .,.,,i,,,,it,.',..t::
die zei dat hij het een fijne tijd had gevon-
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vraagd. "lk ging met drie dames naar de
cursus in Didam waar ïjeerd de Vries de ,, 
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en toen Was ik tot 2002
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'Volleyba ljeugd is

kritischer
geworden, maar
nog lang niet zo

erg als bij het
voetba I'

OE-redacteur Dick Visser in
gesprek met Theo Besseling.

Behalve '18 cent per kilometer en f 7,50 per
wedstrijd hield Theo er veel goede en leu-
ke herinneringen aan over. Zoals die keer
in Amsterdam toen één van de volleybal-
dames haar mening over de bal ventileer-
de. "Ze zei: 'scheids, dat ís een vieze bal'. lk
zag er geen vlekken op, de bal was mooi
wit. Toen maakte zij duidelijk wat ze in
Amsterdam met een vieze bal bedoelden.
Da's een bal die technisch niet goed was
gespeeld en die ik volgens haar had moe-
ten affluiten."
ln het zuiden zorgde de taal soms ook voor
raadsels. "Er speelde een Limburgse ploeg
tegen een team uit Brabant en ik verstond
niet wat ze in het veld zeiden. De Brabant-
se aanvoerder sprak tegen een medespe-
ler en alleen aan de gebaren kon je zien
dat er werd gescholden. Kwam er een spe-
ler naar voren die oorspronkelijk uit Lich-
tenvoorde bleek te komen. Hij zei:
'scheids, als je perse wilt weten wat ze
zeggen, zal ik wel tolken'."

Na Theo's terugkeer in de regio Oost als
scheidsrechteL stond in 2001 Gerard Wes-
selink bij hem op de stoep. "Of ik bij de
thuiswedstrijden van Heren 1 gastheerwil-
de zijn voor de scheidsrechters, lijnrechters
en juryleden. lk ken de meeste uit het ver-
leden en sinds die tijd vang ik ze op bij de
ingang van de sporthal. Ik begeleid ze naar
boven, geef ze koffie en we maken een
praatje. Het leuke is dat je heel veel te
horen krijgt."
Glimlachend deelt Theo toch maar even
mee dat hij er verder geen mededelingen
over kan doen. Of, na enig aandringen
toch wel. "De scheidsrechters en lijnrech-
ters zijn niet het probleem. Bij sommige
juryleden ligt het wat moeilijker. "De éen
is de ander niet", klinkt het diplomatiek.
"Laatst meldde een ballenmeisje zich ziek.
Er was geen vervanging en het jurylid stel-
de voor de positie in het midden vóór de
tafel onbezette laten.

Een paar weken later was er weer een
ballenmeisje afwezig en toen ging een
ander jurylid niet accoord met de oude
oplossing. Hij zei dat Orion een boete zou
krijgen. "
"Onlangs deed de zoemer het tijdens de
wedstrijd niet. Er was iets met de accu. Het
jurylid had er begrip voor omdat de zoe-
mer voor aanvang wel functioneerde."
Juryleden als Ben van de Vorle en Jan Wen-
ting. de beminnelijke oud-gemeentesecre-
taris van Gendringen, snappen volgens
Theo precies waar het om gaat. "Zij den-
ken altijd mee en dat stel ik op prijs."

Europacupwedstrijden zijn voor de gast-
heer van de arbitrage altijd speciaal. "lk
bezoek een dag voor de wedstrijd de
teampresentatie (techical meeting). Twee
jaar geleden was dat bij D.O.C. STAP en
vorig jaar op Palestra waar de ploegen
waren ondergebracht. De scheidsrechters
weten dan meteen wie hun contactper-
soon isen hoeze sporthal en hotel kunnen
bereiken. Na de wedstrijden worden ze 's

avonds om tien uur opgehaald door de
chauffeur die ze naar het hotel brengt. Het
was toen boven in de businessruimte zo
gezellig dat ze nog lang bleven hangen en
de chaufÍeur zijn telefoonnummer achter-
liet. Maar in december tijdens de Top
Teams Cup zaten de scheidsrechters al voor
tienen te wachten op vervoer naar hotel
de G raafscha p. "
Lachend neemt Theo voor kennisgeving
aan dat de heren arbiters op die bewuste
avond veel later werden gesignaleerd in
een van de plaatselijke cafés.
Wat hem opvalt is het verschil in ontvangst
van de arbitrage bij Heren 1 en Dames 1.

"lk zit 's middags vaak bij de dames te tel-
len en controleer het wedstrijdÍormulier.
Soms doe ik de ontvangst erbij, maar dat
doe je uit jezelf .Ze hebben me nooit offi-
cieel gevraagd."

De alsmaar luider wordende kritiek op de
arbitrage, tot slot, laat hij van zich afglij-
den. "lk denk dat het hier wel meevalt. lk
ben met Geert Thijssen (Orionlid en
scheidsrechter) een seizoen lang naar alle
Europacupwedstrijden van Piet Zoomersl

Dynamo geweest. Als wij net
.! , ,, ;',' ,o fluiten als die gasten daar,

iri', ,i§rr' dan zouden wij zelfs nog in de
vierde klasse van de bok zijn gehaald. ln
de ogen van de coaches doen we het nu
eenmaal altijd verkeerd." ,ii
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Meisjes C 4 is de komende drie seizoenen
uitgerust met de sponsornaam van Buro

Wittenburg uit Doetinchem.
Het bedrijf verzorgt trainingen, opleidingen,

presentaties en pra ktijksimulaties.
De redactie nam poolshoogste over het

waarom bij directeur Peter Timmers die met
een alleraardigste opvatting de sponsoring

toelichtte.

Meisjes e4:
Staand.

trainer Ma rkus Mutschler,
Mireille Talman (3),

Eva Berkman (8),

Miriam ter Laak (10),

Maya Kraayenbrink (7).

Zittend:
Linda van Hatt H),

KÍrsten Huls (9),

Laura Boersma (2),

Jolijn Gerritsen (5)

Nienke Slagman (6).

"Teams in de prestatielijn krijgen meestal
alle aandacht en om de breedtesport nu
ook eens een hart onder de riem te steken
kozen we voor meisjes C4", vertelt Peter
Timmers die de eerste wedstrijd in de
nieuwe shlrts meteen bezocht. "Het team
verloor helaas, maar ik constateerde wel
dat de speelsters veel spelplezier hadden
en dat is leuk om te zien."

Zelf volleybalde Peter Timmers in zijn
'jeugdjaren' een blauwe maandag bij het
Hilversumse Jaski. Momenteel is hij wat
sport betreft een vaste waarde in het
tweede herenteam van handbalvereni-
ging De Gazellen.

ln huize Timmers blijft de sportbalans in
evenwicht. Partner Aukje Vollema speelt
voor Dames 3 en is bij Orion lijncoör-
dinator meisjes C. Dochter Jet Timmers
komt uit in Meisjes C1. Samen beheersen
zij het volleybalklimaat in huize Timmers.
Peter en zoon Kees (D-jeugd De Gazellen)
doen een duit in het zakje over het
handbal.

De sponsoring van en keuze voor juist
Meisjes C 4 is daarmee veel duidelijker
geworden. Buro Wittenburg liet het hier
tot nu toe niet alleen bij. Het onder-
steunen van De Vriendenclub van Dames 1

en tweemaal ballensponsor voor het
hoogste vrouwenteam gingen aan de
sh irtsponsoring vooraÍ.

"lk verzorgde zelf onlangs nog een trai-
ning voor rapporteurs van het Nederlands
Handbalverbond", laat Peter terloops we-
te n.

Het team van Meisjes C4 is een leuke mix
tussen meisjes die voor het eerste seizoen
en al voor het tweede jaar in de C-jeugd
spelen. ln de tweede helft van dit seizoen
zijn er drie nieuwe meisjes bijgekomen.
"Dankzij de goede onderlinge sfeer zijn zij
snel in het team opgenomen", zegt co-
ördinator Aukje Vollema. "De goede sfeer
en inzet blijken ook uit een zeer hoge
trainingsopkomst op woensdagmiddag. "
Sinds enkele weken trainen de meisjes ook
op maandagmiddag met jongens C samen.
Daardoor heeft de jongenstrainingsgroep
voldoende omvang om naar behoren de
training af te werken.

