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Contrihutie re§lement sei noen l99B- t994
1)Tijdstip betaling:
betalen voor 1 oktober :

voor 1 december:
voor 1 Íebruari :

voor 1 april :

hele jaar / 1e halflaar / 1e kwartaal
2e kwartaal

2e harfiaari;: 
ffi:[::l

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

Senioren geboren voor 1-10-1975 Í1232,-
A/B-luniorem geboren op oÍ na 1-10-1975 fl 180,-
C/D/E-junioren + mini's geboren oÍ op na 1-10-1979 fl123,-
Recreanten fl 140,-
Ereleden gratis

3) De verschuldigde contributie per lrd rs exclusief de bondscontributre en wordt aan het begin van het
seizoen bepaald aan de hand van ziytlltaar geboortedatum en blilÍt gedurende het gehele seizoen
ongewijzigd.

4) Bondscontributie:
De bondcontributie voor het seizoen 1993-1994 bedraagt:
Senioren geboren voor 01-10-1975 f | 5'1,-
A-junioren geboren op oÍ na 0.1-10-1975 fl36,85
B-junioren geboren op oÍ na 01-10-1977 f|30,60
C-junioren geboren op oÍ na 01-10-1979 Í124,40
D/E-junioren geboren op of na 01-10-'1981 fI23,05
Mini's geboren op of na 01-10-1981 fl 11,30
Recreanten fl 12,65
De bondscontributie moet voor 1 december van het lopende seizoen worden betaaid.

5) Beëindiging lidmaatschap:
Schrrttelilk voor de onder punt 1 genoemde data, anders is contributie voor het lopende kwartaal
versclruld igd.

6)Acceptgiro:
Degenen die de verenigong niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een
acceptgirokaart voor de contributielnnig Per acceptgirokaart wordt f I 1,25 in rekerring gebracht in verbano
met adminstratie - en incassokosten. Br1 een aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van fl
5,- per aanmanincl.

7) B I blessures c.q, zwangerschap dient normaal contributie betaald te worden, echter: contributie kan
worden gerestitueerd wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen Dit geschiedt uitslurierro
na een schriÍtelilk verzcek daartoe aan en met toestemming van het bestuur, waarna de contribulie
terugbetaalo wordt onder aftrek van de bondscontributie en administratiekosten (verzoek om terugbetaling
over een reeds afgesloten seizoen is niet meer mogelilk).

B) lnschrijÍgeld:
Senroren . fl2o,-
Recreanten f l 15.-
A- llml E-lunroren/m ni's : f I 15,-

9) Betalingen:
VSB bank nr. 93.60 37 318
(Giro van de VSB bank nr. 809604)

10) Contactpersoon:
R Hofland, Einthovenlaan 17,7002 HE Doelrnchem, tel.:33209



Van de redaktie
Nu cje competitie voor 0i1na iedereen ei'iryeer opz t

en hei vooriaar zicn laat voelen zulletr velen ai

denken aan het aÍsluiten van een mooi volieyba sei-

zoen. Nog een paar lraintnc]en en darr met
vakantie. Maai- zover is het noq nret Voor een

voileybalvereniging als Oriorr komen er nog een
paar drukke ntaanden. Alles moet rrog klaar voor
het voigende seizoen. En om te voorkomen dat hei

bestrrur tildens de vakantie nog met van alles wordt
geconÍronteero wordt er op vele Íronten hard

gewerkl om de zaken goed geregeld te krilgen
l,4aar op enkele frortten schorl het ais zo vaak aan

de nodrge mankracht. i{iaarbliikelrlk ieert een ieder
daar rnee leven. en denkt dan vervolgens dat het

nel als altl1d ook nu wel weer goed komt. lk weel
niet oÍ ciie zeiÍverzekerde opsielling nog wel

opgaat, Flet bestuur heett al geruime il1d geleden

aangegeven dat weilichi enkele zaKen niet zuilen

cjoorgaan oÍ op een andere wilze zu len tvorden

aarrgepakt onrdat de Ieden onuol6gende onder-
steuning geven of onvoldoende de he oende hand
uritstel<en, Wat te clenken van de verschr lende
vacatures? Het bestuur kan en wil ntet alles op naar

schouders nemen Wre vlndt daÏ ze dat t'vel moet

doen moet op 31 mei dat maar op de ledenverga-

dering komen vertellen. V/ie dat niet vitrdt mag dat

ook komen vertellen, want er ziin een paar belang-
rilke zaken te bespreken. Kiik maar verderop n

deze Orion Expres. Op de aanwezigheid van veel
leden wordt gerekend.
Voordat we met vakantie gaan komt er llog een

Or"ion Expres uit. daarin hopen we de sportieve
resultaten van het aÍgelopen seizoen en de team-
samenstelling voor het komende seizoen af te
drukken. ln dat nummer ook nadere mededelrngen
over het Orion Jubileum. Kilk naar dat nummer utt,

want het kan er een van grote betekenis ziln

Wiebe van der Sluis

Yan de voorzitter
Een Orion Exprss mei ci1Íers, Veel crlfers Hoopge-
vende ci1Íers
Een laar geleden gaÍ de Algemene Ledenvergade-
rrng het bestuur volmacht om rnet een nog rrlet

geheel gedekie begroting aan een nteuw vereni-
g ngsjaar te beginrterr Weet ie rrog. lreren 1 err 2

\4/aren weer brl cle verentging erl op basis var-l

zuintg-ziln duíoen we hel nieuwe seizoen in te
gaan. Zoals het er nu urtz et, r.nogen we zeggen dat
lve hel aardig hebben gereo. Natuut'1ijk spreken we
nog niet over een Íinancieel goeci 1aar. maar iret

ziet er naar uit. dat ure n oktober laarcilfers kunnen
overleggen die beter zi;n dan we n mei 1993

mochten hopen. Fen verdiensle van de beide
penninemeesters vatr drt setzoetr: Eric Schmidt en

Dick van Wilk.
De cijÍers die 1e in cleze Expres vindt, ziin al weer
voor hei volgenC seizoeri, Ze z4rt gebaseerd op de
huidige begroting en op oe inzet en tnstelling van
de lederr Dus ztln ze positref. We zien het komend
seizoen op financieel gebied met vertrouwet-l
tegemoel.
Nee, even wachten rnet de wensenl De huldige
begrotrng was/is er éen die steunt op zuintghetd
zoals ik zei, de nieuwe heeÍt dus dezelÍde basis
Zoiang ieder de instelling van dit seizoen vast-
hoi-rdr gaat alles goed, Wanneer enkelen denken
dar er nu opeens geld komt voor extra, leuke
dirgen, dan redden we het niet,

Op 31 MEI en nret zoals eerder is gepubliceerd op
26 mei, vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats. Voor ieder lld ls dit de gelegenheid om te
laten horen hoe zijlhij denkt over het gevoerde en
[e voeren beleid.
Daarom roep ik ook met klem ieder op om te
komen. Lid zijn van een vereniging is meer dan
wekelijks trainen en een wedstrijd spelen. Het is
ook samen een beetle verantwoordeliikheid dragen
voor hetgeen binnen de vereniging gebeurt en niet
gebeurt. De mensen die bang zijn dat ze na een
ALV onmiddellijk een bestuursbaantle op te knap-
pen krijgen, kan ik gerust stellen: vrijwel alle

Orion Expres kopij inleverdata r,oor het volgende seizoen

nummer 1 2 3 4 5 6 7 B

kopij brnnen

verschijndatum x »( x X ,k X x 416

1Bi6

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier of Íloppy) worden rngeleverd br1 Wiebe van der Sluts,

van der Grilnstraat 10, Doetinchem. Doe het wel op tijd.

a



baantjes ziln al vergeven en wegblilven op de ALV
is geen enkele garantie dat je niet gevraagd wordt.
Naast de cijfers voor 1994-'1995 vind 1e ook een
prognose voor de komende iaren We proberen te
gaan werken met een meerjaren begroiing" Op
basrs daarvan kunnen we dan ook een meerjaren-
plan maken voor de spelontwikkeling. De penning-
meester en het bestuur willen voorwaarden
scheppen waarbinnen de technische commissies
hun plannen kunnen maken. ln nauw overleg
moeten we op deze wijze komen tot een plan om

de hoogste teams weer naar het hoogste niveau te
krijgen. Natuurlijk is daar geld voor nodig; belang-
rilker is echter de instelling van de leden dat we
gezamenlilk dit doel willen nastreven .

lk eindiq mijn stukje met enkele oproepen: Kom in

groten getale naar de ALV en laat merken dat 1e

bereid bent mee te denken over de toekomst van

ORION Zorg juist nu voor de aanwas van nieuwe
leden, dan wordt de vereniging krachtiger en
kunnen we rneer trainers voor alle niveaus
aantrekken.

Tot ziens op 31 mei

Jan Haring

Sponsoringf
Dit jaar iopen een vijftal kledingsponsor-contracten
af Zowel Kort, Wink Melgers Gilsing als het
Graafschapcollege hebben dan hun termijn van
dne laar er op zitten. Alle teams spelend in door
hen gesponsorde kledrng moeten volgend seizoen
een nieuw shrft aanschaÍfen tenzrl ze een nieuwe
shirtsponsor vinden oÍ de huidige verleiden tot het
verlengen van de overeenkomst Vaak zijn de shrns
nog zo goed dat ze nog best een jaar oÍ wat mee-
kunnen. Voor een gering bedrag is dan verlenging
van de sponsorovereenkornst mogelilk Neem
hrerover even kontakt op met Wlebe van der S uis
(lel 33694).
Mocht iemand een kandidaat sponsor weterr, of
nog liever hebben, meldt dit dan ook even bij hem
opdat een aantal zaken goed op elkaar kan worden
aÍgestemd.

Nieuwe shirts nodig
Op drnsdag 161unr wordl een speciale bijeenkcmst
in Rozengaarde beleg voor alle spe ers en speel-
sters die volgend laar een nieuw sh rt moeten
hebben Op die bileenkomst, die om 20.00 uur
begint kunnen shirts worden gepast en bestellin-
gen lvorden gedaan, zodat iedereen voor het begin
varr het rrieur,ve serzoen over zijn iu sle outÍit
beschikt.

