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Otion ExpÍes
oÍficieel kluborgaan van de volleybalvereniging Orion te Doetinchem
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Redaktie:
Wiebe v.d. Sluis
Ab Been
Rensje Bokma

Eindredaktie:
Wiebe v.d. Sluis
Van der Grijnstraat 10,
tel. 33 36 94

Typwerk:
Ria Schraders

Lay-out en druk:
WEDEO drukkerij

Aíwerking:
Arend Hordijk

Bezorging:
Ab Been

Bezorgers:
Wijk 1, Brechtje Wiggers (tot

Hofstraat / Eueopaweg)
Wijk 2, Annemayla Jansma

Lisette Arendsen
Daniëlle en
Melissa Modderkolk

Wijk 3, Karen Cnossen
Willem Hettinga

Wijk 4/5, Marieke van Renssen
Wijk 6, Maaike Riethorst

(fase 1, 3 en Weerdje)
Melanie Groeneveld
(fase 2, 5)
Ab Been (fase 4, 6, 7
en De Hoop)

Wijk B/9, Saskia Rosendaal
Wijk 9, Marieke Velthorst

Wietske Hoekstra

Adverteerders Centru m,
Ab Been

Samenstelling bestuur:
voorzitter
secretaris
penningmeester
leden:
Recreantencom missie
Seniorencommissie heren
Seniorencommissie dames
Jeugdcommissie
PR-commissie
Algemene Zaken

Kontaktpersonen:
Scheidsrechtercoórdi natie
Wedstrijdsekretariaat +
Ledenadministratie

Jan Harrng (0543) - 47 3876
Wim Boonekamp (031 6) - 24 77 59
Jan Peet 33 20 12

Marijke Menzo
vacant
vacant
Marleen Groeneveld
Wiebe v.d. Sluis
Arend Hordijk

Mariln Wind

Ruud Hofland
Einthovenlaan 17,

32 61 84

33 44 66
33 36 94
32 65 32

32 69 62

33 32 09

Postadres Orion: Postbus 492.7000 AL Doetinchem
Bankrekening Orion : 93.60.29.706
Contributierekening leden: 93.60.37.31 B
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Van de voorzitter
Agenda
Orion krijgt Vocasa op bezoek
Orionjeugd in regionale en nationaal selecties
Kledingsponsoring
Wist ie dat......
De grote clubaktie
Waar begin je aan?
Orion en geld
Algemene vergadering zeer goed bezocht
Meisjeslijn zit op schema
Dames 1 twee dagen in Assen
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ConÍributie reglement seir,oen 1995 - 1996
1) Tijdsrip betaling:
betalen voor 1 oktober :

voor 1 december:
voor 1 februari :

voor 1 april :

hele jaar / 1e halÍjaar / 1e kwartaal
2e kwaftaal

2e hatÍ)aar,:: 
ffi:X3:i

2) Catergorieën gekoppeld aan leeÍtijdsindeling van de bond:
voor het seizoen 1995-1996 houdt dit in:
Senioren geboren voor 01 -10-1977 f 245.-
A-/ B-jeugd geboren op of na 01-10-1 977 í 192,-
C-i D- i E-jeugd + mini's geboren op oÍ na 01-1 0-1981 / 138,-
Recreanten í 150.--
Ere-leden gratis

3) De verschuldrg<Je contributie per iid is exclusief de bondscontributie en worclt aan hel tregin van het
seizoen bepaald aan de hand van zijnlhaar geboortedatum en blijÍt gedurende het gehele seizoen
ongewijzigd.

4) Bondscontributie:
De bondsccntributie vocr het seizoen 1 995-1996 bedraagt:
Senioren geboren vóór 01 -10-1977 / 55,60
A-jeugd geboren op of na 01-10-1977 f 40.30
B-jeugd geboren op of na 01-10-1979 f 33,10
C-jeugd geboren op of na 01-10-1981 f 25,80
D-iE-jeugd geboren op oÍ na 01-10-1983 f 24]0
Mini's geboren op of na 01-10-'1983 f 12,50
Recreanten f 14,00
De bcndscontributie moet voor "l december van het lopende seizoen worden betaald.

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

6) Acceptgiro:
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een
acceptgrrokaart vooi'de contributie-inning. Per acceptgirokaart l,,ordt I 1 .25 in rekening gebracnt in verband
met administratie- en incassokosten. Bijeen aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van
f 5.- per aanmaning.

7) Bij blessures c.q. zwangerschap dient normaal contributie betaald te worden. echter: contributie kan
worden gerestitueerd wanneer rnen langer dan 3 rnaanden niet kan vollevballen. Dit geschiedt uitsluitend na
een schi'iftelijk verzoek daartoe aan en met toestemming van het bestuur, waarna de contributie terugbe-
taald wordt onder aftrek van de bondscontributie en administratiekosten (verzoek om terugbetaling over een
reeds aÍgesloten seizoen is niet meer rnogelijk).

B) lnschrijÍgeld:
Senioren ' f 20,-
Recreanten : í 15.-
A- tr'rir E-junioren : i 15,-

9) Betalingen:
VSB banknr. 93.60.37.31 B

(Giro van de bank nr. 809604)

10) contactpersoon:
R. HoÍland, Einthovenlaan 17. 7002H-E Doetinchem, tel.: 33 32 09.
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Yan der Rerlaktietafel
Op hei nroment oat ik deze Orion Expres afsiuit
hebben we nog een paar dagen ie gaan voorcjat
we Sirrterkiaas k:unnen viererr. Nou l-ror-r ik rne zelf
daa: al eniEe jaren nict z-o ei'E nreer mee bezig.
maar toch blijït dat sÍeertje 1e,,^;el beinvloeden. De
Cecembermaand heeft toch altijd iets bijzonders
Het rs het eind ,.ran een jaar en je moet dan de bra-

sis vormen voor een nier:u; begin. Voor ()rion ts

0ai r-lieuwe jaar deze xeer iets eercier i-;egonrien,
en yvel op Í novenrber. Toen werd cp de Aiqei'ne-
^^ I ^!^-,.^,-^À^,-l^- ^^ ^^.^.^l -^i.^^ 

l-l^^-. U l-c'UVl lvelgciuE l il lg UUi l> Uel I dd.r .clr Zd^el i f\iddl

^^ ;,,ir^ri;r, ^^'-1^1.+ n,,^" ^^,^,nnr,^,,aanlann r^Err uu'ucill^ vurrrdaAt. vvur cr ricuL vJ,JJG UUIi i9-
r{^n ^n hocturrr hr rn nrnninnnn rri+ an a^r hon{t rrantrr"'qu , rruL,( vuur

duiCelijk geixaakt. lr4et Ce Dencemrng',,an turee
nie urr,re OeStu u rSlerJe n. \,/erS [ri n ne n ge kO nre n Van
irr.:ileil rje r,,erenicina heeÍï de aanzet geoeven toï
u:r-; :,eiirve UgfrOOg rÍi iluI L,Íru.l DCSlaaÍ1. i\ieLiW
i-,ioei geeÍL rrieuu,re ideeën en ee.r auder-e berrade-

^--,-^t. tt^r:- ^-^J ,^-- l- -r. t^ ^- ^^--r' ,;!i u,rd.drlPd.n. net i5 uueu vuui uu Ltuu eliguuu
.,^^. 

