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Orion Expres
officieel kluborgaan van de volleybalvereniging Orion te Doetinchem

december 1993 - nummer 3

Redaktie:
Wiebe v.d. Sluis
Ab Been
Rensje Bokma

Eindredaktie:
Wiebe v.d. Sluis
Van der Grijnstraat 10,

rel. 33694

Typwerk:
Ria Schraders

Lay-out en druk:
WEDEO drukkerij

Afwerking:
Arend Hordijk

Bezorging:
Ab Been, tel, 34832

Bezorgers:
Wilk 1, Bas Hellinga
Wijk 2, Danielle en

Melissa Modderkolk
Jorg en Sjoerd Radstake
Lisette Arentsen

Wijk 3, Yvette Schmitz
Roland Bruggink

Wijk 4, Marieke van Renssen
Wijk 6, Daphne Doornebosch

Nicolien Groeneveld
Wilk 6/7, Ab Been
Wijk 9, Marieke Velthorst

Nienke v.d. Sluis
Jasper Klomps
René Gerritsen

Adverteerders Centrum,
Ab Been

A dv e rte n ti e - a c q u i s it ie :

P. R.-kommissie.

Samenstelling bestuur
voorzltter
sekretaris
penningmeester
leden:
Recreantencommissie
Seniorencommissie
Jeugdcommissie
PR-commissie
Algemene Zaken

Kontaktpersonen
Scheidsrechtercoörd i n atie
Wedstrijdsekretariaat

Ledenadministratie

Jan Haring,
Erna Boomsma,
vakature

Marijke Menzo
Jeroen Aalders
Marleen Groeneveld
Wiebe v.d. Sluis
Arend Hordijk

Marijn Wind
Hanneke Velthorst,
Heuthorstst raal 28
Ruud HoÍland
Einthovenlaan 17,

05437-73876
24016

26184
63174
34466
33694
26532

26962

35683

33209

Postadres Orion: Postbus 492,7000 AL Doetinchem
Bankrekening Orion: 93.60.29.706
Contributierekening leden: 93.60.37.318

lnhoud o.a.:
Van de redaktie
Van de voorzitter
Kerststukjes
Kersttoernooi
Talentvolle ieugd
Openclub voorronden
Minitoernooi
Meisjeslijn
Tante Truus
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Contributie re§Iement seizoen lggS-1$94
1) Tijdstip betaling:

betalen voor 1 oktober
voor1 december
voor 1 februari
voor .1 april

2) Categorieën gekoppeld aan leeÍtijdsindeling van de bond:
voor het seizoen 1993-1994 houdt dit in:

Senioren geboren voor 1-10-1975
IVB-junioren geboren op oÍ na 1-10-1975
C/D/E-junioren + mini's geboren op of na 1-10-1979
Recreanten
Ereleden

3) De verschuldigde contributie per lid is exclusieÍ de bondscontrrbutie en wordt aan het begin van het
seizoen bepaald aan de hand van zijnlhaar geboortedatum en blijÍt gedurende het gehele seizoen
ongewijzigd.

4) Bondscontributie:
De bondscontributie voor het seizoen 1993-1994 bedraagt:
Senioren geboren vóór 01-1 0-1 975
A-junioren geboren op oÍ na 01-10-1975
B-junioren geboren op oÍ na 0.1-10-'1977

C-junioren geboren op of na 01-10-1979
D/E-junioren geboren op oÍ na 01-10-1981

De bondscontributie moet voor 1 december van het lopende seizoen worden betaald.

5) Beëindiging lidmaatschap:
Schriftelijk voor de onder punt 1 genoemde data, anoers is contrrbutie voor het lopende kwartaal
verschuidigd.

6) Acceptgiro:
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een
acceptgirokaad voor de contributieinning. Per acceptgirokaart wordt Íi 1,25 in rekening gebracht in
verband met administratie- en incassokosten. Bij een aanmaning worden incassokosten in rekening
gebracht van Íl 5,-- per aanmaning.

7) Bij blessures c.q, zwangerschap dient normaal contributre betaa dte worden, echter: contributie kan
worden gerestitueerd wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleybalen. Dit geschiedt
uitsluitend na een schriÍtelijk verzoek daartoe aan en met toestemmino van het bestuur, waarna de
contributie terugbetaaid wordt onder aftrek van de bondscontributie en adrninistratiekosten (verzoek
om terugbetaling over een reeds afgesloten seizoen is niet meer mogeiijk).

Recreanten : fi 15,--
A- t/m E-junioren/mini's ; Íl 15 --

9) Betalingen:
VSB bank nr. 93.60.37.318
(Giro van de VSB bank nr 809604)

10) Contactpersoon:
R. Hof land, Einthovenlaan 17,7002 HE Doetinchem tei: 33209.

nele laar i 1e halÍjaar / 1e kwartaal
2e kwarlaal

2e halÍjaar / 3e kwartaai
I 4e kwafiaal

Ít 232,--
f r 180,--
il 128,--
Ít 140,--
gratis

ft tr1 __

Í136,85
Ír30,60
Ít 24,40
Ír 23,05
Íl 1 1,30
Íl 12,65

Mini's
Recreanten

8) !nschrijfgeld:
Senioren

geboren op of na 01-10-1981

'. Ít 20,--



Yan de redaktie
Dit is al weer de laatste Orion Expres van dit kalen-
der jaar. Zo'n jaar gaal zo snel voorbij dat je er
nauwelijks erg in hebt. Voor de vereniging betekent
de jaarwisseling niet zoveel, zij het dat de eerste
helÍt van de competitie er dan bijna op zit ln de
volgende Orion Expres kunnen we misschten net
de tussenstand op te nemen, zodat we precres
weten waar elk team in hun klasse staat.
Deze Orion Expres is net op de dag voor Sinter-
klaas uitgekomen. Verschillende leden hebben
hem wellicht nog in de sok gekregen, anderen
hebben een bus lichting moeten wachten. Onze
Srnterklaas is weer zeer druk geweest. Hij moest
een paar weken geleden al zijn eerste visite afleg-
gen en heeft onderlussen al de gehele GraaÍschap
doorgereisd. Die ouwe baas doet het hem toch
maar weer. Zijn opvolger, de kerstman, staat
ondeftussen alweer in de startblokken. Mogelijk
dat hij ook iets goeds in de zak heeft. Zoals je
verderop in drt nummer kunt lezen gaat de club
toch weer wat aan kerststukjes doen. Marleen kan
het niet laten en heeft met haar hulptroepen al de
nodrge voorbererdingen getrofÍen om er toch nog
iets leuks van te maken. Laat zren dat je deze
inspanningen waardeerd en kom op de kerststuk-
jesverkoop. We maken er een gezellige boel van,
Op een paar plaatsen in deze Orion Expres worden
oproepen gedaan om ook eens een bijdrage te
leveren voor ons clubblad. Die oproepen onders-
teun ik van harte. Dus Meisles A, junioren en
senioren laat eens wat van je horen De kolommen
staan voor jullie open. Zo lang het verhalen zijn die
met volleybal te maken hebben en door de beugel
kunnen zullen we ze steeds opnemen.
Verder wens ik alie lezers van Orion Expres, leden,
sponsors en vrienden een fijn Kerstfeest en een
Íantastisch 1994 toe.

