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Contributie regflement sei zoen 19S3. t994
'1) Tijdstip betaling:
betalen voor 1 oktober :

voor I december:
voor 1 februari :

voor l apr l

hele laar I 1e haltlaar / 1e kwartaai
2e kwartaal

2e halÍlaar I 3e kwartaai
I 4e kwarïaal

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

Senioren geboren voor 1-10-1975 Íl 232.-
A1B-juniorem geboren op oÍ na 1-10-1975 Ít iBO -
C/D/E-lunloren + mini's qeboren oÍ op na 1-10-1979 f 128.-
Recreanten fl ]40 -
Ereleden gratis

3) De verschuldigde contributie per lid is exclusief de bondscontnbutie en wordt aan het begin van het
seizoen bepaald aan de hand van ztlnlhaar geboortedatum en b1l1Ít gedurende het gehele seizoen
ongewrlzigd

4) Bondscontributie:
De bondcontrbutie voor het serzoen 1993-1994 bedraagt:
Senioren geboren voor 01-10-1975 fl 51,-
A-1un oren geboren op oÍ na 01-10-1975 fl36,85
B-junroren geboren op oÍ na 01-10-1977 f 130,60
C-lunroren geboren op of na 01-10-1979 flZ4,4O
D/E-junioren geboren op of na 0'1-10-1981 ft23,05
Mini's geboren op of na 01-10-1981 f I 

.11,30

Recreanten f I 12,65
De bondscontributie moet voor '1 december van het lopende seizoen worden betaald.

5) Beëindiging lidmaatschap:
Schriftelijk voor de onder punt 1 genoemde data, anders rs contributie voor het lopende kwartaal
verschuld igd

6)Acceptgiro:
Degenen die de verenigong nret gemachtigci hebben tot autornattsche incasso ontvangen een
acceptgirokaart voor de contributieinnig. Per acceptgirokaart wordt f 1 25 in rekening gebracht rn verband
met adminstratie - en incassokosten, Bi een aanmaning worden incassokosten rn rekening gebracht van fi
5 - per aanmaning.

7) Bii blessures c.q zwangerschap dlent normaalcontributre betaald te worcjen, echter: contributie kan
worden gerestitueerd wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen. Dit geschiedt uitslurtend
na een schriÍtelilk verzoek daartoe aan en met toestemming van het bestuur, waarna de contributie
terugbetaaid wordt onder aftrek van de bondscontributie en admin strattekosten (verzoek om terugbetaltng
ovei'een reeds afgesloten seizoen is niet meer mogelijk).

B) lnschrijÍgeld:
Ser ro"eT f ) 20 -

Becreanten fl 15-
A- i/m/E-lunioren/minrs :fl 15-

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

10) Contactpersoon:
B Hof land Einthovenlaan 17.7OO2 HE Doetinchem, tel.: 33209



Yan de redaktie
Het seizoen ts nog rn volle gang Dii ts pas oe

zesde Orion Expres en tocn kilken r,ve al weei'
vooruit naar het volgende seizoen. Begeren is

vooruitzien zeggen ze weleens, maar wie regerer
wil kan het nret bii vooru tzrerl laten. Ér komt meer
br;krjken Want wie de clag van morgen wil genie-

ten, moet ziln zaakles vandaag goed voore xaar
hebben. Dat realiseert het Destuur zich ook. Ze

werkt er danook hard aan orn een gezonde basrs te
scneppen waar een goede toekomst op te boulven
is Dle basis heeft veelal met geld te maken. Zon-
der de financièle middelen valt er weinig te doen
Maar met de weinige middelen dte er ziin weet het

bestuur de zaken toch nog redeitlk te laten draaien.
Maar velen in de vereniging willen meer dan dat
redelijk. De weemoed naar oude glorietiiden komt
bij menigeen weer naar boven. Wat zou het toch
mooi zijn als we weer rnee konden draaien in de
nationale top? Wat zou het toch fantastrsch ziln als
we weer van die spannende Europacup wedstrij-
den in Rozengaarde kunnen organiseren, Ja. we
missen dat best, maar weten ook dat het verschrik-
kelilk veel inspanhing van allen en iedereen vraagt
om dat terug te krrigen De vraag ls en biilft Willen
we terug naar de top? En kunnen we terug naar
de top?" En rryaar halen we de middelen vandaan
om die doelstellrng te realiseren en die positle ook
voor een lange termijn vast te kunnen houden. Ais
aan dre voorwaarden niet voldaan kan worden
moeten we er niet aan beginnen tenzil we het
geheel op ergen kracht tegen zeer lage kosten met
ergen mensen kunnen doen. Dat vraagt een gewel-

dtge rnspanning van spelers, trainers. bestuur en
leden. Willen we dat en kunnen we dat. lk zou het
filn vinden als meerdere eden zich hierover tn de
volgende Orion Expres zouden uitspreken. lk denk
dat een dergelijke gedachten uitwisseltng verhel-
derend voor iedereen kan ziin.

Wiebe van der Slu s

Yan de voorzitter
ln oe aÍgeiopen lryeken haalde Orion itreer verschii-
lende malen de regionale pers Het feit dat de
tratners van de eerste teams besloten hebben te
sioppen rnet het verzorgen van trainingen \rvas voor
de lourna sten reden wat extra aandacht aan de

vereniging te besl.eden Zowel in cje artikelties over
Prm als over Theo kwam naar voren, dat de vereni-
g ng en de trainers in goede harmonie een stukje
rrrt elkaar gaan. Want meer is het uiteindelik niet.

tseiden ziln een beetie Volleybalmoe"en hebben
besioten wat meer t jd te geven aan al de leuke
oingen die de wereld buiten volleybal bredt Hun
gezinnen maken daar zeker deel van uit.

l let bestuur s hen dankbaar voor alles wat ze in de

afgelopen vaak moetltlke, jaren voor Orion deden.
Daarnaast toont hun ioezeggrng om op de achter-
grond een adviserende rol te willen vervullen, dat
aan hun terugtreden geen conÍlrcten ten grondslag
liggen En zo hoort het ook.
Orion is een vereniging met een goede reputatie,
ook als het om de relatie met trainers gaat Graag
willen we d t ook zo houden. Daarom is het jammer,

dat het steeds vaker voorkomt dat speelsters en

spelers menen meer tn hun mars te hebben dan de
trainer in hen ziet. Dit leidt soms tot conÍlicten
rnraarbij spelers nog tijdens de competitei hun heil

zoeken bij andere verenigingen en hun trarnings-
groepen met een mrnimaal aantal spelers achter-
laten. Dit is te meer lammer, omdat deze houding
n et alleen getuigt van zelÍoverschatting, maar ook
het gehele team in de problemen brengt. Een

sportman of-vrouw moet ambities hebben, maar
ook tegen zijnllaar verlies kunnen en in ieder geval
het vermogen hebben ztchzelÍ ondergeschikt te
rnaken aan hei team dat op hem/haar rekeni, Zoek
de schuid niet in de eerste plaats bii de tra ner,
maar kijk eens kritisch naar lezelÍ voor 1e radtcale
bes issingen neemt!

