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Samen in de eredivisie
Mljn lnleldlng ln de teampresentatie van het vorlge selzoen
droeg als kop "§amen naar de eredlvlsle". Dit selzoen zet lk er
boven "Samen In de eredlvlsle", want de vorlg jaar gekoesterde
ambltles zljn gehonoreerd. Het eerste mannenteam van Neflt
Orlon is weer terug op het hoogste nlveau.

Volleyballen op het hoogste

niveau betekent wel extra investe-

ringen voor bestuur, spelers,

management en niet te vergeten

de vele vrijwilligers en vrijwillig-
sters binnen de vereniging. Die

extra investeringen moeten een

positieve uitwerking hebben over

de gehele vereniging. Het is

daarom fijn uit allerlei reacties te

merken dat een enthousiast,

breder draagvlak ontstaat.

Het nieuwe seizoen is zowel in de

heren-, damesliln als bij de jeugd

het nodige veranderd. Andere

gezichten in de verschillende

teams (spelers, speelsters, trainers

en begeleiding) maken hun op-

wachting. Na het succes van de

heren komen vanuit het eerste

damesteam geluiden om in ver-
nieuwde samenstelling een frisse

start te maken met de bedoeling

in de eerste divisie menig tegen-

siander verrassend te pareren.

Sporthal Rozengaarde is na goed

overleg met het gemeentebestuur

op een aantal punten aangepast.
Wedstrijden worden gespeeld op
een betere ondergrond en ook

voor het publiek en sponsoren
zijn faciliteiten gecreëerd. Dit alles

om in een juiste sfeer prestaties te
kunnen leveren.

Want iedereen in de gemeente

Doetinchem is trots dat inmiddels

twee verenigingen (De Craafschap

en Nefit Orion) in de eredivisie

uitkomen. De Craafschap houdt
het alweer enkele seizoenen op
het hoogste niveau uit. Voor Nefit
Orion is het te hopen dat met
inzet van velen het hoogste 

:

niveau eveneens voor de langere

termijn haalbaar blijft.

Namens het bestuur wens ik iede-

reen in en buiten het speelveld

veel speelplezier en mooie resul-

taten toe in de gezellige ambi-

ance van sporhal Rozengaarde. lk

hoop dat deze "Teampresentatie"

daarbij een aardige inspiratie mag

ziin.

Somenstelling bestuur
Voorzltter
Koos Kuiper 031 4-340339
Secretarls
Wim Boonekamp 0j 1 6-24 7 7 5 9

Flnanclële admlnlstratle
Tappen en Lindenschot

Herenllin
George de Jong 0314-325453
Damesllfn
Lou Fokkinga 0i1 4-i45075

feugdllfn
Bert Snippe 0il 4-344649
Recreanten
Marijke Menzo 031 4-3261 84

Contoctpersonen
PR-commlssle
René Wiggers 0 3 I 4-3 3 229 2

Scheldrechtercommlssle
Ab Been 0314-334832
Wedstrlf dsecretarlaat
Wim Boonekamp 03 I 6-247 759

Ledenadmlnlstratle
Ruud Hofland 031 4-333209
Elndredactle O.E

Jac. Verhagen 031 4-364029

Monogers
Heren 1

Roel Vennik 031 3-651 457
Dames 1

Jan-Willem Wenting

026-370461 1

Heren 2
Paul Bloem 0314-i82520
Dames 2
Franca Rijksen 031 3-484923
Dames 3
Hans Oolbekking 0314-33371 2

Tot zlens In Rozengaarde, de Neflt Orlon-arena!

Met vriendelijke groeten,

Koos Kuiper

Voorzitter Nefit Orion

Volleybolvereniging Nefit Orion
Postbus 492
7000 AL Doetinchem
Tel. 0316-247759
Fax 031 6-249415
E-mail. wim boonekamp@worldonline.nl
lnschrijfnr. Kamer van Koophandel

Centraal Gelderland V.40119825www. nefit-orion.com



Met de sponsoring zit het wel snor!
Wle ln Deventer over de Al rlfdt, zlet daar boven de andere
bedrllfspanden ult de welbekende gestlleerde vlam en de naam
Neflt Buderus, tot voor kort Neflt Fasto. Dlt ls het Kennls-
centrum van de Europees marktlèlder ln cv-ketels met Hoog
Rendement. Van de drle Nederlandse eigenhulsbezltters dle een

HR-ketel aanschaffen, klezen er twee voor Neflt. Geen reden om
op de lauweren te rusten: Neflt gaat voor 3 - O, net als
Neflt Orlon.

