
VOLLEYE} r.LVE IQE l\l lGl l\I(E

HI
È



Otion Expres
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Contributie re§lement sei r,oen I99:|-I994
1) Tijdstip betaling:
oetalen voor 1 oktober :

voor 1 december:
voor 1 Íebruari :

voorlaprl:

hele jaar 1 1e ha1Íjaar / 1e kwartaal
2e kwartaai

2e hatÍ1aar 

i ?: [ï3:i:3i

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

Senioren geboren voor 1-10-1975 Íl 232,-
A/B-juniorem geboren op oÍ na 1-10-1975 f I 180 -

C1DlE-junloren + mini's geboren oÍ op na 1-10-1979 Í1128,-
Recreanten f I 140,-
Ereleden gratis

3) De verschuldigde contnbutie per lid rs exclusief de bondscontributie en wordt aan het begin van het
seizoen bepaald aan de hand van ztlnlhaar geboortedaium en blilÍt gedurende het gehele seizoen
ongewilzigd

4) Bondsconlributie:
De bondcontributie voor het seizoen 1993-1994 bedraagt:
Sen oren geboren voor 01-10-1975 Í151,-
A-junioren geboren op cf na 01-10-1975 Í136,85
B-junioren geboren op of na 01-10-1977 fl 30,60
C-lunroren geboren op of na 01-10-1979 fl24,4o
DiE-junioren geboren op oÍ na 01-10-1981 f|23,05
Mini's geborenopofna0l-10-1981 fl 1'1,30
Becreanten f I 12.65
De bondscontributie moet voor 1 december van het lopende serzoen worden betaald.

5) Beëindiging lidmaatschap:
SchriÍtell1k voor de onder punt 1 genoemde data, anders rs coniribui e voor het lopende kwa(aal
verschuld gd,

6) Acceptgiro:
Degenen die de verenigong niei gemachtigd hebben tot automatiscne incasso ontvangen een
acceptg rokaart voor de contrrbutreinnig Per acceptgirokaart wordr fl 1 25 in rekening gebracht in verband
met admrnstratie - en incassokosten, Blj een aanmaning worden incassokosten n rekening gebracht van fl
5,- per aanman ng.

7) Bri blessures c.q zwangerscirap dient normaalcontrrbutie betaald te worden, echter: contributre kan
worden gerestitueerd wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen Dit geschiedt uitsluitend
na een schriÍtelilk verzoek daartoe aan en met toestemming van het bestuur, waarna de contributie
terugbetaalC rrrordt onder aÍtrek van de bondscontributre en administratiekosten (verzoek om terugbetaling
over een reeds afgesloten seizoen rs nret meer mogelijk).

B) lnschrijÍgeld:
Senioren . f120:
Becreanten Íl 15 -

A- UmlE-junroren/rnini's : fl 15 -

9) Betalingen:
VSB bank nr 93.60.37.318
(Grro van de VSB bank nr, 809604)

10) Contactpersoon:
R HoÍland Einthovenlaan 17 7002 HE Doetinchem, tel.: 33209



Yan de redakÍie
Een nieuw jaar een nieuw begin. lk hoop dat het
een jaar mag zijn wat voor een reder van ons in alle
opzichten nog beter mag eindigen als het begon-
nen is. '1994 is een jaar waarin veel staat te
gebeuren, ook binnen Orion. ln deze Expres komt
weer veel aan bod. lk hoop dat het weer het nodige
in beweging mag brengen. Het clubblad is er voor
om gelezen te worden, en om als drager te funge-
ren van informàties en gedachten die tot doel
hebben de club beter te laten Íunctioneren. Het is,

zoals jullie ook weer in dit nummer zullen merken,
geen blad voor één richting verkeer. Bijdragen van
leden krijgen soms zelfs voorrang op stukjes van
de redaktie of van het bestuur. Dat wil ik ook zo
lang het vanwege de ruimte kan, ook gra?^g zo
houden. Daarom blijf ik ook mijn brieven bus open
houden voor bijdragen voor de volgende Orion
Expres.

Wiebe van der Sluis

Yan de voorzitter
Januari 1994. Een nieuw jaar, maar voor de vereni-
ging eigenlijk gewoon het begin van de tweede
helft van het seizoen. Toch wil ik even de balans
opmaken. De vereniging leeft volop. Dit is niet
zomaar een constatering, maar een vreugdevolle
mededeling die ik na het geslaagde toernooi van
28 december beslist kwijt moet. Dit toernooiwas
voor het bestuur een test: Hoe staan de leden
tegenover de vereniging, zijn ze bereid om samen
iets aan te pakken en samen plezier te beleven aan
hun sport? Het aantal deelnemers uit de hoge
teams was verheugend hoog, maar ook recreanten
waren aanwezig. De sÍeer was goed en het vol-
leybalniveau ook. Zo'n activiteit zullen we zeker
herhalen, mogelijk met wat meer festiviteiten er
omheen. Dick van Wijk, de nieuwe penningmee-
ster, is inmiddels in diverse groepen gentrodu-
ceerd en begint in januari met zijn werk. ln de
komende weken zal hij met veel mensen als pen-

ningmeester gesprekken voeren en daarbij ener-
zijds het lopende seizoen afronden en anderzilds
het nieuwe seizoen voorbereiden. Want zover ziln
we inmiddels. We denken volop over het nieuwe
seizoen. De financiële en technische Iijnen moeten
reeds nu worden uitgezet. leder die in dit verband
suggesties heeft of daadwerkelijk wil meewerken,
nodig ik van harte uit met het bestuur contact op te
nemen.

Nu we de eerste helft van de competitie hebben
afgesloten en de balans opmaken, mogen we
zeggen dat het de vereniging ook op de velden
goed gaat. Heren 1 en Dames t handhaven zich
op hun niveau en ofschoon de promotiekansen
nauwelijks aanwezig zijn, tellen de teams volledig
mee. De tweede teams laten zich ook gelden en
zowel bij de dames als de heren zijn de promotie-
kansen niet denkbeeldig tot zeer groot. Wanneer ik
dan verder na beneden ga, zie ik over het alge-
meen hetzelfde beeld: ruimschoots handhaven tot
kans op promotie. We mogen concluderen, dat
enerzijds de routiniers binnen de teams nog prima
mee kunnen en vaak hun team dragen, terwijl
anderzijds de aanstormende jeugd laat zien dat er
opvolging is voor ieder die meent langzamerhand
een stapje terug te moeten doen. Het gaat ook op
sportief niveau goed met Orion.

Voorzichtig werken we nu toch toe naar het jubi-
leum in september. Momenteelworden er
contacten gelegd voor een echt volleybal toernooi
dat op zaterdag wordt afgesloten(?) met een
feestavond voor alle leden. We zoeken nog een
groepje mensen dat bereid is het avondfeest te
organiseren. Welk team oÍ vrienden(-innen)clubje
meldt zich hiervoor? Liefst met ideeën die uitvoer-
baar zi)n en die je ook wilt uitvoeren.

ïenslotte: Voor ieder een jaar vol positieve dingen.
Een jaar waarin je jezelf en elkaar niet te veel in de
weg loopt.
Tot ziens.

Jan Haring

Orion Erpnes kopii inlevendata r,oon het volgiende seizoen

nummer 1 Z 3 4 5 6 7 B

kopij binnen

verschijndatum

512

1912

1213

2613

Zsl4

715

+to

18/6

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier of Íloppy) worden ingeleverd bijWiebe van der Sluis,
van der Grijnstraat '10, Doetinchem. Doe het wel op tijd.
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fieuwjaarsreeeptie met
pluimen
Aan het begin van elk jaar noudt het Orion bestuur
een b jeenkomst waar het kader sponsors en
vrenden brleenkomen om eikaar een goed nieuw

laar toe te wensen. Zo ook dit laar Op dinsdag 4

lanuari kr,vamen velen naar spo(hal Rozengaarde,
nu eens nret om spelletjes te doen rnaar gewoon
geze lig praten over volleybal, alles en nog \'vat.

