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SPONSORING
Volleybal op hoog niveau is niet mogelijk zonder sponsoring. Zonder anderen tekort te willen doen is een
woord van dank gericht aan onze sponsors zeker op zijn plaats. Zij voorzien dit jaar diverse teams weer van de
nodige centen, kleding, vervoer en andere middelen o-m lekker te*unaenvol§Mterr..-

SAMENSTETTING BESTUUR
. Voorzitter

Koos Kuiper
. Secretaris

Wim Boonekamp
r Penningmeester

Jan Kroon

. PR-zaken

Wiebe van de Sluis

De volleybalvereniging N EFIT

ORION kent een bestuur en bin-

nen haar vereniging verschillende

geledingen. De vertegenwoordi-
gers in het bestuur zijn:

o Recreatie

Marijke Menzo

. Jeugdlijn
Henk Bazen

. Dameslijn

Lou Fokkinga

. Herenlijn

Ceorge de Jong

Resto Gasseling
Doetinchem

Kort Hout en Bouwmaterialen
Doetinchem

Henri Arendsen Autorijschool
Doetinchem

dll^sro
-';là( pa{ans,tf

I ecnnreK RE§TO
GAS§ETING

Winkelman
Aluminiumbouw bv

WOLF &. Partners B.V.

Wolf 6r Partners B.V.

Doetinchem

f'It r i h,'I t lt rt,I r' t\ii,/r(r/\

Balans Uitzendburo
Arnhem

Sportcafe Rozengaarde
Doetinchem

Dakdekkersbedriif 't Plein
Doetinchem

NEFIT
Naam sponsor van de volleybalverenlglng Orlon ls het bedrlff Neflt Fasto ult Deventer
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Sinds het begin van dit

volleybal seizoen draagt onze

volleybalvereniging de naam:

Nefit-Orion. Deze naams-

wijziging houdt verband met

het feit dat het bedrijf Nefit

Fasto door de herenlijn

bereid is gevonden om met

name de heren topteams te

rPons€reír.

Het bestuur van Orion kent een

grote mate van zetfstandigheid

toe aan de verschillende lijnen.

Daarbij is ook aangegeven dat

elke lijn in sterke mate er voor

moet zorgen dat de gelden bin-

nen komen om de eigen plannen

de kunnen realiseren. De heren

hebben dat goed in de oren

geknopen en zi.in naarstig op zoek

gegaan naar een sponsor die hen

in staat kan stellen om de komen-

de jaren weer uit te kunnen groei-

en naar een niveau wat hen in

staat stelt om in de top van de

Nederlandse competitie mee te

kunnen spelen. Nefit Fasto is

bereid gevonden om dit streven

te ondersteunen, maar dat hield

wel in dat ook de verenigings-

naam zou moeten worden aange-

past. En zo is geschied.

Wie nu denkt dat alle sponsor

geld naar Heren 1 en heren 2

gaat heeft het mis. Natuurlijk gaat

een stevig deel naar de lijn die

het geld heeft binnen gehaald,

maar er is tevens door het

bestuur, in samenspraak met de

sponsor en de herenlijn afgespro-

ken dat ook de dameslijn en de
jeugd mee mogen delen. Vooral

de jeugd kriigt een flinke onder-

steuning om verder te bouwen

aan een goede leugdopleiding
binnen de vereniging, zodat we

eigen jeugd kunnen klaar stomen

voor de top. Dat klinkt allemaal

heel mooi, maar gelukkig kunnen

we constateren dat het niet alleen

bij mooie woorden blijft.
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Waarom Orion?
Wat beweegt nu zo'n bedrijf als

Nefit Fasto om Orion te gaan

sponsoren. We vroegen dat aan

de man die in het voortraject zo'n

belangrijke rol heeft gespeeld bij

het nemen van deze beslissing;

.lohan de Vreugd, Commercieel

Directeur van Nefit Fasto bv.