Wiebe van der Sluis

Van de voorzitter
Drle jaar geleden begon ik mijn bestuursperiode bij
Orion met een onvolledig dagelijks bestuur, Er was
geen secretaris en dat gaÍ heel wat problemen Tot
miln grote genoegen meldde zrch binnen een
maand na mijn aantreden een secretaris en gedu-
rende drie jaar konden we met een voiledrg
dagelijks bestuur de vereniging op de been hou-
r,la n

Onlangs hebt u mij mandaat gegeven voor een
nieuwe periode van drie jaar en weer moesten we
constateren dat het bestuur onvolledig was: geen
penningmeester, Nu kun je er over ÍilosoÍeren
welke Íunctie belangrijker is rn een bestuur, een
ding moet duidelijk zijn: bij een onvolledig bestuur
blijven zaken liggen die eigenlijk niet kunnen
wachten. Velen lazen de oproepen, drverse men-
sen en teams werden benaderd, maar het resultaat
was nihil. Eigenlijk is dat erg pijnlijk voor een
vereniging met zo'n vijfhonderd ledenl
Maar nu, wanneer alles gaat zoals we venrvachten,
hebben we met ingang van december een nieuwe
penningmeester, De eerste, verkennende gesprek-
ken zijn van beide zijden met plezier gevoerd en
de nieuwe man Dick van Wijk, gaat zich inwerken.
Hij kent Orion als een vereniging die altijd topvol-
leyballers heeftvoorlgebracht en wil zich inzetten
om de club te brengen waat ze hoort: Zowel
dames als heren in de hoogste divisie Dat de weg
daarheen lang en moeizaam zou kunnen zijn,
beseÍt ook hij heel goed. Het is srnterklaastijd en

luist dan stellen vreemdelingen je voor verrassin-
gen. Hij is voor vrijwel ieder van ons een
vreemdeling en de verrassing was voor het bestuur
een heel plezierige Onze schoen is weer gevuld,

Nog een plezierig berrcht: Marleen Groeneveld
maakt toch weer een aantal kerststukken Meer
informatie hierover vind je elders in deze Expres.

En dan ons onderling toernooi in de kerstvakantie,
Van harte hoop ik dat velen zich hiervoor zullen
inschnjven Juist de recreanten die dit lezen roep ik
op om te komen en de anderen van de groep mee
te brengen. Soms heb ik het gevoel dat zij zich
weinig van de verenrging aantrekken en anderzijds
rnenen dat het bestuur zich ook niets van hen
aantrekt, Juist in verband met dat laatste nodig ik

aile recreanten nogmaals van harïe uit om op 28
december mee te spelen. Overigens geldt de
uitnodiging in dezelÍde mate voor alle andere
leden Laten we er een gezellig Orion-avondje van
maken.

Houden jullie de ballen in de gaten?
Prettige Íeestdagen gewenst.
Jan Haring.



Yerkoop kerststukjes KerstÍoernooi voor aIIe
Velen weten het al, anderen zullen nu blij verrast
zljn: Bij Orion zijn weer kerststukken te koop.
Speciaal voor de leden van de vereniging maakt
een groep dames onder leiding van Marleen
Groeneveld in december weer prachtige taÍelver-
sieringen en andere stukken met en zonder
kaarsen, rn manden, glaswerk, aardewerk.

Even dreigde een vervelende hernia roet in het

eten te gooien, maar Marleen staat en loopt weer
en acht zich in staat om leiding te geven aan een
groep enthousiaste leden die haar graag helpt de
stukken te vervaard igen.

De organisatie is wel enigszins anders dan het
vorig jaar: kon ieder toen een bestelling plaatsen
en vervolgens de stukken ophalen, nu is er een
speciale verkoopavond en wel op

DONDERDAG 15 DECEMBER
VANAF 19.30 UUR

IN SPORTHAL ROZENGAARDE

De groep vervaardigt zestig à tachtig stukken van
voornamelijk natuurlijk materiaal, verwerkt tn mooi
aardewerk, rieten mandjes oÍ glazen schalen al of
niet in een standaard.
De prijzen liggen tussen Í1. '10,- en Í1. 50,-. Maar
dan heb je ook echt iets moois.
Voor één stuk mag u bellen naar Maileen: Zii zal
een grote mand opmaken tot een mooÍ etalagestuk
of een ornament in een showroom. Wie het eerst
belt, behoeft daarvoor s/echÍs fl. 75,- te betalen
(08340 - s4466).

Naast de verkoop van de stukken verkoopt Marleen
ook allerhande materialen die u in staat stellen om
zelf creatieÍ bezig te gaan voor de kerst: losse

bakjes die over zijn, oasts om alles in te steken,
takjes en pakjes, kaarsen, enz. Kortom, wanneer u

materiaal zoekt voor uw eigen stukken: Orion levert
het graag en goed. Bovendien steunt u daarmee
de vereniging.

Nogmaals: nret bestellen oÍ reserveren, maar
gewoon even naar de sporthal komen met geld oÍ
een cheque en zelÍ de stukken uitzoeken.

Marleen is een beetje bang dat de vereniging nu

met een groot aantal kerststukken en dus met een
strop blijft zitten. Zullen we er samen voor zorgen
dat dit niet gebeurt?

leden
Dit stuk is voor ieder die nog niet heeft ingeschre-
ven voor het Orion-kersttoernooi op dinsdag 28
december van 4 uur's middags tot laat in de
avond.

Op een onlangs gehouden gespreksavond met
kaderleden kwam het gemis aan een eigen onder-
ling toernooi weer eens ter sprake. Velen vinden
dat er iets schort aan de saamhorigheid bij de
vereniging en menen dat een onderling toernooi
zeker kan bijdragen aan het tot stand brengen van
goede contacten tussen de leden.
Het bestuur heeft dit signaal goed begrepen en
organiseerl nu een kersttoernooi voor alle leden.
ïoernooi-ervarrng is er voldoende in de vereniging
en we zien niet tegen het werk op. De belangrijkste
Íactor in dit geheel zijn echter de leden die moeten
inschrijven. Wanneer die wegblijven kan alles in het
water vallen. Vandaar deze laatste oproep.
Wanneer je tijdens de kerstvakantte thuis bent, kom
dan volleyballen en breng gerust een paar suppor-
ters mee. Wanneer je je nog niet hebt opgegeven,
kun je dat alsnog doen per teleÍoon: Jan Haring,
05437 - 73876', Arend Hordijk, 26532; Erna Boom-
sma, 24016 en Marleen Groeneveld, 34466, Wel
even naast je naam ook je leeÍtijd (jeugd) en je

team opgeven,

Natuurlijk mag ook ieder die wil helpen bij de
organisatie zich melden Graag zelfs.