!et bestuur rs momenteei reeds druk beztg met de
''coíbereidrngen voor het nteulve seizoen en wan-
.eer le d t ieest, hebben we ons al intern beraden

Orion Expnes kopii inlevendata r.oor het volgende seizoen

nurnmer 1 2 3 4 5 6 7 I

kopij brnnen

verschilndatum x 2314

7 iE:.

416

18/6

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier oÍ floppy)worden ingeleverd bij Wiebe van der Sluis,

van der Grijnstraat 10, Doetinchem. Doe het wel op tiid.



op de beqrotrng voor het komend jaar en op de
meerlarenbegroting die we op oe Aigemene
Ledenvergadenng van donderdag 26 mei willen
aanbieden. Noteer deze datum nu reeds in de
agenda. want de plannen die het bestuur dan
presenteert bepalen de toekomst van Orton tn de
komende laren Willen we onze naarn eer aandoen
en gedurende de maanden oktober iot april hoog
aan de (volleybal)hemel staan of zrln we als een
komeet die eens in de zoveel jaar even zichtbaar is

en vervolgens jarenlang nret in cle publiciteit komt?

Orion wil weer uitstraling krijgen en heeft daarbij de
hulp van de leden nodig ln de afgelopen perode
rs de c ub geconfronteerd met een reiatieÍ groot
ver ies aan leden. Zoals de situatie nu rs, drergt het
aantal teams in de competitie flink terug te lopen
Daarom hebben we dringend behoefte aan compe-
titiespelende leden van alle leeftijd en kwaliteit.
Natuurlijk spreken jullie oud-leden die misschien
wel willen terugkomen en natuurlijk zijn er op
schooi of op het bedrijf mensen die volleybal leuk
vinden. maar er steeds niet toe kwamen naar een
vereniging te gaan. Vertel hen eens hoe euk het blj
Orron rs dan krilgen 4e hopelilk z n om bij ons te
komen spelen.
Met Orion op naar de top!

Jan Haring

De Nacht van Orion
Drt laar wordt het traditionele nachttoernoor, beter
bekend als de Nacht van Orion", gehouden op
zaterdag 28 mei in Sporthal Rozengaarde. Het
toernooi begint om 19.00 uur en gaat door tot in de
klerne uurtjes. Het toernooi staat open voor mix-
teams bestaande uit leden niet leden, sponsors en
nret sponsors, vrienden van Orion en zrl die dat
graag willen zijn

Om mee te kunnen doen wordt van elk team een
bijdrage verwacht van fl 100,-, waarvoor ze kunnen
spelen, levende muziek en iets te nuttigen krljgen.

Opgaven moeten voor 16 aprii binnen zijn bi1 Mark
Bloenr, Vlierl:es 109, 7006 SC Doet]ncirerrr. Zijrr
telefoonnummer is 08340-26459.

ïbainers wissel
Zoals inmrodels bekend zat z\in vertrekken aan het
eind van d t seizoen zowel de trainer van net eerste
Fleren als van het eerste Dames team. Pim en Theo
wiilen een iaartle zonder de zwaar brelaste trainers
taken. Wat meer tl1d van andere dingen dan vol-
ieybal rs berder wens.
lntussen wordt hard gewerkt aan de invulling van
de vacatures. Br1 de dames ls dat al gelukt Voor
het volgend volleyballaar is Eric Robbers urt

Westervoort aangetrokken om het roer van Theo
Boekhorst over te nemen. Eric traint nu de dames
van Savrcto ult Velp Dat team speelt net als Dames
1 in de tweede divisie en zal op 9 april in Rozen-
gaarde uitkomen tegen onze dames.

Voor de heren wordt nog gezocht naar een ge-
schikte opvolger van Pim. Er ziln wat kandrdaten
gepolst en met een beetje geluk weten we op zeer
korte termijn wie hier de scepter gaat zwaaien

Met belde wissels zien we twee zeer bekwame
trainers vertrekken Trainers die niet alleen goed
waren rn hun primaire taak, het trainen van hun
ploeg, maar ook goed waren rn het invull ng geven
aan verenigrngs zaken. Het bestuur hoopt danook
dat belde rnannen voor de vereniging beschrkbaar
blijven en mee willen blrlven werken aan de verdere
opbouw van de respectievelijke Orion-prestat e-
lLjnen.

Expres werken aan Dxpres
Expres schrilÍ ik stukjes in de Expres niet om hem
vol te laten lijken oÍ om hem dikker te iaten worden,
Neen het is meer een manier van mee denken en in
ieder geval van mee beleven op papier

Als 1e zo eens door de sporthal oÍ zaal loopt dan
zre je zovee mensen die van volleybal genieten en
er vaak heel druk mee bezrg zi1n. ln z'n hal oÍ zaal
gebeuren toch wel leuke dingen oÍ momenten Je
ziet toch dai het leuk is om te speien / verl ezen I
winnen. Een trainer maakt toch ook van alles en
nog wat mee oÍ een coach of een toeschouwer oÍ
eer.r zaaiwaclrL of eerr spelerispeelster oí eerr
chauffeur oÍ een ouder of een enz. enz. e.z.

Als 1e nou eens expres wat onthoudt err expres op
schrilft van deze leuke momenten en dan expres
inlevert L, j de redaktie.

Expres u;ordt Can nog meer een ORION EXPBES

Schr 1Ílanus T K



De Vakman over:

Het hegeleiden van Íeams
Op maandag 21-A2-1994 om 1B 30 uur Deg nt een
tnteressante avond. Op deze avond vertelt en de-
monstreert Theo Boekhorst (de chef van Danres 1)

iets over ïra nrng en coaching van leams. Er waren
een stel enthousiaste vol leybalsters/bal lers bt t

e kaar gebracht die fungeerden als proefkonrinties.
CheÍ Theo laat aan bekrryame en mrnder beklvame
maar enthousiaste mensen dingen zien die 1e kunt
doen om voileyballers rarat balvaaroigheio b I te
brengen op een leuke en spontane manier. Zo
worden er op een vlotte manier verschillende me-
thodes getoond aan de aanwezige mensen en ge-
speeld door de aanwezige proefkonijntjes
Tussendoor krilgen de belangstellenden dre netles
op een bankle langs de kant zitten, uitleg over het
hoe en het waarom.
(Persoonlijk vind het aanial belangstellende bank-
zítters wat tegen vallen).