Voorzitter Jan Haring blikte nog even tei'ug en
herdacht het heen gaan van Riei Denterman en
Lucy Raterink.
Het is een goede traditie geworden om op deze
bijeenkomst ook die rnensen te eren die ln het
afgelopen laar z\ch uitzonderlijk hebben ingezet
voor de vereniging. Jan eerde in dit verband
Henrine Pothof en Mieke van der Herden als
"voormeiden" van de minilijn Z1 mochten de eerste
pluim in ontvangst nemen. De tltreede pluim ging
naar de commissie die dit jaar voor de veertigste
keer het bedrijÍsvolleybaltoernooi van Orion ver-
zorgt De derde pluim ging dlt jaar volstrekt
verrassend. maar zeker verdrend naar Erna Boom-
sma. Het is niet gebruikelilk dat het bestuur een
van haar eigen leden een plu m toekent, maar hier
was een uitzondering zeker op zijn plaats. Erna
heeÍt het afgelopen jaar, tenvijl ze nog maar pas in
het bestuur zit zoveel voor de vereniging gedaan
dat deze pluim haar niet mocht ontgaan. Ze heeft
het meer dan verdiend, en daar zal redereen die
haar het afgelopen laar heeÍt leren kennen, en dat
is b 1na leder lid, het zeker rnee ens ziln, zo sloot
Jan zijn pluimenrede aÍ.
Aansluitend herinnerde Jan de leden er aan dat de
verenigrng dit jaar 25 laar bestaat en dat we op 18
september de mogelijkheid hebben om dat te
vieren. Plannen voor een programma rnoeten nog
worden gemaakt. OÍ zoals Jan het zer: Wie het
organrseert mag het zegge. Meld je b t het bestuur.

Dick van Wiik, de nieuw penningmeester

Ziin kiik op de finaneiële
zaken
Als uw nieuwe perrrrirrgrrieesier a.i. wil ook ik u een
voorspoedig en, spo(ief gezien, succesvol jaar
toewensen.
Sportieve successen zuilen niet alleen worden
bereikt door intensieve trarnrngen en goede bege-
leid ng van trainers etcetera, maar ook door een
bestuur ciat zorgt dat u daarvoor de mogelljkheden
heett
Ais nieuwe pennrngmeester ben ik doende om de
frnancrële administratie van Errc Schmidt over te
rernen en heb rk nu het mandaat van het bestuur
orn uw Íinancrele belangen te behartigen.

B t het behartrgen van uw sportieve belangen zal
veel afhangen van de frnanciéle mogelilkheden en
rn,ddete^ d'e rVrj kLJrten C"eereT.

Mijn eerste iaak zal zijn om dit verenigingslaar
Írnaircieel gezond aÍ te sluiten en een meerjaren-
planning aan de hand van prognoses te maken,
waarbij twee kerntaken centraal zullen staan.
Ten eerste zal alle aandacht zijn gericht op jeugd
en opleiding en de doorstroming naar de topteams
in onze vereniging. alsmede eventuele veftegen-
woordigrng van onze sporters in regionale oÍ
landelijke teams Als tweede belangrijke doelstel-
Iing zal er naar la,rorden gestreeÍd om zoveel
mogelijk teams op het hoogste niveau te laten
spelen
Dat het geheel aan Íinanciële spelregels c q.
verantwoordelilkheden is gebonden mag duidelijk
ziln Deze spelregels kunnen wi1 in twee groepen
splitsen.
De eerste ls de verantwoordelijkheid van het
bestuur c q pennrngrneester, om frnancren op een
jurste wilze te beheren en zorg te dragen voor extra
inkomensbronnen, zoals sponsors. vrienden van de
verenigrng en adverteerders. Buiten de ontvang-
sten van contributies en gemeentelijke subsidies,
maken zij het voor het grootste deel mogelijk oÍ u

het zich maatschappelijk kan veroorloven om
straks op het hoogste niveau te kunnen spelen.
De tweede verantr,voordelijkheid ligt bil de leden,
trainers en begelerders c q. ouders

Kosten beheersing
Om kosten rn de komende laren zoveel mogelijk te
drukken zullen wil u ten eerste vragen om uw
contribut e n de toekomst automatisch te laten
aÍschrrjven Hiervoor zullen wrj u rn de loop van het

laar schriftelijk benaderen
Ten tweede zullen wi1 u vragen om behulpzaam te
ziln b j het vervoeren van uw eigen - en eventueel
andere kinderen - raar de diverse wedstrijden en
toLrrnooren.
Het geld dat hiermede wordt bespaard kan weer
ten goede komen aan de leugd en opleiding,
trai n r n gsfac I rteiten etcetera.
Ook zullen lvrl u vragen, voor zolang drt noodzake-
lilk is om van onnodige onkosten declaraties af te
zieiren hel aansciralien varr allerlei zaken op
kosten van de vereniging tot het minimum te
beperken, Dit lijkt mij niet meer dan redelijk tegeno-
ver diegenen dre zrch zonder enige vergoeding
voor de vereniging inzetten. lk doel hierbll op leden
die de opbouw van de zaalverzorgen, scherds-
rechter oÍ teller zi1n, oÍ kerststukjes maken,
violenaktie verzorgen oÍ tweedehands kleding
verkopen.



perspectieÍ
Van mij mag worden verwacht dat ik het bestuur en
later de algemene ledenvergadering een meerja-
renperspectief aanbiedt, waarbij het vanaÍ 1

augustus '1994 en in de navolgende jaren zo zal
zijn, dat per verenigingsjaar elke lijn een individu-
eel budget krijgt toegewezen. Hierdoor wordt
voorkomen d at bu d gettai re oversch rijd i n gen ten
laste van andere lijnen komen, zodat per lijn ook
tijciig kan worden bilgestuurd.
Middels een Íinancieel meerjarenplan zal er een
structureel inzicht ontstaan over de eventuele
perspectieven voor de vereniging, maar vooral in
een sobere en solide financiële aanpak, welke ook
duidelijkheid moet bieden aan potentiële sponsors
en vrienden.
Voor de algemene ledenvergadering zullen wij hier,
via de Orion Expres of anderzijds, uitgebreid op
terugkomen.
lnmiddels zullen wij hard aan de slag gaan.

Van hieruit wensen wij ook alle sponsors, vrienden
en adverteerders haftelijk dank te zeggen voor hun
financiële steun aan Orion en wij hopen, dat wij de
navolgende jaren weer op hun onmisbare steun
zullen kunnen rekenen.

In die dank willen wij zeker betrekken Wiebe van
der Sluis en al die anderen die zich hebben ingezet
om die financiéle bronnen aan te boren.
Wij hopen dat wij, met hun medewerking en erva-
ring, deze positieve liln kunnen voortzetten.

WisÍ je dat?
- Orion dit jaar 25 jaar bestaat.
- Sommige mensen met goede ideeën aan het

broeden zijn geslagen en hopen dat het ei op tijd
wordt gelegd.

- lngrid van de Linde een nieuwe baan heeft en nu
niet meer voor Orion speelt.

- Dames 1 nu ook een eigen "viezeterapeut" heeftl.
- De verkoop van gebruikte sportkleding de club

een leuke stuiver heeft opgebracht.
- Als je wilt weten hoeveel stuivers dat zijn, dan

moet je er op de Algemene Leden vergadering
naar vragen.

- Men al voorzichtig weer aan violen denkt,
- Fred Wellink ook weer mee speelt bij Heren 1.
- Heren 2 een nieuwe shirt sponsor heeft en dat dit

DOC opleidíngen BV is.
- We nog meer sponsors nodig hebben.
- Jongens A, weet je wel die groep die alleen op

toernooien vanwege hun leeftijd met die aandui-
ding A uitkomen, het steeds weer goed doet.

- Ze in de Kerstvakantie het invitatietoernooi van
Dynamo wisten te winnen.

- Ze als winnaars uit mochten komen tegen drie

sterspelers (internationals) van Dynamo.
- Ze deze confrontatie niet konden winnen omdat

ze te moe waren, na al die zware wedstrijden.
- Ze 's avonds de disco Iieten schieten om mee te

kunnen doen aan het Orion Kerstloernooi.
- Het bestuur deze sportieve instelling zeer weet te

waarderen.
- Het Kersttoernooi fietsendieven minstens één fiets

heeft opgeleverd.
- We eigenlijk vanaf 1 januari een overzicht bi1

zouden moeten gaan houden van het aanial
fietsen wat tijdens trainingen, wedstrijden en
toernooien van leden wordt ontvreemd.

