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Otlon E*pÍes
ofÍicieel kluborgaan van de volleybalvereniging Orion te Doetinchem

September 1996 - nummer 1

Samenstelling bestuur:
voorzitter
secretaris
penningmeester
Ieden:
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

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 (fase 4, 6,7
en De Hoop)

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

Wietske Hoekstra

Adverteerders Centrum,
Ab Been

Jan Haring
Wim Boonekamp
Jan Peet

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

Marijn Wind

Ruud HoÍland
Einthovenlaan 17,

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

Inhoud o.fl.3
Van de redactie
Van de voorzitter
Uitnodiging ledenvergadering
Gevraagd : een voorzitter
De Grote Clubactie
lnfo voor de jeugd en hun ouders
Afsluiting seizoen voor de jeugd
AÍsluiting seizoen '95-'96 voor de ieugd
48e BW geslaagd
City Beachvolleybal een succes
"Volleybal" in Duinrel
Wedstriidschema Heren 1en2 en Dames 1en2

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

33 20 12

3261 84

33 36 94

32 69 62

33 32 09
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Contributie re§lement seir,oen t995 - 1996
1)Tijdstip betaling:
betalen voor'l oktober :

voor 1 december:
voor 1 februari :

voor 1 april :

hele jaar / 1e halfjaar / 1e l<wartaal
2e kwartaal

2e halÍjaar / 3e kwartaal
I 4e l+uartaal

2) Catergorieën gekoppeld aan leeftijdsindeling van de bond:
voor het seizoen 1995-1996 houdt dit in:
Senioren geboren voor 01 -10-1977 f 245,'
A-/ B-jeugd geboren op of na 01-10-1977 f 192,-
C-l D- / E-jeugd + mini's geboren op of na 01-10-1981 / 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 zijn/haar geboortedatum en blijft gedurende het gehele seizoen
ongewijzigd.

4) Bondscontributie:
De bondscontributie voor het seizoen 1995-1996 bedraagt:
Senioren geboren vóór 01-10-1977 f 55,60
A-jeugd geboren op oÍ na 01-10-1977 f 40,30
B-jeugd geboren op of na 01-10-1979 f 33,10
C-jeugd geboren op of na 01-10-1981 f 25,80
D-/E-jeugd geboren op oÍ 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:
Schriftelijk 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
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 aftrek van de bondscontributie en administratiekosten (verzoek om terugbetaling over een
reeds aÍgesloten seizoen is niet meer mogelijk).

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

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

'10) Contactpersoon:
R. HoÍland, Einthovenlaan 17,7002HE Doetinchem, tel.:33 32 09,

Z



Yan der Redaktietafel
Voor velen zit de vakantie er weer op. Maar op het

moment dat ik dit schrijÍ ben ik net aan mijn laatste
werkdagen bezig om daarna nog lekker met va-
kantie te gaan. lk heb het zelÍ altijd erg hatelijk ge-
vonden als ik zelf de vakantie had gehad en een
ander kon er nog aan beginnen. Op dat moment
kwam dat gevoel steeds op van, ik ben nog niet
klaar met vakantievieren, maar toch moest je weer
aan de slag. Nu kan ik zelf met een brede grijns op
mijn gezicht tegen anderen zeggen: ga maar lek-
ker werken, ik ga met vakantie. lk gun ieder zijn oÍ
haar vakantie en ik hoop dan ook dat iedereen bin-
nen Orion er van heeft genoten. Wellicht is er vol-
doende energie opgedaan om er weer een heel
volleybalseizoen tegenaan te kunnen gaan.

Deze Orion Expres is vanwege het voorgaande
daardoor deels door Arend Hordijk en Wim Boone-
kamp samengesteld. Wim, Ruud Hofland en San-
der Smidstra hebben me ook geholpen bij het
werven van adverleerders voor dit nieuwe seizoen,
lk dank hen daar hafielijk voor. We kunnen daar-
drror ook met Orion Expres weer een nieuw sei-
zoen beginnen.
Orion gaat het komende seizoen met twee teams
cje nationale competitie in en zal daar waar moeten
maken dat het opnieuw een van de sterkste volley-
baiverenigingen van de Achterhoek is. We hebben
kwaliteit in huis en hopen dat de trainers en spe-
lers en speelsters dat ook tot uiting kunnen bren-
gen.
Orion is op de Eoede weg. Elestuurlijk beginnen
nieuwe structuren te ontstaan die het geheel ten
goede moeten komen. Op verschillende plekken
zullen we de komende maanden nieuwe (oude)
gezichten zien. Gezichten die bij mensen horen die
Crion en het volleybal in Doetinchem (èn de Ach-
terhoek) een warm harttoe dragen. lk hoop ook
dat binnen de nieuwe structuren ook de bereidheid
kan worden opgebracht om meer en beter met el-
kaar te communiceren. Er kan en moet meer ge-

bruik gemaakt worden van Orion Expres als vere-
nigingsorgaan. Het is geen mededelingen blad van

het bestuur, maar ook een blad wat verslag doet
van leuke volleybal gebeurtenissen, ervaringen
van spelers en speelster overdraagt op anderen
(vooral jongeren), ideeën voor ledenactiviteiten en
binding kan overdragen, stimulansen kan geven tot
een gezonder volleybalverenigingsleven. Daarom
roep ik alle leden en kaderleden op om op zelÍ ge-
kozen momenten bijdragen bij de redaktie in te le-
veren. Denk daarbij wel om het volgende: liever
vaker een kort stukje (10-20 regels) dan één keer
een groot verhaal. lk wens alle Orionners voor het
komend seizoen veel spei en leesplezier toe.

Wiebe van der Sluis.

Yan de voorzitter
Wanneer je dit artikel leest, staan alle teams al-
weer in de startblokken, sterker nog, zijn enkele
teams reeds aan de competitie begonnen en voor
zover bij het bestuur bekend, hebben in de afgelc-
pen periode weinig oÍ geen negatieve ontwikkelin-
gen plaatsgevonden. Gelukkig maar; het is wel
eens anders geweest.

