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Otlon ExpÍes
oÍficieel kluborgaan van de volleybalvereniging Orion te Doetinchem

Oktober 1996 - nummer 2

Redactie:
Wiebe v.d. Sluis
Ab Been
Rensje Bokma

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

Typwerk:
Ria Schraders

lay-out en druk:
WEDEO drukkerij

AiwerkÍng:
Arend Hordijk

Bezorglng:
Ab Been

Bezorgers:
Wijk 1, Liset Jansen
Wijk 2, Annemayla Jansma

Jeroen Berends
Daniëlle Modderkolk

Wijk 3, Caren Cnossen
Willem Hettinga

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

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

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

Jenne de Boois

Adverteerde rs Ce ntru m,
Ab Been

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

Kontaktpersonen:
Scheidsrechtercoórdinatie
Wedstrijdsekretariaat +
Ledenadministratie

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 s9

33 20 12

3261 84

33 36 94

3269 62

33 32 09

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

Inhoud o.fl.:
Van der redactietaíel
Van de voorzitter
Was lijer ook bij ?
Team ln nood
De Grote Clubactie
Sint Nicolaas bezoek
Bezorging van Orion Erpres seizoen 1996-1997
Start met hindernissen voor Jongens B
Haldienst íe helft seizoen 1996-1997
Uitnodiging algemene ledenvergadering
Notulen van algemene ledenvergadering 29 mei 1996
Nieuwe shirtsponsor van Heren 1

Waar was jij toen
Dames 1 ging naar Parijs
Jaarverslag van de volleybalvereniging Orion over het
verenigingsjaar I 995-1 996
Wedstriidschema hoogste teams
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Contributie regflement seizoen 1996 - 1997
1)Tijdstip betaling:
betalen voor 1 oktober: hele jaar llehaltlaar /'le kwartaal
voor 1 december : 2e kwartaal
voor 1 februari : 2e halÍjaar / 3e kwartaal
voorl april : /4e]<wartaal

2) Categorieën gekoppeld aan leeÍtijdsindeling van de bond:
voor het seizoen 1995-1996 houdt dit in:
Senioren geboren voor 01-'t0-1978 f 245,-
A-l B-jeugd geboren op of na 01-10-1978 f 192,-
C-lD- / E-jeugd + mini's geboren op of na 01-10-1982 Í 138,-
Recreanten I 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 1996-1997 bedraagt:
Senioren geboren vóór 0'l-10-'Í978 f 55,50
A-jeugd geboren op of na 01-10-1978 / 39,50
B-jeugd geboren op of na 01-10-1980 f 32,00
C-jeugd geboren op oÍ na 01-10-1982 f 24,50
D-/E-jeugd geboren op oÍ na 01-10-1984 f 23,00
Mini's geboren op oÍ na 01-1 0-1984 f 1 1 ,00
Recreanten f 14,50
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 acceptgiro-
kaart voor de contributie-inning. Per acceptgirokaart wordt / 1,25 in rekening gebracht in verband met
administratie- en incassokosten. Bij een aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van
f 5,- per aanmaning.

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

8) 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. HoÍland, Einthovenlaan 17,7002HÉ Doetinchem, tel.:33 32 09.
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Van der Bedaktietafel
Zo aan het begin van de competitie zijn we allen
even heel erg druk met van alles en nog wat om
de mallemolen weer aan het draaien te krijgen. lk
heb ondertussen al heel wat keren of sokken door
Rozengaarde gelopen om de teams die in spon-
sorkleding rondlopen op de Íoto te krijgen. Dat is
eigenlijk best leuk werk. Je leert daarmee weer
wat nieuwe gezichten herkennen terwijl ook zij

weten wie die kale grijze eigenlijk is die steeds met
die camera door de hal slentert. Wat eigenlijk heel
erg interessant is aan dit werk is de ontdekking dat
sommige mensen nooit en te nimmer in een team
goed op de Íoto te krijgen zijn. Ze zijn en blijven
onrustig en kunnen zich voor zoiets stompzinnigs
als even stil zitten voor de foto niet concentreren.
Nou kun je zeggen: nou en....? Maar met veel
recht kun je zeggen waarom nou niet.
Het maken van team foto's vormt ook een deel
van het promotiewerk voor Orion. Vooral dit jaar,

want we zijn iets speciaals van plan. Zoals je al op
de binnenzijde van de voorpagina hebt ontdekt
staat daar deze keer weer een ander team dan de
vorige keer. Dat zal zo blijven, maar niet elk team
komt aan bod, want we hebben gelukkig meer
teams in gesponsorde kleding dan we aan Orion
Expressen uitgeven. Maar het blijft hier niet bij. Als
het een beetje meezit hebben we er aan het eind
van dit jaar een nieuwe Orionuitgave bij, namelijk
een waar in we alle gesponsorde teams en hun
sponsors voorstellen als ook Orion en de
bestuursplannen. Als het klaar is zullen jullie het
merken.
Ondertussen blijven we rustig Orion Expres maken
en blijÍ ik rekenen op de regelmatige bijdrage van-
uit de lijnen.

Wiebe van der Sluis

Van de voorzitter
Oktober is sinds jaren de maand van de Algemene
Najaarsvergadering. Het is de maand waarin het
bestuur door middelvan een Íinancieel en een al-
gemeen jaarverslag verantwoording aflegt aan de
leden. Het is ook de maand waarin nieuwe be-
stuursleden worden gekozen lndien dit noodzake-
lijk is. Het is weer oktober, ik roep ieder weer op
om ter vergadering te komen. ln september kon ik
melden dat alles gereed was om de nieuwe com-
petitie te starten, nu kan ik melden dat het bestuur
gereed is om alle leden te ontvangen. Hoewel, in

onze vergaderruimte in Rozengaarde is slechts
plaats voor een honderdtal mensen. Zorg dat je op
tijd bent, anders kun je er misschien niet meer bij.
ln de aÍgelopen jaren varieerde het aantal deelne-
mers aan de ALV nogal: lk herinner me een verga-
dering waar ruim tachtig leden aanwezig waren, ik
weet me er ook één te herinneren met een bezoe-
kersaantal van twintig, de bestuursleden meegere-
kend. Doe mij een plezier en kom kijken of we het
record breken. Overigens staan we er heelwat be-
ter voor dan een jaar geleden.
Door een zorgvuldig financieel beleid en dankzij
de inzet van velen op allerlei Íronten is de pen-
ningmeester er in geslaagd evenwicht te vinden
tussen de inkomsten en de uitgaven. We zijn er
niet op achteruit gegaan. Tijdens de vergadering
kan ieder de Íinanciële stukken inzien. Ze bevatten
een bewijs dat het weer goed/beter gaat met
Orion. Daarnaast kan ik op de vergadering ook
enkele nieuwe kaderleden binnen de herenlijn
welkom heten; nog meer positieve geluiden dus.
Omtrent het voorzitterschap kan ik op dit moment
nog niet open zijn, maar er zijn contacten met ie-
mand over het voorzitterschap.
Op dit moment (vrijdag 1B oktober 21 ,40 uur) heb
ik hoop dat we, evenals vorig jaar, op het laatste
moment een kandidaat gevonden hebben waar
tegen bestuur en vereniging van harte "ja" kunnen
zeggen.
Dit ís mijn laatste stukje voor "van de Voorzitter".
Soms schreeÍ ik lange stukken, menigmaal klonk

Orion Expres kopii inleverdata voor het seir,oen)96 . )97

nummer 't 2 3 4 5 6 7 8

kopij binnen V \v 23t11 28t12 01t02 0B/03 19/04 31/05

verschijningsdatum A ó\ 07t12 't1l01 15t02 22/03 03/05 14t06

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier of Íloppy)worden ingeleverd bij Wiebe van der Sluis,
van der Grijnstraat 10, Doetinchem. Doe het welop tijd.
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er somberheid door in wat ik zo positief mogelijk
trachtte te brengen. Mijn laatste stuk als voorzitter
is vrij kort, maar ik hoop dat ieder er de positieve
strekking wil uithalen. Het gaat goed, Orion komt
er weer bovenop. lk zou haast blijven om deze
ontwikkeling mee te maken. lk doe het niet, ten-
minste niet als voorzitter, maar wel als speler.
Bedankt voor het feit dat je deze column steeds

las en er zelfs op reageerde, bedankt voor de po-
sitieve kritiek die ik van velen in ontvangst mocht
nemen, mijn verontschuldigingen voor de momen-
ten dat ik iemand op de tenen trapte.
Tot ziens in de vergaderzaal en daarna nog vele
malen in de hal.