Om te beginnen enige warme ' zouden verdwijnen en dat er een

wapenfeiten. ln 1981 bracht Nefit Europese markt voor cv-ketels zou

de eerste commercieel succesvolle ontstaan. En dat als gevolg daar-

HR-ketel op de markt. Zeven jaar van alleen grote bedrijven de

later de eerste HR combi-ketel mogelijkheid hebben om te over-

met ingebouwde boiler. ln 1995 leven. Zelf groot worden is uiter-

werd het eigen, veertien jaar oude mate moeilijk, zo niet onmogelijk.

rendementsrecord gebroken met Je hebt te maken met een geset-

de Nefit Ecomline HR-ketel. En nu telde markt. Je kunt alleen aan

wordt in het Kenniscentrum ge- een groot dis-

werkt aan de volgende sprong tributienetwerk
vooruit: de Nefit gaswarmte- komen door
pomp. overnames of

samenwer-

king."

Kennls en
kunde
De samen-

werking is zeer

lucratief
gebleken voor
beide partijen.

Hendrik: "Als

onderdeel van

een groot
concern kunnen we meer kennis

en kunde dan ooit inzetten voor
research, productontwikkeling,
kwaliteitsbewaking, enzovoort.

We hebben de middelen om een

groot aantal mensen vrij te maken

om aan één onderwerp te
werken, bijvoorbeeld aan de

warmtepomp. Er zijn in Europa

een tiental grote bedrijven op cv-

gebied en de veruvachting is dat
het er over een paar jaar nog vijf

of zeven zullen zijn. Buderus

hoort absoluut bij de concerns die

nog overblijven. Dat betekent dat

Hoe komt het dat een Nederlands

bedrijf in Europa de toon aangeeft

op het gebied van veruuarmings-

technologie? Theo Hendriks: "Dat
is wel te verklaren. We hebben in
Nederland een eigen gasvoorraad

en we wonen dicht op elkaar,

daardoor hadden snel veel huizen

een gasaansluiting. Er was hier

dus al vroeg een markt die inves-

teringen in geavanceerde ver-

warmingstechnologie rechWaar-

digt. En als je het dan goed doet
krijg je een technologische

voorsprong."

Samenwerklng
Door die voorsprong liet het
Duitse verwarmingsconcern

Buderus haar oog vallen op Nefit.

Sinds 1 996 is Nefit 100o/o dochter
en die relatie komt sinds 1 okto-
ber 2000 ook terug in de naam.

Waarom werd gekozen voor over-

name? Theo Hendrils: "De samen-

werking met Buderus dateert van

begin jaren negentig. Toen was

duidelijk dat de handelsgrenzen

Nefit een van de merken is die

zullen blijven bestaan op de

Nederlandse markt."

Shlrts
Dus het volleybalpubliek moet
nog een hele tijd tegen juichende

mensen in Nefit-shirts aankijken?

Theo Hendrik: "Als het aan ons

ligt graag. Bij Nefit weten we

hoeveel inzet en energie het kost

om voortdurend op topniveau te
blijven en hoeveelvoldoening het
geeft als dat lukt. Dat gunnen we
Orion van harte. Bovendien:

Orion heeft dit jaar nogal wat
overwinningen behaald en dan

komt ónze naam in de krant.

Op de sportpagina nog wel."

Hendriks met Remkes op BouwRAl bij 'zilveren' goswarmtepomp,
met coption.

Neflt houdt Nederland warm,
ook ln de toekomst
Tijdens de BouwMl 2000 presen-

teerde Theo Hendriks, algemeen

directeur van Nefit Buderus, het
prototype van de Nefit gaswarm-

tepomp aan de Staatssecretaris

van VROM, lan Remkes.

De gaswarmtepomp is super-

zuinig met fossiele brandstof: als

je 3 kW gas in de brander stopt,
komt er 4 kW uit voor cv en warm
water. Ter vergelijking: om uit
een Hoog Rendement cv-ketel

4 kW aan nuttige warmte te

vervolg zie pagino 5



Nefit Orion heren 1

"Een plaats bii de eerste zeven"
Een plaats bif de eerste zeven en van de play-offs maken we een
feest.' aldus tralner/coach fac van Gompel. 'ln Nederland ls een
top vllf en wlj zltten daaronder. PIet Zoomers/Dynamo en
Geové RZG/Yrevok steken erboven uit. Daaronder zitten Omni-
world/AMVf, Cadenz.Nesselande en AIcom/Capelle.
Dus dle zevende plaats ls haalbaar.'

