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Otlon Expres
oÍÍicieel kluborgaan van de volleybalvereniging Orion te Doetinchem

Januari 1996 - nummer 4

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

Kontaktpersonen:
Scheidsrechtercoórdinatie
Wedstrijdsekretariaat +

Ledenadministratie

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

Afwerking:
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

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

Wijk 8/9, Saskia Rosendaal
Wijk I, Marieke Velthorst

Wietske Hoekstra

Adverteerders Centrum,
Ab Been

Jan Haring (0543) - 47 38 76
Wim Boonekamp (0316) - 24 77 59
Jan Peet 33 20 12

Postadres Orion: Postbus 492,7000 AL Doetinchem
Bankrekening Orion: 93.60.29.706
Contributierekening leden : 93.60.37.31 I

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

Marijn Wind

Ruud Hofland
Einthovenlaan 17,

3261 84

33 44 66
33 36 94
32 65 32

32 69 62

33 32 09

Van de redaktie
Van de voorzitter
Bestuurstafel
Vakaturecommissie
Bed rijf svol leybaltoernooi
Thuiswedstrijden
Haldienst
VoCaSa uitwisseling
Dames 1 en 4
CIínic 5 januari
1 kampioen jeugd
Dames Í en Chippies
Standen t/m december 1995

Inhoud o.o.3
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Contrihutie regflement seizoen 199í - 1996
1) Tijdstip betaling:
betalen voor 1 oktober :

voor 1 december:
voor 1 Íebruari :

voor'1 april :

hele jaar llehall)aar / 1e }<wartaal
2e kwartaal

2e halljaar / 3e kwartaal
/ 4e kwartaal

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-l B-jeugd geboren op oÍ na 01-10-1977 f 192,-
C-l D- / E-jeugd + mini's geboren op of na 01-10-1981 f 138,-
Recreanten / 150,-
Ere-leden gratis

3) De verschuldigde contributie per lid is exclusieÍ de bondscontributie en wordt aan het begin van het
seizoen bepaald aan de hand van ziln/haar geboortedatum en blijÍt gedurende het gehele seizoen
ongewijzigd.

4) Bondscontributie:
De bondscontributie voor het seizoen 1995-1 996 bedraagt:
Senioren geboren vóór 01-10-1977 f 55,60
A-jeugd geboren op of na 01-10-1977 f 40,30
B-jeugd geboren op of na 01-10-1979 í 33,10
C-jeugd geboren op of na 01-10-1981 f 25,80
D-/E-jeugd geboren op of na 01-10-1983 f 24,10
Mini's geboren op oÍ na 01-10-1983 f 12,50
Recreanten f 14,00
De bondscontributie moet voor 1 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 l<wartaal
verschuldigd.

6) Acceptgiro:
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een
acceptgirokaart voor de contributie-inning. Per acceptgirokaart wordt / 1,25 in rekening gebracht in verband
met administratie- en incassokosten. Bij een aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van
I 5,- per aanmaning.

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

B) lnschrijÍgeld:
Senioren : f 20,-
Recreanten : f 15,-
A- Vm E-junioren : f 15,-

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

10) Contactpersoon:
R. Hofland, Einthovenlaan 17,7002 HE Doetinchem, tel.: 33 32 09.
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Yan der Redaktietafel
Een nieuw jaar een nieuw begin. Maar hoe heb-
ben we het oude jaar aÍgesloten? SportieÍ gezien
niet zo slechl, als ik de standenlijst achter in deze
Orion Expres eens goed bekijk. Traditioneel publi-
ceren we zo na de jaarwisseling de competitie-
standen. ledereen kan dan weer even kennis ne-
men van de plaats die zijn of haar Íavoriete team
inneemt en kan aan de hand daarvan bepalen oÍ
er nog wat harder aan getrokken moet worden oÍ
niet. Voor spelers oÍ speelsters kan dit betekenen
dat er meer of fanatieker moet worden getraind om
tot betere wedstrijd prestaties te komen. Maar
voor supporters betekent dit dat ze er wat vaker bij
moeten zijn. Wie op zaterdag 13 januari de thuis-
wedstrijden van Dames 1 en Heren t heeÍt gezien,
heeft mogen aanschouwen dat de toeschouwers
weer op de tribune in de zaal kunnen zitten. De op-
stelling van het geheel is anders dan anders, maar
wel gezelliger en fijner om de wedstrijd te kunnen
aanschouwen en de teams aan te moedigen.
Er is wat gaande binnen Orion. Blijkbaar heeÍt de
Najaarsvergadering iets te weeg gebracht, waar
we eigenlijk allemaal op hadden gehoopt. Hebben
we te maken met de grote ommekeer, een nieuw
begin? Misschien wel, misschien nietl De tijd zal
het leren. Maar een ding is zeker er is een andere
sfeer aan het ontstaan en het lijkt er op dat vooral
rond de topteams lijnen worden uitgezet die veel
goeds voor de toekomst in kunnen houden. lk ben
het dan ook eens met de opmerking van onze
nieuwe sekretaris, Wim Boonekamp (hij laat mer-
ken dat hij er is) in zijn notitie even verder op in
deze Orion Expres: "Als alle Orion neuzen de goe-
de kant op bl|ven staan, dan is er veel mogelijk,
en........".
lets wat in dit nieuwe jaar eigenlijk ook beter zou
kunnen is het aantal bijdragen dat de redaktie
krijgt van leden en commissies over hun werk en
bevlndingen in de vereniging en volleyballand. Op
3 Íebruari sluit de volgende Orron Expres. Het zou
zo Íijn zijn als ik dan wat meer berichten uit de
club binnen heb om in Orion Expres te plaatsen.

Het hoeven geen grote verhalen te zijn, liever niet
zelÍs. lk heb liever veel korte stukjes van 10-20
zinnen (100 - 200 woorden) dan enkele pagina
vullende verhalen. Zet het werk oÍ een prestatie
van jouw team, jullie commissie of een lid eens op
papier en help mee Orion Expres het clubblad van,
voor en over Orion te zijn.