Jan Haring

Agenda
Oktober
30 Algemene Ledenvergadering, 20.00 uur in

Rozengaarde

November
2 Openclub-kampioenschappen

Laatste week Sinterklaas gaat op pad.

Fluud Hofland weet er meer van
30 Sint Nicolaastoernooi mini's

December
eerste week Sinterklaas is nog steeds
onderweg

19 BVT-beginnerstoernooi
27 Eindejaarstoernooi voor alle Orion Teams
28 Jeugd Uitwisseling met VoCaSa

Januari
2 BVT-gevorderden toernooi
3 Jeugdclinic

Nieuwjaarsborrel, met vooraÍ vriendschap-
pelijke wedstrijden van Heren 1 en Dames 1

28 Jeugd Uitwisseling met VoCaSa

Februari
B HalveJinale Openclub

Maart
29 Finale Openclub

Oproep:
Willen de diverse bestuurs- en commissieleden er
voor zorgen dat alle activiteiten van enig Orion be-
lang aan de redaktie worden gemeld voor opname
in deze agenda?!

Team in nood
Het heren-rekreantenteam, wat op maandagavond
van negen tot halÍ elf in de sportzaal van het Riet-
veld Lyceum (beter bekend als de GSGD) traint,
heeft te weinig spelers. Op papier lijkt het nog wel
wat. Maar als gevolg van onregelmatige of drukke
werkzaamheden en blessures is in werkelijkheid
het aantal aanwezige spelers vaak aan de te lage
kant. De groep bestaat uit:Wilco Bongers, Jan
Evertse, Gerben Hoekstra, Arend Hordijk (gebies-
seerd), Theo Hugen, Joop Moorman, Henk Rein-
ders, Dik Rijpstra (gebl.), Eric Schumaker, Wiebe
van der Sluis, Henk Staring en Cor Vredegoor.
Sinds kort maakt ook Wim Boonekamp deel uit
van de groep. Zij allen willen graag blijven volley-
ballen, maar dan moeten er wel genoeg ziin om te
spelen. Wie wil met hen mee trainen en als het no-
dig eens een toernooi spelen? Mocht je belang-
stelling hebben of iemand weten die mee wil doen
(een beetje volleybalervaring is gewenst) neem
dan even kontakt op met een van de spelers of
kom op een van de maandagavonden naar de

sportzaal aan de Kruisbergseweg.

Hr. Mr. lV. Kuiperr kandidaat-voorzitter Orion
Het is gelukt om een kandidaat voorzitter te vinden. Op de valreep, voor sommige leden na de vergadering,

kan het bestuur iemand voorstellen die bereid Orion is als voorzitter te gaan leiden.
Hr. Mr. W. Kuiper, direkteur sector ruimtelijke ontwikkeling en milieu bij de regio Achterhoek was reeds be-

trokken bij Orion in de commissie welke onderzocht heeft welke mogelijkheden er waren voor een eigen hal.

De heer Kuiper is tevens lid van het CDA en heeÍt als zodanig zitting in de gemeenteraad van Doetinchem.

Verdere gegevens omtrent dhr. Kuiper op de ledenvergadering en, indien gekozen, in een volgende Orion

Expres.
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Open Club Kampioenschappen 2 november 1996
Evenals vorig jaar doen weer 3 meisjesteams mee aan de open clubkampioenschappen. Het team van He-

nry Geerdink speelt in de C-klasse, leeftijd 12-14 jaar, en komt uit in Hoog-Keppel. De meeste van deze
meisjes zijn nog geen 12 jaar en gaan duidelijk meedoen om ervaring op te doen. Het B-team wordt getraind
door Wim Holders, heeft vorig jaar in de eindronde gespeeld in de C-klasse, en is dus ook nog erg jong. Dit

team speelt in Deventer enzal worden gecoached door Bob Wentink. Beide begeleiders verwachten in ieder
geval dat ze deze voorronden zullen overleven en de tussenronde in Íebruari halen. Het door Theo Boek-
horst gecoachte A-team heeÍt in potentie zeer veel kwaliteit en bestaat vooral uit speelsters van dames 1 en
2 aangevuld met dames 4 speelsters. Dit team werd vorig jaar Nederlands kampioen in de B-jeugd en zal
ook nu een poging doen om een kroon op het werk te zetten. Ook zij spelen in Deventer. lndien u wilt kijken
en aanmoedigen zullen de coaches u graag inÍormatie geven over tijd en plaats. ln ieder geval alle 3 teams
veel succes gewenst.

Sint Nicolaas bezoek
Uit Spanje hebben wijweer het bericht gekregen
dat Sint Nicolaas en zijn Pieten weer naar Doetin-
chem komen. Uit zijn notities kwam duidelijk naar
voren, dat hij zeet gtaag bij ORION-leden op be-
zoek komt.
Zo ook hoopt hij dit jaar weer vele huisbezoeken aÍ
te leggen en vooral bijÍamilies van Orion-leden.
Sint Nicolaas en vooralvele Pieten hebben bijzon-
der goede herinneringen aan de aÍgelegde bezoe-
ken.
De Sinterklaas-commissie wil dan ook graag Sint
helpen met het vastleggen van bezoeken. lndien
dus Opa, Oma, vader of moeder graag de Sint op
bezoek heeÍt, schroom dan niet de commissie te
bellen en Sint wordt voor u vastgelegd.
Gezien de data's hebben wij een ruime periode
beschikbaar.
De commissie is bereikbaar via Ruud Hofland
onder nummer (0314) 33 32 09.

Was iii er ook bii?
Op zaterdag 19 oktober speelden de hoogste
teams van orion voor de tweede keer thuis.
Dat gebeurt in een entourage die een eredivisie-
club waardig is. Orion is op de goede weg terug.
Het volleybal gespeeld door de hoogste team mag
er zijn. De plaatsing van de eerste teams geeÍt
hoop voor de toekomst. De beide tweede teams
hebben een moeilijk begin gekend, maar lijken
zich nu langzaam maar zeker terug te vechten.
Het volleybal wat door de hoogste teams wordt ge-

speld is de moeite van het aanzien ruimschoots
waard.
Kom de volgende keer ook kijken en moedig Orion
aan in het streven op weg naar hoge plaatsingen.

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

DHZ VERF, PROF. VERF, RAAMDECORATIE,
BEHANG, GORDIJNSTOFFEN, BUITENZONWERING
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lVist ie dat......
Lonnie Holders in Parijs zonder stokbrood in de
metro Ílauw kan vallen
Marlies, Mariska en lrma's nachts geen Franse
wijn lusten omdat ze topvolleybal willen spelen
Eric een lieÍhebber van een 4 "gangen" buÍÍet is
Anouska bij het inslaan de netpaal echt tegen de
vlakte sloeg
Marlies bijADW reizen kan solliciteren als reis-
leidster
Dames 1 een toeristisch rondje Montmatre in 5
minuten heeft gedaan
Italiaanse obers in Parijs op Doetinchemse (blon-
de)vrouwen vallen
Lonnie op deze manier een fles i.p.v een ltaliaan
wist te versieren
het elke keer weer moeilijk is om de tribune op-
stelling te bepalen voor de wedstrijden van de
hoogst team
sommige mensen (waaronder ook spelers/speel-
sters) ook de wedstrijden van de naast spelende
teams willen volgen

anderen daardoor niet gestoord willen worden
het plan om de tribunes tussen de twee wed-
strijdvelden te plaatsen ook geen oplossing is
Jan Haring echt niet als voorzitter blijft zitten
per 1 november er een of geen andere voorzitter
is
Heren 6 nu in de kleding van Coen Poulus de
regio kennis laat maken met Orion-talent
Dames 2 nu in kleding van de nieuwe gulle spon-
sor, uit Winterswijk, het niveau van de derde di-
visie van de landeiijke competitie leert kennen
Heren 1 boven aan staat in de eerste divisie
Dames 1 thuis hun eerste nedelaag nipt hebben
moeten incasseren
Dames 3, vorig jaar nog kampioen, dit jaar veel
meer moeite heeÍt om te winnen
Heren 3 alleen de eerste set van het seizoen
heeft verloren
je eigenlijk ook niet anders mag veruachten van
een verzameling oud eredivisiespelers.