Uit de vorige Orion Expres:

Een weekendie Pariis
en 1000 gulden voor de club

Wat dachten iullie van het volgende: "Orion gaat
naar Parijs" en verdient daar duizend 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 familieleden) moet
minimaal bestaan uit 45 en maxrmaal uit 49
personen.
De prijs voor een weekend bedraagt slechts
Íl 165,-. ln deze prijs zijn inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar en het verblijf 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 gids.
Deze aanbieding geld voor de periode 1 januari tot
21 maart 1994.
Orion wil graag van dit aanbod gebruik maken en
roept belangstellenden op om zich te melden voor
een weekendje Parijs. Er is gekozen voor het
weekend van 4-5-6 maart (aan het eind van de
voorjaarsvakantie) omdat dan ook de scholen dicht
zijn. Heb je zin om mee te gaan, meld je dan
vóór I februari bij Erna Boomsma, tel:24016.

Hebben we genoeg dan gaat de reis door, zo niet
dan niet. ln de vorige Orion Expres rrrelden we een
sluitingsdatum van 2 januari, maar gezien de
belangstelling hopen we met deze extra oproep
ook de resterende plaatsen bezet te krijgen. Kom
op en ga mee!



Haldienst
Fooster 2e helft van de competttie.

Tussen 0 staat het aantal wedstrijden waarvoor de
haldienst verantwoordelijk is

De aanvoerder van elk team wordt verzocht, voor
dat de haldrenst moet worden gedraaid, contact op
te nemen met Hanneke Velthorst (tei: 35683) Dan
weet 1e wanneer 1e de wedstrijdformulieren kunt
komen halen en wat er precies moet worden

Een Merel op De Vlierbes
Jeroen en Jeannet Aalders hebben net voor Kerst,
op 2'1 december om precies te zijn een dochter
gekregen. Ze heet Merel Merlijn.

Taken haldienst
- Op de aangegeven tijden wedstrijdÍormuleren

afhalen b t het wedstrijdsekretariaat (bij Hanneke
Velthorst dus)

- Een halÍ uur voor aanvang van de wedstrijden
aanwezig zijn in de hal. Dat betekent donderdag
om 19.00 uur, zaterdagochlend 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 eli< van de
twee ballenwagens behoren 20 ballen aanwezig
te zijn. Controleer dit voor aanvang en na aÍloop
van de dienst!l Als er ballen worden vermist zoek
dan ook in de kleedkamers, toestelhokken, op de
tribunes en achter de schermen. (Eike vermiste
bal kost al gauw fl 75 - 100,-) Vermrssing van
ballen moet worden gemeld bi1 Hanneke.

- Kijk of de scheidrechters aanwezrg zi1n. Als een
scheidsrechter nret komt opdagen, zorg dan voor
een vervanger. lndien nodig scheidsrechters
bellen De lilst van scheidsrechters vindt men in

de wedstrijdmap.

- Konsumptiebonnen uitreiken aan de scheidsrech-
ters en tellers (-sters)van heren 3 en dames 2 en
3.

- Veiden t ldig opbouwen en na aÍloop weer
opruimen.

- Op de zaterdagen waarop Dames 1 en/of Heren
1 thuis speien mcoien ook reclame borden wor-
den gepiaatst De ochtend ploeg zet ze neer en
de middag oloeg ruimt ze op.

- Teilen bij de wedstrrjden (behalve bil Dames 1,2

en 3 en Heren 1 2 en 3. Hier wordt het feitelilke
tellen door speciaal genstrueerde telsters
gedaan. Maar bij de wedstrijden van Dames 1 en
Heren 1 moet de haldrenst zorgen voor tellers
schuin achter het veld, zodat de toeschouwers de
stand gemakkelijk kunnen bijhouden.

- Zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen

- Wedstrijdmap met wedstrijdformulieren + sleutels
van de ballenwagens nog de zelfde dag of avond
inleveren bij het wedstrijdsekretarraat. Zaterdags
moeten de spullen direct na afloop van de wed-
strijden ingeleverd worden i.v"m. doorbellen
uitslagen om 19.00 uur!

- Verdere taakomschrijvingen ziln te vinden in de
wedstrldmap.

do
72

do
ZA

do
ZA

do
ZA

do
7)

do
ZA

do 20-1
za 22-1
do 27-1
za 29-1 mo

mi

Heren 8 (5)
Meisjes A (B)

Dames 2 (5)
Heren 3 (6)
Jongens A (3)
Dames 10 (4)
Heren 9 (7)
Dames 7 (4)
Heren 4 (6)
Dames 6 (3)
Heren 5 (5)
Dames 4 (9)
Heren 7 (4)
Dames 6 (5)
Meisjes A (3)
Heren B (4)
Dames 5 (7)
Dames 3 (4)
Dames 9 (5)
Jongens A (3)
Heren 6 (4)
Heren 4 (6)
Heren 5 (2)
Heren 9 (5)
Dames 10 (9)

3-2
E'J-L

1-7 ,

19-2 mo
mi

24-2
26-2
10-3
12-3 mo

mi
17-3
19-s
24-3
26-3 mo

mi
do 7-4
za 9-4

do 14-4
za 16-4

mo
mi



Het KERSTTOEBNOOI
een fliezamentiike aetiviteit
Op de bijeenkomst met kaderleden in september
kwam duidelijk naar voren dat Orion ietS meer voor
de leden moest doen. Een gezellig toernooi moest
toch kunnen.
Nu moet je niet direct te hoog grijpen, maar ook
niet met het minimum tevreden zijn. Daarom
besloot het bestuur om zelf een toernooi voor de
hele vereniging te organiseren in de kerstvakantie.
Het was een spannende aangelegenheid, want de
ervaringen met toernooien in het verleden leerden
ons dat de animo vaak gering was.
De eerste reacties waren positief, maar inschrijvin-
gen kwamen er weinig. Tot op het laatste moment,
Hele teams werden opgegeven en sommigen
gaven zich voor de zekerheid ook nog zelfstandig
op.
Alleen de ieugd liet verstek gaan. Jammer, maar
misschien was de oorspronkelijke formule voor hen
niet aantrekkelijk. Daar moeten we dus aan sleute-
len. De jongsten van de vereniging, de mini's,
meldden zich wel in groten getale aan. Daardoor
ontstond een probleem: Geen jeugd, dus ook geen
toernooivanaf 16.00 uur. En twintig kinderen in een
lege hal was vast niet gezellig. Als voorzitter en
organisator heb ik toen persoonlijk alle ouders
opgebeld en gevraagd of hun kinderen in de
avonduren mochten meespelen. Niemand rea-
geerde negatieÍ en zo kon het gebeuren, dat op 28
december zowel de spelers van de eerste teams
van de senioren aanwezig waren als de mini's die
twee weken lid waren van de vereniging. Het
verhoogde de spelvreugde.

Genieten
Tijdens het toernooi heb ik genoten. Genoten van
het aantal deelnemers: ruim 120 leden waren
aanwezig. Genoten van de wedstrijden waarin
meisjes van vijftien en zestien jaar samen met de
besten van de vereniging lieten zien dat ons peil
hoog is. Genoten ook van de belangstelling voor
elkaar en de gezellige sfeer. Namens het bestuur
bedank ik dan ook allen die meewerkten om het
toernooi te doen slagen.

Nog twee dingen. Nu weet ik pas hoe moeilijk en
boeiend tegelijk het werk met minivolleyballertjes
is. Zonder de steun van de vaste begeleiding van
deze jeugd had ik het niet gered. Nu liep alles
prima. Bedankt Mieke en Henrine!