Laten we er een goed toernooi van maken, een
toernooi dat het herhalen waard is.

Tot 28 december in de hal.



Talentvolle jeugd
Elders in dit blad kon u lezen over de prestaties
van onze jeugd bij de "Nederlandse Open Club
Kampioenschappen". HeeÍt Orion dan zoveel
goede jeugd ? Die vraag mogen we wel bevesti-
gend beantwoorden. Een aardige graadmeter is
de selektie voor het district, het steunpunt en
zelfs het nationaal nivo.

ln de districtsselektie van Oost-Gelderland (gese-
lekteerde jeugd uit de verenigingen) zijn maar liefst
13 spelers van Orion vertegenwoordigd: Paul

Blankman, Carolien Giesen, Ellen Siebelink,
Brechtje Wiggers (C-jeugd), Jorg Radstake, Michel
Reusink, Pascal Vet, Bas Wassink, Ivonne Doorn-
hern, Lonnie Holders, Andrea Hordijk, Angel Llnk
en Sanne Striekwold (B-jeugd). A-jeugdselekties
kent het district niet.
De steunpunt selektie (geselekteerde jeugd uit de
districten) geschiedt na de Nationale Districhts-
kampioenschappen. Vorig seizoen was Orion ook
hrer op alle Íronten vertegenwoordiqd.

zÍjn set-up
vervverkt tijdens de Open Club kampioenschappen

En dat is nog niet alles. Neem nou Hidde Bulten
(16 jaar, spelverdeler, dit seizoen via Sparta en
Gemini naar Orion gekomen, speelt in Heren 2), is
sedert Íebruari 1992 lid van het Nederlands

Angel Link heeft het blok gezien en scoort met een
fluwelen "tip-in" tijdens de OC.

Angel Link (15 jaar jong, midaanvalster, dit seizoen
overgekomen van Victoria en spelend in Dames 1)

akteert eveneens op het hoogste nivo. Maakt deel
uit van de vaste kern van het Nederlandse
Jeugdteam

Onlangs mocht ook Lonnie Holders (141aar,
midaanvalster bij Dames 2, eigen kweek) haar
kunnen tonen tijdens een training van dit Nationale
Jeugdteam. Een hele ervaring en met een staartje !

Zij mag in mei 1994 bij de nieuwe lichting haar
opwachting maken. De training van het Nationale
Jeugdteam was een enorme belevenis. Tljdens de
rit naar Zwolle vertelde Angel van haar wedervaren
tijdens de trainingen onder Bouke ("Bruut") Boude-
ling. Het soms "barbaarse" regiem werd uitgebreid
uit de doeken gedaan. Angel luchlte haar hart. Aan
Lonnie ontlokte dit de kreet: "lk wil naar huis l"
Toch maar doorgereden. Een kwartter te vroeg
gearriveerd en vervolgens in de vrieskou een uur in
de auto gewacht tot de beheerder met de sleutel
van de sporthal kwam opdraven (met enige verba-
zing konstateer je dan dat dit soort dingen zelÍs
daar gebeuren). De training begint met een slo-
pende warmrng-up. Tussen de bedrijven door
wordt de lichaamslengte (oh zo belangrijk) geme-
ten en het vetpercentage (!) vastgesteld. Verder
zien we grote sterke meiden dte al over zoveel
kracht beschikken dat je er als tratner verstandig
aan doet je bij een smash ntet tn de baan van de
bal te bevrnden. Zou die man gevarengeld ontvan-
gen? Wat opvalt is hoe serieus er wordt getraind.
Dollen is er niet bij. Dat leer je snel af, aldus Angel.
Als de meiden dan aan het eind van de training
behoorlijk "stuk zitten" nog even de "shuttle-run"
(een konditietest), opdracht: trap zeven bereiken .

Eentje wordt er voortijdig uitgepikt om totale uitput-
ting te voorkomen. De rest volbrengt het karwei, op
het tandvlees! ln december gaan ze weer een paar
dagen "intern" en worden oefeninterlands afgewik-
keld tegen Duitsland. Angel en Hidde verteljullie
ons in de Orion Express eens over jullie belevenis-
sen ? Dat zou prachtig zijn, doe je het ?
Fantastisch, we kijken er al naar uit !

(WH)
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Hidde bulten kijkt toe als Bas Hellinga

Jeugdteam.
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Nationale open
elubkampioensehappen
Zoals in de voorgaande O-E belooÍd hier enkele
fotoimpressies van de "Open Club" waaraan Orion
met geselekteerde jeugd in alle categoriën meisjes
en jongens A,B en C-jeugd) deelnam. Ook in de
"Mini Expres" werd reeds aandacht besteed aan
de prestaties van onze jeugd: drie van de zes
deelnemende teams plaatsten zich voor de tussen-
ronde op 12 Íebruari, Gelet op de prestaties zijn er
zeker mogelijkheden de eindronde te bereiken en
mee te drngen naar de ereplaatsenl
De teams die zich plaatsten zijn voor u vereeuwigd,

Meisjes C: van links naar rechts, staand: Brechtje
Wiggers, Renske Esmeijer, Suzan Serfos, Carolren
Giesen, Karen Cnossen, Elles van Triest, Kailijn de
Graaf, knielend: Liset Jansen, llona Slotboom, Ellen
SiebelÍnk, Hiske Wellink en Letty Schimmel (coach:
Joke Harbers, trainer: Arend Hordijk).

Meisjes B= van links naar rechts, staand: Annemiek
Meeske, Thamar van Es, Yvette Schmitz, Monique
du Plessis, Lonnie Holders, trainer-coach Bertus
van Oosterloo, Cindy Bruggink en de helaas
geblesseerde Sanne Striekwold, zittend: Angel
Link, lvonne Doornhein, Andrea Hordijk en Christel
Bark.

Jongens A: van links naar rechts, staand: trainer-
coach KarelMollevanger, Hidde Bulten, Bas
Hellinga, Roland Bruggink,
Jasper Klomps, knielend: Bas Mollevanger, Mark
Kok, Jorg Radstake en Vincent Kloos.
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Kartiin Passeert het blok'

*rà;;;;;Ëff;:,
Andre;

I

Nttliiffi
Het blok van Angel en Monique is de'.tegenstander

Het blok van Roland en Hidde is een tegenvaller
voor de aanvaller.

te machtig.

Bas M. is niet onder de indruk van dit blok.
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Verzekerd
Wiggers heeft

van A tot Z
't totaie pakket!

UW ADVISEUR
VOOR HET BESTE

RESULTAAT

b.h.j. wiggers bv
makelaardii onroerend qoed
assurantiën

PASSTRAAï 1.'

b.r.7r.\ I zoor-eÀ DoErNcHEiu
TEL. 08340 - 32292

Lto

Van Aansprakelijkheids-
tot en met Ziektekostenverzekering!