Start met hindernissen voor Jongfens B
Voor 28 september 1996 stond voor jongens B het
begin van een glasrijke volleybal carrière gepland
maar dit begon anders dan we in gedachten had-
den. Volgens het papier wat de coach had gekre-
gen moest er gespeeld worden in Lichtenvoorde
waar de wedstrijd om 11.00 uur gepland stond.
Dus wat doe je dan, je gaat om 9.30 uur weg bij de
sporthal om op tijd aanwezich te zijn voor je war-
ming-up en het invullen van cie papieren en hele-
maal geacclimatiseerd aan de wedstrijd te kunnen
beginnen.
Maar wat gebeurt er in de Hamalandhal te Lichten-
voorde men weet van geen wedstrijd af die om
11.00 uur gepland is. Wel van een wedstrijd om
12.00 uur. Dus dan denk je laten wij dan maar
even wachten, en wachten, en wachten. Er is om
12.30 uur nog geen tegenstander te bekennen dus
wij denken alaan een regelementere 3-0 overwin-
ning. Maar dit gaat mooi niet door want er ver-
schijnt een meneer met een indrukwekkende dip-
lomaten kofÍer die een boel papieren laat zien
waaruit blijkt dat de wedstrijd oÍficieel gewoon om
14.00 uur gepland is. Dus wat doe je dan, wach-
ten, en wachten, en wachten.
Nadat iedereen ongeveer 12 rondjes door het dorp
gemaakt heeft is het dan eindelijk zover dat er een
wedstrijd gespeeld kan worden. Tenminste dat zou
je dan denken, om 14.00 uur zijn er eerst weer
verwarringen over het veld waarop gespeeld mag
worden. Ondertussen is het al ruim twee uur ge-

weest en zijn we al op alle velden aan het inspelen
geweest als dan bekend wordt dat we op het mid-
denveld mogen spelen. Nadat dit veld is aange-
past aan de regels die voor dit niveau gelden kan
de wedstrijd beginnen. Over de wedstrijd zelf kun
je wel een boek volschrijven maar dat laten wij
over aan de meer deskundige volleybal mensen.
Je kunt wel stellen dat het antousjasme om met de
bal bezig te zijn ons aan een grandioze overwin-
ning heeft geholpen.
Het spel dient hier en daar nog wel bij geschaafd
te worden.
Maar door de soms zeer verassende bal behande-
ling was de tegenstander net als wij af en toe zeer
verast. En zo hebben wij dan onze eerste wed-
strijd verdrend gewonnen met 0-3. Voor een ieder
die nog iets wil weten over de stad Lichtenvoorde
kan bij jongens B terecht voor informatie want ze
kennen die stad nu wel op hun duimpje.
Nog even een noot voor de wederhelften van de
meegereisde vaders dit is een waar gebeurd ver-
haal de zalerdag was om en de winkels gesloten
voor ze thuis waren, dus het gras moet maar een
week langer wachten op de maaibeurl en de bood-
schappen moeten maar een andere keer gehaald
worden. Nu gaan we ons maar bezig houden met
de volgende wedstrijd en wie weet wat er dan alle-
maal kan gebeuren.

T.K.
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Bezorgiingf van de Orion Dxpres seizoen 96107
Oproep voor de "buitenleden".
Beste lezers van ons zo voortrefÍelijke clubblad.
leder jaar blijkt een aantal leden het clubblad niet
regelmatig te ontvangen. De reden is nogalsim-
pel: zijwonen buiten Doetinchem. Ach hoor ik

sommigen al zeggen, dan stuur je het toch per
post. Realiseer je dan wel, dat dit op jaarbasis

1 00-den guldens gaat kosten en we hebben het al

niet zo breed. Daarom het verzoek aan trainers,
coaches of speelsters/spelers van een team
waarin "buitenleden" spelen, deze aan mij door te
geven, samen met je eigen naam, zodat ik ervoor
kan zorgen dat er dit seizoen extra Orion Expres-
sen voor hen bijje in de bus gedaan worden.
Natuurlijk kan een buitenlid ook zelÍ contact met
mijopnemen.

De bezorgers
Ook dit jaar zijn er een aantal mutaties in ons be-
zorgersgilde. Lisette Arentsen en Brechtje Wiggers
zijn verhuisd naar een ander deel van de stad, Me-

lissa Modderkolk is gestopt met volleybal, terwijl
Wietske Hoekstra, in verband met studie, club en

stad verlaten heeft. Gelukkig kostte het niet veel
moeite om vervangers voor hen te vinden. Je
merkt dan echter wel dat je soms achter de Íeiten
aanloopt, want een van de door mij gebelde kan-
didaten bleek inmiddels met volleybal gestopt te
zijn. De wijk van Brechtje (1) wordt nu verzorgd
door Liset Jansen, Lisette's deel van wijk 2 wordt
overgenomen door Jeroen Berends, Danielle Mod-

derkolk doet nu ook Melissa's deel van wijk 2 en
Jenne de Boois neemt het deelvan wijk 9 van
Wietske voor haar rekening.
De vier "stoppers" hartelijk dank voor de bereid-
heid om een deel van je vrije tijd te willen beste-
den aan Orion. De nieuwkomers: fijn dat jullie zo

spontaan met ja reageerden op mijn verzoek oÍ je

de bezorging wilde overnemen.

De wijkindeling
Wijk 1 (tot HofstraaVEuropaweg):

Liset Jansen, Holterweg 30
Wijk 2 (tot B. Hosangstr.): Annemayla Jansma,

B. Kehrerstr. 55
(Vm Verzetslaan): Jeroen Berends,
Karel Doormanlaan 11

(Vm V.veldseweg): Daniëlle Modderkolk,
Bizellaan 27

Wijk 3 (Vm v.Hogendorpln): Caren Cnossen,
Zuivelweg 93
(tot Terborgseweg): Willem Hettinga,
W. Dreeslaan 45

Wijk 4 (incl. T.borgseweg): Marieke v.Renssen,
Rekhemseweg 61

Wijk 6 (Íase '1, 3 + Weerdje): Maaike Riethorst,
Wolborgenmate 116
(Íase 2 en 5): Melanie Groeneveld,
Hackfort 4
(Íase 4, 6, 7 + de Hoop):Ab Been,
Plattenburgstraal214

Wijk B/9 (tot Grevengoedln.): Saskia Rosendaal,
Schermhorst 43

Wijk 9 (tot Heuthorststr.): Marieke Velthorst,
Heuthorststr.26
(restant): Jenne de Boois,
Grevengoedlaan 103

Zijzullen ervoor zorgen dat de Orion Expres bin-
nen een week na het uitkomen bij iedereen in de

bus ligt. Geen Orion Expres ontvangen?
lnÍormeer bijje bezorger oÍ bel ondergetekende.

Ab Been

riri§il,r
l{OE NOSM JE LO /íMAND DIE D5 N K ,

DAr Hr i§mn^lD ANDERS t5 ?
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Haldienst le helft seizoen 1996-1997
Donderdag 24 ol4. 20.00 - 23.00 uur Darnes 2
Zaterdag 26 okt. 10.00 - 14.30 uur Dames 3
Donderdag 31 okt. 20.00 - 23.00 uur Dames 1

Donderdag 7 nov. 20"00 - 23.00 uur Heren 6
Zaterdag 9 nov. 09.30 - 14.00 uur Meisjes A

14.00 - 19.00 uur Heren 7
Donderdag 14 nov. 20.00 - 23.00 uur Heren I
Zaterdag 16 nov. 10.00 - 14.30 uur Dames 5

Donderdag 21 nov. 20.00 - 23.00 uur Heren 4
Zaterdag 23 nov. 09.30 - 13.00 uur Heren 2

13.00 - 19.00 uur Heren 3
Donderdag 28 nov. 20.00 - 23.00 uur Dames 6

Zalerdag 7 dec. 10.00 - 14.30 uur Heren 5

Donderdag 12 nov. 20.00 - 23.00 uur Heren 8

Zaledag 14 nov. 09.30 - 13.00 uur Dantes 2

14.00 - 19.00 uur Dames 7

Donderdag 19 dec. 20.00 - 23.00 uur
Zaterdag 21 dec. 10.00 - 13.00 uur Heren 'l

De aanvoerder van elk team wordt verzocht, voor
dat de haldienst moet worden gedraaid, contact op

te nemen met Ruud HoÍland (tel: 33 32 09).
Dan weet je of en wanneer je de wedstrijdÍormulie-
ren kunt komen halen en wat er precies moet wor-
den gedaan. ln de meeste gevallen komt Ruud
zelf ook wel naar de hal, maar je weet het nooit,
Werken jullie mee voor en vlot en probleemloos
verloop van de wedstrijden? Alvast bedankt, na-
mens de teams die op de betreffende tijden moe-
ten spelen.

