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OÍion Expres
oÍÍicieel kluborgaan van de volleybalvereniging Orion te Doetinchem
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Contrihutie re§lement seiz,oen 1993-1994
1) Tiidstip betaling:
betalen voor 1 oktober :

voor 1 december:
voor 1 februari :

voor 1 april :

hele jaar / 1e halÍ;aar / 1e kwartaal
2e kwartaa!

2e halllaar / 3e kwartaal
i 4e kwaiaal

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

Senioren geboren voor 1-10-1975 Í123?.,-

A/B-juniorem geboren op oÍ na 1-10-1975 fl 180,-
CiDlE-junioren + mini's geboren of op na 1-10-1979 fi 128,-
Recreanten fl 140,-
Ereleden gratis

3) De verschuidigde contributie per lid is exclusieÍ de bondscontributie en wordt aan het begin van irei
seizoen bepaald aan de hand van ztlnlhaar geboortedatum en blilft gedurende het gehele seizoen
ongewijzigd.

4) Bondscontributie:
De bondcontributie voor het seizoen 1993-1994 bedraagt:
Senioren geboren voor 01-10-.1975 f | 51,-
A-junioren geboren op oÍ na 01-10-1975 f 136,85
B-junioren geboren op oÍ na 01-10-1577 Íi 30,60
C-iunioren geboren op oÍ na 0.1-10-1979 Í124,40
D/E-junioren geboren op oÍ na 01-10-1981 Í123,05
Mini's geboren op oÍ na 01-10-1981 fl 11,30
Becreanten fl 12.65
De bondscontributie moet voor 1 december van het lopende seizoen worden betaald.

5) Beëindiging lidmaatschap:
Schrrftelilk voor de onder punl 1 genoemde data, anders is contributie voor het lope nde kwanaal
verschuld iqd.

6)Acceptgiro:
Degenen die de verenigong niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een
acceptgirokaart voor de contributieinnig. Per acceptgirokaart wordt f I 1,25 in rekening gebracht in verband
met adminstratre - en incassokosten. Bi1 een aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van fi
5,- per aarrmaning.

7) Brj blessures c q. zwangerschap dient normaalcontributie betaald te worden, eclrter: contributie xan
\ryorden qereslitueer.d wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleybailerr. Dit geschic.ot uitsluitend
na een schrfieli;k verzoek daartoe aan en mettoestemming van het bestr:ur, waarna de contrrbr-rtie
terugbeiiaald rvorclt onder aftrek van de bondscontributie en administratiekosten (verzoek orn terugbetalir-l91
over een reeds afgesloten serzoen is nret meer mogelijk).

B) lnschriifgeld:
Senroren : Íl 20 -

BeCr'earrtCn .f 15.-

A-t/rn/E-lunioren/mini's :fI15,-

9) Betalingen:
VSB oank nr. 93.60 37.318
(Giro van de VSB bank nr. 809604)

10) Contactpersoon:
U. lloÍland, Ernthovenlaan 17,7002 HE Doelinchern, tel,: 33209
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Van de redakÍie
Drt rs cjan aiweer de laatste Orion Expres van het
volleybalseizoen l993-94 Ze rs lvel een l;eek later
ijan aanvankelilk was gepland, rnaar nu hebben we
l.:rirfr nsle iret compelitie programma en <r'e meeste
teani gegeverrs nog mee kunnen nemen. En dat
iu.ek ons beiangrijker dan precres op tild verschrl-
nerr. Aan het eind van het seizoen rnaakt dat enen
!',,€rekj{l ook niet zoveel meer uit dachten we zo.

VVe nebben het afgelopen iaar weer 8 nummers
vclgescni-even. En rnet dat we denk ik dan voorai
aan ce vaste medev'rerkers, TK Tante Truus,
\tocrzilier.Jan Harrng, Frits R]fs, Melanie Groene-
vi-.l0 er. al die leden die'verslagen maakten van
ivcdsirrloe n of andere gebeurtenissen van entge
l-;t:tekenis. Het was fijn om al die brldragert weer le
ve:ruerken tol een leesbaar produkt Orion Expres
rvordt geiezerr, rvanl zelfs voor het vernielden van
Ce verkeerde datum voor het passen van shrrts
r,verd ik op de ving;ers getikt lk heb dan ook gelijk
cie kaiender van vorig laar van de muur getrckken
ir de prullenbak gegoord, er weer uitgehaald
crrrclat oud papier weer geld waard is en dus brj

lrei oud paprer gelegd. Nu hangt er even lveer niks,
re aar cjai rs nog altrjd beter dan een oude waar 1e

;rlleer maar vei'keerde informatie vanaÍ haat.
Met cjeze Orion Expres sluiten we \",eer een taar aÍ

en i-:ereiden we een nieuw voor. Maar voordat we
daaraa" beginnen wil ik toch ook Ria Schraders,
Arend Hordijk de cirukkerij van Wedeo, Ab Been
en alle bezorgers en bezorgsters bedanken voor
hun inzet om alle inqezonden inÍormatie te ver-
werken en ie verspreiden. Bedankt allenraal, ik
lroop ook volgend jaar weer met lullie te maken kan
l.rjEe,r N,laai' voor het zover is,

GËNIET VAN EEN FIJNE VAKANTIE.

illieoe

Sponsorse Yrienden en
adr,erteerders ethedankÍ'!
Orion bedarrkt alle sponsors, vrienden ef acr,"iel'-

teerders voor irun sLeun aan cie veren qrng. ["4eile

i.iarrkzil nun bijrjrage kontjeit we b,rlnlt elxe ritiii-rr rd
een nurnrner van Orion Ixpres uiLl]r'L-f-rgen. We ,:rlrr
heel i:li1 mei deze sleun err hopen ook lrel
konrende seizoei-r, oris JUBILEUMJAAR op hen ie
n-iogen rekenen.

Van de r,oorzitter
De aa[sie Or on-Expr-es varr hel ioperCc ver-ei-i'
g rrgslaar. Eer goecl l-iÍ]Ítent ci-il ever- ldr'rral tt
kilkerr érL om al eens rtiritr.de (nabile) loei(ornsi 1e

g r,rren, Een spannend 1aar, l-loe zou het gaar iru

dc; verenigrng zelf ureer oe verantr"voor-ce ikherd
voor alle teams op zrch harl genomen? zloais 1e at

rveet, ging het goed Zo',.;el rva[ betreÍt het speL ais
op hel geOied rran Ce Íirrancien. Darrkzrl oiis rr nr-

ntumbeieid zrjn rie hel laar zonder lexorlen
doorgekomen De deÍinrtieve afrekering in oktober
lrjkL n a e opzichien mee [e valien Op basis van
hetgeen ur'e nu hebben en lreten, Curfde lrer
bestuur ook piar.neri te rnaken voor het komend
setzoen en zeiÍs nog voor de periode daarna, ln de
Algemene i edenvergadering neb ik er het één en
ander over gezegd, voor allen herhaai ik het nog
eens op papier Eerst de Algemene zaken. Natuur-
lilk gaan ive verder met aile drngen die reeds
lopen, de d verse toernooien, zoals het bedrilÍsvoi-
leybaltoerrrooi en de onderlinge ioernooien, We zijn
van plan om de contacten met de i:edrilven en
instanties dre reeds laren meedoen aan hel
bedrilÍstoernoor te intensiveren en hopen op deze
manier een nau\/ere band rnei de bedrijven te
krijgen. Zoiets kan nooit kwaad, zeker ntet wanneer
we eens een sponsor nodig hebben. Het geslaag-
de onderlinge toernooi in de kersLvakantre wordt
in lret komend seizoen op dezelfde wilze herhaald,
ztl hel, dat er meer aandacht besteed wordt aan de
plaats van de jeugd in dit geheel. Het erndloernoor,
dat weliswaar gezellig was, maar door te weinrg

Orion Expres inleverdata yoor het seir,oen 1994 . 9íkopii

nirlllmef \r \/ t\/ \/ \/ \/ \z \/
kopij brnnen

verschijndatum r^\
i1.opi1 kan geschreven dan wel getypt (op papier oÍ Íloppy) worden ingeleverd bij Wiebe van der Sluis,
van der Grrinstraat 10, Doetinchem. Doe het wel op tild



mensen werd bezocht, wiilen we ook herhalen. Ook
hier geldt: de organisatie vanuit het bestuur kan en
moet nog beter.
Het nachttoernooi, dat eertijds een succes was,
ondervindt de laatste jaren nogal wat tegenslag.
Mrsschien is een nieuwe formule, in samenwerking
met de commissie van het bedrijfstoernooi, hier
een oplossing. Het zou jammer zijn, wanneer er
helemaal geen nachttoernooi meer wordt georgani-
seerd,

Het jubileum: Daarover kan ik vrij kcrt zijn. Vanuit
het bestuur is een cornmissie geformeerd die op
zaterdag 17 september een receptie organiseert
voor buitenstaanders en (oud)Orionleden. Deze
receptie, die gehouden wordt in de sportzaal
beneden, zal ultlopen in een Íeestelilk biieenzijn
van alle gasten, leden en oudleden. Er zullen in de
zaal zitles worden gemaakt, er zal muziek ziin en
nog meer. Dansvloer rs er voldoende en de gezel-
ligheid moeten de leden er aan geven. U hoort er
meer over. Dan de sportieve plannen voor het
volgend seizoen: Orion is de laatste weken niet of
nauwelilks in het nieuws geweest, in tegenstelling
tot een van de andere Acltterhoekse verenigingen.
Eigenlrjk was dat logisch want het gaat goed. De
begroting rs sluitend en er staan vreer teams die
zeker in staat moeten zijn om de huidige plaatsen
ie behouden, Bovendien staat er een aantal gerno-
tiveerde trainers en die zijn heel belangriik. Het
bestuur is de commissies dan ook zeer erkenteliik
voor het lverk dat zij in dit verband hebben verzet.