I Aan- Èn verKoop onroereno Joec
I Taxatres
I Hypotheken
I Pensioenen
I Financierrngen

MAAK
VRIJBLIJVEND

EEN AFSPRAAK

lVist ie daÍ?
- Orion volgend )aar 25 jaar bestaat?
- Wij mensen zoeken met goede ideeën?
- Sommige teams het spontaan aÍlaten weten bij

het uitvoeren van hun haldienst.
- Deze teams zelÍs niks laten weten, aan wie

danook maar,
- Een dergelijk vergrilp de club zeer duur kan

komen te staan.
- Er in deze Orion Expres een stukje van de

mersjesjeu gd lijn staat?
- lngrid van de Linde een nieuwe baan heeÍt?
- Orion maar met name Dames t haar daarmee

Íelicrteert?
- Er geruchten bij dames 1 rond gaan m.b.t. de

datum T lanuari?
- Dames 1 al vanaÍ het begin van dit seizoen

mede gesponsord wordt door the Crane het
Íitness-centrum?

- Dames 1 op bezoek is geweest bij Monday
Verpakkingen op een beurs?

- Zi) daar aktief met inpakken bezlg zijn geweest?
- Dit peanuts was?
- De sportshop nog drverse leuke t-shiÍrs heeÍt?
- Men al voorzichtrg weer het woord viool in de

mond neemt?
- Pim Raterink als trainer/coach zo nu en dan toch

weer mee speelt bij Heren .1.

- Hij nog steeds de tegenstander in verwarring
kan brengen,

- Heren 2 een nieuwe shirt sponsor heeÍt.
- We pas na 11 december vertellen wie dat is.
- We hopen dat dit het begin mag zijn van een

serie nieuwe sponsorcontacten.

Orion Dnpres
seizoen

kopii inleverdata Yoor het volsende

nummer

kopij binnen

verschijndatum x
4

111

1 5/1

5

512

1912

6

I Zló

zoló

7

2314

715

416

18/6

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier of floppy)worden ingeleverd bij Wiebe van der Sluis,
van der Grijnstraat 10, Doetinchem. Doe het wel op tijd.

x



Ben gfedurfde uitdaging
Op vrijdag 10 december dagen de jongens van
Jongens C hun vaders uit om een partiltie volleybal
te spelen. De vaders hebben de uitdaging maar al

te graag aangenomen en komen nu op het tweede
uur van de vrijdagtraining, van 19.00 tot 20.00 uur
tegen hun jongens uit. Ze verzamelen zich om
.18.00 uur in de kantine van Rozegaarde om aan de
bar het te voeren taktische concept te bespreken.
lnzet van de wedstrijd is een rondje in de kantine.
Geen rondje om de taÍel of zo maar echt een natje.
Alle spelers nodigen moeders, broers, zussen,
opa's, oma's tantes, ooms, buren en het college
van B&W, enz., enz., enz. uit om hun sterren vanaf
de tribune te bekijken en aan te moedigen,
Andere leden en vrienden van Orion willen we bij
deze wedstrijd ook graag uitnodigen. Misschien
durven andere teams dit voorbeeld te volgen.

(TK)

40e bedriifsvolley-
baltoernooi
Op donderdagavond 23 en 30 december a.s.
organiseert Orion voor de veertigste keer een
volleybaltoernooi voor mixeteams van bedrijven,
instellingen en verenigingen uit de regio. Er kunnen
maximaal 32 teams aan mee doen. Jolies te Paske
is weer de coördinator en rekent er op dat de
sportieve inbreng van iedereen het toernooi
opnieuw tot een succes zal maken.

Ben weekendie Pariis
en 1000 gulden voor de club

Wat dachten jullie van het volgende: "Orion gaat
naar Parijs" en verdient daar durzend gulden aan
Mooier kan het bijna niet. Reisorganisatie A d.W
biedt namelijk fl 1000,- aan voor elke groep die
onze vereniging aanbrengt voor een 3 dagen
durend reisje naar Parijs. Zo'n groep (leden, vrien-
den, collega's, kennissen en Íamilieleden) moet
minimaal bestaan uit 45 en maximaal uit 49
personen.
De prijs voor een weekend bedraagt slechts fl

165,-. ln deze prijs zijn inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar en het verblijÍ op basis van logies
en ontbijt in een meer dan uitstekend twee sterren
hotel. Als extra biedt A.d.W ook nog een uitge-
breide stadsrondrit en een rit naar Versailles aan,
alles onder leiding van een ervaren grds.
Deze aanbieding geld voor de perrode 1 januaritot
21 maaft 1994.

Wat zou het toch mooi zijn als via onze club ver-
schillende reisjes volgeboekt zouden kunnen
worden. Dat hoeven geen Orion reisjes te zijn het
kan ook iets voor het bedrijf zijn waarvoor je werkt
of voor jouw Íamilie.
Orion wil zelf ook graag van dit uniek aanbod
gebruik maken en roept belangstellenden op om
zrch te melden. Het bestuur wil namelijk in het
weekend van 4-5-6 maart (aan het eind van de
voorjaarsvakantie) de leden de gelegenheid bie-
den van dit uniek aanbod gebruik te maken Dit
weeken is juist zo aantrekkelijk omdat dan ook de
scholen dicht zijn.
Wie mee wil naar Parijs moet zich voor 2 lanuari
aanmelden bij Erna Boomsma, tel: 24016

Hebben we genoeg dan gaat de reis door, zo niet
dan niet.

De Grote Clubaetie
leder jaar anders van opzet maar toch weer zeer
geslaagd te noemen. lmmers de Grote Clubactie is

er voor alle clubs die een extra goed kunnen
gebruiken! Dit jaar hebben we alle leden (m.u.v. de
mini's) gevraagd twee loten te verkopen. Natuurlijk
komen er loten retour, maar toch stelt het uiteinde-
lijke resultaat ons zeer tevreden. Allen heel harlelijk
bedankt.
Van mijn kant was het een plezierige kennismaking
met leden en trainers dle je anders onmogelijk in

een kort tijdbestek kunt leren kennen. Rekreanten-
teams: bedankt voor de koffie! Natuurlijk wil
iedereen graag weten oÍ htjlzij een prijs heeft
gewonnen, De komplete lijst hangt in Rozegaarde
op het prikbord. Voor onze vereniging geldt: num-
mers die eindigen op 07 hebben fl25,- gewonnen
en nummers eindrgend op 167 Íl 100,-. Er zijn een
paar leden in de prijzen gevallen. Van harte gefeli-
citeerd met de prijs.

Erna Boomsma



De eonsumptiebon is
weer hinnen
Zoals in de vorige Orion Expres al werd aangege-
ven is het soms aantrekkelijk om te degraderen.
Dat overkwam heren 3 van het rekreanten compett-
ïie. Zij verloren tijdens het eerste toernooi hun
plaats op het eerste veld en moesten daarom op
dinsdag 23 november uitkomen op veld twee. Het
met veel omhalen goedgepraatte verlies, als zou
het om de consumptiebonnen gaan die bij promo-
tie te verdienen zijn, werd weer recht gezet. Ze
wonnen in hun poule de eerste plaats, ook alwas
daar door rekenÍouten nogal enige diskussie over,
en gaan nu weer naar veld één, de hoogste klasse.