Wiebe van der Sluis.

Yan de voorzitter
Een geslaagd VOCASA-ORION toernooi, daar-
mee begon het jaar 1996 voor de vereniging.
Wanneer dit toernooi, inclusief de aÍsluiting met de
wedstrijden voor de hoogste teams, maatgevend
mag zijn voor alles wat we dit jaar ter hand nemen,
gaan we een goed jaar tegemoet. Op 4 januari was
het gezellig in de zaal, op de tribune en ook na aÍ-
loop in de kantine van Martin. Tekenend voor het
enthousiasme dat velen weer tonen voor Orion
was ook de hoge opkomst van "assistenten" van
Theo Boekhorst op vrijdag 5 januari, tijdens de cli-
nic van de mini's.

Op 4 januari in de overvolle kantine vond ik geen
gelegenheid een nieuwjaarstoespraakje te houden,
schriftelijk wil ik via deze rubriek een paar pluimen
uitdelen aan mensen die voor Orion klaar stonden
in de afgelopen periode. Het is altijd moeilijk om uit
een grote groep werkenden een enkeling te kiezen
die wat extra aandacht verdient, anderen kunnen
zich dan gemakkelijk gepasseerd voelen.
Toch durÍde het bestuur het ditmaal goed aan om
twee namen te noemen: Theo Boekhorst en Eric
Schmidt.
De eerste toont in woorden en in daden voortdu-
rend zijn betrokkenheid bij ORION. Zijn supervisie
over het jeugdplan bij de meisjes heeft er toe ge-
leid dat de hoogste teams "barsten" van jong ta-
lent en dat ook in de jeugdcompetitie Orion op alle

Orion Dxpres kopii inleverdata voor het seizoen '91 - 
t96

nummer 1 2 3 4 5 6 7 B

kopij binnen

verschijningsdatum

03t02

17t02

10/03

24t43

21t04

05/05

02t06

16/06

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier of floppy) worden ingeleverd bij Wiebe van der Sluis,
van der Grijnstraat 10. Doetinchem. Doe het wel op tijd.
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Íronten meetelt. Voeg daar nog aan toe zijn be-
moeienis met het eerder genoemd toernooi en
ieder begrijpt dat we in Theo een onmisbaar figuur
hebben. VanaÍ deze plaats wil ik dan ook zeggen
dat het bestuur er alles aan zal doen om Theo nog
lange tijd voor de vereniging te behouden. Theo,
van harte bedankt voor hetgeen je deed, doet en
waarschijnlijk zult blijven doen.

Eric Schmidt was gedurende een aantaljaren, niet
de gemakkelijkste, penningmeester van de vereni-
ging. ln 1993 droeg hij zijn taak over aan Dick van
Wijk. Het verhaal is bekend, de laatste werd in Íe-
bruari 1995 van zijn Íunctie ontheven en het be-
stuur zat met de handen in het haar. En daar was
Eric weer: Binnen een paar weken had hij de gehe-
le boekhouding in orde en was in staat het bestuur
van de stand van zaken op de hoogte te brengen
en te adviseren over het beheer van de gelden. Tot
november 1995 bewaakte hij de kas, voor zover et
in die periode iets te bewaken viel, en nog steeds is
hij de rechterhand van de nieuwe penningmeester.
Juist Eric, een jongen die graag onzlchtbaar blijft,
verdient een pluim voor het vele en verantwoordelij-
ke werk dat hij voor het bestuur en in dienst van
ORION verricht. Namens allen, harlelijk dank.
De tribune staat er weer! Niet alleen in de organi-

satie treden veranderingen op, ook op het speel-
veld. De technische commissie herenlijn is enthou-
siast bezig om met de beperkte middelen die er
beschikbaar zijn, zoveel mogelijk leuke dingen te
doen voor de topteams. ln de eerste plaats natuur-
lijk voor de heren, maar ook de dames proÍiteren
ervan. Vanaf zaterdag 13 januari moet het nog ge-
zelliger worden in de hal. De speeltijden van de di-
verse teams zijn enigszins gewijzigd en daardoor
is het mogelijk weer een veldtribune te plaatsen.
Vanaf die dag kan het publiek plaatsnemen op de
tribune vlak voor het speelveld. De TC, en ook het
bestuur, hoopt dat de betrokkenheid van het pu-
bliek nog vergroot zal worden en dat de spelers en
speelsters daardoor nog meer gemotiveerd wor-
den dan ze reeds zijn. Laat het zo zijn dat het
ORION-publiek de zevende speler gaat worden bij
de thuiswedstrijden en met zeven tegen zes kan
het alleen maar beter worden, nog beter.

Een goed voornemen van alle ORION-leden:van-
aÍ nu probeer ik alle thuiswedstrijden van de hoog-
ste teams te bezoeken"

Tot ziens op oÍ bij de speelvelden.
Jan Haring.

lUisÍ ie dflt......
Meisjes E kampioen is geworden
Orion ook dit jaar weer een violenaktie gaat
houden
deze aktie weer voor Pasen zijn beslag moet
krijgen
de sponsorcommissie binnen enkele weken
met een verrassende aktie komt die de leden
van Orion veel voordeel kan opleveren
kleine investeringen soms grote opbrengsten
kunnen hebben
de dames van Dames 1 in december de
ervaring van in en uit de kleren hadden
het eerste hen zelf betrof en het tweede.....
één op de vijf Orion leden op een oÍ andere
wijze actleÍ binnen de vereniging is
de uitwisseling met Vocasa een groot succes is
geworden
dit initiatief voor voortzetting vatbaar is
deze uitwisseling zo goed kon worden dank zij
de financiele ondersteuning van Ford-garage
Martens, Doetinchem lZev enaar.