Maar we rnoeten verder kilken. Orion is nog
sieeds een bekende naam op volleybalgebied,
zovel regionaal als landeiijk En dat moet zo blij-
ven, Het bestuur streeÍt ernaar om, ondanks de
beperkte middelen die tot onze beschikking staan,
i'neer te realiseren dan we nu bereikt hebben. V/e
rnoeten r,veer omhoog; niet alleen vanurt het district
naar de divisies rnaar ook binnen de ciivisies. De
darres kunnen nog twee stappen maken, de heren
één. We ziln ervarr overtuigd, dat we aan spelers
en speelsters veel kwallteit in hurs hebben, mede
dan<zij cie prrma tralners. De verenigrng lreeft ook
nog veel aantrekking;skracht binnen cie regic.l

Daarvan rnoeten r,ve gebruik maken. Natuurlijk komt
dan iret geldprobleem onr de noek kijken. Bii

tcpvolleybal gaat het inrmers voornameijk om geld.
lk kan u nog geerr grote sponsor voorstellen, \Jvas

hei maar waar Echter, met de beperkte middelen
rroeten we ook een heel eind konren, wanneer we
sarren op \\reg gaan. We rnoelen nret aflrankelrlk
zijrr van vreenrd kapitaal , rnaar van een grote mate
van verenigingsiiefde, a1 mag ciat een ouderwets
víoord lijken Wanneer \Àre sarnen proberen de
n rdrJelen bijeen te krijgen om naar de top te
kornen, zullen anderen ons vast en zeker helpen,
Orion rrroet zelÍ,uerkzaamheid Lritstralen, dat lverkt
als een magneet. l-let ledental moet lveer omhoog,

Over de hele lrnie is een geringe teruggarlg te
constateren, terwijl de kosten even hoog blijven.
Spelers en speelsters van alle niveaus zijn welkom,
laten we samen proberen hen bi; de vereniging te
betrekken. Speciale aandacht vraag ik voor de
jeugd. Het bestuur l-reeft besloten juist in deze tak
méér te gaan investeren, enerzijds door de oplei-
ding van trainers in eigen hand te nemen,
anderzijds door extra aandacht te gaan besteden
aan de groep die niet direct uit de supergetalen-
teerden bestaat. Met als belangrijxste troeven onze
jeugdopleiding en de inzet van aile leden, moeten
.we in staat zijn buitenstaanders te interesseren
voor de vereniging. Van hen vragen vre dan finan-
ciele steun. Het bestuur is twee plannen aan het
uitwerken: Een plan om fittanciën te verwerrren met
andermans geld, zonder dat er remand enig rtsico
loopt: Het is een plan van Dick van Wilt< en kari
gerealiseerd worden in samenwerking met onze
huisbankier, de VSB-bank. Hrerover hoort ieder
beslist nog veel meer in de komenoe tijd.

Het tweede plan gaat nog veel verder. Binnen de
landelilke en ook de plaatselijke politiek is spral<e
van een kerntakendiscussie. Kort gezegd: De
overheid stoot steeds meer taken at die niei spe-
ciÍiek op haar pad iiggen. Zo is daar ook de;

exploitatie van spoftaccommodaties Bij vrilwel aile
veldsporten is de kantine al overgegaan in beheer
van de verenrging. Onlangs heeÍt het bestuur een
brief bezorgd bij het college van B.en W. waarin
het meedeeit, dat Orion een haalbaarheidsonc.ler-
zoek gaat instellen betrefÍende het realiseren van
een eigen accommoCatie binnen Doetirrcitenr.
Daarbij tekenen we aan. dat we zeer geinteres-
seerd zijn in de overname van de sporthal van het
complex Rozengaarde. Met andere woorden. Orion
onderzoekt of het haalbaar is om een eigen
trainings- en wedstrijdaccommcdalie te expiorte-
ren. Los van dit alles, en nu keren lve'"veer terug
naar de realiteit van vandaag, ligt er een meerja-
ren begroting, gebaseerd op ltetgeen we nu
weten en doen Deze begroting heeÍt geen enkele
rechtskracht en dient slechts als richtlijn voor de
komende jaren ,Je ziet, plannen genoeg. De
,',ereniging is echter niet van het bestltur, rnaar \/an
de ieden. Sarnen moelien we dit realiseren, Of niet
realrseren. Het bestuur is zeer benieuwd naar de
reac[ies van ieder op de plannen en dringend
nodig il< je u t om te reageren Via ons eigen lrlaci,
Orion-Expres oÍ direct naar het bestuur Wat leeft er
binnen de vereniging? Waar gaat het bestuur ts- ver
of laat lret zaken liggen? We iroren hr:t graag

Voor de komende vakantie:
veel plezier en tot ziens eind augustus.

Jan Haring.



Sponsoringi
\,Ve l'eoben het al eerder gei^nelrt riat een aanlal
kieo ; n gsponsor-contracten af iopen. Zor,,r-el Her-
wers, Kort, Wink, Melgers, Gils ng als hei
GraaÍ*schaocollege hebben hun [erm 1n er op zitten
l'r1eI een ailntal van deze sponsors rs inmiddeis
cor-ril-rct Eereest over errentuele voorlzettrng van de
over'eenkomst. De uitkornst varr die crtntacterr ls;

r,ief rn alle gevallerr een succes Zo is het zeker dat
.:owe Heren I als Damcs 2 volgend laar trr lleuwÉi
k -.drnq moelen speler.r orndai Heri",,eis en het
Gr.aaÍschapcolleEe s[oppen OÍ dat gesoonsorde
oï cicor cle speiers zelf aangescnafte kieding z;li
ziln kan iroq niel worderr gezegcl.

C)o ,.,sra"1-,,,,enrje fronlen wordt rtaarsttg ge;:ochi
rt.iar. ne,:r,re spcÍrsors, Voor de overrge heren
learns valt op ciit momeirt nog wetnig te zeggen.
llei hun respeciieve+ii1ke sponsors lvcrclt nog
o';ei'leg c;epieeod. ilet tearn u/at tot nu toe in

i(leCing van Gilsing Mode speeloe kan riat nog eerr

laar b1 lveri cloen. De kwalrtert van de snrns iaai dat
ruiinschoolsi loe. Dat zelÍde oeldt voor het Kort-
teanr.

ilcr:ht rernarrd een ka:ididaat sponsor lveten, of
rrcg liever heoben, rreldt ort cian even brl \fureDe

ven .,jer Siuis (tel 33694).

§ieuw,e shirts nodig
Geivor"rn i il k',vorcll d e kled i ng aan geieeenheden
uoor Ruud en Antoinette Hofland geregeld. Maar zi1

zrln Ce komenoe trld niet bere:kbaar Ruud en
Antoinetie vervangen tot half september de
beheei'ders varr een camping in Dultsiand en zr1n

dei-haive niel bereikbaar. Hun taak lvoi'dt daarom
voor cieze ene keer overgenomen door Hanneke
Veithorsl en lvlarieen Groeneveld

Alie senioren KUnnen 'ranaÍ I augustus bij Han-
neke Velihorsl, l-leutlrorststraat 28 terecht om
r ieuv,re snirts te bestellen, Er zila verschillende
slriris iir voorraad zodaI passen, ge111k betalen en
fireenernen nrogelilk is. Wrl je een sh rt bel dan
eerst ever: nret Hanneke, haar nummer is 35683.
Aiie jeugdleden kunnen bij lt4arleen Groeneveld,

l-lackfort 4 hun shirt besielien, Marleen rs de laatste
tree vveken van augustus ntet te bereiken, cius
bestei jouw shrrt oÍ in de weken ervoor of erna.
Mar een is te bereiken op nurnmer 34466

Herste trainingsweek
De spo(zalen gaan het volgend seizoen in de
rveek van 29 augustus tot en met 2 september voor
^ei eèrst open vcor lralntngen.

$l en Hl organiseerden
mix toernooi
Een traditie is in ere hersteld. Met een onderbre-
king van een paar jaar werd aan het eind van het
volleybalseizoen weer het traditionele Mrx toernooi
voor alle senioren competitiespelers en rekreanten
door de spelers van Dames 1 en Heren 1 georgani-
seerd. Op dinsdag 17 mei kwamen spontaan een
groot aantal spelers en speelsters naar Sporthal
Bozengaarde om zich aan te melden voor het
onderlinge toernooi. Net als voorheen r,vas ook nu

. vveer de gezelligheid groot en keken spelers met
verbazing naar de kwaliteiten die ze in hun team
aantroÍfen. Sommige rekreanten meenden zich
goed met spelers en speelsters uit de eerste teams
te kunnen meten. Vooral waar het om het eten van
de gewonnen taart na aÍloop ging.
Volgend jaar wordt het toernooi opnieuw georga-

niseerd en hopen de organisatoren er iets eerder
aan te kunnen beginnen, zodat iedereen op tijd op
de hoogte kan worden gesteld van het evenement.
Wellicht dat er dan nog meer deelnemers komen
en dit toernooi een waar afsluitstuk van een fijn
volleybal seizoen gaat worden,

Yaeatures
De herenliln heeft na de zomervakantie nog steeds
twee vacatures. Aangezien de twee bestuursleden
van die lijn zich vanwege privé redenen terugtrek-
ken, betekent dit dai de herenlíjn dan niet meer
bemand is. Reeds vanaf november 1993 zijn er
diverse mensen persoonlijk benaderd om de taken
van Jeroen Aalders en Rob van Dijk over te nemen.
Dit had niet het gewenste resultaat, vandaar deze
uiterst dringende oproep.