Craag maakt hil van deze gele-

genheid gebruik Nefit Fasto bij u

te introduceren en een korte toe-

lichting te geven op hun besluit

om als hoofdsponsor Orion te

gaan ondersteunen. Maar aller-

eerst even iets over Nefit Fasto

zelÍ:

Wat is
Nefit Fasto?

Nefit Fasto is een bedrijf dat vorig
jaar het 1 00-jarig bestaan vierde.

Het is gespecialiseerd in de ont-

wikkeling en produktie van CV-

ketels. Met name de afgelopen I5
jaar heeft het een enorme ontwik-

keling doorgemaakt door de

introduktie van de eerste com-

mercieel succesvolle Hoog

Rendement-ketel. Door ook de

warmte uit de verbrandingsgas-

sen van CV-ketel te benutten,

spaar je extra gas en dat is goed

voor het milieu en - minstens zo

belangrijk - goed voor je porte-

monnee. HR-ketels hebben in

Nederland een enorme vlucht

genomen en Nefit Fasto is daarbil

sinds jaar en dag marktleider.

lnmiddels zijn meer dan 1 milloen

Nefit HR-ketels in Nederland

geplaatst, waaronder ook een

respectabel aantal in de

Achterhoek. ln 1992 is Nefit gaan

samenwerken en in 1994 opge-

gaan in het Duitse Buderus

Heiztechnik en sindsdien is de

export aanzienlijk uitgebreid naar

bijna alle landen van Europa. Voor

alle duidelijkheid: alle produktont-

wikkeling en produktie vindt

plaats in Nederland, in de vesti-

ging in het Drentse Buinen en in

de hoofdvestiging in Deventer.

Het bedrilf telt zo'n 500 mede-

werkers, waaronder een aantal

fanatieke volleyballers, en daar-

mee is de eerste randvoorwaarde

voor een succesvol sponsorship

ingevuld. Maar aan het besluit

om Orion te gaan sponseren lig-

gen natuurlijk ook zakelijke

beweegredenen ten grondslag.

"Wij zien in ons sponsorship een

aantal treffende paralellen tussen

ons bedrijf en de volleybalsport,

en dan Nefit Orion in het bijzon-

der" , zo vertelt lohan de Vreugd.

"Volleybal is een dynamische

sport, vraagt vaardigheid, inzet,

felheid, tactisch inzicht en team

geest. Volleybal is ook sympa-

thiek, sportief, eerlilk, geen agres-

sie, geen geweld. Daarin herken

ik ons bedrijf. Als we naar de vol-

leybalsport kijken dan proeÍ 1e

Nederlandse trots. Naast het

voetbal en naast andere sporten

zoals schaatsen zijn het vooral de

internationale resultaten van onze

nationale teams die tot de ver-

beelding spreken. En daarmee

herken ik dan weer óns gevoel

van trots nu we zien hoe de

Nederlandse H R-technologie in

Europa doorbreekt. Kortom, wij

menen dat de uitstraling van de

volleybalsport in z'n algemeen-

heid het beeld van Nefit in

belangrijke mate versterkt."

De schijnwerpers
op Nef it-Orion

lohan de Vreugd heeft een tild in

deze streek gewoond en weet uit

eigen ervaring hoe weergaloos

populalr de volleybalsport is in de

Achterhoek. Hij vindt dan ook dat

het voldoening geeft - en zakelijk

aantrekkelijk is - om je naam aan

een dergelijke sport te verbinden,

en zegt vervolgens: "Nefit-Orion

kent een roemrijk verleden en

heeft serieuze en ambitieuze plan-

nen om terug te komen op het

hoogste podium. Men gelooft in
de eigen kracht en heeft in een

uitgebreid en onderbouwd busi-

ness-plan de activiteiten uitge-

werkt. Die gedrevenheid spreekt

ons bijzonder aan. Ook hier weer

een paralel met ons bedrijf. Als

die paar mensen binnen Nefit nret

die ambitie en dat heilige geloof

in de HR-technologie hadden

gehad, waren we nooit zo ver

gekomen. En dat geldt ook voor

de dag van vandaag, nu er bij

Nefit gewerkt wordt aan innova-

ties zoals zonne-energie en gasge-

stookte warmtepompen. Het is de

combinatie van ambitie en vast-

houdendheid die we ook terug-

zien bij Nefti-Orion."