Valse start bij haldienst
ln de aanloop van dit seizoen is de uit'roering van
de haldienst niet zo geweldig gelopen. Daar zijn
verschillende oorzaken voor aan te wijzen, maar
het meest vervelende is als tearns zonder meer
niet komen opdraven oÍ onaangekondigd vroeg
vertrekken. Dit is niet erg sportief en zeker niet
bevorderlijk voor de goede verstandhoudingen
binnen de vereniging. Spelen en laten spelen zijn
nauw met elkaar verbonden, dus als je zelÍ zotge-
loos wilt spelen zotg q dan ook voor dat een an-

der dat kan. Voer de haldiensttaken naar behoren
uit en zodat ook Ruud er lol in houdt.

TAKEN HALDIENST
- Op de aangegeven tijden wedstrijdÍormulieren

aÍhalen bij het wedstrijdsekretariaat (bij Ruud
Hofland dus)

- Een halÍ uur voor aanvang van de wedstrijden
aanwezig zijn in de hal. Dat is nodig om de vel-
den op te zetten en de scheidsrechters te ont-
vangen.

- Verantwoordelijk voor de ballen. ln elk van de

twee ballenwagens behoren 20 ballen aanwezig
te zijn. Controleer dit voor aanvang en na aÍloop
van de dienst!l Ais er ballen worden vermist zoek
dan ook in de kleedkamers, toestelhokken, op de
tribunes en achter de schermen. (Elke vermiste
bal kost al gauw f 75,-, f 100,-).
Vermissing van ballen moet worden gemeld bij

Ruud.

- Kijk oÍ de scheidrechters aanwezig zijn. Als een
scheidsrechter niet komt opdagen, zorg dan voor
een vervanger. lndien nodig scheidsrechters bel-
len. De lijst van scheidsrechters vindt men in de
wedstrijdmap.

- Konsumptiebonnen uitreiken aan de scheids-
rechters en tellers (-sters) van heren 3 en dames
e

- Velden tijdig opbouwen en na aÍloop weer
opruimen.

- Cp de zaterdagen waarop Dames 1 enioÍ Heren
1 thuis spelen moeten ook reclame borden wor-
den geplaatst, De ochtend ploeg zelze neer en
de middag ploeg ruimt ze op.

- Tellen bij de wedstri.iden (behalve bij Dames 1, 2
en 3 en Heren 1 , 2 en 3. Hier wordt het Íeitelijke
tellen door speciaal genstrueerde telsters ge-
daan. Maar bij de wedstrijden van Dames 1 en
Heren 1 moet de haldienst zorgen voor tellers
schuin achter het veld, zodat de toeschouwers
de stand gemakkelijk kunnen bijhouden.

- Zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen.

- Wedstrijdmap met wedstrijdformulieren + sleutels
van de ballenwagens nog de zelÍde dag oÍ avond
inleveren bij het wedstrijdsekretariaat. Zaterdags
moeten de spullen direct na afloop van de wed-
strijden ingeleverd worden i.v.m. doorbellen uit-
slagen om 19.00 uur!

- Verdere taakomschrijvingen zijn te vinden in de



Uitnodiging voor de algemene ledenvergfadering op
woensdag B0 oktober 1996 om 20.00 uur
in Sponteafé Rozengaarde te Doetinchem

Notulen van de algemene ledenvergadering van de v.v. Orion op 29 mei í996

Er waren 27 leden aanwezig.
AÍmelding: 1.

1 . Opening: De voorzitter heet de aanwezigen
hadelijk welkom. Er is sinds de vorige leden -

vergadering veel gebeurd en veel gedaan:
- Wim Boonekamp heeft de secr. werkzaam-

heden geïnventariseerd en kritisch doorge-
licht,

- Jan Peet heeÍt i.s.m. Eric Schmidt de Íinan-
ciën behoorlijk onder controle, resultaten zijn
voor het bestuur al zichtbaar.

- de sponsorcie is o.l.v. Wim hard aan het
werk geweest.

- vacaturecie idem, komt later persoonlijk aan
het woord.

- de T.C. heeft vorm gekregen (uitleg in de
loop van de vergadering).

- op sportief gebied:Íelicitaties aan D5 (gepro-
moveerd), kampioenschap D3, meisjes A, B
en C jeugd naar de openclubkampioen-
schappen.

De voorzitter verklaart de vergadering voor ge-
opend.

2. Notulen vergadering 29-05-1996:
Deze worden puntsgewijs doorgenomen. Er
zijn geen op- oÍ aanmerkingen. De notulen
worden geaccepteerd en vastgesteld.

2a. Mededeling
Punt 7 van de agenda: uitgestelde trekking
kortingskaarten geschiedt vanavond.

3. Overzicht samenstelling bestuur
Marleen en Arend hebben in november hun
onvrede uitgesproken en te kennen gegeven er
in mei deÍinitieÍ een punt achter te zetten.
Arend is 7 jaar lid van het bestuur geweest, zijn
takenpakket bestond o.a. uit het beheer van
het materiaal, het drukwerk, de trainingssche-
ma's. vertegenwoordiging in de TVD, advis.
stem bij voorbereiding Bondsraadsverg. Woer-
de n, trai ner, organisator bedrijÍsvolleybaltoer-
nooi. De laatste twee zaken, die geen onder-
deel van de bestuursÍunctie uitmaken, blijft hij
in ieder geval doen. Marleen was 5 jaar be-
stuursiid. Zij leidde het jeugdbestuur, waarvan
de resultaten duidelijk zichtbaar zijn, beheerde
de kledingshop en denk eens aan de violenac-
tie en alle kerststukken die zij maakte.

De voorzitter bedankt hen hartelijk hiervoor en
overhandigt een boeket bloemen.
Het zittende bestuur bestaat uit Jan Haring -

voorzitter (hij treedt deÍinitief af in november),
Wim Boonekamp - secretaris, Jan Peet - pen-
ningmeester, Wiebe v.d. Sluis, Marijke Menzo.

3a. Vacaturecommissie
Zitting hierin hebben: Petra Snijder, Piet
Schoon en Ko Renssen.
Deze cie. heeÍt de structuur van de vereniging
bekeken en een inventarisatie gemaakt. Zij
constateren dat er zijn veel mensen die zeer
actieÍ zijn maar desondanks zijn er nog veel
open plaatsen. lnhoudelijk is gekeken naar de
efÍectiviteit. E.e.a. is al gerapporteerd en be-
sproken met het bestuur.
Hun voorstel is bijeen gewijzigde organisatie-
structuur:
- dames- en herenlijn op dezelÍde manier laten

functioneren, geen splitsing van jeugd en se-
nioren, dus alle competitie spelende leden
(aparte tak recreanten), herenlijn moet ver-
sterkt worden, korte lijnen naar het bestuur,
geen bestuurslid heren- resp. dameslijn.
Ve rantwoordel ij kheid u itvoering bij de lijnen
neerleggen. Volleybalinhoudelijk puur techni-
sche aangelegenheden. Voor nevenactivitei-
ten betr. sponsoring, acties etc, de verant-
woordelijkheid neerleggen bij een andere cie.

- jeugdcie.
- recr.cie.: dit blijft een belangrijke groep, po-

tentie uitbreiden, proberen iets concreets aan
te bieden.

- scheidsr.cie.
Wat het invullen van de vacatures betreft: er
is een lijst van personen die persoonlijk be-
naderd zijn oÍ zullen worden, enkelen hebben
al toegezegd een taak op zich te zullen ne-
men. Vanuit de vergadering komen verder
geen vragen.

3b. De commissie heeft een nieuwe aanpak
voorgesteld en het bestuur heeÍt hier wel oren
naar. De praktische kant is dat het bestuur
straks maar uit 5 personen bestaat. Probleem
is toch wel: veel taken voor een kleine groep.
Wel blijkt dat de cie. streeÍt naar aÍgemeten
taken, hetgeen overzichtelijk en hanteerbaar
werkt voor nieuw aan te trekken kader.