Ofschoon er op bestuurlijk niveau sprake is van
een minimale bezetting, zijn er toch genoeg men-
sen die lijd willen steken in de voortgang van de
vereniging. De zaalindeling is klaargemaakt, trai-
ners en coaches zijn er ook, de competitiepro-
gramma's voor de eerste helft heeÍt ieder ontvan-
gen. Misschien staan ze zelÍs wel in deze Orion-
Expres. ln de vakantie is de sponsorcommissie,
zeg maar Wim Boonekamp, er bovendien in ge-
slaagd enige nieuwe sponsors te vinden. Het gaat
aanmerkelijk beter met Orion dan een jaar gele-
den, toen alles dreigde ineen te storten.

Zes jaar geleden trad ik aan als voorzitter en op
dat moment speelde Normis-Orion met vier teams

Orion Dxpres kopii inlevendata yoor het seizoen)96 -)97

nummer 1 2 3 4 5 6 7 8

kopij binnen V 14t10 23t11 28t12 02t02 08/03 29t04 31/05

verschijningsdatum A 26/10 07t12 1 1/01 15t02 23t03 03/05 15/06

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.



(twee dames- en twee herenteams) in de landelijke
competitie, zij het in sommige gevallen een divisie
hoger. Dit jaar starten we weer met vier landelijk
spelende teams. ln de tussentijd is er heelwat ge-
beurd en zijn er heel wat nare beslissingen geno-
men. Des te plezieriger is het dat we op eigen
kracht en met een minimum aan "vreemd" geld
weer zo hoog zijn gekomen. Regionaal en landelijk
telt de vereniging nog steeds mee. De beslissing
die de Algemene Ledenvergadering een paar jaar
geleden nam om te streven naar het maximaal
haalbare binnen de Íinanciële grenzen van de ver-
eniging, was mijns inziens een juiste.

ln een interview dat onlangs gepubliceerd werd in
De Gelderlander wees Fred Wellink, de trainer/
coach van heren 1 er nog eens op hoe belangrijk
het voor iedere vereniging is om voldoende geld-
middelen te hebben. Een titel is niet te koop en
niemand wordt meer getalenteerd wanneer er een
premie op prestaties staat, maar talent kun je wel
beter tot ontwikkeling brengen wanneer je de mo-
gelijkheden verruimt en dat kost geld. Het is mo-
menteel de kracht van Orion dat spelers, speel-
sters, trainers, coaches en niet te vergeten be-
stuursleden, zich ondanks de beperkte middelen
maximaal inzetten voor de vereniging. Waar zo
gewerkt wordt, moeten wel resultaten geboekt wor-
den ! Zojuist, dinsdag 1 7 september 1 996 om 1 6.30
uur, vrijwel op het moment dat ik bovenstaande zin
schreeÍ, belde Wim Boonekamp me op: "lk heb
vandaag een nieuwe sponsorovereenkomst voor
dames 2 kunnen sluiten." Sneller kunnen woorden
niet bewaarheid worden. Nu die voorzitster (voor-
zitter) nog. Tel. nr. (0543) 47 3876.

Bij mijn aantreden ais voorzitter nam ik me voor
om maandelijks een stukje te schrijven in de OE.
Nu realiseer ik me dat er na dit stuk nog slechts
één volgt. lk wil de nieuwe voorzitter graag een ad-
vies geven: beloof zoiets niet aan de hooÍdredac-
teur, want hij houdt je er aan. Wie wil weten hoe-
veel tild je "kwijt bent" aan het voorzitterschap mag
contact met me opnemen. Het valt uiteindelijk best
mee, zeker wanneer je heï piezier wat je er ook
aan beleeft in mindering br"engiop de totale "werk-
last".
Cnon leefi en Orion hoort br; het Ieven. Cok bij het
jorrwe. Orion needs you.

Tot ziens,
Jan Haring.

Waar was iii "......
Sinds het Nederlands herenvolleybalteam in Atlan-
ta olympisch kampioen werd, hoor je in volleybal-
kringen menigmaal de vraag: "Waar was jij toen we
Italië versloegen?" Oprechte lieÍhebbers zullen de
zinderende vijfde set nooit meer vergeten en kun-
nen de vraag over een aantal jaren nog naar waar-
heid beantwoorden.

Ook lngrid en Astrid Riemslag zullen nog lang te-
rugdenken aan die bijzondere avond. Ze kampeer-
den ergens in midden Zweden met hun ouders en
een gammele radio. OÍschoon radio 1, de spod- en
actualiteitenzender, in de late avonduren ook in
Zweden prima is te ontvangen, lukte het hen niet
de wedstrijd te volgen. Steeds weer kwam vader
erbij om even aan de knop te draaien. Veelal was
het resultaat averechts. Toen de vijfde set zijn ont-
knoping naderde en alles afhing van de koelbloe-
digheid van Peter Blangé, Bas van cie Goo:', Olaf
van der Meulen en vooral Ron Zwerver. viel de
verbinding volledig weg.

Nu wilde het toeval dat juist die dag Jan Haring
met een klein tentje en een goede radio op dezeil-
de camping was gearriveerd. Toen tegen halÍ
twaalf iedereen op de camping zich had terugge-
trokken in de eigen nachtverblijven om zich daar
op aangename wijze voor te bereiden op een goe-
de nachtrust, werd de rits van dat kleine tentje
opengerukt en kroop vader Wil naar binnen. Zich
niet storend aan de code dat je minstens even
klopt wanneer je onverwacht de slaapkamer van
een echtpaar binnenkomt, had hij slechts één
vraag: "Mag ik hier luisteren?"
Waarnaar hij wilde luisteren vertelde hij niet eens.

Stuur zo iemand rnaar eens weg. Geiukkig was het
omstreeks die tijd in Zweden ook al donker.

Toen vader niet terugkwam meenden de dochters
dat ook zij welkom waren bij de voorzitter. Zo kon
het gebeuren dat op zondagavond 4 augustus in
vrijwel volstrekte duisternis, gelukkig maar, vanuit
een klein tentje juichende kreten klonken toen Ron
de laatste ba! sloeg.
Gezien hebben ze niets, maar de vreugde was er
niet minder om. Wat de Zweedse buren gedacht
hebben weet ik niet, want die waren de volgende
morgen al vroeg vertrokken"

Waar was jij toen onze mannen olyrnpisch
kampioen werden?

Jan Haring.



