
VOLLEYET r.LVE FIE l\l lGl l\lG



Otlon ExpÍes
ofÍicieel kluborgaan van de volleybalvereniging Orion te Doetinchem

Juni 1996 - nummer 8

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

HoÍstraat / 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 9, Marieke Velthorst

Wietske Hoekstra

Adverteerders Centrum,
Ab Been

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

Kontaktpersonen:
Scheidsrechtercoórdinatie
Wedstrijdsekretariaat +

Ledenadm in istratie

Jan Haring
Wim Boonekamp
Jan Peet

Marijke Menzo
vacant
vacant
vacant
Wiebe v.d. Sluis
vacant

Marijn Wind

Ruud Hofland
Einthovenlaan 17,

(0543) - 47 3876
(0316) - 2477 59

33 20 12

3261 84

33 36 94

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

Inhoud 0.fl.3
Van de redaktie
Van de voorzitter
Recreanten toernooi
Ledenvergadering
Beachvolleybal
Meisjes D
Dames 5 gepromoveerd
Doesum
B.V,T.

ïHïli-,,ï::ster í ee6- r e e7
leamindeling Jeugd

\/OLLEYB^A.L\/E FÈE hI IGT NIG



Contrihutie regflement seizoen 1995 - 1996
1)Tijdstip betaling:
betalen voor 1 oktober :

voor 1 december:
voor'1 Íebruari :

voor 1 april :

hele jaar i 1e halÍjaar / 1e l<wartaal
2e l<wartaal

2e halÍjaar / 3e kwartaal
I 4e kvrartaal

2) Catergorieën gekoppeld aan leeÍtiidsindeling van de bond:
voor het seizoen 1995-1996 houdt dit in:
Senioren geboren voor 01 -10-1977 f 245,-
AJ B-jeugd geboren op oÍ na 01-10-1977 í 192,-
C-l D-i E-jeugd + mini's geboren op oÍ na 01-10-1981 f 138,-
Recreanten f '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 zijnlhaar geboortedatum en blijft gedurende het gehele seizoen
ongewijzigd.

4) Bondscontributie:
De bondscontributie voor het seizoen 1995-1996 bedraagt:
Senioren geboren vóór 01-10-1977 l' 55,60
A-jeugd geboren op of na 01-10'1977 / 40,30
B-jeugd geboren op of na 01-10-1979 Í 33,10
C-jeugd geboren op oÍ na 01-10-1981 f 25,80
D-lE-jeugd geboren op oÍ na 01-10-1983 f 24,10
Mini's geboren op oÍ na 01-'t0-1983 f 12,50
Recreanten f 14,0A

De bondscontributie moet voorI 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
acceptgirokaart voor de contributie-inning. Per acceptgirokaart wordt f 1,25 in rekening gebracht in verband
met administratie- en incassokosten. Bij een aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van
/ 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 schriftelijk 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 afgesloten seizoen is niet meer mogelijk).

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

9) Betalingen:
VSB banknr. 93.60.37.31 8
(Giro van de bank nr. 809604)

10) Contactpersoon:
R. Hof land, Einthovenlaan 17,7002 HE Doetinchem, tel.: 33 32 09.
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Yan der Redaktietafel
Dit is al weer de laatste Orion Expres van dit seizoen. Zoals gewoonlijk staat deze weer vol met nabeschou-
wingen en enkele voorbeschouwingen. Het seizoen zit er en Orion heeÍt een redelijk goed jaar achter de rug.

Het begin was wat gespannen, maar lopende het seizoen kwam de ontspanning. De prestaties stemmen tot
tevredenheid en met optimisme wordt naar de toekomst gekeken. Orion heeft nog steeds geen eigen
sporthal en zal daar in tegenstelling tot de gymnastiekvereniging nog wel een tijdje op moeten wachten.
Toch blijft de wens voor een eigen thuisbasis overeind om van daaruit meer gezichtsbepalend bezig te zijn.

Dan pas kan aan een echt clubgebeuren worden gedacht, maar onderlussen bouwt het bestuur verder aan

die club. Er komt tekening in en met de plannen van de verschillende commissies kan het nieuwe seizoen
best leuk worden.
Maar eerst gaan we met vakantie, uitrusten en denken over andere zaken en Orion. ln september staan we

er weer en hopelijk met een Orion Expres die weer goed gevuld is met advertenties. Want wat is Orion Ex-

pres zonder de adverteerders? Leeg en een kostenpost. lk dank de adverteerders voor hun plaatsingen en

hoop ze volgend seizoen allemaal weer terug te zien. Dank ook aan alle bezorgers en bezorgsters, aan de

medewerkers en voor jullie aller inbreng. lk reken graag volgend seizoen weer op jullie. Ondertussen alle-
maal een warme, gezonde en fijne vakantie toegewenst.

Wiebe van der Sluis.

g{et \estuur oon Orí"oru uenst afie [eíen, sponsorst

ala erteerlers in Oríon E ryrw, s cfteiísrecflters,

traíners en affen ííe Orion een a)oïm ítart

Orion Dxpres kopij inleverdata voor het seizoen e96 ' '97
nummer 'l 2 3 4 5 6 7 8

kopij binnen

verschijningsdatum

14t09

29t09

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier oÍ floppy) worden ingeleverd bij Wiebe van der Sluis,
van der Grijnstraat 10, Doetinchem. Doe het welop tijd.

Nieuwe regel
ln het volgend seizoen zullen alle lijnen voor elk nummer van Orion Expres vroegtijdig op moeten geven

welke activiteiten zij in de voorliggende maanden van plan zijn op te zetten. Zij krijgen van de redaktie be-

halve een plaatsje in de agenda ook pagina ruimte om hun plannen nader bekend te maken bij de leden.

Als we willen dat de leden meer bij de vereniging betrokken raakt is een goede inÍormatie en communicatie
van groot belang. Maak daarom gebruik van Orion Expres als ledenblad, een blad wat de leden wel moeten

lezen om te weten wat er binnen de vereniging en voor hen gebeurt.

toeíragerl eerl gezorlle eru fijne zomerí)afurrutie toe,
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Yan de voorzitter
De laatste Orion-Expres van het seizoen! Van een
bijzonder seizoen om verschtllende redenen:
Allereerst was daar de bestuurscrisis waarin we in
september verkeerden. We hebben het geweten:
na de provocerende woorden van het bestuur in de
richting van de leden vielen zowel de pers als vele
Orionners over ons heen. De "negatieve" reclame
die in de eerste twee maanden naar buiten kwam,
had het gewenste schokeÍfect: veel leden
realiseerden zich dat er echt iets moest gebeuren
en toonden belangstelling. Heiaas leidCe dat nog
niet tot een enorme groei van het kader, maar het
oegin is er.
VanaÍ 1 november werd alles anders: Plotseling
was het dagelijks bestuur voltallig en kon er weer
bestuurd worden. De resultaten werden snel zicht-
baar. Helaas is de vacaturecommissie er nog niet
in geslaagd mensen te vinden voor de diverse
openstaande posten, maar ook hier verwacht ieder
uiteindelijk positieve resultaten.
De f inanciën werden na 1 november ook weer be-
heerd en de combinatie van secretaris en voor-
zitter. sponsorcommissie leidde tot een stroompje
geld in de richting van de verenigingskas. En juist

omdat we dit stroompje gekoesterd hebben, wijst
alles erop dat ook hier groei in zrt.

ln het vorig nummer heb ik al iets gezegd over de
prestaties van de verschillende teams; zij weer-
spiegelden hetgeen in de hele vereniging aan de
hand is: vanuit het dal naar de middenmoot.
Wanneer de plannen van de tc's voor de komende
jaren de koers van de gehele vereniging weerge-
ven, betekent dat langzame, goed geÍundeerde
groei met een top over drie seizoenen. lk hoop
erop en heb er tevens vertrouwen in.

Een negatieve rol speelde de regionale pers in het

afgelopen seizoen: zonder direct te willen spreken
van riooljournalistiek, moet me toch van het hart
dat de verschillende redacteuren een Íijne neus
hebben voor moeilijkheden en daar graag over
schrijven, maar kennelijk als uitgangspunt koes-
teren:goed nieuws is geen nieuws. ln oktober
stonden de journalisten om de beurt op de stoep
om zoveel mogelijk inÍormatie te vergaren over de
problemen, maar na 1 november hebben we hen
nauwelijks meer gezien. Gelukkig begreep Omroep
Gelderland dat luisteraars ook wel eens leuke
dingen willen horen over andere sporten dan
voetbal. Bedanktl
Heb je trouwens gelezen welke voetbalteams in de
vierde klasse van de regionale competitie gepro-
moveerd en gedegradeerd zijn? De verslagen
stonden, voorzien van foto's en commentaren van
spelers, trainers en scheidsrechters uitgebreid in
iedere krant. Heb je ook gelezen hoe de promotie/
degradatiewedstrijden voor de eerste klas en de
promotieklas van de NEVOBO zijn afgelopen? Heb
je die verslagen gemist in je dagblad? Bel in zo'n
geval gerust eens op naar de redactie, misschien
helpt het.
lk wil graag positieÍ eindigen. Op zaterdag 25 mei
speelde dames 5 een promotiewedstrijd in Varsse-
veld en deze wonnen de dames ook nog. Hoezo,
ook nog? Het verslag van een enthousiaste toe-
schouwer vind je elders in deze Orion-Expres.