Momenteel zijn de meisjes erg druk bezig
om de diverse facetten van het spelver-
delen nog beter onder de knie te krijgen.
"Dat gaat in de wedstrijd nog niet altijd
vlekkeloos qua opstelling, maar er wordt
tijdens de trainingen hard aan gewerkt",
aldus Aukje.

De start van de competitie met een aantal
moeilijke tegenstanders was niet gewel-
dig. lnmiddels is de eerste overwinning wel
binnen. De komende weken probeert het
team er nog een aantal aan toe te voegen.
ln de nieuwe shirts van Buro Wittenburg
moet dat zeker lukken.

Maar wle of wat is eigen Buro Wittenburg?

,:w i t t e n b u r s ilï #{ ffi :i:iff ï fI;'"" :ï ï:; : i :"" í: :
r jaar is Doetinchem de vestigingsplaats van

Wilhelminastraat 109, het bedrijf dat landelijk opereert. Het
7001 GV Doetinchem levert 'op bestelling' acteurs voor allerlei

Tel. (0314) 38 00 69 trainingen (verkoop, agressie. commu-
www.burowittenburg.nl nicatie), opleidingen, presentaties en on-

acteur@burowittenburg.nl dermeer praktijksimulaties.
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Minis
van de Week

I

21 oktober 2OO6
De eerste mini's van het seizoen waren Koen Hoge Bavel en

Jaron Englebert. Ze mochten beiden een bal opslaan als
startsein van een superspannende vijfsetter tegen Brother
Martinus. D.O.C. STAP Orion won met 3-2. Na de wedstrijd

vroegen ze Wouter Klapwijk het hemd van zijn lij{.
Omdat ze zelÍ wel eens zere armen hadden, wilde ze weten
of Wouter dat ook had. Ja, die had wel eens pijn in zijn arm

van het harde slaan. Geen probleem hoor, ze willen graag net
zo goed worden als Wouter.

11 november 2006
Michelle Kapel en Esmee Kuiper sloegen allebei een geweldig

mooie bal op. Een goede start, maar voor D.O.C STAP Orion
liep het helaas minder goed af: de spelers moesten met een O-

3 nederlaag tegen Omniworld genoegen nemen.
Michelle en Esmee lieten zich niet uit het veld slaan en

interviewden na afloop met verve Niels Koomen.
Zij weten nu, dat op z'n tijd uitrusten ook geweldig

belangrijk is voor een top-volleyballer.
Belangrijk is ook hoe en wat je eet.

Een broodje meenemen naar het trainen,
voor in de pauze, kan geen kwaad.

APRIL 2OO7
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Ook het afgelopen seizoen
waren heel wat
veelbelovende jeugdleden in
actíe als 'Mini van de Week'
voorafgaande aan de
thuiswedstrijden van Heren 1.

Een bijzondere belevenis voor
deze jonge talenten. Ze

hadden, zo midden in die
sporthal met juichende

de
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25 november 2006
Kirsten Waterham en Lieke de Haer mochten de bal
opslaan in de wedstrijd tegen Ortec
Nesselande.Rotterdam. De vorige club van Roland
Rademaker, die zij na de helaas 0-3-nederlaag
mochten interviewen.
De meisjes hoorden van Roland, dat hij al op zijn
zesde jaar met volleybal was gestart, als míni
uiteraard. Op de vraag hoe hoog hij kon springen
zette Roland zich aÍ en tikte de muur op 2,5 meter
hoogte aan. Daarnaast speelt hij ook
beachvolleybal, maar voor tennissen, wat hij ook
heel leuk vindt, heeft hij helaas te weinig tijd.

De mini's Ruud Buyvoets en Walter van Zadelhoff
vonden het geweldig om tussen al die lange
mannen van D.O.C. STAP Orion te staan en
gezamenlijk tegenstander Piet Zoomers/Dynamo te
begroeten. Die werden overigens leuk geklopt met
3-1. Van Goran Aleksov hoorden ze na afloop dat hij
het behalen van de Supercup als zijn mooiste
overwinning beschouwt. Omdat zijn vader
volleybaltrainer was, kwam Goran al vroeg met
deze geweldige sport in aanraking. Ruud en Walter
kregen wel te horen, dat er veel en hard getraínd
moet worden, elke dag.

13 januart 2OO7
De eerste bal van deze wedstrijd tegen HvA werd
opgeslagen door de mini's lsabelle de Groot en
Marleen Okken. Dat deden ze met verve. Van
Edward Kamphuis hoorden ze na afloop, dat hij uit
Dokkum komt. Helemaal in het hoge noorden. Door
héel hard trainen is hij in het eerste van D.O C. STAp
Orion gekomen. En hij verzekert beide meisjes dat
zij ook zover kunnen komen. Zij horen verder van
Edward, dat hij geniet van een goede opslag. En oÍ
hij huisdieren heeÍt? ,,Nee, thuis ben ik het beest,,,
lacht hij.
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27 ianuari 2OO7
Een erg snelle wedstrijd, met een 3-0 winst tegen
Landstede VolleybaIA/CZ uit Zwolle. Reden voor een
verrassende vraag van Anouk Schmitz en Nadia
Swijtink aan speler ïijs Abeling: ,,Slaap je met je
teddybeer?" T1js: ,,Leuke vraag, maar ik slaap
gewoon naast mijn vriendin." Tijs moest verder
toegeven niet het braafste jongetje van de klas te
zijn. Hij haalde vroeger best veel kattekwaad uit en
houdt wel van een geintje. De laatste. brandende
vraag: ,,Tijs, wat is je schoenmaat?" Niet zo groot,
slechts maatje 43 en een half.

1O februa/i 2&J.7
Ze vielen wel op in het publiek met het mooie
spandoek dat ze hadden gemaakt: Laurie Klein
Kranenbarg en Esmee Dierssen. Na afloop mochten
ze Frank Denkers bevragen, die het grootste deel
van de wedstrijd tegen Rijnmond Volley in actie was
als spelverdeler en het geweldig deed.
Verbluft waren ze dat Frank al dertig jaar volleybal-
ervaring meebracht. Zesmaal landskampioen,
vijfmaal de beker, d,rliemaat de supercup en tot slot
de'Europacup. En thuis? ,,Mijn vriendin pesten. Ha
ha, nee hoor, ik houd van gezelligheid."

24 februari 2OOl
Merel Ter Haar en Anouk Wesselink vonden het
b,ijzonder gaaí dat ze kennis mochten maken met
alle spelers van D-O.C- STAP Orion. Ze werden zelf
ook voorgesteld en toegejuicht door een hete
schare mini's op de tribune. Van Bas Hellinga
hoorden Merel en Anouk, dat hij uit een echte
volleybalfamilie komt. En dat Bas héél erg baalt, als
zi.in team verliest. Nou. daar konden ze in meegaan,
al gaat dat gevoel snel weer over. De meisjes
vonden wel, dat Bas in deze wedstrijd tegen Bol
NetworkíLycurgus erg goed speelde.
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#SAmbities Heren B komen u it.
al één wedstrijd gewonnen

De redactie van de orion Expres werd aangenaam verrast met de teamfoto van
Heren B die fotograaf Roeban Kuiper van D.o.c. srAp orion mailde. wat

moesten we daar nu mee? we gingen op onderzoek uit, liepen de Herenliin langs en
kwamen terecht bii het laagste mannenteam van D.O.C.STAP Orion dat binnen de

meedraait in de derde klasse G.
I
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Aan aanvoerder San-
der Jansen werd ge-
vraagd een en ander
te vertellen over zijn