Training en coaching
Om 20.15 uur is er voor de bankzrtters een kople
koffie en voor de proefkonijntles een bltkle fr s-

drank. Na de kofÍie is er een gespreksronde voor
de bankzitters en gaan de proefkonijntjes naar
huis. De gespreksronde gaat over trarning en
coaching van volleybalteams. Ai gauw blirkt ciai
belangen en interesse uit elkaar Liggen Niet wat
rnzet of enthousiasme betreft maar meer op het
vlak van waarop je bezrg bent met volleybal. De
doelstelling waarmee 1e met een team bezig bent
kan zo hee ande"s zi.r
De een moet nog een team op poten zetten terwijl
de ander bezig is orn een tearn te laten presteren
naar kunnen Met de oniwikkelrng van een team
selecteert zich ook vaak een coach uit die z'n team
begeleid. H11 en natuur ijk ook zil begint er aan om-
dat het zo leuk rs, hier is dan ook vaak het enthou-
s asme groter dan de kunde. Om nou de kunde te
vergroten en het enthousiasme vast te houden ziln
dit soort avonden zeer geslaagd

Ondersteuning
Alleen zouden de mensen die enthousiasi en xun-
drg zijn de mensen die (nog) aileen maar enthou-
srast z11n omdai ze nog r^naar net komen kilken wat
kapstok ideeën en/of technieken mee kunnen qe-
ven De nieuwkomer/beg nner wil wel graag ffaar
weet vaak n et hoe Hiervoor heeÍt hrllzrl de steun
nodig van de kundige rnensen Heel nultig s (zo
ais iedereen beaamde) om dit soort avonder vaker
te organlseren, want iei-en doe je er in rede:'geval
van.
Bit een volgende avoí.rd Zou fl-re i- wat gerlchier op
bepaalde dingen in kunnen gaan zodat (wr1) qroen-
t es op dit vlak wal kurnen leren van alle
kundigherd d e er op deze avond aanwezig was

i3Èijanken r,r,' i rk ïi:ero ie Sclekhcrsl voor zrlir zeer
c,.lrCeltlke el (-niitge ; tieg Bedanrt ook de men-
sen die wee: .,'rei, xofÍre. stoelen :aÍeis en cie Íiap-
cver heODerr iopen s epen en dit allemaal lveer ge-
organiseero hebben, Bi1 de volgende avond hoop
ir<. u allemaal vvee[ te z en lret liefst met nog meer
vrant hel is zeer de moerte waard

T.K.

Verzekerd
Wiggers heeft

van A tot Z
't totale pakketl

Van Aansprakelijkheids-
tot en met Ziektekostenverzekering!

I Aan- en verkoop onroerend goeo

I ïaxaties
I Hvpotheken
I Pensioenen
I Financtertngen

UW ADVISEUR
VOOR HET BESTE

RESULTA,AT

MAAK
VRIJBLIJVEND

EEN AFSPRAAK

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

PASSTRAAT 11

7OO1 GA DOETINCHEi\,{
ïEL. 08340 - 32292



Onder de loep! Jongens A

Deze niet echt crrgtnele redelilk
verhelderende rubriek. wordt
verzorgd door een rasechte.

' niet al fe zuiver op de graat
zilnde, evenmin al te frrs rie-
kende riooljournalrst l-|i; is
bekend, beilcht en gevreesd
om zijn scherpe pen

Zijn naam:Frits Rits.

Deze keer onderwerpt Frits Bits Jongens A (B-
jongens qua leeftild aan ziin scherpe kritiekloze
bllk De sfeerreportage vanult sporihal Rozengaar-
de vanonder vochtige en dampende douches le-

vert de volgende twijÍelachtlge gegevens op.

Coach Ger Smit: De man heeft verstand van vol-
leyballen Hij bepaalt wie er speelt hoe er ge-
spee{d moet worden en steit voortdurend de doel-
stellingen blj Dlt team wordt kamp oen??
Door zrln evenwicht en grote kennis van volleyza-
ken weet hi1 de boys' telkens naar wéér een over-
winning te leiden.

Trainers Marcel Laan en Karel Mollevanger:
Deze twee heren hebben hun handen vol aan dit
wispeltunge team. Zij trachten de weinige zwakke
punten rn het talentrilke groeple kundig bij te scha-
ven oÍ gewoon te bedekken met de mantel der be-
gripl

Hun materiaal, Pascal Vet. Deze spnngveer valt op
door serieuze traningsarbeid. Je hoort hem alleen
als h11 de bal raakt. Hij mag al meetrainen met
heren 2 (1x oer week) Snel lerende buitenaan'rai-
ler.

Paul Blankman: Lange nog zeer jong midaanvaller
(13 jaar). Leergierig. HeeÍt veel piezier rn het spel-
let1e. Bijzonder positieÍ knaaple

Rogier Besemer: Ziln voornaam doet een Belgi-
sche aÍkomst vermoeden Speelt ook als een Belg:
Zrnrierig nonchalant, leutig' Na enig speurwerk
blilken zrjn voorletters het volgende te Detekenen
Ruwe Ongelikte Gure lrrtelligente Erorme Roman-
t cus (of Rokkenjager). Vele meisles begroeten
"onze Rogier altild knipogend als zr1 de zaal betre-
den De dames doen dat op ziln verzoek één voor
één, want Rogier kan "zoveel schoonheden nret

tegelilk aan. zo vernarnen w1 uit zrln mond.

Michiel Reussink: Kritisch libero-spelverdeler,
prima techniek, grote mogelijkheden Weigert
meestai om van een "knullenpass' een super-set-
up te maken We gaan nog van m horen! Ziln
teamgenoten horen hem al(t1d)

Bas "Beukenootje" Wassink: Lange hardmep-
perrde aanvailer, cre nret rt-ei een eikel vergeieken
wenst te worder, Vandaar z'n koosnaampje Beuke-
nootje Bas. De aanvailende pass is ziin specialiteii.
Zijn gehoekte snoekduiken doen de vloerplanken
kreunen.

Tim Smit: lJz g ka1me, rust uitslralende spelverde-
ler. Ztln medespelers vinden hem meer een "Snert-

Upper Goede wedstrijdmentaliteit, leergierig en
talentrilk.

Kasper Hissink: Olijke, ietwat ijdele volleyknaller.
Speelt op zijn best als er dames kijken. Probeert te
scoren urt stand. Zrln sprong-serve lilkt meer op
een hup-opslagje

lrzan Keizer: Heeft wernig tratningen nodig Op
mid slaat hij de ballen binnen de 3-meter Zljn
passes worden op de tribunes angstig weggest-
ompi. Zijn sprong-serve teistert nogal eens het 6
meter hoog hangende scorebord.

Michiel van Staal: Een hoogsprrngende fel
slaande, linkshandige aanvaller. Speelt dit seizoen
voor 't eerst br1 Or on De pass moet hij nog "onder

de knie krijgen Erg serieus en fanatiek
trainingsbeest.