Johan de Vreugd besluit dan ook

met te zeggen: "Wij wensen

Nefit-Orion voor de toekomst bij-

zonder veel succes toe, en zoals u

uit het voorgaande begrepen zult

hebben, niet alleen uit zakelilk

belang maar vooral ook uit

sportieve overwegingen."
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1 Roland Bruggink
22 iaar, 1.97 m., spelverdeler.

Studeert aan de HEAO in Arnhem,

richting logistiek. Speelt nu al

voor het 10e jaar bij Orion. Voor

die tiid was hij actief als voetballer
bii VIOD. Hobbies zijn voetbal en

uitgaan. Muziek voorkeur: punk.

3 f an Willem van
der Vegt

1.97 m., midaanvaller en

getrolrwd en heeft

Bas). Hii is leraar aan

rl. Hobbies: volley-
r sinds kort zoon

4 Matthias Pezy
r' loper.

voor de

gespeeld

en zit bij het Nederlands jeugd-

team. Matthias zit in 6 VWO en

moet dit jaar examen doen.

Komt van de eerste klas-niveau,

en heeft het nu al naar zijn zin bij
Orion.

5 Lubos Kync!
(Frenkie)

25 jaar, 1.86 m., spelverdeler.

Komt uit Tjechie en is geboren in

Franzensbad. Dit is zijn eerste uit-
stap naar het buitenland.
Hobbies: skieen, surfen, tennis,

squash, voetbal, reizen en muziek

luisteren (Rock/Metal maar ook

Hair/Evita).

6 Duda Lustosa
27 jaar, 1.96 m, libero.

Duda komt uit Brazilie en was

vorig seizoen aktief in Zwitserland,

daarvoor 4 jaar aktief in Portugal.

Op dit moment woont hi.j samen

met zijn vriendin in 't centrum
van Doetinchem. Hijwerkt biiVan
Opstal maar zou in de toekomst
graag aktief willen ziln op een

sportschool. Duda is een goede

aanwinst, brengt enthousiasme

en veel ervaring mee. Hobbies:

beachvolleybal en volleybal.

7 Bjorn Proost
19 jaar,2.02 m.,libero. Bjorn

woont en studeert in Arnhem op

de HTS lnformatica en wil als ver-

volgopleiding de HEAO gaan

doen. Komt uit de 1e divisie bil

EAW vandaan.

8 Bas Mollevanger
22 jaar, 1 .85 m., passer/loper.

Bas studeert in Nijmegen
Bestuurs- en Organisatieweten-

schappen. ls op S-jarige leeftild

met volleybal begonnen.
Volleybalt al7 iaar bij Orion waar-

van al 5 jaar in de hoofdmacht.

17 iaar, 1.92 m., passe

Vorig seizoen heeft hil

volleybalschool Sourry
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Aalten maar hoopt snel r.,,oon-

ruimte te vinden in \iimege "

',2 Stefan Putman
24 jaar,2.00 m, 'ibero.
Beroep: Bestuurs Personee sdienst,

bemiddelaar. lVoonachtio in

Didam. Stefan heeft a s \\?ens en

een land te rvonen \.vaar ze oeen

winters ken nen.

Begeleidingsteam
Heren I
De begeleiding van Heren l
bestaat uit:

Coach/hoofdtrainer
Pim Raterink
Pim is aangesteld om zijn kennis

en motivatie op het team over te

brengen. Hij heeft de verantwoor-
de ijkheid over zijn assistent trai-
ner en de technische staf.

De eerste trainer is Bas Bloem.
Manager is Hemmie ten
Hoopen. En de fysiotherapeut is

Ron Willink. Spelers en begelei-
ding zullen zich inzetten om
terug te keren naar het hoogste
niveau.