', team dat op het

.1 moment dat de foto' binnenkwam de
laatste plaats van 3G

í **í innaï. Na dertien wed-
i F srruoen nao oe pioeg van

ë Sander zeven wedstrijdpunten
en een setgemiddelde van zes

voor en 46 tegen.
"Onze ambitie van dit seizoen is uitgeko-
men. Nee, we zijn geen kampioenskan-
didaat. We hebben zelfs al een wedstrijd
gewonnen! Dat is een substantièle verbe-
tering ten opzichte van vorig seizoen, toen
bleef detellersteken op nul."
Niettemin moet Sander tot zijn teleur-
stelling toegeven dat Heren 8 opnieuw in
de onderste regionen bungelt. "Al onze
inzet in dewedstrijden ten spijt."
De enige overwinning toe nu toe werd
behaald op 28 september bij de start van
de competitie. Dat gebeurde thuis in sport-
hal Rozengaarde tegen het tweede team
van Marvo'76 uit Mariènvelde.
"De resterende vijf wedstrijden proberen
we nog wat punten te halen en meer rust
en vastheid in het spelte krijgen", vervolgt
Sander. lnmiddels heeft Heren 8 er drie van
de vijf opzitten. Het team worstelde zich
naar de voorlaatste plaats door op 15
maart thuis een punt te pakken tegen
Vollverijs en zaterdag 31 maart het huza-
renstukje te herhalen tegen pajodos 2.

Ook toen werd één set afgesnoept. Bij het
afsluiten van deze Expres stonden de
thuiswedstrijd tegen Rohda I en de laatste
wedstrijd uit bij hekkensluiter Marvo 2 nog
op het programma. Wordt dit een herha-
ling van de openingswedstrijd? Misschien
horen we daar nog van.

Versterking
Heren 8 versterkte zich halverwege het sei-
zoen met Wouter Jansen (nummer 9), een
broer van Sander. Hij wilde naast tennis
ook in de winter actief sporten. Daarom
besloot Wouter om ook te gaan volley-
ballen. "Hierdoor", zegt broer Sander,
"zitten we wat beter in de wissels. Bijna
alle posities zijn dubbel bezet, dat veel
druk van de bank geeft. Dat is ook wel no-
dig, want regelmatig komt het voor dat ie-
mand door omstandigheden niet kan spe-
len. We zijn alleen nog op zoek naar een
extra spelverdeler. Wie zich geroepen
voelt mag gerust een keer mee trainen op
d insdagavond. "

Coach
Heren 8 vond in de loop van het seizoen
ook een coach. Dat is Marcel Slutter, de
vader van Matthijs. Hij zorgt ervoor dat er
op een verantwoorde manier wordt ge-
wisseld. Dit zorgt voor de nodige rust bin-
nen het team. Slutter stippelt als coach een
duidelijk beleid uit, waardoor de veldspe-
lers zich meer kunnen concentreren op het
volleybalzelf.'rr-

Ii -i

.1r,. De stand.
:"" Aanvoerder Sander Jansen.
':l'Staand:
Maarten Damen (3),

Han van Amersfoort (8),

Matthijs Slutter (1),

Wouter Jansen (9).

Zittend:
Dick van Kalker (5),

Siep Enqwirda (7),

Sander Jansen (6)

Roeland Burgers (4).

Ron Gosselink ontbreekt.

,41
t\ é)

m
Co m p et i ti ewed str i j d e n :
OrionS -Marvo2 3-1
Wevoc5 -OrionB 4-O
Orion B -DES 1-3
Ref lex 3 -Orion B 4-O
Orion B -AlfunlFocus 0-4
Vollverijs3 -OrionS 4-0
Blok'71 2 -OrionB 4-0
Oríon8 -Pajodos2 1-3
Rohda -Orion 8 4-O
DES -Orion 8 4-0
OrionB -Reflex3 l-3
OrionS -Wevoc5 O-4
Focus -Orion B 4-0
OrionB -Vollverijs3 l-3
OrionS -Blok'7l 2 0-4,
Pajodos2 -OrionS 3-1
Orion B -Rohda, l2 april
Marvo'762 -OrionB, 2l april

lrneH

1 Alfun/Focus Hl 15 t1

2 Wevoc H5 17 64

3 Blok'7l H2 tS sl
4 DES Hl l7 50



Biina was het op paaszaterdag in Niimegen nog een

Achterhoeks onderonsje geworden tussen onze

Meisies A en die van Plantina Longa. Toen de

kruitdampen waren opgetrokken bleek de meisiestrots

van D.O.C.STAP Orion beslag te hebben gelegd op de

derde plaats van de Asics Open Club kampioenschappen.

De andere poule bestond eveneens uit
gerenommeerde teams: Taurus uit Hou-
ten, Zaanstad, Krekkers uit Harbrinkhoek
en Plantina Longa'59 uit Lichtenvoorde.
Laatstgenoemde werd landskampioen
door Taurus in de f inale met 2-0 (25-12,25-
21) te verslaan.

"Een voorspelling doen was lastig", zei
trainer/coach Hanneke Bloem van D.O.C.

STAP Orion vooraf. "Dat het een zware
dag zou worden stond voor mij welvast."
Haar team begon tegen het Íavoriete Set-

Up'65 met goed spel en behaalde een 1-l
een ultstekend resultaat. Deze uitslag te-
gen de vereniging die op de Open Club
lieÍst drie van de acht hooÍdprijzen bin-
nensleepte, bood perspectieÍ voor de rest
van de dag. Meisjes A bestreed vervolgens
DOK Wiegers en hield ook tegen deze
ploeg de balans in evenwicht (1-1).

Dit hield in dat de derde wedstrijd tegen
Nesselande gewonnen moest worden.

Succes D'O'C' STAP
Dat lukte met overtuigend spel (2-0). Toen
werd het rekenen geblazen en dat ge-
beurde onder grote spanning omdat het
puntensaldo de doorslag moest geven. Er

waren namelijk drie ploegen met vier wed-
strijdpunten gelijk geëindigd in de poule.
Er klonk gejuich bij D O.C.STAP Orion toen
bleek dat de Doetinchemse ploeg poule-
winnaar was geworden met een positieÍ
saldo van achttien punten. Set-up'65 (+'12)

ging eveneens naar de volgende ronde,
maar er vloeiden tranen bij DOK Wiegers
(+1 1) dat buiten de bootviel.

De derde plaats van DOC STAP Orion mag
gezien worden als een schitterende belo-
ning voor de ploeg van Hanneke Bloem.
Naast de beker van de NeVoBo kregen de
speelsters van de meegereisde ouders, hun
fanatieke supporters, een mooie roos.
"Het is", zei bestuurslid Hennie van Haar-
lem, "een prestatie om als vereniging trots
opte zijn."

Mersjes A derde

&

Chantal Thuijs,
moe maar voldaan

bij de beker.

Y, Staand.;
Lotte Hobbelt,

Rosanne Simmelínk,
Florieke Eggermont,

Lindy Volkers,
Mayka Radstake,

Anke Pons,

Puck Berenbroek.
Zittend.:

Laura Bloem,
Chantal Thuijs,

Anke Bloem
en Maureen Ros.

Trainerlcoach
Hanneke Bloem is blij met de

derde plaats zoals blijkt uit de
d ri e opgestoken vi ngers.

van Nederland
De finale ging aan D.O.C.STAP Orion voor-
bij door een nipte nederlaag in de kruis-
Íinale tegen regerend landskampioen Tau-
rus. De eerste set tegen de ploeg uit Hou-
ten was ongekend spannend en werd in de
Jan Massinkhal met 26-28 verloren.
ln de tweede set toonde Meisjes A haar
klasse. Het team, voornamelijk bestaande
uit regionaal spelende volleybalsters aan-
gevuld met Florieke Eggermont en Laura
Bloem van Dames 1, won met overmacht
(25-16). Daarmee werd een derde set afge-
dwongen. Hierin was Taurus, dat meer
speelsters op landelijk niveau in de ploeg
had, net iets geraffineerder. Het zegevier-
de met 1 1-1 5 en dat was een doffe dreun
voor MeisjesAvan D.O.C STAP Orion.