Een goede zomer toegewenst; voorzichtig rnet de
enkels bij het volleyballen op de campings en de
stranden, maar wel doorgaan, want in september
moeten de conditie en de vorm er weer zijn.

Jan Haring.

Wist je dflt......
de Orion-mannen nationaal kampioen bij de veteranen zijn geworden?
het bestuur heel trots op deze mannen is?
het bestuur niet wist dat zij aan dit toernooi deelnamen?
het bestuur de uitslag via de krant moest vernemen?
het bestuur de kampioenen derhalve ook bij thuiskomst niet heeft kunnen huldigen?
het bestuur ze alsnog hierbij feliciteert?
de zelÍde mannen volgend jaar in de categorie boven 40 jaar wil uitkomen?
het bestuur dat nu in elk geval op tijd weet?
Danres 1 op zoek is naar een manager?
Op 16 juni Orion een intern mixtoernooi heeft gehouden op Stroombroek?
dit het begin is van een eigen beachvolleybal plek?
op 5 en 7 juli Orion op grootse wijze aanwezig is bij het City Beachvolleybal toernooi?
dii evenement Orion een aardig stuiver kan clpleveren?
sommige tearns, vooral bil de rekreanten nog best wat aanvulling kunnen gebruiken?

À



Geslaagd Onderling Reereanten Toernooi
Het jaarlijkse onderlinge recreanten toernooi van
Orion is een geweldig succes geworden. Op dins-
dag 4 juni traden 9 recreanten - en 2 competitie-
teams sporthal Rozengaarde binnen met het doel
om er aan het eind van de avond als overwinnaars
weer uit te komen. Na het succes van vorig jaar
had de recreanten commissie besloten om ook aan
het eind van dit seizoen de verschillende teams
tegen elkaar te laten spelen. Dat is een goede
gedachte. Zo kom je tijdens het spelen nog eens
tot de ontdekking dat er iemand tegen over je staat
waaryan je niet wist dat hij oÍ zij ook bij Orion
speelde. Bovendien was het een zeer gezellig
toernooi.
Het toernooi bestond uit 4 dames, 5 heren en 2
mix teams. Zeer verbeten, maar toch met een
lach, werd de bal al dan niet geheel volgens de
regels (de scheidsrechters voqlden de sfeer en het

niveau goed aan) rond gespeeld. Bij de dames
was de spanning te snijden. Het competitieteam en
de dinsdagavond groep van Dinie wilden maar
geen afstand van elkaar nemen. De dinsdagavond
groep van Marijke en de maandag groep van Ada
sloten de rij. Na herhaald telwerk kon de wedstrijd-
commissie het aannemelijk maken dat het compe-
titieteam met '10 punten en een score saldo van 29
net iets minder gepresteerd had dan Dinie cs.
Zij hadden met 10 punten en een score saldo van
33 net genoeg om samen aan de taart te gaan. Bij

de mix ging de maandag groep zegevierend over
de woensdag (overdag) groep met de eer naar
huis, ook al was het verschil ook hier klein. Bij de
heren was er wat oud zeer te verwerken. Eerst
was er de overwinning van het competitieteam
vorig jaar. Dat kon toch eigenlijk niet. Voor een
herhaalde overwinning moest en zou een stokje

Agenda
06 - 07 juli City Beach Volleybaltoernooi, Simonsplein, Doetinchem.
week 36 Beginnen met trainen.

Erna is het eerste aanspreekpunt en kan in noodgevallen altijd op Ruud terugvallen. Bij haar kun je ook

terecht voor Orion shirtjes en (heren-) broeken.

gestoken moeten worden. De vier recreanten
teams sloten een pakt en zorgden er samen voor
dat het competitieteam van voorzitter Jan Haring
niet opnieuw zou winnen. Het heeft u'rat gekost om

enige disorde te scheppen in dit verder zo hechte
team, maar het lukte. Na een halve competttie
bleef de vrijdag groep van Paul met 4 punten op

de vijfde plaats steken. De competitiegroep en de
dinsdagavond groepen van Harm en Alberl be-
haalden elk 8 punten. Het score saldo gaÍ aan dat
de voornoemde volgorde ook de eindplaatsing
was.
Het maandagavond team van Arend behaalde 12

punten en kon na aÍloop ervaren hoe taart en pils

samen smaken. Dat dit team de overwinning be-
haalde was opmerkelijk. Als rekreanten heren 3

hebben ze het afgelopen seizoen in de recrean-
tencompetitie geen potjes kunnen breken.
Of eigen braken hun potjes regelmatig en degra-
deerden ze van de hoogste groep naar de laagste.
Zo snel ze in het verleden op zijn geklommen zo
snel gingen ze dit seizoen omlaag. Er is dus best
kwaliteit in deze groep, maar die blijkt tijdens de
competitie niet aanspreekbaar. Het team heeÍt in

ieder geval de pljn van de verloren competitiewed-
strijden ven,rerkt door zichzelf te revancheren.
Zoals al eerder aangegeven. het idee om aan hei
eind van het seizoen ais recreanten teams en on-

derling toernooi te spelen blijkt een goed idee te
zijn. De belangstelling van de recreanten was
groot. Het is wellicht zinvol voor de rekreanten
commissie om eens na te gaan of er bij de re-

kreanten behoefte bestaat om een keer vaker per
jaar iets gezamenlijks te doen. Het geeft in ieder
geval het gevoel dat ook de rekreanten bij Orion
meetellen.

Waarneming ledenadministratie en wedstriidsekretariaat
Omdat Ruud Hofland zijn werkzaamheden op de camping in Duitsland weer heeft opgepakt heeÍt hij alle

werkzaamheden voor de ledenadministratie en het wedstrijdsekretariaat tot ergens in het najaar

overgedragen aan:

- Erna Boomsma, WolborgenmaleT2,
- Hanneke Velthorst, Heuthorststraal2S,
- Wim Boonekamp, Witte Kruis '119,

7006 DK Doetinchem. Tel.: 32 4016,
7009 CM Doetinchem. Tel.: 33 56 83, en
6909 BN Babberich. Tel.: (0316) 2477 59.
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Impressie van de Algemene Ledenver§adering
Elders in deze Orion-Expres vind je ongetwijÍeld
een verslag van de vergadering van 29 mei. Wiebe
is hierin zeer trouw. Als voorzitter wil ik slechts een
persoonlijke impressie geven van de vergadering.
De opkomst viel me mee. Naast de vele bekende
gezichten, je mag haast zeggen van de vergader-
tijgers van de vereniging, waren er ook een paar
voor mij onbekende leden. Gelukkig is ook dat nog
mogelijk bij onze vereniging, Plezierig was het ook,
te merken dat uit de recreatieÍ spelende teams
mensen de moeite nemen naar een vergadering te
komen. We denken zo vaak dat de vereniging
eigenlijk alleen van en voor de top is, maar niets is
minder waar.
Het werd weer vrij laat. Het bestuur had een verga-
dertijd van ca. 90 minuten gepland, het werden er
ca. 1 80.
Een proÍessional zegt dan: "De voorzitter heeft de
vergadering slecht geleid". Voor mii was het
belangrijker dat ieder die dat wilde, zijn zegje kon
doen. Strak geleide vergaderingen doen daaraan
soms afbreuk. En nog belangrijker was het
resultaat: tevreden leden die na een plezterige
vergadering met een posrtieve visie ten aanzien
van de vereniging naar huis gingen.
Zoals zo vaak stonden ook nu de Írnanciën weer
centraal. Maar in tegenstelling tot vorige malen wa-
ren de geluiden positieÍ. Het is begrijpelijk dat een
aantal leden kritisch keek naar de te verwachten
sponsorinkomsten. Zij herinnerden zich maar al te
goed het debacle van een paar jaar geleden. Maar

het was zeker zo plezierig dal ze het bestuur hun
fiat gaven toen de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester ieder vanuit zijn positie aangaven
dat de dekking in orde was. Na een aantal ne-
gatieve jaren gaan we in opwaartse lijn. Mij geeÍt
dit een prettig gevoel.
Natuurlijk was het jammer dat we juist nu afscheid
moesten nemen van een paar bestuursleden die in
de slechte periode hadden meegeholpen het schip
drijvend te houden, maar nog tijdens de ver-
gadering signaleerde ik mensen die wel een plaats
willen innemen achter de taÍel. Orion leeft weer.
Dat laatste bleek ook uit de plannen voor het nieu-
we seizoen. Geen luchtkastelen gebouwd tussen
prikkeldraad, maar vooruitzichten die gebaseerd
zijn op de realiteit en waarbij de heren bereid zijn

het goede voorbeeld van de dames te volgen.
Voor het eerst bespeurde ik een gevoel van res-
pect voor elkaars plannen, in plaats van afgunst en
gehannes om geld.
Het geld komt er, daar vertrouw ik op. De sÍeer is
er, dat is nog belangrijker. Samen moeten we het
product Orion promoten.
Voor mij was het goede Algemene Ledenvergade-
ring. Bedankt voor je aanwezigheid.