NEFTT tr OJlrON
9 Marco Buiting
26 laar, I .95 meter, midaanvaller.
Sinds 1993 bij Orion. Begon bij
Zios en Halley. Hobbies: volleybal,
tennis, sport kijken. Muziek voor-
keur: rock/metal. Beroep: Export
manager bij een grafisch bedrijf in

Terborg. Doelstelling: Kampioen
worden en veel lol hebben met
volleybal.

1O Dirk Giesing
(Dino)

28 jaar,.l .98 m., midaanvaller.
Sinds 1 993 bij Orion. Begon op
10 jaar met volleybal en heeft van
.1980 tot 1993 bij SV Werth
gespeeld. Van beroep is hij tim-
merman/meubelmaker. Hobbies:
alles waar hij plezier aan beleeÍt.

ll f airo Hooi
20 jaar,2.00 m., midaanvaller.
Dit wordt het tweede faar bij
Orion. Jairo heeft gespeeld bij
Wivoc, Bovo en heren twee van

Orion. Hij studeert Beleidsweten-
schappen aan de KUN in

Niimegen. Woont nu nog in

30-01 Dinto - Orion

06-02 Orion - Bouwlijn Kangeroe

27 -02 Deloitte&Touche/Don-Orion

06-03 Orion - Hevo

1 3-03 Martinus - Orion

20-03 Orion - Bosadvocaten/Vrevok

27-03 Cito - Orion
I0-04 Orion - SSS

17-04 Orion - lmpact Sneek

24-04 Zaanstad - Orion

Warmehuizen

Doetinchem

Croningen

Doetinchem

Amstelveen

Doetinchem

Zeist

Doetinchem

Doetinchem

Zaandam

HEREN I
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1 Erik Veenstra
36 jaar, .1.91 

m., passer/loper/

libero. Begonnen bij Orion I978
tot 1 988, daarna 1 jaar Longa en

drie jaar BOVO. Vanaf 1 992 rol
heden weer bi1 Orion. Beroep:

projectleider. Hobbies: hardlopen.

2 leroen
Mollevanger

24 jaar, -1.83 m., spelverdeler.

Echte Orion sce er- '.'anaf 1994 in
heren 3, ln I 995 overstap naar

heren 2, 1997 '.'.eer heren 3 en

dit jaar \!e€: ne'€. 2. Beroep:

Beroepsn'i :a ' -iobbies: volley-

bal, fotoo.a'ie r' -itEaan.

3 Stefan van Zuijlen
25 jaar, i ,a' - c- :en- en mid-

aanvaller. Begc^'t- r de 3e divi-

sie VIOS Eefoe , aza'^,a naar 2e

divisie Orion Doer -c'em. Vorig
jaar promotiek asse e - ''lu weer

terug naar ie'e'2. Bt-oep:

industriee aLlo- r: ;:e 'der.

Hobbies: motcr-' ie r,

4 Eddo Hissink
29 laar,-1.87 m., r daan'.aller.

Begonnen bij Or o^ n heren 6, 4,

3 en nu heren 2.3e'oep:
Elektronica. Hobbies. a es \vat

met techniek heerl:e r.raken.

5 Fred Wellink
41 jaar, 1 .97 m., mrdaanva lerT'

passeriloper libero. Begonnen bij

Orion jeugd, heren l , '1 
iaar WC

Vught, 2 laar bil BOVO. Daarna

als trainer actief bij BOVO

Eredivisie, later heren I van

Orion. Nu weer speler heren 2

vorig jaar heren 3. Nationale

team '78-'85 (15'l interlands).

Beroep: Fystiotherapeut/Manage-

ment. Hobbies volleybal/tv-kijken.

6 Mar< Wichers
23 jaar, I .83 m., buitenaanvaller.
Vanaf I986 bii Orion, en vanaf

1995 uitkomend voor heren 2.

Studie HBOV. Hobbies: stappen

en sporten.