^^ -:.+^,-,{^ i.^^+,,,."^l^;^^ n.,^^ ,- n^^-,^^^
VUUi flU -l.iUr Il/Y UUJLUUi )rUtr=i i. Ui,Ui I ri lrddr r,lC-

ra1!- rtrrll t\^t iaar rn^nn a.rt 
^n 

Irn nnlrr{/ .r,aeÀi da=nr r L, r' rgvirlr\ vvu,ur \.L_L

r!i,- icr h; rl\/Én^/: rrnond
F: ic. on 6Jo lartr:iivarnar"Jcrinn ho. nndr,te iocnp-

J**' J '- '- :/' '_ -J"

nraakt en hei is aan ons allen orr oo cie omoe-
cicegde ai<xer door l'iarci .,ruerkeri en r'net een posi-
ilr*Í qe rr::;uci ts-,en ge'v'vas te ieierr uai tot en sulier

^-r^- 
L^^rr .^.i-^..!^ L-aiC:I l !Ju iÉi0eii. Ui'iCi-, tíe eii !C:OOenOÈ OàSiS Onl

.. ...+- -,.^^i^ \,^^ +^ l-Àr'^* r\^,,^rl^.,h^l+^^L^:^^h.;i ;ïLj i:ti_,1)r) .rd:tlE ,ricL^E,r. Vi.J VUlrUyUAttUUittrisui r

,.,- i, nnl-.r.nn ,^,n rUrrliinh+ hnt i-rnctn vcàar tran àay(!.r,rvr rt r.a( uEJtu r\qvLr va: I uU
Ànhtorhnai" irr h' r,c \Ar6 hohhÀn nnk oon faniacti-

rr i-p n,rïc.n1icel ,ta,r sDelet'., en sÈeelsïe!,s r-lie elk"' ' t' .- ** -È

oil hr.rr niveaLr ïot goecie teampreslalies weten le
Kuiireri, Heï Íeit oat we weer eeri aantal jeugclie-
cer bij de distrios- en naiionaie seieciie hebben
. --!\ - -l-r 

^-:,-Jeig-ii iLrí15 [e rrreer ilail udL LJÍruÍieeitpeÍleute
^ .^;^^l^;^:,.^ L,,-i+ f . i^ -, !^^-^- .,^^- 

^-i^^jYJVLTUPIYI(JII9 rlUt:It. L, i5 Ul Udí,UllrVUUr !-/l lUil

arl^.. 
^ -.r ^r,l^^-h ^r, 

À-+ zn +n Lrnlnnn À la ,.,^G, (/.1 (rq, , yu'u!jar I vr r: uat 4v rE : tvuuy, r. ntJ vvg

a if / nart aaV nrn rio rnor{orarark.nn rran hinnan an9 uu rr

uurÍeraÍ 'nij krilgen om alies Íinancieel niogelijk te
maken dan staaï er over enroe ïrlO wFpr een
(Ji'ierr,-bcLrwr,^rerk waar nientanc ont heen karr.
De ieugd vari Oric;ir heeÍt cje aÍgeiopen weken dui-

i^r,il, l^+^^ ,',^+^^ Àa+ -n }..^/^;^ ;- ^.^^ +a l-.a,,,^,^^UEIJn lqiul. vvvrErruqr 4E uE/grw rJ rllcq Lu rruu(vErl
r rn Àin lnaLnmcl 7a hahinon mn* zirn allan nnnqqil tJru rvui\viriJr, Lv I ui u': u.,rr

ne,ralriio aantal Grote Ciubloten verkocht. Veelv-'"*'"'v
jeugdleden hebben ook spontaa.fi hun medeurer-
king toegezegd bu heï welslagen van de sinïer-
kiaasactie. Ais dii de voorboden ziin voor een
rrieuw begitr cjarr katt iret r:rieIarrrjers ciar-r cjaiwe
een Íantastlsch nieuw jaar tegemoet gaan.
lk r,vens ;ullie heel f ijne Kerstdagen ïoe en alvast
nan nal' tUV.a aia' rttt iaorul',,.1v '

Wiebe van cler Siuis

Yan de vo{}ruittor
l-talÍ ziex zit ix op zaterdag 2 decenrber achter ntijn
conintlter en reeris vele maien heb ik vandaao oe-
-,r^^i-- --^ - -: Ii-.:t^
UaCTII aa'l h uLrU HOTlatlu. rle glOïe Sil riÉi hiaas vai ;

tie vei"enigrnq. Uren heeÍi lii ÍÍroeien beilen rrrel ie-
^^ 

^-: 
^- :-. ^lUUi I Vdl I L.rl ,Ur i U,lr UUr I rl lVdj i:lliLelKicld5 [e Yrílueil.

\/^l^^ ,^.^^/aaÀat il,-^lt ,-^^^+^n h^^i +^t^, .^+^r

ian r riln,nrloli;L I-1óóí+ hii Donn \À/innnro l-rnrnrrt nn!r,YVe.J uu:l v vL
\/naalon nrr. Tinlr +En hrro rran örrarn ia h6Í naL +o,.vr 

f .\.. .

laïon hirspn Rprlani..r Rrrrrd iinor rp irlqÍorrinn írn ir't-
'_J'

ze1: hedankt Hene, voor le hegrip v0oi'rie srÍijatie
en je oeíeidFeici iot ireipeir.
l.lu ik iocl-r aan ilei i;eriankeri i.:er. wil ik rlie ook
.'-t-+-.- +-. Í,.- - n^-..-^-..- l:- .,1liLllLe 'lU! trlllc DUU:rl:llrd. UrU Vi:lrvEi -i::yt . Utr U=-
L^i^ ^,^^^,^^+i^ .,^^ 

^^ 
/4.^+^ nr,,h,^+^^ ^^ - ^hilgtE Ul9drrlJGrlU vAli UE \1,\f lC-vrtiU,UtUrr UH .,url

lrnaÍt nnnnnrnn F\a nnhrnnnci rc irnnnr arn l-rnt,,nl:uLr( vrrrvr 'q r, L'\a \)r)t)t !:r9rL rJrrv\]!, uur r:ut L'L,

rin iezr or rranr:l rlo antrrritoiran verr r{o ror rnrl,odarr'v J*"'
uiil ik noemen \4eer dan honderci lolen r.rerkopen

is qeen kleinignert) en hei is \iooi'iecier belangrilk
het artikelt1e over de verkoop. eiders in cje OE. te
ieze n.