Twee groepen
Dan de formule: Spelen in twee groepen die
gevormd.zijn op grond van niveau van de teams.
Daarmee werd er maar beperkt gemixed, hetgeen
bij de één leidde tot negatieve, maar bij de ander

tot positieve reacties. Er was meer spanning en
ieder kon redelijk vrijuit spelen. Veel wedstrijden
waren het bekijken beslist waard. Maar diverse
spelers en speelsters hadden liever totaal gemixed
en op die wijze de band binnen de vereniging
hechter aangehaald , al zou dat misschien ten koste
zijn gegaan van de spelvreugde en het spelniveau.
Het bestuur belooft de vereniging een aÍsluitend
toernooi direct na het eind van de competitie. Een
toernooiwaarbij alle deelnemers in een afdeling
mogen spelen. Een echt mixtoernooi. Voor de sfeer
en de gezelligheid. En wat we dan met de kerst
doen, dat zien we dan wel weer.

Jan Haring

We willen even iemand voorstellen.......

Mareel Tolman
Sinds de laatste week van het afgelopen jaar
bezitten Dames I weer een Íysiotherapeut. Marcel
Tolman heeft zich beschikbaar gesteld en eventu-
eel blessures etc. op een verantwoorde manier te
behandelen. Marcel, welkom bij Dames 1 en
wensen 1e veel succes.

Verzekerd
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40e Bedrijfs Yolleyhal
Toernooi
Op 23 en 30 december is het 40e BVT gespeeld.
Het aantal deelnemende teams was deze keer 26
dus 6 minder dan het maximale aantal. Wat wel
verheugend was, we hebben weer een paar
nreuwe deelnemers kunnen verwelkomen Op de 2
avonden hebben alle teams op hun eigen wijze
veel energÍe gegeven en vooral de ontspannend
en gezellige sÍeer is heei belangrljk op ons toer-
noor, Evenals vorig jaar heeft Studiehuis, met als
basrs de Holders-familie, de wisselbeker voor een
half jaar mee mogen nemen. Als 2e en 3e eindigde
de teams van Vredestein waar opvailend veel
Hordilk-gezichten te zien waren. Good-old Stichting
Thu szorg Hameland werd a s 4e genoteerd op de
2e en laatste wedstrijdavond Ondanks vaak grote
verschillen in setstanden als 24-4 of zelfs 30-2
ir,rerden door alle teams enthousiast de wedstrijden
afgerverkt Ook een waarderend woord voor de
fluitisten is op z'n plaats, hartelijk dank weer voor

1ul1re inzet, zonder scheidsrechters is ons toernooi
niet mogelrlk ln het voorlaar zullen we weer
opn euw van start gaan met waarschijnlilk op 21 en
28 april het dames- en herentoernoo en op 19 en
26 mei het mixed-toernooi. ln februari-maart zullen
de ultnodigingen verstuurd worden dus voor
diegene die mee willen doen, hou de data in de
^^+^^udLUl

BW-commissie.

Open brieÍ:

Hard op DDNKENII /
of DnoilIBr??
ln de Orion Expres van november 1993 nr, 2 vallen
m j een paar artrkelen op, die mi1 even aan het
denken en/oÍ dromen zetten,
Fo n d se n werv i n g/J u b i I eu m.
Alle Orlon-leden verkopen een (of meer) adverten-
tie voor in de Orion Expres voor'n eenmalige
plaatsrng (of vaker). Bijvoorbeeld: 1B advertenties
op een pagina à f I 30,-- per stuk, De verenigrng
hccft 550 leden. 400 leden verkopen 400 adverten-
ties eenmalig. 400 keer f I 30,-- = f I 12.000,-- haal 1e

hier de kosten van het drukken af dan b ijÍt ertoch
nog lvat over. Verkoop van advertent es aan win-
kels - bedrilven - instanties enz, maar ook b.v van
opa dre uit zijn moestuin de sla verkoopt oÍ schoon-
moeder kan haar schoenen te koop aanbieden.
Plaats ng van deze 400 advertenties kan gespreid
over eeftheel jaar of in september 1994 ais een
dikke lubileum uitgave ter frnanciele ondersteuning
van het te vreren jubileum Dregene die de meeste
advertenties verkoopt kan misschien wel een prrjs

winnen. Viering van het jubileum kan misschren wel
samen met voetbalvereniging De GraaÍschap
tijdens de Doetinchemse stadsfeesten, Dit in de
vorm van het grootste volleybalfestijn van Neder-
land, en dan denk ik gelijk aan het wereldrecord-
boek b.v voor het vestigen van een nieuw record.
"De meeste gelljktijdig gespeelde volleybal wed-
strijden op een lokaiie . Het Graafschap stadron!
De volleybalwedstrrlden kunnen dan gespeeld
worden door alle Orionteams en door veren glngen
die uitgenodigd worden. Ook Doetinchemse scho-
len kunnen uitgenodigd worden om met een
schoolteam mee te doen. Maar ook schoolklassen-
teams kunnen meedoen in ,,zerschillende

categoreën (dlt iijkt mij interessant voor de leden-
wervrng) Samenwerking zal er dan eerst gezocht
moeten worden met de gemeente voor de vergun-
nlng (en Íinancieel). Publiciteit in de goede zin is
voor een stad wel wat geld waard lijkt mij De
GraaÍschap zal ook benaderd nnoeten worden want
het is tenslotte hun stadion. Als zo'n evenement op
poten te zetten zou zijn, dan is er waarschijnlijk ook
wel animo van het bedrijÍ - en middenstandsleven
in Doetinchem om Íinancleel bijte dragen n de
vorm van sponsoring Sponsoring wordt alleen
maar interessant als de publiciteit groter wordt.
Dan valt er te denken aan de plaatselijke kranten
zo als De Gelderlander - De GraaÍschapbode - Het
Doetinchems Vizier en de lokale en regionale
radiostations iMisschren is de landelijke pers hier
ook wel in ger'nteresseerd, School T V. - Jeugdjour-
naal - Studro Sport -of een landelijke krant. Als
deze plannen iets vastere vorm zouden krijgen
moet er ook kontakt met de NeVoBo gelegd wor-
den (al is het maar voor de nodige materialen die
zrl waarschilnlijk wel hebben, netten, palen, -

scherdsrechtersstoelen, -f luitles, enz. ).

Scheidsrechters kunnen misschien wel via het
CIOS geregeid worden oÍ via een andere sportop-
leiding. En om nret te vergeten de E.H.B.O. dle
hooft er ook bl1 lk denk dat het financieel gezien
niet zo'n groot probleem is. Een groter probleem
zal ziln om de mensen te vinden die hier wat trjd en
relaties in willen investeren. lk ben in ieder geval
maar vast aan het denken geslagen. Dit is voor u
misschien een vreemd verhaal maar ik heb maar
opgeschreven wat er rn mijn hooÍd op kwam in een
verloren uurtje ook de aanheIvan deze brief.

Hardop denken!! / oÍ dromen??
Veel vrile tild heb ik niet maar als u rn deze
gedachten spinsels iets ziet wat u denkt te kunnen
gebruiken dan wil ik hier welwat t jd in steken.
Veel verstand van volleybal heb ik niet, rnaar een
beetje enthcusiasme wel.

De Orron correspondent TK.
P.S Waarom is de V.S.B Bank wel de huisbankier
van Orion maar geen adverteerder enloÍ sponsor?