7 Ger Penning
36 jaar, 1 .98 m., buitenaanvaller.

Begon in 1972 mel volleybal.

ln 1978 en 1979 2e divisie DAK

Hoogezand. Maakt in 'l 985 over-

stap naar Orion heren 1 . ln 1992
houdt hii het voor gezien.

ln 1995 toch weer aan het volley-

ballen in heren 3 en vervolgens 2.

Beroep: Ad mi nistrateu r.

8 Gerard Wesselink
45 1aar, 1 .96 m., midaanvaller/

buitenspeler. 18 laar Eredivisie

ervaring en 3 jaar nationale team.

Beroep: leerkracht. Hobbies: tui-
nieren

9 Emiele te
Dorsthorst

32 iaar, 2.09 m., midaanvaller/

libero. Cespeeld bij Orion in

heren 2 (2e divisie) heren 1 (ere-

en eerste divisie) heren 3 (promo-

tie klassen en nu weer heren 2.

Beroep: Commerciele distributie
directeur. Hobbies: volleybal,

lezen, tv-kilken, wijn drinken en

verzamelen.

1O Paul Bloem
32 jaar, 1 .83 m., spelverdeler.

Begonnen bil Orion heren 2 en

heren 'l tot 1 988, daarna vertrok-

ken naar BOVO tot 1 992.

Terugkeer bij Orion heren 1 , daar-

na trainer heren 2 en 3.

1l f eroen van Ree
32 1aar, 

'l .86 m., passer/loper.

Begonnen op zijn 14e bij Longa.

Heeft daar zijn jeugd doorlopen
tot aan heren i . Overstap naar

Orion heren 2, daarna'l jaar in de

begeleiding met Pim heren 1 .

Toch weer spelen in heren 3 en

nu dan weer heren 2.

Beroep: personeelsadviseur.

Hobbies: sporten, reizen, film,
muziek en wijn.
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1 Marjo Giesen
24 iaar, 1.68 m., buitenaanval-
ster/libero. Starte haar volleybal-
cariere in 1983 bij Victoria Didam.
ln 1997 maakt ze de overstap
naar Orion. Beroep: radiodiagnos-
tisch laborante. Hobbies: lezen,

volleybal en winkelen.

2 Marlies Koenders
28 iaar, 1 .74 m., spelverdeelster.

ln 1978 bij Spiker begonnen,
waarna in 1986 overstap naar

EAW. ln 1991 naar Dynamo en

van 1996 tot heden bij Orion.
Beroep: (Chemisch) analyste.

Hobbies: lezen, bloemschikken,
knutselen en muziek.

3 Nathalie Reulink
15 jaar, 1 .85 m., midaanvalster.
Begint op 8 jarige leeftijd bil
Dynamo in Neede, maakt over-
stap naar Halley en nu het eerste
jaar bij Orion. Studeert 4 HAVO.

Hobbies: volleybal, winkelen, tv
kijken en uitgaan.

4 Cindy Bruggink
20 jaar, 1 .70 m., spelverdeelster.

Start in de jeugd bij Orion en is

dus een speelster uit eigen gele-
deren. Dit iaar pas in de 2e helft
beschikbaar vanwege studie.
Beroep: PABO (juf). Hobbies:
volleybal, leuke dingen doen met
vrienden, lezen en genieten.

5 Franca Rijksen
33 jaar, 1 .73 m., spelverdeelster.

Maakt haar volleybal start bil
Labyellov in Zevenaar, vanaÍ 1992
is ze actief bij Blok '71 en nu
dames 1. Beroep: Cymjuf.
Hobbies: verre reizen, wandelen
met rugzak (meeste mensen doen
dit met hun hondle), lezen en

diverse sporten.

6 Liset f ansen
17 jaar, 1.85 m., buitenaanvalster.
Begon haar loopbaan bij Orion in

1995 bij dames 4, daarna dames

2 en vorig jaar in het midden van

het seizoen al toegevoegd aan

dames l.