Van Compel heeft het roer over-
genomen van Pim Raterink.

Raterink bracht Nefit Orion in de

SNS-league. Aan Van Compel nu

de taak om te zorgen dat Nefit
Orion uitgroeit tot een vaste

waarde in de eredivisie. 'Wij

moeten ons dit seizoen als

promovendus bescheiden opstel-

len.

Het zal bij ons vooral moeten

gaan om wilskracht en het col-

lectief. Dat staat centraal. Elke

week weer een maximale presta-

tie. Als we dat niet doen, redden

we het niet. Maar deze groep wil
graag en is trots om voor Nefit
Orion te spelen en in de SNS-

league uit te komen.'

Handhaven
De doelstelling van Nefit Orion is

handhaven en daarna uitgroeien
tot titelkandidaat in de SNS-

league en Europees volleybal. Jac

van Gompel is er duidelijk over:

'Voor de club is Europees volley-

bal een doelstelling. Voor mezelf

is het een eis. ln het derde
jaar moeten we dat halen!'

Koes-koes
En om de gretigheid van de

spelers nog eens te

benadrukken komt Van

Compel met het volgende

voorbeeld. 'De spelers

kwamen zelf met een

nieuwe yell.

Dat vond ik bijzonder
positief. Meestal moet de

trainer het initiatief nemen.

Maar ze hadden er goed

over nagedacht en er zit
zelfs een gedegen filosofie

achter.

Onze yell is 'koes-koes'. Dat is een

buideldiertje dat voornamelifk in
Australië leeft. En wordt zo'n dier

in het nauw gedreven dan bijt het
van zich af. Deze koes-koes moet
dit seizoen waken over onze
prestaties.'

Joc von Compel

halen, moet je er iets méér dan

4 kW in stoppen. Bij de gaswarm-

tepomp geldt dus: vier halen, drie

betalen. Dat is mogelifk doordat
hij warmte onttrekt aan de

buitenlucht, de ventilatielucht of
het grondwater.
Het principe is vergelijkbaar met
dat van een koelkast die je met de

deur open uit het raam hangt.

Hij maakt het buiten kouder en

binnen kun je je handen warmen

aan het rooster aan de achter-

kant. Nog beter kun je een warm-
tepomp vergelijken met een

absorptiekoelkast, zoals in hotel-

kamers. ln tegenstelling tot een

normale compressorkoelkast

werkt deze namelijk volkomen
geruisloos.

Het duurt nog een tijdje voor de

gaswarmtepomp op de markt
komt. Dus mocht uw cv-ketel aan

vervanging toe zijn, dan is uw
beste optie vooralsnog een Nefit
EcomLine Excellent HR-ketel. Een

gratis video over Nefit HR-ketels

kunt u ophalen bij een Nefit
dealer of aanvragen via 0800-0786.



Topvolleybal in
Doetinchem
en regio Achterhoek
Neflt Orlon ls terug ln de eredlvlsle. Dat gebeurde zaterdag-
avond 13 mel In sporthal De Stoep te §lledrecht na de ultelnde-
llfke wlnst om het algehele kamploenschap van de eerste dlvlsle.
In sporthal Rozengaarde werd na een thrlller op 6 mel nog met
2-3 van Slledrecht Sport yerloren, maar ln Dordrecht werden de
volleybalzaken alsnog rechtgetrokken met een afgetekende
zege (O-3). Hlerdoor ls Neflt Orlon na acht selzoenen terug op
het hoogste nlveau.

Historie
De twee Doetinchemse vereni-

gingen Phoenix'68 en D.V.C.

fuseerden in 1969.
Orion heeft met sponsoren de

volgende nomen gehad: Quick-
O rion, U bbi n k-O rion, M epol -O rion,

Normis-Orion en Nefit Orion.

ln 1977 werd binnen het bestuur
van Nefit Orion het besluit ge-
nomen opnieuw te streven naar

topvolleybal in Doetinchem.
Er kwam een beleidsplan voor
eredivisie- en Europees volleybal
in Doetinchem en de regio Ach-

terhoek. Binnen vier jaar moest
promotie een feit zijn. Dat lukte
eerder dan gepland.