Laatste trainingfsweek
De sportzalen gaan dit volleybalsezoen in de week
van '15 tot en met 20 juni voor het laatst open voor
tratnigen. Mochten groepen vroeger willen stoppen
met trainen dan moeten ze dat even melden bii hun
lijnbestuur

Yaeatures
De herenlijn heeÍt na de zomervakantie nog twee
vakatures. Aangezien de herenlijn op dit mornent
uit twee personen bestaat betekent dit dat de
hererrlijn dan n et meer bemand rs. Reeds vanaf
november'1 993 zijn er diverse mensen persoonlrlk
i:enaderd om de taken van Jeroen Aalders en Rob
van Dilk over te nernen. Drt had niet het gewensle
resul-raat en vandaar deze Dringende oproep.

DE HEBE|.:LIJN ROEPT EEN IEDER OP DIE DE
HERENLIJN EEN WARM HART TOE DBAAGT ON4

ZICII VOOR DE LIJN IN TE ZETTEN MET NA[/E
DIEGENE DIE ONTEVREDEN WAREN OVEB
TEAMSAN,4ENSTELLING. TRAI NER, TRAI N I NG-
STIJD OF TRAININGSDUUR KRIJGEI.] NU DE

UNIEKE KANS ON/ DIT VOOR HET SEIZOEN 1995/
1996 NIAAR EIGEN VISIE TE R=GELEl.l ALS JE
ECHTEH SNEI BENT KUN JE ZELFS AL N/EEDEN-
KEr\i OVEB HET SEIZOEN 1994/1995 SCHBOON/
NIET EN NEEM VANAVOND NOG KONTAKT OP
N4ET

JEROEN AALDERS
De Vlrerbes 105
7006 SC Doetinchem
08340-63 1 74

Hrj is urteraard bereid om alle irrÍormatie te verstrek-
ken omtrent de werkzaamheden en staat uiteraard
de eerste tilcJ Dii vocr adviers.

Dl en HI organiseren Mix
toernooi
Een traditie in ere hersteld. Met een onderbre-
king var r eer r paar jaar wordt aarr lret eirtd var r

het volleybalseizoen weer het traditionele Mix
toernooi voor alle senioren competitiespelers en
rekreanten door de spelers van Dames 1 en
Heren 1 georganiseerd,
Daarom worden al onze spelers en speelsters op

dinsdag 17 mei
ln Sporthal Rozengaarde veru.lacht om zich
tussen 19 00 en 19 15 uur in te laten schrijven
voor dit toernoor.



De rekreanten doen
het goed
Bil de dames hebben twee rekreantef iearns zich
aan het eind van de rekreanlen competilre lveten te
piaatsen voor de hoogste kiasse. Dal rs zeer brj-
zonder err derhalve een fel citatie lvaard Bi1 de
heren gaal het ook niet slecht Daar hebben alle
dr e teams hun plaats in Terborg u/eien te behou-
cien, ileren 3 kr,varn met een derde plaats net een
puntle tekort onr mee te r"nogen ocert aan het
Oostgelders Kampioenschap liJLet dar ze dat erg
voldei-i, maar het zou zeker leuk ztln geir,,eesl

Heren 2 spelen PI)
Op 7 en 10 rnei spelen l'lereri 2 rvedsirilden in de
PD ronde. Op 7 mei spelen ze in Beuveren op 10
mei om 2tt 00 uur in Rozengaarde. Kom ook naar
Rczengaarde en moedig de lonoens aan in hun
streven om van de 3e naar de 2e drvrsie te
pror,rroveren.

Opgave trainerseursus
Het district van de NEVOBO organiseeri Korrei-rt
seizoen ook r,veer een aantal tratnersopleiotngen.
Dit laar staan op het proqramma: oplerCrng trainer
A opleidrng leugdvoileybalbegeleider en oplerding
mrnivolleybalbegeleider. De kosten'.ran de eerste
cursus bedragen voor het eerste deel f 260 - en het
tweede deel Í 335,- De beide begeletders cursus-
sen kosten elk f 100,-. Wiije mee doen neem dan
even kontakt op met de penningmeester van Orion
mrschien kun je nog wat subsidie van hem krilgen.
Voor 31 mei moeten belangsteliencjen zich opge-
ven bi1 mevr. Reith - de Vos Sliepërstraaï 17,7156
MK Beltrum

IUist je dat?
Dames 5 het enige senioren team is dat een
kampioenschap in hun klasse lvrst te behalen?
Proficiat dames. Doen jullie het volgden serzoen
nog een keer?
Orion een commissie in het leven gaat roepen
dre de haalbaarheid van een eigen volleybalhal
gaat onderzoeken?
Je als competitiespeler zo snel mogelijk de
spelerspassen bij het bestuur moet inleveren.
Spelers oie een gesponsord shirt, trainigspak, en
of tas hebben deze aan het eind van dit serzoen
moeten inleveren bij de aanvoerder (-ster)
Kleding. waarvan de contracten nog doorlopen,
volgend seizoen weer aan het betrefÍende team

beschrkbaar lvorden gesteld.
En dat kledrng waarvan de contracten afgelopen
zijn en ntet vei'lengd worden een nader re beDa-
len besterïming zuilen krijgen.
Een klednEcontract wai afloopt ook veriengd kan
rvord en .

Daarvoor cle aanvoerder(-ster) van het team
yrordt verzocht om zelÍ inrtiatreven te ontploo en
om dat contract te laten verlengen
Dat van dre zelfde aanvoerder(-ster) r.vordt
verlacnt cal inrt atieven worden genomen om
,roor dat team een eventuele nieuwe i<ledlng-
soonsor te vinden.
We verschiiiende mensen nodig hebben om
sponsors te r,verven?
llet volgend seizoen meer sponsors nodtg ztln
dan drt laar?
Op verscl'.lrilende plaatsen vacatures in commis-
sies en bestuur kornen die op hun beurt weer
opgev- d moeten rvoroer.
Mogelrjke beiangstellenden nu al vasi hun inte-
resse kenbaar kunnen maken?
De violen-actie een succes is geworden
Sommige rnensen het verschil n e[ kennen tussen
het zwaaen voor hulp err dag of uilzwaaien
Uw redakteur daardoor met een kar voi violen rn

de modder 0ieef steken.
De vicien dtt raar \,veer van praclrtrge kwalitert
waren
Sonrmige v olen door ongelukkig stapelwerk een
knikle oplrepen, rnaar zich daarvan redelilk snel
weer lvisten te hersteilen
De Orion-violen een begrip aan het worden ziln?
Veel mensen blil waren met de violen en nog
bliler waren omdat ze al voór Pasen werden
aÍgeleverd.
We volgend laar weer op Goede Vrildag willen
uitrljden

Yiolenveld uit Yiolenehem
De Íam. Groeneveld heet voortaan Íam. Violenveld
en Doetrnchem heeft de naam veranderd in Violen-
chem. Dit gebeurde atlemaal rond de Paasdagen.
Doetinchem en omstreken veranderde en werd
steeds kleurrijker overal zag je de vioíen verschij-
rren irrde baikor ri:ak en vrllatuin, Ruirtr 1350 kisLjes
(x20 stuks = 27.000) vonden hun weg naar de
Orion vrolenklanten.
Zo werkte deze violenaktie gunstig naar verschil-
lende kanten, Orion wordt er f inancieel beter van.
Bil de betrokkenen groeide nog meer clubgeest,
Doetinchem en omstreken werd er ondanks het
vochtige weer een stuk vrolijker van.
Op violenvrildag was het een drukte van jewelste
bij de Orionviolen-kweker. Vrijwilligers reden af en
aan om de violen bij de verkopers te bezorgen.
Vrilwilligers kwamen met van alles en nog wat



aangereden om de violen op te laden en uit te
rilden. Sommrgen hadden hun vakantiewagentje
leeg gehaald en anderen kwamen met proÍessio-
neel vervoer aangerukt. Alle 27.000 violen werden
weggebracht door deze mensen, een paar hadden
er zelÍs vrij voor genomen. De organisatie was weer
prima verzorgd door de fam. Violenveld die weer
de nodige uurtjes in het violenveld heeft doorge-
bracht. De bezorgers van de violen hebben
Doetinchem e.o. weer wat beter leren kennen want
op de vreemdste plaatsen stonden de verkopers al

met smart op hun violen te wachten. Deze verko-
pers zijn de mensen die meeste dank van hun club
in de zak mogen steken want zij zijn het die deze
aktie tot een succes maakten. Afsluitend wil ik nog
zeggen dat diegerren die het er dit jaar bij hebben
laten zitten volgend jaar weer een kans krijgen om
deze pracht violen te verkopen. Want het ver-
diende geld van deze aktie wordt door de club
weer voor de club besteed waar ook 1ij lid van bent.

Nogmaals dank aan de Fam. Violenveld oÍ is het
nou Groeneveld???? en alle mensen die zich voor
deze aktre hebben ingezet

Met Violen groeten T K

UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN

Algemene
voori aarsvergf aderin g
Volleybalvereniging Orion

Op DINSDAG 31 MEI vindi de voorjaarsvergade-
ring plaats van de volleybalvereniging Orion. Deze
staat in het teken van de begroting voor het
komende seizoen EN de seizoenen daarna.
Het bestuur nodigt alle leden dringend uit om
aanwezig te ziln in de kantine van het sportcen-
trum Rozengaarde.
We beginnen om 20.00 uur en het eerste kople
kofÍie is voor rekening van de vereniging.

De agenda ziet er als volgt uit:

1 Opening door de voorzitter

2 Nolulen van de vorige vergadering (zre elders in

de OE)
lngekomen stukken en mededelingen.

3. Verkiezrng van twee bestuursleden.
Het bestuur stelt de ALV voor om in de functie
van penningmeester te benoemen: Dik van Wijk.
Sinds december is hi1 reecjs werkzaam als pen-
ningmeesler a.i.

ln de Íunctie van vertegenwoordiger voor de
dameslijn is Ben Bulten reeds entge tild actief.
Het bestuur hoopt dat de ALV ook deze a.i.-
benoeming wil omzetten in een oÍÍiciële.

4. Bespreking van en stemming over de begroting
voor het verenrgingsjaar 1994-'1995. Zie de tekst
en de cilfers elders in deze OE.

5. De plannen voor het nieuwe seizoen.

6. Bespreking van de"begroting"voor de komende
jaren.

7.Wat verder ter tafel komt.

B. Rondvraag

9. Sluiting

Tot ziens op 31 mei.