DAMES 1
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Liset studeert CIOS.

Hobbies: sport en spel.

7 lngrid Papen
24 jaar, 1.82 m., buitenaanvalster.

Start haar volleybalcariere bij

Longa derde divisie, waarna ze 5
jaar uitkwam in de eerste divisie.

Dit jaar ook voor het eerst in de
gelederen bij Orion. Beroep:

lerares op de basisschool.

Hobbies: uitgaan, lezen en

winkelen.

8 Mijs van
Eenennaam

17 jaar, 1.78 m., passer/loper.

Start op haar 8e jaar bij Setash,

op haar 14e jaar vertrekt ze naar

Gemini en dit jaar ook voor het

eerst in de Oíon gelderen te

bewonderen. Studeert CIOS.

Hobbies: tennis, uitgaan, skiën,

fietsen etc.

9 Herma
Zeevalkink

18 iaar, 1.82 m., middenaanval-

ster. Start op 8 larige leeftild bij

Blok en is vorig seizoen naar

Orion gekomen. Student HBOV.

Hobbies: mountainbiken, winke-

len en lezen.

'lO Brechtje
Wiggers

18 jaar, 1 .79 m., buitenaanvalster,

Speelt vanaf haar jeugd al bij

Orion. Kan ook op de middenpo-
sitie prima uit de voeten. Brechtje

is student SPW (HAVO-MBO).

Hobbies: volleyballen.

Trainer/coach
Theo Boekhorst
54 iaar, trainer. Beroep: gym-

leraar. ls zijn loopbaan als volley-

baller begonnen bij Labyelov

waarna hij als trainer bij diverse

clubs aktief was. Theo heeft zowel

dames als heren getraind en is

ook voor de bond nog zeer aktief.

Hobbies: volleyballen.

Trainer
Karel Mollevanger
51 iaar, trainer. Ook Karel

Mollevanger is een bekende bin-

nen het volleybal bij Orion. Hil

heeft zowel heren als dames

getraind. Een zeer aktíef man op

alle fronten voor onze volleybal-

club. Beroep: leraar. Hobbies: vol-
leyballen.

Managers
Theo Peperkamp
39 iaar, 1 80 meter, manager.

Beroep: Productieleider. Hobbies:

hardlopen, skieen, doe het zelver,

whiskey drinken, muziek luisteren

en volleybal. Komt vanuit de

voetbal- en badmintonwereld.
Starte in 1995 bii Orion dames 2

en nu voor het eerst in een duo-
schap bij dames 1 .

Rianne Dunnewold
40 iaar, 1 .75 meter, manager.

Beroep: afdelingshoofd van een

revalidatie afdeling. Rianne heeft

op management gebied veel

ervaring. Hobbies: volleyballen,

computers, muziek en geld uitge-
ven. Over haar volleybalverleden
praat ze niet graag, dat doen

anderen wel.

v
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L:
+ è l-,"J, '

ffi

t-l
,i

u?lrr
*\-§\'

E.

t-

r#
{l}

ffiffi
+."xer #f'-

ff
ï

'!
fï

MÀ!F-
a

*..
érrt
lt.
È'

tu



1 Ellen Giesen
21 jaar, 1.75 m., midspeelster.

Begon met volleybal in
Steenderen, daarna naar Orion.
Vorig jaar ook uitkomend in het

tweede damesteam van Orion.
Studeert in Nijmegen Pedago-

gische wetenschappen.
Hobbies: zwemmen, hardlopen,

tv-kijken, slapen en dansen.

2 Nicole Bent
16 iaar, 1 .74m., midspeelster.

Vanaf 10e begonnen bij Orion.
Mini's, meisjes C, meisies B en

vorig jaar dames 4. Ook dit jaar

voor het eerst toegevoegd aan

dames 2. Studie: HAVO 4.

3 Karolien Beliers
16 jaar, 1.70 m., buitenaanvalster.

Bij Wivoc begonnen en nu samen

met haar trainer de overstap
gemaakt naar Orion. Studie: 5

VWO. Hobbies: volleybal, uit-
gaan.