Het beleidsplan 1997-2001 is

inmiddels vervangen door een

nieuw geschreven plan voor de
periode 2000-2005. Hierin zijn
uitgangspunten opgenomen die
moeten zorgen voor meer jaren

topvolleybal in Doetinchem en de

regio Achterhoek. Ook wordt in
het beleidsplan o.m. de haalbaar-

heid onderzocht van een top-
sporthal onder de projectnaam

"Topsport Arena Achterhoek"

De eerste doelstelling is eredivisie-
volleybal. De volgende stap is

doorstoten naar de Nederlandse

top. Daarnaast blijft het streven

bínnen drie jaar Europees volley-
bal te spelen

Om dit te realiseren werd de

selectie behoorl ijk versterkt.

Slechts vier spelers die het promo-
tiefeest meemaakten (Arth u r

Vennik, Erik Hermsen, Bas Molle-

vanger en Richard Rademaker)

zijn er ook het nieuwe seizoen bij.
Zeven nieuwelingen completeren
de selectie die met nieuwe
trainer-coach Jac van Compel
(o.m. actief bij Bonduelle/r'VC en

Piet Zoomers/Dynamo) de strijd
in de eredivisie aangaan.

Naast het versterken van de selec-

tie werd sporthal Rozengaarde

aangepast voor het spelen van
topvolleybal. Voor elke thuis-
wedstrijd wordt een speciale

wedstrijdvloer neergelegd. Een

deelvan de tribune is gesloopt
om sponsoren beter te ont-
vangen. Dit is slechts het begin.
De mogelijk toekomstige top-
sporthal moet optimale faciliteiten
bieden voor sporters en publiek
met ondermeer speciale verlich-
ting rondom het speelveld,

tribunes rondom het hele speel-

veld en een waardige ontvangst-
ruimte bij de entree.
Nefit Orion, zaterdagavond,

19.30 uur, sporthal Rozengaarde

moet een feest worden om te ko-

men kijken. Door velen binnen de

vereniging wordt hard gewerkt
een entourage te scheppen die
aan de genoemde doelen vol-
doet.

73-74 rioen 1 e divisie

74-75 H (ampioen 3e divisie

75-76 H iampioen 2e divisie.

76-77 H kmpioen I e divisie.

D iC ll Vasas lzo (h) 1 -3, 0-3.

D lekerfinale. Verloren.

77-78 HoÍdrponror Qulck
D :C ll Vasas lzo (h) 1-3,0-3.

D 2e eredivisie

78-79 H BekeMinnaaÍ. 3-0 PVC/BIokkeer

79-E0 H EC ll Panini Modena (it) 2-3, 0-3.

30-81 D Bekeíinale. Verloren van DVC uit Dokkum.

H Bekeíinale. Verloren van WC Vuqht.

Hoofdsponsor Ubblnk
EC lll WListenÍot (ooÍ) 3-0, 3-0.
Finale: USC Mrinster (brd) 0-3

Lyons/Ancona (it) 2-3
V.Houten (nl) 3-2
Derde plaatr.

H EC ll Steaua Boekarest (r )2-3, 0-3.

3 mei
32

H 2e plaats eredivisie achter Starlift. Laatste
wedstriid voor 3000 toesch. in Doetinchem
verloren van Starlift met 2-3. En dat na 2-1 !

Kamp. gemist op I 5et.

82-83 H EC lll Olympiakos Piraeus (9r) 3-2, 3-2
Edilcuoghi Sassuolo (it) 3-0, 0-3

Finale:Arago de Sete (fr) 3-0
AS Grenoble (Ír) 3-2
Panini Modena (it) 1 -3
Tweede plaatJ

83-84 D (ampioen en bekeryinnaar

34-85 r Hersrnqor (oen) J- t, J-0
Rode Ster Praag (tij) 2-3, l-3

H BekerÍinale. Verloren.

Jacqueline Schimmel en Pim Raterink spelen
1 00-ste interland.

l{oofdJponror MGp.l
EC lll Pallavolo Nelsen (it) 0-3, 2-3

Bekerfinale: verloren. 1 -3 tegen Sneek.

86-87 EC lll Vallentuna (ee) 3-2, 3-0
Pallavolo Nelsen (it) 0-3,0-3.

87-88 Deqradatie. Na 1 4 seizoenen eredivisie.

H EC lll Laussanne (ei) 3-0, 3-0
Montpellier (fr) 3-1, 0-3.

E9-9( Hoofdsponror Nomls
Lrurrgu )À )-u, )- |

Grenoble (fr) 3-0, 0-3

H 2e eredivisie

H Sekerfinale, Verloren van Rentokil met 3-l

90-91 H :C lll Slavia (tij) 3-1, 0-3

D ferugg€trokken uit 1e divisie.

',1aar 2e divisie.

1-92 H )egradatie. Na 1 5 seizoenen eredivisie.