Notulen Al§emene
Ledenvergadering d.d.
29 oktober l99B
Aanwezig van het bestuur: Jan Haring, Jeroen
Aalders, Arend Hordijk, Wiebe v.d. Slurs, Erna
Boomsma, Marijke Menzo, Fenneke Klomps (notu-
liste). Afwezig: Marleen Groeneveld (i.v.m zrekte).
Totaal aanwezig: 21 leden incl. bestuur.

1. Opening
De voorzitter opent de vergaciering en heet de
aanwezigen van harle weikom, vervoigens begint
hij met het doornemen van de agenda en deelt
daarna mede, dat er geen pauze is, maar omdat er
een positief saldo rs, kan er wel een kopje kofÍre
aangeboden worden.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mevr, A. Hofland en mevr, P. Wellink hebben zich
afgemeld. ír ziln geen ingekomen stukken.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d.25
mei í993
Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn,
worden de notulen hierbil goedgekeurd.

4. Jaarverslag over 1992/1993
Gitte Holders merkt op Dames B is kampioen
geworden in de 3e klas, maar wordt niet genoemd
in het jaarverslag, Er zal een rectificatie komen.
Hierna wordt het Jaarverslag goedgekeurd



5. Financieel verslag van de penningmeester
over het boekiaar 1992/1993
Voor het eerst sinds laren hebben r"'e het set:oen
met een positief saido aÍ kunnen sluiten. Dank aan

alle leden dre zuinig ziln geweesi.

Vraag Wim Holders. Crecirteuren, wie ziln dat'?

De Eemeente i,v.m. zaalhuur. Nog te betalen

ovenge? Kosten te betalen aan diegenen die niet

oncier de crediteuren valien: bilv. trarners Diverse

opbrengsten f L 28 700,--? Dlt is een sluitpost,

Waar l,ind le de opbrengsten van "Vrienden van

Orion"teruq? D e vind ie nret terug. want die valien

onder ce strchting
Drverse opbrengstenÍ 216,78 rrroet ziin f:726'95

6. Verslag kascommissie
Jos Pasman Coei tramens de kascommissie (bes-

taan<ie uit Jos Pasman, Gltte Holders en Ellen

Klaaskate, die inmiddels Doetinchem heeÍt verla-

ten)verslag De stukken ziln bij Eric gecontroleerd

en cle kas i(iopte tot op de cent nauwkeurig. Verder

zag alles er keurig verzorgd uii. Derhalve kan de
penningmeester decnarge verleend worden,
Hetgeen men rog steeds mlst is; De opbrengst van

de kledrngshop Wat betreft de kas van de kle-

dingshop: Marleen G. had hiertegen geen

bezwaar, doch zt1 moest helaas naar het z ekenhuls

en daarom is het waarscnilnlilk niet gebeurd

De voorzitter bedankt de kascomm sste voor ce

controle, bedankt vervolgens Eric voor het oenn n-

qmeesterschap en verleent hem hierbij decharge
Ruud HoÍland: Waarom is dit niet schrifteliik? Dit

staat niet in de Statuten.

7. Benoeming Kascommissie
Gitte Holders en Jos Pasman blijven een iaar. Wie

van de aanwezigen wil zich beschikbaar stellen
voor de kascontrolecommissie voor de eerstko-
mende drie laar?

8. Bestuursverkiezing
Aftredend: Penningmeester Eric Schmidt (nlet

herkresbaar)
Voorzitter Jan Haring (herkiesbaar)

Er is nog steeds geen nieuwe kandidaat voor Eric

Schmidt. Wie stelt zich beschikÓaar? Verzoek aan

iedereel: Probeer akliel rraar ierrrarrd ie zoeketr'
De voorzilter is reglementair aftredend, en stelt zich

herkiesbaar, er hebben zich geen tegenkandida-
ten aangemeld. Aangezien er niemand tegen is.

dat de voorzitter aanblijÍt, wordt hii met algemene
stemmen herkozen,
Verder rs nog te vervullen een vacature voor verte-
genwoordig(st)er voor de dameslijn in het bestuur.
Jeroen Aalders zalziln werkzaamheden in de
herenliln voorlopig nog bliiven doen.
Gitte H.: ls het niet handig om in de O.E. te vermel-

den wat de functie van vertegenwoordig(st)er

c.larrLeslrln precies inhcurjt erl hoeveel tilri het kost?

DiL zal in ovenveging genomerl worden

Hierna nociigt ian, Eric Schmidt uit om naar vcren

te komen; Eric wordt heel hartelilk bedankt voor

lretgeen hij voor de vereniging gedaan heeÍt, want

tret uras geerr sinecure om de aÍgelopen tiid pen-

ningmeester te ziin en Eric krijgt een bos bloemen

aangeboden,
Ook zai er vanavotrd een bos bloemen, vergezeld

van kaaft met handtekeningen, naar Marleen

Groeneveld qaan, die momenteel wegens een

hernia in hel ziekenhuis verbliiÍt.

9. Plannen voor het komende seizoen
De voorzitter bedankt alle mensen die ervoor
gezorgd hebben, dat het seizoen weer draart Het

seizoen 93194 zal eindigen met het 25-larig bes-

taan van Orron in september 1994. ln de eerste
rnstarrtie wilde het bestuur zelf een Íeest organise-
ren. Maar aangezien de TVD opgeheven is. ziin

dames 1 en heren '1 weer bij de vereniging geko-

men, hetgeen zoveel werk met zich meebrengt, dat
het voor het bestuur onmogeliik is ook nog een

Íeest te organiseren. Wel heeÍl lret bestr;ur alvast
de sportiral Rozengaarde gehuurd voor 1B en '19

september I994.
\loge .xe s,ggesties:* op vrldagavond een sterk

oeo':,tsuil eyba locrroo,,- een groot nattonaal toernooi;. een toernooi voor lvlken,
Onlangs is er ir-i zaal KeIz een kaderavond
geweest, waarbri naar voren kwam, dat er momen-
teel zo weinig onderlinge binding was. ls dit
misschien een uitdagrng voor een team om iets te

organiseren?
- Er komt weer een Sinterklaasaktie.
- De kerststukken kan helaas door ziekte van

Marleen Groeneveld niet doorgaan.
- Er komt weer een Violenaktie. Hiervoor moeten

veel mensen zich beschikbaar stellen.
- Contributiereglement seizoen 1993-1994 (zie

O.E. van september 93, nr" 1)

1)Tijdstip van betaling: 1 september wordt 1

okiober;
1 november wordt 1 december; rest blijÍt hetzelfde.
Ruud H.: De Grote Clubaktie is niet vermeld.
Vr-rorzilter cleelt rrrede, dal Etna dit op zich geno-
men heeft, hiervoor heel veel werk verzet heeft en

Erna wordt bil dezen namens Orion alsnog heel

hartelijk bedankt.
Ruud H.: Hoe zit het met de Stichting? De Stichting
rs slapende en de Stichting en verenrging hebben
niets meer met elkaar te maken.
Ruud H.: Waar kan Antornette alle kleding van
Normis laten? Vriendelilk verzoek aan Antoinette
om tot nader order de kleding nog even te
bewaren.
Wiebe v.d Sluis: Wil graag inventarisatle van de



kleding, die in het bezit van de vereniging is Er
mag absoiuut niet meer gespeeld worden in
Normis-kleding.
Wiebe v.d. Sluis: lets over sponsoring. Door allerlei
omstandigheden is het sponsonverk niet goed van
de grond gekomen, Wiebe zelÍ heeft er helaas
geen trld meer voor, doch er zal iemand gevonden
moeten worden die dit met een team van mensen
op zich neemt. Ook is het belangrijk dat er voor de
herenlijn een goed beleidsplan komt, anders zal
het erg moeilijk worden om hiervoor sponsors te
vinden. Voor de damesliln rs er wel een duidelijk
beleidspian.

1 0. Rondvraag: Niemand.

11. Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzeggtng voor aanwe-
zigheid en inbreng de vergadering.

Meeriarenbegroting 1994 .
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Het bestuur heeÍt een begin gemaakt met het
opstellen van een meerjaren plan. Bij zo'n plan
hoort een begroting welke is gebaseerd op de
verwachtingen van bestuur, trainers en kader. ln
dit plan wordt uitgegaan van een terugkeer, op
termijn, van de prestatie-teams op het hoogste
niveau.
Om dat te realiseren moeten wij er voor zorgen dat
een gedegen opleiding en begeieiding van onze
leugd plaatsvindt. Hiervoor is geld voor goede
trainers/sters en begeleiders/sters nod ig.
De financièle srtuatie van de vereniging ls van dren
aard dat wij, voorlopig geen beroep op uw porte-
monnaie behoeven te doen en een contribut ever-
hoging nog niet aan de orde is Over een
eventuele verhoginq van de bondscontributie irr de
komende vier jaar kunnen wil geen uitspraak ooen.
Het bestuur wil de leden verzoeken om blijvend de
kosten beperkt te lrouden en hun medewerking te
verlenen aan de navolgende punten,
l.Zorg dat het gebruikte materiaal, zoals ballen

etcetera, goed wordt beheerd Drt is een geza-
menlijke verantwoordelilkheid en het kan niet zo
zilrr dat het bestuur ziclr verplrcht moet zren om
een lid of trainer van een team hier hoofdelijk
verantlvoordelilk voor te stellen

2 Bi1 de violenaktie is iret opgevailen dat, m b.t de
prestatie-teams. er nret oesproken kan worden
van een extra beetle inzet om de verroop c.q,
bezorging te stimuleren De opbrengsten komen
ulteindelilk ten goede aan alie leden en niet aan
enkele lederr.

3 Help mee om sponsors te werven en wees zuinig
op gesponsorde kleding.

Het lijken kleinigheden, maar zi) zijn heet belangrijk
voor de goede sÍeer in de vereniging. Tevens gaat
er een stukje bewogenheid en medeverantwoorde-
lijkheid voor ORION vanuit. Voor de prestatie-
teams kan een apa(e taak zijn weggelegd, naast
het aan de aan hen gestelde prestatie-verwachtin-
gen te voldoen. Van hen zal eventueel ook worden
gevraagd, om ORION representeren, waarbij
trainers, spelers en speelsters kunnen worden
gevraagd, daarbij aanwezig te zijn. Andere promo-
tionele aktiviteiten zlln daarbij niet uitgesloten.