Jeroen is uiteraard bereid om all informatie te
verstrekken omtrent de werkzaamheden en staat
uiteraard de eerste tijd bij voor advies. Bel hem
eens.

JEROEN AALDERS
De Vlierbes 105
7006 SC Doetinchem
08340-63174

D-D[àdehen am Kaikdeunse
Strand
Sind Sie von uber die Grenze? Nein Wir sind von
diese Kani, Eh? eh? Oh?!, jullie zr.1n Nederlands Ja
wat dacht 1e dan, was het antwoord van een niet op
haar mondje gevallen D-meisje. We zijn hier n een
Nederlandse bar op het Kijkduinse strand en
spreken gewoon Nederlands, ook al is lret al na



middernacht. Giechel, giechel, gek eigenlijk he dat
ze denken dat iedereen Duits is. Nou wij nietl Maar
er werden wel een paar nieuwe woorden geleerd,
en een paar van die meiden hebben die nacht
meer Duits gesproken dan ze wellicht het hele laar
op school hebben gedaan, Meisjes-D ging dus een
weekendle kamperen, aansluitend op hun deel-
narne aan het Tonedigo toernooi in Leidschendam,
aan de rand van Den Haag. Over het toernooi zijn
we gauw uitgepraat: het begon nat. het weer werd
steeds beter en het volleybal bleeÍ onder de maat.
Ondanks dat werden de meiden toch nog tweede
achter thuisclub ïonedrgo, en mochten als prils
een prachtige spons in ontvangst nemen. En dat
die spons mooi was kreeg Nieke tot vier keer toe
van een willekeurige voorbijganger bevestigd. Ja
\,vat moet je anders tegen zo'n blil meisje zeggen.
Verteilen dat het een vlut-spons was zou haar
alleen maar teleurstellen. Het slotfeest, een
'geweldige' barbecue in Caralbische sÍeer, was
geweldig, vooral voor de overgebleven ouderen.
Vandaar dat het bezoek aan de strandbar een
echte opsteker werd. Gammei van de slaap, oÍ
beter het gebrek aan slaap, werd de volgende
morgen het zonnige strand opgezocht. Daar werd
door enkelen nog een pa(ijt1e strandvolleybal
gespeeld, maar wind en gebrek aan conditie lieten
Íraai spel niet toe. Maar dat deed er ook niet toe,
want de meisles waren met hun trainer coach een
weekend;e uit, en ontdekten dat zil nret de enige
sportgroep waren op camping Ockenburg.

Seheidreehters hetaakl
Al vele malen is binnen Orion gewezen op het
cirronrsch tekorl aan scherdsrechters. Daar lijkt
geen verandering in te komen en daarom heeft het
bestuur tijdens de algemene vergadering de
toestemming gekregen om scheidsrechters in het
vervolg een vergoedinq te geven, in de hoop dat
ze biil',zen en anderen er bij konren. Onrdat
scheidsrechters nu eenmaal rodig ziln om wedstrij-
den 1e kulnen leiden moet elke verenrging

';o doende flu tislen rrbrengen Als leden Cat niet
rvr en dan moeten anderen clat doen Eventuele
kosten die daarrnee gepaard gaan komen dan voor
rexening van Ce leden, zo is gerecleneerd. En

cjaarom gaai Orion vanaf het nieur,ve seizoen
sc heidsreclriers een geri r ge verg;oed i n g geven
r,roor hun werk.

Voorj aarsver.$aderin$ nam
helangrijke hesluiÍen
Slecnts 20 ieden 

"hebben op 0e Aigemene Vcor-

laars,;ergaclertrrg beslu ten qenornen die gevolgen
lrelrben vcor de overige,",ijÍhonderd-zoveel, Met
an,:ere 'uvoorden rnincier dan v er procent van de

leden beslist voor en over de rest. Orion is daaraan
gewend, want deze opkomst was zowaar niet
slecht te noemen, wanneer een vergelijking getrok-
ken wordt met andere algemene vergaderingen.
Tijdens de vergadering werden Dick van Wijk en

Ben Bulten in het bestuur gekozen als resp. pen-
ningmeester en vertegenwoordiger van de Dames-
Lijn. Voor de Heren-lijn is nog steeds geen opvol-
ger voor Jeroen gevonden. Piet Schoorr stelde zich
beschikbaar voor de Kas-cornrnissie waarntee ook
die vacature werd ingevuld. Het bestuur miste Erna
Boomsma. Zil moet om gezondheidsredenen
gerurme tild een stapje terug doen en zal dei'halve
geen avondvergaderingen meer bijwonen. Oo haar
eigen verzoek blilÍt ze wel het secretariaat beheren.
De vergadering nam na ampele drscussie de
begroting voor het komend jaar aan en gaf steun
aan het bestuur om uitvoer te geven aarr het meer-
jaren plan. Daann is ook opgenomen het oirderzoe-
ken van de rnogelijkheid om tot een eigen spo;'thal
te komen. Daarbij behoort overnarne van Rozen-
gaarde, rnocht de gemeente cjeze willen
privatiseren, tot de mogelijke opties.
Het bestuursvoorstel om met ingang val het

nieuwe seizoen scherdsrechters eeri vergoeding te
geven werd door de ledenvergadering qeaccep-
teerd. Het voorstel uit de vergadering om elk
seniorenteam minstens één scheidsrechter te taten
leveren wordt door het bestuur in overweging
genomen, Orion zal rnet steun van oe ieden weer
werken aan een spoedige terugkeer van de eerste
tearns in de hoogste gelederen van de naiionale
compelitie. Aan de financrële onderbouwing van drt
doel wordt gewerkt. Daarbij is continuiteit en
zekerheid een vereiste. Daarom wordt gezochl
naar verschrllende vormen van finarrciering Spon-
soring is er één maar de conlunctuur werkt op dat
p;unt niet erg mee. Penningmeester Drck van Wrjk
zal daarom alternatieven onderzoeken en uit-
werken, zodat het bestuur op de volgende aige-
mene vergadering met wat concretere 6;lannen kan
komerr.

lUist je dat?
De rekreantenlijn spelers en speelster dre geen
compeiitie meer wilien spelen met open arrnen
ontvangt
De heren rekreanten groep op de maandag
arrond nog een paar vaste spelers kan gebrui-
ken Enige kennis van het edele ba spel is
gewenst?
Orion volgend taar rnet belaalde scheidsrechters
werkt
Orion op 17 september ha.ar jubileumfeest rrr

Bozengaarde houdt?
Dat Íeest ingevuid wordt door eigen irensen?
ledereen die iets leuks of iets geks weet zijn
bild rage mag ini:rengen'2



- Het wel aardig zou z ltr als die btldrage past itr

lret geheel en derhaive vooraf aartgemeld moet
l!orden bil de Íeestcornmrsste?

- Een Orron clublied ln de maak is?
- ledereen dat lred op het jubileum Íeesl rnoet

kelnen en meezingen?
- f.l ernand nog weet wat de tekst ts en welke

rr rr:lod e wordt gekozen?
- Dat ook niets urtmaal<t wartl het GOK (Groot

Oricn Koor) toch overstemd zal worden door het
cans-, rock-, r:roek-, shirt-. salon- en show-
or-r<est "SN4lLE"?

- Trjr:ens iiet Jubiieumfeest een Orion Jeugd Kamp
'ui'o r clt qecr rgan isee rd'i'

- Cpgave daarvoor nog mogelilk is?
- De tearnindelingeri mogelijx nog veranderd

kur'llert i,,;orden'/
- Er aitrrd rrog nieuwe speiers en speelslers bt1

kr-tirnen komen en hooetilx niet zullen aÍvallen?
- Oriorr ook voigend seizoen met succesvolle

ieams aart de start',rril verschljnen en met nog
sitccesvolier teams de erndstreep hoopt te
lleicil /

" !Vi1 lrreei" cle volie irtzel en inbreng van alle leden
rrodig zullen lrebben om i':et nog Deter te gaan
doen, tenerrrde een echt leuke club voor long en
OUC LE WOTOEN.

- Grising en Koft hun tearnsponsoring voortzeiten?
- Mersjes D zeif voor een sponsor heboen gezorgd

en,,rolgend seizoen als meisjes B met de naam
var, caÍetana "de Citadel' op het shirt gaan
spelen?

- L.;eze rneisjes, en vooral initiatiefneentster Anne-
mayla, een voorbeeld voor de rest van de club
zlri?

- Verschiilende Orion spelers en speelsters uitko-
men in stranclvolleybal competities?

- Erkeie spelei's het daarin bijzonder goed doen?