Hofdsponror l{cmcrr

lloofdrponior NGflt
,v-uu



Com petitieprog ram ma's 2OOO-2OO

§NS.League heren
20 oktober
28 oktobe
04 november

11 november
.l 
8 november

25 november

02 december

i 0 december

16 december

1 3 januari

20 januari

27 januari

03 februari

1 0 februari

1 7 februari

24 Íebruari
03 maart

11 maart

Aanvang thuiswedstrijden: I 9.30 uur in sporthal Rozengaarde
(m.u.v. van I1 maart, 14.30 uur)

E
1

Cadenz. Nessela nde

Alcom/Capelle

Nefit Orion

Ceové RZClVrevok

Nefit Orion

Control Techniques/Eksp

Nefit Orion

Omniworld/AMVI
Nefit Orion

Nefit Orion

Lycurgus

Nefit Orion
vc Zwolle

Nefit Orion

ECOstyle/S-Assen

Nefit Orion

Piet Zoomers/D
Nefit Orion

- Nefit Orion
- Nefit Orion
- Lycurgus

- Nefit Orion
- vc Zwolle

- Nefit Orion
- ECOstyle/S-Assen

- Nefit Orion
- Piet Zoomers/D
- AlcomiCapelle
- Nefit Orion
- Ceové RZClVrevok
- Nefit Orion
- Control Techniques/Eksp
- Nefit Orion
- Omniworld/AMVJ

- Nefit Orion
- Cadenz.Nesselande

1e divisie B dames
30 september

07 oktober
.14 

oktober
28 oktober
04 november
'I 1 november
18 november
25 november

09 december

1 6 december

1 3 januari

20 januari

27 januari

03 februari

1 0 februari

1 7 februari

10 maart

17 maart
24 maarï
3.1 maart

07 april

21 april

Pex/HHC

Nefit Orion

Nuvoc

Nefit Orion

Somas/Activia

Nefit Orion

Barneveld Schevers/Vrevok
Nefit Orion

Vanilla VC 2

NeÍit Orion

Nefit Orion

Sarto/Pellikaan

Nefit Orion

Switch '8l
Nefit Orion

Set - Up'65
Nefit Orion

Data Ceneral/VCN

Nefit Orion

Ceevers/VCL

Setash

Nefit Orion

- Nefit Orion
- Sarto/Pellikaan
- Nefit Orion
- Switch '87

- Nefit Orion
- Set - Up'65
- Nefit Orion
- Data Ceneral/VCN
- Nefit Orion
- Ceevers/VCL

- Setash

- Nefit Orion
- Nuvoc
- Nefit Orion
- Somas/Activia
- Nefit Orion
- Barneveld Scheversly'revok

- Nefit Orion
- Vanilla VC 2
- Nefit Orion
- Nefit Orion
- Pex/HHC
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Somas/Activia - §int Anthonis
Switch'87 - Millingen aid
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Data General-VCN - Zwenhuizen
Bamevdd Schevers/Vrenrok - Nieuwegein



Nr. 1 HENK HANSMA
34 JAAR 1,82 M

SPELVERDELER

OMNIWORLD/AMVJ ALMERE

OPLEI DINCSCOÖRDI NATOR

Nr.3 PIETER van der SLUIS

21 JAAR 1,95 M

DIAGONAAL

BADERIE SLAA/DYNAMO NEEDE

STUDENT BOUWKUNDE

Nr.4 AGE BAANSTRA
25 JAAR 2,01 M

MIDDEN

APPEAL/SSS BARNEVELD

FINANCIEEL ADVISEUR

Nr.S MARKUS RICHTER
28 JAAR 1,90 M

PASSER-LOPER

NEFIT ORION

STUDENT SOFTWARE ENCINEER

Nr.6 ROLAND RADEMAKER
18 IAAR 1 ,92 M

SPELVERDELER

APPEAL/SSS BARNEVELD

STUDENT HEAO

S3TD.SPONSOR S3TD-SPONSOR TOPSPONSOR STERSPONSOR

Rob van Zoone-
TEAM.ARTS

Rinze Reinberge'
VERZORGER

Roel Vennik
MANAGER

Ron Peter Willinl
FYSIOTHERAPEIIT
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boco keukens

Zutphen

ffi
HEILBRON

ASSURANTIËN -à
GAVAR B.V.

fDDozoN

TOPSPONSOR
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lac van
Compel
IE TRAINER

Jan Ernst

Doetinchem
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NR. 7 ROBERT HOTLEWAND
27 IAAR 2,05 M