Wat restte was de wedstrijd om de derde
plaats, maar dat was op dat moment niet
iets om vrolijk van te worden. Zeker niet
toen de eerste set tegen Set-Up'65 verlo-
ren ging met 1B-25. Vervolgens liet het
team van trainer/coach Hanneke Bloem
nogmaals zien wat het waard was. Meisjes
A knokte zich helemaal leeg en stelde de
supporters niet teleur door de tweede set
te pakken. De ontknoping volgde in de
derde set die een 15-13 zege opleverde,
zodat een loodzware dag alsnog met een
vreugdedans kon worden afgesloten.
De acht voorronde-kampioenen vormden
in Nijmegen twee poules. Meisjes A maak-
te deel uit van een sterke groep met Set-
Up'65 uit Ootmarsum, DOK Wiegers uit
Dwingeloo en Nesselande uit Zevenhui-
zen.



Sportcentrum Merwestein, Merweplein 1 in

Nieuwegein. Het riimt prachtig, maar vooral

dat gein - serieus bedoeld - moet Meisjes B

op zaterdag 7 april als muziek in de oren

hebben geklonken. Het team van

trainer/coach Ad Duinkerken stond die dag

toch maar mooi bii de acht beste B-teams van

e-*3

Cnon bij Open Club
Aan het eind van de f inaledag keek Meis-
jes B terug op een meer dan goede presta-
tie. Zo mag de vierde plaats in een sterk
volleybalgezelschap wel worden omschre-
ven. Het team bereikte 'Nieuwegein' door
de halve f inale in Eerbeek op 24 februari
rnet vijf overwinningen en geen enkel
setver-lies af te sluiten. Meísjes B was
paasza terdag ingedeeld met de Bevers,
ODI uit Middelharnis en Sneek. De andere
poule bestond uit Set-up '65 uit
Ootmarsum, Madjoe uit Enhuizen,
Plantina Longa'59 uit Lichtenvoorde en
Sudosa-Desto uit Assen.
De Bevers was de eerste tegenstander, op
papier de zwakste. Dat bleek uit de cijfers
(25-13, 25-23) waarmee Orion won. De
tweede wedstrijd verslikte Orion zich bijna
in ODl. "Het leek toen alsoÍ de hele hal was
gevuld met supporters van ODl. Die had-
den twee bussen vol herrie meegeno-
men", zeicoach Ad Duinkerken.

Haar team verloor de eerste set nipt met
25-23. ln de tweede werd dankzij een
goede serveserie van Anne van der Riet en
de slagkracht van een onvermoeibare San-
dra Duinkerken en Dominique van Aken
een 22-16 achterstand omgebogen naar
24-26 winst" "Geweldig was dat", vond Ad
Duinkerken" "Chapeau meiden."
Sneek bleek de derde wedstrijd lastiger
dan verwacht. ZelÍs flitsende ballen ,op

mid' van lrene Snijders en Noortje Hart-
man, in stelling gebracht door Dirkje Be-
rendsen, leverden geen rendement op. De
inbreng van Sanne Pons en Marjolein van
Haarlem zorgde voor een 1-1 resultaat.
"Dit resultaat was achteraÍ gezien niet no-
dig, maar door het gelijke spel werden we
tweede in de poule."
Dat koppelde Meisjes B in de kruisfinale di-
rect aan Set-Up '65, winnaar van de andere
poule en uiteindel ijk toernooiwinnaar.
"Jammer", zei Ad Duinkerken, "we hoop-
ten dat dit de Íinalepartij zou worden. Dan
was een tweede plaats het eindresultaat
voor ons geweest. "
Het Iiep anders, want Meisjes B van D.O.C.
STAP Orion verloor met 2-0 (tweemaal 25-
16) en kwam in de troostfinale om de der-
de en vierde plaats terecht. Opponent was
oude bekende ODl, met haar'twee bussen
vol herrie'. Duinkerken: "En ondanks ver-
woede pogingen van onze enthousiaste
supporters lukte het niet ODI te over-
stemmen. De brandstof en inspiratie wa-
ren op. We moesten genoegen nemen met
een vierde plaats. Dat was toevallig wel
even de vierde plaats van N EDERLAN D ! "
Ad Duinkerken vatte de prestatie kort
samen. "D O.C. STAP Orion consolideert in
2007 haar niveau en eindigt evenals vorig
jaar in de Top 4 van Nederland. Een uitda-
ging voor 2008 dus! Meiden, bedankt. We
hebben van jullie genoten." -

Staa nd. : tra i nerlcoach Ad
Duinkerken, Dominique van Aken,
Aniek Nas, Mariska Berendsen,
Dirkje Berendsen. lrene Snijder en
verzorge r, Piet D u i n kerken.
Zittend: Noortje Hartman, Sanne
Pong Marjolijn van Haarlem,
Sandra Duinkerken, Anne van der
Rie{, Esmee Steintjes, Moniek
J a nsen.

Nederland in de Asics Open

Clubkampioenschappen.

Meisjes B

consolideert vierde plaats open Club
De arena Merwestein was het doel van het
Doetinchems gezelschap dat zaterdag-
morgen fraai richtlng Nieuwegein koerste.
Dankzij kledingsponsor Licotec uit Duiven
checkten de speelsters, coach en een scha-
re supporters tegen betaling van een sym-
pathieke bijdrage in voor de reis per luxe
to u ri ngca r.

Niet alleen de actie van Licotec Daklicht
BV, het bedrijf dat lichtdoorlatende dak-
en wandconstructies fabriceert, sÍoeg
goed aan. Ook het 'powerpakket' met sti-
mulerende sportdrank, fruit en verant-
woord snoep van Vastgoedman Duinker-
ken Makelaardij werd zeer gewaardeerd,
naast het door de vereniging beschikbaar
gesteld inspeelshirt met naamsvermel-
ding. Ook aan de outfit van coach en bege-
leiding was gedacht, zodat D.O.C. STAP
Orion zich zeerverzorgd in uniforme kledij
kon presenteren.



Heren 3 kampioen eerste klasse D

Gcen bioenncn, nnaar één rondje

Heren 3
Staand:

Rinkjan Postma (6),

Hans ter Laak(2),
Frank Wienholts(3),

Marco Buiting (coach),
Marcel Klomps (8),

Hans Vlug (7)

Zittend:
Derek Zwíersen(9),

Paul Bloem(l ),
Jaap Bakker(5),

Tjard Hofland(4)

"Leuk in Doetinchem te zijn. lk hoop jullie
volgend seizoen in de promotieklasse te
zien, want daar hoort Orion thuis", sprak
competitieleider Joop Doornheím bij het
uitreiken van de glazen kampioensstan-
daard.
Heren 3, met Lentjes Droomkeukens als
shirtsponsor, genoot in Rozengaarde als
een jongetje wiens droom werkelijkheid
werd. De fotosessie was vermakelijk. Met
liefst drie camera's maakten Jos Pasman en
Bas Bloem er wat moois van. "Als je
kampioen wordt, moet je wel de juiste
kampiensÍoto hebben", knipoogde Bas

Bloem vanwege de drie toestellen.

Hennie van Haarlem bekeek de feest-
vreugde op een afstandje. Het bestuurslid
van D.O.C. STAP Orion hielp Heren 3 de
vorige avond op weg naar de titel. Hij won
met Heren 2 met 2-3 bij Victoria in Didam.
"Daarom was Heren 3 met een 3-0 of 3-1

eindstand al kampioen. Eigenlijk waren
wij als Heren 2 de laatste concurrent voor
de titel, maar dan hadden we met 4-0
moeten winnen in Didam."
De kampioenswedstrijd ging na drie ge-
wonnen sets voor Heren 3 even spontaan
plat. Nadat Jos Pasman als teller het bord
omhoog hield, werd het ontbrekend kam-
pioenspunt met vee I gejoel verzilverd.
Spontaan kwam de arbiter van de bok om
met de spelers van Vollverijs 2 onder het
net door de stralende 'jongensklas' de
hand te schudden. Na het leuke taÍereel
pakten de gasten als troostprijs hun setje
mee.