Vorla, in vogelvlucht de B-jongens van Orion. Zij
staan rnornenteel bovenaan (ongeslagen!) in Adsp.
B-klasse Een kampioenschap geeft recht op
deelname aan de Gesloten Clubkampioenschap-
Pen. Fr,tS R ls nroet I nog zlen.



lilist je dat?
- op 9 apn de iaatsie tnulswedstrrlden van de

andelilk spelende teams worden genouden?
- op die datum de vertrekkende trainers, speiers en

speelsters aan het werk kunnen worden gezien?
- we op 9 april veel beLangstellenden op de tribune

verwachten?
- Angel Link na dit seizoen naar Geminr gaat om

hoger te gaan spelen?
- Petra Wellrnk het onderhands welletjes vindt en

ook Dames 1 verlaat?
- er hard gewerkt wordt aan een nteuwe opzet voor

de opieidlng en begeleiding van de top)prestatie-
teams orr de doorstroming te verbeteren?

- het beiang van een goede technrsche commissie
br1 de dameslijn bewrlst dat een zelÍde opzet bij
de heren wenselilk is?

- we voorhet voigende volleybalsetzoen weer veel
vrrlwilligers nodig hebben om alies weer op rol-
letjes te iaten lopen?

- op verschrllende plaatsen vacatures in commis-
sies en bestuur komen die op hun beurt weer op-
gevuld moeten worden

- mogelilke belangste lenden nu a vast hun nte-
resse kenbaar kunnen maken?

- we verschrllende mensen irodig nebben om
sponsors te ltrerven?

- het voigend seizoen meer sponsors nodig zrln

dan dit laar?
- eind van drt seizoen verschillerrde kledingspon-

sors hun conlracl zien aflopen?
- de violen-aclie weer vo op loopt en sommige

leden a tegen de zest g kistles hebben verkocht?
Wie gaai daar over heen?

- sommrge oestellers roemen over de kwalrtert van
de violen van vorig jaar?

- de vrolen dit laar weer van de zelÍde kweker
komen?

- de Orion-v olen een begrip aan het worden ziln?

Sponsoring
Dit iaar lopen een vijftal kledingsponsor-contracten
aÍ. Zowel Kort Wink. Melgers, Gilsing ais het Graaf-
schapcollege hebrben dan hun termrln van dre jaar
er op zi[tei Ai]e Lear rrs spelerd rri dot.rr irer ge-
sponsorde k edrng moelen dan of zelf de clubkle-
ding aanschafÍen of helpen mee met het zoeken
naar een nieuwe kledrngsponsor, Natuurlijk wordt
ook door het bestuur en sponsor-\/ervers gezocht
maar daar kunnen en rírogen deze teams nret op
r,vachten, Help mee, dan zorg 1e er ook voor dat de
club kan blrtven ciraaren, N4ocht remand een kandi-
daat sponsor weten, oÍ nog liever hebben, dan
moet je even kontakt op nemen met Wiebe van der
Sluis (tel 33694) opdat een aantal zaken goed op
elkaar kan 'rvorden aïgesLemcl

Yiolen
Ze ttlet er weei". De akl e rs in volie gan0 en hopeltlk
neo ]e veel Destellrngen voor vto en kunnen opne-
men Mocht louw bestellrlstle nog n ei ingeleverd
zil-r , 61ss cat dan vandaag nog, \rant dan hei: je
nog redel lke xans dai de vrolen nog voor of net na
Pasen aÍgeleverd kunnen worden Ben 1e te laat
dan stel 1e daarmee niet alleen de vereniging teleur
maar ook de besteller Voorkom dat en toon hier
iyat eigen rnitiatief. Het rnleveradres is; Nrek Groe-
neveld, Hackfort 4. 7006 JC Doetincnern
Tel: 34466

Helpers in de ring
Het vioiencomite kan nog flink wat nelpers gebrui-
ken bij het rondbrengen van de violen. Wre kan net
voor oÍ na Pasen één of twee avorrden, of een
zaterdag morgen oÍ m ddag even meehelpen?
Vooral zr1 die een autc én een aanhangeftle mee
kunnen brengen zrln van harte welkom. Hoe meer
z elen hoe meer vreugde en vaarl rn de afhandeling
van de bestellingen, Kom op en steek de handen
u t de mouw en rij een avondje of zaterdag voor
Orion Je kunl je aanmelden brl Nrek Groeneveld,
iel 34466 rn Doeïincnem.

7-4
9-4 mo

mi

Dames 9 (5)
Jongens A(3)
Heren 6 (4)
Heren 4 (6)
Heren 5 (2)
Heren 9 (5)
Dames i0 (9)

Rooster Haldienst
za 26-3 mo

mi
do
ZA

do 14-4
za 16-4

T,..issen ( ) siaat het aantal wedstrlden waarvoor de
haldienst verantwoorce i1k is

De aanvoei'der van elk team wordt verzocht, voor
dat de haldienst moet nrorden gedraaid, contact op
te nemen met Hanneke Velthorst (tel: 35683) Dan
weet je wanneer je de wedstrijdÍormulieren kunt
komen halen en wat er orecies rnoet worden
gedaar r.



Taken haldienst
- Op de aangegeven tljden wedstrildÍormulieren

aÍhalen bij het wedstrildsekretariaat (bii Hanneke
Velthorst dus)

- Een halÍ uur voor aanvang van de wedstrilden
aanurezig 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.

- Verantwoordelilk voor de ballen. ln elk van de
twee ballenwagens behoren 20 ballen aanwezig
te zljn. Controleer dit voor aanvang en na afloop
van de dienst!! Als er ballen worden vermrst zoek
dan ook in de kleedkarners, toestelhokken, op de
trrbunes en achter de schermen. (Elke vermiste
bal kost al gauw t175 - 100.-)Vermlssrng van
ballen moet worden gemeid bij Hanneke

- Kljk of de scheidrechters aanwezig zi1n. Als een
scheidsrechter niet komt opdagen, zorg dan voor
een vervanger. lndien nodig scheidsrechters
bellen De Iilst van scheiosrechters vindt men in

de wedsirildmap

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

- Velden trldig opbouwen en na aÍloop weer
opruimen.

- Op de zaterdagen waarop Darnes 1 enloÍ Heren
1 thurs spelen moeten oox reclame borden wor-
den geplaatst. De ochtend ploeg zet ze neer en
de middag ploeg ruimt ze op.

- Tellen bilde wedstrilden (behalve blj Dames 1,2
en 3 en Heren .1,2 

en 3. Hler wordt het feitelilke
tellen door speciaal genstrueerde telsters
gedaan. Maar bi1 de wedstrljden van Dames 1 en
Heren 1 moet de haldienst zorgen voor tellers
schuin achter het veld, zodat de toeschouwers de
stand gemakkeiilk kunnen bijhouden.

- Zorgen dat de wedstrilden op tijd begrnnen

- Wedstrijdmap mei wedstrljdformulieren + sleutels
van de ballenwagens nog de zelÍde dag of avond
inleveren bij het wedstrildsekretariaat. Zaterdags
moeten de spullen direct na afloop van de wed-
strijden ingeleverd worden i.v.m. doorbellen
uitsiagen om '19.00 uur!