Hoe lang nog?
Geen land ter wereld overtroÍ in Atlanta Nederland.
Op volleybalgebied bedoel ik. Een eerste en een
vijÍde plaats waren het resultaat van de maximale
trainingsarbeid die de speelsters en de spelers ver-
richtten. Grootse prestaties die hen terecht naast
de huldigingen een bonus opleverden.
Schijnbaar staat de volleybalsport er in Nederland
bijzonder goed voor. Maar insiders weten beter.
De ledenaantallen van vrijwel alle verenigingen lo-

oen aljaren terug en daarnaast ontbreekt het geld
om talentvolle spelers op te leiden en voor een
club te behouden.

Het tweede is zorgelijk, het eerste vind ik nog zor-
gelilker. Terwijl oudere spelers en speelsters na
hun top nog jaren bij de vereniging blijven om, wel-
iswaar op steeds lager niveau, plezierig te ballen,
verdwijnen hun kinderen reeds op dertien of veer-
tienjarige ieeftijd als lid. Daarbij nemen ze boven-
dien nog een vriendje oÍ vriendinnetje mee. De ver-
enigingen vergrijzen en vrijwel niemand kan daar
wat aan doen.

Sport moet een inspiratiebron vormen voor een
goede wijze van functioneren in het dagelijks le-
ven. Sport is belangrijk voor de sociale opvoeding.
Tearnsport leert je omgaan met anderen, hun fou-
teii opvangen en jezelÍ inzetten voor een collectieÍ.
ln alleriei publicaties kom je dergelijke prachtige
kreien tegen. Maar tegelijkertijd neemt de actieve
belangstelling af. ls deze maatschappij langzamer-
hand zo geïndividualiseerd dat ieder nog slechts
kan denken aan eigen succes en aan resultaat op
zeer korte termijn?

Mrni-volleyballertjes zijn er genoeg, de sport heeft
dus toch wel aantrekkingskracht. Velen verdwijnen
zoals gezegd een paar jaar later alweer. Voor een
flink gedeelte komt dat omdat we aan de redelijke
speelsters en spelers niet net zoveel aandacht
(kunnen) schenken als aan de erkende talenten.
En dat terwijljuist volleybal een sport is die ieder
redelijk onder de knie kan krijgen wanner de trai-
ning en begeleiding in orde zijn.
Niet alleen het bestuur van Orion kampt met dit
probieem, vele verenigingen kennen het. De oor-
zaak ligt in het gebrek aan geld. Meer aandacht
betekent vooral meer trainingstijd. Dus meer geld.
Geld voor trainers van niveau en voor goede trai-
ningsruirnte. En dan zijn we bij het tweede pro-

bleem. Een vereniging, die toekomstgericht wil
werken en daarbij niet zoals Piet Zoomers-Dynamo
de top wil kopen, heeÍt geld nodig, veel geld.
Orion krijgt jaarlijks ca. Í 70.000,- aan contributie
binnen en nog ongeveer f 7.000,- aan subsidies.
Daar staan een zaalhuur van í 50.000,- en trai-

nersvergoedingen voor hetzelfde bedrag tegen-
over. Over andere kosten praat ik nog niet eens.
leder realiseert zich dat je op deze wijze nauwelijks
een goed product kunt bieden, zeker niet aan hen
die niet tot de echte top van de vereniging beho-
ren. En deze leden mogen we niet vergeten; ziibe-
talen ook contributie en zorgen er bovendien voor
dat de vereniging een goede oÍ minder goede
naam krijgi entof houdt in de omgeving.

Via sponsoring weten we de gaatjes nog steeds te
vullen. Het gaat zelfs goed op dit ogenblik. Maar er
ontstaat geen overschot, nee, eindelijk kunnen we
een beetje voldoen aan de gerechtvaardigde vraag
naar meer begeleiding en een paar uur meer trai-
ningstijd.
lk vind de vraag om geld aan het bedrijÍsleven heel
legitiem, want goedlopende bedrijven hebben ze-
ker ook een maatschappelijke taak en sportspon-
soring kan daarnaast voor een goede uitstraling
zorgen.
Daarnaast dient echter de overheid haar taak te
kennen. Goede sportploegen binnen een gemeen-
schap hebben ook een positieve invloed op het
image van de gemeente en bovendien kunnen de
verenigingen veel bijdragen aan het voorkomen
van jeugdproblemen binnen een gemeente.

Tenslotte, goede resultaten hangen niet alleen af
van het aantal (eugd-)leden, de hoogte van de
contributie en de steun van bedrijÍsleven en over-
heid. De zeltwerkzaamheid en de mate van betrok-
kenheid die de leden tonen, vormen de ruggen-
graat van een vereniging. En in dit opzicht gaat het
goed bij Orion.
Voor vaak minimale vergoedingen verschijnen
trainers wekelijks in de zalen, voor nog minder geld
reizen spelers en speelsters naar de wedstrijden
en voor geen geld staan bestuursleden klaar om
de zaak in beweging te houden. Deze
zeltw erl<zaam he id moet het vi s ite kaartj e b I i 

j ve n

waarmee leden van de sponsorcommissie naar be-
drijven gaan en daarnaast kunnen bestuursleden
hierop wijzen in hun gesprekken met gemeente en
ontevreden ouders die vinden dat hun kind meer
aandacht verdient.

Het gaat nog goed bij Orion, maar waakzaamheid
is geboden. Een vereniging die niet genoeg aan-
dacht kan besteden aan de jeugdopleiding op alle
niveaus heeft geen (recht op) toekomst.

Jan Haring.



Uitnodiging voor de algemene ledenvergfadering op
woensdag B0 oktober 1996 om 20.00 uun
in Sporteafó Rozengaarde te Doetinehem,

Van harte en dringend nodig ik alle leden van de vereniging uit om aanwezig te zijn op de
Algemene Najaarsvergadering van de volleybalvereniging Orion.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen van de Algemene Voorjaarsvergadering. Dit stuk wordt op de vergadering

uitgereikt.
4. Bespreking van het jaarverslag van de vereniging over het verenigingsjaar 1995 -

1 996.
Dit stuk wordt, wanneer het niet in deze Orion Expres is opgenomen, op de
vergadering uiigereikt.

5. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar. Het stuk ligt op de vergadering voor
ieder ter inzage.

5a. Verslag van de kascontrole-commissie.
6. Benoeming nieuwe leden van de kascontrole-commissie.
7. Uitgebreide toelichting bij de bedragen.
B. Overzicht van de stand van zaken wat betreft de sponsoring.