OÍ het nu een jojo-spelletje word omwille van de
consumptiebonnen, is nog onderwerp van
gesprek Op 25 januari zien we het resultaat
daarvan.

Mini's expres
Hoiallemaal,
Zoals jullie kunnen zien zijn we er dit iaar ook weer
met de Mini Expres. lk hoop dat jullie het allemaal
erg naar jullie zin hebben in jullie nieuwe team en
dat het gezellig is met je eventuele nieuwe
train(st)er
Ook dit seizoen kunnen jullie weer stukjes inleveren
voor de Mini Expres. Het lijkt me leuk als lullie dan
bijvoorbeeld iets over 1e training of hoe de competi-
tre tot nu toe gaat schrijven. Je kunt het dan
inleveren bij je train(st)er oÍ bij mij

Groetjes en succes met het volleyballen,

Melanie Groeneveld.

Hallo, ik ben Jonti,
lk zit op volleybal. Ik vind het erg leuk ik kan het
best goed.
lk heb trainen van Melanie, en Andrea helpt altijd.
We leren bovenhands en onderhands en smes. We

doen ook vaak spelletjes oÍ een wedstrljdje. We
hebben ook al een keer in Wehl gespeeld.

Doei.

Hoi
lk ben Pieter. Sjoerd en ik en nog iemand moeten
zaterdag in Wehl een wedstrijd spelen lk hoop dat
ik win en Sjoerd ook. Vorige keer hebben we 4
wedstrijden gespeeld. Drie verloren en één gewon-
nen. Nu weet ik niks meer.

Pieter.

Het A-team in Ruurlo!
Het mini's Ateam = llona, Lianne, Lieke Hiske en
ik (Nicole) moesten 23-10-1993 volleyballen in

Ruurlo. Om 7 ,45 uur 's morgens moesten we bij
Rozegaarde aanwezig zijn. Toen gingen we met de
ouders van Lieke naar Ruurlo. Toen we daar kwa-
men zat de deur dicht en later kwam er gelukkig
een man die de deur openmaakte. De eerste
wedstrijd wonnen we, de eerste set wonnen we met
15-10 de tweede met 15-6, we moesten de eerste
wedstrijd tegen Vollverijs 1, de tweede tegen
Sparta 1 die wonnen we met 15-"10 en 15-8, De
derde tegen Halle 1 en dre speelden we gelijk met
12-15 voor hun, en de tweede set 15-'10 voor ons.
De laatste moesten we tegen Sparta 2 en verloren
we met 8-15 en 11-15 het was een hele leuke
morgen!

Groetjes Nicole Bent.

Volleybalcompetitie (6 november)
Afgelopen zaterdag hadden we weer vier wedstrij-
den te spelen,
We hebben ze alle vier gewonnen, maar, de laatste
wedstrijd was wel héél spannend. We moesten
toen tegen Sparta 1. De eerste set was minder
spannend dan de tweede set, want de eerste set
wonnen we met 10-15, maar in de tweede set
verloren we steeds onze service.
En toen kwamen we 8-12 achter te staan en we
dachten al dat we verloren hadden maar toen
maakten we drie punten achter elkaar even later
maakten we 12-12 en toen kon llona het afmaken.
Hreronder staan de andere uitslagen;
Vollverijs - Orion
Marvo'76 - Orion

10-15/ B-15
4-151 6-15

Skopein Wivoc - Orion 5-15/ 4-15
Sparta 1 - Orion 10-151 12-15

Lieke Hiske, Nicole B ,

llona en Lianne.

Lieke de Jong.

P.S. We vonden het heel leuk dat Henrine Pothoff
mee was.
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Het mini toernooi in
lTehl
20-1't -1993
De speler(ster)s waren: Sarah Gerritsen, Sjoerd
Gudde en Pieter Knipping.
Na een inspannende trainingsperiode van vele
weken zijn we als team weer helemaal klaar voor
onze volgende wedstrijd. Het toernooi in Wehl staat
weer voor de deur en we willen graag met een
beter resultaat naar huis dan de vorige keer.
Tijdens de training werd er besloten om een derde
speler aan het team toe te voegen zodat er regel-
matig gewisseld kan worden, zodat de tegenstan-
der iets vaker verrast kan worden met de manier
van opstellen en zo!! Als derde speler werd Sarah
al toegevoegd dus geen speler maar een speel-
ster. Het team kent Sarah al van de training en ze
zijn dus al aardig op elkaar ingespeeld, zodat het
voor ons een hele aanwinst is.

Sobere voorbereiding
Het management van ons team heeft besloten om
de voorbereiding iets soberder te houden dan de
vorige keer. ln plaats van een 9 sterren hotel werd
er gekozen voor een 2 sterren hut voor het oude
team terwljl Sarah zich optimaal voorbereidde tn

haar eigen vertrouwde omgevlng.
's Morgens om 8.00 uur staat het vertrek gepland,
dus de avond er voor gaan alle spelers op tijd naar
bed!!!l Die morgen lopen de biologische wekkers
op verschillende tijden aÍ. De eerste om 5.45 uur
en daarna volgt de rest. ln de 2 sterren hut worden
eieren met spek gebakken voor een uitgebreid
ontbijt. Sarah (ons geheime wapen) ontbijt ook
goed en is er dan ook helemaal klaar voor.
Om 7 .45 uur zijn alle jassen en tassen gevonden
en kunnen wijvertrekken. We rijden onopvallend
naar het adres waar Sarah verblijft om haar op te
halen. Als we aankomen, staat ze al te trappelen
van ongeduld. Na een paar keer zwaaien wordt er
eerst verlegen en daarna onstuimig gezongen. Het
zingen wordt al zachter en zachter want we zien
het bordje van Wehl staan en dan melden de
zenuwen zich even.

Haasten
Als we in de sporthal aankomen moeten we ons
nog haasten ook want de eerste wedstrijd is al om
B 30 uur op veld 1. Onze tegenstanders ziin twee
stoere brnken van Orion 4. Wij zijn Orion 3, de
vorige keer waren wij Orion 4, maar dit wordt
uitgelegd als een promotie en er wordt gelilk
stiekem gekeken oÍ er scouts uit ltalië op de tribune
zitten te kijken,
Onze wedstrijd verloopt volgens het boekje, er
wordt netjes en sportieÍ gespeeld. Het is een
wedstrijd op hoog niveau, maar het leukste is

natuurlijk dat we winnen met 1 1-7.