Functioneren huidige bestuur:Wim B. heeÍt
zich druk bezig gehouden met het opzetten
van de herenlijn. Denk om goede communica-
tie: inÍormatie en rapportage naar het bestuur,
korte lijnen.
Op een vraag van Ko Renssen oÍ er dingen
zijn die direct aandacht verdienen antwoordt
Wim dat het aantrekken van kader t.b.v. de
jeugdcie. een eerste prioriteit heeft. Verder me-
moreert Jan Peet dat Eric Schmidt stopt met
zijn activiteiten. Op den duur zal iemand ge-
zocht moeten worden die de penningmeester
assistentie verleent.

4. Bespreking en stemming begroting vereni-
gingsjaar 1996/1997
Jaarrekening 94/95 is achterwege gelaten. We
denken dat we dit seizoen ongeveer quitte
draaien. Dit houdt in dat de schuld nog over-
eind blijÍt. Er komt nog wel een gesprek met de
gemeente hierover.
Puntsgewijs wordt de voorgestelde begroting
doorgenomen.
Baten: De sponsorgelden zijn fors verhoogd.
Vraag vanuit de vergadering in hoeverre dit be-
drag gedekt is antwoordt Wim Boonekamp:
voor 100%. We zijn niet te optimistisch ge-
weest, de bedragen zijn reëel. Er zijn concrete
toezeggingen gedaan. De penningmeester vult
aan dat hij ervan uitgaat dat de doorgekregen
bedragen correct zijn, hij houdt de zaken voort-
durend in de gaten.
Lastenkant: Kosten nat.spelende teams: is
voor een groot gedeelte reis- en verblijÍkosten
Materiaal: deze hoge kostenpost betreft vooral
de ballen (zoals ieder jaar weer). Begeleiding
is zeer noodzakelijk om de hoogtevan deze
kostenpost in de hand te houden. Leg een
stukje verantwoordelijkheid bij de trainers, adv-
iseert Arend.
Ten aanzien van de budgeten merkt de voor-
zitter op dat de diverse commissies binnen het
hen toegewezen budget zelÍ kunnen bepalen
hoe de uitgaven geschieden. Voorts dient ieder
uitgave eerst gefiatteerd te worden door het
bestuur, alvorens tot honorering wordt overge-
gaan.
Voor het in stemming brengen van de begro-
ting wil Hennie v. Haarlem weten hoe de
schuld met de gemeente verefÍend wordt. Dit
wordt verrekend met de gem.subsidie, aldus
de penningmeester. Als alle cijÍers deÍinitieÍ
bekend zijn zal er na de najaarsvergadering
een gesprek hierover plaatsvinden met de ge-
meente.
Zowel Wiebe als Lou beklemtonen dat de "las-

tenkant" nog eens goed bekeken moet worden.
Er bestaat beslist geen wantrouwen naar het

bestuur, maar Lou dringt aan op zekerheids-
stelling. De penningmeester behoudt zich ze-
ker het recht voor aan de bel te trekken, hijwil
niet verzeild raken in omstandigheden zoals
die zich in het verleden hebben voorgedaan.
De begroting wordt hierna goedgekeurd. Zowel
de penningmeester als ook de sponsorcie.
worden veel succes toegewenst.

5. Beleidsnotitie voor de komende iaren
Naar aanleiding het door Wim Boonekamp ge-
presenteerde, wordt opgemerkt dat er gekozen
is voor prestatiegericht volleybal. De vraag nu
is door wie dit wordt gedragen? De voorzitter
antwoordt dat deze vraag het aÍgelopen jaar al
tweemaal is gesteld, en tweemaal is unaniem
gekozen voor een prestatiegerichte vereniging.
Wij hopen dat dit steeds meer door de hele
vereniging gedragen wordt.
Wat gaat er nu verder gebeuren? We hebben
twee techn.cies, we willen een goede jeugdop-
leiding, goede trainingsÍaciliteiten, we vervullen
een centrumÍunctie, er is een 3-jaarsbegroting
gemaakt. Het bestuur vraagt de vergadering
om haar de ruimte te geven de beleidsnotitie
verder uit te werken.

6a. Technische commissie heren
Bouke H. en Karel M. stoppen met hun activi-
teiten resp. als coach en trainer. Trainer-coach
heren 1 is Fred Welling, 2e trainer is Bas
Bloem, er zijn 3 verplichte trainingsavonden.
Het team bestaat uit B vaste spelers. Heren 2
heeft Gerard Klomps als trainer, doel is hand-
haven in 2e div., er zijn 2 verpl.tr.avoíden, He-
ren 3 bestaat uit een vaste kern van oude spe-
lers. Doel is promoveren. Trainer is P.Raterink.
Er zal een jongensteam worden opgestart. Er
worden 5 instuifavonden georganiseerd voor
jongens tot plusminus 16 jaar.

6b. Technische commissie dames
Deze lijn opereert vanaf september 1992. Men
heeft in die jaren een ding geleerd: erg blij zijn
met kleine stapjes vooruit.
Een tweede belangrijke factor is de motivatie.
We willen hogerop, goede trainingsfaciliteiten,
waarborgen voor doorgroeimogelijkheden van
mini's tot dames 1.

KwalitatieÍ zijn er ook plannen: technische on-
dersteuning door Theo Boekhorst (tevens
klankbord). Streven naar betere communicatie
met o.a.bestuur en herenlijn, inÍormatieÍ naar
ouders.
Plan is om jaarlijks een thema-artikelte schrij-
ven. Kader blijÍt gehandhaaÍd.
De voorzitter vindt de plannen ambitieus en
stemt in met de haalbaarheid ervan.
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6c. Sponsorcommissie
Er ontstaat een discussie over de kortingskaar-
ten: goede actie, tijdstip ongelukkig gekozen,
te snel na de violenactie. Wim deelt mee dat er
een vervolg op deze actie is. De loten zullen
aangeboden worden tijdens het recr.toernooi
op 4 juni, tijdens de open dag op '16 juni op
Stroombroek, en bij het beachvolleybaltoernooi
begin juli op het Simonsplein. Wiebe legt nog-
maals uit waarom deze actie gehouden wordt:
niet alleen geld voor Orion genereren, maar
ook wat kan Orion voor de sponsor betekenen:
stukje opbouwwerk. De P.R. moet goed onder-
houden worden. Nicolien Groeneveld: Orion
organiseert voor 6 en 7 juli een toernooi voor
20 recreatieve teams, '12 heren- en 8 dames-
teams (via een adoptiesysteem verkocht aan
een bedrijf). Misschien een idee voor de ko-
mende jaren in plaats van een mixtoernooi.

Halcommissie
Wiebe: de activiteiten zijn op een laag pitje ge-
zel. Er is een uitgebreide studie gemaakt, de
financiële consequenties zijn op een rijtje ge-
zet. Uit een gesprek met de gemeente is ge-
bleken dat zij niet bereid zijn ons Ílink te onder-
steunen. De commissie is niet ontbonden.
Zijwil een goed beleidsplan van het bestuur.
Vanuit de vergadering wordt naar voren ge-
bracht dat men dit punt graag in de beleidsvisie
opgenomen ziet.

De voorzitter antwoordt dat wanneer de com-
missie verdere mogelijkheden ziet zij hier mee
verder gaat.

Wat verder ter tafel komt
Trekking van de lotnummers op de kodings-
kaarten:
lotnummer 1922 meubelcheque t.w.v. f 250,-
lotnummer 825 televisie
lotnummer 590 fiets
lotnummer 818 reisje Parijs

Rondvraag
Theo Boekhorst wilgraag de O.E. regelmatig
ontvangen (voortaan via Erna B.). Hij geeft ver-
der aan dat hij het dal van Orion meegemaakt
heeÍt en dat op dit moment met gemotiveerde
kaderleden goede resultaten worden behaald.
Hij geeÍt aan dat Orion niet direct de pretentie
moet hebben om door te stromen naar de ere-
divisie. Zijn advies is: Blijf met eigen speelsters
streven om zo hoog mogelijk in de 1e oÍ 2e di-
visie uit te komen. Ko Renssen stelt voor om
leden die hun lidmaatschap opzeggen te bena-
deren voor een donateursschap (blijven dan
wel de O.E. ontvangen). Het idee wordt over-
genomen.

De voorzitter sluit de vergadering met dank
aan de aanwezigen voor hun positieve inbreng
deze avond en heet allen welthuis.