Geborgen rs 1e rraam,
\\evs ars eèn 'xerls geZegend.
om wat je hebi gezegd,
om r,val le hebl verz\ /egen,
de rarÍels van 1e hart,
je piln je krnderlijke sn.rart,

;w Vlel€rl, ./\!ak en Sluf(.

1r)r:w leven mensertinrerk.

Geborgen is 1e naam
ivees als een mens gezegend,
On \\i re j ; hebt gel'ooSi.
gcLJtagur tl, gvLldu' .E'l

1e lieÍde en je 1ach,

Ce zeger r !. l el l-u l

om alles',vat je bent,
voor wre jou heeÍt gekenrl

Gebo.ger is 1e naa,r;.
we moeten leren leven,
met uiat jii helrt gedaan.
r,vat ons is nagebleven.
De vragen, het waarorrr,
de scherven van hei ilestaan,
de niet te harden piln
,.,oor wie loult vrienden zr n.

Deze gedachten en het medeleven van veien
na het overlilden van onze zoon en broer
Jeroen Bougoor
zullen ons kracht nioeten geven om verder te
gaan,
Voor al lullie steun onze oprechte dank.

Jan, Wilma en Cindy Rougoor.

Voor het drukken von qeboorlekqorlen bent u
bii ons oon het iuiste o'dres. \.
Onze uitgebreide kollektie is zeker het bekiiken woord. Von
opvollend, crigineel, modern ïot klossiek overol ziin er wel
voorbeelden von te vinden. Ook in blonko koorlen voor uw
eigen ontwerp ziin wii ruim gesorieerd.
Wilt u uzelf overiuigen don is een telefoontle voldoende, wii
bezorgen geheel vriihlijvend de voorbeeldboeken bij u thuis
zodot u op uw gemok uw keuze kunt bepolen*).

Drukkerii Roster:
voor ql uw fomilie- en hondelsdrukwerk.

') Dere service s ol ee. vo. róepoB,.g b n.en Doetinchem

oFFSETDRUKKERIJ 
*ft

Rostar -E
Tromstroot 2c,7001 CH Doetinchem
Telefoon 08340 - 46454, Fox 08340-35451

GEBORINI



GNIN
Op zaterdag 17 september viert Orion het 25 jarig jubileum. Dat moet een onvergetelilk moment
worden in de Orron geschiedenrs. Daarom zijn er verschillende mensen achter de schermen aan het
werk om er iets leuks van te maken. Vaagheid is trceÍ maar de ieden zrln leuk en iijken bi1 verwezenlil-
krng een ware klapper te kunnen l,vorden. Hou daarom zaterdag 17 september vrij en kom he'L Íeest
opvrolilken. Elke keatieve geest kan iets inbrengen, zolang hel maar met Orion of volleybal te maken
heeft Nrets is te dol (alhoei,vel?l)
ln ieder geval wordt op de aanwezigheid en medewerking van leden en oud leden gerekend

Oproep: Zijn er mensen onder de Orron leden die de afgelopen 25 laar rets buitengewoo{ls hebben
meegemaakt (een blooper, een komisch voorval, of iets dergelijks), of een prachtige anekdcte aver een
lid. bestuurslid, spelers, het eeuwige talent, een team, een wecistiljd of evenernent weet te vertetlen?
Bent u er zo een en wilt u dat "mooiste moment" delen met anderen. schr|f het dan op eit stuur het op
naar de Íeestcommissie.

Wie weet: Was er in het verleden een Crion clublied? Of is er tentand dre er zo maar even een \,l/eet te
maken? Meld je bij de feestcommissie.

Zing,zing en speel met ons mee: Ziln er soms nog Orron-leden die een nuzikale bildrage zoudert
kunnen !everen tijdens het Crron-feest? Meldt 1e dan ook even bij cie ieestcommissie,

Karel Mollevanger is de contactman en ook leider van de Orion iubileurrr Band
(nummer 62984) wacht op een reactie.

Zijn teleÍoon

BEIANGRIJK RERICHT
YOOR AI".,[E Or:on haarlubileur^n. Dat betekent dai, wanneer het

allernaal loopt zcals bedoeld, we cp de zaier;lag;
het kamp en het lubileum met ell<aar kombineren
Je ioeÍt dus niets te rriissen en je mag '7ss1
verwachten !

GA DUS MEE.....-....
en stuur oe kampcommissie niet alleen l.ei tlos
in.. .. . Alle jeugdleden hc.bben als het goeci s eeir
persoonlrjke uitnodiging gel-rad. N4ochten vye lielaas
iernand vergeten zi1n. dan natuurlijk sorry, sorry,
sorry, n^aar daarvooi' dient cian ook cieze herhaalde
oproep. En r,vrl je ncg rnee, bel dan d jrect ierriancl
van de ligmp6orrmissie.
wat moet ie weten:
- 

'",rtldag 16 septembrer vertrek om 1B.Ctl Lrur oL)

debepakie frets blj Rozengaarde
* zcndag 1B sepiemr:er retour orn '1 5 00 lur l.r,r

La.-.- -.--.^^-!.-llLrlal !ldditis
. eigen OïOraEe per persoon F1. 25,-
' ()pga\'Cs o. de <;rr pr:ontniss'e
- te zrjner tijd laten rve weten waar \/e karnperen
* belalen kan n auguslus/september

JEUGI}IBDHN!!!!
Voor alle jeugdige volleybaliers, kampeerders,
feestvierders, toneelspelers. nachtbrakers en
andere OBION-jongelingen zrln we weer begonnen
met lrei organiseren van een karrp Elk leugdlid s
van harte uitgenodigd om nnee te gaan, (Ook zij dle
ir': de seniorenlijn spelen). Nlatuurlijk belooÍt het een
Íantastisch weekend te woi'den.
\tVaar de tent precres opgeslagen \rordt weren we
rog niei omdat we noSJ bezrg zilrr met het vinden
viln een geschikte plex waar het 's ochiends vroeg,
rnaar vooral ook's avonds iailt.. heel leuk kan zr]n

lVe qlaan van Í6 tot en met 18 september kampe-
ren ergens in de omgev ng van Doetinchem. Dat
hee11 natuur'1 jx een reden: In dat ri,eekenC viert

a4
- 

tl'

'.+
wat moet er mee:
* s aapzi'iK el ntatle of luchtlred (slapen..'?)
* bord, beker en bestek
. sportkleren
* qewone kieren (nrissclrien een feessie. . ?)

I Cr5
* reeenlack
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' Éa-,- rets urrt Ce verxleeddoos
(er:i, lroed, piarrfcÍÍeis, br i jur-i< of verzin maar wat)

\i,ranneei'er nolJ vragen ztln dan kan de kampcom-
i-r rssie geDeid rryorden. Graag tot ziens in
sep"ierrri:ei' ern groeten van ons alien:

K aas, Wrrn, Toon, Marcel, .Jeroen, Karel, Sander en
tr l-:

De kampcommissie:
í.raas Blankrnan Trashorst 61 43573
Wrm Hoiciers \l/iihelminastr 37 45245
Tr:oa Knrppinq Acacia aan 2OO 35776
lu4arcu-l Laan Waterstraat 22 32869
Er a'.,rrn Lingen Gi'evengoedlaan 56 61411
.lel.oerr l\4ollevanger Bieslookveld 47 62984
l(arei lu4oilei,anger Breslookveld 47 62984
Sander Smrdstra Klor:ss[raat 26 33813

Jij gaat toch ook mee naar het jeugdkamp van
16 - 18 september?

Onder de loep Meisies C
Cn,:-e teér speciale riooljournalist erkend sleutel-
gatgluui'der, berucht roddelorcuitkenner Frits Rits
is er rnreer eens ir-r geslaagd één Orion-team, van
r,vel heel erg dichtbil, te begeleiden, te analyseren
er te beschrijven Zijn kritiekloze, dus niet al te
sei eus te Íremen, stukle beschrilÍt ditmaai Meisjes
C. Trarner Luc (Lucky Loeser)Wortelbos
begroette elke donCerdag zo rond de klok van halÍ
5 (meestal wat later!)een achttal vrolijke, giebe-
lende rrreiskes. De paaltjes stonden dan al in de
vloer en het netje hing daar ietwat nonchalant
tussen, Lucky Luuk slaagde er slechts weinig in

om cre danres aan het transpireren te krijgen. Ze
stonden gewoon cp de goede plek of mogen
vroegtrjdig het nutteloze van een enkele durkrol, of
ets wat daar op kon kijken rn Nee Luc hieid de
it,nd er goed onder en vroeg geen onmogeliike