Jan Haring

§pelers voor rekreanten Orion mannen nationaal
§iroepen $ezoeht kampioen bii de veteranen
Orion heeÍt een aantal zeer actieve en goede spe-
lende rekreantengroepen. Enkele groepen zijn op
zoek naar meer sepeiende leden. Om elke week
'rueer een aardige partij te kunnen spelen moet je

wel over voldoende mensen beschikken.
Vooral de maandaggroep heren kampt met een
tekort aan spelers.
Deze groep zou het Íijn vinden om er nog een vier
of vi1Ítal spelers bij te hebben die regelmatig de
'lrainingen kunnen bezoeken. Maar ook op andere
dagen spelen er groepen en is er nog plaats voor
oÍ mannen of vrouwen.
Wie heeÍt belangsteiling of weet wie geinteres-
seerd is? Neem dan even kontakt op met Marijke
Menzc, Tel.'.32 61 84.

De mannen van volleybalvereniging Orion hebben
in Houten de nationale titel bij de veteranen vero-
verd. De Doetinchems club kwam uit in de catego-
rie boven 30 jaar.
Van de vier poulewedstrijden werden er drie ge-
wonnen en één duel eindigde in een gelijk spel.
Het winnende team van Orion bestond uit Gaby
Salterelli, Pim Raterink, Erik Menkehorst, Erik Kor-
teling, Eric Veenstra, Henri Brouwhuis, Fred Wel-
link en Gerard Wesselink. Volgend jaar wil Orion
opnieuw meedoen, echter wel in de categorie bo-
ven 40 jaar.

(uit het Gelders Dagblad van 10 iuni)
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2e City heach volleybaltoernooi op zaterdag 6 en zondag
t-ata
J Irur
Orion organiseert in samenwerking met de Stichting City-Entertainment op zaterdag 6 en zonCag 71uli
het tweede City Beach Volleybaltoernooi op het Simonsplein in het hartje van Doetinchem.
Net als vorig jaar zal het plein omgetoverd worden in een prachtig strand dat niet onder zal doen voor
de Copacabana Cocktailbar.
ln tegenstelling tot vorig jaar is er nu ruimte voor twee velden.
Tijdens de twee toernooidagen worden drie toernooien afgewerkt: een bedrijventoernooi (onder andere
cje horeca-bedrijven van City-Entertainment, kranten e.d.), een damestoernooi (niveau ongeveer
Dames 1), en een herentoernooi (niveau ongeveer Heren'1). Alle teams van het dames- en herentoer-
nooi worden "geadopteerd" door sponsors. Ze spelen in door Sporthuis Claus gesponsorde shirts met

daarop de naam van het "adoptie" bedrijf.
We hopen dat het toernooi zowel promotioneel als Íinancieel een succes voor Orion zal worden. Aan
rnzet en enthousiasme van de Beach-Commissie zal het niet ontbreken.

De Rekreanten Kampioenswedstriiden
ln de sporthal De Paasberg te Terborg werd op 20
mei j.l. het kampioens-toernooi rekreatieÍ volleybal
gehouden. Aan dit toernooi namen de wlnnaars en
de nr.'s 2 deel van de A-poules dames uit de re-
gio's Groenlo, Terborg en Zevenaar. Voor Orion
deden de dames 1 mee, want zij waren de eerste
van de regio Terborg. De eerste wedstrijd was te-
gen Longa, dit ging zo verschikkelijk slecht dat wij
vanaf de kant het al helemaal niet meer zagen zit-
ten. Gelukkig werden er tvvee sets gespeeld en
was de tweede set dan ook voor ons.
De tweede wedstrijd speelden we tegen Blauw wit.
We kwamen meer in de wedstrijd te zitten en ons
spel werd toch weer beter, ook hier werd het voor
allebei een set winst. De volgende tegenstander
rvas Netwei'k en wonnen we allebei de sets dik.
Langzaam aan zagen we toch mogelijkheden want
de stand was toch zo gek nog niet. Dus met goede
moed de wedstrijd tegen Labyellov B begonnen en
weer wonnen we beide sets. Na wat rekenwerk

bleek dat we op de tweede plaats stonden en we
niet hoger konden komen.
De laatste wedstrijd moest toen nog even gedaan
worden en dat was tegen Labyellov D. Van hen
wonnen we de eerste set nog maar de tweede set
werd een geliike stand.

De uitslagen waren als volgt:
1 Longal 18pt.
2 Orion 1 13 pt.

3 Netwerk 1 10 pt.

4 LabyellovB Bpt.
5 LabyellovD 6pt.
6 Blauw wit 2 5 pt.

Nog nooit zijn we met de rekreanten zo hoog ge-
ëindigd bij het kampioens-toernooi.

De rekreanten,
dames 1.

HET VELD RF6ÈKELJRD? VOILEYBRT ]5
EÉN Z RRLSPORT. Dfi] GANI R]-IJJD DODR'
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ilIeisjes D: Even voorstellen
ls dat niet wat laat ? Ja en nee. Aan het eind van
het seizoen, begint in Íeite het nieuwe seizoen al-
weer: nieuwe speelsters, proeÍtrainingen, teamsa-
menstelling maken, nieuw systeem oefenen, plan-
nen voor het komend seizoen maken enzovoort.
Ook was er een "ouderavond" ingepland. Slechts
twee ouders maakten daarvan gebruik, toch wat
teleurstellend. Als ouder ben je immers in de gele-
genheid meer achtergrondinformatie te krijgen over
liet voorgaande. Voor de trainer-coach is het ook
belangrijk de mening en suggesties van ouders te
vernemen. Goed, volgende keer beter ! Dan nu het
team, op de Íoto, van links naar rechts

Staand: Bianca Harbers, Jenne de Boois, Hiske
Wiggers (Ja, het zusje van...), Nicole Bent, llona
Arentsen (ook een zusje van ...), Margriet Hekman.

Zittend: Lieke de Jong, Astild Riemslag (de doch-
ter van.. en grote zus volleybalt ook bij Orion),
Lianne Peet (Pa beheeft het clubgeld) en de trai-
ner-coach Wim Holders.

LeeÍtijden: 12 tot en met '14 jaar jong (trainer incl.
of excl.?). De meiden speelden het aÍgelopen sei-
zoen in de B-jeugd. Hoger net, nieuw systeem. Het
werd ongemeen spannend de eerste kompetitie (V

m december), met de hakken over de sloot
gepromoveerd naar de kampioensklasse, pffÍ!

De doelstelling: een derde plaats in die klasse
werd peÍekt bereikt. De nummers 1 en 2 (Wevoc
en Halley) zweetten peultjes. Voor een hogere
klassering kwamen we echter net tekort. Nationaal
kwamen we vér. AIs kompetitieteam via de voor-

ronde en tussenronde de finale van de Nationale
Open Clubkampioenschappen (selektie op leeÍtijd)
bereiken is een uitstekende prestatie. Veel verder
kwamen we niet:een zevende plaats. Mooi resul-
taat. Pech met de poule-indeling, anders had er
vast nog meer ingezeten. Het komend seizoen
spelen we opnieuw in de B-jeugd. Met een ambi-
tieuze doelstelling: kampioen worden in de kam-
pioensklasse en daarmee deelname aan de Naïio-
nale Gesioten Clubkampioenschappen (aileen voor
kompetitie-teams) bewerkstelligen en...daar een
hoge klassering bereiken en wel...bij de eerste drie
van Nederland eindigen ! Mooie doelstelling, maar
we zullen alle zeilen moeten bijzetten om dat waar
te maken. We gààn er voor ! Tegen het einde van
het seizoen meldden zich drie nieuwe speelsters:
Melina Luyendijk, komt van Sparta (kon daar haar
ei niet l<wijt); llona Slotboom (speelde eerder bij de
mini's, jazz-ballel en taÍeltennis konden het volley-
bal niet doen vergeten en dus is ze terug);AÍke
Besselink (komt van Halley omdat ze nu in Doe-
tinchem woont). We hebben nu dus 12 speeisters.
Dat is teveel. Er moeten er drie aÍvallen. Dat is
heel vervelend, want je wilt allemaal graag in het
team spelen. Je hebt er vriendinnen, het is gezel-
lig, en dan... Dat is een domper, pijnlijk, maar on-
ontkoombaar. Je speelt in een selektie-team. Dat
betekent dat er wordt geselekteerd op nivo, en
that's it I Dat wordt dus even slikken voor enkele
meisjes. Maar het is niet het einde van de wereld,
je kunt ook Íijn en gezellig volleyballen in een an-
der team. Maak er het beste van en wie weet speel
je het volgend seizoen opnieuw met "oude beken-
den". We sluiten het jaar af met het "Blokkeer/
Duinrell" toernooi in Wassenaar. Het is een 2-

daags grastoernooi. Er
wordt overnacht in een
groepstent.
Zaterdagavond is er live
muziek en een "piraten-
Íeest" in het zwembad.
Dat wordt vast heel
leuk. De sÍeer in het
team staat daar garant
voor. En dan...........,....
vakantie, lekker relaxen
en opladen voor het
volgend seizoen (wel
konditie bijhouden
dames !). Het heet dan
meisjes B oÍ C en hoopt
van zich te doen
spreken !