7.

Orion's financiëIe gang van zaken
Gisteren, vrijdag 1B oktober, kreeg ik de cijfers van
het afgelopen seizoen binnen. Heel goed verzorgd
door Eric Schmidt. Tijd om ze grondig door te ne-
men is er nog niet geweest, maar zo op het oog
ziet het er keurig uit. Het resultaat was zoals ik dat
reeds had verwacht. Er komt een (zij het klein) po-

sitieÍ saldo uit. Vergeleken met een jaar geleden
kun je spreken over een groteommekeer.
Toch wil ik, en niemand zal anders venvachten,
waarschuwen voor al te groot optimisme. Er is (en
blijft voorlopig ook) een grote schuld die nog aan
de gemeente terugbetaald moet worden. Het tem-
po waarin dat gebeurt blijft achter bij wat ik had
gehoopt. Toch ben ik blij met de enorme inzet van
een aantal mensen op het gebied van akties en
sponsoring. lk noem daarbij geen namen want het
risico iemand te vergeten is mij te groot.

Fout gedrag
Tot nu toe kun je stellen dat wat ik nu genoemd
heb positief is. Er zijn echter ook ontwikkelingen
die ik minder goed en zelfs helemaal verkeerd

vindt. AÍ en toe steekt toch weer dat "vroegere ge-
drag" de kop op. Daar bedoel ik onder andere mee
dat er nog steeds mensen zijn (coaches, trainers
etc.) die er een eigen beleid op na houden. Dat
beÍeid wijkt af van wat er in het bestuur is bepaald.
BELANGRIJK! lk heb gemerk dat sommigen
binnen onze vereniging, toch nog toezeggingen
doen aan, laat ik het heel breed zeggen, vrijwilli-
gers. Er worden gelden toegezegd die niet oÍ mis-
schien niet geheel gedekt zijn door het clubbudget
oÍ wellicht zelÍs in strijd zijn met de bepalingen van
de belastingdienst. Als dat laatste zo is moet er
be lasti ng/soc. verzekeri n gspremie worden i n ge-
houden en afgedragen. Ook wordt er soms toege-
zegd dat er als beloning geen contributie betaald
hoeft te worden, hetgeen geheel in strijd is met de
aÍspraken binnen het bestuur. leder lid van onze
vereníging betaalt contributie! Hoe kan Ruud HoÍ-
land, als ledenadministrateur, anders controleren
of de te betalen contributie terecht niet binnen-
komt? Daar komt bij dat als dit is toegestaan je
een administratie binnen een administratie moet
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gaan voeren. En dan de discussie die kan gaan

ontstaan bij onze leden over de reden waarom de
een niet hoeft te betalen en de ander wel, want die
doet immers precies hetzelÍde? Dus deze toezeg-
ging is NIET toegestaan. lk heb er geen probleem
mee als iemand een onkostenvergoeding decla-
reert en daarbij verzoekt dat geld naar Ruud HoÍ-
land over te maken. Zo'n interne overboeking is

gemakkelijk gedaan.

Tot slot en ook belangriik
Eric Schmidt heeÍt besloten te stoppen met het bij-
houden van de financiële administratie. Hij heeft
daar zijn redenen voor die ik natuurlijk respecteer.
Hij heeÍt tenslotte wel, voor de vereniging en na-
tuurlijk dan ook voor zichzelf, in heel moeilijke tij-
den gewerkt. Daarvoor zijn wij hem natuurlijk zeer
dankbaar. Het gevolg is echter wel dat ik dat er nu

bij moet gaan doen, en dat past me niet zo goed.

lk steek nu al relatief veel tijd tn Orion en heb een
drukke baan en een gezin.
lk zou dus zeer geholpen zijn als iemand de finan-
ciële administratie op zich zou willen nemen.
lk vind dat, als je tijd in vrijwilligerswerk steekt, dit
redelijk en in verhouding tot de andere taken, niet

tot problemen mag leiden. Gebeurt dat wel, dan
haakt iemand af (waar hij dan het volste recht toe
heeft) en dan blijft de vereniging (in dit geval het
bestuur) met de problemen zitten. Dus als er ie-
mand is die zou willen helpen, dan heel graag!

Oproep van de penningmeester
Graag wil ik ook alle leden oproepen mee te wer-
ken als er Íinanciële akties zijn. Het kan niet zo zijn
dat enkele mensen enorme inspanningen moeten
verrichten om sponsors te krijgen en aktieste voe-
ren. En dat oaarnaast het overgrote deel van onze
leden het maar over zich heen laat gaan. Het is

niet zo (en helaas ervaar ik dat wel een beetje) dai
je kunt zeggen: ik betaal toch!, dus heeft het be-
stuur er maar voor te zorgen dat ik waar voor mijn
geld krijg. !

Orion is geen winkel maar een VERENIGINGI
leders inbreng is daarbij nodigl
lk hoop zeer dat het komende seizoen weer voor-
uitgang te zien zal geven en dat iedereen op haar
oÍ zijn manier een hele sportieve periode zal heb-
ben.

Jan Peet.

Nieuwe shirtsponsor van Heren I
Coach, een sportzaak van sporters voor sporters
Wie sportschoenen, vrijetijdsschoenen of sportkle-
ding zoekt en daarbij deskundig geadviseerd wil
worden door (top)sporters, doet er goed aan eens
binnen te lopen bij Coach Sportshoes & Sports-
waar, de nieuwe shirtsponsor van Heren 1, in de
Boliestraat in Doetinchem.

Van en voor sporters
Coach is een internationale keten van sportzaken.
ln drie jaar tijds breidde de Coach-keten zich in

Nederland uit tot maar lieÍst 37 sportzaken, ver-
spreid over het hele land. Alle zaken zijn klein van
opzet en hebben dezelÍde huisstijl. Maar elk heeft
een eigen assortiment, aÍhankelijk van de sport die
in die bepaalde streek veelvuldig beoefend wordt.
Voor Doetinchem betekende dat sportschoenen,
voetbal-, indoor-, aerobic- en vrijetijdsschoenen
van alle bekende merken als ook exclusieve kle-

ding zoals trainingspakken (o.a. Australian), truien
en jassen voor sport en vrije tijd. Van alles zijn er
maar twee oÍ drie stuks beschikbaar, waardoor
van een massaprodukt geen sprake is. ln alle 33
zaken wordt één Íormule gehanteerd. De eigenaar
moet een bekende sportman/vrouw zijn, dat trekt
klanten. Dus een winkel van sporters voor spor-

ters. "En het werkt ook nog", zegt Patrick Berend-
sen. Hij combineerde zijn sport als handballer bij
de Gazellen met zijn beroep.

Dezelfde golflengte
Zo enthousiast als hij de sport beoeÍent zo enthou-
siast staat hij de klanten te woord. "Omdat je veel
ervaring hebt, kun je de klanten heel goed advise-
ren", zegt Patrick. "Je praat op dezelÍde golflengte
en hetzelfde nivo. Je probeert altijd uit te zoeken
waar, letterlijk en Íiguurlijk, de schoen wringt. Wij
weten welke eisen aan sportschoenen moeten
worden gesteld om een specifieke sport op een
verantwoorde te kunnen beoefenen. Coach is ge-

specialiseerd in schoenen.
Wij volgen daarom constant cursussen om van de
jongste ontwikkelingen op de hoogte te blijven.
Met een gerust hart mogen we zeggen dat we
goed zijn in schoenen. We richten ons daarop en
verkopen derhalve geen bijprodukten dat laten we
aan een ander over".

Binnen 24 uur binnen
ln de schappen aan de wand staan zo'n kleine 500
schoenen te pronken. En is uw merk oÍ maat er
toevallig niet bij, dan is dat geen probleem, in
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principe is alles bij Coach te bestel-
len en binnen 24 uur is het besteide
in huis. "Ja, dat is het voordeel
onderdeelte zi.in van een keten. We
kunnen altijd een beroep doen op
een van de andere 37 Coachzaken.
Met deze service en de kwaliteit van
het produkt willen we ons onder-
scheiden, waarbij het kunnen mee-

denken met de klant c.q. sportmanlvrouw een toegevoegde waarde van Coach is" zo stelt Patrick Berenden.
De ÍilosoÍie dat er altijd (top) sporters aan het roer moeten staan, heeft hij ook doorgetrokken bij de aanstel-
ling van personeel. Zijn medewerkers; Patrick Bouwman (triathlon), Peter Walterbos (hardloper) en Arjan
Steen (handbal/tennis) zijn actieve sporters.