Om 8.45 is gelijk de volgende wedstrijd. Halley 5 -
Orron 3, op veld 1. Eerst gaat het vrijwel tegen
elkaar op maar dan sluipen er een paar slordig-
heidjes in ons spel, Deze slordigheidjes kosten ons
de wedstrijd, we verliezen met 14-6. Het is nu 9.00
uur dit is een critisch moment op deze zalerdag,
want de kantine is nog niet open! Verschillende
teams hebben het er zeer moeilijk mee en vooral
de begeleiders missen hun bakkie koÍÍie
Om 9.15 uur moeten de sterren van Orion 3 weer
aantreden op veld '1 tegen Huevo'85 3. De uitslag
is officieel 10-21 voor Huevo'85, daaruit blijkt dat
we hebben verloren. Volgens ons management is
deze uitslag een beetje vertekend omdat er ver-
schillende spelregels werden toegepast. Dus
hebben wij meer gelet op spel plezier dan op
regels. Plezier is in eerste instantie ook het belang-
rijkste bij welke sport dan ook!!

Het gaat maar door
Om 9.30 uur is de volgende wedstrijd weer op veld
1. Nu is het Halley 6 tegen Orion 3. Dit is een
boeiende wedstrijd waarin ons geheime wapen
zeer tot haar recht komt En het team vaak, via het
net de nodige puntjes binnen haalt. Een mooie en
goed tegen elkaar opgaande wedstrijd die we op
het kantje (van de tijd) verliezen met 13-12. We
hebben nu heel even pauze en dus stormt ieder-
een naar de kantrne voor koffie en cola. Na zo'n
pauze ziet men pas wat een kop kotfie oÍ een
glaasje cola voor veel mensen betekent, iedereen
leeft weer op,
Onze laatste wedstrijd is weer op veld 1, nu tegen
't Peeske. Deze wedstrijd wordt zeer gemotiveerd
gespeeld de teams zijn erg aan elkaar gewaagd
Het is gewoon erg spannend.
Zowel Pieter - Sjoerd als Sarah redden de meest
vreemde ballen en scoren uit de meest vreemde
standjes Af en toe wordt de wedstrijd even stil
gelegd want dan zrjn er auto's in het veld Hoe dit
kan is voor u natuurlijk een stimulans om eens te
komen kilken als dit zeer verrassende team weer
eens speelt,
Deze laatste wedstrijd verliezen we met 12-13. We
kijken terug op een zeer leuk toernooi en we ver-
heugen ons nu al op de volgende. Maar eerst moet
er nog even gedoucht worden en zo, en...,., de
voorraad van de kantine moet ook nog getest
worden voor dat we naar huis gaan,
Met veel dank aan alle vrijwilligers die dit toernooi
weer mogelijk hebben gemaakt.

Dit verslag is opgetekend door Orion correspon-
dent TK

P.S. Er spelen nog meer teams van Orion op deze
en andere toernooien. Het zou leuk zijn om daar
ook eens wat van te lezen.
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Meisiesliin Orion
door Petra Wellink

Zoals jullie misschien al vernomen hebben ziin er

binnen de meisjeslijn van Orion enige veranderin-
gen Netty Schmitz heeÍt haar taak binnen de
meisjeslijn voor gezien gehouden Gelukkig voor
ons kunnen wij met al onze vragen bil haar terecht.
Mieke Vaanhold en ik (Petra Welllnk) zijn nieuwelin-
gen binnen de meisjeslijn en proberen de zaken op
de rails te houden. ln het begin was het wel even
wennen want we wisten beiden eigenlijk niets. Ook
al ben ik al heel wat jaren lid van Orion, je merkt
dalzodraje in het bestuur stapt er een hele nieuwe
wereld voor je open gaat. Welke teams trainen
waar, wanneer en onder wie? Deze vragen werden
beantwoord door Arend Hordijk, Een man die van
bijna alle zaken binnen de vereniging op de hoogte
is. Dus ook problemen met zalen, en plaatsen van
nieuwe jeugdspeelsters konden we met hem

bespreken. De start van de kompetitie zit er inmid-
dels al weer op en zoals de zaken nu gaan mogen
we niet klagen Er is inmiddels al wel weer hier en
daar wat veranderd aan de samenstelltngen van de
teams, enkele trainen niet meer op de aangegeven
uren maar zijn uitgeweken naar een andere dag
omdat deze beter aansloot bij zijnlhaar eigen
training/school. We hebben op dit moment nog
geen zicht op eventuele kampioenen binnen onze
lijn maar mochten deze er komen dan zal dit zeker
gemeld worden.

Taken
Even wat informatie over onze taken die wij willen
vervullen binnen de meisjeslijn. Natuurlijk staat
voorop dat er een goed kontakt moet zijn tussen
trainers en bestuur zodat problemen die ontstaan
zo snel mogelijk opgelost kunnen worden, Verder
kijken naar de ontwikkelingen van speelsters en
teams. Open- en gesloten clubkampioenschappen
worden begeleid. Ook zorgen we er straks weer
voor dat er trainers/coaches zijn voor alle meisjes
jeugdteams. Niet zo veel lijkt het zo maar er zijn
genoeg kleine dingen die even opgelost moeten
worden en die niet allemaal te omschriiven zijn.
Mocht je geïnteresseerd zijn dan horen wij het
graag.

Ouders en vervoer
Een van de problemen dte we nog wel eens tegen-
komen is het vervoer. De ktnderen krilgen zodra het
programma bekend is van de trainer oÍ coach een
overzrcht wanneer er gereden moet worden.
Natuurlijk kan er onderling geruild worden, maar
biedt dit geen oplossing dat is het niet de bedoe-
ling dat de trainer/coach dit probleem maar even
moet oplossen, Zoek zelÍ naar een oplossing,
buren of andere Íamilieleden zijn vaak bereld

gevonden om dit probleem gezamenlijk op te
lossen. De kinderen zijn er anders de dupe van, er
kan dan niet gespeeld worden,

Kleding
Zoals bij de meeste wel bekend spelen de meeste
teams van Orion rn het oranje shirt en blauwe
broek. Veel jeugdteams spelen echter in het wit
omdat de kosten van deze shirts aanzienlijk lager
liggen Wil he hierover inÍormatie hebben vraag het
dan aan de trainer/coach oÍ via Dhr. Hofland die
ook op de hoogte is tel 08340-32099

Prestaties/Plezier
Alle teams spelen voor hun plezier volleybal en dat
willen we zo houden. Als er dus problemen ziln laaï
het ons dan horen. Trek aan de bell Schroom je

niet, door te denken dat ie domme vragen stelt Er

zijn binnen de Orion jeugd twee lijnen te onder-
scheiden. Een prestatielijn en een meer rekrea-
tievelijn, Prestatieteams krijgen bij ons de mogelijk-
heden om via een goede opleiding te proberen zo
hoog mogelijk binnen het volleybaltrajekt te komen.
Wilje echter gewoon voor de gezelligheid vol-
leyballen dan is dat geen enkel probleem en ben je

van harte welkom.