AtV soed bezoeht
De verwachtingen zijn in de regel niet zo hoog ge-

spannen als we het over de aanwezigheid van le-
den op de Algemene Ledenvergadering hebben.
Op 29 mei waren 21 leden en 8 bestuursleden in

Rozengaarde aanwezig om de plannen voor het
komende seizoen te bespreken. ln een gemoede-
lijke en opbouwende sÍeer werden een aantal za-
kelijke en Íinanciële lijnen uitgezet.
ln zijn openingswoord memoreerde voorzitter Jan
Haring het kampioenschap van Dames 3 en de
daar uit voort vloeiende promotie van Dames 2.

Zeer enthousiast was hij over de PD wedstrijd van
dames 5 tegen Focus uit Hummelo. Zij bleken uit
een verloren positie promotie naar de 1e klasse te
hebben aÍgedwongen. Het nationale kampioen-
schap van meisjes B en de deelname van twee an-
dere meisjes teams in de nationale eindronde was
bovendien het memoreren waard.
Na de mededelingen en ingekomen stukken werd
aÍscheid genomen van twee bestuursleden. Arend
en Marleen stappen beide op. Arend blijft in een
andere functie actief binnen Orion en Marleen is

evenmin uit het zicht verdwenen. OÍ en op welke
plek zij binnen Orion actieÍ zal blijven wil ze nog
niet zeggen. Jan bedankte beide bestuursleden en
overhandigde hen als blijk van waardering voor
hun inzet en tijd en aardigheidje.

Vacatures
Op de Najaarsvergadering is een vacature com-
missie (VC) in het leven geroepen, bestaande uit
Co van Renssen, Piet schoon en Petra Snijder.
Deze commissie bracht bij monde van Co uitge-
breid verslag uit van het werk ze de aÍgelopen
maanden heeft verzet. Met het aftreden van Arend
en Marleen is het Algemeen Bestuur verder uitge-
dund en laat nu 4 vacatures zien. Geen van de
prestatielijnen is direct vertegenwoordigd in het be-
stuur. Op voorstel van de VC zal dat voor zo vet
het de dames- en herenlijn betreÍt voorshands ook
zo blijven. Door een verschuiving van taken en
verantwoordelijkheden tussen bestuur en techni-
sche commissies zal dit niet direct tot problemen
leiden. In navolging van de dameslijn krijgt ook de
herenlijn een technische commissie die zich met
alle volleybaltechnische aangelegenheden van de
jongens tot en met de heren senioren bezig zal
houden. De Jeugdcommissie zal zich dan meer
moeten toeleggen op organisatorische en sociale
activiteiten. De VC heeft samen met het bestuur en
lijn uitgezet en zal daar de komende manden ver-
der inhoud aangeven en trachten opengevallen
plaatsen te bemannen/vrouwen.

Waarheen?
Secretaris Wim Boonekamp presenteerde vervol-

gens de visie van het bestuur op de toekomst. De
basis van zijn betoog was ontleend aan cie visies
die de respectievelijke technischecommissies bij

het bestuur had ingediend. Orion wil en gaat ver-
der en zal de komende tijd meer aandacht beste-
den aan de jeugd (vooral jongens) opleiding om
zodoende in de toekomst vooral te kunnen bouwen
op eigen jeugd. Die jeugd zal bepalend zijn of
Orion hoog in de nationale competitie zal speien.
Het beleid van de toekomst is gebaseerd op eigen
opleiding en niet op aankopen van sterspelers en
speelsters. Het geld is er niet voor en zal daarvoor
ook niet beschikbaar komen. Ook al zou Orion een
betere financiële positie en een sterke sponsorin-
breng krijgen, dan noch geeÍt het bestuur er de
voorkeur aan om eigen mensen, voor zover moge-
lijk en wenselijk, voor te laten gaan.
Deze gedachte wordt van harte door de leden on-
derschreven. Theo Boekhorst, technisch coördina-
tor van de dameslijn, benadrukt dat dit een goede
keuze van het bestuur is. Hij heeÍt het dal meege-
maakt en ziet nu dat met eigen jeugd, opgeleid
binnen Orion, het enthousiasme terug is. De meis-
jes zijn zeer gemotiveerd en spelen op nationaal
niveau een goede rol. Orion moet naar zo hoog
mogelijk spelen blijven streven, maar dat moet ze
alleen doen met eigen mensen. Als dat niet gaat,
dan maar niet. Maar forceer het niet. Hei is oan
beter om met plezier en weinig (Íinanciële) zorgen
iets lager te spelen.

Begroting 1996/1997
Ondanks enkele stevige kosten toenames is het

bestuur er toch in geslaagd een sluitende begro-
ting aan de leden voor te leggen. Jan Peei gaf als
penningmeester wel aan dat hij omtrent een paar
inkomstenposten graag een slag om de arm wil
houden. Dat betekent dat er een druk blijÍt op be-
heersing van de uitgaven. Vanuit de vergadering
wordt met nadruk aangegeven dat het bestuur niet
in een oude fout moet vervallen door uitgaven vast
te zetten door middelvan beloÍtes en daar geen
aÍdoende dekking tegenover te kunnen stellen.
"Zorg eerst voor de technische voorzieningen en
dan pas mag er gedacht worden aan de 'consump-
tieve genoegens'van de hoogst spelende teams
worden gedacht", zo was de nadrukkelijke uit-
spraak vanuit de ledenvergadering.
Wim Boonekamp geeft als voorzitter van de spon-
sorcommissie aan dat er goede vooruitzichten zijn

op hogere sponsorinkomsten voor het komende
jaar. Er wordt hard gewerkt om via allerlei wegen
meer mensen en bedrijven bij Orion te betrekken,
Dat zal niet alleen via de reguliere competitie gaan
maar ook via toernooien en speciale activiteiten
zoals de actie '10 voor 12'. Hij geeÍt daarbij aan



dat Orion niet alleen moet denken in termen van
"wat kan een sponsor voor Orion betekenen". "Dat

weten we allemaalwel," zo zei hij, "maar belangrij-
ker is steeds weer opnieuw de vraag: wat kan
Orion voor de sponsor betekenen?". Als we dat
steeds weer voor ogen houden dan kan er veel
meer uitkomen.

Plannen
Hemmie ten Hoopen liet de vergadering weten dat
er hard gewerkt wordt om een technische commis-
sie voor de herenlijn op te zetten. Bauke Hellinga,
Karel Mollenvanger, Eric Veenstra, Fred Wellink,
Gerard Wesseling en hij zelÍ zetten zich daar hard
voor in. Deze commissie zal zich naar het voor-
oeeld van de technische commissie bil dameslijn
ontwikkelen. Dat houdt ook in dal ze zich intensief
met de opleiding bij de jongens gaan belasten.
Karel en Paul Bloem zijn reeds bezig met het op-

starten van de jongensopleiding. Er zijn een aantal
instuiÍ-trainingsavonden belegt waaraan jongens

eel0 Yoor l2)' maakt doorstart
De "1 0 voor 12" actie is noo niet aÍgelopen Er ziin

nog een redelijk aantal korlingskaarten over en die
willen we ook nog graag aan de man/vrouw ge-

bracht zien. Het zou toclr zonde zijn als al die voor-
deeltjes onbenut bleven. Daarom is nu fase twee
ingeiuid. Deze loopt in ieder geval tot en met het
grote City Beach Volleybaltoernooi op 6 en 7 juli in
de stad. Tot die tijd kunnen nog kaarten worden
verkocht, alieen is daar dan geen verloting meer
aan verbonden.

van '14-'t6 die nog niet lid van Orion zijn mee kun-

nen doen. De herenlijn is nog op zoek naar een

technisch coördinator.
Lou Fokkinga startte zijn uiteenzetting over de
plannen bij de dames met de opmerking dat hutr

uitgangspunt is:werken met eigen leden, eigen op-
leiding en kleine stapje vooruit, waarbij geld be-

langrijk is, maar ambitie en motivatie nog belang-
njker. Ze willen meer trainingsarbeid gaan verrich-
ten, de opleiding en het niveau ervan waarborgen
evenals de doorgroeimogelijkheden voor talenten.
We zullen de communicatie naar ouders, leden en
pers moeten verbeteren om daarmee nog duide-
lijker aan te geven waarmee we bezig zijn. Het zit-
tende kader blijÍt gehandhaaÍd en dat is een teken
van verlrouwen in de toekomst.

Na de rondvraag en nagekomen mededelingen
sluit de voorzitter, later dan verwacht, een verga-
dering die in een goede opbouwende sÍeer een
aanzet gaÍ tot nieuwe initiatieven.