CONTRIBUTIE
Bij de contributre-prognose zijn wrj er vanurt
gegaan dat wij een gezonde vereniging zijn en dat
mogen vertalen in een lrchte groei in het aantal
leden en een verschuiving van leden naar een
hogere contributiegroep Het bestuur wil aan
redere iijn het doel rn overweging geven om per
laar 10 nieuwe leden aan te brengen. Het bestuur
en lijnmanagement kan dit ondersteunen door het
organiseren van evenementen die daarop zrjn
gerrcht.

ORION EXPRES
Momenteel stabiliseert zich de advertentie-
opbrengst. De mogelijkheden om de advertentie-
exploitatie van nieuwe rmpuisen te voorzien. wordt
door het bestuur overv/ogen, waarbij een beroep
zou kunnen worden gedaan op de kennis en
ervar ng van ieden enlof oud-(bestuurs)leden

SUBSIDIES
Gezten de samenstelJtng van hei huidige gemeen-
tebestuur leeft bi1 ons de veruuachting dat het, in de
begroting genoemde bedrag, niet te optimrstisch is
begroot.

SPONSORING
Om het streven naar hogere sponsorinkomsten te
ondersteunen zullen er aktiviteiten moeten worderr
ontplooid. Vooralsnog gaan wij er vanuit, dat wij op
0e steun van de sponsors en vrienden, die ons
door de moeilrlke laren hebben heen geholpen.
kunnen b ijveri rekenen. Niei daL c.jil een varrzel[-
sprekendheid is, maar meer het gevoel dat de
meesten van onze vrienden en sponsors, clat
OBION-gevoel met zich meedragen. Om deze
band le verstev gen za er in de toekomst, éénmaal
per jaar, een btleenkomsl voor vrrenden, sponsors
en adverteerders worden georganiseerd, waarbij
onder het genot van een hapje en een drankje
kontakten kunnen worden gelegd of versievigd en
de stand van zaken bij ORION kan worden geeva-
lueerd. Hierbil zal zeker de term
prolectsponsorinq"aan de orde komen, waarbij
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het vor;r sponsors aanttekkeltlk tal t y: eveiterneÍt-
ien, wedstrilden karnpioertschappen lubilea
etcetera separaat te sponsoren,

VIOLENAKTIE
Dlllaar heeÍt de violenaklie met 1 34'1 kistles een
bedrag van circa Í 6.000,- opgebracht. Wrl hebben
nroeten constateren dat men het organisatorrsch,
qced vcor elkaar had. Met meer inzel en meer
orders vanuit oe prestatrelrlnen, moet dit volgend
jaar resulteren rn ons uii er-ne doel,2.2OO krstles

ST. NIKOLAASAKTIE
Deze aktie heeÍl nelto crrca Í 500 - opgelevero
terwrt er voor-f tj00.- eei. eigen St.l.l ikolaaspak is
gekocht Dank z j de rnze.t van Ruud Hofland en
rrreciei,verkers/sters, lrebben wi1 opnieuw f 1.300 - in
de begrotlng ,jurven opnemen.

KERSTSTUKKEN
De opbrenqst \^/as netto circa f. 1 000 - De
konrende laren zai men trachten dit goede ltrerk te
continueren

BEDRIJFSTOERNOOI
Drt laarlijks terugkererrd evenement heeft zrchzelÍ
bewezen en is niet meer weg [e denken uit de
ORlON.l-cultuur Toch zai in de toekomst moeten
worden getracht, hiervoor een evenei"rent-
sponsor te vrnden, omdat d t pirbl citarr toch ee.
meerwaarde heeft voor een sponsor

NACHTTOERNOOI
Bij ons ieeft de overtuiging dat dit evenernent moet
rvo'den gehandnaaÍd

OVERIGE INKOMSTEN
Dit jaar heeÍt de Grote Clubr actie ook r,veer de
nodrge gelden binnen gebracht. We bedanken een
ieder dre er aan mee heeft gewerkt en rekenen ook
de komende lare weer op hen.

Lasten
TRAINERSKOSTEN
De laatste tijd hebben zrch vernieuwrngen en
versciruivirrgeri in orrs liairerskorps voorgedaan.
Bij de nreuwe contractbesprekingen van de. andere
trainers/sters leiders/ sters zal worden uitgegaan
van nut, noodzaak en geleverde prestaties. De
kosten zullen wel in evenlvicht moeten ziln met de
eisen die door het lijnmanagement wordt gesield.

ZAALHUUR
De kosten van zaalhuur vertoont weinig progressie,
omdat een tariefsverhoging nret snel wordt ver-
wacht. Voor de daarop volgende seizoenen is een
lrchte progressie ingecalculeerd, omdat de heren

en darnes presiatieteanrs vermoedelilk om nreer
trainingsfacr teiteri zullen vragen.

DE BONDSCONTRIBUTIE
Af ie dragen contributie ioopt parallel met geinCe
i:ed ragen.

REISKOSTEN
Deze prognose is beia;ust niet 1e optrmrslrsch
gesteld. Het hangl af van evenluele vergoedrngen
vcor de divei'se teams, nel niveau vtaarop zal
worden gespeeld en de Caarmee verband hou-
dende aÍsiancen.

WEDSTRIJDKOSTEN
Deze kosten z ln, evena s de rerskosten aÍhankelijk
van de prestatres. De te',,envaclrte progressre voor
1996/1997 rs hiern meegenomen

MATERIALEN
Errentueie prilsverhog ngen z ln meegerromen. We
moelen alleen trachten om zuir ger nret materialen
(lees ballen) om te gaan,

TOERNOOIEN
De toernooikosterr ziln voor de eerste twee jaar
stabiel Wij kunnen ons voorsle]len dat die hoger
kunnen urorden naarrnate het niveau rn de cornpetr-
iie stilgi

VERGADERKOSTEN
Deze xosien cenoeven nret hoger te ziln.

ADM/TEL/PORTIKOSTEN
Deze posi is besternd voor alle kosten van postver-
zendrng, telefoonkosten en eventueel aanschaÍ van
andere kantoorbenod igd heden.

BOETES
Eigenlijk moei deze post niet nodig zijn

ATTENTIES
Deze post is voor bloemen etcetera. Bij promotie,
kampioerrschappen, eicetera kan deze post wor-
den bilgesteld.

AKTIVITEITEN
De even[ue]e kosterr van aktiviLeilen zullerr op deze
post worden qeboekt

AUTOMATISERING
Drt rs een vaste post die bestemd is voor de aan-
schaÍ van gereedschappen om de administratie
goed te laten verlopen Hierbij wordt geadviseerd
om uiterlijk per 1 juli 1994 tot aanschaf van een
n euwe computer over te gaan en deze over 4 laar
aÍ te sctrrijven.
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P.R.KOSTEN
Deze kosten zijn verhoogd, omdat het in de lijn der
verwachtingen ligt dat de p.r.-aktivrteiten zullen
toenemen.

INSCHRIJFGELDEN
Deze kosten zullen naar venvachting na 1996
toenemen.

MEDISCHE VERZORGING
Hierin is begrepen de aanschaf van medische
artikelen ter directe verzorging ter plaatse van
sportblessures.

begroting
1994 í995

SCHEIDSRECHTERS
Naar aanleiding van een door de heer Arend
Hordilk ingediend voorstel is door mij op voorhand
een post opgenomen om aan dit verzoek te
voldoen.

D!VERSE KOSTEN
Dit is een sluitpost.

Drck van Wilk

I)e meerjarenbegroting 1994 -1998
Baten begroting

1995 1996
begroting
1996 Í997

begroting
1997 1998

Contributie
Bondscontributie
Orion Express
Subsidles
Sponsoring
Sponsoring kleding
Violenaktie
St. Nicolaas
Kerstaktie
Bedrijfstoernooi
Nachttoernooi
Div. Opbrengsten

Totaa

72500 00

12700 00

8000 00
7000 00

26600 00

5000 00
1 0000 00

1300 00
950 00

2500 00
1 500 00
2500 00

77000 00
13550,00
8000 00
7000 00

27500 00
6000 00

10000 00

1 300 00
1000 00
2500 00
1500 00
2500 00

83500 00
14500 00
8000 00
7000 00

38000 00
6000 00

10000 00
.r300,00

1000,00
2500,00
1500 00
2500 00

88000,00
1 5500 00
B00c 00
7000 00

38000 00
6000 00

1 0000 00
1300 00

1 000 00
2500 00
1 500 00
2500 00

1 50550 00 157850 00 1 75800 00 181300 00

Lasten begroting
1994 1995

begroting
1995 1995

begroting
1996 1997

begroting
1997 1998

TrainerskosÍen
Zaaihuur
Bondscont ributie
Be skosten
Wedstrijcikosten
Materiaien
Toernooien
Vsrgaderkosten
Ad nrlTei/Portiktsn
Attenties
Cu,susgeiden
Automatisering
P B. kosten
lnschr-ilfge den
Sponsorafdracht
l,4edische ysrTsrginQ

Scheidsrechters
Diverse kosten

T.ltaar

48000 00
56600 00
12700 AA

8000 00

1 250 00
3000 00
2500 00

500 00
2000 00

500 00
2000 00

1000 00
2000 00
3200 00

1500 00
1000 00
4000 00

800 00

50500 00

58500 00

13550 00

9000 00

1500 00

3000 00

2500 00

500 00

2000 00
500 00

2000 00
r050 00
2000 00
3200 00
1 500 00
1000,00
4000 00
1550 00

53000 00
6C000 00
1450C 00
10000 00

3500 00
4000 00
5000 00

500 0c
2000 00

/50 00
2000 0c
1050 00

2000 00

5000 00
5000 00

1 500 00
4000 0c
2000 00

58000 00
60000 00
1 5500 00
10000,00

3500 00
4000 00

5000,00
500 00

2000 00
750 00

2000 00

1050 00
2000 00

5000 00

5000 00
r500 00
4000 00
1 500 00
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Orion-ieu§d in finale NK
Na Ce vril eenvoudig doct'lopen voor- en tussen-
ronde was het dan zover. Op 2 april verlrok een

bus vol Orion ieugd naar hei rvesten om in respek-
tievelrlk RoeloÍsarendsveen (longens A), Leider-
dorp (meisles B) en Noordiruilk (mersles C) de ftnale

le spelen van de Nederlandse Open Club
Karn proensc hap pen

De vernrachtingen waren hoog gespannen. Vooral
jongens A ging voor niet minder dan de eerste
plaats Ook van meisles B werd veel verwacht
Meisles C zou trachten zo hoog mogelrik te erndi-

Q€,,r rTrààr' oÍ ze in de oriizen zouden vallerr...
lrr de bus wees Marleen Groeneveid de leugd er
nog eens op dai iret vervoer per bus een van die
cirngen is die mogelilk worden door die fantasitsche

laarlilxs Ierugkerende violenaktie,
Dat nroet een ieder motiveren om vclgend laar
opnreuw en met dubbele energie v oien aan oe

maÍr te brengen, Ook voor een altent e vvas

gezorgd. Met dank aan de ieugcikomn"issie !