Ledenadministratie
betalingf eontributie
Op de algemene ledenvergadering van 1 novem-
ber 1995 is besloten iot contributieverhoging, in-
gaande het seizoen 1995-1996. Daar reeds vele
betalingen waren gedaan met de oude bedragen,
wordt nu met ingang van de betalingen voor 3e en
4e termijn, c.q. 2e halÍjaar de contributieverhoging
heeÍt betaald.
Dit houdt in dat de termijn betalingen voor 3e en
4e termijn verhoogd met í 6,50, f 6,- en / 5,-
maar gelang tot welke categorie u behoort.
Zo ook worden de halfjaarlijkse bedragen ver-
hoogd met / 1 3,-, f 12,- en / 10,-.
De jaarlijkse betalingen krijgen alsnog een extra
betaling van respectievelijk f 13,-. f 12,- en f 10,-.
Mocht het u niet duidelijk zijn, dan kunt u terecht
voor vragen bij onze ledenadministratie, Ruud
HoÍland, tel. 33 32 09,



Yan de bestuurstafel
Het nieuwe bestuur is op dit moment (12 januari
1996) ruim twee maanden aan het werk. En werk
betekent hier eenmaal per week een DB-vergade-
ring, vele bijeenkomsten met andere bestuursle-
den, kennismakingsgesprekken met allerlei com-
missies, reageren op opmerkingen van individue-
le leden, contacten met de NEVOBO op allerlei ni-
veaus, besprekingen met gemeente- en belasting-
ambtenaren. De afgelopen dagen werden con-
tractbesprekingen gevoerd met de trainers van de
hoogste teams. Waarschijnlijk heb ik enkele acties
vergeten, maar het zal duidelijk zijn dat, zelÍs wan-
neer u er nog niets van hebt gemerkt, de bestuurs-
leden met veel inzet aan het werk zijn.

Er is veel te doen, op allerlei gebied en gemakke-
lijk zal het ook niet zijn. Maar het bestuur gaat er
voor. Juist daarom is het jammer dat er toch steeds
weer leden zijn die liever met elkaar over de vereni-
ging praten dan met het bestuur. Met klem zeggen
we nogmaals: "Laat er geen circuit ontstaan van
praatjes die geen oÍ nauwelijks grond hebben,
maar een eigen leven gaan leiden. Zulke praatjes
krijgen de schijn van waarheid, want je hoort de
"nieuwtjes" immers van alle kanten en kunnen de
sÍeer alleen maar negatief beïnvloeden."

Het bestuur heeÍt daarom plannen om ieder op de
hoogte te houden van haar doen en laten via een
rubriek "Van de bestuurstafel" in dit blad. Daarin
zullen we zoveel mogelijk openheid betrachten.
Daarnaast zal het bestuur een zg. "spreekuur"
starten. Bij de thuiswedstrijden op donderdag en
zaterdagmiddag is er altijd minstens één lid van
het DB aanwezig om leden te woord te staan die
zich om de één oÍ andere reden tot het bestuur
willen richten. Opbellen mag natuurlijk altijd.

Het bestuur houdt u op de hoogte van hetgeen er
speelt, wij vragen u dringend het bestuur te infor-
meren over zaken en vragen die leven onder de
leden. Alleen samen zijn we in staat de nieuwe
weg die het bestuur samen met de leden is inge-
slagen, op een positieve wijze aÍ te leggen.

Tenslotte, ook de Orion-Expres staat natuurlijk
open voor ieder die meent via opmerkingen een
positieve bijdrage te kunnen leveren aan het reilen
en zeilen van ORION.

Namens het bestuur,
Jan Haring.

Uit de Yacature eommissie
SLUIT JE AAN BIJ DE OPTOCHT

Lang geleden slingerde een oude dorpsomroeper
in een klein dorp in Zeeland aan z'n verweerde
schoolbel en riep toen heel luid: "Als we allemaal
meeÍopen dan hebben we morgen een optochtl!"
De oude baas bedoelde daarmee te zeggen: "Het
is de laatste tijd maar saai in ons dorp. Het wordt
tild dat er weer eens een feest komt." Hij verzocht
de dorpsgenoten de volgende dag te voet oÍ te
paard in gepaste kledij aanwezig te zijn en vroeg
de speellui hun instrumenten klaar te houden! En
het werd een Íeest waarover in het dorp nog lang
werd gesproken. Zo moet ongeveer ook de ge-
dachte van Orion-voorzitter Jan Haring voor de
laatste vergadering zijn geweest. Als we allemaal
meedoen wordt het lid zijn van de vereniging een
echt Íeest. Een oproep tot medewerking kwam in
de Orion Expres en haalde zelÍs de regionale pers.
Hulp kwam op de aÍgelopen ledenvergadering,
maar was het wel genoeg? Een werkgroepje werd
gecreëerd om de kaderinvulling eens te onderzoe-
ken en indien mogelilk leemtes in het bestaande
kader in te vullen. lnmiddels zijn de leden van de
werkgroep enige keren bijelkaar geweest. Als
eerste hebben zij voor zichzell een doelstelling ge-
maakt. Zij willen achtereenvolgens:

1 . - de structuur van de vereniging onderzoeken,
met andere woorden;worden alle taken ge-
daan oÍ ziln er ook nog taken die elkaar over-
lappen?

2. - n.a.v. bovenstaande zoeken naar een manier
om leden te werven, die een organiserende of
uitvoerende Íunctie zouden willen vervullen

3. - Het vervullen van vacatures, waarbij de juiste
man/vrouw op de juiste plaats komt.

Als eerste activiteit heeft de werkgroep door mid-
del van een enquète het bestuur en alle commis-
sies geïnventariseerd en n.a.v. deze inventarisatie
een vervolg activiteit aan het bestuur voorgesteld.
Over deze activiteiten zal de werkgroep steeds in
Orion Expres mededelingen doen.
Tenslotte nog dit: Er zijn in Orion al commissies,
die uitstekend draaien en er is ook al een aanzien-
lijk kader. Bij een eerste schatting kunnen al zo'n
B0 mensen worden geteld, die zeer regelmatig
voor Orion aan het werk zijn. Met dit aantal is al
een aardige optocht te maken, maar hoe groter de
optocht hoe Íeestelijker het is. Misschien hebt U
ook wel zin om mee te lopen. Dat zou fijn zijn. En
mocht je opmerkingen of suggesties hebben laat
ze ons dan weten.