Woensdag 1 novenbei'i.'iaS Voor C''icn ee I be
l-,^^tttD^ Àaa ln nnn Fn'^,nnn^ \t^r^-d^/t^,.r!lulllr\s gqv. lr, Uslruuvvvyulr!ZlUUuL.,, IV r'. tC_

nontainarr{inhotÀ rran rriiÍanznrroniin lorian lunnr{on

\^/e een nieuwe sect'etaris en een nieuwe peÍtrrng-
nreesier henoemen Fleicjen ziln op nl.jn gei-)iecj

zeer desKuÍroig en iK rnag cjan ook de vereniging
Íeiiciteren mei deze mensen. Zijztin reeds de voi-

{}rËon Hxpnes liopii in[el,erdaÉa voor het seizoen e95 ' eÍ}6

k,lpil binneri 30t i2 03t02 I Ui \_./J 0z 06

1a/^1 11,^-
lJ/Li I I I '\)Z í+!Uö osros 

I 
rsroo

Kopij kan qeschreven dan wel getypt (oo papier oÍ Íloppy) worclen ingeleverrl bij Wiebre van rier Stuis
van de!'Grijnstraai 10. Doetincirern Doe het wel op tijd.
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gende dag aan het werk gegaan en nu, precies
een maand later, zijn de resultaten reeds zicht-
baar: het bestuur werkt iareer aan de toekomst en
betrekt daar zoveel mogelijk leden bij. Janrmer dat
we nog steeds geen vertegenwoorciigers hebben
van de dames- en de herenlijn. Kennelijk zijn er
structureÍr oÍ personen die eerr belenrnrering vor-
men om een plaats in het bestuur in te nenren. Het
lijkt mij van groot belang om over de knelpunten
nn Àa ir ricto nlaaic i6 hratón an nnmorlzin^ón 6nvy vv lu,v ru y, u(v, 

'

kritiek niet alleen in de rr.randelgangen en "roddel-
circuits" te bespreken. Wanneer we dat biijven
doen. kunnen we samen niet aan de toekonrst
we rken en bi ilven com rrr unicatiesto rin_een bestaan.

Ofschoon niemand onmisbaar is. zoals we zo
vaak zeggen. ben ik hlij dat alie leden van het be-
stuur toegezegd hebben nog enige tild te blijven
en sanren de vererrigirrg irr rustiger vaarwater wil-
len brengen. Een voltaiiig bestuur kan voor een
nieu',r're uitstraling gaan zoi'gen. Nu Oi'ion weer de
grootste en dc hoogst spelende vereniging is in de
regio. dient de uitstraling hetzelÍde niveau te berei-

ken. Daarbij is ieders instelling en inzet van 0e
lang. De hoogst spelende teams trainen hari crn
zo goed mogelijk voor de dag te komen in de com
petitie. Dit lukt aardig en de doelsteliing. handha-
ven op hetzelfde niveau. kan zeker worrJen be-
reikt. Van harte nodig ik ieder uit orl de prestaties
eeÍrs persoonlijk te korrtelr bekijken. zowel iret spei
van de dames als dat van de heren is aanzicn
zeer waard Volle tribunes met enthousiasi publiek
rarorkon nncitiaf znrrral rrnnr rlo taame oic rrnnt ÀoI yvu)rru

saamhorigheid t:innen de vereniging.

Samengevat: Via de slnterklaasactie en de loten
kcmt e. geld binnen het bestuur. hoer,,el rrcg niet
nehee' comnleet zei zic.h in voor ecn noede ioe-
komst en wanneer er velen komen kijken naar de
hoogste teaÍlrs op zaterdag. orn de ïwee rr.reken,

onr 17.00 uur, wordt het ook gezellig op de ilbu-
nes.
Tot ziens, en aivast prettige l(erstdagen Èr eeii
gced nieuwjaarl

Jan Haring.
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Agenrla
December
eerste week

Sinterklaas is nog steeds onderureg

Dit jaar worden er geen kerststukken ge-
maakt voor Orion

Januari
4 1 1-?? uur, Vocasa-Orion Toernooi, een uit-

wisseiing tussen Orion en Ce Nijmeegse vol-
le;rb31rrr*'rigirrg Vocasa. Sportlral Rozel-
gaarcje, ijoetrnchem.

5 1 4-17 uur. tMini-nieuwjaarsspei. Een gezellig
nieuwjaarsÍestijn voor de nrirries.
Rozengaarde, Doetinchem.

\roorjaar
Vioienactie

en elke y,reek trainen en v";edstrijden.

(Willen alle trainers en manaqers de toernooien en
bijzondere \/vedstrijden va.n hLtn tea.ms vroegtijdig
aarr tie redactie nrededelen zodat we deze in de
agenda op kunnen nemen?)

0rion krijEï !'oea-sa op hernek
O5l doridercJag 4 januari brengt VOCASA uit Ni1-

nleqen een iegerrbezoek aan Orion. Begin dit jaar
girrr; cje Oriori jeugd rn grote getale op bezoek bij
cle I'Ji;meegse ciub orr er een gezellige uitwisse-
iing van te maken. Op 4 januari brengen de Nijme-
genaren een tegenbezoek en krijgen van Orion
een f,rachtig prograrnrna voorgeschoteld. Theo
Poek.horsï r:n nlelLnr de animator'. vertelde dat-"-T

naast cje wedstrijclen tussen clubteams, ook nog
een rcernooi plaatsvindt tussen drie of viertallen.
Deze tearns rnogen naar eigen keuze worden sa-
íirengeste!d en spelen een sooli indoor-beachvol-
ieybai toernooi.
Het evenement zal een hele dag duren. Alle
jeugdieden worden om 11 uur in Rozegaarde ver-
wacht om de zaal klaar te maken en de Nijmeegse

'yolleybaliers op te vangen.

Naast deze ieugduitwisseling wordt ook gewerkt
aan een s,enioren programma. Het idee is opgevat
is om de hoogste teams van beide verenigingen in
een vr"iendschappelijke wedstrijd tegen elkaar te
laten spelen. OÍ dit daadwerkelijk kan worden ge-
reaiiseerd zal nader bekend worden gemaakt.
Maar hcu in ieder geval deze avond vrij. zodat je
er bij kunt zijn.

Or.ion jeugd in regionale en
nationale seleeties
Hoe goed de jeugdopleiding bi1 Onon is blijkt ook
dit jaar weer uit het grote aantal meisjes die uítge-
kozen zijn om deel uit te maken van de Oosi-Gel-
derse en nationale selecties. De districstselectie
meisjes B vvordi sterk gedomineerd door Orion.
Hierin zijn opgencmen. Karin Cnossen. carolien
Giesen, Lisette jansen, Lucía Nijenhurs en Brech-
tje Wiggers. De laatste drie zijn bovendien door'
Bou Boudeiing. trainer van de nationale .leugdse-
leciie. uitgenociigd voor selectietrainingen ter geie-
qenheid vart drie intei'lancis teqerr Duitslanci.
ln de Oost-Gelderse tvleisjes C selectie zijn opge-
nomen Nicole bent, Lianna peet en Hiske '//iggers.
BijJongens C is Arend Manschot als e nige Orion
speler opgeroepen. Deze leugdspelers zijn ,ran

harte geÍeliciteerd nret hun selectie

Kledimgsponsorimg
ln de afgelopen weken zijn eerr aantal tearrs irr

nieuwe kleding Rozengaarde binnengstapt. Heren
4 demonstreerde hun nieuw outfit begin novem-
ber. Zij hebben in Dumphuis een Íantastische
spcnsor ge'ronden. Heren 3 en 6 (ook wel eens 5
genoemd) zijn in de lcrop rran die zelÍde maand
verblild met kleding van Hr:ut- en bouwmaterialen-
nandei Kort. Dames 3 mag nu drie jaar lang rekla-
me maken voor het Doetinchernse Grieks speciali-
teiteri restaurant Rhodos, temijl Danres 1 en Da-
mes 4 zich drie jaar lang kunnen hullen in de kle-
ding gespcnscrd door Boulangerie Ben Melgers.
Het bestuur en de spelers en speelsters van de
betreÍfende teams bedanken de sponsors voor
hun onderster'tning.
Onciertussen zijn verschiiiende teanrs nog bezig
orl ook voor hen een kledingsponsor te vinden.
Mochten zij vragen hebberr over de regels van een
sponsorovereenkomst dan kan kontakt worden
opgenomen met Wiebe van der Sluis. tel. 333694.