De uitdaging

Heeft u heÍ ook gfezien?
Nou wij wel hoor. Het begon alemaal als een
gewone dag die lOde december maar bij alle
betrokkenen kriebelde er rvel rets V/ant zo als u
heeft kunnen lezen op het prikbord en in de Orion
Expres was het de dag van de grote uitdaging
Jongens C daagden hun vaders uit voor een
volleybalwedstrijd en dat hebben ze allemaal
geweten ook.
Om 18.00 uur begon voor de longens "gewoon" de
training, en voor de Vaders de bespreking in de
kantine. Maar beide partijen barstten van het
ongeduld en de spanning zo dat de wedstrijd niet
om 19 00 uur begon maar toch even iets eerder.
Hiermee werd het publiek wel wat verrast. Maar
toch er was 27 man publrek en dat is niet mis voor
z'n ingelaste extra attraktie.
Bilna iedereen was op komen dagen voor deze
geladen match.
De teams bestonden uit
Martijn
Remco en
Bas
Rik
Jasper
Maarten
Bart
Paul
Mark
ALs u goed de teams telt ziet u dat er b 1 de vaders
een bal vrrluoos tussen zt, to dil de vaders rn het
voordeel ziln Als de wedstrild begrnt staat de
scheidsrechter een beeile raar te k lken naar de
verÍrissingen die de vaders naast net veld zetten.
Het zljn namelijk Ílessen van een goedgekeurd
(lvog) huismerk. Door dit voorval staan de vaders al
gelijk op gespannen voet met de voor deze wed-
stnld n gehuurde scheidsrechter (Dhr. Sander). De
wedstrrld wordt dan ook maar gauw begonnen met
aan opslag de jongens C.
Al doende en zwetend komen de jongens er achter
dat het toch wel tegen valt om de "ouwe" even een
poeple te laten ruiken. Ze verliezen de eerste set
dan ool.< met B-15. Er wordt door de jongens na
deze set even overlegd hoe ze deze oude plaag
het beste kunnel besLrijden, Door dit overleg is er
in de vo gende set meer tegenstand van de 1on-
gens te zien.
Maar ook deze set moeten ze (hoe erg ook) uit
handen geven. Deze set krijgen ze ook aan de
f guurlijke broek met 10-15. Set 3 begint goed voor
de vaders maar dan tovert de scherds eens met
gele en rode kaarten waardoor de vaders toch
duidelijk'aangeslagen raken. De genadeklap voor
de pa s komt als de scheidsrechter ineens ook nog
bordles op houdt voor schoonherdspunten Hier-
door raken de vaders finaal van de kaart zodat de

jongens de 3de selWlNNEN met'15-11 De aatste
set wordt gespeeld met het rallypoint systeern.
Tussen deze sets grijpen de vaders naar hun
flessen maar deze blijken leeg ie zijn, hrerdoor
daalt het moreel naar grote diepte.
De coach van de vaders heeÍt echter nog een
donderpreek rn huis waarvan je de sokken spon-
taan omkrullen. Hierdoor opgeladen slepen de
prikkelbenen zrch het veld in en veranderen weer in
supersterren (zonder kontrakt).
i/et geluk, mazzel en hoop winnen de vaders de
laatste set met 12-15. Een zucht van verlrchting
gaat door de zaal als de scheids het eindsrgnaal
geblazen heeÍt. Dit geldt voor de vaders want de
moeders moeten maar zien dat ze dit zootje kreu-
nende van spierprjn jammerende team weer op de
been krijgen Samen wordt de boel nog even
opgerurmd want de korÍballers staan al weer klaar
om het veld over te nemen.
Na het douchen snelt redereen naar de kantine om
de aÍrekening van de weddenschap bij te wonen.
De longens vragen voorschotten op hun zakgeld
zodat de grote dorst van iedereen gelest kan
worden. DUS alie vaders lappen een tientle en
daar weet men wel raad mee. Als de drankles op
ztln gaan de meeste naar huis en krjken de meeste
zo niet a en terug op een moor volleybal moment.
Bli het \,veg gaan is iedereen er over eens dat er
voigenC jaar weer zo'n wedstrild gespeeld moet
\,VOrOen.

A s afsluitrng wi len we Dhr Sander bedanken voor
ziln gedane moeite om het allemaal leuk te laten
veí open.

T.K

Gefelieiteerd
Reeds ve e laren organiseert Orion bedrijfsvo -
leybaitoernooien. Daarmee wordt de goede naam
van de vereniging uitgedragen in heel Doetinchem
en daarbuiten. Tientalien teams van aller ei aard
staan ieder keer weer te popelen om mee te
mogen doen Vaak moeten inschrijvingen gewei-
gerd worden, omdat er niet meer teams geplaatst
kunnen worden. Puur reclame voor Orion het
volleybal
Onlangs organiseerde de commissie het VEERTIG-
STE toernooi. Dat mag best eens even vermeld
worden in de Orion-Expres. Belangeloos ziln
steeds weer allerler mensen aanwezig om alles rn

goede banen te leiden: de organisatoren onder
leiding van Arend Hordijk, maar ook scheidsrech-
ters. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en
bedankt voor alles wat jullie voor Orion doen,

Namens het bestuur, Jan Haring
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Onder de loep:

Heren 2
Deze nreuvre niei echi criginete
verheirierende rubriek wordt
geheei verzorgd door één
rasechte. niet al te zurver cp cie
graat zijne evenmin al te fris riekende rioollourna-
list Hil is bekend, berucht en gevreesd Hr1 schreef
n pulpbladen zoals Prrve Sleutelgat. Story, Gluren
en koekeloeren, Revu. enz. Ziln naam is Frits Rits"

Deze eerste keer onderwerpt Frtts Heren 2 aan zijn
scherpe krit ekloze biik. Zijn sïeerreporlage van
onder de douche leverl de volgende gegevens op:
Coach Bouke Hellinga: Hij weet lroe t speiletle
gespeeld moet worden, vraagt de wissels aan,
werkt aan het vertrouwen van de spelers, stelt de
bescheiden doelstelling om bi1 de top-vier in de 3e
divisie G mee te spelen, bij Hil gaat nó voor de
eerste plaats, zijn team moet naar de 2e divisiel
Zijn materiaal:
1 Hidde' Springserve Bulten Hrl kwam van

Gemrnr (borculo). Spelverdeler met een machtige
sprongserve Hil is pas 161aren oud. Speelt ook
nog rn het nationale Jeugd B team Leeft opti-
maal voor het volleyba

2lvo de Bonkei'Kl. Bluemink Pas 191aren oud
mid-manneke. Behandelt de bal sne en werkt
aan een snelie loopaanval.

3 Arend the Eagle Hordijk jr., slaat de ballen alsoÍ
ie een mug dood mept. Zrt zo hoog Cat je ziln
zolen kunt bewonderen op ooghoogte lVidaan-
valier van hoog niveau

4 Bas Knol Mollevanger, pass loper, aanvaller.
Nog 17 lentes Jong weet vaak slim via het blok te
scoren. Ziln Íloater-serve ls zo moeililk dat hi1

gewcon uitdwarrelt.
5 Eric "Crooner" Veenstra. Deze jongeman van nog

geen 32 herÍsten rs ais j Derc, vanachter de Jm-
lrln aandenderenC nret te stui[en. Na cje wedstrrrd
dichr Eric persoo'ri11k ce gaten rn de vloer, dte
kreunend lrjxt te bezwili(en onder de mokersiagen
van aanvoerder Veenstra. Hij gaat ziln mannen
vocr in de stlld

6 Gerard Wesselink. G E (Grise Eminence) oÍ
Good Elderly Zil geweldemachtige routrne en
subtrele spelinzicht ziln nog uitsteekbaar intact
l'1og steeds gretig snel en hongerig naar de bal.
Zijn geniepige' serve op positie 2 is alom
gevreesd. G E. r,vilst de weg naar de ovenvinnrng,

7 Bas 'het beest Hellinga. Linkhandige pass-
loper-aanval er. De Lefty is nog rnaar 17 zomers
jong, is ongelooÍ1 1k fanat ek, zet z'n medespelers
op de lursts plaats en vtndt de gaatles rn de
vilandelrlke verdediging pilnlilk naukeurrg 2e
tempo aanval is schrtterprachtig!

B Jeroen "Jerommeke Mollevanger. Linkshandige
spelverdeler die zijn aanvallers graag blokvrij wil
spelen. Uiterst kritisch op passes, tratner en
ztchzelÍ. Heeft het vermogen ztchzelÍ weg te
cilferen Hl1 maakt de meeste ktlometers tlldens
de wedstr 1d

9 Marco Mretle Buiting. Deze onherlspeilend
ogende m d-beuker komt van Halley Hilde. Srssl,
Natasja ztln allemaal bijnamen voor l"4arco, Hij
scoon t liefst via de netrand, hetgeen vooral op
de trainrngen. tot grote zichtbare ergernis duide-
lijk hoorOaar zuchtend en jammereno als keihard
Íeit moet i,vorden geaccepteerd. Ztln grijns maakt
de tegenstander' r,veek !

Jorg Radstake: Spe verdeler 15 jaartjes oud,
kornt van Heren 3 Jorg (Gorge) speelt nu bil
Heren 2 omdat Hrdde eventjes uit de roulatre is
door een operatre aan zt)rt enkelbanden Jorg
tra nt en spee t jn de districtsselectie en Steun-
punt selectre Groot. wordt nog groier, volleyoal
tallen[. Wat goed rs komt snel. ZoeÍf.