MIDDEN

VC ZWOLLE ZWOLLE

STUDENT CIVIELE TECHNIEK

Nr. 8 BAS MOTLEVANGER
24 JMR 1,85 M

LIBERO

NEFIT ORION

STUDENT B EN O/POLITICOLOCIE

NT. 9 RICHARD RADEMAKER
1 8 JAAR 1,92 M

PASSER.LOPER

NEFIT ORION

STUDENT BESTUURSKUNDE

Nr. 11 ROGER BEUMER
21 JAAR 1,97 M

DIAGONAAL

APPEALi SSS BARNEVELD

STUDENT HTS

Nr. 12 ERIK HERMSEN
28 JAAR 1,97 M

PASSER-LOPER

NEFIT ORION

LERMR NATUURKUNDE

TOPSPONSOR KLEDINCSPONSOR TOPSPONSOR LEAGUESPONSOR

ffi§ ryw§ &,

ISOR§
HOOFDSPONSOR

Nr. 14 ARTHUR VENNIK
31 .lMR 1,92M
PASSER.LOPER

NEFIT ORION

MANUEEL THERAPEUT

NEFrrfll ubbink
Doesburg

í?lplonoÍorm
proisclontwikkeling

StSbank
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Nefit Orion heren 2
Wii gaan weer voor de
bovenste plaatsen
Het tweede herenteam van Nefit Orlon denkt het nleuwe
seizoen opnieuw hoge ogen te goolen in de derde divlsle.
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Emile te Dorsthorst

Competitieprogramma
Seizoen 2OOO-2OO1

1e helft
30 sept. 14.00

Set-Up '65 2-Nefit Orion 2
7 okt. 1 ó.30

Nefit Orion 2- SNS/Havoc 2

14okt. 16.15
Rivo-Rijssen 1-Nefit Orion 2

28 okt. .l 
6.30

Nefit Orion 2- Multimate/
DeVoKo 1

4 nov. 1 6.00
Time Out'75 I -Nefit Orion 2

I 
.l nov. 1 6.30

Nefit Orion 2-SNS/Savico 1

18 nov. 16.30

Harambee 1-Nefit Orion
25 nov. 1 6.30

Nefit Orion 2-Sans/Flash 1

9 dec. 17.1 5

Víctoria 1-Nefit Orion 2

16 dec. 16.30

Nefit Orion-Vrivo l
1 3 jan. 16.30

Nefit Orion-Bovo 2

De selectie kent ten opzichte van
vorig seizoen weinig mutaties.

"Cood old"Cer Penning is gestopt
na een indrukwekkende Orion-
carrière. Zijn plaats wordt inge-
nomen door Remco Hoornweg
(ios, Eefde), nu de jongste bin-
nen het ervaren Nefit Orion-stel.
Emile te Dorsthorst keert na een
langdurige blessureperiode terug.
Emile was het afgelopen seizoen
nauwelijks inzetbaar, maar hoopt

Teamsponsor:

dit seizoen voor het nodige ge-
weld op de midpositie te zorgen.
Het afgelopen seizoen werd uit-
eindelijk beslag gelegd op de
tweede plaats. Cezien de goede
voorbereiding met o.m. wedstrij-
den tegen BVC/Barchem en

Longa '59, Lichtenvoorde moet
een klassering bij de top drie
zeker weer tot de mogelijkheden
horen.

Nr Naam
1 . Erik Veenstra

2. Stefan van Zuijlen
3. Stefan Brocken

4. Fred Wellink
5. Jaap Bakker

7. Marco Buiting
8. Cerard Wesselink

9. Emile te Dorsthorst
1 1. Paul Bloem

12. Remco Hoornweg

teeftijd
38
)7

28

43

33

27

47

33

14

L1

Lengte
't.91 m
.r 

,91 m

1,88 m
1,97 m
'1,83 m

1,95 m
1,96 m
2,09 m
1,83 m
1,97 m

Porltle
diagonaal

diagonaal

spelverdeler

buiten
libero

mid
mid
mid
spelverdeler

buiten
Tralners: Gerard Wessellnk, Fred Wellink en paul Btoem
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Nefit Orion dames 1

"Een positie in de middenmoot"
Een plaats ln de mlddenmoot in de eerste divlsle is het streven van Marlnus Wouterse en Karel
Mollenvanger, dle het nleuwe selzoen het technlsch beleld ln handen hebben.