Pauze

9. Bestuursverkiezing.
Aftredend en NIET herkiesbaar: Jan Haring, voorzitter.
Het bestuur hecht er waarde aan, mee te delen dat ieder seniorlid van de vereniging
zich kandidaat mag stellen voor deze functie. Ook is het mogelijk een ander voor te
dragen als voorzitter van de vereniging. Gezien het gewicht van de functie is het
echter niet mogelijk om zich/iemand tijdens de vergadering pas kandidaat te stellen.
Het bestuur wil de namen van de kandidaten vooraf en schriftelijk aan de leden
meedelen. Ook diverse andere functies zijn momenteel vacant. Hopelijk slaagt de
vacaturecommissie er in tijdig mensen te vinden voor de openstaande posten.

10. Plannen voor het lopende seizoen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het betreÍt hier een zeer belangrijke vergadering.

Tot ziens op 30 oktober,
Jan Haring.
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Gevraa§d: een voorzitter
Aangeboden: een leuke vereniging en hekwame en
plezierige medebestuurders
De volleybalvereniging Orion wil met ingang van 'l november een nieuwe voorzitter. De huidige treedi op die
datum na een diensttijd van zes jaar terug.

Taakomschrijving:
- De vereniging naar buiten vertegenwoordigen bijeen aantalofficiële bijeenkomsten (zeer zelden).
- Intern ieiding geven aan het bestuur. Maar de andere Íunctionarissen zijn zo capabel dat deze taak niet

zwaar genoemd mag worden.
- Je gezicht laten zien bij en aandacht schenken aan verenigingsteams op alle niveaus. Een plezierige

bezigheid.
- Het leiden van Algemene Ledenvergaderingen. Slechts tweemaal per jaar.
- Geregeld een vuurtje aansteken, blussen oÍ onder controle houden in relatie tot de sprekende en

schrijvende pers. Binnenkort mag de voorzitter natuurlijk ook optreden voor de regionale en lokale
televisie.

- Nog een aantal leuke en soms minder leuke dingen.

Ëeloning:
- Veel olezierige contacten binnen de sportwereld, in de eerste plaats binnen de verenigin g zelÍ.
- Een goed gevoelwanneer het voorspoedig gaat met Orion.

Wie zoeken wij?
- iemand met enige kennis van of interesse in Orion als vereniging met jeugd- senioren- en re-

creantenteams, maar ook met een aantal teams die op nationaal niveau naar het hoogst haalbare streven.
- lemand die per week ca. 150 minuten beschikbaar kan zijn voor de vereniging en daarbij incidenteel wat

extra tijd beschikbaar heeft.
- Jou, je vrouw, je man, je vader, je moeder of één van de anderen in je omgeving die jij in staat acht deze

belangrijke en plezierige taak op zich te nemen.

lnÍormatie over de Íunctie kun je krijgen bij Piet Schoon en Co van Renssen, leden van de vacature-
commissie, of bij de bestuursleden. Reageer spoedig, het aantal plaatsen is slechts beperkt.

I'Jamens het bestuur,
Jan Haring, vz.

Wii zigins trainin gsschema Werf nieuwe leden
of plaats ?
Het komt voor dat trainers of spelers zonder over-
leg of goedkeuring van het bestuur trainingstijden
en plaats veranderen.
Vooral het huren van een andere zaal ol het huren
van de zellde zaal op een ander tijdstip is niet
toegestaan.
Gaat een trainingsgroep zonder de vereiste
toestemming toch op een ander tijdstip of in een
andere zaal spelen dan doen zij dat op eigen
kosten. Trainers die meer trainingsuren maken dan
waarvoor afspraken zijn gemaakt doen dat ook op
eigen kosten of op kosten van de groep.
Kosten als hiervoor vermeld, zijn op geen enkele
wijze op de vereniging te verhalen.

Verschillende teams (ook bij de rekreanten en
jeugd) hebben nog plaats voor een enkele speler
en speelster.
Mocht je in jouw omgeving of kennissenkring nog
kandidaten voor deze groepen weten moedig ze
dan aan en laat ze desnoods een keer op proeÍ
mee trainen/spelen.
Als we met zijn allen werken aan een goede bezet-
ting van de trainingsgroepen helpen we mee aan
een plezierig volleybal seizoen en een gezonde
vereniging.



Agenda
*ptember

28

Oktober
6

Novewber

-v

Maart
29

bekerwedstrijden

De eerste teams spelen hun eerste
wedstrijden thuis

voorronden open club
laatste week: Sinterklaas gaat op
pad. Ruud HoÍland weet er meer
van.

Íinale openclub

lTistiedat....o.
- Gerard Klomps, even volleybal moe is en de trai-

ningen voor Heren 2 aan Paul Bloem heeft over
gedragen

- Gerard later dit jaar weer zijn opwachting zat ma-
ken, misschien wel in een andere hoedanigheid?

- (wie wll hier wat bijdragen voor leveren?)

loterí jPrijzenpakket

December
eerste week; Sinterklaas is nog
steeds onderweg.

30-1117-12 SintNicolaastoernooimini's
19 BVT-beginners toernooi

Januari 1997:
2 BVT-gevorderden toernooi

Februari
8 halve Íinale open club

Prijzen voor de lotenkopers

Neer dan 40.000 ptijzen te winnen

Het prijzenpakket voor dè Grote Clubactie ,996 is samengesteld uit gelCprijzen en

woÍdt aangevuld met prijzen die door onze sponsori ter beschikking word€n gesteld

Hooidprijzen:
1e prijs:
2e prijs:
le prijsi
4e prijs:

5e.29e prijs:

Exttu Ptíj2en:

0verige ptíjzen:

ft. 100-0C0,- b€tÀstingvrij
ít. 25,000,- belastingvrij
í1. 7.500.-belastingvrij
Vtiegtiaket vooÍ twee personen naar een bestehming nïÀí leuze
in de Verenigde StàtÉn van Àmerika

weekendarÍangementen Londen voor : peÍsonen, bestààrde uit
retourvlucht, treinretour iuahtnàven"Londen aentrum en

t hotelovÈrnachting + ontbiit

50 dagi.o(hten nààÍ het nieuwe en !p€ctà(ulàire themapàÍl
Movie World van Waher ErotheÍs in Dlitsland. i.s.m- oADR*iie!'