Overzicht prestaties tot op dit moment
Meisje A onder leiding van Bertus van Oosterloo
komt uit in de 1e klasse van de juntoren en staat op
dit moment op de 2e plaats. Meisies B komt uit in
de 2e klassen en traint onder leiding van Marcel
L.aan. Zij nemen op dit moment de zesde plaats in.

Meisjes C speelt in de 3e klasse onder leiding van
Eric Worlelboer en staan ook op de 6e plaats.
Meisjes D speelt rn de '1e klasse van de aspiranten.
Zij trainen onder Wim Holders en staan op dit
moment op de tweede plaats. Meisles E speelt in

de 2e klasse onder leiding van Esther Blankman en

staan op de 9e plaats Meisies F speelt ook in de
2e klasse onder leiding van Arend Hordijk en zij

staan tweede. Meisjes G speelt in de over-
gangsklasse en staat op dit moment ?. Meisjes H

speelt ook overgangsklasse onder leiding van
Petra Harbers en staan op de ?de plaats.
(Hanneke had ook al een tijdje geen uitslagen meer
binnen gekregen, waardoor we van meisies G en H
geen stand weten).
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Even voorstellen
lk maak hierbij een nieuw thema, Het lijkt me
namelijk best leuk om eens kennis te maken via
de Orion Express met alle jeugdteams van
Orion lk geeÍ daarom hierbij een schrijÍopdracht
aan zowel trainer/speel(st)er als coaches om één
voor één kennis met jullie te maken. Als eerste
wil ik de pen overhandigen aan Meisles A We
zien jullie stukje graag terug Tevens moeten
jullie deze schrijÍopdracht zelÍ doorgeven aan
een willekeurig jeugdteam binnen onze jeugdlijn.
Nou ik hoor en zie het allemaal wel

Misschien een idee
Schrijf de ideeënbus.

Orion bestaat in september 1994 25 jaar Dit
mogen we natuurlijk niet aan ons voorbij laten
gaan Wijvragen daarom hulp aan alle Orionleden
om mee te denken over de invulling van dit jubi-
leum. Wij zijn benieuwd welke ideeën er bijjullie
leven. We moeten helaas wei als voonr,'aarde
stellen dat het betaalbare voortsílen moeten zijn,
Heb je ideeën kom er dan mee voor de dag en
schrijf naar ons redaktieadres onder vermelding
van ideeënbus.

Taken haldiensÍ
Op de aangegeven tijden wedstrijdÍormulieren
afhalen bij het wedstrijdsekretariaat (bij Hanneke
Velthorst dus)

Een half uur voor aanvang van de wedstrijden
aanwezig zijn in de hal. Dat betekent donderdag
om 19.00 uur, zaterdagochtend om 8.30 uur en
zaterdagmiddag om 12 00 uur Dat is nodig om
de velden op te zetten en de scheidsrechters te
ontvangen.

Verantwoordelijk voor de ballen ln elk van de
twee ballenwagens behoren 20 ballen aanwezig
te zijn. Controleer dit voor aanvang en na aÍloop
van de dienstl! Als er ballen worden vermist
zoek dan ook rn de kleedkamers, toestelhokken,
op de tribunes en achter de schermen. (Elke
vermiste bal kost al gauw fl 75 - 100,-)Vermis-
sing van ballen moet worden gemeld bij
Hanneke.

Kijk of de scheidrechters aanwezig zijn. Als een
scheidsrechter niet komt opdagen, zorg dan
voor een vervanger. lndien nodig scheidsrech-
ters bellen. De lijst van scheidsrechters vindt
men in de wedstrijdmap.

- Konsumptiebonnen uitreiken aan de scheids-
rechters en tellers (-sters)van heren 3 en dames
2en3

- Velden tildig opbouwen en na afloop weer
opruimen.

- Op de zaterdagen waarop Dames 1 en/oÍ Heren
1 thuis spelen moeten ook reclame borden
worden geplaatst. De ochtend ploeg zet ze neer
en de middag ploeg ruimt ze op.

- Tellen bij de wedstrijden (behalve bij Dames 1,2
en 3 en Heren 1,2 en 3. Hier wordt het feitelijke
tellen door speciaal genstrueerde telsters ge-
daan. Maar blj de wedstrijden van Dames 1 en
Heren 1 moet de haldienst zorgen voor tellers
schuin achter het veld, zodat de toeschouwers
de stand gemakkelijk kunnen bijhouden.

- Zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen.

- Wedstrijdmap met wedstrijdÍormulreren + sleu-
tels van de ballenwagens nog de zelfde dag oÍ
avond inleveren bij het wedstrijdsekretariaat.
Zaterdags moeten de spullen direct na aÍloop
van de wedstrijden ingeleverd worden i.v,m.
doorbellen uitslagen om 19 00 uurl

Haldienst
do 9-12
za 11-12

do 16-12
za 18-12

dames 7
mo jongens A
mi dames 8

heren 3
dames 2

do 6-1 heren 6
za 8-.1 dames 3

De aanvoerder van elk team wordt verzocht, voor
dat de haldienst moet worden gedraaid, contact op
te nemen met Hanneke Velthorst (tel: 35683). Dan
weet je wanneer je de wedstrijdformulieren kunt
komen halen en wat er precies moet worden
gedaan,

- Verdere taakomschrijvingen zrjn te vinden in de
wedstrijdmap
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Tante ïhuus
Lieve kinderen,

Ïante Truus was hóógste verantwaardigd, toen zij
moest (ja ik kan er niet omheen)ontdekken, dat
haar brieÍ nret was "opgesteld" in jullie vorige
Orion Sexpresso. Sterker nog, lreve kinderen, mtjn
door vele attente en zeer trouwe lezers gemtste
epistel was m.i. gewoon weggegumd door ene
heer Wiebe v.d. Sluiswachlerl (Wat er niet is kun je
niet weggummen TT! Red.)Tanie Truus, en niet
alleen zij, voelt zich in de kuiÍ geschoten*, in de
wiek genomen*, in het kruis getrapt*, in het pikdon-
ker getast., bij de neus gepikt. (.Vul zelÍ maar in,

streep door, laat weg, wat niet ter zake van geen
kant van toepassing klopt! Ide redaktie adviseert:
Dus alles!l).
Wij, proÍ.dr. Bertus Bovenhands, Jet v d. Ballen-
Tent, ïrui Smes-in't Veld en ikzelÍ gaan er gewoon
van uit, dat mijn veel verguisde, meestal in 't
geniep gelezen, dikwijls minzaam geprezen, vaak
glimlachend gespelde brieÍ in jullie uitstekbare
verzorgde clubblaadje zal worden gepubliplaatst.
(En terecht!. Red.) Tente Truus mocht rnmiddels
vernemen dat het door mijzelÍ en vrrendin Jet v.d.
Ballen- Tent opgerichte comité TRUUS MOET
BLIJVEN enige doordachte stappen zal onderne-
men om een herhaalde bloeper van .....(Om een
proces wegens smaad tegen TT te voorkomen
heeft de redaktie hier de naam van een tenon-
rechte genoemd persoon, na het inwinnen van
juridisch advies, weggeglaten.) in de toekomst te
vóórvermijden.