Halverwege de tweede set had Joop
Doornheim zijn opwachting al gemaakt.
"Die zal de beker wel komen uitreiken",
mompelde een omstander. "Je kunt wel
zien dat het jongens zijn die de klappen
van de zweep kennen", zei een ander
langs de kant.

va n het bestu u r
Op donderdagavond 26 maart

om 21.58 uur was het zover.

De vlag ging in top bii Heren 3

dat door een 3-1 overwinning

op Vollveriis 2 het verloren

terrein henruon.

Oftewel, Paul Bloem en ziin

mannen waren kampioen

van de eerste klasse D

van de Regio Oost en

claimden opnieuw hun plaats

in de promotieklasse.

Dit tussen het gejuich op het veld door als
Marcel Klomps, Jaap Baker of Frank
Wienholts weer eens scoorden, zowel op
listige wijze als met loeiharde aanvallen.
"lk ben weken bezig met het uitreiken van
kampioensbokalen", sprak Doornheim, al
46 jaar actief voor de regio Oost van de
Nevobo. "Gisteravond was ik bíj Dames 1

van Blok die in Hoog Keppel kampioen
werden. Eén per avond lukt nog wel, maar
het moeten er geen tien op zaterdag-
middag worden. Hoe dan ook, we probe-
ren bij elke kampioenswedstrijd aanwezig
te zijn."

Paul Bloem keek even terug op de
degradatie van vorig jaar. "We vlogen er
op één punt uit en Wivoc redde het net. Dit
seizoen treft Wivoc datzelfde lot. Het
krachtsverschil in de eerste klasse was soms
erg groot en daarom is het goed dat we
terugkeren in de promotieklasse. Geluk-
kig beschikten we dit seizoen over genoeg
spelers, elf stuks. Al moesten we halver-
wege Marco Buiting missen nadat hij een
kuitbeen brak tegen Halley. Volgend
seizoen hopen we als Heren 3 jonge spelers
te laten doorstromen."

Teller en fotograaf Jos Pasman was na af-
loop vooral actieÍ als een 'zuinige' cere-
moniemeester. "Normaal krijgt de kampi-
oen bloemen van het bestuur, maar dat is

aan jullie toch niet besteed. Daarom mo-
gen jullie in de kantine op rekening van
het bestuur éen rondje bestellen", sprak
Jos die als penningmeester natuurlijk exact
wist hoeveel het feestje mocht kosten. ,:tl
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25 maart was een

i:li:iiiir:,: biiz.-d-re dag voOr de

talenten van de Plantina

Volleybalschool.

Zij kregen in de sporthal

van het Metzo College een

clinic voorgeschoteld door
de selectie en begeleiding

van Jeugd Oranie.

Dat ging gepaard met hier

en daar een grap, maar

vooral met gerichte

technische aanwiizingen.

Maar niet voordat Bas

Bloem opperde om de

biienkomst te beginnen met

het door Karel Mollevanger
gecomponeerde Orion-

clublied.
"Sorry" , zei Karel,

"Maar ik heb de cd niet bii

me.

ORION EXPRES
NUMMER 5 A.PRIL 2OO7

Bondscoach Peter van der Berg wees de
talenten voor de start van de clinic op twee
belangrijke punten om uiteindelijk topvol-
leybal te kunnen spelen. "Gezondheid en
scholing moeten in orde zijn, dan heb je
voldoende tijd om te volleyballen. Je

houdt weinig vrije tijd over, het moet wel
in evenwicht zijn. De spelers van Jeugd
Oranje trainen gemiddeld achttien uur per
week, waarvan zes op zondag", zo hield
Van den Berg zijn jeugdig gehoor voor. De
volleybalscholieren trainen wekelijks zes
uur gemiddeld, waarvan twee op zondag-
morgen. De meeste volgen vwo, havo en
onderwijs op de Johan Cruijff Academie.
"Wij geven een clinic om te laten zien wat
wij doen, maar jullie doen het misschien
wel beter. Wij trainen drie keer zoveel als
jullie, dus is de conclusie dat wij drie keer
beter zijn. "

Het oogde allemaal prettig op het veld in
het Metzo, maar wie niet attent oÍ gecon-
centreerd is en er een potje van maakt, kan
het verder vergeten. Dat wilde Van den
Berg ook nog wel even kwijt. "Topsport is

keihard. Als ik een betere kan vinden,
stuur ik een paar anderen die minder zijn
weg. Om te volleyballen moet je wel disci^
pline hebben, zowel buiten als binnen het
veld. Dat vult elkaar namelijk aan. Als je
studeert en je vergeet je schoolspullen
mee te nemen, heb je als volleyballer ook
niet de d iscipline in het veld. En daar draait
het bij volleybal allemaal om."

Met een gqTamenlijke yellwerd de 'aftrap'
verricht voor de pittige warming-up, waar-
bij het opviel dat de jeugdinternationals
een grote mate van lenigheid koppelden
aan veel concentratie en discipline. De
Oranjejongens deden de oefeningetjes
voor en de Plantinajeugd volgde. De be-
nen kregen veel aandacht, dat mocht Roy
Wisselink ervaren. De 15-jarige Orionspe-
ler werd door Van den Berg en de Doetin-
chemse jeugdinternational Daan van
Haarlem onder handen genomen.
Er werd nogal gegiecheld bij het skippen.
Het uitstappen om de lage verdediging te
verbeteren en het maken van het 'schom-
melbootje' leverden ook Íraaie taferelen
op. Zelfs had een speelstertje de tijd om
vader te verbieden vanaf de tribune te
ÍotograÍeren. "Nee, dat wil ik niet", klonk
het op beslistetoon.

Peter van der Berg kent inmiddels het
klappen van de zweep en weet als geen
ander hoe de clinic spannend te houden.
Toen de bal eraan te pas kwam, bouwde
hij korte competitie-elementen in. Wie
drukt bijvoorbeeld de bal als eerste uit de
handen van de tegenstander. De bonds-
coach ging de discussie met de jongeren
niet uit de weg. "Waar denk je aan bij het
overspelen van de bal", vroeg hij. "Dat je
rechterbeen altijd voor staat", reageerde
iemand uit de groep ad rem. Toen kwam
de stand van de handen aan bod. ""Let op
je duim en laat die een rol spelen bij het
overspelen. De duimspier is de sterkste van
de hand en die moet je laten meedoen."

Succesvolle clinic Jeugd Oranje bij Pla nti na Vol leybalschool
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Zo ging het, ook tot vermaak van de tri-
buneklanten, nog een tijdje door tot de
oefenwedstrijd tussen Jeugd Oranje en
eerste divisieclub VoCaSa uit Nijmegen de
volleybaldag besloot.

Hennie van Haarlem, vader van Jeugd
Oranjespeler Daan, had het samen met de
andere coördinator Conny Hartman alle-
maal met veel plezier bekeken. Dat die ou-
dere spelers van -leugd Oranje de jongere
talenten van de Plantina Volleybalschool
bezighrelden, dat had wel wat, vond Van
Haarlem. Het bestuurslid van D O.C STAP

Orion evalueerde het tweede seizoen van
de P antina Volleybalschool. Zijn conclusie
is ' outer positief '. "We hebben drie groe-
pen, met een volle bak van zestien deel-
nemers bij Meisjes B en C, en ongeveer
negen Jongens in de B groep. Bij de meis
jes zitten er inmiddels drie van Halley en bij
de jongens twee van VCV uit Varsseveld.
Het goede is datwe twintig zondagen trai-
nen op een vaste plek en vast tijdstip, dat is

van tien tot twaalf uur in het nieuwe Met-
zo College aan het Zaagmolenpad in Doe-
ti nchem. "

De trainingen worden gegeven door Ka

rel Mollevanger en Sander Hugen (Meisjes
C), Danny Appeldoorn en Kirsten Berenpas
(Meisjes B), Bas Bloem en Nick PenninkhoÍ
(Jongens B).

cl
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Kijkend naardetalenten binnen Orion had
Van Haarlem een nieuwtje. "We gaan vol-
gend seizoen met zowel een B als C,team
met de meisjes in de nationale jeugdcom-
petitie meedraaien. Dat betekent dat die
jeugd Ianger bij elkaar blijft en in de com-
petitie tegen leeftijdsgenoten zal aan-
treden. Ze trainen bij ons dan tweemaal in
de week en we bieden ze een derde weke-
lijkse training aan, op de volleybalschool
van Piantina oÍ bij Dames 2 of Dames 5."