25N

dinEen var c.ie niadarnnrekes.
Coach Herman Wasbeer voelde zilri rean ti;dens
cje màtches prrrna aan. Als eel veldlreer erdde hil

lret talentrilke en vrolilk ronddarielende c urcle n,aar

menrge zege oÍ eervoiie nederlaag. De dames
droeger Hermar cp nanden, hetgeen hil nret ais
onprettig ervaarde, zo vernarï ik van dhr Wasgoeo
persoonlilk De speelsters in een ,^*'- *,11sksur1!e
volgende belichl:
1 Mariie Visser. Deze langharige sornber

ogende, maar routineus volleyballende
'spelr,rersluprper' rnocht rn het veld de irlnen urlzet-
terl . De melstes aairspelen met gewaagde set-ups
en servere-ro n ei rlroge knal en iret vccrbeeld
geven.
2 Saskia Rozebottel. Een eveneens langhalg
biond olllk spring-rn- t-veldje. Zilkan prima duiken,
rollen en achter hopeloos lvegdwarrelende passes
aanrennen Dat bespaart veel lild met 'het bal-
ophalen", zodat de tegenstanders weer snel
kunr-.en opslaan.
3. Suzan "WitloÍ" Teunissen. Zij is helaas nret
begiÍtigd met een overdosrs aan zelÍvertroulven. Ze
is een degelilke elegante spelverdeleropgooister.
Vooral haar aanvallen de set-ups (zelf is te daar
niet zo van overtuigCl) hebben menige tegenstand-
sters tot wanhoop gebracht. Zij heeft een
volleyballend vriendle die haar in voor- en tegen-
spoed blilft steunen.
4. Melanie Wijnkelder. Eveneens langharig
opvallen bruin geiinte kuiten, sterk verdedigende
aanvalster. Zi1 is waarschijnlilk geslaagd voor de
Mavo ("makkie zer ze)en ze is in één van Luc's B

oogappeltjes. Haar stijlvolle elegante durken rich-
ting stuiterende ballen zullen mrl (Frits) altljd
bilblilven
5. Wietske Hoekduik. Ook al zo'n mooie blondrne
met een warme uitstra rng, zoals dat zo Íraai heet
Vrij lang aanvalskanonnetle. Moet zich nog ontwik-
kelen, mist nog een beetje het "killersinstinct" maar
ze kan voortreffelijk duiken. Trainer Luc noemt haar
"rust en kaimte'. "Al vallen de ballen op haar
voeten, ze bll1Ít cool!'
6. Olga "Lódwina" Roos. Wellicht het grootste

talent rn dit charmante team. Olga is all-round,

'.'\ \.
- \':\
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Olga is vinnig, Olga heeft een vriend (na een paar

mislukte relaties). Die Sioerd inspireert haar om

nog Íanatieker te trainen. Haar reacties op de
rndringende, soms iets te vérgaande opmerkingen
van Herman en Luc ziln telkens weer om van te
smullen. Er is voor Olga geen kasi te hoog. Ze zit
er meteen op!
7. Meike "Mmmm" Goossen. Een boomlange
"hardhitter'. Zij biijft altijd lachen. Met een "smile"

verschalkt ze de tegenstandster, Ze biedt na een
gescoord punt direct haar excuses aan. Voor
aankomende dichters is zii een ideaal project om

op te rijmen. "O, meike ik kan uren naar ie kijke! '

enz. enz.
B Gwendolien "Gwendo" Wingerd. Zij heeft
srnds kort een complete metamorfose ondergaan.
Ze ging naar de kapper (prachtige coupel). Ze
kocht zich een heidegroene outfit (prachtig:
Again). Nó nog een paar slipvaste schoenen en ze
pakt elke slapgeslagen prikbal van de vloer.
"Gwendo" kapt op elke opmerking die zoal
gemaakt moeten worden, als zi1 weer een onna-
volgbare actie maakt. Een heerlilk kiankbord voor
trainer en coach.
Zie boven een spotliglrt op meisies C. Uw ster-
reporter Frits Eits wist vele geheirnen van dit gezel'
lige clubje via het sleutelgat van douche- en
kleedruimte voor u, beste lezer(es). te
ontmaskeren.

\4e s1es C bestaat uil
1 Marije Visser
2 Saskia Rosendaal

3. Susan Teuntssen
4 Melanre Berkelder
5. Wietske Hoekslra
6. Olga Roos
7. Meike Goossen
B. Glvendolien Wrngender
9. Luc Wortelboer (trairer)
10 Herma Wassink (coach)

Mini-pagina
Hallo volleybal I uitjes,
lk zit in meisles H, en ons team bestaan utl Tamara,
lngrid, Mieke, Anne-Marie, Nathalie, Corinne,
Shrreen en ikzelf (Melissa) We begc-rnnerr dit
seizoen slecht, want de eerste helÍ[ varr de cornDe-
titie hebben \'v-e meer verloren dan gewonnen Dit

hebben we gedaan zonder coach. lJet tweede deel
van de competitie begc'nnen we met een frisse
start, Want we kreclen Patrick als coaclr eti het

tiveede seizoen ging het dankzii Peti'a (onze train-
ster) en Patrick heel wat beter. We wonneri zelfs
rreer clan dat we 'rerlorerr. Natuurlilk l-te[lbe,] \^;e ir

de eerste en tweede helft van de cornpetilil-' ook

wel gelijk gespeeld. Ondanks alles was hel een
leuk seizoen. l\amens het hele team DeCanKen ',^/e

Patrick dai hil ons wilde coachen. Pairick, ha,(eiili<

beciankil lll

G roetjes fv4el rssa lt/odderkolk
f,4eis1es H

Dlini's trainen in de Huet
Orion lreeft eerr viertal aanmeldingen van meisjes rn de leeÍtrld van E tot 10 jaar die lvei'un"illen gaan

volleyballen; maar omdat ze rn rle wilk de Huet wonen, de stap naar (de zalen van) Orion te gi'oot

(ver) vincjen. Dtrs,,...... komt Onon volgend seizoen naar Oe r'luet.

Dan is cle
zaal aan de Wolborgenmate

oP de woensdag
tussen 17.00 en 18.15 uur

gereserveerd voor
alle meisjes uit de Huet van 8 tot 10 iaar

die willen leren volleYballen.

Graag noteert cje trainster, it/elanie Groeneveld nu alvasl ie aairr-r-relolrtg. Haar telefoonrrttrrtTrer ts

34466. Als ervoldciencle aanmeldingen ziln krijg je nog berici't vvanieer-de trairrtrrgen 1;recies
begirrnen,

It,leiarrie (en ook Orion) is benieul,vd!
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Meisjes F sluit seizoen af;

Als laatste training heeft Meisles F het seizoen
afgesloten met een wedstrijd tegen hun ouders.
Om klokslag half zeven stapten de ouders de zaal
in en de meisles schrokken zich een bult. "Wat
l<omen jullie doen?", vroegen ze. "Nou kilk, Arend
had gehoorcl dal jullie weleens tegen je pa of moe
wilden volleyballen en nu zijn we hier". Arend had
in het geheim deze aÍsluiting geregeid. Na van de
schrik bekomen te ziln werd er ingespeeld en het
eerste slachtoÍfer was een Íeit, vader Welling
l<reeg bij een aÍzet een zweepslag en was al voor
de wedstrijd uitgeschakeld. Na het inslaan en
serveren werd begonnen, de verliezers kregen de
opslag dus mochten de ouders beginnen. Maar o
wat een verrassing, binnen enkele minuten stonden
ze voor met B-0. De meiden konden van de zenu-
\!en geen bal goed spelen. Uiteindelijk werd het
toch nog 15-4 in deze eerste set en A.rend moest
even een hartig woordje spreken met zrjn pupillen.
De iweede set begon beter en de jeugd kwam voor
te siaan me[ 4-0, echter het til keerde en de ouders
krabbelde terug tot 4-4. Enkele Íraaie rally's en wat
gooi- en smijtwerk later waren toch de ouders de
beteren ook de tweede set werd winnend afgeslo-
ten door de ouders 15-7.

De rierule set Cachien de ouders met overmoedig
spu ook i,'''e i-l cle zai<. [e heboen en kwarnen
beclrogen urt. Het jeucldtearn liep uit iot '13-7, moest
cje oucers bil laten korrien iot 14-14 en via l5-15 en
16-'16 rvon cle leugd deze set rret 17-16
De aalste set begton zcu he:l 2-2 ol 3-1 lvcrden'?
Vol enerclie g ngel cJe rleiCei-t aan he:t ,,verk en ze
slreden r.rooi-wa'f ze waarci wareÍr. De slrild crrrg
qeLrlk op err via een taxliscl-rc. wissel bt1 B-7 pro-
beerde de leLrgC de ouoers van slag le knlgen.
cchier c.l e roker cie overuvinning en s|oorlden cioor
naar 13-B siagneerde weer even rnaai'\,^/onnen
uiierncreiiik nrei l5-12 oe Deslissei-iCe seL Een
leuke ai'sluirrng var-i het seizoerr waarbrl B adspirarr-
ier eer- l'eei cJceo laai'aclrter de rug heboen en
v\raat te onlzeltend l.ard vooruit ziln gegaan V/e
l<L,lrrnerr rroq heel veel piez er beleven aan deze
n-re r-leit.

Arend Hoi'd ji<.

Oké, oké.
lk go wel noor

de VSB.

VSB.BANK
Door kom ie verder mee.
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Nederlandse Volleybal Bond Distrikt 7 oost-Gelderland
Distrikt Sektie Wedstriidwezen

zc;c l - gegevens
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l'oorlopige eompetitie
indeling
van de promotie- tot en met de 4e klasse ciames en
heren, seizoen 1994-1995, met de indelingnum-
mers ervoor.