Namens de werkgroep
Piet Schoon.



Dn nu verder
ln de vorige ORION EXPRES ben ik begonnen
met de kreet waar begin je aan, en ik moet zeggen
dat ik aÍ en toe mijn twijfels heb gehad. Maar op dit
moment terwijl ik dit opschrijf, en ik probeer voor
mijzelÍ de afgelopen periode te evalueren raak ik er
steeds meer van overtuigd, dat de keuze goed is

geweest. Het z.g. ORION gevoel gaat ook bij mij de
overhand krijgen. Je laat je meestromen door de
geweldige inzet van de leden en in het bijzonder
door de KADERLEDEN, ook al is dit niet altijd oosi-
tieÍ, maar wel opbouwend. Laat ik dan toch maar
een aantal punten noemen.

'1e de St. Nicolaasaktie voor de jeugd georgani-
seerd door de jeugdcommissie via een toer-
nooi, was het niet een Íijne ochtend met al die
Zwarle Pieten en tot slot een bezoek van St.
Nicolaas.

2e de inzet van al die leden die hun vrije tijd be-
schikbaar stelde om hulp St. Nicolaas te spe-
len, en vergeet zeker de man die dat allemaal
organiseerde niet, hulde Ruud.

3e het Vocassa toernooi, met als aÍslulting de
nieuwjaarsreceptie, een fijne dag.

4e de werkzaamheden in de sponsorcommissie
lopen op schema, wij hopen binnenkort met de
eerste resultaten naar buiten te komen.

5e de nieuwe opzet op zaterdagmiddag, ik bedoel
de zaalindeling, we hebben het nu eenmaal
eryaren, en we weten allemaal dat er nog het
een en ander moet worden bijgewerkt, en dat
zal zeker gebeuren.

Dit waren maar een aantal punten die zo bij mij te
binnenschoten.

Als alle ORION-neuzen de goede kant op blijven
staan, en dat willen wij toch allemaal is er veel
mogelijk, en is de toekomst voor onze vereniging
zonnig.

Uw secretaris, Wim Boonekamp.

Yerrrracht!!
Begin februari zal aan elk Orlon-lid de
bekende Violen lijst worden uitgereikt

op de training.

Krijgt u geen Iijst
en wil toch helpen violen te verkopen.

Bel Marleen 33 44 66.



Progframma thuiswedstrijden ORION
25 januari:
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21 .00 uur

27 januari:
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
12.30 uur
12.30 uur

1 februari:
21 .00 uur
21 .00 uur
2'1.00 uur
21.00 uur

S lebruari:
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
17.00 uur
17.00 uur

Dames 5
Dames 3
Heren 4
Heren 6

Meisjes C
Meisjes F

Meisjes G
Heren 3
Dames 7

Dames 6
Dames 7
Heren 5
Heren 7

Meisjes E

Meisjes D

Jongens C
Dames 2
Meisjes A
Dames 8
Dames 1

Heren 2
Heren 'l

Dames 4

Volga 1

FleÍlex 1

Reflex 2
Huevo'85 2

Longa'59 C
S.C.M. A
Rivo B
Reflex 1

Huevo'85 3

The Pantoms'l
Sparta 4
Sparta 2
Focus 1

Meisjes F

B/ Dynamo D

S/ Wivoc
S/Wivoc 1

Meisjes B

Victoria 6
A.D.C., Urmond
Sittardia
Desto, Assen
Loil 1

B februari:
21.00 uur Dames 5
21.00 uur Dames 3

21.00 uur Heren 4
21.00 uur Heren 6
10 februari:
10.30 uur Meisjes C
10.30 uur Meisjes F

10.30 uur Meisjes B
'12.30 uur Heren 3
1 2.30 uur Jongens A

15 íebruari:
21.00 uur Dames 2

Bekerwedstrijd:
21.00 uur Dames 2

22 februari:
21.00 uur Dames 6

21.00 uur Dames 7
21.00 uur Heren 5
21.00 uur Heren 7

29 februari:
21.00 uur Dames 2

Boemerang 2
Vios 1

't Peeske 1

Boemerang 6

Halley A
Labyellov C
Longa'S9 A
Sparta 1

Vios A

Longa'59

Halley 2

Halley 5
Marvo 2
Vollverijs 1

B/Dynamo 5

Dames 3

Haldienst
Zalerdag 201an
Donderdag 25 jan.
Zaterdag 27 jan.
Donderdag 1 Íeb.
Zalerdag 3 Íeb.

Donderdag 8 feb.
Zalerdag 10 Íeb.
Donderdag 15 Íeb.
Donderdag 22Íeb.
Donderdag 29 feb.
Zalerdag 2 mrl.

Donderdag 7 mrl.
Zalerdag 9 mrt.
Donderdag 14 mrt.
Zaterdag 16 mrt.

Donderdag 21 mrt.

12.00 - 't5.00

20.00 - 23.00
10.00 - 14.00
20.00 - 23.00
09.30 - 14.00
14.00 - 19.00
20.00 - 23.00
10.00 - 14.00
20.00 - 23.00
20.00 - 23.00
20.00 - 23.00
09.30 - 14.00
14.00 - 't9.00

20.00 - 23.00
10.00 - 14.00
20.00 - 23.00
09.30 - 14.00
14.00 - 19.00
20.00 - 23.00

Meisjes A
Heren 1

Dames 3
Dames 5
Heren 5
Dames 6
Dames 7
Heren 4
Heren 2
Dames 1

Dames 4
Meisjes A
Heren 7
Jongens A
Heren 4
Dames 2
Dames 8
Dames 7

Zalerdag 23 mrl. 10.00 - 14.00 Dames 5
Donderdag 28 mrt. 20.00 - 23.00 Heren '1

Zalerdag 30 mrt. 09.30 - 14.00 Heren 3
14.00 - 19.00 Jongens A

Donderdag 11 apr. 20.00 - 23.00 Dames 6
Zalerdag 1 3 apr. 10.00 - 14.00 Jongens A
Donderdag 18 apr. 20.00 - 23.00 Heren 2
Zaterdag 20 apr. 09.30 - 14.00 Heren 6