Belangrijk vindt Van Haarlem ook dat een
technische commissie bepaalt wie waar bij
D O C STAP Orion komt te spelen. "Stel
dat er laatbloeiers spelen in de 82 of 83,
die krijgen dan de gelegenheid alsnog in
te stromen op de juiste plek. Het Íinancièle
plaatje moet kostendekkend zijn en zal
door de ouders betaald moeten worden in
een soort all in bedrag. De contributie
moet al omhoog vanwege de grote ge-
meentelijke stijgingen van de zaalhuren,
dus willen we niet alle ouders een tweecie
keer laten opdraaien voor allerlei kosten."
Van Haarlem ziet binnen deze nieuwe
opzet weer een belangrijke rol weggelegd
voor de Plantina Vol leybalschool.

"Volgend seizoen willen we ook proberen
de aanwas uit de jongere D-jeugd te Iaten
instromen in de volleybalschool, maar het
is belangrijk dat B en C niet zullen ver-
vreemden van de rest van de vereniging
omdat zij als prestatieteams ten opzichte
van de breedteteams meer aandacht zul-
len opeisen", zegt Hennie van Haarlem.

Hij en Conny Hartman willen de coördi
natie van de Plantina Volleybalschool na
tr,vee jaar overdragen aan opvolgers. "Het
is goed dat anderen het oppakken. Veel
tijd kost het niet, we hopen dat nieuwe
mensen zich aanmelden. "

lnformatie:
h. haa rlem@planet, n l.

Baloefeningen: llse Bloem en
Helene Fokkinga tasten elkaars
krachten af.

Marjolijn van Haarlem
met haar broer Daan,
Doeti n ch e ms j e u gd i nte rnati o n a I
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Bondscoach Peter
'Als er een betere
opstappen'
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.1.. Trainer Peter van der Berg van Jong
Oranje helpt Roy Wisselink (1 5) met
beenoefening, onder toeziend oog van
Daan van Haarlem.
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lk-DSO-Pas
Het idee achter de nieuwe pas is om de
saamhorigheid binnen de Stichting Top-
volleybal Orion en de vereniging D'O'C'

m O et m e e f :H":':ïÏï:::ïï:[;'§ï'."-ï';::I
met de stichting of de vereniging kan van
de nieuwe oas gebruik maken". zegt Wim

Sa a m - 3j:Biït,ii;;;.:: 
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er zaken mee kunt bekostigen die de
saamhorigheid binnen de volleybalfamilie
vergroten. "
Daarbij denkt hi1 aan het organiseren van
de jaarlijkse vrijwilligersavond, of het an-
derszins in het zonnetje zetten van de
mensen die heel veel voor de stichting en
vereniging doen. "Want zonder hen ben je

als organisatie nergens. "

De volgende stap na het introduceren van
de lk-DSO-Pas is het vergroten van het
verspreidingsgebied. Daarbij wordt niet
alleen meer gedacht aan lokale bedrijven,
maar ook aan zaken met een regionale of
zelfs landelijke uitstraling. "Een bedrijf als

Grolsch zou je er eigenlijk nu al bij moeten
hebben. Het moet mogelijk zijn om meer
nationaal opererende merken te interes-
seren voor de volleybalfamilie. DELA, dat
zich aan het nationale vrouwenteam an-
nex landskampioen Martinus koppelde, is

in dat opzicht een gouden greep."
Het zal minimaal één tot twee jaar in be-
slag nemen voordat de lk-DSO-Pas rende-
ment oplevert. "Het gaat erom datje naar
twee kanten toe voordeel creëert", zegt
Dieleman. "Het moet de mensen van de
stichting en de vereniging echt aansporen
om het pasje constant op zak te hebben.
Verrek, lk ben het pasje vergeten, zal men
in het bègin wellicht opmerken als er iets
wordt gekocht. Dan heb je dus pech. Als je
jezelf en de stichting of vereniging niet
tekort wilt doen, moet je vóór het kopen
wel even nadenken."

Het gaat Íeitelijk om het 'Voor wat, hoort
wat' principe, waarbij een grote groep be-
drijven onder een 'zonnige parasol'wordt
gebracht. "Het levert zowel de pasjeshou-
ders als de winkels, ketens en bedrijven
dubbel voordeel op", zegt Dieleman. " Een

lagere prijs voor de kopers", terwijl de ver-
kopers meer omzet genereren. "

Bij het begin van het nieuwe seizoen wor-
den er meer details bekend gemaakt over
de lk-DSO.Pas. r.l
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De lk-DSO-Pas.

Zo heet de pas waarmee de

leden, partners en vrienden

van de Stichting

Topvolleybal Orion en de

volleybalvereniging D.O C

STAP Orion in het nieuwe

volleybalseizoen tegen

reductie kunnen shoppen

bil winkels, zaken en

instanties.

Voorlopig gaat het om

sectoren als horeca,

bankwezen, kled ing/sport,

supermarkt en witgoed.

Violenactie
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"Dames 6 is een recreatief

team dat toevallig

competitie speelt",

is de typering van trainer

Hugo Slutter,

die aan ziin viifde

seizoen bezig is.

"De speelsters hebben*
!§,:.'l: niet de ambitie veel

Maar, ze zijn heel gemotiveerd.
hoger te komen.

Anita (46) is passer/loper, Mechteld (41) en
Margot (24) spelen op mid en Karin (23) is

spelverdeelster of speelt op de diagonaal.
De andere speelsters zijn: Saskia Leerma-
kers (35, buitenaanvalster), Arlet van de
Berg (17, diagonaal), Lobke Snippe (18,

spelverdeelster/diagonaal) en Whitney
Frimpong (19, mid, passer/loper).
Mechteld vindt de basis van het team te
smal. "Er is veel verloop. Logisch, want we
zijn geen prestatie- of ontwikkelingsteam.
Talent, leeftijd en persoonlijke omstandig-
heden bepalen of we hogerop komen,
stoppen of afzakken naar een lager ni-
vea u. "
Dames 6 traint eens per week in de zaal
van het Metzocollege. De thuiswedstrij-
den worden op donderdagavond afgewik-
keld in sportcentrum Rozengaarde.
"Ballen is geen punt, maar de conditie kan
beter", zegttrainer Hugo Slutter.
Hugo (55) was speler in het eerste heren-
team van Orion in de jaren zeventig. Hij
maakte een deel van de opmars naar de
eredivisie mee, maar kwam voor dat ni-
veau tekort en haakte af. "Nooit moeite
mee gehad. We hadden Peter Murphy als
trainer. Die wilde bouwen aan een top-
team."De speelsters van Dames 6 treffen
elkaar ook buiten de zaal: met uitjes en
etentjes. §ii

Dames 6'. recreatief en gemotiveerd
,. De basis van Dames 6,

die elkaar leerde kennen bij
Dames 4, v.l.n.r.:

Karin Bazen,
Anita van Mierle,

Margot Hendriksen en
Mechteld Kappert.

Achterste rij.:
Bert Snippe ( coach),

Arlet van den Berg (2),

Whitney Frimpong ( 5),

Lobke Snippe ( 3),
Mechteld Kappert( 1),

Hugo Slutter( trainer)
Voorste rij:

Saskia Leermakers ( 10) ,
Anita van Mierle ( 9),

Margot Hendriksen( 4),

Karin Bazen ( 8)

Eerste doelstelling voor het seizoen 2006/
'07 is handhaving in de tweede klasse H,

waarin Blok '71 (Gendringen) met een
straatlengte voorsprong koploper is.