Promotieklas Heren
.1. Spafia 1

2. Avantie 1

3. Actief 1

4. Exacta Bovo 2

5. Orion 3

6. Longa 1

7. Reflex 1

8. Boemerang i
9. Exacta Bovo 3
'10. Halley 1

11. Blok 1

12. Victoria 1

1e kias A heren
1. Sparta 2
2. Wevoc 3
3. Kousman Gemíni 1

4. Exacta Bovo 4
5. KSV 1

6. Longa 2
7. Grol 1

8. VCV 1

9. VIJV 1

10. Orion 5
1 1. Nijha BVC 1

12. ASV'l

le kias A dames
1. Longa 3

2. K.S H. 1

3. Tornax 1

4. Skopein Wivoc 2
5. Orion 5

6. KSV 1

7. Wevoc 3
8. VCV 1

9. Boemerang 1

10. Haliey 3
11. Huévo i
12. Marvo 1

2e klas D heren
1. D.E.S. 1

2. Pajodos .l

3. Orion 6

4. Srnash 2
5. Wolskrachl 1

6. Labyellov .l

7. Wevoc 5

Promotieklas Dames
1. Victoria 1

2. Avanii '1

3. Kousman Gemlni .1

4. Skopein Wivoc l
5. Orion 2
6. Labyellov 1

7. Reflex '1

B. Vios 1

9. Exacta Bovo l
10. Orion 3
11. Dynamo 1

12. Nijha BVC 1

le klas B heren
l. Wevoc 4

2.Vlevoc 2
3. Phantoms i
4. Smash 1

5. Favorita l
6. Longa 3
7. Rohda 1

B. VCV 2
9. Volga 1

10. Orion 4
11. Volti 1

12. Victoria 2

1e kias B dames
1. Longa 4
2. Wevoc 2
3. Pajodos 1

4. Smash .l

5. Favorila 1

6. Labyeliov 2
7. Sparta 2
B. Loil 1

9. Halley 2
10. Orion 4
f i. Victoria 2
12. Labyellov 3

2e klas B dames
1..........
2. Avanti 3
3. Tornax 2
4. Skopein Wivoc 4
5. Orion 6

6. DES 1

7. Grol2

B. Actief 2
9. Givo 1

10. Haliey 4

11. Loil 1

12. Victoria 3

2e klas D dames
1. Huévo 2

2. Pajodos 2

3. Phantoms 2

4. Srnash 2
5" Givo 1

6. Labyeilov 4
7. Refiex 2
8. Orion 7

9.........
10. Focus 1

I 1. Victoria 3

tz. reesKe I

3e klas D heren
"1 . Huévo 2
2. Actief 3
3. Phantoms 2
4. Smash 3
5. Orion 7

6. Labyellov 3
7. Hohda 2
B. Vollverijs 2
9. Pajodos 2

10. Orion 9

1 1. Victoria 5

12. Victoria 4

3e klas C dames
1. Huévo 4
2. Focus 2
3. Phantoms 3
4. Smash 4
5. Orion 8

6. Longa 7
7. Rohda 2
8, VCV 3
9. Focus 3
10. Halley 6
r r. uynamo4
12. DES 2

8. VCV 2
9. Boemerang 2
rLl. rornaco I

11. Dynamo 3
12. TOHP 1

3ekasCheren
1. Dynamo 5

2. K.S.H. 2
3. Tornax 3

4. Skopein Wivoc 6
6 l--iqLlarr Àv. r,u 'vl r

6. Glvo 2
/. J. en u. I

8. Focus l
9. VCV 4

10. Orion B

1 1. Blok 3
12. Victoria 6

3e klas A dames
1. Longa 6

2. Avan|i 4

3. DrO 1

,4. Skopein Wivoc 5

5. Orion 9

6. Boemerang 5
7. Grol3
8. Vios 3
9. Exacta Bovo 3
10. Rivo 1

l'l . Marvo 2
12. TOHP 2

4e klas E dames
1. Pajodos 4
2. Loil2
3. Actief 3

4. Smash 5
5. Wiiskracht 2
6. Labyellov 5

7. Beflex 4
B. VCV 5
9. Orion 10

10. .......
11. Victoria 8
12. Victoria 5
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Seniorenkompetitie
seizoen 1993/'1994

Heren 1e Dlvisie
1. Sudosa/Assen
2 Delta UAMVJ 2

3 UWOlhaco
4 Brezan/SSS
5. EAVV

6. Orion

Dames div 2D

1. Facopa Weert
2 Flamingo's
3. Bapid
4. Orion

Prornotieklas Heren
1. Dynamol
2. Victoria.l

3. Exakta Bovo 3
4. Orion 3

lekasAheren
1 Longa'59 2
2. Boemerangl
3. KSV 1

5. Orion 5

1e kras B dames
l Ref ex1

2. Favorilal
3 Orion 4
4. Paiodosl

2e klas B dames
1. Orion 5

2 TOHP 1

3 Favor'l1a 2

5. Orion 7

3ekasAheren
1. l\"4evo l
2. Longa'59 5

3 TOHP 1

B Orion 9

3eKasDheren
1. Srnaslr '68 2

2 Gtvo'92 1

3 Labye or,'4

5 Or-lon 8

3e kias D darnes
1. Labye ov 5
2 Huevo'853

22-54k
22-51

22-51
22-39
zt-ó I

ZZ-J3

Heren div 3G

22-61k 1. Somas/Aciivia 22-5Bk

22-46 2Orion2 22-53pw
22-40 3. SKV 22-45
22-40 4 Saturnus/NB 22-41

Promotiek as Darnes

22-60k 1. Ha ley 1

22-54 2. Orion 3

22-46 3. Victorial
22-41 5 Orion 2

.l ekasBheren
20-26k 1. Refiex 1

20-24p 2 Favorita .l

20-23 3 ROHDA 1

20-21 7 Orion 4

2e klas D heren
22-42k 1 The Phantomsl 20-34k
22-37 2 Ref ex 2 20-32
22-36 3 Labyei ov 1 20-29
22-31 6Or-ion6 2O-2O

2e klas D darnes
2A-37k 1 Labyeliov3 20-35k
2A 34 2 Rcl er 2 2A-33

20-29 3VCV2 20-23
20-23 9. Orion 6 20-13

3ekasCheren
1B-30K .1. 

Vo ti '76 2 22-41k
1B-27p 2. Vo ga 3 22-36p
18-24 3. Victorla 522-31
18-14 .4 Orion 722-27

3r:kasCdarnes
20 40k 1 Pa,odos2 22-37k
20-20p 2 Sparta4 22-23
20-25 3Focus2 22-27
2A-23 5 Oi'ion 822-25

4c kias F Cames

21 35k 1 't Peeske4 l6-26k
21-33p 2 DES2 16-2-5yl

3. The Phantoms 2

9. Orion 9

Meisjes Junioren
1 Favorita A
2. Victoria A

3. SkopeinMi'roc A
4. Oi'lon A
5. Orion B

24 M lun
1. Rivo A
2. SkopeinMivoc B

3. Boemerang A
7 Orion C

1A IV ADS
1. Dynamo D

2. Longa'59 D
3. Exakta/Bovo C
.l 

1. Orion E

Jongens Adsprranten
KA J ADS
1. Vlevoc B

2. Or'lon A
3 Victor-ia A
4 Labyel ov A

20-31 3. Wevoc 4

20-11 5. Orlcn 10

16-22p
1A-20

9-1 7k

913
o-1e

9-1 3

9-1 0

lleisjesAdspiranten
B-14 KA I'/ ADS
B-13 1 HalleyI 11-21k
8-13 2. Longa'59 B 1 1-20

8- 4 3 Orion l) 11-14

iu- t/
10-17

10-1 5

10- 0

Jongens ACspirernt.;n

KA J OVG

10-20k 1. Wevoc D B-16
10-'17 2OrlonC 8-14
10-17 3G;vo92A B-1i
10-13 4. L.abye iov B 6- I

22-75k
22-47
22-44
22-39

22-3Bk
22-?Ë,

IZ-ÓU

23-15

Jongens over'6;angskJasse

KA J OVG

1 Longa'50 HM

2 SkopeinMivoc CM

3. Orion GM
4 Exakta/Bovo EM

k = Kampioen

Q = Promotie

18 j OVG

11-21k 1 LoilAM 11-?-D

11-18 2. Huevo'85 CM 11-19

11-17 3. Wevoc DM 11-17

11-13 6. Or'ion Hlt4 11-12
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[Iertn 2 CIrion
§epromor,eerd
ila 5 wedstrijderr irr de competitie nroesten coacir
Bcuke Hellinga en trairrer Karel Mollevanger hun
einrjdoel al bilstellen. Ze zouden minimaal "gaan"
vt)or de 2e plaats en de daaraan verbonden pro-
rnotie wecistrilden. 'Want met zo'n team moet
pi-crnctie naar de 2e divrsie gevlioon kunnen", was
h'-Ln vrsie eind oktober 1993.
Toi de 11e wedstrijd stonden de "boys' van Bouke
err i(arel fiei-i:ovenaan, Acti'iia uit St. Aniironrus
bieek echier nog vaster dan het gemiddeld erg
ionge Orion-team. E genlilk begrn maart was al wel
cluidelilk dat Orion 2 de eerste weken van mer

i'rroest aantreden in een aitijd (qua spanning)
aélr']trekl(el i ke nacorn petitie.