14.00 - 19.00 Meisjes A
Donderdag 25 apr. 20.00 - 23.00 Dames 3

Attentie
Gaarne tijdig de map ophalen bij Ruud HoÍland,
Einthovenlaan 17 , een teleÍoontje kan nooit
kwaad, in de meeste gevallen kom ik zelÍ op don-
derdagavond ook naar de hal. Maar je weet het
nooit. Werken jullie mee voor een vlot verloop?
Alvast bedanktl



VOCASA kwam t zaË en genoot

Wie op donderdag 4 januari in de
sporthal is geweest heeft van vol-
leybal kunnen genieten. Het ini-
tiatief om naast de uitwisseling
met de jeugd van Vocasa ook de
top teams van beide verenigin-
gen tegen elkaar te laten spelen
is zeer goed geslaagd. De jeugd
van Orion ontving's morgens de
Nijmeegse spofivrienden met
een vriendschappelijk toernooi.
Aansluitend daarop l«vamen ge-
mengde teams tegen elkaar uit in
een indoor-beachvolleybal com-
petitie. Een nieuwe ervaring voor
vrijwel allen, waar iedereen met
groot plezier aan mee deed.
Tijdens de middagpauze kregen

en Orion hegon aan een nieuw iaar

alle spelers en speelsters een
lunchpakket aangeboden dat op
voortreffelijke wijze was samen-
gesteld door de partyservice af-
deling van Ben Melgers.
Het avondprogramma stond in
het teken van de vriendschappe-
lijke wedstrijden van de top-
teams. Dames 1, Dames 2 en
Heren 2 wisten van hun oppo-
nenten te winnen, terwijl Heren
1 via een vijf-setter zijn meerde-
re moest erkennen in de slag-
en blokkracht van de Nijmege-
naren. Als gevolg van dit resul-
taat bleef de door Orion op het
spel gezette wedstrijdbal in ei-
gen beheer.

Na afloop van de zeer geslaagde
volleybal demonstratie bood het
bestuur van Orion haar leden en
gasten in SportcaÍé Rozengaar-
de een drankje en een hapje
aan. Daarmee sprak ze de wens
voor een goed, gezond en spor-
tieÍ geslaagd nieuwjaar uit. Na
moeilijke start begint Orion dit
seizoen met veel elan aan de
voorbereidingen voor een nieuw
beleid. De nieuwjaarsbijeen-
komst was daar een van en het
moore daarvan is dat de financië-
le middelen voor deze sÍeervolle
bijeenkomst vla de sponsorcom-
missie werden binnengehaald.
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IYie wil er nou sportsehoen worden?
Het is stil en donker in de kamer. Onder het bed

staat een tas, een grote, rechthoekige, zwart-rode
sporttas. En in die sporttas daar lig ik. Het is don-
ker om mij heen en het ruikt een beetje muÍ. Maar

dat weegt niet op tegen de geur die uit miln bin-
nenste komt. lk vraag mij wel eens aÍ... waar doe
ik het allemaal nog voor. Enkel een paar uur per

week kom ik uit mijn schuilplaats, dan zie ik mijn
lotgenoten die net als ik een zware last met zich
meedragen en zinloos van hot naar her rennen,
lopen een huppelen.
En als je denkt dat ik het leuk vind om zo voor de

dag te komen, vergeet het maar. Het enige wat ik
er aan over hou zijn gaten aan alle kanten en die
vreselijke geur in mijn binnenste. Als ze nou eens
goed voor me zouden zorgen, dan zag ik er mis-
schien wat beter uit en kon ik misschien wat lan-
ger mee in plaats van na een jaar in de vuilnisbak
te verdwijnen.
Tja, en dan denk ik aan de toekomst, daar zie ik
helemaal geen heil meer in, aan mij werd niet ge-
vraagd wat ik wilde wordenl Sportschoen... wie wil
er nu een sportschoen zijn.... een grauwe, met
tape aan elkaar geplakte, meurende schoenl!!!

I)ames I en 4 in de kleren
Op vrijdag 15 december gingen Dames 1 en Da-
mes 4 op bezoek bij Ben Melgers. Ze gingen daar
kennis maken met Ben Melgers, de man die be-
kend staat om de broodjes gezond die hij in zijn

Boulangerie aan het Simonsplein verkoopt. Enige
weken daarvoor was Orion met hem een sponsor-
overeenkomst aangegaan voor deze twee teams.
Het resultaat van deze overeenkomst is dat beide

teams in een prachtige outfit de regionale en lan-

delijke volleybalvelden mag betreden. Het bezoek
aan de boulangerie was de Íormele bekrachtiging
van de overeenkomst, waarbij de teams gezamen-
lijk met de sponsor op de foto gingen. Eric Rob-

bers verhaalde tijdens de korte plechtigheid dat de

nieuwe kleding een aansporing voor de teams is

om er stevig tegenaan te gaan. Hij sprak zijn waar-
dering uit voor de ondersteuning van Ben Melgers

en belooÍde de verwachtingen waar te zullen ma-
ken. Door voor deze beide dames teams te kiezen
heeft Ben zich verzekerd van teams die veel jong

talent bevat en vrijwel geheel uit eigen opleiding
voortkonrt. En dat laatste spreekt de Doetinchem-
se ondernemer in het bijzonder aan. Ben Melgers
Íetteerde de Dames vervolgens op een drankje en
een hapje en benadrukte dat hij door deze spon-
soring Orron wil helpen, vooral omdat er veel aan-
dacht voor de jeugdopleiding is. Bovendien ziet hij