Onze Stichting OmbudsTruus (de S O T.) blijft
zich overigens verheugen in een steeds breder
wordende belangstelling. Diverse Orionleden
vragen zich aÍ: Wie schuilt er achter dier letter T.T.?
Wie zitten achter de Stichting (S O T )? ls die Truus
Truus wel? Kortom: hartvenrvarmende belang-
stellingsgolven.
5 graag anoniem blijvende, doch né deze brief
weillicht zéér bekende Medelanders en Orion
Leden, vroegen in een meerdere malen (5 x ander
pootschrijfsel) achtereen geschreven brief:

Vanachter één oÍ andere bar, november'93

Geaehte S.O.ï.
Graag uw mening over: Sex voor, na oÍ tijdens het
volleyballen I

m.vr.gr.

M.B , M.K .M.1., B H. en R.B.

Deze vijÍ regelmatig achter bars vertoevende,
meestal drankjes nuttigende, vaak schuimhap-
pende, altijd gezellig over koetjes en vrouwtjes
keuvelende heerschappen wilden dàt wel eens
weten. Het antwoord van Tante Truus:

Lieve Marko 8., Michel K., Marcel L. Bas H en
Ronald B., (de namen zijn bij de Stichting S.O T.

bekend I )

Wijwillen dit veel in het donker beknepen, in het
verborgene bedreven, in zwoele zweterige disco's
besproken taboe graag luchthartig (open en vooral
bloot) belichten. Wij wijzen jullie op het zeer inte-
ressante boekje van Drs. Tam. P. Loeres:
"Sexsymboliek in de Volleybalsport". Onze Prof.

Bertus Bovenhands schreef een prachtig erotipisch
voorspelwoord Het boekje (mooi gei'll en inge-
naaid) is voor slechts Íl 6 60 verkrijgbaar in elke
erkende en voor jullie verachte briefschrijvers,
bekende sex-boetiekhandel. De trainer van,,,..

(Gum!! Gum!! Gum!!. Vanaf hier moest het bestuur
en de redaktie toch wel even ingrijpen. Dat doet ze
niet graag, maar hier ging TT toch wel even heel
diep in de materie waar ons clubblad zich niet voor
hoeft te lenen. TT was hier klaarblijkelijk in haar
vuilghdd vergeten dat we ook mini's, jongere
jeugd en anders denkende leden Orion Expres
onder de lezers hebben. Daarom hanteren we hier
even het gummetje. Mochten de briefschrijvers
evenwel toch nog met vragen zitten en het boekje
niet kunnen betalen dan kunnen zij dÍch bij de
vertrouwenscommissie melden. Tante Truus wijst in
dit verband naar de heren Gerard Klomps en Karel
Mollevanger.
Of Tante Truus de volgende keer dieper op het
boven genoemde vraagstuk ingaat, zoals ze in
haar door de redaktie ingekorte brief aankondigde,
zal nog nader worden bekeken. ln nauw overleg
zullen we bepalen tot hoever dit onderwerp in
Oilon Expres uitgediept kan worden. Red.)

Een stevige pakkert van Tante Truus
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Een reactie van de redactie
Na uitvoerig overleg waarbij alle plussen en
minnen op een rijzijn gezel heeÍt de redaktie
deze opnieuw na vele herinneringen zeer laat
ingezonden bijdrage van Tante Truus alsnog
aangepast geplaatst. Ze stelt er echter prijs op
nadrukkelijk aan te geven dat de inhoud van de
bijdrage geheel voor de rekening van TT komt
en niet de visie van de redaktie noch die van het
bestuur uitdraagt.
De redaktie staat in dit geval geheel achter de
bijdrage die ze zelf in de vorige Orion Expres
heeft geplaatst. We geven daarmee aan dat T T.

in de bovenstaande bijdrage de waarheid nogal
geweld aan doet. Dat is jammer, want het doet
daarmee zeer aÍbreuk aan de kwaliteit van haar
tot nu toe geleverde bijdragen. We hopen dat TT
haar rubriek blijft verzorgen en zich daarbil wil
blijven richten op het volleybal.

Het bestuur en de redaktie van Orion Expres
wensen u allen

^/í*17 ï{"-tr/""rt

gffihT@

D[I(OOI§J H

eVl/

D IT I: AL DE DERD€ 5ET.
KOM I( ER NO6 IN ?

6à mAnR,

WAN.TNt3?€N
I

\
lrPPtÉ!

\

5CHb-IDS R.FCHTER I

mAG l( EFN r,JrSSAl . ..
\
I JAÍvl Ínrq,t/

2 
rE LMr..

§l ÉEN àepiL, \\ EErl leE\ l'\ EEN bnl'iàffH, J\ ÉEN._!AND KFpseN... t( HAD D€ lkxpoï /N DE
affi /'aD») FR urr/Asï.

15



de ORION-SHOP

sLaaL er we er

op 11 decernber a3

(»

=-JIuo
(-ocr-
r-fs,oo
(-
tb

no
N
íD
-ID)

LO
o,
o,
-t(\

rD

\./oLLEYg,qffi

'16



Thuiswedstrijden nationale teams
20 november heren

heren
dames
dames

heren
heren
dames
dames

dames

heren
dames
heren

heren
heren
dames
dames

heren
heren
dames
dames

heren
heren
dames
dames

heren
heren
dames
dames

heren
heren
dames

dames 2

11 december

8 januari

15 januari

29 januan

19 Íebruari

12 maart

26 maart

9 aprii

16 april

12.30
15.00
15.00
12.30

12.30
15.00
15.00
12.30

12.30

12.30
15.00
17.00

12.30
15.00
15.00
12.30

12.30
15.00
15.00
12.30

12.30
15.00
15.00
12.30

12.30
15.00
15.00
12.30

12.30
15.00
15.00

12.30

Orion 2 - Wevoe
Orion 1 - KuipersZwolle 2
Orion 1 - Peelpush
Orion 2 - Vios

Orion 2 - Advendo
Crion '1 - BrezaniSSS
Orion '1 - BavariaMalf4V
Crion 2 - Avanti

Orion2-Sparta2

Orion2-SaUN.Boumans
Orion 1 - AutodropNCG
Orion 1 - Donitas

Orion 2 - Trivos
Orion 1 - Havoc
Orion 1 - Trivos
Orion2-Smash'68

Orion 2 - SKV
Orion 1 - EAW
Orion 'l - Sparta
Orion2-Orion3

Orion 2 - Setash
Orion 1 - Sudosa
Crion 1 - Hovoc
Orion 2 - Halley

Orion 2 - TWEEW
Orion 1 - Lewenborg
Orion1-VCH2
Orion2-Longa'593

Orion 2 - SomasiAcrivia
Orion 1 - Bosta/The Smash
Orion ! - Savicto

Orion 2 - Dynamo

) 
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