Details
írarel Lrel<eek in maart en april diverse mogelijke
tegenstanders zoais: Fi aj raa Ei nd hoven, Rij nmond
3, Revoc en op 't laatste rnoment Flamingo's.
"Geen teams om écht bevreesd voor te zijn. Wij
hebben gewoon rneér in huis' hield Karel Mollevan-
ger zijn gretige groep voor. Toch bleek op
zaierdag 7 mei er dinsdag 10 mei, dat er veel méér
Cir:gen meespelerr blj zulke van spanning drui-
pencie finales. Kleine Cetaiis, zoals: wissels op 't
luiste rnoment, omgaan met de spanning, op op
cruciale momenten de rust en het oeduld oobren

gen, proirteren v'an z\/al^(i(e momentje Drl scherds
en tegenpartij, geven dan de uiLeindelrjke doorslag.
Brjvcorbeeld bi1 Revoc: 15-i2 (na 1-9) 14-16, '15-11

en '10-4, een ciubbeie wissel (Jorg voor Erik en Bas
M. voor Jeroen!) Besultaat 10-"10 en iensiotte 12-
15 Orion 2 ieefde \/eer eÍr won de v11Íde set met
Ílonkerend spel 15-10. Héérli1k orn to te winnen, na
een gro[e achterstand Dal geeft veel voldoeninq.
Dàn is het niet meer belangrilk oije v;int met Íraai
volleybal, maar gaat t er gewoon crm ciàt je wint.

Gierende zenLrwen
Dinsdag 10 mei was't voor iedereen duidelijk:
Wrnst op Flamingo s betekende promotie. t Klirrkt
simpel, maar o, o hoe zwaar, moeizaam. De zenu-
wen gierden rnenigeen cloor de keel en sloeg in het
begin in een aantal benen er passende armen
In een zeer sfeervolle, lekker vol zittende sporthal
Rozengaarde. (De trrbunes \{/aren er weereens
bijgetrokken) zagen zo'n 300 toeschou,,vers Orion 2
met 3-1 winnen. Wederom niet mei Íraai volleybal,
maar wel op véél karakter en inzet,
Het doel was bereikt: promotie naar de 2e divisie.
Rondom de buitengewoon belangrijke spelers
Gerard Wesselink en Erik Veenstra leverden Arend
Hordijk, ivo Klein Bluemink (de laatsie 2 wedstrij-
den een openbanng!) Marko Buiting, Bas Hellinga,
Bas Mollevanger, Hidde Buiten, Jeroen Mollevan-
ger en vanaf januari Jorg Radstake, een geweldige
teamprestatie gedurende het hele seizoen '93-'94.
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Ze breken door
Coach B Hellinga en trainer K, Mollevanger zagen
enkele jeugdspelers overtuigend doorbreken (drie
rnan naar't eerste) of zich zéér sterk ontwikkelen
naar (nu all)2e divisie niveau, Vermeld moet
lvorden de buitengewoon positieve rnstelling van
de 'goldies" Gerard Wesselink en aanvoerder Erik
Veenstra tijdens trainingen en wedstrijden Karel
l/ollevanger: "Een unrek seizoen geweldige
coach, unieke samenwerking, unrek team". En wat
een visie van de heren B H. en K.M.! Zonder boute
uitspraken vooraf , telkens relatrverend, voorzichtig
manoevrerend, hard werkend naar het einddoel:
promotie toewerken!
Dat zoiets niet zomaar lukt, hebi:en beide heren,
rnet veel klem zweet in de handen. de laatste twee
wedstrijden ervaren.
ProÍiciat heren!

Teamindeling
seizoen 5g4,,gí
De teamindelingen die hierna vermeld staan zrjn all
onder voorbehoud De technische commissies zrjn
er op een aantal plekken nog niet helemaal zeker
van oÍ deze indeling ook de definitieve wordt Bij
de Heren is de onduidelilkheid rondorn de hoogste
teams zelfs van Cien aard oat er op dit mornent
zelÍs geen lijst kan worden afgedrukt. Er zijn hier
lniei genoeg spelers, en ook r,vel hele goede, maar
r,;re nu precies in welk ]:eam gaat spelen zal nog
een kwestie zijrr van nader overleg tussen TC,
tra ners en spelers.
Mocht iemand vergeten zijn oÍ om welke reden
danook niet gelukkig ziln mei deze indeting laat hil
aÍ zil z:ch dan even bil hun trainer of bij het lijn-
bestuurslid meiden. llet heeÍt geen zin om de kop
n de nek ie gooien eri zonder cverleg utt onvrede
op le stappen. Orion wil graag haar Ieden laten
volleyballen op het niveau rvat ze aankunnen,
zonder daarbtj spelers en speelsters te onder- of
ovc.rschallen, L)rion wil het ook de leden naar de
zin r-raken rrraar kan liet elke wens in vervullirrg
lalen gaan Dus als 1e klachten hebt, zeg fiet dan
want dan kan s; naar een i:e'yredrgende optossing
'"vcrden gezr;chl.

DE INDELING
Heren 4 (1e klasse)
ft'ainctr' 1.t.r,r.

1. J.:rtl(.'n All t]c,:i
2 Flcrrn e van l-iaar crr

3 Hans iansen
4 l-1ans ',ian Hoogstraierr
5 lvlar'c B oern
6 Jos Pasnran

/ Hu-qo S uïtcr
B t,rnk Cioot Í,1'blru r,k

Heren 5 (1e klasse)
Ti.a rr:': Hurlo Siuttcr
1. llarrs, Oo'ttelik ng;

2 i:r.ic Schrnidt
3 Gerrit Paim
,1. Lex Drosten
5 Hans van Ge dei'en
6 Wim Ho ders
7 F'ans Oostcndo"p
[i. Jurgcn Anneve d

Ben je niet ingedeeid of ben 1e dat wei, rnaar korrr
je volgende seizoen niei bel Can direct Jercen
Aalders tel. 08340-631 74.

9. Henk Sa emlnk

Heren 6 (3e klasse)
Trainer: n.i.v.

1. Joop Hess
2 Jan Harlng
3 Piet Schoon
4. Wirn tsesemer
5. Wil Bierns ag

6. Henk Beurner
7 Bob Wentink
B Dik Tankink

Heren I (3e klasse)
Trainer: Sander Smidstra
l. Hans Ku perii

2. Twan de Vries

3 Mathls Koster
4. Ronny Gerrilsen
5. Gerben Hoeksïra

Dames 1 (2e div.)
Gei'a Herndrks
StoÍke Siriekr,vo!d

Anoeska Hordiik
._lessiCa VlSSer'

l-llen Giesen
Lcrnn e Hoiders
lrmn Si'ridstra
Corinne Beith

Petra Harbers
Karerr Bulten

Dames 3 (Prom. kl.)
Joke Harbers
Ëiia Kock
Doortje lJnsen
fvlitri;ot Heiiink
Margot RoL-ti"oye

Drny Vetlhausz
Jo ilnda Br.unl rrk

floos Herrne ;nk

Dames 5 (1e kl.)
Heleen Veensti-a
Eiirre Verstege
Anlta van fn-rder.r

l-iedi van \,Vc,de

li,4irlam Ker.s.tcn

9. Patrick Hissirrk

10. PaLrl van Mier o

Heren 7 (3e klasse)
Trainer: Pieïer Kale s

1. Paul Or,venthal

2 WiLlram Sieboiinl<

3 Marijn Wind
4. Hennie l-lui:ert
5. Bob van Dijx

6. Roberl de Bruin
7. Henk van Diik

B. Marcel Hansein'zan

9. Pieter-Kai.e;s

6. Jercen Gerrrtsen
7. Jurgen Hoirancj

B. Pascal Kamperrnan
9. Arnourj )rEnt

Dames 2 (Promotie kl.)
Petra tl/eilrnli
Karin Cnosserr
Breclrtje Wigger's
M a riart We.e rL-i rn eeStc., r

Yvorrnc Dooirrlrc,rr,
Elskc Hissrnk

Andrci,r florfli il
N,4anr.,;rr Schrnitz
Crndy Bi-uggirrk
Cir-:c1y Rougoo,'
A.nnernieke Ho,d'jl.i
Es:ther- Blarrl<marn

lllenyan ,1.oei€jn nog 2
spr:eislers teíLr(l nae' D4

(Dames 41e kl.)
Ina Gorrils
.Jacqueirne E:lter'ink

Petra Sni;dcr
lvlar-goï Westerhof
Yveïtc lichr.riiz
,-lr:sca vnn Is
Vilncssa Barclstalic

l-isctter Ar.cntserrr

Hanncke Ve ïhorst
Jackie Engeien
lnge Vegïer'

Jolies te Paske
Mor")y Schoiiz

t()



Ben je niet ingedeeld of ben je dat wel, maar kom
je volgende seizoen niet bel dan direct Ben Bulten,
tel. 08340 - 43727.