Wouterse neemt de taak van Theo
Boekhorst over en moet samen

met Karel Mollevanger vijf nieuwe
speelsters inpassen. Vandaar een

eerste voorzichtige prognose
maar het duo vindt de huidige
samenstelling zo talentvol dat
misschien toch meegestreden kan

worden om promotie.

Bij de spelverdeling zal na het
vertrek van routinier Marlies

Koenders de dienst uit gemaakt
worden tussen de 1 7-jarige
Chantal Willemsen en de terug-
gekeerde Stofke Striekwold.
Chantal viel het afgelopen seizoen

al regelmatig in, Stofke keerde

terug van Switch (Millingen).
Over vier midspeelsters kunnen
Wouterse/Mollenvanger beschik-

ken. Marleen Euursma en Mirjam
Boel waren het afgelopen seizoen

al actief. De twee nieuwelingen
Tjitske Punt (Switch '87) en lnge
Strifbosch (Cemini, Elst) comple-
teren het eerder genoemde duo,
nadat Nathalie Reuling (Longa

'59) en Herma Zeevalkink
(tweede team) vertrokken.

Nieuwelingen
Voor de buitenkant staan drie
"nieuwelingen" te dringen. Marit
Dijkman liet afgelopen seizoen al

nog geen libero.

Goede libero's zijn
echter dun gezaaid

en deze blijft op
het verlanglijstje

staan van de

technische staí die
het nieuwe seizoen

Jan-Willem
Wenting (alweer

een nieuweling) als

manager naast zich
heeft staan.

zien hoe slim, hard en meedogen-
loos de Schalkhaarse kan aanval-

len. Marieke Milder (tweede

team) speelde en trainde vorig
seizoen ook al mee met het eer-

ste. Zij hoopt zich te ontpoppen
tot een zeer gevreesde aanvalster.

De twee nieuwe speelsters

Natasja Tiemesen (Switch '87) en

Daniëlle Coorman (Longa '59)
zullen laten zien dat zij uit zijn op
een vaste basisplaats.

Llbero
De selectie kent na het vertrek
van Marjo Ciesen op dit moment

Teamsponsors:
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Nr. Naam
.l . Chantal Willemsen
2. Stofke Striekwold

3. Daniëlle Coorman
4. Marrit Dijkman
5. Mir.jam Boel

6. lnge Strijbosch

7. Natas,a Tiemessen

8. Tjitske Punter

9. Marieke Milder
10. Marleen Duursma

teeftljd Lengte
17 jaar 1 .81

23 jaar 1 .7 5

19 jaar 1.82
l8jaar 'l .75

22 iaar 1.90

19 jaar 1.80

22jaar 1.80

i8jaar 1.84

16jaar 1.80

24 jaar 1.85

Vorige club
Halley

Switch '87
Longa '59
Dynamo

DASH

Cemini
Switch '87
Switch '87
Nefit Orion 2
Sparta

Posltle
spelverdeelster

spelverdeelster

mid
passer/loper

mid
mid
passer/loper

mid
passer/loper

passer/loper



Nefit Orion dames 2
Tweede team start nieuwe selectie met mix

Dit seizoen start Nefit Orion 2

opnieuw met een mix van zeer
jeugdige en iets oudere speel-
sters. Ten opzichte van het vorige
seizoen staat er een andere trai-
ner-coach voor de groep en zijn
twee speelsters van dames vijf
(anneke Wesselink en Suzan

Wieggers) overgekomen. Naast
het handhaven in de derde divisie
is het opleiden van jeugdig talent
de hoofddoelstelling. De afgelo-
pen oefencampagne kende twee
verschillende gezichten. Cecon-
centreerd, goed serverend en
passend werd menig tegenstan-
der eronder gehouden. Daarnaast

waren er momenten van gemak-
zucht, slordig en onrustig spel.
Gestreefd wordt dat het eerste
gezicht het daadwerkelijke
gezicht van Nefit Orion 2 wordt.

Teamsponsors:
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Dames 2
3e Divisie Regio Oost (1 e helft competitie)

3e Divisie dames
Nr. Naam
1. Franca Rijksen

2. Debbie Slotboom

3. Janneke Wesselink

4. Cindy Bruggink
5. Suzan Wieggers

6. Liset Jansen

7. Simone Milder
8. Herma Zeevalkink
9. Susan Rexwinkel

1 0. Sanne Keizer

Trainer/coach Giel lansen

teeftijd
34

15

15

22

21

19

20

20

27

15

Lengte
1.75

1.70

1.75

1.70

1.85

1.85

1.75

1.82

1.85

1 .79

Positie
spelverdeelster

mid

buiten
spelverdeelster

mid

buiten/mid
buiten

mid

buiten/mid
buiten

27 sepl.