Làatste 2 cijfers: 6etdprij:ef, van ít. 25.-
Lèatstè 3 .ijfersi Geldpíiizen var í1. 10C,-
Lààtste 4 ciifer§: Getdpriizen van ft. 500,-
Laatste 5 .iiíers: Geldprijzen vàn il. 750.-
Laatsle 6 cijfers: Getdprijzen van í1.. 5-000,-

oe 6rote Ctuboctie fl,. 19.000,- EXTRA
Joorptíjs [en ertra geldprijs, bctastirgvrij! Voor iedeÍ jaar dat de GÍote

Ctubactie bestaat, wordt ít. 1000.- in deze jaarprijs gestopt.
Dit jaat bedraagt de 6.ote Ctuba(tieJaarpÍijs dus fi.19.000,.

En "6een prijs is toch príjs"
Llant oo het lot stocn 1 donbiedinqen von cnze sponsors,

tvaar u ltr roordeel mee kunt doen.

AC restouíonts:
!i.- <ctina cer bestetinq,on f25.- in«\.,t25.- ic,?'xg)

Jomin:
,.2.:-r.orar,rc jri jri(!1aD iaN banacn5

0uwehands Dierenpork:
j5.- <c,tirg ae'.e'saon op

!a:'a?!e:!::, |Í.ix. a aersaten)

D- Rei zen.

.'-:; 'c/trri : . 2cÈ.'1i ,',i, :a^ icr5

U .v;nt j,Ls orti;c een prtjs 5ij
oonkocg '.,on een .ot.

Wij hopen dat we op jullie steun rnogen rekenen en zijn ervan overtuigd dat deze actie wecjerom succesvol
zal verlopen.

Bestuur v.v. Orion

De snote Clubaetie
Al een aantal doet Orion mee aan de Grote Club-
actie, een landelijke loterij waarbij de baten ten
goede komen aan de deelnemende clubs. Wie een
lot koopt van de Grote Clubactie maakt een sym-
pathiek gebaar naar de vereniging.
De Grote Club-actie heeÍt namelijk maar een doel:
het financieel ondersteunen van verenigingen op
het gebieC van vrijetijdsbesteding en belangenbe-
hartiging. Een lot kost vijÍ gulden, waarvan vier gul-
den direct aan Orion ten goede komt. De jeugd-
teams zilrr reeds op stap met intekenlijsten.
Aan de overige leden zal tijdens een trainingsuur
gevraagd worden oÍ ieder twee loten voor zijn of
haar rekening wil nemen orr deze te verkopen.
De lotenverkoop start op 10 oktober. De trekking
vindt piaats op 21 november, Ce uitslag zal gepu-
bliceerd worden in o.a. de regionale dagbladen en
natuurlijk via de Orion Expres en het informatie-
bord in de sporthal.
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Info Yoor de ieugd en hun ouders
Je hebt gekozen om te gaan volleyballen en daar
zijn wij uiteraard heel blij mee. Volleybal is een erg
moeilijke sport om te leren maar doordat Orion een
aantal goede trainers heeÍt, zal het best gemakke-
lijker worden. De jeugd van Orion wordt getraind
door gediplomeerde trainers en/oÍ spelers en
speelsters die welke aljaren volleyballen en vaak
op hoog niveau, o.a. uit heren 1 of heren 2 en de
dames 1 . De spelers uit heren 1 ,2 en dames 1 , 2
zijn allemaal bij Orion begonnen op hetzelÍde ni-
veau als jij en het is dus best mogelijk om hoog te
einoigen.

Jeugdcomnissíe
De jeugd wordt begeleid door een commissie die
zich uitsluitend bezighoudt met de jeugd, zowel
technisch als ontspannend. Het regelt de teamin-
deling in overleg met de trainers en evt. coaches.
Hierbij wcrdt ze gesieund door een technische
commissie dames, die door de hele vereniging
loopt, van mini tot dames 1.

Teams
De teams worden ingedeeld in een klasse, die
naar het oordeel van de jeugdcommissie het beste
past bi; hun eigen niveau. Dit loopt van junioren A
tot aspirani C. Hier kunnen soms grote verschillen
ontstaan om dat ook wij niet kunnen inschatten wat
andere verenigingen voor jeugd hebben.

Trainingen
We verwachten clat alle trainingen worden bijge-
woond en dat een afmelding altijd gebeurt bij de
trainer. De selectie teams hebben het voorrecht
van 2, soms zelÍs 3 trainingen. Omdat Orion op
een vrij hoog niveau volleybal speelt, is het nodig
om regelmatig jonge spelers te laten doorstromen.
Door de trainers wordt al vroeg bekeken welke
spelers of speelsters hiervoor in aanmerking ko-
men.

Wedstrijden
Alle teams, indien volledig, worden geacht elk sei-
zoen in de competitie te spelen. Het gaat hierbij
om gemiddeld 15-20 wedstrijden per jaar. Bij Orion
is het regel dat de ouders bij toerbeurt voor het
vervoer naar de wedstrijden zorgen. Ook doet
Orion bij regelmaat een dringend beroep op ou-
ders om te coachen. We kunnen zorgen voor trai-
ners maar als deze zelf spelen, kunnen ze vaak
niet coachen. Het is ook regel dat alle kinderen í
2,- rijgeld betalen om evt. kosten te dekken. vaak
wordt aan het eind van het seizoen hier iets
bijzonders nreegedaan.

Lunchroom

Caííe Cfticco
Het adres voor
een kopje koÍÍie met gebak
of een uitgebreide lunch.

Nieuwstad 6'í
7001 AC Doetinchem
TeleÍoon (0314) 36 50 62

DE, WIT
Haareweg 83a,
7009 ED Doetinchem
Tel.: (031 4) 32 49 74

DHZ VERF, PROF. VERF, RAAMDECORATIE,
BEHANG, GORDIJNSTOFFEN, BUITENZONWERING

HOME
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Afsluiting seizoen voor de ieugd
Dit jaar werd de seizoen afsluiting
voor de jeugd verzorgd door een
speciaal hiervoor aangestelde com-
missie bestaande uit jongeren van-
uit de vereniging. Deze commissie
werd door Anoeska Hordijk voorge-
zeten en zijwerd bijgestaan door
Karin Bulten, Annemieke Hordijk,
Sander Smidstra, Bjorn Jansen. Met
z'n vijven organiseerden zij een af-
sluitende spelmorgen waar alle
Orion jeugd tot 18 jaar aan mee kon
doen. Dat er maar 60 deelnemers
waren (we hebben ruim 150 jeugd-
leden) was jammer want het was
reuze gezellig en ieder was even
enthousiast, over de speeltjes. Het
begon met de groepsindeling.