Staande v l n r ; trainer Karel Mollevanger, coach/manager Bouke Hellinga, l'lidde Bulten, tvo Kl Bteurnink,
Arend llordllk 1r , Eric Willemsen (DCC). Gehurkt; Erik Veenstra. Bas Mollevanger, Gerard Wessetrnk, Bas
llelltnga, Jeroen Mollevanger en Marco Buittnk.

ffi
Ëï'

&t'

,:zg ftv
V *'3 ?ai'ffi,*i&&ru**, ,'fua



DOC en Wink sponseren samen Heren 2
DOC Opleidingen heeít het tweede heren team van
volleybalvereniging Orion in nieuwe wedsirijdkleren
gestoken. Met deze overeenkomst, geldig voor drie
jaar, beschikt dit team over twee kledingsponsors.
Het team droeg al trainingspakken van kantoor-
boekhandelWink. Eric Willemsen van DOC en
Ruud Wink zien in deze"samenwerking" een
bevestrging van de goede samenwerking tussen
beide bedrijven. Sportsponsoring vinden beide een
goede zaak. Döordat Orion het samen sponsoren
van teams mogelijk maakt, wordt het alleen maar
aantrekkelijker voor alle partijen.

Nieuwe penningimeester
De nieuwe penningmeester is Dick van Wijk,
declaratres kunnen na parafering van de lijnvoorzit-
ter bij hem worden ingediend, Monte Casinostraat
tc.

ilTINI9S EXPRES
Sinterklaas toernooi
Traditioneel hebben de mini's hun Sinterklaas
toernooi in de GSGD gehouden. Verschillende
teams uit de omgeving waren uitgenodigd om het
grote feest mee te maken. Sinterklaas wilde niet
achterblijven en kwam met zijn Pieten ook een
kiykje nemen. Toen hij er toch eenmaal was werd hij
ook gevraagd om de uitslag van het toernoor
bekend te maken. Daar bleeÍ het niet bij, want hij
had voor de winnaars ook nog wat lekkers meege-
bracht. En dat zoiets zich laat smaken hoeft geen
nadere uitleg.

Volleybaltoernooi
Wij zijn zaterdag 27 november naar Ruurlo
geweest. De eerste wedstrijd was tegen Halle 1.

De eerste set won Halle 1 met 15-9 de 2e wonnen
wij met 15-8. De 2e wedstrijd was tegen Sparta 2
die wonnen we mel 10-15 en 7-15.
De derde was tegen Marvo 1 dat wonnen we met
4-15 en 6-15. En de laatste wedstrijd was tegen
Wivoc 1 dat wonnen we met 15-5 en 15-6. Het
team is Hiske, Lieske, llona, Nicole en ik (Lianne).
Het was wel Ieuk, de ochtend was snel om.

van Lianne.
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Hoi volleyballuitjes,
Afge open zaïerdag 4 december moesten Hiske, ik
dus en miln teamgenoten (llcna - r-teke - Nlicole en
Lianne het Sinierklaas-toernoor spelen, De eerste
r,nredstnld moesten we tegen Sparta 1 en we had-
den gewcnnenl !

De 2e wedstrijd moesten we tegen Sparta 2, en
alweer gevuonnenl! De laatste wedstrild tegen
Volverrls wonnen we ookl
Tussendoor kregen we drinken en een koekle erg
lekker!
En we waren poulewinnaar en v/e moesten bil
Srnterklaas komen en ioen kregen we negerzoe-
nen. En toen moest onze coach nog naar voren
komen want ze was vandaag jarig en ze kreeg van
S nterklaas een kadootje Het was erg gezellig

H ske.

Het A-team in Ruurlo
Wij het A-team (llona, Hiske, Lieke, L anne en ik
Nlcole) moesten 11-'12-1993 weer in Ruurlo vol-
leyballen. Dit keer waren we eigenirlk met ziln
vieren omdat llona ziek was.
Maar we waren toch met zijn vijven Omdat Bianca
Harbers (van het B-team)mee deed
De 1e wedstrijd moesten we tegen Volverijs Die
wonnen we met 15-10 en 15-1 1. De 2e wedstrijd
moesien we tegen Sparta 1. Die r,vonnen we met
15-5 en 15-10. De laatste wedstrild was heel
spannend tegen Halle. We hebben daar alleen nog
maar gelilk tegen gespeeld Maar dit keer wonnen
we!! Met 15-6 en 15-9 Volgende keer 13-12-1993
kunnen we kampioen worden.

Groetjes van Nicole,

Hallo volleyballers,
lk w I jullie even laten weten, dat mrni's meisles A
kamp oen rs geworden!! 1B Decembrer in Ruurlo
moesten ,",vij onze laatste competit e van dit setzoen
spelen
Met ivil bedoel ik: Lranne, Hiske. Lteke, Nicole en ik
(lloria). De eerste wedstrild wonnen we tegen
[,4arvo '76 met ]5-1 en 15-3, de tlveede wedstrild
\r,ionnen nre ook, tegen Skopein Wivoc met .15-5 

en
15-7 en de laatste, ook meteen de spannendste,
speelder we Leger Sparl.a 2 err speeiden we gelijk
met 15-10 en 13-15 Toch zijn we kampioen gewor-
derrll Ook waren er veel suppoi'ters, wat wi1 erg
leuk vonden Bianca (van mint's metsjes B), Mreke
van der Heiden en veel ouders waren aanwezrg.
Aan het eind was er een lekkere taart Het was een
heie euke en sportieve ochtend!!

G roetles. I lona Arentsen.

Meisjes mini's A Kampioen!
Cp de íoto het v'tinnende team; Lteke cie Jong
lliske v\/lEgers. Nico!e Bent, L-tanne Peet ilona
Arentsen en coach Alie de Jong

Lieke, llona, Lianne en Nicole vÍeren alweer een
punt

llona (aan het net) en Lteke wachten geconcen-
treerd de servrce van de tegenstanders af .

12
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Een training
t\laandag 6 december 1993 Het rs de dag na
S nterklaas. ln de gymzaai aan de Lonmanlaan van
'17 00 tot 18.15 uur. De training wordt verzorgd
door MeLanie en met assistentie van Andrea.
Vandaag wordt er getraind met Sarah, Sloerd,
Preter. Anlelica, Amrna en Lienke, de rest van deze
club waai'schijnlijk bij Srnt in de zak Begonnen
u,rordt er met een circurtje, in oallop opend en

s alommend om een paar palen, blj de palen moet
je met tlvee handen even de grcnd aanraken,
r"rerder gaat het al springend over vier banken, dan
met tlvee voeten gelrjk springend van hoepel in
hoepe, en dan een bal pakken en een punt scoren
door de bal door de basket le gooien lntussen
doet Andrea de burtendeur op slot om mogelijke
dteÍstallen te voorkomen!!!l Na deze eerste oeÍe-
ning wordt het net gespannen rnet aan een kant
zes sraande's .ne[ daar op ee1 p on er aa' de
andere kant zes hoepels op de grond met daarin
een bal De opdracht is, ga in de hoepel staan met
de bal en geef jezelÍ een goede opzet en probeer
de bal bovenhands te spelen en te plaatsen op de
aan de andere kant van het net staande pion. Als je
goed plaatst dan raak je de plon en glrldt deze
langs de staander naar beneden. Bij de volgende
oefening plaatst men aan weerskanten van het net
een bank. Hier nemen aan weerskant drie spelers
plaats en de trarners gaan er voor staan. De
bedoeiing is dat je de bal aangespeeld krijgt en
hem onderhands geplaatst terug speeit naar de
trainster. Drt is een oefening om te Jeren dat 1e laag
moet gaan zitien om een bal goed te kunnen
ontvangen. Er wordt bij gezegd dat als 1e links bent