Na een dag volleybal van hcog nivo kon de balans
v;orden opgemaakt... .. alle drie ieams eindigden
op eeÍr h,ryeede Plaats.
Een schitterend resultaat Op drie nrvo's met 1e

jeugd tot de nationale top te behoren. daar kun 1e

toch slechts van dromen?
Toch was er ook frustratie, tranen zelÍs Voor
sommigen was een tweede plaats tlei tets te

weinig. Je gaat imrners voor het Nederlands Kam-
pioenschap ? En alleen de eerste plaats telt. aldus
Karel Mollevanger. Vooral de jongens haddett het

er moeilijk mee 'We komen uithuilen zo zei Bouke
Helirnga toen hij na aÍloop de bus betrad.
Anders was het met Arend Hordijk en Ria G esen
Zij waren dik tevreden met het bereikte resultaat.
Meisjes C had boven venvachting gepresteerd.
Ook Bertus Oosterloo was tevreden. Met name het

vertoonde spel en de instelling van de meiden, die
zelfs in verloren positie weigerden op te geven,
had hem goed gedaan. Maar wat waren ze dicht
bij het Nederlands Kampioenschap!
Bij aankomst in Leiderdorp (meisjes B)sprak Gitte,
nog voor ze een bal had gezien, de profetische
woorden: dat wordt een Íinale tussen Orion en
Avero-Olympus. En zo geschiedde
lrr de poule-wedstrijden werd eersi DOS (15-4 I 15-

6) opzii gezet.
Vervolgens was Orion ongenaakbaar tegen
Peelpush/VC (1 5-2 /1 5-5)
De finale-ronde was toen reeds bereikt Daar waren
de meiden dan kennelijk ook alvolop mee bezig,
getuige het resultaat in de eerste set tegen Wad-
denbroodiSudosa (13-15). Verliezen kon dus ook
nog ln de tweede set werd dit echter snel rechtge-
zet (15-2)
En toen de finale...,zoals gezegd tegen Avero/
Olympus" De eerste set was voor ons (15-12) Nog

eén set verwildert van de eerste plaats ! En het
grng goed: 5-0 voor ! Kon Avero nog terug komen ?

Ja dai konden ze, mecie dankzii een scheidsrech-
terlilke dwaiing ivaardoor Orton een 6-0 voorsprong
werd ontnomen.
Maar de gevolgen bleken nog groter. Er brak iets !

Avero nam het rnitratieÍ De tot dan vrilwel onstuit-
bare builenaanval van Ange{ Link en Lonnie
Hoiders stokte en Avero ging er over heen,
De set rnoest met 9-15 worden afgegeven. Avero
uias in de"lnrnning mood" en Orion liep achter de
Íeiten aan De stand 5-15 spreekt boekdelen, zo
iilkt het Nieiternin was nel een set lryaarin werd
qevochlen, alles werd gegeven.

Er waren veel service-wrsselingen zonder score. Er

werd goed verdedrgd. N4rd werd in aanvallend
opzrcht dan wel veel gepasseerO, rnaar Sanne
Striekwold (knap teruggekomen na een ernstige
blessure) en Andrea Hordiik wisten verdedigend,
blokkerend en serverend hun team goed te onder-
steunen.
Cindy Bruggink en lvonne Doornhein deden hun
uiterste best hun aanvallers in stelling te brengen.
Maar het mochl niet baten. Het zat er niet meer in

Met gemengde gevoelens moesten de meiden nun
nederlaag aksepteren.
De meegereisde supporters echter hebben geno-
ten van het volleybalnivo dat meisjes B heeft laten
zten.
Een complimenl ook voor de wisselspeelsters:
lvetie Schmllz, Christel Bark Monique Du Plessis
err Thamara van Es. Ofschoon ze nauwelilks in

akiie zijr gekomen, was er een niet nalatende ijver
het ream luidkeels aan te moedigen. Een formida-
bele onder- steuning I Getuigt van een zeer
sportieve insteliing en teamgeest. Petje af !l
Meisjes C verging het als het B-team. Ook zij
moesten in de Írnale tegen Avero/Olympus aantre-
den en moesten het onderspit delven.
En dan de jongens. De eerste set met 15-2 winnen
van de andere finalist LetoPrrnt en daarna ten
onder gaan. dat doet pijn
Dat is sport, dat is volleybal. Dat was genieten.
En welk een resultaat, geÍeliciteerd I

Wim Holders
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ln de bus: de gedachten ziin al bíi de wedstriid

Angel beukt langs het blok

De Cijes vermaken zich met "mens-erger-ie-niet"

Blijdschap bij het bereiken van de finale

BlÍj met de beker

Lonnie passeert het blok van Avero/Olympus
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8e,rtL,s instrueert zifn netdert

Moe, maar toch

De wisselsPeelsters schreeuwen hun kelen schor

Voor hel drukken von qeboorlekoorlen benl u .

bii ons oon hel luiste o-dres. \
Onze uitgebreide kollektie is zeker het bekiiken woord. Von .

opvollend, origineel, modern tot klossiek overol ziin er wel
voorbeelden von te vinden. Ook in blonko koorten voor uw
eigen ontwerp ziin wii ruim gesorteerd.
Wilt u uzelf overtuigen don is een telefoontie voldoende, wii
bezorgen geheel vriibliivend de voorbeeldboeken bii u thuis
zodot u op uw gemok uw keuze kunt bepolen*).

Drukkerii Roster:
voor ol uw fomilie- en hondelsdrukwerk.

) DeÈ re(e s o leen voí roepos3ing binnen Doeti.chem.
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OFFSETDRUKKERIJ

Rostar
D--n

Tromstrooi 2c,7001 CH Doetinchem
Telefoon 08340-46454, Fox 08340 3545,l

tevreden met de tweede plaast
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Meisies C in de eindronden
7.00 uur Zaterdagmorgen 2 april, een bus met 50
Orionmensen op weg naar het westen van Neder-
land. Het is rustig in de bus, ondanks het het Íeit
dat er bijna 50 jeugdleden in zitten, ledereen is nog
bezig wakker te worden. Op de autobaan is het
natuurlilk Marleen die niet kon nalaten om via de
boordomroep iedereen wakker te schudden
namens de jeugdcommissie en na een hartelijk
woord en een succes wens te zeggen dat ze een
doos snoep voorin de bus heeft staan waar ieder
die wat wil hebben maar moest komen halen.
Nlemand kwam, dus Marleen ging zelf maar aan
de gang, spoedig gevolgd door de voorste drie
rijen.
Na ook Angel in Zevenaar uit de regen te hebben
gevist werd de tocht richting Lerderdorp aangevan-
gen. Exact volgens tijdschema reden we om 9.00
uur Leiderdorp binnen en werd het meisjes B{eam
van Bertus afgezet met enkele supporters. De rest
ging op weg naar Roelofarendsveen om jongens A
aÍ te zetten met een aantal supporters en om 9.30
uur werd de tocht voortgezet naar Noordwilk om
ook meisjes C te droppen Voor ik het vergeet in de
bus werd nogal gespeculeerd over welk team de
beste kansen had. Uiteraard lvil elke supporter dat
een finale plaats behaald wordt door het team waar
hij gaat kijken. De deÍinitie van mij was dat een 1e
piaats oÍ een 5e plaats voor alle teams even goed
mogelilk was.
De afspraak werd gemaaki om tussentijds met het
thuisfront te bellen, in drt geval Mleke Vaanhold
zodat ieder op de hoogte was van de onderlrnge
resultaten, Dan zou de bus evt, kunnen ivorden
ingezet om andere teams te venvoeren naar de
f inaiisten.
lk ben [rainer van de mersjes C dus daarover gaat
mijn relaas verder.

Meisjes C
ln de voorronde met groot overmacht 1e geworden
in de tussenronde a s 2e achter Sudosa was ons
optimrsme de 1e vier haien is prachtrg. In januari
zUn we van systeem verderd n,l van set up vanujI
mrd naar penetratie van rechtsachter. ln 3 maan-
cien is het een goed draaiend systeem geworden
err op deze 2e apnl liep het voortreïÍei11k lk heb alle
r-ne den steeds voorgehouden dat rn o t kampioen-
schap de besten spelen, we gaan om le winnen.
Vast b,asisspeelsters waren Caroiren, Karen,
Brechtle en Susan, de andere waren nagenoeg
gelrlk aan kwallteit en dus de vorm van de dag was
bepaiend en de inzet en inzicht in het systeem wal
gespeeid zou worden. Waren E leir, lliske en Liset
in de iussenronde nog basrsspeelster in de errr-

dronden bleken Kar ijn en Letty Ce meeste
vooruitgang te hebben geboekt en dus r,varen zil

basisspeelsters. En met succes. Vanaf het eerste
fluitsignaal tot aan de laatste hebben ze voortreffe-
lijk gepresteerd.
Om 1 1.00 uur was Morres Hulst de eerste tegens-
tander en deze werd zonder pardon opzij gezet.
Was de eerste set nog 15-7 voor Orion in de
tweede set werd Morres maar 3 punten gegund.
Zo, dal stond 2 punten voor Orion, ln de andere
wedstrijd van de poule maakte Avero korte metten
met Bach S.V. 1-15, 5-'15. Hiermee waren in onze
poule de kaarten geschud.