Handhaving, lees: voorkomen van degra-
datie, is niet eenvoudig omdat er nauwe-
lijks krachtsverschil is tussen de onderste
vier op de ranglijst.
"We moeten er gewoon in blijven", rea-
geert Mechteld Kappert "dat is belangrijk
voor de teamgeest. Het moet, ook al is het
recreatief, wel ergens om gaan. Als het ni-
veau nog lagerwordt, is hettevrijblijvend.
Dan vrees ik dat het plezier waarmee we
nu spelen, langzaam verdwijnt."
Anita van Mierle put hoop uit de prestaties
van voorgaande seizoenen: "We hebben
het altijd nog gered!" Arlet van de Berg,
17 lentes jong en diagonaal, koppelt
resultaat aan de gemoedsstemmingen van
de speelsters: "Als we lol hebben, winnen
we. Als we chagrijnig zijn niet."
Dames 6 van D.O.C.STAP Orion is in serieu-
ze onderhandeling met een horecaonder-
nemer uit het centrum van Doetinchem
overshirtsponsoring. De inzet is mouwloze
shirts, maar de onderhandelingen zijn he-
laas nog niet afgerond. Anita van Mierle
en Mechteld Kappert hebben bij de be-
sprekingen het nod ige voorwerk verricht.
"Met de mogelijke shirtsponsor zijn we
heel blij ", zegt Anita. " Eindelijk lijkt het
Dames 6 te lukken. We gaan voor mouw-
loze shirts omdat dit trendy is. Kan een la-
ger damesteam zich ook eens onderschei-
den?"
De knipoog en de glimlach zijn veelzeg-
gend: "Het oog wil ook wat!" Anita vormt
met Mechteld Kappert, Margot Hendrik-
sen en Karin Bazen de kern van Dames 6.

Dat is oud vertrouwd'.
Het viertal speelde al samen in Dames 4,

dat destijds bekend stond als het team van
Truus en Joke.
Dames 6 is een combinatie van ervaring en
jeugdig talent dat, om uiteenlopende re-
denen, niet doorstroomt naar de prestatie-
teams.

I



De meiden een steuntje
rn de rug geven. Dat is in

eerste instantie de reden

waarom Hans van Dijk

voor drie jaar

kledingsponsor is
geworden van Meisjes

Cl van D O C STAP

Orion

lnformatie:
Bac.dtc

(Bouwadvies
en calculaties
Doetinchem)

Henry Dunantlaan 97
7006 EC Doetinchem

Te1.0314-360589
Fax:0314-364967
bac.dtc@chello.nl

bacdtc.nl

Coach Aukje Vollema
in gesprek met

Meisjes Cl

Wie de jeugdige speelsters wekelijks in
actie ziet, ontkomt niet aan de conclusie
dat de selectie van de Doetinchemse vere-
niging er steeds beter uitziet. De sponsor-
naam Bac.dtc siert de achterzijde van de
fraaie blauwe train ingspakken.

Hans van Dijk begon vijf jaar geleden zijn
eenmanszaak Bac.dtc. De afkorting staat
voor Bouwadvies en calculaties Doetin-
chem. "Het is een bouwkundig adviesbu-
reau dat zich toelegt op het maken en
controleren van bouwkundige calculaties
en allerlei kosten berekeningen voor aan-
nemers, architecten, gemeenten en wo-
ningbouwbedrijven", somt Van Dijk de
activiteiten van zijn bedrijf op. "Maar ook
particulieren die een begroting doorge-
licht willen hebben kunnen bij mij terecht.
Daarnaast verstrekt Bac.dtc kostengege-
vens aan een aantal uitgeverijen."

Hij vindt het 'motiverend en leuk' om te
zien hoeveel zin Meisjes C1 altijd weer in
het 'spelletje' heeÍt. "lk hoop dat het
plezier met elkaar voorop blijÍt staan. De
speelsters weten inmiddels wel dat ze
door hard werken een heel eind kunnen
komen. Die visie zit ook beetje opgesloten
in mijn bedrijfje. De meisjes maken een
doorlopende ontwikkeling mee, waarbij
ze de uitdaging niet uit de weg hoeven te
gaan. ln dat opzicht vind ik persoonlijk de
nieuwe opzet van de Nevobo om komend
seizoen een landelijke jeugdcompetitie op
te zetten een positieve zaak. Je wordt met
name beter door tegen goede tegen-
standers te spelen. Zeker als je daarbij ook
eens een keer door leeftijdsgenoten de
zaa I u it wordt gemept. "

Affiniteit
De eigenaar van Bac.dtc komt uit een vol-
leybalfamilie. "Een groot gezin met acht
kinderen waarbij het merendeel lid was
van de plaatselijke volleybalvereniging in
Dedemsvaart. lk heb heel wat jaartjes zelf
actief gespeeld op verschillende niveaus.
Maar door versleten knieèn ben ik daar
ongeveer vijftien jaar geleden mee ge-
stopt. Omdat de rest van mijn gezin mo-
menteel erg actief is met volleybal ben ik
zelf toch maar weer een balletje gaan
slaan bij de recreanten."
Van de kinderen speelt Mikal in mini's
niveau 5, Britt is actief in Meisjes Cl en
partner Wilma is behalve speelsters bij de
recreanten ook webredactrice van de ver-
eniging. Hans voegt er aan toe: "Het afge-
lopen seizoen coördineerde Wilma ook de
mini's van de week bij Heren 1, dus het
volleybal speelt een grote rol. De laatste
twee jaar waren we ook actief supporter
van Heren 1."

Voordat Hans van Dijk zijn eenmanszaak
van de grond tilde, deed hij veel kennis en
ervaring op als bedrijfsleider bij een groter
bouwkundig adviesbureau. "Uitdaging in
het werk is dat de markt constant in
beweging is", zegt Van Dijk. "ln feite is

geen project hetzelfde. We maken dan
ook een grote verscheidenheid aan begro-
tingen. Dan gaat het om haalbaarheids-
plannen, kostenvergelijkingen en aanne-
mersbegrotingen. Naast de diverse soor-
ten begrotingen kunnen ook de objecten
heel verschillend van aard zijn zoals bij-
voorbeeld nieuwbouw, renovaties, restau-
raties, maar ook eenvoudige aanbouwen
en verbouwingenJ'

Hans van Dijk:'Met hard werken kom je een heel eind'

kledingsponsor



Prachtig
Voor Heren l, dat ressorteert onder de
Stichting Topvolleybal Orion (STO), is de
klus al enkele weken geklaard. De man-
nen van trainer/coach Henk Hansma kij_
ken terug op een meer dan geslaagd sei-
zoen.
Dat blijkt wel uit de kernachtige samen_
vatting die Hansma gaf na de laatste hal_
ve finalewedstrrjd tegen piet Zoomers/-
Dynamo op zaterdag 24 maart. D.O.C.
STAP Orion werd toen uitgeschakeld voor
de strijd om de landstitel. ,,Misschien 

was
het slotakkoord een beetje teleurstel-
leno, maar het was een seizoen om trots
optezijn."

Supercup
Een terugblik in vogelvlucht van de meest
memorabele momenten van een seizoen
dat het beste was sinds onze mannen in
het millenniumjaar terugkeerden op het
hoogste podium, de eredivisie.
D.O.C. STAP Orion begon het seizoen da_
verend tegen ORTEoNesselande dat op
zondag 3 oktober de Supercup moest ach_
terlaten in Rozengaarde. Het was D.O.C.
STAP Orion dat 14 februari als eer-ste
Nederlandse club dit seizoen ORTEC/ Nes_

selande in Rotterdam in het stoÍ deed
bijten (2-3, halve Íinale beker).

Het was D.O.C.STAp Orion datpZ
Dynamo in de eigen Apeldoornse
Dynamohal voor het eerst in dit sei_

.- zoen twee sets afhandig maakte'" 
(3-2). Dat gebeurde op zaierdag 17

, maart tijdens de eerste halve finale_
wedstrijd om de play-offs.