het als taak van de Doetinchemse ondernemers
om de stad als woon, werk en sociaal en cultureel
centrum van de Achterhoek te promoten.
Doetinchem is niet alleen De Graafschap, maar
heeÍt veel meer te bieden, ook top volleybal. En

daarom steunt hij graag ook Orion.
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Clinic voor de mini's
Op vrijdagmiddag 5 januari 1996 werd voor de derde keer een clinic voor de mini's georganiseerd. Een cli-
nic is een soort vaardigheidstraining waarin allerlei volleybaloeÍeningen verwerkt zijn. Ook deze keer was de
leiding in handen van Theo Boekhorst. De warming-up op muziek werd weer verzorgd door Gera Hendriks.
Zo'n 25 mini's deden mee. Zij werden begeleid door de oudere jeugd van Orion. De helft begon met bewe-
gen op muziek terwijl de andere helÍt druk was met een renspel. Later werd dit omgewisseld. Daarna was er
een vaardigheidscircuit dat helemaal aÍgewerkt moest worden. Hierbij kon je punten scoren. Dit puntenaan-

talwerd later op een diploma vermeld dat aan het eind aan iedere miniwerd uitgereikt. De middag werd af-
gesloten door een volleybaltoernooitje. Mede door de goede organisatie en de grote hulp van de jeugd kun-
nen we terugzien op een geslaagde clinic.

Meneer Theo Boekhorst legt het
spel uit.

Ex-mini's hielpen mee om de
mini clinic te laten slagen.

10
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Meisje E Kampioen
De laatste wedstrijd, tegen Huevo, was één van
de leukere.
Zeker omdat het de vraag was oÍ we half-jaars
kampioen zouden worden of niet, maar het was
ook een leuke partij, naar mijn idee. Wat zaten
voor de wedstrijd wel in spanning, desondanks zat
de stemming er wel in. Op de training, de dag er-
voor, hadden we ons voorgenomen te gaan win-
nen (zoals gewoonlijk) en bij de wedstrijd werd dit
voornemen nog maar eens "voorgenomen". Het
inspelen ging zonder blessures dus de wedstrijd
kon beginnen. De eerste wedstrijd verliep niet zo-
als we gewild hadden, we verloren met 4-15. We
hadden de tegenstander blijkbaar onderschat (de-
ze speelde goed).
Met "het winnen" in ons voorhooÍd en goede
moed, speelden we de tweede set. De rest van
het hoofd hadden we nodig om ons te concentre-
ren, want voorlopig liep het gelijk op: het stond 8-7,
we wonnen met 15-13. De tegenstander begon
zenuwtrekjes te vertonen..,... we wonnen nog een
keer! Ons team was al kampioen! Huevo stond na-
melijk 2 oÍ 3 punten onder ons, wat bij gelijk spel
betekende dat we kampioen waren.
Aangezien ze bij de aspiranten, waarin we spelen,
voor drie gewonnen sets gaan oÍ 2-2, moest er
nog een set gespeeld worden. Deze wonnen we
ook en we waren "dik" kampioen. Na aÍloop kre-
gen we een roosje uitgereikt van mevrouw Vaan-
hold. Bedankt! Met een sprankje hoop op een vol-
gend kampioenschap gaan we het nieuwe halfjaar-
seizoen in.

Meisjes E

Trainingskamp in Mierlo,
Vol leybal kamp in AusterlilzlZeisl,
Volleybalkarnp in Batmen,
Volleybal-pluskamp in AusterlitziZeist,
Bootvolleybalkamp in Friesland,
Volleybalkamp in Batmen,
Volleybal-plus in AusterlitzlZeist,
Volleybalkamp in Batmen,
Volleybal-pluskamp in AusterlitziZeist,

Gezoehfi Yolleybalheesten
voor een NeVoBo trainingskamp van 29

april tot en met 2 mei in Mierlo.

Ben jij ook zo'n volleybalbeest?
Zo'n speler die voor en na de training liefst nog
'even' serveert, partijtje speelt of lekker wil aanval-
len. Dan krijg je de Kans om een week lang je ener-
gie in volleybal te steken. Van maandag 29 april
tot en met donderdag 2 mei organiseert de werk-
groep Zomerkampen van de Nederlandse Volley-
bal Bond een trainingskamp. Dit houdt in dat je el-
ke dag twee trainingen krijgt van 21/z uur onder lei-
ding van deskundige, jonge trainers. Naast de trai-
ningen worden natuurlljk ook andere activiteiten
georganiseerd. Je kunt bijvoorbeeld denken aan
een oranje-bal op koninginne-dag.
Op welk niveau je speelt is niet van belang de
deelnemers worden in drie categorieën variëren
van speiers in jeugdcompetities tot spelers die al
in de seniorencompetitie spelen en aan steunpunt-
trainingen deelnemen. Het niveau kun je op het in-
schrijfformulier aangeven.
Als je wilt deelnemen moet je tussen de 14 en 16
jaar ztjn. We hebben plaats voor 36 deelnemers
die verdeeld worden in de drie eerder genoemde
categorieën.

Het kamp wordt gehouden in Mierlo (bij Eindhoven)
en kost f 225,-.lnschriiven:vóór 1 maart.

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen
met Ard Kramer op het bondsbureau in Woerden,
teleÍoonnummer (0348) 41 19 94.