Uitkomst
De volgende wedstrild moest uitkomst brengen,
Orion - Avero, de naam alleen gaÍ onze meiden
een bibberig gevoel, echter na hel verlies in de
eerste set B-15 maakte Ria, de coaclr, duidelijk dat
het ook maar boerenmeiden waren en dat volleybal
niets met de naam heeft Dit sloeg aan en de
tweede set narnen wi1 het inltiatief tot aan 12-B en
14-10, toen sloop weer die vrees in het team, en
kwam Avero bil tot 14-14 een wissel van Ellen voor
Letty hielp en wi1 maakten de set aÍ op 16-14. Nog
1 punt en we waren zeker van de kruisÍinale. Tegen
Bach S V. moest dat lukken stelde Ria en Arend
vast. De basis begon weer met Carolren, Karen,
Letty Karliln, Susan en Brechtje en met 15-5 werd
de set binnengehaald. De 2e set was nu geen must
meer en Ria stelde al de wisselspelers op met de
motivatie, laat zien wat je kan. Het liep niet iekker,
na 5-5 en 7-9 werd een time-out gevraagd,
Meiden zei Ria laat je niet inpakken en Brechtje

korn op sleep ze mee". Een ideale time-out het vuur
sloeg aan en via 9-9, en 11-10 werd de set gewon-
nen met 15-11, geweldig meiden. Een rederr achter
deze v;tssel r,vas ook dat ons drrekt hierna de
kru isf r nales wachtte, onze tegenstander Dynarno,
Ce le van poule A, had een uur rust gehad tenviji
!v I lveer direkt moesten spelen. Na even 5 minuten
ln de kleedka,.nei'gerelaxed te hebben gingen we
lveer het speelveld op en moest het team zrcir
opmaken voor de conÍrontatie met de nr. 1 van de
andere poule Ook dit ging voorlreffelilk via 10-15
en 11-15 werd Orion frnalist bl1 meisles C, legens-
tander Avero OS.
In het uur rust',vai we hadden hoorden ,,ve oat ook
de anoere Orron-teams tol de Íinaje ivarer dcorge-
clror'rgen dus de dag kon ntet meer sruk 3 teanrs
als in reder geval 2e van Nederlarrd.

Een misfluiter
Dan nu de íinale tegen Avero OS de str-t1d grng
gelilk op. 3-0 voor Avero, time out voor Orion kom
op merden nog een schepje er boven op', 6-4 ,",oor

Orion, trme out voor Avero, "meiden hou vast he, 't
gaat goed , 10-B voor Avero, time out vcor Or on,
"kor,r op merden hou de rust erin en breng de
ballen lekker voor het rret". 13-1-1 voor Orion, time
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vooi'A\"/er.o, 'Oke rrre den trog 2 puitten. concen-
treer je nog even' Dan bil 14-13 vooi Orion, eert

o under van Ce scirerdsrechter t^rt1 blaast een
aanval van Karen aÍ, achlerspeler zeg;i hti Areno
viregi op van de oank ett maakt hern duioelijk dat
Karen miCvoor is, iril corr geert en geeft dubbelÍout
l"lrerna scoorl Avero 3x maal en tvirl mel 16-14. De
leleursteLiing is grool en de volgende set blilkt de
verrnoeidhe d de overhand te kriigen Er wordt
or-,naurwkeurig gespeelci en Avero wint met 15-4 de
Íinale en r,vordl Nederlands kamp oen

ïOC-r i'rel ce- Deelle Karrp Oe'
Onclarrxs het feil dat ure 2e iverden ben ik zeer trois
cp Ceze r-neiden welke rre[ z'n aJ en rn,el 2e van
Nederland zi1n. In de kantrne sprak k met de
tralrer vair Avero en hoorde Cat het tearn urt speel-
slers bestaat rryelke in een straal van 20 km van
Srreek woíren en 3x per lnreek 2 uur trainen. DiI
qehoord heobende denk lk dati ziln r,rye met 2 x l
uur en aliemaal Doetinchemmers toch kampioen
van Nederlanci, wanl wat ook werd verteid door
een supporter van Avero, "lvil wonnen oe Íinale.
nraar de lullle hadden de beste speelsler', 't zou
maar gezegd worden, niet Caroi en

Arerrd Hordijk

Het toernooi in cijÍers
1rr \r.rl-]si.-!i i,.io' :, Hi-r s:I 0'on i i::
2;.: C) 'c:r 

^'.,,,'Cr,() 
yi-rllus I - 1:j

ílir () c.r Bach llV 15 - i,r

3- 15

15-14

'1 e Avero
2e Orion
3e Morris Hulsï
4e Bach SV

1e Dynamo T.

2e Wad. br./Sudosa
3e Skunk
4e Energo

,%

.effi
r"ws

r.sl,:-:.,

KruisÍinale Dynamo-Orion .10-15 11-15
Finale O'ion Avero 14 - 16 4 - 15

3/4 pLaats Dynamo - Sudosa 2 - l

Eindstand C mcis;es: 1. Avero/OS
2. O.ion
3. Dynarno T.

4. Sudosa

B| de foto het team onder een goed gesternte van
vrouwe justitia. Karen Cnossen, Carolten Gresen
Ellen Siebelink, Elles van Tnest, Lrset Jansen,
Brechtje Wiggers, Susan Serfhos, llona Slotboom,
lliske Wellink, Karlijn de Graaf en Letty Schtmmel.
Renske Esmetjer was niet aanwezig deze dag, de
coach Ria Giezen, begeleidster Annemieke Hordijk
en trainer Arend Hordijk.
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MINO-PAGINA

MINI'S !N FINALE.RONDE NEDER-
LAN DSE KAMPIOENSCHAPPEN
Via spannende voorronden in Baarn wrst het
meisjes mini-A team (leefti1d tot 13 jaar) ztch te
plaatsen voor de eindronde van
"Nederlandse Open Mini Kampioenschappen",die
op 23 april in Deventer plaatsvond.
Wim mocht weer een poging doen weg te komen
met het busje van de Íamilie Hordijk, de
'Hordmobiel" (mobiel met"horten en stoten"), die
weer eens brelangeloos door Arend ter breschikking
werd gesteld. Datwas dus meteen dikke pret bij
het vertrek, zaterdagochtend orn 7.45. Tenminste
dat was het plan Uiteindelijk werd het 8.10 omdat
Klaas ziln portefeuille (een onontbeerltlke acces-
soire)thuis had laten liggen en Wim ziln rilbewijs.
Gezien zijn rijstijl kon je je trouwens nauwelijks
voorstellen dat dit rijbewijs rechtsgeldig was, het
"b,ewees" in ieder geval niets wat met autorijden te
maken had.
Voor de mini's was het dus aÍz en achterin als de
bocht weer eens te scherp genomen werd, oÍ er
een stoepranole meeging.
Onder de blauwe plekken arriveerde het
"sterrenteam" (ze zagen sterretles): llona Arentsen,
Nicol Bent, Lieke de Jong, Lianne Peet en Hiske
Wiggers om 9 00 uur bij de sporthal in Deventer.
Ze werden vergezeld door Klaas en Alie de Jong
(coaching) die met schrrkken en beven de bus
(met hun dochters Lieke en Nrenke, de laatste ook
een fanatiek en r-iu reeds verdiensteiilk volley-
ballertje van drie turven hoog. 7 jaar eerst, die
helaas ook nog goed kan tennrssen. maar volleybal
is gelukkig toch leuker . ... sorry. kLern urtstapje)
voor hen over de weg zagen zwaiken. Ook Henrine
Pothof (mini-li1n jeugdkommissie) was van de partil
(leuk die aandacht varruit de jeugdkommrssre)
lngetogen meid (geen wanklank in de bus) rnet een
tjze(er maag, dre de kinderen vootzag van een
brdon (oranle rnet opschrrÍt: WK 94 Holland l)niet
eerr pak EXTRAN (CITRONI) DORSTLESSER
ISOTOON', een soort doping waarvan le geen

sporen vindt in cle urine. En tenslotte Wirrr Holders.
trainer, loy-rrder en technisch, tactrsch en strafe-
g sch adviseur van de coaclres. En toen tryas het
dan zover. De eerste wedstrijd n de poule tegen
Aiterno, Brl onze opslag werden r,ve meteen atgeflo-
ten voor een voetfout die er geeÍr was. Dus maar
weer eens de spelregels uiigelegd aan de scheids
Die gaÍ daarop dubbel en .. de opsiag aan
Alterno, Nou ja. .l De scherds bleek zich te hebben
voorgenomen die dag eens een hoofdrol als
pietlut te speien heigeen in de eerste sei vooral

ten koste ging van de concentratie van Aiterno. En

zo stonden we voor we het wisten met 11-2 voorl
ïoen vonden onze meiden het wel genoeg. Ze
houden wel van een beetje spanning en ziedaar,
we komen met 1 1-12 achterl
Via 14-14 wonnen we tenslotte toch nog met 16-14
en kwamen met de schrik vrij. Die schrik bleek de
2e set nog aanwezrg, we speelden angstig
verkrampt en verloren kansloos met 3-15 Toch een
puntle voorlopigl
lnmiddels was het B-team (Jenne de Boois, Bianca
Harbers, lnge Doornhern, Nicole Du Plessis en
Astrid Riemslag) met coach Sjaan en met Fred
gearriveerd voorzien van toeters, een ratel en een
giganiisch stemvolume.

Supportersclub
Ondersteund door deze fantastrsche supporters-
club (ze trainen gezamenlilk met meisjes A) traden
we de volgende wedstrijden aan.
Tegen Hurry-up wonnen we eerste set met 15-13,
na voortdurend tegen een achierstand te hebben
aangekeken, zelfs 9-13 De tweede set was er
telkens een minimale voorsprong, we draaiden nog
niet lekker maar bil l3-13 hervond het team zich en
werd opnieuw winnend afgesloten: 15-13.
Tegen de potwortels van Simokos was één setwrnst
voldoende voor plaatsing in de kruisfinale. Srmokos
daarenlegen moesL winnen.
En dat deden ze dan ook. Hoe ? Ze weigerden
gewoon Íouten te maken en wij verzuimden die af
te dwingen. Jammer, dan maar voor de 5e plaats !