Coach Sportshoes & Sportswear is te vinden op Boliestraat 45 te Doetinchem en is telefonisch te bereiken
onder (031 4) - 34 44 02.

lVaar was iii toen o . . o . o . . .
het Nederlandse volleybalteam Olympisch Kam-
pioen werd? Deze vraag stelde onze voorzitter kort
geleden aan mij en voegde er aan toe, dit dan
maar op schrift te stellen en binnen een week aan
de redactie van de Orion Expres te zenden. De
vraag leek mij enigszins overbodig, want onze
voorzitter wist waar ik toen was; hij was er namelijk
zelf bij. Toch zal ik in dit artikel proberen weer te
geven, hoe ik de tijd rond de Olympische Spelen
heb doorgebracht. Het grootste gedeelte van de
weken, waarin de Olympische Spelen werden ver-
speeld, heb ik met mi.jn vrouw Willeke en onze
dochters lngrid en Astrid doorgebracht in Zweden.
En omdat we tijdens de vakantie TV-kijken nou
niet direct als hoogste prioriteiten hadden, misten
we veel van dit sportieve Íestijn. Wijwisten, dat we
niet de enige Orion-leden waren die Zweden als
vakantiedoel hadden gekozen. Ook Joop en letje
Hess en Jan en Anneke Haring zijn Íervente Scan-
dinavië-gangers en we hadden afgesproken elkaar
ergens in het hoge noorden te ontmoeten. Eerst
zochten we Joop en letje op; zij stonden met hun
caravan "in het wild" aan een Íantastische meer,
en het kostte toch wel enige moeite hen, via moei-
lijk begaanbare "grussvej", dit te vinden. Na diver-
se omzwervingen kwamen we uiteindelijk in Kop-
parberg. Daar hoorden we via de autoteleÍoon dat
Jan en Anneke slechts op 80 km afstand kampeer-
den. Een dag later waren we met z'n achten. Tus-
sen de elandsaÍari's en kanotochten door, hoorden
we wel dat Nederland het nog niet zo slecht deed
daar in Atlanta. En zeker ook het herenvolleybal-
team deed het volgens planning. Er was dan wel
van ltalië verloren, maar dit behoeÍde niet dodelijk
te zijn. En was het ook niet, want uiteindelijk stond
Nederland toch in de Íinale tegen..... ltalië.....! ln-
middels waren we door de eeuwig zingende bos-
sen naar Hedesunda aan de Dalalven gereden,

een zeer brede rivier met stroomversnellingen,
waarop het sommigen moeite kostte niet om te
slaan met de kano. Het was zondag 4 augustus.
's-Avonds werd de volleybalfinale gespeeld en
reeds 's-middags werden de radio's op de goede
golÍlengte afgestemd. De zon was ook hier in He-
desunda al ondergegaan, dus vrij laat op de
avond, toen we naar onze caravans en tent gingen
en de radio aanzetten. De derde set was al een
eind gevorderd toen door storingen de verslagge-
ver nauwelijks nog was te verstaan. ln de beslis-
sende vijfde set viel de lijn zelÍs helemaal weg.
Het zal toch zo zi)n......? Door het ralleypoinlsys-
teem gaat het snel dus wachten op een betere ver-
binding is tijd verspillen. Daarom snel naar de tent
van Jan en Anneke gerend. Want Jan had een
radio met kortegolf en dat is eigenlijk toch wel
nodig. En daar in de voortent bij Jan en Anneke in
Hedesunda (Zweden) was ik toen het Nederlandse
herenteam Olympisch Kampioen werd, nadat we
eerst nog enkele angstige momenten beleeÍden
toen Nederland matchpoint tegen kreeg. Het ge-
krijs en gejuich dat toen opsteeg, moet alle elan-
den en ander groot wild op eerbiedige afstand
hebben gehouden.
Na aÍloop keerden we weer terug naar onze tent of
caravan, waar ieder het Olympisch Kampioen op
zijn eigen wijze vierde. De andere dag liepen we
langs een volleybalveld, waar twee Zweedse
teams enthousiast een wedstrijdje speelden. Een
speler stopte een smash met de voet en er werd
afgeÍloten. Wij vertelden, dat het niet Íout was en
er doorgespeeld had moeten worden. Na enig on-
gelooÍ van Zweedse kant, namen ze onze opmer-
king toch aan. Want "wij" waren dan ook Olym-
pisch Kampioen.

Wil Riemslag.
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I)ames I ging naar Parijs
Dames 1 sloeg dit jaar ter voorbereiding haar trai-
ningsweekend op in Parijs. Tijdens het Pinkster-
toernooi in St. Anthonls werden de eerste kontak-
ten gelegd voor deze trip. Onderstaand een ver-
slag van de opgedane ervaringen door Mariska
Huisman. 20 september 1996, 17.05 uur vertrekt
dames 1 onder leiding van Eric en Theo en chauf-
feuse Marlies naar Parijs. Ojé...., file in..... jawel
Doetinchem. Maar door de perÍecte rijkunst (vooral
in de minigarage van het hotel) komen we vlak
voor middernacht in ons hotel aan. Een perfect en
knus hotelletje, prima geregeld door ADW-reizen
en daarom dank aan Niek en Marleen Groeneveld.
's Ochtends werden we verrast met een heerlijk
ontbijtbufÍet, tezamen met een invasie smakkende
en slurpende mannetjes uit China of Japan. En..
daarna volleyen... nee natuurlijk niet, eerst gaan
we Parijs in. Met Marlies als reisleidster en Theo
als "Bodyguard" op naar de metro. "Let op je tas-
jes" is Theo's lijÍspreuk in de metro, maar het gaat
allemaal goed. We arriveren bij de Eifeltoren, waar
Hester wordt aangevallen door een plastic kop-
meeuw. lk besluit meteen om zo'n kopmeeuw te
kopen en Lonnie gaat nog effe onder de toren lig-
gen voor een fotootje. Het weer is Íantastisch, de
sÍeer te gek en Parijs onwijsl Er worden nog wat
"stressballetjes" gekocht en enorme groepsÍoto's

':r_

.

gemaak. Metro in, metro uit we bekijken de Arc de
Triomph, de Sacre Coeur, vliegensvlug over Mont-
matre en dat alles in amper 3 uur tijd. We moeten
opschieten, want om 14.00 uur begint het toernooi.
Eric en Theo stressen, we zijn te laat. Besloten
wordt om toch met de auto naar Stade de Francais
te gaan. Gelukkig, met 6 meiden in de auto van
Eric, zijn we op tijd bij de sporthal.
We spelen in een mooie hal, stoppen op tijd, want
we willen nog even Parijs bij nacht in. Dat lukt nog
net na een bordje heerlijke spaghetti. Arm in arm
langs de Seine (de sÍeer was weer optimaal) zin-
gend door Parijs om half één met de metro terug
om lekker te gaan slapen in ons hotelletje.
Zondagochtend: er weer vroeg uit om op tijd in de
sporthal te zijn. Rond de middag wordt ons een
uitgebreide heerlijke lunch aangeboden. (vooral
Eric heeft hiervan genoten.) We belanden in de
winnaarspoule en worden uiteindelíjk 3e. Het ver-
slag van het toernooi vindt je elders in deze Orion
Expres. Na de prijsuitreiking en speech door Theo,
vertrokken we om 17.45 uur weer richting Holland
met een beker, speldje, een nieuw tenue en een
ervaring rijker.lk heb heerlijk geslapen en maan-
dag gelijk een 'legging' aangedaan. ledereen be-
danktl i

lvlariska

14

I



Uitstekend resultaat Dames I in Pariis
Hiervoor werden de niet sportieve
ervaringen van Dames 1 vermeld,
maar er werd ook nog gevolleybald.
Het damestoernooi kende 2 poules
van vier teams. Orion was inge-
deeld bij Nanterre (1e divisie), Che-
viily Larue (2e divisie) en Activia
Nederland (1e divisie). Van Chevilly
werd eenvoudig gewonnen 15-3 en
15-12, van Nanterre na een buiten-
gewoon goede en spannende wed-
strijd met 2-1 verloren (9-15, 16-14
en 14-16) en Activia ging de boot in
met 21 (12-15, 15-7 en 15-13).
ln de Íinalepoule werd nipt verloren
van St. Cloud, een formidabelver-
dedigende ploeg, met 2-1 (12-15,
15-7 en 15-13). ln een Nederlands
onderonsje is gestreden om de 3e

In

\
1.

a

plaats tegen Switch uit Milligen (1e divisie ) en gewonnen met 2-0 (15-7 en 16-14). Het resultaat is een pri-

ma opsteker voor het nieuwe seizoen, want tijdens dit toernooi kwamen de mogelijkheden van het team dui-
delijk naar voren.