- Verdere taakomschrilvingen ziln Ie vrnden in de
wedstrildmap

Even voorstellen
Ze rs oma, we noemen haar oma, maar ze lijkt nret

op een oma. Ze is in elk geval niet grijs (meer)
Tegenwoordig experimenteert ze met kleurtles in
haar haar (Hoe ouder, hoe hrpper?)
Dat varieert van peentjes-oranje tot tomaat-rood.
En ze sleesl rond op een heuse Mountain-bike (bil
gebrek aan een oma-fiets), alleen een helmpje
ontbreekt nog

Oma verzorgt onze was (heiaas aileen oe shirtjes)
en de drank (Ílessen)
AÍ en toe wat pepmiddeien erbij (druivesuiker dus)
en we ziln er helemaal klaar voor.
Wil zijn heel biit met zo'n zorgzame oma en via ons
clubblad wilen we haar dan ook in het (zonnetje)
zetten.

Bedankt oma, we zullen 16 april aan je denken. als

1e niet mee kan doen.
Op die dag ziet oma n,i,'Sarah'. Oma zou 't ontzet-
tend leuk vinden om deze dag veel post te
ontvangen.
Haar adres rs: Wiardi Beckmanstraat 36.
Verder geen toestanden maken, hoor. daar houdt
ze niet van.
Haar lijfspreuk is: Doe nnaar gewoon, dan doe je al
gek genoeg.

Nogmaais bedankt oma,

Groetles van Krumel namens de Feestcommissie.

4le Bedriifsvolleybal
toernooi
Onon organiseert voor de 41e keer een bedrijÍsvol-
leybaltoernooi voor bedrrlven, instelitngen en ver-
enigingen uit de regio. Het toernooi rvordt gespeeld
op de donderdagavonden 21 en 28 april voor
dames- en herenteams, en op de donderdagavon-
den 19 en 26 mer voor de mixedteams. Net als
altijd worden de wedstrijden gehouden in Sporthal
Rozengaarde. Voor de mrxedteams staat de rn-
schrllving open voor twee categorien: n1 beginners
en gevorderden.
De rnschrijving geschiet op volgorde van aanmel-
drng en staat open tot 2 april. Het inschrilfgeld be-
draagt f I 40,- per team en moet voor 2 april ztp
overgemaakt naar banxrekening nr 93.60.29.706
t.n.v. Orion, onder vermelding van 41e BVT. Een
teani wai mee wrl doen moet zich aanmelden bi1

Jolies te Paske. GasthuisstraaI1O2.7001 AX
Doetinchem Tel: 35519. Mocht je haar niet te
pakken kunnen krijgen bel dan Paula Noteboom,
tel 31101



3,í7\:
u?

Factoren waaraan de bal niet te pas komt,
beslissen de wedstriid

I)e waarde Yan
halbaanherkennin§
door Beri Korteling

De volleybal-
sporter die uit-
sluitend kí1kt

naar de bal.
nist een hoop
De insrder die
telkens de
baan van de
bal luist
taxeert, houdt

tijd over om de blik te verleggen naar de voorberei-
dende acttes van de spelers, tllant terwijl die bal
onderweg is van bttvoorbeeld de passer naar de
spelverdeler, ts er sprake van tal van lnteressante
tactische ontwikkelingen aan betde ztlden van het
net. Wie vanuit dit besef een wedstrrjd observeert,
verhoogt het kijkgenot. Voor spelers en coaches is
nauwgezette balbaanherkenning al helemaal een
voorwaarde. Desondanks komt het begrip nauwe-
lijks voor in de volleyballiteratuur.

Balbaanherkenning heeÍt grote invloed op de uit-
voering van diverse technieken Met name bij het
blokkeren en in de veldverded grng. maar ook bij
de servrce-pass en aanval is de ju ste tnschatting
van de vlucht van de ba van het hoogste belang.
Zonder twijÍels durf ik te steilen dat hei succes van
een spelactie aÍhangt van de kwaiiteit van de actie
vooraÍgaande aan het balconiaci Oftewel de wed-
strrld rnlordt beslist door Íactoren waaraan de bal
nog nret en soms zeiÍs helemaal niet (denk aan de
drerging van een middenaanvai)te pas komt.
Om tot een goede blokactre te komen. dient de
speler (met name de mlddenb okkeerder) zo snel
mogelijk de kwaliteit te herkennen van de pass van
de iegenstander. Biedt de oalbaan hun spelverde-
ler de mogelijkheid om één twee, orie of meer
aanvallers aan te spelen?
Door dre mogelilkheden in relatie toi cie indlviduele
kwalrteiten van die spelver-de er goed te taxeren,
weet oe blokkeerder rn veie geva en vanwaar zal
worden aangevallen.

Handreikingen
Na de set-up zal de balbaan opnieulv snel moeten
worden bepaald, rlet name oi1 een tweece en
derde tem oo-aanval. zoci ai o e b ioxxeerclei- zich
vroegirldig kan concenirererr op lret gedrag van de
aanvaller. Een blokkeerder d e louter b1l1ft krlken
naar de óal. zal tekortschieten

r e: - s ,a - ce giJec -reke acl.v3 su QersCtappy
van de g;ny3iiei- - met narne ztlnÍavcr ete siagncn-
tlrg - rs van Eroot Delang voor de blokkeerder
Bil Ce smasn heeÍt foutieve inschattrng van de
ba baan gevolgen voor hei ritme van de aanloop
en de technische urtvoering van de slag. Zoken-
nen we de siluatie dat een speler steeds te laat
komt voor de aanval Hil of zij kan de bal niet raken
op het hoogst mogelilke punt.

Ook een goede polsactre rs onmogeliik, De trainer
moet dan hanclreikingen doen: start Je aanloop pas
wanneer je lveet hoe hoog en v/aar de bal exact
gaat Komen bilvoorbeetd als de bal plusminus drie
rneter uit Ce handen van de spelverde er is. Ook
blilki deze speler zrln aanloop vaak te beginnen op
vijt meter van het net lndien we de aan oop aten
begrnnen op onEeveer drienhalve meter van het
net, vereenvoudrgen we de srtuatre Dan kan wor-
den volstaan met de een aanloop van drie passen.

Onontkoombaar
ln vele gevallen zal de speier anticiperen op basis
van balbaanherkenning. Met name in de veldver-
dedrg ng rs dat onontkoombaar. De tl1d tussen het
moment waarop een b,al wordt gesmasht en de
eerste reactie van een verdediger varreert van 0,10
tot 0,15 seconde, Het duurl nog eens 0,10 seconde
om iu/ee arrnen zo te richten dat de bal kan worden
gespeeld. Wordt er niet geanticipeerd door de ver-
dediger met een reactie naar links oÍ rechts, dan
kost dat nog eens 0,10 seconde, Tegen dle tild
heeft de aanval al gescoord, De winst in tijd dre
wordt geboekt door te anticiperen, geeÍt de speler
de mogelijkherd een explosieve beweging te ma-
ken om de bal te keren in het meest positieve geval
te controleren (hierbij spelen natuurlrjk ook maxi-
maie concentratie, de iryi1 om te verdedigen en de
tecnnische kwalrteiten een voorname ro1),

Het s duidelijk dat er, vanaf het moment dat de
aanvaller smasht, geen tijd meer is voor een ver-
plaals ng Op dat moment dient de verdediger de

1u ste posrtre te hebben ingenomen. Het herkennen
van de baan van de bal is daarbil essentreel Zo zal
de baan van de te smashen bal tevoren kunnen
'vvor0en bepaalo door de positie qua d epte en
breedie van C e bal ten opzichte van net en anten-
res. alsnrede docrr lreL r;bserveren var r de aarrvaller
en mei name van de slagarm Tenslotte is de orga-
nisatie van de ergen nelverdedrging van groot be-
lang.