We hadden vi1Í kwartier wachttijd en die brachten
we door op het grasveld in het zonrretje. Lekker
reiaxen. volleyballen en met drollen gooien, die in
voldoende mate, veelal in harde vorm (eentje niet
en daar ging Wim met ziln blote voet instaan)
aanwezig waren.
Tegen Dynamo (Tubbergen) ging het vervolgens
gelijk op to| 12-12, waarna we met 15-12 winnend
afsloten. Bij 12-12 in de tweede set denk je, die is
binnen. lmmers éen puntje erbij moet kunnen Nrks
hoor, 12-15 verlies. Gelijker kan het niel. De
scheidsrechter vond het zo wel mooi geweest, een
3e set zat ervolgens haar nret irr. Dus op naarrie
ivedstrijdieidrng die zich na 10 minuten heftig
diskussiéren gewonnen gaf en, zoals het reglement
wilde, groen lrcht gaf voor de beslissende 3e set
volgens het ralley-pornt systeem Dat grng goed.
12-5 voor I Praktisch gezien was de winst binnen
zo zei Wim Klaas echter meende dat je onze
meisles niet moest onderschatten, En hr1 leek gelilk
te krilgen Het werd 13-11 ! Maar toen gelukkrg 14-
11. Bi1 railey-point kan het clan echter niet nreer
stuk zo bevestigde Wim nog eens, Klaas bleeÍ
echter een slag om de arm houden en snotverrrr...
14-14 | l!! Dan ben je eigenlijk verloren. Maar de
veerkracht van hei team bleek groot. Op wonder-
baarlilke n,i1ze werd de set toch met l6-14 in ons
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voordeel beslist. Pffff l!

Pele af voor de presiaties van deze meiden. die

hebben geknokt voor wat ze waard waren en

daarmee een zeer eervolle 5e plaatsbereikten'

Meisjes mini A + begeleiders (llona, Hiske,

Nicole, Lieke, Lianne, Henrine, Wim, Klaas en

Alie) BEDANKEN
Meisjes mini B + begeleiders (Nicole' Bianca,

lnge, Jenne, Astrid, Siaan en Fred) voor hun

fantastische (luid ruchtige) ondersteu ni ng i n

Deventer tildens de eindrond van de Neder-

landse Kampioenschappen mini-volleybal! ! !

"De meiden in rust en de meiden in actie"
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Ja hoor daar is het weers
Wehl, 26 maart 1994 - Wil Shara, Sjoerd en Preter
hebben er weer een periode van trainen en zo
opzitten en ziln er weer helemaal klaar voor. Ten-
minste dat dachten wiy want we zrln met z'n drieen
Orion 2 maar we kunnen maar met z'n tweeen
spelen omdat Sjoerd geblesseerd is. Hij heeft een
zakmes dat een beetje scherper is dan hij dacht,
want bij het snilden van takken sneed hij zich in zijn
eigen takken en loopt nu met een indrukwekkend
aantal E.H.B.O. artikelen om zijn vingers te pron-
ken. Dus nu loopt Sjoerd als supporter van zijn
eigen leam in de zaal.
's Morgens om 8.00 uur gaat de taxi rilden en pikt
een geblesseerde en een top fitte speler op die er
na een korte nacht beide nog zeer Íris urt zien.
Onderweg wordt Shara even opgepikt. Shara rs zo
opgeladen voor deze wedstrijd daï ze de deur
bilna uit de auto loopt.
Al zingend en joelend arriveren we bij de sporthal
in Wehl, waar we ons gauw omkleden en tevoor-
schijn komen als echte profs. Na het warm lopen
en het stretchen (het rekken van de spieren) staat
er een team bestaande uit twee top spelers Shara
en Pieter een coach en de hapgragonoom c q.
Decibellist Sloerd.
De eerste wedstrijd is om 9.00 uur op veld 5 tegen
Volga 2, het komt als een donderslag bij heldere
hemel over ons heen. Wil zijn volkomen verrast
want de twee dames die tegenover ons staan ziln
wel twee keer zo groot ais wij en ze spelen al hee
professioneel met een smash en zo. Wij verliezen
met B-20 maar voor de tegenstanders doen die B

punten tegen meer pijn dan de 20 punten dre ze
tegen ons gemaakt hebben W11 zijn heel bllj dat wi1

tegen deze bomen van dames nog B punten
hebben gemaakt. Na deze nederlaag moesten we
ons even afreageren op de coach door hem tegen
de grond te werken eÍr even door te kietelen.
De tweede wedstrild is weer op veid 5 maar nu
tegen Halley 1 Onze tegenstanders zijn even groot
als wij en dat geeÍt moed. We spelen aangemoe-
drgd door onze eigen Decibellrst de s[errerr van de
hemel zodat we deze lvedstrild glansrilk r,vinnen

met 16-21. Dan is er voor ons een pauze en kun-
nen wi1 eindelijk onze muntjes van l0 en 25
ir wisseierrtegerrenergierijk voedsel er ...... ulle
coach kan eindelrjk aan de a1 lang verlangde koÍÍie.
Gesterkt door deze energ errlke parte gaan we op
voor de volgende wedstrrld nu [egen HaJ ey 3
Onze spelers zryr lol het uiterste geladen en gaan
er helemaai voor. ïildens deze wedstrld komt de
coach er achler dat het team gebru k rnaakt van
eerr soort geheimtaal Scheel krlken naar hel puntje
van je neus wil zeggen dat de aanval door het
nridden gaat. Twee ogen bil het rechteroor wil
zeggen dat de aanval over rechts gaal en ander-
som geldt dit voor de aanva over nks Resullaat

van deze wedstrijd rs een klinkende ovenvinning
van 23-21
Na vlug wat gedronken te hebben moesten we
alweer klaar ziln voor de volgende match op veld 5
tegen Smash '68 2. Dit is een team dat bestaat uit 5
spelers en een zeer proÍessioneel ingestelde
coach (een zogenaamde broodcoach). Tegen het
takties spel en het te pas en te onpas wisselen van
spelers kunnen wi1 niet meer op door onze ver-
moeidheid We verliezen dan ook met 1B-21.
Resui[aal van dit geslaagde en gezellige toernooi
is dat we er twee verloren hebben maar dat we
toch maar even twee wedsirijden gewonnen heb-
ben van tegenstanders waar het Oranje team u
tegen zou zeggen. Dus als Oranje wat leren wil dan
komen ze maat even praten met, Shara - Sloerd en
Pieter.

]K

Weer in Ruurlo
Op 26 maart speelden we weer in Ruurlo (Lieke,
llona, Hiske en rk Nicole). Lianne was ziek, dus
gingen we met ziln vieren. De eerste wedstrijd
moesten we tegen Dynamo, die wonnen we met
'15-2 en 15-6. De tweede wedstrild speelden we
tegen Tornado. Die wonnen we met 15-4 en 15-2
De derde wedstrild moesten we tegen Vollverijs ll
die wonnen we met '15-6 en 15-4.
Verder was het heel leuk,

Doer Nrcolel

Mini Meisjes A kampioen in Ruurlo!
Op 9 april ziln we kampioen geworden in Ruurlo.
Henrine was ook mee. We hebben toen ook foto's
gemaakt omdat Lianne en llorra op de atslurtende
competitredag niet konden We hebOen daarom
erg ons best gedaan de 9e al kampioen te ''vorden
16 April hebben Branca, Jenne en Nicole meege-
daan als vervangers van llona en Liarrne (ze
hebben ieder een wedstrrld gespeeid).
We ziln kampioen geworden zonder een set 1e

verliezen. Op 23 aprl hadden we de NK in Deven-
ier daar ziln we 5e geworden!
Doei, Lieke llona, Lianne, Hiske en Nicole

Hoi volleybal !uitjes,
Wr1 het meisles mrnr B team Jenne Nrcole Astrid
Branca en ik moesten zaterdag 16 aprl onze
laatste keer volleybailen in Ruurlo, De eerste
wedstrijd mesten we tegen K.S V. spelen.
Die wedstrijd hadden we gewonnen met l5-13 en
.15-6. De tweede wedstrijd hadden we jammer
genoeg verloren met 12-15 en 12-15 En de laatste
lvedstrrld moesten we tegen Longa 2 spelen. En
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clte hadderr we dik qewonnerr met 15-3 en 15-2. En

lcI slot mceslen lve in de kaniine komen lvat rve
y,r6re t,l 2e gev"vorden. Nou moet ik stopoen. Doer.

Groetles lnge.

Hoi volleyballuitjes!
ZaLerdag 9 april moesten we \/eer volleyballen in

BL.lurlo. Nlet we bedoei ik lnge, Branca. Niccle.
Asirict en .Jenne (ik zelf). De '1e wedstrld rnoesten
,,le tegen Skopein Wivoc. D e l;onnen we met 15-B

err 15-7. De iweede r,verlstr ld moesten 'r're tegen
Soarta 1 Die vvedstrild speelden we gelijk met'15-
12 en 11-'15. De 3e wedstrild nroesten we tegen
Lof'rga '59 1. Dre worlnen we rnet 15-3 en 15-5. Het
vras lveer ec.n qezellige ocl..tend

Gr"oeljes Jenne! /

,r@

Oké, oké.
lk go wel noor

de VSB.

VSB.BANK

-
Door kom ie verder mee.
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Lieve kinderen,
Namens de Stichting OmbudsTruus (St.o.Tr.) mag
ik tullie hartelijk danken voor de stapels brieven,
Wàt een warme welgemeende belangstelling! De
stapeltjes, keurig in rubrieken verdeelde, brieven,
bewijzen dat wij rn een behoefte voorzien.
De raadgevingen, tips en andere nutteloze opmer-
kingen, die wij in onze brieven aan een ieder ver-
strekken, worden ter harte genomen terzijde
geschoven, mopperend becommentarieerd oÍ
simpeltjes met een lobje in een afvalvat gedepo-
neerd.
Alleen de heren van het eerste, de dames van het
2e kunnen er volgens mij nog wel een schepje
bovenop doen Kop op, heren en dames. BlrjÍ

ljverlg trainen en lurster goed naar dat grapo ge
trainertje van jullie Wel alle smoesjes nog aan toe,
ik dwaal af . Enkele dames van drverse Orion-team
en één heer van Orion t hadden r,vat pi'oblemen
over de set-up in 't algemeen, Een ioeaal onder-
lverple (lsjoe in 't Engels) voor Tante Truus,
Vroeger laras de set-up het sterkste onderdeei van
mijn goed gevulde volleybal-technische bagage
Menige aanvalster zocht, na wéér zo'n machtige
set-up, vertwijÍeld de wisselbank op, Andrea
Hordeur en Jessica Zonnebank-Visser klaagden in

hun brieven over de veel te lage set-ups (Anne-
mieke Horzel schreef zeifs van een snert-up!) en
wat rnrij. de Si OmbudsTruus, er l,vei van vonden.
Tante Truus, en met mij Prof . Bertus Boverrhands,
vindt dat onze speiverdeelsters én Paultle ZelÍriy
zend Bakmeel te veei ondergewaardeerd worden.
Jaha, daar kl1ken jul ie van op

Veel uppies"worden door de aanvallers(sters)
nogal zielig verprutsl, verknald (letteriilk) of gewoon
finaal gemist. De aarrvalsteren aanval er ziln vo1-

gens Proï. Beilus Bovenhands nog le weinig
Ccor-cirongen van het Íeit daI volieybal "sholv" is.