Fleren 3 en Heren 6 presenteren zich met de heer en mevrouw Anneveicit, namens Haut^ en bouwrriateria-
lenhandel Kort.

Alhcewel Ce dames nog bíj de sponsor op bezoek koeten vaor de officiële presentatio van de kleding hier
alvast een portretje tran Dames 1.
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WisÍ je dat......
Jontt Hamer, t'Jikkie Zv,,eers en Sander Hugen door Sinterklaas ziln belccnC vccr de verkoop van een re-
cord aantal Grote Clubioten?
De vacatr-rre ccrmrnissie al heel snel aan de slag is gegaan en volop bezig is een inventarisatie van de ka-
oer proolemen te nraken
Heren 2 en Heren 3 beide ziin uitgeschakeld voor de bekerwedstrijden
Dames 3 nu riog de eriicle ls die irr deze contpetitie Crion vei'teqerwoorciicid
Orion weer volop vefiegonwoordigd is in de districs- en naiionale jeugdsoiectics
Jan Peet en Wim Boonekamp er al heel wat vergaderuurljes op hebben zitten
Beide heren een sïerke inbreng rn ce dagelijkse gang van zake van de club hecben
Het aansnoeren van de regels omtrent het uitgeven en toezeggen van clubgelden, een ,.ran de eerste din-
gen onder het nrriclrge bewincl is
Toezeggitrg van gelden helaileenrecht van hei bestuui-is en aiie aridere toezeggingen niet geidig zijn
Sinierklaas dit laar weer zo'ri zeveniig bezoeken heeft afgeiegci?
Orion Zwarte Pieten r,vit kijkers biijven
l"-let nieur.ue jaar met iets leuks voor jong en oud begint
Op 4 januar'' Vccasa uit fliln'egen een tegenbezoel< aan Orjcn oi'engi na e cn succcsvcllc ui$!,isseling
honin rlit irar

Ile gfrote cluhactie
Fantastisch. dat is nog maar een zrryakke uitdrukking voor het resultaat van cle Grote Club Actie Qnfls1 511-

ntulerende leidlng van Et'na Boornsnia is er dit jaar een record bedrag brinnengehaalrl rroor Orion. Er is voor
een kleine Íi 4000 aan ioïen verkochï. en dai overtreÍÍ iecJers veMachting. l-rna heelï zeiï veei ïeams be-
zocht en ervoer daar iri tegensteiling tct vorige acties een zeer rrue{wiliende rlecierruerkino van vrijwei ieder-
eerr. Ze heeít daarcioor rirei gënoegen veei irainingen aÍgeloperi.
lviaarde grootste presiaiie is wederonr trij de jeugd geievercl. Vooi'ai eëi-r cji'ietai ilinies [iebbei-r eerr toppres-
tatie geievei'd en zijn daai-cm tiidens het Slnterklaastoernool voor nlnies nadi-ukke lilk in het zonnetje gezet.
Dit drietal, Jonti Hamer, lJikl<ie Z',leers en Sander Hugen. l<reeg r,'an Srnterirlaas een exti'a pluim. Jontien
I'likkie kregen bovendien een T-shirt en Sander een doos technisch Lego.

Jonti Hamer, Nlkkie Zweers en Sander Hugen kregen van Sinterktaas een leuke attentie voor hun prestatie.
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Jonp.tens A bliikt een groep spontane Pieten te z.ijn. Het is eerst even wennen in cleze uitdossing, of zals een
van hen zei: "Het is een raar gevoel, je voelt je wit, maar ie bent zwart".

l?aar. hegfn ie aan?
Dit is norn-.aal gesprokel n,et de ,:,pen n! \/an een
nre,-rwbaKxerr secretaris, ciie zicnzeiÍ voor wii stel-
ien aan cie ieden van OHION.
Hoe kom ie eigeniijk op het iciee om je beschik-
baai ie sieilerr voclr eeÍr besluursÍunctie van zo'n
- -^ ^L.,^^ .,^..^^:-i^^
Ulí1Ul itiL.lU VUÍUl li9ll 19.

lrlou daai'zijn diverse redenen voor:

a Je ieest de krant als een volleyballer in hart en
nieren en schrikt van de negatieve berichtge-
vinE over deze vereniging. b.v. gebrek aan ka-

der. anraieurs ais bestuusledeni Zou ik nret
í,,rjrr ervariiig vanuit l-ret verleden een steenje
bij i<i..rnnen dragen ? Denkle bijjezelf .

b Je be nt verhuisd vanuit het lresten naar het
oosten. en je hebt rn het verleden dirrerse be-
strursÍuncties in sportverenigingen gehad dus
ri aarcnr zou je dit niet doorzetten in je nieuwe
omgevirrg.

Dit zijn rnaar twee i'edenen om rugEespraak met je
gezin te houden en met hun steun te beginnen
aan deze job. want \Je r^/eten uit ervaring dat je
nrininraai 20 uur beschikbaar moet zijn voor dit

'amateurs'' gebeuren.
Nu lullie ongeveer we1en wat rlij heeÍt bewogen
om secreiarrs ïe woroen van OFION. wii ik rlrl
roch even voorsrelien.

Àrti^ ^^^- i^ llri- D^^^^t.^'_^ it..-,^^- t- n^L!^lvlljl; , rdd.lil r> Vvlill DUUllUl\dlllp. lA VVUUTI lll DdUUU
.i^h -^^ Ha+ \À/i++n |/.,,,^ 4 í ö +^l^1^^^ 

^a1D 
a^ 11ttutt aotr rrut Yv trtg I\r urè | | J. IEtuluur r. uJ I u-ér , /

59 ben gehuurd mei Anneke en heb nog een stu
derende dochter thuis n,onen. nriln leeÍtijd is 52
jaar, en ik kom uit het onderwijs vandaan

Over mijn ideeën over ORiON kan ik op dit mo-
ment nog te weinig zeggen, alhoewel er ai errrg
zicht begint te komen, aljullie ideeën zijn dan ook
r rn n ha v+n ,^t^ll,^nval I Í tar tc vvE{AUrlt.

lk nril deze kennismaking maar eindigen met de
volgende uitspraak beoordeel mij op een eerlilke
manier en graag met een open vizier. De verenr-
ging zai er mee gebaat zijn.

lvlet vriendeliJke sp,3rtgroeten.