Ter compensatie is besloten de set kortingsbonnen
van Ben Melgers er gratis bij te doen.
De verkoopprijs blijft evenwel f 1 0,- maar je krijgt
er voor meer dan f 15,- extra aan voordeelbonnen
bij
Wilje nog extra kaarten of bonnenboekjes hebben
bel dan even naar Wim Boonekamp, tel: 0316-
247759.

eel0 voor l?ee loterij
Op 1 1 mei is de eerste Íase van de "'ï0 voor 12" actie aÍgesloten. De grote verloting kon op die

avond nret worden gehouden omdat een groot aantal leden en teams hun niet verkochte kaarten niet

hadden ingeleverd. Daardoor was er geen zicht op welke kaarten wel oÍ niet waren verkocht. De

trekking werd toen uitgesteld en vond vervolgens plaats op de ALV. Jan Haring trok ten overstaan

van de vergadering de winnende nummers. Winnaars zijn:de eigenaren van de volgende
lotnummers:

B1B een weekend naar Parijs voor 2 personen (aangeboden door ADW-reizen)
B25 Ce kleuren tv
590 de Íiets/mountainbike

1922 een meubelbon t.w.v. í 250,- (beschikbaargesteld door Meubelboulevard Eijerkamp)

De bezitters van deze lotnummers kunnen zich melden bij sekretaris Wim Boonekamp
(tel.: (0316) 2477 59).

IU



Minits Orion 2 iongens kampioent
Zaterdagde2Te april begon algoed. We konden de Hessenhalvan Hoog-Keppel niet in omdat de beheer-
der er niet was. We begonnen om 9.30 uur in plaats van 8.30 uur dus we kregen maar 10 minuten per set.
De eerste wedstrijd tegen Avanti hebben we gelijk gespeeld. De tweede wedstrijd hebben we dik gewonnen.
De derde ook. Toen kwam de prijsuitreiking. We dachten dat we tweede waren. Maar we waren eerste.
We kregen een taart en aten die bij Maarten op.

Groetjes: Stijn, Maarten, Jeroen B., Jeroen J., Richard en Teisir.

Hallo volleyballers
Zaterclagmorgen 11 mei om kwart voor 9 vertrok-
ken we. Van de Wolborgenmate. We gingen naar
sporthal Lentemorgen in Zevenaar. Daar gingen
we het eindtoernooi spelen. De eerste wedstrijd
moesten we tegen de jongens van Orion deze
hebben we met 9-14 gewonnen. De wedstrijd daar-
na moesten we tegen V.C.V. die hebben we ook
gewonnen. Toen werd er omgeroepen dat ieder-
een naar de kantine moest komen, daar kregen we
een bitterbal. Om 11.'10 uur speelden we de laat-
ste wedstrijd tegen Labyllov 9. De stand is 7-18
voor ons geworden. We zijn eerste geworden.
ledereen ging weer naar de kantine en de punten
moesten nog geteld worden. Ondertussen was ons
team: Debby, Janneke J., Jonti, llse en Janneke
W. aan het zingen op de biljarttafel, omdat er geen
sloelen meer waren. Toen werden de prijzen uitge-
reikt. Als je laatste was geworden kreeg een
schoenen tasje en een Íoto van Ajax. De tweede
prijs was een kroket en als eerste kregen wij een
patatje. Wij vonden het een leuke morgen.

Groetjes llse en Janneke W.

Er zijn een 1 O-tal ballen
in de uitverkoop

welke niet meer geschikt zijn
om mee te trainen.

Heb je interesse,
bel naar Arend Hordijk,

tel.: 32 65 32, na 18.00 uur
is er altijd wel iemand thuis.

Kosten / 5,00 per bal.
Garantie tot aan de deur.
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I)ames í: een middagje Varsseveld
Het regende op zaterdag 25 mei en het was koud.
Echt een middag om door te brengen in een sport-
hal en niet op een voetbalveld. Bijna het gehele
dagelijks bestuur van Orion was dan ook aanwezig
bij de promotiewedstrijd tussen Orion 5 en Focus.
lnzet was een plaats in de eerste klasse.
De voortekenen waren somber: tegenover een stel
dames van Focus die leÍ en energie uitstraalden
stond een onvolledig Orionteam dat in de beginÍa-
se de hoofden snel liet hangen. Eigenlijkwas het
ook deprimerend: Een tribune vol luidruchtige Fo-
cusaanhangers, een Íanatieke Focuscoach op de
bank, Focusbloemen die al klaar lagen en daar te-
genover bij Orion een geblesseerde vriendin en
twee invallers. En, inderdaad, Wim Boonekamp en
Jan Haring op de tribune.
Zoals ik al zei, de dames lieten het hoofd in de be-
ginÍase snel hangen en dan win je geen set. Al
snel stond het 0 - 2 voor Focus. Op de tribune
voelden we ons soms niet prettig, want juichende

supporters produceren soms wel erg veel lawaai.
ledere volleyballer kent de magie van de derde
set: Op de één of andere wijze kunnen de dingen
dan volledig anders worden: Het werd weer leuk
op de tribune, want stil. Tenminste bij Focus. Orion
draaide opeens e en klasse beter en de supporters
konden zich laten horen. We wonnen.
De vierde set duurde lang en er werd veel ge-

scoord, door beide partijen, maar toen Focus nog
op '14 stond, scoorde Orion al 16. Een beslissende
set, gespeeld volgens het ralleypointsysteem,
moest de beslissing brengen. Jeugdige, verbeten
kijkende Focusdames tegen vastberaden Orionda-
mes waarvan de vermoeidheid was af te lezen.
Voor beide paftijen was dit systeem eigenlijk onbe-
kend. Het vraagt immers naast techniek ook veel
tactiek. ln een mum van tijd stond het 3 - 8 voor
Focus en de trrbune was een heksenketel: Focus
op weg naar de eerste klas! Toen bleek opeens
dat ervaring soms net zo belangrijk is als inzet: de
wat oudere Oriondames begrepen dat de tegen-
stander gelegenheid moest krilgen om fouten te
maken. Goed en zuiver opslaan was de bood-
schap. En het lukte: een paar minuten later leeÍde
Ce voorzitter en de secretaris weer op, want het
werd B - 10. Op de tribune kwam weer wat rust.
Maar niet voor lanE, want ook Orion maakte op-
eens Íouten: 10 - 14. Het publiek stond op de ban-
ken, want in Hoog Keppel zijn ze niet veel gewend.
Maar toen gebeurde er rare dingen, Orion speelcie
vanuit deze verloren positie alsof het nergens om
ging. Cnbevangen vielen de dames opeens door
het midden en langs de zijkanten aan en het werd
docrdstil: 15 - 14 voor Orion. De allesbeslissende
opslag. Focus stopte goed, viel prima aan, maar
de bal werd teruggebracht naar de spelverdeelster

van Orion. De laatste set-up en Mirjam, die pas in

de tweede helft van de wedstrijd haar ritme vond,
durfde te slaan. Ui... auw..... Terwijl ze krimpend
van pijn na de klap ter aarde stortte en niet eens
haar bal kon volgen, raakte een Focusmeisje de
uitgeslagen bal aan: 16 - 14 voor Orion en zeven
ontstelde dames om Mirjam heen, die het uitgilde
van pijn. Voorwaar een merkwaardig slot. Kuni u
zich voorstellen wat er inmiddels op de tribune ge-

beurde? Nee, het bestuur zaler al niet meer, dat
deelde bloemen uit en trachtte daarmee de ge-

schrokken dames weer bij hun positieven te bren-
gen. Het bleef er lang stil!
We hopen dat Mirjam het volgend seizoen Íijn in
de eerste klas kan spelen en bedanken de dames
van Orion 5 voor de plezierige middag. Ook volley-
bal op regionaal niveau kan leuk en spannend zijn.

Wim Boonekamp en Jan Haring.

Lunchroom

Caííe Cfticco
Het adres voor
een kopje kofÍie met gebak
oÍ een uitgebreide lunch.

Nieuwstad 61

7001 AC Doetinchem
Telefoon (0314) 36 50 62

12



L,ang weekend in l)oesum
Op donderdagmorgen 16 mei om 5.00 uur liep de
wekker af. Niet om te gaan dauwtrappen, ik moet
er niet aan denken, maar om aan een lange volley-
baltrip te beginnen. 's Morgens om 6.15 uur zou-
den we vertrekken met een jeugdselektie van da-
mes 1 + 2 + 4 naar het meerdaagse toernooi in
Doesum. Het busje van Wedeo werd bij Rozen-
gaarde volgeladen met tassen en meiden voor een
rit van 21/z uut naar de kop van Groningen.
Na een slaperige rit waren we om half negen bij de
sporthal en haalden de dames de sporttas uit de
bus omdat om 10 over halÍ tien de eerste wedstrijd
gespeeld moest tegen aarts-concurrent Piet Zoo-
mers/Dynamo. Nadat we kofÍie gedronken hebben
van Í 1,50 en Erik met de meiden een kring ge-
sprek gevoerd over wat er dit toernooi verwacht
mocht worden kon er ingelopen worden achter de
velden in de leeggehaalde berging. ZelÍ namen
Ada en ik plaats op de tribune"en ik wist toen nog
niet hoe hard het is om zolang op houten tribunes
te zitten. Nu ik dit schrijf in een zachte Íauteuil weet
ik het wel.