29 april Um 2 mei 1996
21 juli Um 27 juli
28 juli Vm 3 augustus
4 augustus Vm 1 0 augustus
28 juli Vm 3 augustus
4 augustus Um '10 augustus
28 juli Vm 3 augustus
1 1 augustus l/m 17 augustus
1 1 augustus Vm 1B augustus

NEYOBO Zomerkampen 1996
14-16 jaar
9-12 jaar
12-141aar
12-141aar
14-15 jaar
15-17 jaar
15-17 jaar
16-18 jaar
1 6-18 jaar

lnschrijfformulieren voor deze kampen zijn te verkrijgen bij Nederlandse Volleybal Bond, Postbus 70,
3440 AB Woerden. Tel. (0348) 41 19 94.
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Orion heren zlin te min

(

Dames 1 .....,. uit de kleren
Zes december, de grote dag.....we Íelt like chippie that night .... . De parfumluchten
vlogen ons tegemoet. Gillende meiden, zwetende lichamen en opgewonden stemme-
tjes, een ieder was gespannen voor het begin van de show die ons leven zou veran-
deren. We hebben nooit geweten dat mannen zo mooi, zo krachtig en zo passioneel
konden zijn. Wat is het leven toch mooi!!l
"Hoezo mooi, heb je die konten wel eens gezien", zeieen onwetende die onze erva-
ring niet heeÍt mogen delen. Ach, kijk er met andere ogen naar dan die hysterische,
gillende, geparÍumeerde vrouwen < en een enkele man > en het is pure kunst! Het
was voor ons geen avondje stiekem zonder dat onze vrienden het wisten blote man-
nen kijken, maar een avond ter bevordering van onze ontwikkeling op mentaal en li-
chamelijk gebied. We hoopten op uitwisseling van ervaringen op het gebied van kracht
en souplesse.
"Volgend jaar spelen we een driekamp met ..tegen die chippies", aldus de trainer/
coach van dames 1 van Orion. Ook hij zag de positieve invloed die de chlppies had-
den op onzeinzel, ons inzichten ons humeur. Hetwaren leuke, lieve, mooie, sponta-
ne, charmante, Íantastische chippies, want zelÍs Mariske heeÍt een stippie < op haar
rateltje > van de hoofdchippie. Volgend jaar weer!!!!

Dames 1.

12



§tanden eersÍe helft van de eompetitie
Heren
AMVJ
Martinus
Olhaco
Orion 1

Lycurgus 'l

SSS 1

Donitas 1

Desto 1

Zaanstad 1

Havoc 1

Animo 1

The Smash 1

P Dames
Orion 3
Orion 2
Victoria 1

Boemerang 1

Reflex 1

Nijha/BVC'73 1

Halley 2
SkopMivoc 1

Bad./Dynamo 1

Favorita 1

Avanti 1

Vios

1B Dames
Longa'59
Wevoc
Smash'68
ReÍlex
Sparta
Pajodos

Loil
Blok'71
Victoria
Orion
Labyellov

WW. PP

10 - 26
I -19
I -17
9 -15
I -15
9 -14
9-13
I -12
9 -12
9 - 11

9- 6
9- 2

WW. PP

9 -24
9-24
9-22
9 - 16
9-14
9-12
9-12
9-11
9- 8
9- 7
9- 6
9- 6

WW. PP

I -16
I -13
I -12
9 - 11

I - 10
9- 9
9- 8
9- 8
9- 7
9- 7
9- 6
9- 1

WW- PP

9 -14
I -14
I -14
I - 10
9- I
9- 7
8- 6
8- 6
9- 6
9- 5
9- 4

Heren

HHC
VCE/PSV
Polaris
Orion
Activia
Saturnus
ER
Hajraa
VC Weert
Olympus
Shock'82
Sittardia

P Heren

Bovo 2
Longa'S9 1

Halley 1

Sparta 1

Favorita 1

Nijha/BVC'73 1

Avanti 1

Reflex 1

Orion 3
Willemsgemis 1

Volga 1

Boemerang 1

2c Heren
Vollverijs 1

Halley 2
Halley 3
Givo'92 1

Orion 5
Blok'71 3
K.S.H. 1

Skop./Wivoc 3
Labyellov 3
The Phantoms 2
Tornado 1

Sparta 2

38 Heren

Boemerang 6
Longa'S9 6
Favorita 3
Pajodos 2
V,Y.V. 1

Brevolk 2
Huevo'85 2
Orion 6
Skop.ANivco 5
Boemerang 4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

WW-PP
9 -22
I -21
I -20
9 - 16
9 - 15
I - 15
9 - 15
I -12
9 -12
9- 9

9- 4
9- 1

WW-PP
I -27
I -25
I -22
I - 16
I - 15
I -14
I - 11

I - 10
9- 8
9- 7

9- 4
9- 3

WW-PP
9 - 16
I - 15
9-14
B-12
9'11
9 - 11

8- 8

9- B

9- 5

9- 3
9- 3
9- 0

WW.PP
8 -14
7 -13
B - 11

7 -7
77
87
/-b
8-5
7-4
7 - 0

Dames
Nijmegen'73
Peelpush
Gemini
VCG
Flamingo's
Heerlen
Vocasa
Orion
Were Di
Saturnus
ADC
Hovoc

2
1

1

Halley

WW. PP

11 -28
I -20
9 -20

10 - 19
9 - 16
I -14
I -14
9 -10

10 - 10
9- 9
9- 6
9- 2

WW- PP

I -14
o _ 1e

I -12
9 - 11

I - 10
9 - 10
0 - 10
9 - 10
9- I
9- 5
9- 5
9- 1

WW. PP

9 - 16
10 - 15
9 - 13

10 - 13
I - 10
I - 10
9 - 10
9- B

9- 5
9- 5
9- 2
9- 1

WW-PP
9 - 16
B - 15
B -14
I - 11

B- I
B- B

B- 6
8- 6
8- 3
B- 2
B- 0

1

'1

2
1

1

1

1

'1

1

1

3
2
1

2
2
1

1

1

2
2
4
2

1B Heren
Wevoc 2
Longa'59 3
Labyellov 1

Orion 4
Pajodos 1v.c.v, 2
R.O.N.D.A. 1

't Peeske 1

The Phantoms '!