Wim Boonekamp.

'rt/.1
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x

$w



Orion en gelrl
Eigeniilx is cie kop boven dit stLrkje orrjuist. Er had
moeten staan: "Orion zonder geld". Dat vind ik
echter een veei te rregatieve berradering. Daarbil
ga i{ ei'vanuit en dat hoop ik ook. dat het geen ja
renlange l<'westie zal u;orden.
Orl dat te kunnen bereiken zullen er een paar
spe lregels aÍgesproken moeten worden.

- Uitgangspunt is de begroting. zoais die is aan-
genorilen door de lecienvergaclering.

- Alieen het dagelijks bestuur kan zonodig be-
langrilke zaken aanpassen. Dit zal naai'de le-
d6n t^^ \,^ran+r^,n^r.] r^r^/dóó

- Het bestuur gaat er vanuit dat er geen andere
geldstrornen zijn binnen onze verenigrng dan de
oiÍrcieie

lk ga er varuit dat iedereen zicir iroucjt aan de voi-
-.^^)^ -^^^t-.
'-iul luu (egL.r5.

' Ër rroqcn gccn ccnïractcn aÍgcslcte n r,,ordcn
zt'r,r1ar rl:t hoi haclr rrrr h=zr tnaaaffl hooíi no-
nÉ\/Ér'l
J- '

* Éi'r.lrogen geen nrondeiinge toezeggingen.
rflaarrrree geid is qentoeici, gedaan ir,iorden zorr-
der :cesienin-iing van het bestuur.

- A.lte cvcrcenl<cmstcn zr;ilen belasting,technisch
,r,,or.den get0etst.

- Ir,iienrand mag zaalruimle inhLrren zonder tr:e-
slerriÍtling van het bestuur.

l.iaar- rrijn idee zijn hier de belangrijkste zaken nu
_.^-,-^isíE!!l!riir.

Algemeen
Orion heeÍt een rijke historre Graag r,nril ik ook zelf
er een steentje aan bildragen dat onze ciub in vele
opzichten weer een topclub zal worden.

ian Peei, Penningrneester.

HaldiensÉ
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zaierdag
zd Le rud9

donderdag
zatercag
dn nriprdao
T2lerda!

14 dec. 20.00 - 23.00 uur
16 ciec. 10.00 - 14.30 uur
23 dec. 9.30 - 14.30 uur

I I irn an nn a') 
^^ ',, '.I r ]qr', -v,wv -J.t/.J uur

131an. 13.30 - 19 00 uur
1 8 jan. 20 00 - 23 00 uur
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Algemene Vergaderingf zeer goed bezoeht
De algemene vergadering van Orion, op 1 novem-
ber in Rozengaarde gehouden, trok een groot aan-
tal leden. De agenda was er dan ook naar. Twee tot
driemaal zoveel leden als gewoonlijk lieten weten
dat de gang van zake binnen de vereniging hen ter
harte gaat. Vooral de aanwezigheid van veel leden
uit de hogere teaÍrs sprak tol de verbeeldirrg. Het
werd een vergadering waarin veel zaken besproken
moesten worden. Niet alleen de Írnancién en de
bezetting van de diverse bestuursÍuncties waren
hete hangijzers, ook het ontbreken van een
duidelilke beleidslrjn bleek een belangrijke zaak.

Tekort
Me1 lede ogen heeÍt de vergadering kennis geno-
men van het Íinancieel verslag over '1994i95. Het
aanzienlijke tekorl öp de resultatenrekening werd
na de uitgebreide toelichting van het besiuur ge-
slikt. Niet van hafte. maar ais ei'ovei'macht in het
spel is treft ook een bestuur u;einrg blaam. Er is
veel geld geinvesteerd in de opleiding en verzor-
ging, terwijl de rnkomsten uit sponsoring niet mee
vielen. Het gevolg is dan ook da1 het bestuur met
een bijgestelde begroting voor het lopende seizoen
is gekornen. Deze is gebaseerd op een zeer
strakke beheersing van een tot op het bot uitgesne-
den uitgaven patroon en een realistische bena-
dering van de inkomsten. ll4ochten de inkornsten
lopencle het seizoen meevallen dan is enige sou-
plesse ten aanzien van specifieke uitgaven moge-
lijk Het voorstel r:lm de honorering van scheids-
reci-rters binnen cie vereniging tot nader order op te
schorten, werd door cje vergadering aangenomen.
De kascomnrissie was nu, in tegenstelling tot vorig
jaar, in de gelegenheid verslag uit te bi'engen.
Behoudens enige kritische oprnerkingen keurde ze
het financieel verslag goed en verleende de pen-
ningmeester decharge. Piet Schoon en Hennie van
Haarlem trlilven nog een jaar in de kascommissie
en Gite Holoers wordt opgevolgd door Paulvan
Mierlo (H5)

Cantributieverhoging
Door snel oplopende structurele r.liigaven, zoals
kosien voor inschrijvinE voor toei'nooien en de
ccrnpetitie, zag het bestuur zich genoodzaakt om
met een voorstel tot verhoging van de contributie te
komen. Voordat op de inhoud van het voorstel werd
ingegaan, ontspon zich een heÍtige discLtssie over
de richting waarin Orion zich moet gaan ont-
wikkeien. Door het gemis van een duidelijk beleids-
plan kan er geen beeld worden gevormd omtrent
Ce noodzaak voor een contributre verhoging, zo
inras de mening van een deel van de vergadering.
Wel werd er begrip getoond voor het feit dat de
structurele kosten sinds de laatste contributie ver-

hoging, drie jaar gelden, derrnate opgelopen zijn
dat er rets moet gebeuren. De vergaderinq besloot
derhalve dat:jaarlijkse contributie van de vereniging
wordt voor alle leden met ingang van het seizoen
.1995/1996 verhcogd met f 6.00. Het oorspron-
kelijke bestuursvoorstel om bovendien de contri-
butie jaariijks te verhogen nret een vast percerrtage
van 3/" werd door de ledenvergadering verworpen.
Het geamendeerde voorstel om in plaats daarvan
het percentage van het prijs index cijfer te hanteren
haalde het wel, zeker na de toezegging van het
trestuur dat cieze verhoging elk jaar op zijn nood-
zaakzal worden oeoordeeld. Het bestuursplan oni
daarenboven de contributie van aiie jeugdleden die
een vaste plaats hebben in een prrestatieteam. dat
uitkomt in de seniorencompetitie, met ingang van
het seizoen 199511996 de seniorencontributie te
laten betalen mocht het evenmin haien. Met grote
meerderheid besloot de ledenvergadering dat de
opleiding van rJe jeugd een belang van de vereni-
ging is en dus niet op de individueie jeugdleden
mag worden verhaald.
Naast de verhoqinq van de contributie is bresloten
op voordracht van enkele leden om ook de mini-
mum donatie van vei'enigingsleden te verhogen van
2tr tnt Q( nr rlr{an