Een goede start
Met Anoeska - Carolien - Andrea - Lonnie - Hanne-
ke - Hanneke en Brechtje als basis werd de eerste
wedstrijd gewonnen, 15-8, en 15-14. Ja u ziet het
goed, bij 15 was de wedstrijd aÍgelopen, dus geen
2 punten verschil. Piet Zoomers had de eerste
wedstrijd al gewonnen van Kuipers en onze mei-

den begonnen dus goed. De volgende wedsirild
ging tegen DFS uit Hoogezand. Na een gcece
start met deze keer Caren op de plaats van An'
drea en Petra voor Brechtje, werd ook.ran DFS
gewonnen 15-12, 15-14. Ondertussen warer-i \u'in

cont en Sander met een gewassen gezicht d.r
sporthal binnen gewandeld en maaklen de 2e
wi nstpartijtje mee. Zij ware n woensdag avo n d re e cis

aangekomen. Het leuke was dat ze 's morgens cr'-r

7.00 uur alwaren gewekt om te helpen brood srne-
ren, deden ze dus niet, omdat de meiden ware n
ingeroosterd.

Corveedienst

Alle deelnemende teams hebben op de een of an-
dere manier corveedienst, o.a.
kleedkamers opruimen, ha! eri
tribunes reinigen, tent en ia-
Íels schoonmaken en ook
brood klaarmaken voor onibilt
en lunch. Deze wai'en echter
nog onderweE naa,' Doesur-n.
Maar goed Sander en Vi-rrcent
hebben zich nog maar eens
orngedraaid, want de jongens
hoeÍden pas om 13.50 uur de
eerste wedstrijd te spelen.
Rond 13.00 uur waren de an-
dere Orion-jongens in de
sporthal, zij hadden eerst de
tenten opgezet. De meiden
gingen dat nu doen. Ruimte
was vrijgehouden zodat er 4
tenten bij elkaar stonden van
de Doetinchemmers.
Luchtbedden oppompen en
tent opzetten, met de nodige
assistentie en opmerkingen.
Brechtje pompte al 5 rninuten
toen bleek dat de pomp lek
was, sporttape deed ook hier

' .,i..'lr'l:t!.'
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wonderen. Nadat alles geregeld was en Arend
Brechtje nog een bloedneus verzorgde, ging het
weer richting sporthal, zo'n 100 meter lopen.

Een sterke afvaardiging
ln de wedstrijd van de jongens tegen Sudosa 2
werd direkt duidelijk dat Orion weer een zeer sterk
jongens top A naar Doesum gestuurd heeÍt 15-7,
15-7 met goed passwerk van Jasper - Vincent en
Bas en snelle combinaties van Marco - Willem of
Michiel ingeleid door Björn, om alle spelers te noe-
men ook Michel was aanwezig. Marco en Michel
moesten om en om spelen omdat er maar 1 dis-
pensatiespeler in het veld mag staan. De volgende
wedstrijd was het verschil nog groter tegen DOVO,
wat gemiddeld 1e klas speelt (Orion 2e divisie), 15-
5 en 15-6 met veel leuke combinaties. Treurige bij-
komstigheid was dat Willem in deze partij werd uit-
geschakeld door een enkelblessure nadat een te-
genstander onder het net door kwam. Om 17,00
uur mochten onze meiden weer aan de bak en zij
verloren van Kuipers met 15-1'l en 15-10.
Enig rekenwerk leerde dat de volgende partij tegen
DOVO gewonnen moest worden omdat Erik vrij-
dags terug moest naar Westervoort. Geen oppas
voor de kinderen. Als gewonnen werd was de vol-
gende wedstrijd n.l. pas om 17.20 uur en dan was
Erik weer terug om te coachen. De wedstrijd werd
dan ook simpel gewonnen met 15-7 en 15-8 en
Orion werd met 6 punten eerste in de poule. Na
een herindeling van 2 poules en met meenemen
van de punten moest op vrijdag pas weer gespeeld
worden om 17.20 uur.

Bami en Nasi in de tent

Niet gehaald
De jongens echter moesten om 8.00 uur al weer
spelen. Na de laatste wedstrijd op donderdag stap-
ten Arend en Ada in de bus en vertrokken naar
een camping in de buurt waar ze in een trekkers-
hut overnachten. Op weg naar de camping waren
op een landweggetje tvvee kleine konijntjes een ge-
vaarlijk oversteek spelletje aan het doen, door vlak
voor de auto over te steken, ikzag ze op tijd omdat

het nog niet zo donker was. De volgende morgen
lag er wel een plat gereden op ongeveer dezelfde
plaats, die heeft het dus een keer niet gered.
Na een regennacht, in de hut lekte het ook ergens,
zijn we weer richting Doesum gereden. Uiteraard
niet zo vroeg om de jongens te zien spelen maar
wel op tijd voor de 2e wedstrijd tegen Sudosa.

Dat was balen!
Ondertussen hadden de jongens een kort nachtje
achter de rug, uiteraard, 's avonds doorzakken tot
in de morgen en dan om 8.00 uur alweer in het
veld om te zien dat de tegenstander Reflex uit
Kampen niet op komt opdagen. Balen, balen, ba-
len, maar goed 2 x 15-0 is goed voor het setgemid-
delde. Om 9.40 uur de volgende tegenstander uit
Desto uit Assen, mede finalist van vorig jaar. Met
7-15 en B-15 werd afgerekend met Desto. Ook de
jongens 1e in de poule met 8 punten. Tussendoor
werd de tijd gedood door de krant te lezen, Anoes-
ka en Hanneke waren aan de studie en de rest
verdeed de tijd met ledigheid, kletsen en kijken
naar andere wedstrijden, waar veel goed volleybal
te zien was op verschillend niveau vanaf 14-16
jaar, 16-18 jaar en 18-20 jaar door veel ons beken-
de verenigingen uit de open club kampioenschap-
pen.

Winnen en toch verliezen
's Middags om '15.30 uur volgde de 1e wedstrijd
voor onze jongens in de Íinale poule tegen Sudosa
1, de eerste set werd verloren met 15-11, de twee-
de wilde Karel niet verliezen, hij zette en Marco en

Michel in en de setwinst 4-15 werd regle-
mentair verloren met 15-0 omdat een on-
reglementaire speler meedeed. ledereen
balen dus. Om half negen mocht het team
weer het veld in en er werd tegen Flash
met enorme agressie gespeeld 15-3 en
15-11 voor Orion. Ondertussen hadden de
meiden de eerste finalepoulewedstrijd ver-
loren doordat er niet best gespeeld werd
tegen Flash 10-15 en 6-15. De laatste
wedstrijd deze vrijdag moest om 22.20
worden gespeeld. Omdat alles een halÍ
uur uitliep werd dat bijna 23.00 uur. Dio
was de tegenstander, dit jonge team strib-
belde de eerste set nog tegen 15-14 maar
was daarna opgebrand, 15-2. Om 23.45

uur zochten de meiden de douche op en maakten
zich klaar voor de disco in de Íeesttent voor de
sporthal. Hartstikke leuk maar voor een enkeling
fataal, volleyballen op niveau en laat naar bed gaat
niet samen, zeker niet als je de andere morgen om
9.40 uur weer in de zaal moet zijn voor de volgen-
de wedstrijd. Dat ondervonden onze meiden dus
ook.
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Kleine slaap oogjes
Met kleine oogjes
werd gespeeld te-
gen, weer DFS en
het was weer
spannend, echter
de 2e set werd
door slecht spel
verloren en daar-
mee was de Íinale
onbereikbaar ge-
worden. Karel
kwam wat zout in
de wond strooien
door de meiden te
vertellen dat ze
wel konden gaan
douchen dan wa-
ren ze tenminste
netjes als de jon-
gens de finale
zouden spelen. Hoezo "kleine oogjes"?

Om 12.10 uur werd de laatste poule wedstrijd gespeeld tegen Sudosa. lndien werd gewonnen was een fina-
le plaats nog haalbaar. Sudosa liet Orion echter geen kans en met 15-6 wonnen zii de 1e set. Nadat onze
meiden nog eens alles uit de kast haalden werd de 2e set wel gewonnen met 15-8 maar daarmee was het

toernooi over met een zwaar bevochte 3e plaats in een zeer sterk bezet toernooi. Sudosa won de finalewed-
strijd van Flash met 2-0 en werd toernooiwinnaar. De teams van Sudosa en Flash waren samengesteld uit
jeugdspeelsters van de hoogste teams welke spelen en Ere- en 1e divisie, het was dus in geen schande de-
ze teams boven zich te zien.
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Moedeloos PZ/Dynamo
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Eind goed, al goed.

Uitgeput.
Terug naar huis.