Leerrendement
De inÍormaiie- en verwerkirrgscapacitett van de
spelers trjCens de training en wedstrijd rs gering
De waarde van zcrgvuld ge observat e van de
speisitualre en de consequenties daarvan voor het
spelverloop d enen dus vooraf eigerr te worden
gernaakt Zodra de basrslechnieken enigszrns



\^,,rrÍÍitr.r 5É,hÈersl rc. ilgl zaak i€1 CeCinnel- lreI
train ng ',vaarDll 0e baibaannerke.n lQ eer [o
Spèe ZO rS rc1 32rr Ie OeVeiè' ee:S -.l r-QO-
spe ers van tien laar accerien ie l.ra ien \,vaa'll I de
bai n wrsseiende banen worcit aargeEooiC ol
aargesiagen lvlet name cie aÍw ssei nq r lr,)oc]sre
en snelheid is relevanf.
Dit sluit ook aan brj hel leerlheorel sche uilgangs-
punt dat het goed is éón accent een aantal keren
achter elkaar te behandelen, maar dan in w'rsse-
lende trainingssr[uatres. Het ]eerrendement zal dan
waarsch .1t1< hoog zrjr-.

Een belangr jk aspect, dat in drt kader n eL xag
worden vergeten, is het trarnen onder hoexen.
Tildens de volleybalwedstrljd wordt de bal b 1na
voortdurend onder hoeken gespeeld.

Zijpaden
Het waarnemen van de spelsrtuatres in relatre tot
de balbanen kan worden gekozen ats apart tra -
nlngsaccent. Geef als trainer simpeie regeis die de
waarneminq requleren. Om te controieren oÍ een
speler het goed doet, moet de trainer op een plaats
staan waar hi1 of zij zelf ook een en ander goed kan
waarnemen. Bilvoorbeeld door bij het biokkeren en
de netverdediging te gaan staan achter de betref-
fende speler(s)
Ook dient de trainer af en toe na te gaan rn yyelke

volgorde de speler de verschillende aspecten van
de spelsituatie waarneemt. Dan moet de trainer
een andere posrtie innemen, zodat de spelsituatie
zich bevindt in het periÍere zicht van de trainer en
de bewegingen van hoofd en ogen van de speler
exact zijn te zien.
Gericht observeren is moeilijk. Concentratie op het
observatiedoel is van essentieel belang. Bil obser-
vatreopdrachten blijken snel zijpaden te worden
bewandeld. Mensen ziln zeer visueel ingesteld,
waarbij in het spel de bal de blikvanger blijft. ZelÍs
coaches en trainers zullen ztch er vaak op beirap-
pen te kijken naar de bal waar het kijken naar de
voetverplaatsing, de ogen, de positie van de bal of
een speler veel relevanter is. ln dit verband is het
aardig om tijdens een wedstrijd een coach te
observeren en te analyseren waarnaar hij kijkt.

(uit het maandblad "Volleybal")

Oké, oké.
lk go wel noor

de VSB.

VSB.BANK
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Sportkwis
Doe mee en win een set trarningshesles oÍ t-shtfis
(naa" (e-ze) voor je eiger ci,.ro'

Wat moet je doen?
- Beantwoord de volgende vragen en schrijÍ het

antwoord in de onderstaande vakjes. ln sommrge
vakjes staan cilfers. Deze crlfers geven aan waar
de letters geplaatst moeten worden om tezamen
een slogan te vormen

- Een voorbeeld: wre was vorig jaar wereldkam-
pioen schaatsen bij de mannen?

antwoord.

De letters O en N vulle in in de vakjes l0 en 1 van
de sloganbalk.

- Maak daarna de slogan op een origrnele rnanter
aÍ met maximaal 10 woorden, De meest olgrnele
slogan wordt beloond met een set trainingshesles
oÍ t-shrrts, naar keuze, voor de etgen c ub.

- Schrilf de oplossing op een brreÍkaar1 en stuur
deze voor 15 april naar

ALCOHOL . N,4AAK EB GEEN SPOBT VANi
Postbus 191

7000 AD Doetinchem

a Wat is de voornaarn van de sportvrouw van het

laar 1993?

b Wle is onlangs Europees kamp oen schaatsen
geworden?

c ln welke stad worden de Olymplsche Speten rn

het laar 2000 gehouden?

O\/ E 1l I' R I N C I PliS G l:5'l'll O K ll N

d in rvelk werelddeel wordt het Wereidkamproen-
schap voetbai 1994 gehouden?

e Wat ls de achtei'naarn van de Nederlancis kam-
pioen tennrs bil de vrourven?

f Wat rs de voornaam van de vrouw dre voor
Nederland de enige gouden meda lle haalde
tildens de laatste O S bi1 de atletlek?

g Welke nog actieve veld- en wielrennei' heett de
brlnaam de 'eeuwige tweede ?

h In welke stad vinden de Winterspelen 1994
plaats?

Welke Nederlander is trainer van de voetbalclub
Barcelona?

Wat is de achternaam van de hoogst geplaatste
Ned erlandse ten n isspeler op de wereld rang lijst?

1 2 34 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17

19 2C
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Als ik lrirrk..- ..lrink ik met nta(c.. ..ik kert.. ..ruijrt greusl

'1 
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Ongelofeliike onzin
Na een avcnCje Ílinx doorzaKken de volgende dag
weer Íris op het veld? Als je een manrer weet om de
vervelende effecten van teveel alcohol te voorko-
rnen zou dat natuurlilk heel handig zrjn

Over alcohol wordt een hoop onzin verteld. Er doen
veel zinsels de ronde die echi klinkkare nonsens
zr1n. Hieronder volgen er een paar.

** Drink voor 1e bier neemt eerst een halÍ pak melk
en je wordt nooit zat ..,, gewoon onzin!

** Neem nadat je teveei hebt gedronken dr e
koppen kofÍie en je voelt je een stuk beter ....

een sprookje!

** Nog beter, neem twee koppen koÍfie met veel
zout errn.,.., vies en onzrnl

** Drink eerst een glas heel sterke drank voordat je
bier of wijn gaat drinkerr en je wordt mrnder
gauw zat.. .. kom nou je wordt zelfs eerder zat.