Sponsoringszaken
Omdat de inkor,rrsten uit sponsoring het aÍgelopen
jaar tegen zijn gevallen. rs een nieuwe sponsorcalm-
rnissie in het leven geroepen. Opnieuw was de
voorzitter van deze corlnrissie. Ger Smit. niet in de
gelegenheid versiag te doen van de vorderirrgerr.
De vraag rees derhalve of we niet in de zelfde
situatie terecht komen als vorig jaar; mooie
rr,roorden en plannen, maar geen inkcrrsten. Jcop
Robbers gaf nog enige voeding aan die vrees, toen
hij aangaÍ dai er wel een mooie wervingsbrieÍ was
uitgegaan naar zo'n 500 bedrijven, maar dat riet
toch wel erg lichtzinnig was te veronderstellen dat
hil in zijn eentje, zoals in cje brief werd gesugoe-
i'eerd "binnenkoft contact met de geadresseerde
zou opnemen". Niet te min gaf hij de vergadering
enige hoop. Er zijn wat goede contacten en dar zal
best iets aardigs uit kunnen voor-tvloeien. Het beste
resultaat is tot nu toe bereikt op het gebied van de
kledingsponsoring. Wiebe van der Sluis heeft zelÍ
en rnet behulp van enkele leden er voor gezorgd
dat een aanial tearTrs rieuwe kledirrgsporrsors lreeít
gekregen. ln totaal staan er straks voor zeker zes
teams nieuwe kledingsponsorcontracten afge-
sloten. De vergadering drong er bij het bestuur op
aan om Ce sponsorcommissie strakker onder haar
hoede te nemen. niet buiten de vereniging om te
iaten opereren en zeker geen Íinanciele zeiÍstan-
cligheid te geven.
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Seleidszaken
Bij herhaling werd tijdens de vergadering het ont-
breken van een duidelijk beleidsplan van het be-
stuur gememoreerd. Voorzitter Jan Haring liet ver-
wijten in zijn richting niet over zijn kant gaan, en
vroeg de leden om zich als kaderlid beschikbaar te
stellen opdat het bestuur de tijd krijgt om een der-
gelijk plan te maken. Natuurlijk heeÍt het bestuur
een beleidsvisie, maar krijgt door het grot aantal
vacatures geen tijd om dit uit te werken, op papier
te zetten en over te dragen. Kortom de kring is ge-
sloten en moet doorbroken worden om verder te
komen. Nu het bestuur er in is geslaagd om twee
uiterst belangrijke bestuursÍuncties, in het dage-
lijks bestuur, weer bemand te krijgen, ziet zij kans
om ook verder te werken aan een beleidsplan. Ze
zegt de vergadering toe om nog deze winter een
beleidsplan/onderneminsplan te gaan maken. Dit
plan moet plannen voor zowel de jeugd, rekrean-
ten, heren als darnes lijn van hoog tot laag bevat-
ten.

De vacatures
Omdat het gehele bestuur had aangekondigd te
zullen aÍtreden als de belangrijkste bestuursÍunc-
ties niet bezet zouden zijn, ontstond tijdens de ver-
gadering een gespannen sÍeer. Het bestuur zelÍ
kwam nret twee kandidaten, een voor het penning-
meesterschap en een voor het secretariaat, maar
er ontbraken nog steeds kandidaten voor zowel de
heren- als de dameslijn. Omdat beide kandidaten
voor het DB de voorwaarde stelden dat de huidige
bestuursleden bleven zitten, was het de vraag oÍ
zij dat wilden. Temeer omdat niet aan alle voor-
waai'den voor het aanblijven was voldaan was er
gerede kans dat enkelen alsnog zouden opstap-
pen. Erna Boomsma had reeds aangekondigd,
hee dan ook te zullen stoppen, omdat ze vanwege
privé redenen de belasting van het vereniging-
sekreatriaat er niet langer bij kon hebben.
VoorzitterJan Haring sprak namens het bestuur
zijn dank uit voor al het werk wat Erna voor de
club heeÍt gedaan en bood haar een boeket
bloemen aan. Erna zalde nieuwe secretaris
inwerken en daar waar nodig ondersteunen. Ze
blijtt beschikbaar voor hand en span diensten
binnen de vereniging.

Nieuwe DB-leden
ln de vacature van secretaris werd Wim Boone-
kamp voorgedragen en aangenomen. Hij stelde
zich aan de vergadering voor en gaÍ nadrukkelijk
aan dat hij graag ziet dat het huidige bestuur aan-
blijft en doet een beroep op Erna om hem nog en-
kele maanden te ondersteunen. Daafioe is Erna
bereid. ln de vacature van penningmeester stelt
het bestuurJan Peet voor. Deze deskundige op
Íinancieel beheer (Jan administrateur van het be-

jaardencentrum Cronemate) is een welkome aan-
vulling op het bestuur. Na deze benoemingen was
Jan Haring was bereid om aan het verzoek van de
nieuwe bestuursleden, om als voorzitter te bliiven,
gehoor te geven en besloot zijn besluit tot aÍtreden
op te schorten. Arend, Marleen en Wiebe lieten
vervolgens weten toch moeite te hebben met de
situatie. Niet alle functies zijn bezet en daardoor is
er reden om bij het voorgenomen besluit te blijven,
maar het verzoek van de nieuv.re bestuursleden en
het belang van de vereniging wegen ook zwaar.
Arend en Wiebe willen de ontwikkelingen nog een
half jaar aanzien en zullen meehelpen, voorzover
dat binnen hun vermogen ligt de kar in beweging
te houden en zo nrogelijk op de rit te krijgen.
Mocht na een halÍ jaar de bereidheid van de leden
nog niet aanu,rezig zijn om de vacatures in te vul-
len en zich actiever op te stellen bij de uit te voe-
ren activiteiten dan treden zij alsnog af. Marleen
geeft aan Orion de winter door te helpen, om dan
na dit seizoen deÍinitief te stoppen. Omdat Marijke
aÍwezig is, laat Jan weten dai zij te kennen heeÍt
gegeven onder deze omstandigheden aan te zul-
len blijven. Daarmee heeft Orion nog steeds een
bestuur.