§

Uitgeslapen aan slag
Nu de heren, zij hebben rustig kunnen uitslapen na
de disco en mochten om 14.30 uur aantreden te-
gen Piet Zoomers/Dynamo voor de laatste poule-
wedstrijd. Met 15-3 en 15-2 werden de Apeldoor-
ners de zaal uitgeslagen. Een Íinaleplaats was ze-
ker en de tegenstander, Piet Zoomers/Dynamo.
Zouden ze zich gespaard hebben? Om 17.30 uur
zaterdagmiddag volgde de ontkoping wat voor ie-
dereen al duidelijk was. Orion - Piet Zoomers/Dy-
namo, als top A-jeugd Íinale.
De eerste set was bijzonder spannend, Karel had
alleen time outs, want Willem was geblesseerd
naar huis en Marco was ook reeds vertrokken.
Tot 14-14 ging het gelijk op, hierna maakte Orion
de set uit met, ja wel 16-14. De tweede set was
een formaliteit, Michel serveerde met sprong-serve
tot B-0 en na wat tegenspartel werd Orionjongens
weer toernooiwinnaar met 15-2.
Zaterdagavond om 19.00 uur werden de prijzen en
bekers uitgereikt en konden onze teams terugzien
op een uitstekend toernooi met een zeer sterke be-
zetting. Om 22.30 uur waren we weer in Doetin-
chem en de meiden kregen een hele zondag om
weer bij te komen van een vermoeiend maar leer-
zaam toernooi. Er wordt steeds uitgezren naar vo!-
gend jaar maar dan met meer teams?
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Het 47e Bedriiven Volleybal Toernooi
Yredestein winnaar bii mixed-§evorderden en heren
Op 9 mei werd door de mixed gevorderden weer
fanatiek gestreden om de taarten en de beker.
Omdat Wensink Akoestiek & Milieu had aÍgemeld
werd de winnaar van het beginners{oernooi ge-
vraagd de opengevallen plaats in te nemen. De
Stichting Hameland van Nispenhof deed dit gaar-
ne. Er werd goed gespeeld in de poulewedstrijden
maar al snelwerd duidelijk dat een aantal outsi-
ders weer de dienst uitmaakten. Vredestein, Markt
15, De Roskam en de Gemeente Doetinchem
brachten weer goede teams op de been en stre-
den om de bovenste plaatsen. Dat de finale door
Vredestein werd gewonnen van beker verdediger
Markt 15 was niet verrassend wel dat het deze
keer te eenvoudig ging. ln tvvee sets was Vrede-
stein te sterk en nam de beker definitieÍ mee naar
de prijzenkast na 5x succesvo[te zijn geweest de
afgelopen jaren. ln december zaldus een nieuwe
bokaal moeten worden aangeschaÍt.

Bij de heren waren minder teams dan we gewend
zijn n.l. 12. Dal er niet minder Íel werd gestreden
mag geschreven worden. Was het vorige najaar
Wedeo nog dat de beker won deze keer was het
na een aantaljaren met lege handen te hebben
gestaan weer een team van Vredestein wat de be-
ker voor enkele maanden mee mag nemen. Na
een spannende Íinale tegen nieuweling DIO uit
Keyenborg werd Vredestein 1e door de 2e set
ruim te winnen na een nipte nederlaag in de eerst
set.

U itslag Mixed gevorderden :
'1. Vredestein 1

2. Markt 15
3. Vredestein 2
4. De Roskam
5. Gemeente Doetinchem
6. B.F.l.
7. Huevo'85
B. Dr. Jenny Rusthuis
9. Peters Transport

10. Hameland van NispenhoÍ
1'1. Weyl Dix
12. E.B.U.
13. Recreanten Orion
14. Recreanten Keyenborg
15. De HefschroeÍ
16. Bax & v. Herpt

Eindstand Heren toernooi 23-05-1 996:
1. Vredestein
2. D.l.O. 1

3. Wedeo
4. Orion
5. Elsinghorst
6. G.V.M.
7. Rozengaarde
B. De Roskam
9. Wouter Kolle

10. D.t.o.2
1 1. Autopalace

X")u fSi ÍK BEN l'l'N
TREiNiI'JGSPAK I(UIJT
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De eindstanden van de competitie 1995-1996 van alle Orion teams zijn als volgt:
Eindstanden

H Div.lA
Martinus
AMVJ 2
Lycurgus
SSS
Olhaco
Desto
Orion 1

Donitas
Zaanstad
Animo
Havoc
The Smash

x = 3 punten in mindering i.v.m.
te laatkomen bij Martinus.

22-49 k
22-48
22-42
22-40
22-39
22-37
22-34 x
22-27
22-24
22-20
22-19 d
22-14 d

WW. PP
22-64k
22-51
22-46
22-36
22-34
22-34
22-33
22-29
22-27
22-17
22- 7 d

WW. PP
22-37 k
22-34 pw
22-32
zt- zo
22-20
22-20
22-19
22-18
22-18
22-14
22-13 b
22-13 b

WW-PP
22 -39k
22 -33pw
22 -24
22 -24
tz -zJ
22 -23
22 -22
22 -18
22 -17
22 - 16 b
22 -16b
22 - 9d

D Div.2D
Gemini
Peelpush
Nijmegen'73
Flamingo's
VC Heerlen 2
VCG
Orion í
VoCASA
Saturnus
Were Di
ADC
Hovoc

P Dames
Orion 3
Orion 2
Victoria 1

Halley 2
Boemerangl
Skopein/Wivoc 1

Baderie/Dynamol
ReÍlex 1

Nijha/BVC'73 1

Vios 1

Favorita 1

Avanti 1

2C Heren
Vollverijs 1

Halley 2
Blok'71 3
Halley 3

K.S.H. 1

Orion 5
Givo'92 1

Skop.,&Vivoc 3
Labyellov 3
Tornado 1

The Phantoms 2
Sparta 2

38 Heren
Longa'59 6
Boemerang 6

Favorita 3

Pajodos 2
Huevo'85 2
Skop./VVivoc 5
Brevok 2
Orion 6

Boemerang 4

22-55 k
22-53 p
22-49
22-49
22-39
22-37
22-28
22-28
22-22
22-18 d
22-11 dw
22- 8 d

H Div.2D
PSV
HHC
Activia
Polaris
Saturnus
Harjaa
Orion 2
VC Weert 2
Olympus
Shock'82
Ever Ready
Sittardia

1B Heren
Wevoc 2
Longa'85 1

Orion 4
Labyellov 1

R.O.N.D.A. 1

V.C.V.2
't Peeske 1

The Phantoms 1

Reflex 2
Bovo 4
Actief '81

28 Dames
Volga 1

Orion 5
Longa'59
Favorita 3
Boemerang 2
D.E.S. 1

Vios 2
Baderie/Dyn. 2
Skop.Mivoc 3
Nijha/BVC'73
Grol2
Halley 3

3C Heren
Halley 5
Vollverijs 3
Bad.iDynamo 5
V.C.V.4
D.t.o. 1

Longa'59 5
Volti '76 1

Orion 7
Tormax 2
S.enO. 1

Focus 1

22-54 k
22-46
22-46
22-41
22-38
22-37
22-33
22-28
22-25
22-2A dw
22-19 d
22- 5 dX

P Heren
Longa'59 1

Bovo 2
Halley 1

Orion 3
Favorita 1

ReÍlex 1

Sparta 1

Nijha/BVC'73 1

Avanti 1

Willem SC Emie 1

Volga 1

'l B Dames
Longa'59 3
Wevoc 2
Smash '68 1

Sparta 2
Orion 4
Victorra 2
ReÍlex 2
Labyellov 2

Blok'71 1

Pajodos 1

Loil 1

WW. PP
22-60 k
22-53
22-51
22-39
22-39
22-33
22-25
22-23
22-22
22-21
22-14b
22-14b

WW. PP
22- 42k
22-34pw
22-32
22-28
22-28
22-27
22-21
22-19
22-10
22- 9b
22- 9b
22- 5 d

WW. PP
18 - 33 k
18 -29p
18 -24
18 -23
1B -20
18 -17
18 - 14
18 -12
18- 6
18 - 2

WW. PP
22 -37 k
22 -35 pw
22 -30
22 -27
22-24
22-22
22-19
22-Ie
22-17
22-11dw
22- 2d

2C Dames
Sparta 3
llalley 5
Givo'92 1

Actief '81

Vollverijs 1

Orion 6
Bad./Dynamo 4
Huevo '85 2
Boemerang 4
S,C M. 1

The Phantoms 1

Focus 2

WW. PP
22-37 k
22-33p
22-33
22-28
22-26
22-22
22-21
22-20
22-19
22-15
22- 7 d
22- 3d

WW-PP
20 -37 k
20 -34 p
20 -32
20 -25
20 - 19
20 - 19
20 - 18
20 -14
20 -14
20- 6
20- 2d
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38 Dames
Rivo 1

Sparta 4
Marvo'762
Orion 7
Sparta 5
Rivo 2
Boemerang 5
A.S.V. 1

Huevo '85 3
Avanti4
Pajodos 3

KA M Jun
Longa'59
Orion
Marvo'76
Boemerang
Bad./Dynamo
Smash'68
Labyellov
Orion
Volga
Bad,/Dynamo
Longa'59
Huevo'85

IB M ADS
D.E.S.
Orion
Vollverijs
Reflex
Longa'59
Volga
Huevo'85
Labyellov
Loil
Orion
Halley
s.c.M.