** Neem twee aspirientjes voor het drinken en je
wordt nooit zat die dag.. , zelfs gevaarlrlk en
zeker waanzin!

De volgende zal in dit lijstje nooit hoog scoren
want dit verhaal is echt waar:

***Je wordt niet dronken en krilgt geen kater als je
nret teveel alcohol drrnktl

Probeer het maar eens!

MIN][-PAGINA

Hoi
Jeitje. Lrenke, Noortje en rk hebben in Wehl alle
wedstrijden gewonnen We hebben drie wedstll-
den gespeeld lk vonci het heel leuk. Mrln vader
heeÍt de laatste lvedstrrld gekeken, Na Ce wedstrrl0
heb ik nog snoep gekochi De vader van Lienke
lvas coach.

Groetles Ange a

De laalste keer dat ive in Wehl moesten spelen ivas
mijn vaste groeple niet compleet, want Preter was
op vaKantre. Daarom moesten we zonder hem
spelen, Samen met Sarah heb ik twee wedstrlden
gewonnen en een gelilk gespeeld. Bij de eerste
wedstrijd hadoen we een supporter dat was m jn

vader.

Doer Sloerd

Wij (Lieke. Ilona, Hiske en rk) zijn zalerdag naar
Ruurlo geweest. We vertrokken om 8.15 uur. We
moesten 3 wedstrilden spelen. Ze waren niet
moeililk De eerste was tegen Dynamo We wonnen
de eerste set met 4-15, en de tweede met 1-'15.

Daarna rnoesten we tegen Tornado, we wonnen.
De standen waren 5-15 en 4-.15. Als laatste moes-
ten we tegen Volverljs 2. Dat werd 5-15 en 10-15
voor ons. We hadden dus alles gewonnen. lk was
orn half I weer thuis

Doer, Lianne,

Wij (Lianne Hiske, llona Nicoie en ik) moesten dit
laar voor het eerst de Ned Kampioenschapoen
spelen, We moesten in Baarn op 12 maart. We
hebben best goed gespeeld Mieke was ook mee,
dat was ook leuk. \y'/e moesten tegen: Ha1 ey.
Wivoc, Voiker en Taunus. We hebben drie wedstrij-
den gewonnen en een gelijk gespeeld en dat
betekent dat vve naar de eindronde gaan!l

Doei Lieke de Jong.

Een reactre van een mini op de violenaklie:
N4elanre, waarom moeten we dan violen rrerkopen?

- Onr geid ol eLkaar te verzamelen.

Jaaaaaa, dat kornt goed ,;it vrant ik ben aar het
sparen rycor eel r-aCro.
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Mini-mini interriew
Naam
Leeftrjd
Zii op welke schooi
HeeÍt trainen van
Hobby's

Het leukste van volleybal
Het vervelendste van volleybal
Het mooiste moment tot nu toe
bi1 OBION meegemaakt
Goeie speler en waarom

Goeie speelster en waarom

lk douche het liefst met
Als 1e niet was gaan volley-
ballen, welke sport had 1e

dan gedaan en \A/aarom

Wat wil 1e later worden

Harm
9 jaar
Hogenkamp
Luek
Vcl eybal. Scou-
t ng, tekenen,
Lego spelen
Trainen
Niets

Dat weet ik niet
Kasper, omdat hi1

er langer op zit

Hebben we niet

Verschrllend

Honkbal, ik vond
Volleybal leuker
Drerenoppasser
m isschren

MINI.INTDRYIBW
Naam
Leeft ld

Zit op welke scnoo

Heeft tra nen van
Hobby s
Het leukste van volleybai
Het vervelendste van volleybal
Het mooiste moment tot nu toe
bij ORION meegemaakt
Goeie speler en waarom
Goeie speelster en waaron-r

lk douche het irefst met

Wat wil je later worden
Tot siot wil ik nog kwiit

Larissa
101aar

O B,S.
Overstegen
Anoeska Hordrlk
Muziek, sport
Alles
?

?

?
a

Shampoo en zeep

: Maakte mi1 niet uit
', Kraarnverzorgster
; lk hoop cp één

gezellrge
samenwerking

D-

Als 1e n et was gaan volleyballen,
welke sport had je dan gedaan en waarom

Tot slot wil ik nog kl,iiit ; Dat ik nog lang
vo leybal kan
spelen

Twee koeien staan in de wei. P otseling begint de
een als een bezetene heen en \/eer te rennen, "Wat

doe je nou?" vraagt ,le ander, M in vrrend de stier
s morgen larig En nou maak ik vast slagroom voor
de taart!'

Leuk he.

De mop
Jantle zat n het vlregtuig. "Ho zeg die tegen de
piloot, lk moe[ zo nodig naar de wc, O zei de piloot
doe het maar ult

het raample Jantle deed het, toen viel het raampie
dicht. De volgende morgen stond in de krant, er is
een vrngertle gevonden zonder nagel

Larissa

Voor het drukken von oeboorlekooÉen benl u -.,

bii ons oon hel iuiste olres. o ' 

,!.^"..,^-.
Onze uitgebreide kollektie is zeker het bekiiken woord. Von -.,,,t, ,," "'l'
opvollenà, origineel, modern toi klossiek overol ziin er wel -=.,1'l
voorbeelden von te vinden. Ook in blonko koorten voor uw
eigen ontwerp zijn wii ruim gesorleerd.
Wilt u uzelf overtuigen don is een ielefoontie voldoende, wij
bezorgen geheel vrijbliivend de voorbeeldboeken bii u thuis
zodot u op uw gemok uw keuze kuni bepolen*).

Drukkerii Rosier:
voor ol uw fomilie- en hondelsdrukwerk.

') De,e seN.e ls c leen von ioepc$i.S ci..e. D.eri..;em

OFFSETDRUKKERIJ

Rostar aD
Tromstroot 2c,7001 CH Doetinchem
Telefoon 08340 - 46454, Fox 08340-35451
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Naam
Leeitilo
Zit op welke schooi

Heeft trainen van
Hobby's
Het leukste van volleybal
Het vervelendste van volleybal
Het moorste moment tot nu toe
bi1 ORION meegemaakt
Goeie speler en waarom
Goeie speelster en waarom
lk douche hei 1ieÍste met

je dan gedaan en waarom

Wat wil je later worden
ïot slot wil ik nog kwijt

Naam
Leeftijd
Zit op welke school
Heeft trainen van
Hobby's

Het leukste van volleybal
Het vervelendste van volleybal
Het mooiste moment tot nu toe
bi1 ORION meegemaakt

Goeie speler en waarom

Goeie speelster en waarom

lk douche het irefste met

Maaike
10 jaar
P C 3.S. De Deocre Siotooorn uil Meisles Minr s B stuurCe oe
Haven volgerrde wegstreep pLZZe op
Anoeska
Sprrrrgtouwen Z K R S T U B A L K N/ S K L F

Bovenhands A L F WD O B O O Z D A T WL
Ops aan AIVSTENETAI']N/FRLA

VOWLPWALAPKLAPA
Weetikniet OK E WK E WH I L WF I L N

Weetikniet L F P L R K R O N Z E W N K U

Weetikniet L F O E E E E N I E K P I J A
Zeep EIKEDNNFEEVLNUF
,weikespo(had Y W F N W E I WA R J O G N F

Gym.omdatil.rdat B I O i( L Z W S O E f I B I J

eenleuke AK E I A E L S N/AS H K OJ
sportvind L N N P E F E A Z L A L J R O
Weetikniet K F I E K A S P I R A N T E N

MDAMESWOFWE ENF

Zoek de volgende woorden:
Debbíe Slotboom onderhands trainrng
9 jaar bovenhands oke
Hogenkamp blok

P,tzzel

net
heren
dames

smash aspiranten
vol eyba, mi.