Bovo 4
Reflex 2
ActieÍ'81 1

28 Dames
Orion 5
Favorita 3
Volga 1

Longa'59 5
Bad./Dynamo 2
Boemerang 2
Vios 2
Nijha/BVC'73 2
Skop.Mivoc 3
D.E.S. 1

Grol 2

2C Dames

Bad./Dynamo 4
Halley 5
Sparta 3
ActieÍ'81
Givo'92
Vollverijs
Orion
s.c.M.
Huevo'85
The Phantoms 1

Focus 2

3C Heren
Vollverijs 3
Halley 5
Bad./Dynamo 5
Longa'59 5
D.t.o. 1

V.Y.V. 4
Volli'76 1

Orion 7
Tormax 2
Focus 1

SenO 1

6
1

2
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38 Dames
Rivo
Sparta
Sparta
Marvo'76
Boemerang
A.S.V.
Rivo
Orion
Pajodos
Huevo'85
Avanti

1C Meisjes Ads
Wevoc
Halley
ReÍlex
Orion
v.c.v.
D.E.S.
Labyellov

28 Meisjes Ads
ReÍlex
Longa'59
Sparta
Volga
Loil
Halley
Orion
Labyellov
Wilskracht

WW- PP

I -17
10 - 16
B - 10
8- I
B- 7
8- 7
8- 7
8- 6
B- 5
B- 4
9- 4

WW. PP

7 -14P
7 -11P
7 - 'loP

7- 6P
7- 6P
7- 4P
7- 2
7- 2

WW- PP

6-12P
6-10P
6- 7P
6- 5P
6- 5

6- 3

b- u

4D Dames
Orion
Halley
Blok'71
Victoria
Actief'81
Sparta
Sparta

Favorita
Givo'92

1B Meisjes Jun.
Longa'59
Orion
Bad./Dynamo
Smash'68
Layellov
Huevo'85
Pajodos
Halley

WW. PP

7 -11
7 -11
7 -11
8 - 10
8- 7
7- 6
7- 5
7- 5
B- 5
8- 3

WW- PP

7-1lP
7 -11P
7 -11P
7-10P
7- 5P
7- 5P
7- 5
7- 0

Halley
Vollverijs
Orion
Labyellov
Vios
Wevoc
Pajodos

28 Meisjes Jun.
Longa'S9 C
Focus C
Layellov B
Wevoc A
Orion C
Victoria A
Smash'68 B

A 7 -11
A 7 -14
A 7- 9
A 7- 6
A 7- 3
A 7- 2
A 7- 1

1A Jongens Jun. WW - PP

Skop./Wivoc A 7-141

4
5
2
5
1

2
7
3
3
4

I
B

4
6

3

6

7
3
5
2

Huevo A teruggekokken

1A Meisjes Jun.
Marvo'76 A
Orion A
Boemerang A
Volga A
Bad./Dynamo A
Longa'59 A
Revoc A

A
B

A
A
A
A
A
A

2A Meisies Ads

Orion E

Nijha/BVC'73 A
Longa'S9 G
Huevo'85 C
Tornax AX
Avanti A
Bad,/Dynamo E

WW- PP

6-11P
6 - 'l1P

6- 7P
6- 4P
6- 4
6- 3
6- 2

B
B
A
D

A
A
c

WW- PP

B 7-13P
F 7 -11P
B 7 -11P
B 7.9P
A 7- 6P
c 7- 3P
F 7- 2P
D 7- 1

AX teruggetrokken

WW. PP

6-11P
6- 8P
6- 7P
6- 7P
6- 6P
6- 3P
6- 0

IBMXOv WW- PP

Mevo AX B-16P
Tornado CM 8-13P
Orion CJ 8-11P
Nijha/BVC'73 BM B- I
Grol BX 8- I
Blok'7l AJ B- 7
Avanti BM B- 3

Longa'S9 AJ 8- 3

Volga BJ 8- 1

1C MX OV WW. PP

Sparta CM B-16P
Longa'59 HM 8-12P
Rivo BM B-11
Halley DM B- 9
Marvo'76 DM 8- 7
Bad./Dynamo DX 8- 7
Focus CM B- 5
Orion GM 8- 4
T.O.H.P. AX B- 1

Lunchroom

?-ÍÍ^ nE: ^LoïÍe LrLLcco
Het adres voor
een kopje koÍfie met gebak
of een uitgebreide lunch.

Nieuwstad 61

7001 AC Doetinchem
TeleÍoon (0314) 36 50 62
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46e Bedrijfsvolleybal weer suceesvol verlopen
Op 2 donderdagavonden zijn in Rozengaarde
weer mixed-toernooien gespeeld. 2x 16 Teams
waren weer enthousiast aan het proberen de bal

over het net te krijgen en bij de tegenpartij op de
grond. De eerste avond, donderdag voor Kerst, de
beginners, de 2e avond de gevorderden.
Beide avonden werd met inzet gestreden. Het
moet gezegd dat Orion hiermee aan een behoeÍte
voorziet, want de teams komen uit de hele regio

om op dit bedrijÍs- en recreantenvolleybaltoernooi
te spelen. De eerste avond werd Weyl-Diks win-

Uitslag beginners: 21 -12-1995:
1. Weyl-Diks
2. Sturko ll
3. Vredestein
4. Roskam
5. Sturko I

Kupan
7. Danavox
8. VSB Bank
9. Autopalace I

10. Moret, Ernst & Young
11. EBU

Mervo
13. Autopalace ll
14. 't Proathuus
15. lselinge
16. Swing café

naar door in de finale te verslaan. De tweede
avond ging good-old Markt 15 met de wisselbeker
naar huis naar een finale tegen het Orion mixed-
team. Dit was voor ieder een verrassing.
Markt 15 speelt al jaren mee maar veroverde voor
de eerste maal de beker. De toernooien in het
voorjaar voor heren en mixed-teams zullen in mei
plaatsvinden, De juiste data komen nog en in
maart zullen de uitnodigin-gen worden verstuurd.
Bijgaan wat impressies van de toernooien.

Uitslag gevorderden 28-1 2-1 995:
1. Markt 151e poule B

2. Orion 1e poule A
3. Vredestein
4. Mervo Produkts
5. Peters Transport
6. Slingeland 3

7. Pelgrim
8. Autopalace
9. Dr. Jenny Busthuis

10. D.G.V.
1'1. De Roskam
12. Slingeland 3

13. De Poort
14. E.B.U.
15. Slingeland 2
16. Hameland v. Nispenhof

15