WW-PP
20-39 k
2o-28 p
20-26 pw
20 -24
20-21
20 - 18
20-17
20 - 15
20 - 15
20-14 d
20- 5 d

WW. PP
11-21 k
11 -20
11-15
11 -14
11-13
't't -11
í1- g',

11 - I
11 - 7
11- 3
11- 3
11- 3

wïV - PP
11 -20
í1 - 19
11-18
11-15
11-13
11 -'.tz
11 -12
11-10
11- 6
11 - 4
11 -2
11- 1

4D Dames
Halley 8
Orion 8
Victoria 6
ActieÍ'81 3
v.l.v.3
Sparta 7
Sparta 6
Blok'71 4
Favorita 5
Givo'92 2

WW. PP
18-31 k
18-26p
18-23p
18-19
18 - 18
18 - 15
18 - 15
18 - 13
18-12
18 - I

KA J Jun
Skop.AlVivoc
Orion
Vollverijs
Halley
Wevoc
Vios
Labyellov
Pajodos

KA M ADS
Wevoc
Halley
Orion
Skop.ANivoc
Sparta
Bovo
v.c.v.
Bad./Dynamo
Marvo'76
Adelaars
Wevoc
Blok'71

WW. PP
7-14k
7-12
7-10
7- B

7- 6
7- 2
7- 2
7- 2

WW-PP
11 - 21 k
11 - 19
11 - 16
11 - 15
11 - 13
11- I
11- I
10- B

11- 8
10- 4
11 - 4
11 -4

WW-PP
10 - 18
10-17
10-15
10 - 14
10 - 10
10 - 9
10 - I
10 - I
10 - 4
10- 2
't0 - 1

lA M Jun
Bovo
Focus
Grol
Halley
Pajodos
Revoc
Longa'59
Labyellov
Vios
Tornado
Orion
Wevoc

WW. PP
A 11 -21
A 11 -20
A 11 -17
A 11-12
A 11-12
A 11-11
c 11 - 10
B 11- 9
A 11- 9
A 11- 7
c 11- 2
A 11- 2

A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
D
A
A
B
A
D

B
A
c
A

A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B

A

A
K
A
B
G
B
c
c
A
F
c
A

KA MX OV
Bovo AJ
Mevo AX
Bad./Dynamo CJ
Huevo'85 BX
D.E.S. AX
Tornado CM
Orion CJ
Grol CM
Sparta CM
Skop.lVVivoc CX
Longa'59 HM
Labyellov CX

WW-PP
11 - 22k
11- 18
't0 - 15
11- 13
11- 12
'10- 11

11 - 11

11- I
11- 9
11- 5
11 - 4
11- 1

IA MX OV
Nivo BM
NijhaAlVVC'73 BM
Longa'59 AJ
Erix'80 AJ
Bad./Dynamo FM
Marvo'76 DM
Vios BM
Avanti BM
Orion GM
Boemerang EM
Revoc AX
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Tel.: 32 65 32

GSGD turnzaal

Lohmanlaan

Wolborgenmate

Rozengaarde

dinsdag

donderdag
vrijdag
maandag

dinsdag

maandag

dinsdag

woensdag

dinsdag

Tiid

'17.00 - 18.30
18.30 - 19.45
19.45 - 21 .00
21.00 - 22.30
17.30 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 22.00
18.30 - 20.30
21.00 - 22.30
18.00 - 19.30
19.30 - 21 .00
21.00 - 22.30
17.30 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 22.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 - 22.30
18.30 - 19.30
19.30 - 21 .00
21.00 - 22.30

17.00 - 18.15

16.30 - 17.45

17.30 - 19.00
17.30 - 20.30
19.00 - 22.00
18.00 - 20.00
20.30 - 22.00
20.00 - 22.00
09.30-11.00
16.30 - 18.00

17.00 - 19.00
18.00 - 20.30
18.30 - 20.30
16.30 - 18.00
16.30 - 18.00
16.30 - 18.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
18.00 - 20.00

20.30 - 22.00
19.00 - 22.0u
19.00 - 22.00
19.00 - 22.00

Groep

meisjes F
jongens B
dames recr.
heren recr.
meisjes B
dames 5
heren 5
dames 4
heren recr.
meisjes D
dames 5/6
heren 7/8
meisjes E
heren 6
heren 4
meisjes A
recr. mixed
dames 7/8
meisjes C
recr. dames
recr. heren

mini meisjes

mini meisjesA+B

meisjes G
dames 4
heren 1

dames 2
dames 1

heren 2
recr. mixed

Trainer/ster

Henry Geerdink
Annemieke Hordijk
Annemieke Hordijk

Hans Oolbekking

Arend Hordijk

Anita van Embden

Hans Albers
Paul Bloem
Paul Bloem
Sander Smldstra
Dick Gerritsen
Ben Hissink
Wim Holders
Harm Hartman

Melanie Groeneveld

Annemieke Hordijk
Nienke v.d. SIuis
Hester van Leeuwen
Arend Hordijk
Fred Wellink
Peter Cijnssen
Eric Robbers

, Gerard Klomps
Diny Bannink

mini jongens A+B Annemieke Hordijk +
Paul Blankman

meisjes C Wim Holders
dames 1 Eric Robbers

jongens C
D 4 + jeugd
jongens A
heren 1

heren 2
D 1/2 jeugd

heren 3
heren 1

heren 2
dames 2

Miche! Kuyperij

Karel Mollevanger
Bas Bloem
Gerard Klomps
Theo Boekhorst

Fred Wellink
Gerard Klomps
Peter Cijnssen

Yoorlopige zaalindeling trainingen in seizoen 1996.1997
Kontaktadressen voor vol leyballers
Dameslijn : Jacqueline Raterink Tel.: 34 46 45
Herenlijn :

Jeugd : Arend Hordijk

Trainingsrooster seizoen 1 996-'t 997:

Zaal Dag

GSGD sportzaal maandag

woensdag
donderdag

vrijdag

UlenhoÍ maandag
donderdag

Start trainingen voor seizoen 1996-1997 is in de week van 2 september, volgens het schema hierboven.
Wordt er iets gewijzigd dan krijg je bericht. Weet je niet met welk team je gaat trainen bel een van de

kontaktpersone n.
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Yoorlopige teamindeling ieugdteams
Meisjes A
Marieke Velthorst
Sandrijn Heebing
Susanne v. Dieren
Anne Jansma
Nieke Meerdink
Nienke v.d. Sluis
Maaike Riethorst
ianneke Sanders
Marije Kanters

Meisjes E

Marielle Albers
Maaike Bruin
Larissa Kornman
Elsa Nanlohy
Noortje Ongkiehong
Samantha Radstake
Carlijn Nijhof
Anneke Thus
Kristel Dunnewold

Sandra v. Galen
Lisa Nanlohy

Jongens B
Jeroen Berends
Richard Beumer
Jeroen Jolink
Maarten Roosendaal
Stijn Windt
Desi Zouaoui

Minigroep jongens 4
Billy van Loon
Sjors van Swaay
Diewed Wiggers
Martijn Winkelman
Niek Hugen

o.l.v. Annemieke Hordijk

Meisjes B
Elles v. Triest
Marieke v. Rensen
Linda Zaalmink
Saskia Rosendaal
Olga Roos
Kirsten Winkelman
lngrid Riemslag
Shireen Boekweit
Floor Manschot

Meisjes F
Jonti Hamer
Sanne Keizer
Debbie Slotboom
Janneke Wesselink
Mèssella Vos
Martine Wevers
Samantha Eckhardt
Janneke Jansen
Sarina Riethorst
Aniek Esmeijer
llse Bruntink

Minigroep meisjes't
Sabine Driessen
Lienke Eenink
Jeltje Hettinga
Pamela Nengerman
Noortje Pasman
Linda Veldhuizen
Jiske Welling

o.l.v. Annemieke Hordijk

Minigroep meisies
beginners
Lobke Snippe
Marieke Snippe
Kim Slotboom
Marissa Peppelman
Meike Radstake
Nancy van Uitert
Eline Veldhuizen

o.l.v. Nienke v.d. Sluis en
Anne-Mayla Jansma

Meisjes C
llona Arentsen
Nicole Bent
Lianne Peet
Jenne de Bois
Hiske Wiggers
Lieke de Jong
Bianca Harbers
llona Slotboom
Melina Luyendijk

Meisjes G

lnge Olthuis
Brenda de Rooy
Karin Bazen
Tamara van Hal
Marleen Hesseling
Annek Jurriëns
Annem. Veldhuizen

Minigroep jongens 1

Sjoerd Gudden
Sander Hugen
Feike Jorna
Pieter Knipping
SteÍan Peters
Kwinten Sliepen

o.l.v. Paul Blankman

Meisjes D
Astrid Riemslag
Margriet Hekman
AÍke Besselink
Renate Suers
Esther Lammers
Corine Raben
Marleen Eykkelt
Daniëlle Modderkolk
Annemarie Mulling

Jongens A
Niels Riethorst
Koen v. Korlaar
Arend Manschot
Willem Hettinga
Niek Herwers
Kasper Schlebusch
Harm Jan Breeman
Reinier v. Dieren
Rik Verbeek

Minigroep meisjes 3
Marieke Freriks
Kirsten Masselink
Dagmar Manuhuwa
Dianne Stronks
Marloes Wesselink

o.l.v. Melanie Groeneveld

Teamindeling ieugd is
T,eeI' voorlopig.
fUiizigingen en

versehuivin§en kunnen nA
de vakantie in overlegi

plaatsvinden.
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