Vacaturecommissie
Toch is daarmee de zaak niet geklaard. Op voor-
dracht van Bouke Hellinga word door de ledenver-
gadering besloten een commissie in het leven te
roepen die de kaderfuncties, de taken en de be-
zetting van de functies in kaart moet brengen en
vervolgens kandidaten moet gaan zoeken voor de
vacatures. Hoe moeilijk het is om kaderfunctie be-
zet te krijgen bleek ook hier. Slechts twee kandi-
daten melden zich: competitiespeler Piet Schoon
en rekreantenspeler Jan van Flenssen. Pas nadat
erelid Tjeerd de Vries, reeds de tachtig gepas-
seerd, emotioneel de vergadering toesprak stelde
Petra Snijder zich als derde beschikbaar. De Vries
was indertijd nauw betrokken bij de oprichting van
Orion en memoreerde de glorieuze momenten van
de club. De Íantastische Europacupwedstrijden
staan hem nog helder voor de geest. De herinne-
ringen van wedstrijden om de hoogste plaatsen in
de nationale competitie zijn bij hem ook niet weg-
gevaagd. Hij stelde dat een terugval het vereni-
gingsleven eigen is, maar dat hij wel er:g geschrok-
ken was van alle verhalen die zich de ronde doen.
Daarom was hij ook naar deze vergadering geko-
men en riep de leden op om het bestuur te helpen
bij de opbouw van de Orion, een club met een
grote naam in de regio, nationaal maar ook inter-
nationaal. "Orion moet blijven en daar moeten we
allemaal aan mee werken," zo zei hij, "en als dan
niemand de vacature commissie wil completeren
dan stel ik me na zoveeljaren wel weer beschik-
baar om Orion door dit dal te slepen."
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steeds zorgen dat rje jeugd goeoe trainers krrjgt is
het devies van deze T.C. voor de dames. Onder
leiding varr ïlreo tstrekhorsi is eerr techrrisch be-
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Meisles A onder ieiding van Theo Boekhorst werd
ongeslagen eersÍe, Krekkers. Havoc en Ornri wer-
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voigt het voigende spektakei. waar is nog nret be
kend en tegen wie ook niet.
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fróLiv/ \,ait oitdeíaf ortr in cie toeKo[rst verzekerd ie
zijn van coninuiteit op niveau. ls het een bewijs
van onvernrogen als de leiders van de topteams
\/ra^ón rcn hoi haclr rrrr n m ílón haloin rr'i ia clinvluvll' ".,:" Jt,v

Oelqn lnClien,a dan zO,tdon zr. trii dC rJ:rrro5 f 1].|...,"',.....,^,,]
ecn fl3.r.rrryflrr1k krrrrnpn vragen orn ioch iets c0 pc,-

ten Íe kunnen zetlen. Duiileli.lk is rjat irr de darnes-
iiin gekozen is voor oe toekornst en niet vooi'de
tOpieai-its rru. Opbouwett varrur'ideraí 4.1ír ei'l i.ia 2-
a l^^- Ll,i1-+ ^-+:^ -^+ ^i^^^ ^^^^r^r^-^ l-^r "J jaai' DrijKï oaï je rie: e,Een Spcersiei': rie r noog-
Ste team kan bevallei.: ei OCk !lOC vèe I resei^",e
lrraroalz* Qi, da lro.nn,c,r.r Àn nnaÀo !inlrirn,r ,:tDt,trt'r.{ .'u tJ

iaron iol rn naort rtrór r\A/a onornio 
^o,:tnnl 

rn í1c

rg1rpi1o2nt5 V-y'ac lroi niCt irlteroscpnt irf igr ng1

ieLrker onr met gc)srie jeLrgd te rlrorrken. vragen
Vi-agerr. vraqen.

i^i,e c+et he1 ooeae ani\ryoord?-' - J'-- '

D| is -'àspg- k::ipp:':g v'an ja::gens A Zrln naaies lL4arc Salen;nR en t'?;c!; Smit hebben deze foto Eenamen
^- n' tt^^ .'t^-^ {^+^ 4n filt! raa. l-).C I r-\t AQf'\EK \1Ahl t/1f]ln^'! lna^a. ó^h^^n tin+ -a nra ta hat,r,lan ,,anc, lc' L-/ LiL-L 'v.u vu .rrcr,,,s§. uL LvLOt)uLIi v^IY \J-i\Jii. JLi>ijLí >Líí.ei; i;íLi-U eíE íe í|UUCUí:VLl:i
'elaTanan'

i2



lY edstrij dformulieren
Hoe en wat moet ik invullen: - als teiler

- als scheidsrechter

En waarom?
Het waarom: plaats waar iets niet in ingevuld kost geld!
Tellers: - tijdstip altijd aanvangstijd

- tussen de sets ll nrinulen
- tinre orrts speierswrsselingen
- puntenieilirrg + uilsiageri

Nlrrnual9 NosuY! xt:19

Scheidsrechters: - handtekeningen
- paraÍeren indien nodig
- uitslag en tijrlen
- code + nummer + naam
- + vereniging

>a
itr)

Ë11
Lc
LU
Od
lío

"4po
o,.Éà
!.
Oo
c!

4)
o
-c!
l(o
-aNL
do
o.o-ö
AU)oÉoo
'>,or
cbo(ío
ti öo
o>o

NooO!

c
11;

20
Lu
2

:
2o

Srrll.l:nX)L rr rraOa-TrYC l.rl HrníhM

:l .

É: \ ilih =\
: <ia

i'd
>=

a4

4)

C>

}J

oa-

tr

f

iL

T
Lq

l>
!ol

í6 a)

o
>dl

èl
oo
O€

i.
1:

t'-

U)

r. I-n6r6-È
é: i -

ii i--- - ;-^ ;-- - :: :f::----l -

ís;r i i i i l: "ii-i;: I i
I i I I i:

itritii" ;'\l\',ii: l.lj
ii:l i i i I I i:

-. I i --------i
>o r I I

L:i I i i t

13

t

:2 il i \ i

= E ,:l I i\ |

=- r3z l i i',; 'ÍËil i ,r
> <F , 1 I '

l{

i'.,'. i' . i\..,'. i'r.i\l\1\..,',.'".,'\
,.iliirl

:.2:, i ; ;o
i.:i r j :,

', ''l''i r,.; .l
:.1,::

í,.,' ' | :o
,'?i: ; i i'

: r\. ,

§;i H

: t'. i\. l\ i\;\!: r .i '. I \,
e;- ? r-----*-"-iiil



5<
oo
EO
Elï

f-
ooï

!oo
oï

< FdPt,
o o o FÉ,
ïèh56
a o É0\ F
oïJ 6
PQ 

'Oo < Dfd
oooto
,OJ

é yo
ots

u3,d
!coo àG
P' *ooo
otr< Dtr-trts

ÀF:'
oJc

h<o5
öt <PPA
604o! o
ïoï
èJ Ool

<@eFöZ
ol, o, o DooN<tÈ
ïHocob
Ào P7r
ï\oooÈ

È <508FD O X6l:È ÀI OH O
ofP
trGP

ao
í{ aÉÈJ

Oa
-oÉo Pa
ï È:IÉoo
6ï
{oFt, <ooB
@Pf

Pï O

9

i

z
ín

3<àn
IóIo
o

o{ dE

@e
a@
ooo

= -@

>6 f
lè

i-t
.:f:
>Ó- ?