1e ook 1e linker been voor moet zetlen en dat geldt
ook voor mensen die rechts ziln want dan is het
rechterbeen wat voor moet staan, Blj deze oeÍening
bll1kt dat ook bij de mrni's knrebeschermers belang-
rilk zljn. Als onderbreking is er DE ZAK van
S nterklaas, h erin zit voor iedereen een gedichtje
en een heerlrlke chocoladeletter, Hierna wordt er
qevol eybald drie teqen drie Je moet drie keer
overspelen maar )a 3 ligt d cht bi1 4 en ook wel bi1

5 6en7.Maar hetlukteigenlilkal bestwel goed.
Als aÍsluiting wordt er nog een basketbalwedstrijd
gespeeld. Je mag niet lopen oÍ dribbelen met de
bai er hern nie[ larrqer dan 3lellerrvasthouderi. De
bai moet gevangen worden en dan gelrjk weer door
gespeeld dus goed kijken en plaatsen Om 17 50
uur staan oe volgende klanten alweer ie trappelen
voor de deur maar ook in de zaa. Maar eerst wordt
de basketbalwedstrljd uitgespeeld En dan als het
birna t1d rs worden de chocoladeletters gepakt en
gaat men weer gauw naar huis. Als aÍsiuiting wil ik
nog weleven kwijt dat ik het geduld en de inzet
van de trarnsters na het zien van deze train ng nog
meer v,-aardeer als dat k voor die l1d al deed.
TK

T[ I-,ÀTT
Te laat heb lk net artikel rran Wiebe van der Slurs
gelezen om er nog op tijC op te reageren voor
plaatsing rn de Orion Expres nr 93/94 - 3.
De vraag / stelling waarop een reactie werd
gevraagd luidde:

Oilon moet terug naar de top of is het
l,4oet Cilon terug naar de top.

Voor mil is drt een steiiing die in eerste instantie niet
zo oeiangrrlr< is want nneestal is dit pas aan de orde
als je een topvereniging bent. Met topvereniglng
bedoel ik niet het in de hoogste top spelen of
al leen maar eerr top selectie op de been hebben.
lk bedoe hiermee dat een vereniging eerst een
topvereniging moet worden rn de zrn van genoeg
leden, genoeg en goed bestuur, genoeg kader,
genoeg gezelligherd. genoeg onderlinge verdraag-
zaamherd, genoeg sfeer, genoeg .., genoeg ., ,

genoeg . Als je van deze drngen samen
genoeg hebt dan ben 1e rn staat als vereniging om
een topprestatie team ie vormen.
Zo)ang je a s verenigrng nret genoeg van deze
"genoeg'punten haalt heb je volgens mrj n et het
draagvlak om een topprestatre verenrgtng ie wor-
den oÍ te zrln

Veel van bovengenoemde punten heeÍt Or on wel
in zich rnaar wat mij als randÍiguur opvalt rs dat er
rn veel gevaLlen zo weinig betrokkenheid is bij de
club Wat k zie. hoor en lees is maar zo wetnig van
wat er zich n de verenrging allemaal afspeelt. Nu
moet u niet gaan denken dat ik Orion maar een
slechte vereniging vind dat zeer zeker nlet!l Maar
wat mil opvalt is dat 1e bij alle dingen die, georgani-
seerd, bestuurd, berekend, uitgedeeld, gedaan.
geregeld of door za maar er te zijn, worden altijd
dezelfde namen en gezichten worden gezien, Voor
deze mensen heb ik veel respect want zij zijn het
waar de vereniging grotendeels op drrlft
Maar om er een topvereniging van te maken oÍ te
houden heeft men niet genoeg aan deze goedwil-
lende en toch al overbelaste mensen want z I

kunnen het simpelweg niet alleen.
Daarom zou voigens ml1 de stellrng die Wiebe v d.
Slurs lreelL rreergelegd ar rders rrrtrelerrlurderr
namelrlk kan en wrl Orion een top vereniging wor-
den dre rn de prestatre top thuis hoort Als iemand
hrer anders over denkt of ook zijn oÍ haar men ng
kwijt lv I dan zullen we dat wel lezen rn de volgende
Orion Expres.
Want VERENIGING wil zeggen SAMEN.
Dus u ook

Denk, schrrlÍ err doe ook eens mee,

TK
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HeÍ reilen en zeilen van de Zon het nu wel of niet
jongiensliin
Zoals edereen weei is net ieLrgd0estr'rur verant-
lvoorcielijk voor Ce jeugcj van onze vereniging. Om
't eei.l ert anCer rn goede banen te lalen verlcpen
heDb,en de leden van dil jetrgdbestuur ecier een
eigen taak.
Zo i:gt mrln taak binnen het jeugdbestuur bil ce
lcnEenslln Wat houdt het nu allemaai tn zu t u zich
aÍ,rragen. Hieronder volgt een opsomrning van
^^l-^ ^.^l-^.^eLIi(e e idKeÍ

* Team rndelingen - er zijn 29 longens Cie verdeeld
z ln over 3 [eams - iongens A

jorrqens B
jonoens C

- Inschrijv ng van deteams bi1 het d str kt vooi'de
6sn,petit e

* Benaderen van coaches
- wi1 ziln bil de jongenslijn al een

paar laar rn de gelukkrge omstanCrg-
heden dat we vaste coaches hebben.
longensA:dhr Smit

longens B : dhr Hettlnga en dhr v Exe

longensC:dhr Bankman
* Benaderen van trainer's

- de trarningen worden verzorgt door:
iongens A dhr. Mollevanger en [,4ai'cel Laan
jongensB:BasHellrnga
longens C : SanderSmldstra- Opgave van spelers voor de distriktselektre

lrarn ingen. Eenmaal per maand een vergader ng met het

leugdbestuur* Orion kleding sporlshop

Cr-ndat de longensliln ten opzichte van de meisjes-
i1n rnaar heel klein rs vallen de wei'kzaamheden
nog wel rnee, Er wordt regelmat g met trainers en
coaches overieg gepleeod Ziln er zaken dre
besproken moeten worden pakken lve gelijk de
telefoon om het aÍ te handelen. Bijvoorbeeld jon-
gens B heeft '1 1 jongens in het team en rs het dan
l,,rel zrnvol om alle jongens mee te nemen naai'een
lvecistrijo. Zo is er besloten dat een van de longens
per toerbeurt niet rriee hoeft te spelen. Door een
nieuwe cpzet van de jeugdcompetitie kwam het zo
uil clat longens A en longen B in de zelÍde klasse
zrln ingedeeld narnelijk in de le klas A en jongens
C klan uit rn 2e klas B. .longens A is ongeslagen
kainpioen geworden et longens B rs evenais
Jongens C in 6j6 nniddenmoot geërndrgd

Best m11 nog een ieder een gezoncl en sportieï
1994 toe ie wensen.

( aas Blankman

helpen ?
Zaterdag 26 november moesten we in de Bongert
volleyballen tegen HUEVO. De wedstrijd begon
pas om 10.30 uur zodat we lekker konden uitsla-
pen. Maar een en ander pakte anders uit. Er waren
een paar"gekken' die hadden bedacht om deze
morgen eens iets anders dan anders te doen. Wat
is er dan gebeurd zult u dan zeggen.

Deze "gekken" iegen elkaar:

Wat kunnen we doen om de team geest tot een
nog grotere hoogte te laten stijgen binnen het toch
al zo gezellige team? Zullen we voor deze wedstrijd
met z'n alle gaan zwemmen of naar een volleybal
videofilm gaan kijken of moeten we een bosloop
houden of een extra training organiseren.