Krrlg je eeri"opzeLje"30 errronder de rreLraird,
speel tlie bal dan nret risrcoloos met een slap loL:je
over 't nel1e. nee...,.. beuk 'm spectacula r (evt.
kreunend van ellende) in t net, anders krrlg 1e die
bal even later toclr terug voor de krezen. Laat zo'n
"u en"set-up in sclroonhe d sterven Je hebt gega-
randeerd het publiek én de lachers op de harrd
Het publlek komt voor de aktie en nret slap olde-
lvie'rengeprikbai'. GeeÍ de spelers eens lvat vaker
een pluim, Daar ztln ze gevoeiig voor en 1e krijql
daarna veel vaker een 'uppie". Déér gaat 't toch
orn? Petra \,4/elerglink Cindy Bruqtever en ll drie

Bobbels klaagden o.a. over die onderuvaardenng
van hun dikwills onbegrepen werk. Cindy schreeÍ
onder meer: "Meestal sla ik de pass rneteen over
het net, want dan scoren we tenminste! Bovendien
hoor je na elke set-up; letsle hoger graag".
Paul wilde \,vat meer trainen op de set-up. Ombuds-
Truus heefi drrect kontakt opgenomen met Han
Bulten en hij verzekerde mij, dat hij veei set-up
oefeningen zou geven in combinatie met de pass.
Dus, beste Paul, volgend seizoen kon 1e eindeltjk
aan spe ve'delen toe,
Wij van de St O.Tr. hebben ooi{ nog een onder-
zoekje gedaan naar de kwaliteit van het speiver-
delen binnen onze vereniging. Wij kunnen (dat ts
slechts één conclusie uit ons 3 blz. dikke rappotl)
jullie aanraden eens te gaan kijken bij Heren ll.
Daar worden de ballerr voor de wedstrilden en
train ngen magistraal en ludiek verdeeid cloor Karel
Molleyvoiley; Gelvoon urt een ballenzak oÍ de
b,allenkarl Ga maar eens kilken! Deze brief s weer
voj. ieve klnderen. Heb 1e problemen of wille wat
vo1 1eybal-technische t ps?

Stuur je brreven naar St OmbudsTruus, pia Orion
Expres.

Een stevige pakkerd van jullre Tante Truus

Verzekerd van A tot Z
Wiggers heeft't totale pakket!

tot en met Ziektekostenvezekering!

I Aan- en verKoop onroerenö goeo

I Taxaties
I Hypotheken
I Pensroenen
Mnancierrngen

UW ADVISEUB
VOOR HET BESTE

HESULÏAAT

MAAK
VRIJBLIJVEND

EEN AFSPRAAK

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

PASSTRAAT 11

7OO1 GA DOETINCHEI\,,l
TEL. 08340 - 32292
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Lieve kinderen,
ln deze Drref t<an ik er n et meer onderuir. De
meeste van julire zullerr hei al gelezen hebben lt
De Geideriander en daarorn moet rk. Tante Truuis,
i,nrel met de bilien blool, zoals ze dat zo plastisch
kuTrner zeg§ter. Ik heb hel a1trld gehe rrr rvillen
houoen, rnaa!"rren heeft toch gemeertd "hel

n e[.]!vs" le moeier brertgen.
li< i,i,as vroeger (een rrogal veel gevraagde, nteL

cr- aan t rekkel i rk) fotoinodel en poseerde regelmati g
(raaxt) voor l(Lrnslenaars, 2o..... nu iveten luliie het
.lliemaal! Niet Cai;k me er voor schaant hoor,
inteqendeei Tante Truus krlkt nog met r,veemoeci
tei-ug naar Cie [i1o Vee oeelcjen zijn naar mij,r
rnoCel qemtrarkI en wie,"n;eet heo 1e mil wel eens ]í-l

je r'anden Qen.ad oÍ pt'iik ik bij iullie. op een of
arrdr:re kast. Merreer Hurtsmans, eert volhoudenoe
aanbrcicler ',,aij mrl , heeÍi het nierlivs naar bruiten
gebrachi omoat nr; he[ niei langer voor zicn kon
|rcucjen, Zo vcl v-,/es eÍ-l is hit i,an nrij, dat zijn huis
Doci'3girg1 beelden staat van "ïruzen".
l-lrt verlrourvde mij via de ieiefoon toe. dat hij tijdens
rrrelanchclieke en nostalgische buien een beeld
van mij in ziln handen uarn om er dan.,........ toen
barstte de jongen in snikken uit en kon ik niet
precies verstaan wat hij dan cjeed. Tocn ben ik wet
een 5eetle trots op zeveei aandacht voor miln
persoontte ïante Truus hoopt darr ook vurig. dat
jullie haar voortaan met andere, positievere ogen
zuiien bekilken. Bi1 deze brieÍ voeg rx nog wat ciia-

Uit de krant (dtt stuk zou te wetltcht Deter kLtnnen
opnemen van het ongtneel of zonodtg drukh;en Cat
het een opname li1kt.)

r W k Qk'w*
,l/

lel uiI hei artikei over mil Ei stoiiilen ook wat
olaalles brj lK noop dat d e in jullre clubblad
geplaatst kurrnen vyorden. ir4ocht 1e na het ezen
van deze krarrtenkn pse s ook cle kunslzinnrge
belioeÍte voelen om Truus url te beeirien, dan ben
ik graag bereid (tegen een schappelrlke vergoe-
diirg Lrileraard) voor 1ou 1e poserer.

Veei lieis van lullre Tanie Truus .Een beeldle dat
beeldhouwer Charlotte van Pallitndt naar het
ncdeiTruus maakte. Te zien rn Hel !'uijenhuis bi1
lleino

fnuus het meest gewilde naatfimodeB

Valcyrouw
Zonder d8tveel menrcÀ hetpÈ
ien, zullen ce AUq! toch regel-
rnatlg tegenloEEil, oamrlll ta
de vota yaD ultgevoclde sen
EDÍL OD tel van qlnets€a ln 6s
fuipa stasn beeiden dte nal
haar 4del {Jn gem e 

q kt ODder
anclcre Ècelt de Noordhousnd&
b6glrrhsg\pes Ntrc JoDk hecl wat
oeclCla naor haar seesalct 

'ID
de vlÍtlgcr en zesrtgÉr Jarta beb
ben veEchlUende bnnteu ln hr
tervless aandacht een leven en
werk van Thrus

HulJEeans: ,'r{Jr model wts u
hlaogFtjt omdat ze ln de ocen
van de kunstan8an eca ecÍte
vakvrouw \r8s, dl€ rntlrr mlnl-
mele aanwlpagen nodlg had
oru óe gegenrte pose le huulen
arylfr?ilIn Bovcndlen w8s nlet
lilc€À !fr tlrhorF een truptra-
debtu ïtor wle Eunstenaars,
maer war bc0 ool haer perroon-
l{kheld- dtc degenen voè,r wle ze .posèeEle, crS rrhr!tík".

I'
,,Voorrl voor bceldhouwers wanÍïrw cen lnteressent Eodel. Ze
rar namcllJk heel plasagcb, bo
vendlen door hsar beuetJ€sseD
heel leDlg.

Lqffii',fftrif,Bï#"*
peqer. ya4 dar clubje verdlerrqen eI tets blj, rcet posere& Enzo.ts r'ruut oot tot clet poseÍEn
gpaorDeu" Voor haar wèrd het
!99 Dt3n yooI let l,even Zc heeft
ÀcE -volg!_àoudc,n tot mlssch.len
wel Daar t{rtc tevenq,aar. Want

iö.if*ïfffi,bchc,d dr'È

IlQut zelÍ Eoet oott
geze3É hebEffiat re wellswaar
2trDond woos, merrttat de kun.
Steraarr hsrr derondanks
grr8g 8l§ Mal lrrddeu Ze wat
eeD Siodhchsc
metd".
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Yiolenverkoopaktie 1994
Ondanks de herinnering aan een zo af en toe En daarom, voor dit jaar op deze manier, bedankt
moeizaam en vooral koud verlopen aktre in 1993 in willekeurige volgorde:
zijn we er met een aantal oud gedienden toch maar En allen die met enthousiasme hebben gewerkt
weer tegenaan gegaan om ook dit jaar, alweer voor aan de verkoop van de ruim 1350 bakies violen.
de derde keer, deze aktte te houden.

Tot slot, wij van de organisatte hebben aan deze
En hoewel ook nu weer bleek dat een aantal leden jaargang een zo goed verenigingsgevoel overge-
cq teams deze aktie nret zagen zitten en en dit ook houden door de zovele spontane medewerking die
duidelilk naar buiten brachten in woord en daad, we kregen, dat wij nu al met veel genoegen uitkij-
zijn wij toch weer uiterst tevreden over het ken naar de volgende aÍlevering, waarbij we den-
behaalde resultaat. ken dat de opbrengst van dit jaar, bijna Í. 6000 ,-

zeker voor verbetering vatbaar is.

Want laten we wel wezen, mede dankzij deze aktie
in de afgelopen jaren hebben u en wij ervoor Namens de violencommissie,
kunnen zorgen dat de penningmeester van onze
verenigrng wat minder zorgelijk in de toekomst kan Nic Groeneveld.
kijken.

Ab Been,
Jan Bosma,

Marcel Klomps,
Dick van Wijk,

Joke, Nienke en Wiebe v.d. Sluis,
Marleen, Melanie en Nicolien Groeneveld,

Ruud en Antoinette Hofland,
Andre v.d. Heiden,

Bas Hellinga,
Roland Bruggink,

Arend, Annemieke en Andrea Hordijk,
Toon en Jasper Knipping,

Wim en Lonnie Holders,
Buurman van Ab Been,

Henk Salemink,
Luc Wortelboer,

Jan en Cindy Rougoor,
Chauffeur van Wedeo,

Grafische afdeling Wedeo,
Reclameverspreiding Sateliet,

Hanneke Velthorst,
Hans Geesink,

Brenda Hengeveld,
Bouwbedrijf Hess,

Bouwbedrijf Kappert,
Reisorganisatie ADW,
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