Ulteraard verzorgd door de minilijn
dames Henrine en Mieke. Hierna
werden de teams weer gemaand
om verder te spelen. Om 12.30 uur
werd de laatste ronde gespeeld en
daarna ging Anoeska met Karen de
stand opmaken. Dat er tussendoor
wat gesmokkeld v,rerd vond
niemand erg want het was gewel-
dig om te zien dat de
commissieleden de teams welke
wat minder waren assisteerden bij

sommige spelen. Of dat met
sponzen gooien was of met
touwspringen met hoepel kruipen oÍ
de stormbaan overalwerd de inzet
beloond en gewaardeerd. Na de

einduitslag belandden 3 teams op de 1e plaats.
Echter 1 kon maar winnaar worden. De laatste
opdracht was voor de 3 winnende teams. Wie het
hardst een liedje kon zingen. Een jury uit de

Anoeska had tevoren de teams ingedeeld maar
omdat sommige, ondanks opgave, verstek lieten
gaan zonder aÍmelding moest er opnieuw worden
ingedeeld. De eerste opdracht was een naam
verzinnen. Dit was binnen 10 minuten
gebeurd en de "zeskamp" kan be-
ginnen. Als teams moesten 10 ver-
schillende spelletjes doen waar
meestal op snelheid en aantal werd
gelet. Elke wedstrijd duurde 10 minu-
ten en werd centraal begonnen en
beëindigd met een fluitgisnaal. Alle
teams hadden een eigen teamoudste
en de teams waren naar evenredig-
heid sanrengesteld en bestonden uit
speelsters van dames 1 - 2 oÍ 4 uil
jeugd van jongens A en B, meisjes A
Vm H en mini's. Na 5 ronden werd er
een pauze ingelast waarin de deelne-
mers + begeleiding werden voorzien
van een broodje en een drankje.

10



aanwezigen werd gehaald bestaande uit 3 jeugdige en 2 begeleiders welke moesten uitmaken welk team

het besté, hardste, best verstaanbare zong, alle 3 tegelijk. Het team van de The Ducks won met Poesje

Mauw. Voor de 6 teamleden was een T-shirt beschikbaar. Nadat alle deelnemers + begeleiding nog van een

waterijsje waren voorzien werd een zeer geslaagde aÍs!uiting beëindigd. Dank aan het "zeskampsteam',

dank aan alle begeleiders en dank aan de jeugd welke hebben deelgenomen.
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Den deelneemster geeft haar verslag

Op de ene kant van het papier haar ervaring

en de op de andere kant haar waardering.

Dank je wel, Jeltje.
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Afsluiting seizoen l995lDG voor de jeugd
Het is zaterdag 22 1uni. Op het grote grasveld bij
de GSGD werkt de jeugd van Orion zich in het
zweet. Sommigen zijn wel heel nat bezweet en dit
ondanks het koele weer. Anoeska, Annemieke,
Karen, Sander en Björn hebben ter aÍsluiting van
het volleybalseizoen een zeskamp georganiseerd.
Ruim 60 leden van Orion in de leeÍtijd van (bijna) B

iot 18 jaar hebben zich hiervoor opgegeven. De 10
onoerdelen van de zeskamp waren niet alleen ieuk
om te doen maar ook leuk om naar te kijken. De
eindstand leverde de jury de nodige hoofdbrekens
op: wie van de drie teams met het hoogst aantal
punten moet de enige echte winnaar worden? Dit
is uiteindelijk het team met de beste zang-
kwaliteiten (qua volume dan) geworden : het team
van de kanjers!?. Zij kregen als prijs een uitbrei-
drng van hun volleybalgarderobe: een volleybal-

shirt. En laat nou voor het kieinste jeugdlid aileen
maat XL voorhanden zijn".. Niek zal dus nog een
Ílink aantaljaren bij Orion moeten spelen. Klanten-
binding heet dat ook wel. Met belegde broodjes,
een krentenbol, drinken en een ijsje achter de kie-
zen was de zeskamp voorbij en konden de jeugd-
leden volleybal-vakantie gaan vieren. Bij een echte
aÍsluiting hoort een dankwoord. Zonder Ce hulp
van ouders, trainers,ccaches en leden van de
jeugdcommissie had de zeskanrp niet kunnen
plaatsvinden. Joop bedanken we voor het uitlenen
van het materiaal en Anoeska, Annemieke, Karen,
Sander en Björn voor de voorbereiciingen en hun
enthousiaste uitvoering I

De jeugdcommissie, Herine PothofÍ.

4Se B.V.T. geslaagd
Op donderdag 19 september is het 48e Bedrijfs
Volleybal ïoernooi, gesponsord door Passavant,
weer verspeeld. Met een maximale deelname van
16 teams werd het hele toernooi verspeeld met
veel inzet. Het ioernooi was voor heren maar bij
veeiteams werd een vrouwelijke inbreng noodza-
keiilk om volledig te kunnen Íunctioneren. Nadat
om 19.15 uur op 2 veloen was gestart werden om
20.C5 uur de velden 3 +. 4 bijgezet om verder te
spelen. Na de poule wedstrijden, gewonnen door
Vredestern en Markt 15, werden plaatsingswed-
sirijden gespeeld.
De Íinaie werd gewonnen door Markt '15 waardoor
de beker voor de eerste maal in de handen van dit
rekiame publiciteitsbureau kwam. De totaal uitslag
van dit voor ieder weer naar tevredenheid verlopen
toei'nooi was:

{
I.

2.
2

4.
5.
o.
7.

10.
11.
12.
13.

Markt 15
Vredestein
E.B.U. b.v.
Wouter Kolk ass.
Orion
Dio I

Vulcanus
Wedeo
Dio ll
Mervo Products
Elsinghorst
D.G.V.
Passavant
De Roskam
Sturko Meat
Rucon ventilatie

'15.