7 okt.
I 4 okt.

28 okt.

4 nov.

1 I nov.

1 8 nov.

25 nov.

9 dec.

1 6 dec.

I 3 jan.

1 9.30 uur
14.30 uur
I 6.30 uur
.l 
4.30 uur

15.00 uur
.l4.30 

uur

15.00 uur
14.30 uur
'I 6.'l 5 uur

14.30 uur
14.30 uur

Nefit Orion 3

Nefit Orion 2
Arke/Pollux 1

Nefit Orion 2

SNS/Savico 1

Nefit Orion 2

Boemerang 1

Nefit Orion 2
Sparta 1

Nefit Orion 2

Nefit Orion 2

Nefit Orion 2
Halley 1

Nefit Orion 2

Multimate/DeVoKo 1

Nefit Orion 2
Wevo'70 1

Nefit Oríon 2

Wevoc 1

Nefit Orion 2

Tornado 1

Flevoll 1
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Nefit Orion dames 3
Gezellig handhaven in de derde divisie
Dames 3 - na jaren promotieklasse terug in de derde divisie- handhaafde zich afgelopen seizoen "met gemak".

Toch eiste het uitzonderlijk hoge niveau voor ieugdige oudjes zijn tol en werd om uiteenlopende redenen afscheid

genomen van de 40- ers Dirja la Gro, lna Cerrits, Loekie de Jong, Margot Heijink en de nog jeugdige Marianne

Bloem.

Het vertrek van vijf speelsters ver-

oorzaakte een noodzakelijke

verjonging. Cindy Rougoor,

Vanessa Radstake, Petra Harbers

en Rolien Veenstra zijn de nieuwe
gezichten binnen het team.

Ondanks deze supergemotiveerde

versterking blijft het motto:
Gezellig handhaven in de derde

divisie! Steun en toeverlaat Hans

Oolbekkink, die door het bestude-

ren van moderne volleybal-

literatuur zijn volleybalgeest
verruimde, zal ook dit jaar de

leiding in handen hebben om
samen met het team en

teamsponsor Thermic Line Design

nieuwe successen te oogsten.
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Dames 3
3e Divisie Regio Oost (le helft competitie)
27 sept

5 okt.

14 okt.

26 okt.
4 nov.

9 nov.

1 8 nov.

23 nov.

9 dec.

1 4 dec.

13 lan.

.l 
9.30 uur

20.30 uur

I7.00 uur

20.30 uur

13.00 uur

20.30 uur

1 6.30 uur

20.30 uur

14.15 uur

20.30 uur

15.00 uur

Nefit Orion 2

Flevoll 1

Nefit Orion 3

Arke/Pollux2

Nefit Orion 3

SNS/Savico 1

Nefit Orion 3

Boemerang 1

Nefit Orion 3

Sparta 1

Nefit Orion 3

Nefit Orion 3

Nefit Orion 3

Halley 1

Nefit Orion3

Multimate/DeVoKo 1

Nefit Orion 3

Wevo'70
Nefit Orion3

Wevoc 1

Nefit Orion 3

Tornado 'l

Nr. Naam
1. Petra Snijder

2. Vanessa Radstake

3. Merel van Wijnen

4. laqueline Raterink

5. Petra Harbers

6. Rolien Veenstra

7. Aukje Vollema

8. Cindy Rougoor

9. Riemkje Nilholt
10. Hanneke Bloem-..

Leeftijd
36

23

30

39

23

36

40

23

38

40

Lengte
1 .78

1 .70

1.74

1 .78
.l 

.80

1.76

1 .74

1.75

1.75

1.75

Positie
mid

spelverdeelster

mid

spelverdeelster

buiten
buiten
buiten
buiten
mid
spelverdeelster

Trainer/coach Hims Oolbekkink
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TWee Van de df ie eigenhuisbezirrers die een HR ketel aanschaffèn, kiezen

voor een HR-ketel van Nefit.Wilt u rveter-r lvaalom? Bekrjk dan de video die gfatiS

voor u klaarlrgt br.; de Nefit dealer. Hi3 heeft trouwens nóg een u,arm aanbod voor u: een

fOf Se kOf tin$ op luxe combinaries van Nefit HR-kete1, boiler en kamer-

thermostaat. Bent u niet in de gelegenheid om naar de Nefit dealel te [Jaan, dan kunt u

de vicleo ook sratis telefor-risch bestellen: 08.00 - 07 86.
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