Dames 6 (2e kl.)
Gitte Holders
Willy Lenting
Loes We link

Gea Hartjes
Elia van Lingen
Agnes Kuypers
Annet Banus
Marit Hulzink
Debbie Naterop

Dames I (3e kl-)
Joianda Gerritsen
Caroiien Saiari
lvleianie Croeneveld
Daphne Doornebosch
Miranda Reijnders
Gemma Gerritsen
Carina Bruil

Liesbeth van Gurp
Mariël van Bronkhorst
Susan Teunissen

Meisjes A (Jun.le kl.)
Trairrer: Marcel Laan
Coach:....
lnge Palm

Natasja Wassink
ïessa Schumaker
Karen Berens
Wiiiy Bocmsma
Olga Ross
Melanie Berkelder
Marije Visser
Gwendeline Wingerden
Hoí Yee Man

Meisjes C (Jun.2e kl.)
Trainer: W. Kl. v. Veldhuizen
Coach: Henk Salemink
Patricia v.d. Linden
Susanne Kock
Nienke Visser
Marieke Lucassen
Aiine v.d. Westeringh
Mariska Salemink
Eveline Scheers
Lorine Raben

Dames 7 (2e kl.)
Marja Schuurman
Mieke van de Heiden
lngeborg Weibie
Henrine PothofÍ
Megteld Kappert
Vera Driessen
Ger Karels
Sabine Crum
Jolanda Meijer

Dames 9 (3e kl.)
Thea Meddens
Wil van Veldhuizen
l-rieda van Bronkhorst
WilSeppenwoolde
Rina Keurntjes
Liesbeth Withag
Nettie Schmitz
Kitty Jansen
Frleda Waterham
Froukje Wassink

Meisjes E (Jun. 1e kl.)
Tr. + coach: Vilim Holders
Nienke Meerdink
Janneke Sanders
Marieke Velthorst
Annemayla Jansma
Sandrijn Hebing
Nienke v.d. Sluis
Susanne v. Dieren
Marije Kanters
Maaike Hiethorsi

Meisjes D (.Jun.2e kl.)
Trainer: E. te Dorsthorst
Coach: Mevr. Hoekstra
Mijke Goossen
Saskia Rosendaal
Wietske Hoekstra
Natalie Metselaar
Marieke v. Rensen
Merel Wassenaar
Linda Zaaimink
llona Slotboom

Meisjes E (Asp. 2e kl.)
Trainer: Arend Hordijk sr
Coach: Joke Harbers
Kalijn de Graaf
Simone Brouwer
Eilen Sie6elink
Liset Jansen
Eiles v. Triest
Letty Schimmel
Susan Serfos
Renske Esmeyer
Hiske Welling

Meisjes G (Overg.kl. 1e klasse)
Trainster: Annem iek l-loroiix

Coach:
Hiske Wiggers
Nicoie du Plessis
Jenne de Boois
Astrid Biernslag
Nicole Bent
lnge Doornheim

Jongens A
Trainer: Karel Mollevanger
Coach: Gert Smit

Bas Wassink
lrzanKeizer
Rogier Besemer
Pascal Vet
Kasper Hissink
Tim Smit
Paul Blankman
Michel Heusink
MichielStaal

Jongens C
Trainer: Arend Hordijk jr.

Coach: Klaas Blankman
Rick Smit
Marc Salamink
Thijs Smit
Jasper Knipping
Martijn Swaters
Bart Jansen

Jongens beginners
Trainer: Luc Wortelboer
Danny Dekker
Sjoerd Gudde
Harm Hoksbergen
Feike Jorna
Piet Knipping
Jelmer Ludwig

Meisjes F (Asp.2e kl.)
Trainer: Bia Kock
Coach:.........
Melissa Modderkolk
lngrld Riemslag
Corine Bluemink
Serine Boekweit
Mieke Strik
Tamara Harmsen
Annemarie Mullink
Anouk Burgers
Danielle Modderkolk

Bianca Harbers
Margriet Hekman
Lianna Peet
llona Arentsen
Lieke de Jong

..longens B

Trainer: Bas Hellinga
Coaches: dhr Hettinga
dhr. v. Exel

Thijs v. Exel

Kees Neervoort
Dries Hettinga
Paul Andriessen
Olaf Bekking
Dennis Lonink
Peter Overmulder
Daan Mooren
Raymond v. Hall

Jongens gevorderden
Trainer: Luc Wortelboer
René Dekker
Niek Herwers
Willem Hettinga
Koen van Herlaar
Arend Manschot
Niels Riethorst
Maailen Rosendaal
Kasper Schlebusch
Rik Verbeek

TRAININGSGROEPEN MINI'S - NIEUVVE SEIZCEN
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Meisles beginners
Trainers: Melanle Groeneveld
en C ndy Rougoor
Renee A berda
Sarah Alberda
L enke Eenrnk

Sar'ah Gerr-itsen

Angela Hegeman

Je t;e Hettinga
l"loo(1e Pasnran

Meisjes selectie
Trainer: Wim Holders
Jontl Hamer
N enke de Jong
Debbie S otboom
K,n" Verheij

Meisjes gevorderden
Tralner: ..............??
Mareille A bers
Itlaaike Br-urn

Saskia Do leman
Cynthia Keuben
Larissa Kornrnan
Samantha Radsïake

OPROEP: Zoals te zien rs bi1 de jeugdtearns
ontbreken op enkele piaatsen narnen brj de
coaches. Dat is geen toeval. Ze ziln er (nog) niei
En toch zijn ze nodig om volgend seizoen een
goede begeleiding aan deze jeugd te kunnen
geven. We zoeken geen voileybalfanaten, maar
mensen dre op een leuke manier met zo'n team orn
kunnen gaan en hen xunnen helpen daar waar dat
nodrg is. Wie helpt deze teams uit de brand?'???z
Bel dan even N/arleen Groeneveld, tei. 34466. Ook
kun je haar beilen als jouw naan er niet b11 staat
bilvoorbeeld.

Het bestuur van Orion wenst voor
alle leder, verenrgrngsleoen, vrienden, sponsors, adverteerders en aiien

dle de club een warm hart toedragen

een fiine en vooral zonnige vakantie

er I en hei. ailen graag op 17 septerrber op ons lubrleum fee:st

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

I Aan- en verKoop onroereno _coeo
I Taxatres

I ilvpotheken
I Pensioenen
I iinancierrnqen

UW ADVISEUR
VOOR HET BESTE

RESULTAAT

b.h.j. wiggers bv
makelaardij onroerend ctoed
assurantiën

PASSTRAAÏ 11

700.1 GA DOETINCHEi\,,l
TEL. 08340 - 32292

Van Aansprakelijkheids-

--.ÀL
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TRUUS

Lieve kinderen,

Zo korl voor de vakantie periode en wel heel dicht
in de buurt van lullie jubel-linoleum Íeest op zaler-
dag 17 september, toch een briefje van jullie aller
ïante Truus.
De allerwildste geruöhien deden en doen de
Doetinchemmer ronde: lk zou er vandoor zijn met
erkend vrouwenversierder prof. Dr. Bertus Boven-
hands. lk kan dit allemaal met klem ontkennen.
Tante Truus rvas jarenlang gelukkig gehuwd met
wrjien rnijn rnan Hannes Molenwrek. één van de
initiatieÍnemers van jullie Íusieclub Orion. Hannes
heeft ook nog enige laren in Nationale Gehandi-
capte Volleybalteam gespeeld. Heb ik het over mijn
Hannes dan wordt T,ï. een tikkeltje weemoedig.
Nostalgisch denkt ze dan terug aan de begintijd
van het Doetinchemse',zolleybal.
Wij speelden bij de Deutekom Netplukkers. Wat
eón tijd! Toen zat er nog schone lucht in de ballen.
We "balden" nog zonder lijnen. De waslijn van
buuri,rour,v ïru i-Smes-i n-'t-Veld Ciende als net
"Hoog houden die bal" was ons parool. Wie wilde
smashen, mocht over de rug van een ander boven
zichzelf uitstilgen en..,..... (dat was voorwaardel)
via lret blok scoren. En dat sfeertje lieve kinderenl
We speelden gemengd (mixed heet dat nu) zonder
teep, knielappen en andere hulpmiddelen. Tante
Truus herinnert zich nog de finale om de Houtkamp
Cup op de Bleek.
Jullie, iieve kinderen, kennen hun namen niet meer,
lVlaar Jan Zureharing, Loesle Voetschimmel, Hia
Kock-Ërspaniel, Jan Bloemperk, Hanneke Burgers
Zoe, Hanneke Slavink (later getrouwd met Bas
ZelÍrijzend Bakmeel) speelden toen ook al mee.

Reneetje Striekbout was onze aanvoerder, Toenter-
tijd kende ik hem alleen maar ander zijn bijnaam
Striekerd.
Hij bracht tegenpartijen en eigen club vaak in

verwarring door zijn eigen serve zelÍ terug te
passen en (even later) met eén voet in 'i rret af te
smashen. Wij waren "de uitvinders" van het 3-slag
spel. ïegenwoordig spelen jullie weer meer het
zogenaamde ten n is-vol ley- retu rnspel Berlus Cal-
denhove gaf dan een hoge pass richting waslijn.
Striekers zette scherp op, op wasknijper-hoogte. Of
hij hield de bal even vast en liet mij oÍ Wil Broek-
Riemslag de bai via een wcllen borstrol< afronden.
Wil hadden een lekker ingespeeld pioegje, Dat kon
niet gezegd worden van onze tegenstanders. Door
Tweedracht Zwak uit de Kruisberg. RoeloÍ Boy en
Theo Vrieskist hadden daar de touwtjes in handen.
Samen met de Volleybalclubs Poeniks en DVC en
VDS richtten zijjullie vereniging Orion op.
We hebben slechts éénmaal om de Houtkamp Kup
mogen spelen, omdat de latere fusievereniging
Orion de voorkeur gaf aan een Appelflappentoer-
nooi rond de Kerstkransdagen. 't ls daarna hard
bergopwaarts gegaan met het volleybal in
Doetinchem.

Welalle smesjes nog aan toe. De brieÍ is vol. Allen
een Íijne vakantie toegewenst. ïot ziens op het
feest van 17 september.

Veel lieÍs van jullie Tanie Truus.
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