?:

>;

èO
oo
o6
oo

!o

1
o

m-
;itl

5 yC

)

É- 
=

->-

!1 lrl I,,3

:>
-_<

:t

::

;à

*:
a

.:
:i

e

z

I

ozl
z;t

al"i

f,o,

MfÍleff

{
m
o
CJ'
-{
I
L
o
P

-.t
m

mz
P

7
o

I

g

l
.=

Y=

cÀ
1a1

<iÍ,.:
t-

Pf, )

3

i.4



Dames I trvee dagen in Assen Reereantengfroep
Jullie hebben ons twee dagen moeten missen
u;ant ivij zaten in Assen. cm Ce boel daar eens te
verÍrissen
Natuurlijk gingen we om te irallen
maar we hadden ook veel lol met z'n allen
Want daar in Assen
rrtoest iecjereen op z'r woorderr passerr
Zei iemand iets verkeerd
oan hadden u,,ij dat snel aÍgeleerd
l--.lal t6am rran f)rrnn

kvvam en ovenryon
Wc werclen uiteindelijk 3e van cle 10
Orion ireeft men van de goede kant gezier-r

Niei aiieen iijdens het spel
Irri.ldi UUK trlLl9 UISUU + KdlltlllU UUIVellVVll Wel

Theo Bckworst had het reuze naar zijn zin
Oo,L. in het gastgezin
-!-nnl-r:rr,'nnr{a Thon nn hOl to npkko Íooct íZjg
ip kc ninn t'', .*, ..' ,Jl

waar hij 5 minuten is geweest
f neo gaf zelÍs iedereen een consumptiebon
onidat hii heei trots u/as op Orion
il I ije ouut L \ryds eeil Atuer t Hetjtr

dai vcnCen u;e ontzettend Íijn
We aïen ons helenraal rond en dik
an L,ronarr ninlc[zlan: r{a hilz
E'i '\,J:j!.

À i .:i: iiïoronri honnnnon \^,a tonon al*eer rlan la

hoiseri
toi irye alies er weer uiï ...piep....ikotsten)
k.a;'in ieei ook nog eer: ezel na
er.r iici toetje was íJeeri vai-riiie viaYri UEi. tuuLlv vvclà uvvrr vdililrY vra

i(ofion^! het waren 2 te gekke dagen ". 
,

rnet Theo. Mariska en de Assen blagen.

Theo zet de boel
opznkop

lvlet het nieuwe seizoen kregen wij er een oud
competitie team bij, dat nu recreatieÍ gaat spelen.
Dit was een welkome aanvullrng vocr onze groep
maar we zitten nu wel met een hele volle zaal.
De eerste keer Terborg was dan ook veel te vroeg
en waren we nog niet op elkaar ingesoeeld. Nu

hadden we toch meer samen getraind dus met
goede rtroed rraar Terborq.
Onze eerste wedstrijd was tegen Blok'7i 1.

We speelrien goed en het werd B-7 en 16-7 voor
ons. De eerste punten \Jaren r.veer brnnen
De tweede tegenstander was Schöneveld 1. Dit
wa.s haast alleen ma.ar opslag en de stancl voor
ons was al snel 2t -5
De tweede heift was lachen en grererr, zo erg dat
cle sclreids zelís riree deed. Zo werd lret darr ook
I A . 

^ 
l^ !^ l-^^+;^^ ..,^-l !;+ +^^L ^.,^^ !^^lU ll. in Oe KanIIne VïerC Oii IOCI even OOOi'g-1-

sproken u;ant dat u/as weggegeven. Dus nu',ïeei'
arran dnnrnocnrnlzon rarnnl rint raionnanarran F)rrc

nu weer even serieus aan het irierk tegen Biaur,nl

Wit 1 en ja hoor het werd 22-B en 14-10 We wer-
den poule winnaar en dus de volgende keer weer
naar poule A. De heren spelen graag voor een
tierltle. rllaaÍ wrl qcrloLeir rla alioop vatl eerr palaI
^^^^i^^tèpvutddl.
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§interklaas op zijn hest
D .,,^ l-l^íl^Éz.J l-.na{+ ^J;+ ;^-, Qi^I luuu l lqr lu r:uutt urt joGi uri'-

+óru,a-c ralóór 
^^n ^^rArólÀ,4ó(v' \ qsJ vru!r uur r vu,Juru 9u

aranqi ho\liAzon H,i hgeÍi ef '.,OOf
aozorad d;:t ao nncldhpilrn m:n
zo n zcventig hezoeken in en orr'
Doetinchem nrocht aÍleggen.
Dr..ror het uilvaiierr var Beri BL.ri-

ten moesi hij op het alleriaatste
n'onent noq noodhuip inroepen
Qana \A/rnnorc \A,ac da aarcla d,o! lt,Yv, J

hi' ',vilrie snrrnoen dqarna \.aret
li,4oiievancer en Wim Boone-
KaIr0. Cnaoeau. nriiIe neren
Deze sponiane assisientie
rJvvirrqt respeCi a[. i-lei Fieteri
corps is di1 laar bijzonder actief

in,rnnnn A ',"^nn -,al-,uguigtJr, uu. rvgl i.> n v iucu a,!r I

\t^ftd taaa ci tttccrnm c+66dc aan

narnon nn oan mciqi,:c io: rn-r "*"
i,.verd gedaan a.ls er huip rrocig
'rvas. en sleide zicii en bioc oe-
schikbaar voor hei Sinierxiaas
r,c,uriiooi. Sii rierklaas kc'r i eike

-,,.-. L .^^A:l I ^ .^ ^.. --,lUCl LrUl ITUUVV UU5(;l llh'\i-,iUVUl

^^^ ,^,,--^r^-, il;^+,.,,1^^,,, r \^
=':r, '.J >Jc urlL/ r ,1.iiEl ',:c,rlr' L,t
(.raA-Í-,1n nrnÀarararlzin^ \ t^-,í àt,
- I ',j' '\(r.

:e actir.r|Leit rs qewek:rg en loort
i_rok aa.n rlat íjrir_tn eeíl íllrtO tS

\,',aar ,c lke OitrrJuil vr(,;deri Oe-

daan voor en dooi'de ieuctd

Sinterklaas stand er niet alleen voor. De grate zaak is bij Orion niet nodig
daaro kv,ram hij met een paar kleinere zakken met $/at lekkers \loot elk
van de spelers en speelsters.

Als Sinterklaas vertelt is iedereen stil en benieuwd wat hijte vertelten heeft
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Het Sinterklaastoernooi voor de minies werd dit jaar weer in de GSGD gehouden. Teams van verschillende
buurverenigingen deden er aan mee en genoten van de capriolen van de Zwarle Pieten. De weCstri.idjes te-
gen de Pieten waren spannend en leuk om te zien. Dit toont dat ook Zwafre Pieten iets van volleybal aÍwe-
ten,

Aan populariteit heeft Sint en zijn Pieten geen gebrek, daarom willen alle kinderen graag met hen op de foto

Pieten! Sta nooit bij de opslag van de tegenpartij met de rug naar het net! Dat weet je toch?
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Mini nieuwiaarsevenement

Op vrijdag 5 januari wordt voor alle minies binnen de vereniging een volleybalevenement
georganiseerd. Naast een spellen cirquit worden onderlinge wedstrijdje gehouden.

Aan het evenement werken verschillende spelers en speelsters uit de jeugd
en senioren afdeling mee.

Het evenement begint om 14.00 uur in Sporthal Rozengaarde en duurt tot ca. 17.00 uur.

9{et butuur r)aru Oríoru a)enst

affe [eíen, spottsors erl aloerteerlers
Qrettige lQrstíageru

erï een

Qezoruí en, ]tfukkW
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