16.

13



City Beaehvolleybal een sueces
De tweede aflevering van het City Beachvolleybaltoernooi op 6 en 7 juli op het Simonsplein in Doetinchem is
een grandioos succes geworden. De eerste dag leek het dat het koele en soms natte weer niet erg mee te
werken, maar de zon maakte het de volgende dag ruimschoots goed. Zo'n 34 teams betraden de twee zand-
bakken op het plein en lieten daar zien hoe mooi deze tak van sport kan zijn. Eigenlijk waren er naar aÍloop
alleen maar winnaars te huldigen. Doetinchem heett er een waardig evenemgnt bij en zal ook volgend jaar
zijn herhaling krijgen. Orion zal er ook dan weer bij zijn, bij de organisatie en bij de deelnemers. De fotoim-
pressie op deze pagina geeft slechts een vluchtige indruk van het Íestijn.

Het lukt Vincent deze keer wel om de bal langs Fred
te slaan, maar Gabi staat de bal al op te wachten.

Het team van Bas Hellinga en Co, hier rechts spe-
lend, wist bijde mannen de hoogste eer te behalen.
Ook Michel kon dat niet tegen houden.

Bij de forse regenbui werd het volleybal gecombineerd met een wet-look volleybalkleding show.
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Zijn at de kleintjes aan de andere kant van het net er in geslaagd om Fred op de knieën te kriigen?

GabiSalterelli, thuis in Doetinchem alsof hiinooit
weg is gegaan. Kusjes voor de winnaressen van Karel
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En trots dat we zijn. Welke café-ploeg met louter Orion spelers was dit ook alweer?

Hé, waar gaat die bal naartoe? lkwil hem houden?
Of was het omgekeerde het geval? Annemieke weet
het.

Ook al regent het nog zo hard, Cindy brengt de bal
toch maarweer in het spel, want ze moet na afloop
snel naar haar werk.
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ttYolleyhalt' in Duinrell
Meisjes D (llona, Nicole,
Jenne, Bianca, Astrid, Mar-
griet, Lieke, Lianne en His-
ke) sloot het volleybalsei-
zoen 96197 af met een toer-
nooi op zaterdag en zon-
dag 15 en 16 juni, in attrac-
tiepark Duinrell. Ook meis-
jes B was, onder leiding
van Marcel Laan aanwezig.
Meisjes A bezocht met
Sander Smidstra een2-
daags toernooi in Oploo.
Leuk toch, al die initiatieven
van trainers/coaches. Om
niet de eerste speeldag al
"total-loss" te zijn besloot
Wim (vooral om zelÍ te
overleven) niet vrijdag-
avond maar zaterdagoch-
tend te vefirekken.
Opnieuw bleken weer ou-
ders bereid te brengen en
te halen. Dat veel ouders
weinig betrokkenheid tonen bij de sportieve
prestaties van hun kinderen, daarvan is bij dit
meisjesteam weinig te merken. Voor de organise-
rend trainer/coach is de medewerking van ouders
onontbeerlijk. Daarom, ouders vanaf deze plaats
nog eens dank daarvoor.
De seizoensaÍsluiting kost wel een lieve duit. Waar
doen we dat van ? Het grootste deel van de kosten
wordt betaald uit het potgeld. Ouders rijden niet al-
leen naar wedstrijden en toernooien maar zien ook

De nachtelijke flitsÍoto geeft een intiem beeld van de gezellige nacht: Nicole pro-
beerl vruchteloos anoniem te blijven. Lieke kijkt schuldbewust in de camera. Bianca,
Lianne en llona liggen er warmpjes bij. Jenne en Hiske proberen het hoofd koel te
houden.

nog af van een reiskostenvergoeding, welke - we-
kelijkse - bijdrage in de pot wordt gestort. Ton Kan-
ters wilde wel weer een grote tent ter beschikking
stellen. Die werd door de meiden geheel zelfstan-
dig opgezet. Dat zegt niet alleen iets over het op-
zetgemak maar ook over de bereidheid de handen
uit de mouwen te steken. Alle negen teamleden
vonden -min of meer (Jenne lag half buiten)- een
plekje in die tent. Wim lag riant in een 3-persoons
iglo. Duinrell bleek een uitstekende lokatie. Er wa-

ren speciaal kam-
peervelden gereser-
veerd voor de volley-
balclubs waarvan
sommige met alle
jeugdteams, inclusieÍ
ouders en enkele
seniorenteams deel-
namen. Een gezel-
lige boel. Het weer
was Íantastisch. De
volleybalprestaties
wat minder. Toch
werden we, na dat
vermaledijde OIym-
pus Sneek, 2e in de
poule en 1e in de B-
poule op zondag. En
dat na een nacht
met slechts enkele
uurtjes slaap. Het
attractiepark was

Beetje duí koppie van Astrid's ochtend vroeg
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natuurlijk een knaller. We
besloten de tweede dag ie-
dere wedstrijd met 6 speel-
sters op te draven, zodat er
telkens 3 vrij waren om zich
zo'n 2 uur in het at-
tractiepark te vermaken.
Zaterdagavond kon vanaÍ
elf uur gebruik worden ge-
maakt van het tropisch
zwembad. De glijbanen
bleken eeen regelrechte
sensatie door de enorme
snelheden die worden ge-
haald. Dat gaat zo hard dat
je rug schroeit zodat je sis-
send in het bassin plonst
na een paar rondjes we-
zenloos in de trechter te
hebben rondgedraaid. ToÍ !

Voor de meisjes bleek er
nog een attractie: jongensl
(en andersom) Als een
magneet trokken ze naar elkaar toe. Een aantal
gezellige knullen zette zich zaterdagnacht tussen
de meiden. Ten behoeve van de nodige nachtrust
moest Wim om 4 uur een eind aan het gezellig

\"§:'
..i'*.

ln de speeltuin werd Wim op nàt toorO gefotogra-
feerd, in de hoop dat hij er aÍ zou vallen, mooi niet !