Voor de volleybalvereniging D.O.C. STAP
Orion komt het einde van het seizoen in
zicht. De vreugdekreten naar aanleiding van
de derde plaats op de Open Club van
Meisjes A en de vierde plek voor Meisjes B,

zijn nauwelijks verstomd. De vlag ging in
top voor Heren 3 dat kampioen werd en
terugkeerde naar de promotíeklasse. Op de
achtergrond buigen de ,geleerden, zich over
de toekomst van Dames 1 dat de B League
helaas niet heeft gehaald. Het zijn enkele
hoogtepunten uit het seizoen van de

fh*-- &
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vereniging.
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ïussen de competitieperikelen door was
D O.C. STAP Orion ook aanwezig aan het
Europese Íront. De Doetinchemmers won-
nen zonder een nederlaag in eigen huis de
kwalificatieronde, waarbij vooral de 3-.1

zege op de Spaanse topclub Almeria me,
nigeen verbaasde. De def initieve winst op
de Spanjaarden moest stevig bevochten
worden. ln de marathon-víerde set viel de
beslissing pas bij een 36-34 stand. D.O.C
STAP Orion speelde in de volgende ronde
tegen het Roemeense Constanza dattwee-
maal met 3-1 won. Het was een extraatje
voor de Achterhoekse su pporters.

Stevige basis
De voorspelling van menig insider dat
D O C STAP Orion de relevatie van het sei-
zoen zou worden, is uitgekomen. De ver_
nieuwde ploeg met enkele jongere spelers
erbij, weerde zich kranig. Het meer dan
voortreffelijke seizoen blijÍt bij iedereen
hangen.
Er ligt in Doetinchem een stevige basis
waarop in de volgende volleybaljaargang
kan worden doorgebouwd. Er zal onge-
twijÍeld wel iets veranderen aan de samen-
stelling van de selectie. Frank Denkers is na
een prachtige carrière teruggetreden als
s pelve rd e le r.

Er'komen meer veranderen, want de eredi-
,. iie gaat na vele jaren op de schop. Er
' --: de A-league voor in de plaats. Het
... . :leelnemende teams daalt tot acht
: _ .::=:r viermaal tegen elkaar. Het'. .' : a!s al verzekerd van veertien
.. _ : ji. . -i:ir De piay ofÍs zijn even_
a:..: .:- :t:- : ._t Ai een de nummers een
e -:.',:= ^-:.:- .- :rke e onderlinge duels
uir.. ::-:--:..: (:.-o cenrvordt.
Aan he: i--:::s: j.a-I, 

r.raar onze man-
nen een oea -a-^ai a<e: ! co. aÍc1,"vongen
via de derde p aais - ce erec vlsie, staan
meerdere wijzigingen ,.,oor-de oeur D.O C

STAP Orion kan haar op\..,acht nE maken in
hettoernooi om de Challenge Cup.

Dat was voorheen de CEV Cup die volqend
seizoen staat voor Top Teams Cup.
Voorlopig mogen de beleidsmakers van
D O C STAP Orion hun eigen krachttoer
voibrengen door de plannen van Joop
Alberda goed in de gaten te houden. Ook
de gouden ex-bondscoach moet weten dat
Doetinchem een volleybalbolwerk is, waar
enkele internationals van Team Oranje
zeker niet zullen misstaan....

?'

#
Henk Hansma
startte het seizoen
met drie nieuwe
spelers: Niels Koom-
en, Roland Rade-
maker en Wouter
Klapwijk.

Meisjes B conso-
lideert vierde
plaats Open Club.

Ex-bondscoach
loop Alberda.
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Namen en adressen

Op deze pagina
de namen en

adressen van de
bestuursléden

van D.O'C.STAP
Orion.

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

eerst bij wie je
het beste terecht

kunt of kijk op
www.orion-

web.nl.
Dat bespaart het

bestuur een
heleboel tijd en

geregel en je
hebt eerder
antwoord.

ORION EXPRES
NUMMER 5

3A

Voorzitter

Secretaris

Pen n i ngmeester

Bestuursl eden

Comm issieleden

Ledenadmin istratie

Voorzitter
Penningmeester

Secretarís
Algemeen

Directeur

Technisih.e' zaken
ComniUnicatie

Commeriiàlà zaken

Secretariaat
Fina nciën

Bestuur
Hans Meijer
(0314) 34 0e 48
hans50 meijer@hotmail.com

Joke Emaus
(0314) 34 53 53
inÍo@orion-web. n I

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

Wim Dieleman
Aandachtsvelden
sponsoring en actles
(0314) 32 39 3s
wimdieleman@tva-reclame. n I

Hennie van Haarlem
Aandachtsvelden
dames-, heren en jeugdlijn
(0314) 34 15 89
h.haarlem@p anet.n

Bart Knepper
Aandachtsve den
beachvolleybal, recreanten, cmv
(0314) 38 31 03
b.knepperl @chello.nl

Vacature
Aandachtsvelden
PR & communicatie,
vrijwilligers

zie www.orion-wetr.nl.

Rensje van Haarlem
Einthovenlaan 25
7002 HE Doetinchem
(0314) 34 1s 89
ledenad 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.n I

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

Jos fiemesen

Managementteam
Gerard Wesselink
Wilfried Holders
Jos Tiemesen

Bedrijfsbureau / ondersteuning
Nicolien Rensink
Gerton van de Craats

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

Aukje Vollema
Wilhelminastraat 109
7001 GV Doetinchem
(0314) 34 39 69
aukje@burowittenbu rg.nl
Jorinca Simmelink
Garonnedal 13

7007 HM Doetinchem
(0314) 36 46 05
jorincasimmelink@chello.nl
Diny Nas
Bieslookveld 65
7006 TH Doetinchem
(03 1 4) 32 39 75
irednas@chello.nl
Harry 5cholten
Se re 31

7007 l\,1S Doetinchem
103 1 4) 33 52 96
haren ng@cne o n

Jorinca Simmelink
Garonnedal 1 3

7007 HM Doet ncheÍ.
(0314) 36 46 o5
jorincasimmelin k@chello. n I

Ans Lammers
Vlierbes 13

7006 SB Doetinchem
(0314) 33 4s o1

anslammers@hetnet.nl

CMV lijn
Marieke Lueb
06-52621481
juff ie,marieke@hotma i l.com
Karin Waning
(0314) 37 80 s0
rudi.karin.waning@quicknet.nl
Ronald Weerdmeester
(0314) 332348
r.weerd meester@hetnet. n I

Maarten Brinkhof
(03141 37 82 64
mbrinkhof@chello.nl
Marion te Morsche
(0314) 34 29 78
Íloormarion@hetnet.nl
Wilma van Dijk
(0314) 32 49 58
w.groothuis@chel lo.nl
Ria Loos
(0314) 34 37 69
lannyloos@hotmail.com

Bezorgers
Frederieke S<hut
(Louise de Colignystraat 5)

Diny Kuiperij (Van Enststraat 33)
Marjolein van Haarlem
(Einthoven aan 25)
N ienke Rijntjes (Ca lslaan 1 1 )
Anke en Laura Bloem
(Gr. v. Prinstererlaan 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 en MarloesHesseÍing (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 Kuiperij (Van Enststraat 33)

Jet Timmers (Wilhelminastraat 1 09)

Henk Bannink
(Zjoekowstraat 90)

Voorz itter

Lijncoörd inator
Meisjes C

Lij ncoörd i nator
Meisjes B

Lij ncoörd i nator
Meisjes A

Llj ncoö rd i n ator
Jongens

5ecreta ria at

Activiteiten

Voorzitster

Secretaresse

Coördinator
n iveau 1 en 2

Coördinator
niveau 3 en 4

Coörd i nator
niveau 5 en 6

Activiteiten

Coörd i nator
technische zaken

w;jk 1

wijk 2

wijk 3

wijk /v5
wijk 6

wijk 5r,
wijk 7

wijk 8/9
wijk s

Coördinatie,
adverteerders

centrum

Verspreiding
bezorgers
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