Als je niet was gaan volleyballen

Anoeska aanval
Tekenen en pass

Als 1e niet was gaan volleybrallen,
welke sport had je dan gedaan en waarom

: Zwemmen, 1e kunt

le ekker uitleven

Wat wil je later worden : Kapster
Tot slot wil ik nog kwijt : Orion is de beste

ploeg van
Neder land

volleybal
Smash
Onderhands kampioen junroren

Dat ik alle wedst-
rijden heb
gewonnen
Martin Slotboom,
omdat hij het mi1

geleerd heeft
Anoeska Hordilk
en Annemieke
Met milrr team
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L eve kinderen,
Wre schetst miln nret geringe verbazing (ja wre
eigenlijk?) ioen Tante Truus in de laatste Orion-
Expres drverse reacties op haar pennevruchten
ontwaarde. Vooral het felt dat m ln blijkbaar toch
veel gelezen stukles ineens overdreven serieus
worden genornen verbaasde niet alleen mi1, maar
ook mijn vrrend proÍ. Bertus Bovenhands.

De ionge heer Van Wijkcentrum repte zelfs van een
goede uitstraling van de Onon Expres naar de
leden, sponsors en adverteerders toe. Een club-
blacj, lieve kinderen, kan daaraan voldoen mits zij
gelezen wordt en niet aileen (v)luchtig doorgebla-
derd I

Jull e voorzitter Jan Zure Haring schreef "een

retwat" zuur, dat Tante Truus beter kon stoppen met
haar rubriek en dat ie liever geen stevige pakkerd
(met een d!) van mij wil hebben.

Juiiie begrijpen, lieve kinderen, dat iK op zulke
oneerbare voorstellen niet kan ingaan Laat het
bestuur maar eens gaan besturen en laat mij (T T.)
gewoon schrilven.

De Stichting OmbudsTruus mag zrch gelukkrg
pr JZen met heel vee warme en weigemeende
belangstelling Vele prob emen konden wij al voor
jullle oplossen. kritisch beschouwen, rronisch
behandelen oÍ in reder geval relatrveren.

W 1 ontvingen deze maand o a deze korte brief :

Beste OmbudsTruus,
Welke vorm van wintersport is het meest
geschikt om in training te blijven voor de
volleybalcompetitie?

B en B Helilngàf

L eve Bas en Bouke,
Voor de rneeste mensen I gt brl wrntersport hel
accent meer op ",,vinter"dan op 'sport", waarmee
T T wil zeggen dat het tra ningseÍÍect van de
gemiddelde wintersportvakantie nret erg groot is
Dit geldt zeker vcor het Alpinéskieën en hei
Sneeuwplanken. Het sportieve e{ement van het
aÍdalen wordt dutdelilk ovei'heerst door lange
rustmomenten zoals het wachten blj lrften, het
omhoog gaan met een irfi of het btlkonren na een
valparlrl

De evell'e y lr'3 lrit(JsÈÍïUcr wLr,"i.lrr" 'í eesi.a cirecl
ier-i;et gedaan COor Ce AprèS-Ski le qeÍrriCtÉ CÈ

Neoerianoei' rs caar lt rrreei i:gcrever-r dan rn een
af0aientje |riee, lieve sneeuwsoortfanaten, /arr r-,rei

helling-op-helling-aÍ gesclrurÍ mag ie geen enkel
con d itie-efÍect veruvachten
Wel komen andere aspeclen van volleybal iarq
n et zo r.raak naai' de grorrd gaat ais tr']et sneeuw-
borden. (ln zrln geva zegt dat nLet veel, want de
knrelappen van Ger ?. t en er na vrlÍ laar nog uit als
nleuirr l).
En dan..,. neo le nog het schansspringen. Wij.
Trur Smes in 't Veld Berius en Tante Truus, vinden
dit onderdee een uitstekende sporl om de sprong-
aÍzet, het invoeren bi1 de 3-meter aanval , de lump
vanachter de serveerJrln te oefenen
Er zitten wel wat risico's aan. T.T. zag laatst op een
trarnrng een speler, met helm en skilatten nog aan,
oefenen op een 3 meter aanval. Door te wild met
de ski-stokken rond te zwaaien verwondde hiltwee
blokKeerders
Nee, Tante Truus kan over de traditionele w nter-
sport niet erg positief ziln voor zover het de
positieve effecten voor de volleyba betreft
De St.O.Tr. kan iedereen aanraden ziln of haar
wintersportvakantie op de Canarische Weilanden
door te brengen, Daar is een lekker potje strandvol-
leybal de ideale vrijetildsbesteding

Wel aile smashles nog aan toe, De orieÍ is vol
Tante Truus rnrenst jullle en jullie voorzitter J Pekel-
haring een sportieve vakantie toe en (voor de échte
eïnebbers I I ) een stev ge pakkerd van 1u ie T T
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WORLD

Amsterdam
Den Bosch
Eindhoven

§

l,OLLEYBAL
LEAGUE 

,94

Alle wedstrijden !!!!!

f 7,50 (1 B jaar en oudefl

Í 5,00 (t/m 17 jaar)ta*une
21 en 22 mei
28 en 29 mei
11 en 12 juni
aanvangstiid voor alle wedstrijden: 14.00 uur

Profiteer van de ledenkorting van 50 %

en bestel vóór 1 mei 1994 uw WVl-kaarten!

Na 1 mei betaalt u de dubbele prijs; / 15,0O voor volwassenen en f í0,0O voor jeugd.

Verenigingen kunnen voor hun leden World League kaarten bestellen via de speciale
verenlglngenbestelÍormulier. Voor iedere 75 bestelde kaarten verdienen zij óón
MIKASA-VCF 200 volleybal met een winkelwaarde van / 110,00.

fu Mllen ziin Mschikbaar gesteld &or de firma Eilers Sptt.
lnÍormatle & bestelíormulieren:
NeVoBo, Postbus 7A, UN AB Woerden, tel. 03480-11994

§

Nederland - Zuid-Korea
Nederland - Duitsland
Nederland - Cuba

(il1

c

Toegangspriis NeVoBo-leden