Dat er lvat moest gebeurerr was wel duidelllk want
de laatste twee r,.vecistrijden hadden we niet aL te
best gespeeld, een verloren en een gelilk De
verloren vuedstrijd was denk ik wel verdtend want
de tegenstander was voor ons een maatje te groot,
Deze wedstrijd was ook een dipje rn ons kunnen
lVaar 1a nieuwe ronde nieuwe kansen. Met de
wedstrrld die we geli1k gespeeld hadden ging het
toch wei even iets anders. De eerste set is dik
verloren gegaan, 15-3 oÍ zoiets. ln de tweede set
hebben we elkaar zo ,,veten op te peppen met als
resu taat oat deze set maar nipt verloren ts gegaan
ln de derde set keercle het rij en was uiteindelilk
een makkie wat in hield dat we nog een vierde set
moes[en spelen d e yye ook hadden gewonnen.
Het giirg dus ureei-Ce goede kant op, Het zelfver-
trou',//en hadden \rve lveer hervonden, want tot
dusver hacderr ,,ve ailes nog gewonneit, i\4aar om
het zelÍvertrcu!\lef irog verder op te voeren waren
'.,rye hei ei" over eens dat we yvat voor onze longens
rnoesten doen. Na v,eel overlee en denkwerk
dacnier we het gevonderi te hellben, i'laar )azoa
het ie per ? En wat scheist onze verbaztnq het

tww



heeft geholpen want de wedstrijd tegen HUEVO is
winnend afgesloten. Dus zo zie 1e maar weer waar
een gezamenlijk

"ONÏBIJT'
mei je hele team al niet goed voor kan zijn. Het was
wel afzien, zaterdag morgen loopt voor iedereen
de wekker al om zeven uur af en het was me een
padijtje koud die morgen, maar ja toch maar
doorzetten, Het gezamenlijk ontbijt zou om acht uur
ten bureel van de coach beginnen. En iedereen
was om acht uur aanwezig. Grote klasse jongens.

De laatste voorbereidingen werden nog getroÍfen
zoals het koken van de eieren, hei zetten van de
thee en koffie en uiteindelijk konden we aan taÍel.
Er was van alles genoeg, harde broodies, zachte
bolletjes, beschuit bollen, krentebrood, beschuit,
rijstekoeken, cracker's, kaas, vleeswaren, appel-
stroop, vlokken, hagelslag ens, enz, enz, enz.
Dat het gesmaakt heeft moge duidelijk ziin, maar
wat nog belangrijker is, is dat de team geest en het
verenigingsgevoel nog beter is geworden. Wie
volgt????

TI\ITE TBIIUS
Lieve kinderen,
Een zurare maand ligt weer achter mijn brede rug.
Per 1 ranuari 1994 was T.T. heel wat kilopondjes
zwaarder Gewoonlijk slaat de weegschaai onder
luid gekreunkraak door. Tante Truus heeft daar al
rvel wat op gevonden, maar daar wil ik ter mijner
lrld meer detailbijzonderhedinlichtingen over
vertellen.
Nu eerst even kort (maar daarom niet minder
krachtig) reageren op mijn vorige, dan g '7srktr.6,.
uit verbanden gerukte, pijnlijk gekorNviekte briefje
in één van de vorige "Orionsexpresso',

En voordat de redactie meent weer één of andere
noot brj mijn epistel te moeten voegen, 2 dingen:
Lieve kinderen:
a De brieven, artikelen van Tante Truus of van de

Strchting OmbudsTruus (S.O T.) moeten geheel
voor eigen risico worden gelezen. W e neemt T.T.
rrou serieus?

b T.T gaat eén stapje verder. Het lezen van rrijn
episieis rs slechts toegestaan aan kinderen van
16laar er ouder er-r dari ook alleeri aarr diegene
d e thuis, op school of in het fietsenhok, of achler
een bebost heuveltle, ziln voorgelrcht over
"smacksuele" zaaklesI

Volclens ProÍ. Bertus Bovenhands kan dit wel
ergernissen en misvertoestanden voorkomen. ln
miln vorige brieÍ kondigde de S.O.T al aan nog
éénmaalterug te komen op het bu tengewoon
erotypische boekle: Sexsymboliek n de
vo eybalsporl,
Lreve Marko B., Michel K., Marce L Bas H.,

Boland Br- , (er nr,r ook) Jasper Kl en Gerard W

De St O Tr, <an dii veel rn het donker bedreven, rr-r

hel genrep be<nepen, op schutttnkjes beschreven,
achter hancles geÍlursde rde TABCE niet al te
openhart g en te open en bioot beltchten
Hoewei het onderwerp van luliie vraagstelling in

diverse T V -tatk-shows, door Barend of Van Dorp,
door Sonja door Ook dat nogl door (1awe l) Mart
Smeels. door Grise da Visser aan de orde werd
gesteld oÍ zelfs beschamend bloot in beeld werd
ge-bracht, (Tante Truus kreeg er hooÍdpijn van)
rnoeten we ons slechts beperken tot het
"ondu bbelzin ni ge seksistische woordgebruik".
Zonder blikken of blozen wrllen we ook wijzen op
enige volley-bakvaktermen die sterk wrjzen op
sex tiidens het spei.

Lieve longens van de aanheÍ en kinderen
De St. O Tr. moet zich heiaas behe pen met enige
krasse voorbeelden Laatst verteide ons een
dubbel-gehandicapte scheidsrechter (hij was blind
en had geen ge eide hond!) dat als hi1 op het
gesteun en gemrddelde woordgebruik in het veld
en bi1 de netpalen afging. hij zich op de centrale
van de nul-zes sexliln bevond, Wrj wrjzen op het
ordinaire korte-É woordgebruik zoals rug, krul, blut
enz. Menig scheids wordt aangesproken met ere-
titels zoals: L,L,Z.k, Kl t (de kllnkers ontbreken!).
En i,vat denken lullie van . "Daar zakt m'n broek van
aÍ' We werden genaa d door de scheids Veel
(vaak su,ccesvolle) coaches roepen zéér erotypi-
sche vaktaal : 'Prik'm erin", Zoek't gaatje ,

"Penetreer door't mrdden' "Krursstalfel . Sommige
spelers en speelsters kreunen en steunen tildens
de aanval of serve (neem bl1v. Eric V ). Men hoort.
'lk kom als de s-v- penetreert. "Even wachte" als't
bloK te vroeg dreigt te spring-^n. Tot slot, ieve
krnderen, ivat vinden juliie van dre, zo onschuiciig
lilkende ilKjes op elkanders bips na een geslaagde
variatre of act e? Kortom Samenvattend en relatie-
verend vol eybal is doorspekt rnet dubbe z rrnige
en op erotiek w jzende woorden We all smashles
nog aan toe M 1n bref s al weer vol. ln miln vo -

gende óreÍ za k lullie schrrlven over miln poltleke
ambrties B rrÍ vooral schrilven naar jull e St O Tr

Een stevrge pakke( van,

_--r I

Jonr-*'*-"*-**'*

15



A/IÈT DHï
5c rÍE

\
I

8 FM R KEAI

)

YOOR

/T
)

\:

OP SCHERP
5ÍR8N \

)

VECHTEN
ï^È-r^^rr

IU=:LHN]\ ELK'!iL 
0R1 L0É

SSiEUER. GMtv
DT KOOISJ
U-)HI A66R.E
EBNVRLLSN

I
I

I

PETE R.

VOELT.

?N RTTURNSI

}I ALS ZON S
ÉRerria O:rTilïo'l'

)

I

VOOQ.Z iTTEO. HOE STOAT U TEGÉNOVER SPELE RSOIE NiET DE VOoRGESLHREVEN CLUSKL§UREN
OEAGEN T LOENS DE
\TJE DSTP.i\ÈE N ? ONDEQ GEEN VOOC.I,JÈARDE

NAO T-.---
/ --'--- N/FT 6ll ONZE CLU5

/ ,/-Z=- RoYEREN ZO rÉfnRND......Í EN 5T R§N6STF /E R BO DEil

-- íTN P.DE LUN

- VALT NJET OVER TE PRA]'EN--- flERÈN rnn(EN DE rDAN Ér »s
H vtleruieiruc''- irlËrti à iiE

\ cn«rvnyALScLUblE \ meG NisT

' GFEN uirzoNDERiNG

0iE NiEUl, Í IRATNTNG5 -

TN5THCDs u]È RPT NU Rt
VRUCHTE\ AT.

( ,ÈT qr:r..,

\)

.,,iK KEN DE SPELER.:
NiET MSER ÏERUG

-GER.ON imoÍ ,.1a \ffiix /

Efu iS DE A§RSTE
óllgRtJi,VNiIí6 hL

r§ VíER.EN ? \
fuFE U§ (REG§I/ 2§LFS I
E =-N EOEÏE , /? / ..--

Éd.1&

WE LE(FN NiFÏ OP DÈ
roTo,s oP OE NEVOBO-PR5JE6

\

H

\\

zLl/l
)

rÍ 
-'/r1tcrgtir