-*q.;r*" "A#
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We kunnen ook zien dat ze wel degelijk gevolleybald hebben. Margriet neemt zelfs
een volleybalhouding aan.

amenzijn maken. Via een sluipweg probeerden
een aantal knullen zich even later weer toegang tot
de grote tent te verschafÍen, maar Wim had alles
gezien dooreen kier in zijn iglo en greep onverbid-
delijk in. OÍ dat afdoende was moet je de meiden
maar vragen. Overmand door slaap moest de dap-
pere begeleider opgeven.

ws'

Tenslotte een nieuwtje: meisjes D dat seizoen '97-
'98 B heet, heeft een (ervaren) coach: Bob Wen-
tink. We hebben grootse plannen en hopen dan
ook dit seizoen van ons te laten horen.

Zondagmiddag stonden de koppies er al weer fris bii
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Wedstriidschema Heren I en 2 en l)ames I en 2 1996 . 1997

Heren 1

05 - 10 Crion - EAVV
12 - 10 Cito - Orion
19 - 10 Orion - Schovocomca
26 - 10 VCE/PSV - Orion
09 - 11 Orion -Sliedrechtsport
15-11 Rilnmond-Orion
23 - 11 Orion - Facopa VC

07 - 12 VVC - Orion
14 - 12 Orion - Delta
11 - 01 Geevers/VCl - Orion
1B - 01 Chip MarkeWCG - Orion
25 - 01 Orion - Cito

01 - 02 Schovocomca - Orion
22 - 02 Orion - VCEiPSV
01 - 03 Sliedrecht sPort - Orion
08 - 03 Orion - Rijnniond
15 - 03 Facopa VC - Orion
22 - 03 Orion - VVC
05 - 04 Delta - Orion
12 - 04 Orion - Geevers/VOL
19 - 04 Orion - Chip MarkeWCG
26 - 04 EAVV - Orion

Heren 2

05 - 10 Orion - Jola/Olympus
12 - '10 Peelpush - Orion
19 - 10 Orion - Hajraa
26 - 10 Flamingo's - Orion
09 - 11 Orion - Polaris
16-11 Wevoc-Orion
23 - 1'l Orion - Facopa/VO
A7 - 12 Henzo/Oikos - Orion
14 - 12 Orion - Somas/Activia
11 - 0'l Saturnus MB - Orion
18 - 01 Al-Sign/HHC - Orion
25 - 01 Orion - Peelpush
01 - 02 Hajraa - Orion
22 - 02 Orion - Flamingo's
01 - 03 Polaris - Orion
08 - 03 Orion - Wevoc
15 - 03 Facopa VC - Orion
22 - Ag Orion - Henzo/Oikos
05 - 04 Somas/Activita - Orion
12 - 04 Orion - Saturnus NB

19 - 04 Orion - Al-Sign/HHC
26 - 04 Jola/Olympus - Orion

Doetinchem
Zeist
Doetinchem
Eindhoven
Doetinchem
Schiedam
Doetinchern
Vught
Doeiinchem
Landgraaf
Geldrop
Doetinchem
Vught
Doetinchem
Sliedrecht
Doetinchem
Weert
Doetinchem
Delft
Doetinchem
Doetinchem
Arnhem

Doetinchem
Meijel
Doetinchem
Gennep
Doetinchem
Westervoort
Doetinchem
Roermond
Doetinchem
Uden
Horn
Doetinchem
Eindhoven
Doetinchem
Vlijmen
Doetinchem
Weert
Doetinchem
St. Anthonis
Doetinchem
Doetinchem
Made

Dames 1

05 - 10 Orion - Saturnus
12 - 10 Nijmegen '73 - Orion
19 - 10 Orion - VVC 2

26 - 10 Flamingo's - Orion
09 - 11 Orion - Atelante
16 - 11 Jeans Centr/ ER - Orion
23 - 11 Orion - VC Heerlen
07 - 12 VoCaSa - Orion
14 - 12 Orion - Sparta
'11-01 Nuvoc-Orion
18 - 01 Chip MarkeWCG - Orion
25 - 01 Orion - Nijmegen'73
01 -02 VVC2-Orion
22 - 02 Orion - Flamingo's
01 - 03 Atalanta - Orion
08 - 03 Orion - ieans Centre/ËR
15 - 03 VC Heerlen ' Orion
22 - 03 Orion - VoCaSa
05 - C4 Sparta - Orion
12 - 04 Oricn - Nuvoc
19 - 04 Orion - Chip MarkeWCG
26 - 04 Saturnus - Orion

Doetinchem
Nijmegen
Doetinchem
Gennep
Doetinchern
Vlijmen
Doetinchem
Nijmegen
Doetinchem
Veldhoven
Geldrop
Doetinchem
Vught
Doetinchem
Vught
Doetinchem
Heerlen
Doetinchem
Zelhem
Doetinchem
Doetinchem
Uden

Dames 2

05 - 10 Orion - EAVV
12 - 10 Halley - Orion
19 - 10 Orion - Waho
26 - 10 Somas/Activia - Orion
09 - 11 Orion - Were Di

16-11 Wevoc-Orion
23 - 11 Orion - Savicto
07 - 12 VoCASA - Orion
14 - 12 Orion - Longa'59
11 - 01 Labyellov - Orion
18 - 01 Switch '87 - Orion
25 - 01 Orion - Halley
01 - 02 Waho - Orion
22 - 02 Orion - Somas/Activia
01 - 03 Were Di- Orion
08 - 03 Orion - Wevoc
15 - 03 Savicto - Orion
22 - 03 Orion - VoCaSa
05 - 04 Longa'59 - Orion
12 - 04 Orion - Labyellov
19 - 04 Orion - Switch '87
26 - 04 EAVV - Orion

Doetinchem
Wehl
Doetinchem
St. Anthonis
Doetinchem
Westervoort
Doetinchem
Nijmegen
Doetinchem
Zevenaar
Zwijndrecht
Doetinchem
Wageningen
Doetinchem
Gemert
Doetinchem
Velp
Doetinchem
Lichtenvoorde
Doetinchem
Doetinchem
Arnhem
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Drukkerij r Boekbinderij

U heeft bij ons de keus uit een uitgebreide collectie

Geboortekaartj es, Huwelij kskaarten en Jubileumkaartett

Sponsoring Oriondames 1
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@\AEuo drukkerij
boekbinderij

Postbus 236 - 7000 AE Doetinchem
Terborgseweg 106 - Telefoon (0314) 37 25 00x - Fax. (0314) 36 01 81

Boby
welkom
drukker