4 Cindy Rougoor
21 iaar, 1.75 m., buiten/libero.

Begonnen bij Huevo, daarna

Orion. Dit wordt het vijfde laar in

dames 2. Studeert af in Utrecht
HBO Sociaal juridische Dienst-
verlening. Hobbies: volleybal,

stappen, lezen, video/film kijken.

5 Selma Leeuwen-
stein

15 1aar, 1 .7 5 m., spelverdeelster.

Op 12 jarige ieeftild naar Longa

gegaan. Vorig jaar speelster van

Dynamo Apeldoorn waar ze erva-

ring heeft opgedaan in de ere-

divisie. Dit laar gekozen voor
dames 2. Studie: 4 V1,ryO.

Hobbies: volleybal, muziek

lu isteren.

6 Astrid Sutman
18 jaar, 1.73m., spelverdeelster.

Begonnen bi1 Victoria in Didam

en dit jaar voor het eerst bij

dames 2. Studie: HAVO.

Hobbies: voetbal en volleybal.

7 Karen Cnossen
19 jaar, 1.70 m., midspeelster.

Begonnen bij Orion. Van mini's

naar meisjes E, meisjes A, dames

2. Studeert gezondheidsweten-

schappen. Hobbies: volleybal en

stappen.

8 (arolien Giesen
'l 8 jaar, 1 .70 m., pass-loper/

libero. Begonnen in Steenderen
bij Wik, toen de overstap naar

Longa gemaakt. Vorig jaar nog

uitkomend in het eerste team en

nu een waardevolle kracht voor
dames 2. Studeert op de CALO.

9 EIlen Siebelink
17 1aar, 1.73 m., buitenaanvalster.

Begonnen bij Orion aspiranten,

vorig laar ook al uitkomend in

dames 2. Zit in 6 VWO.

Hobbies: volleyballen, uitgaan.

1O Hiske Wiggers
16 )aar, 1 .70 m., buitenaanval-

ster/libero. Begonnen bij de aspi-

ranten van Orion. Vorig jaar uitko-
mend in dames 4. Zitin HAVO 5.

Hobbies: volleyballen, uitgaan.

11 Petra Wellink
32 laar, 1 .78 m., alg. begeleidster.

Vanaf 8-jarige leeftijd actief volley-

balster bij Orion. Vorig jaar speel-

ster/coach dames 2. Beroep:

order coördinator bij een reclanre-

bureau. Hobbies: volleybal, lezen,

dansen en muziek luisteren.

Trainer
Paul Langenakker
37 jaar, 1.83 m., trainer.

Begonnen als volleyballer bil

Vredestein, Anecitia (Enschede),

Wivoc. Als trainer bij Wivoc,

leugd, heren 2 en 1, dames 1 en

bij Halley heren 1. Nu dames 2.

Beroep: Technisch rechercheur.

Manager
Martin Slotboom
40 jaar, 1.83 m., manager.

Als volleyballer actief bil Blauw-

wit. Nu manager dames 2.

Beroep: technisch adviseur.

Hobbies: volleybal, tv-kijken, de

Craafschap.
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een HR-ketel van Nefit?

Ontdek 't op de gratis videol Bel 0800 - 0786,

Twee van de drie eigenhuisbezitters die een HR-ketel

, kiezen voor Nefit. Dat doen ze

niet voor niets. Dus u\M cv-ketel aan vervanging toe, denkt u aan

Hoog Rendement en neemt u liever het voor het

bel dan 0800 - 0786. U ontvangt dan een informatieve video over de

zuinige, en betrouwbare Nefit Ecomline HR-ketels.

I
natuurh;kaanschallen

is

onzekere,zekere

comfortabele

NEFIT 6f,

Wa arom ki ezen

2 van de 5 huiseigenaren voor

Niet voor niets de meest verkochte HR-ketel.

ffi