Harteliik dank aan A.I).W. reizen
Drie dagen voor ons vertrek naar
Parijs, ontving ik bericht uit Parijs,
dat de organisatie er niet in ge-
slaagd was om voor ons
overnachting te regelen. VooraÍ
was ons verzekerd, dat er voor
een betaalbare prijs een hotel
besproken zou worden, Typisch
een organisatie met de Franse
slag. Daar zat ik dus met een
gigantisch probleem, want hoe
vind je op zo'n korte termijn in de
nabijheid van het centrum van
Parijs een betaalbaar hotel. Onze
hoop was gericht op Niek en
Marleen Groeneveld van ADW-
reizen in Doetinchem, specialis-
ten in Stedenreizen waaronder
Parijs. Het geluk was met ons, en
hoe l!l Voor een betaalbare prijs
vonden we het prachtige ** hotel
Climat aan de rand van het
centrum van Parijs. Geweldig.
Niek en Marleen, jullie hebben
ons fantastisch geholpen.
Hartelijk dank voor de
sponsoring, zodat het verblijf in
Parijs voor het team betaalbaar
was.

Theo Boekhorst.

i3
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Jaarverslagf van de volleybalverenigingf Orion over het
venenisingsiaar 199í - 1996
Na regen komt zonneschijn. Meestal gaat de over-
gang gepaard met wegtrekkende bewolking en
misschien nog af en toe een buitje, maar uiteinde-
lijk gaat het ge_<egde altijd op. De afgelopen jaren

kenmerkten zich door veel somberheid en soms
penibele toestanden op bestuurlijk niveau, in het
begin van het seizoen 1995-1996 leek de toe-
stand zelÍs hopeloos, maar het onderstaande jaar-

verslag laat zien dat ook voor Orion de zon weer
op doorbreken staat.

Het bestuur
ln de maand september 1995 heerste er een cri-
sissÍeer binnen het bestuur. Veel plaatsen waren
niet bezet, de secretaris, Erna Boomsma, moest
om gezondheidsredenen stoppen met haar werk-
zaamheden, een penningmeester was er nog

steeds niet en door het gebrek aan medewerking
dreigden de overige bestuursleden op te stappen.
Vlak voor de Algemene Ledenvergadering van 31

oktober '1995 kwamen we in contact met Jan Peet
en Wim Boonekamp en zij verklaarden zich bereid
om de functies van respectievelijk penningmeester

en secretaris op zich te nemen. Met een volledig
DB konden we verder. ln de loop van het jaar

bleek dat Arend Hordijk en Marleen Groeneveld
zich toch niet konden vinden in de graad van me-

dewerking die vanuit de vereniging naar het be-

stuur kwam en in het voorjaar traden zij aÍ als be-

stuurslid. Gelukkig zette Arend wel een belangrijk
deelvan de werkzaamheden die hijverrichtte op
dezelÍde voet voort. Bovendien nam hij de leiding
in de jeugdcommissie op zich. Enerzijds moeten

we erkennen dat het jaar werd aÍgesloten met een

beperkt aantal bestuursleden, te weten Jan Ha-
ring, voorzitter, Wim Boonekamp als secretaris,
Erna Boomsma als 2de secretaris, Jan Peet, pen-
ningmeester, Marijke Menzo voor de recreantenlijn
en Wiebe van der Sluis als pr.-functionaris. Ander-
zijds bleek dat dit kleine bestuur, niet alle functies
zijn bezet, goed in staat was de vereniging weer
op het goede spoor te krijgen. Zowel de jeugdlijn
als de dames- en herenlijn draaiden ondanks het
gemis aan bestuursleden. De ingestelde vacature-
commissie bood het bestuur een nieuw structuur-
plan aan, maar was helaas niet in staat, ondanks
veel inspanning, nieuwe bestuursleden te vinden.
Naast het bestuur waren velen actief binnen de
vereniging. Op allerlei gebied stonden leden klaar
om taken uit te voeren. Naast de acties die door
Erna, Ruud en Marleen gecoördineerd werden om

de kaspositie te verbeteren, waren er anderen die
binnen de T.C.'s werkten aan niveauverbetering
van de spelende leden.

Ledental
Het ledenaantal bleeÍ in het seizoen 1995-1996
vrijwel gelijk: We startten mel444leden en aan

het eind van het jaar hadden we er 439. Ruud
Hofland leidde de ledenadministratie op voortreÍ-
Íelijke wijze; soms vanuit Frankrijk, vaker vanuit
Duitsland, maar meestal vanuit zijn eigen huis.

Verslag van de jeugdcommissie
ln het afgelopen seizoen deed het bestuur van de
jeugdcommissie opnieuw haar werk zoals we ge-
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wend zijn. Men organiseerde de trainingen, leidde
toernooien en begeleidde alles wat er nodig is om
een goed competitieverloop te waarborgen.
Als bijzonder evenement noemen we graag de
uitwisselingsdag met VoCaSa uit Nijmegen. Op
alle niveaus en in een gezellige sÍeer ontmoetten
teams elkaar in Doetinchem en na aÍloop werden
de afspraken voor het volgend jaar alweer ge-
maakt. Hulde aan hen die deze organisatie op zich
namen en nemen.
Het volleybal voor de mini's bloeit bij Orion. Aan
het eind van het seizoen bestond de groep uit zes-
tig leden, waarvan er negenentwintig doorgingen
naar de aspiranten. ln teamverband namen velen
van hen deel aan toernooien op regionaal en lan-
delijk niveau.
VijÍ jeugdteams namen deel aan de open clubkam-
pioenschappen en drie daarvan drongen door tot
de eindronden. Hiervan werd het team meisjes B

zelÍs kampioen van Nederland. Later in het jaar
deed jongens B nog mee aan het gesloten club-
kampioenschap. We mogen zeggen dat er aan de
opleiding van jeugdige spelers en speelsters bij
Orion weinig mankeert.
Naast volleybal biedt Orion de jeugdleden nog an-
der vertier: Het jaar werd afgesloten met een bij-
zonder geslaagde zeskamp waaraan velen deel-
namen. Hulde aan de organisatoren, t.w. Karen
Bulten, Björn Jansen, Sander Smidstra en Anoes-
ka Hordijk. ln het kader van sportpromotie voor
ieerlingen van hert basisonderwijs organiseerde
Orion in samenwerking met Huevo een scholen-
toernooi en sportkennismakingsdagen voor de ba-
sisscholen.

De herenlijn
Omdat er gedurende dit verenigingsjaar geen ver-
tegenwoordiger voor de heren in het bestuur aan-
wezig, moesten de toch alzwaar belaste bestuurs-
leden voor deze tak van de vereniging heel wat
organisatorisch werk verrichten. ln de loop van het
jaar kreeg echter de TC-heren steeds meer vorm
en nam het werk van de bestuursleden evenredig
af. Op de speelvelden ging alles gelukkig goed.
Helaas waren er geen promoties te vieren, maar
van degraCatie was ook nergens sprake. Wel is
het jammer dat er het aÍgelopen )aar zo weinig
jeugd doorstroomde naar de seniorenteams. Juist
in de herenlijn kunnen we zien dat het volleybal
vergrijst. De nationaal spelende teams, onze
trots, lieten zien dat ze op de goede weg zijn en
handhaafden zich vrij eenvoudig in hun klassen.
Gezien de geringe middelen die de vereniging be-
schikbaar kan stellen, is dit een keurige prestatie.

De dameslijn
Het verhaal is wat eentonig: Ook hier is aan het
eind van het seizoen geen voorzitter meer. Geluk-

kig is er een groep enthousiaste mensen die alles
regelt op het gebied van damesvolleybal in de ver-
eniging. Dat lukt hen zeer goed. ln tegenstelling tot
de herenlijn waar de gemiddelde leeftijd per jaar
oploopt, zien we bij de dames veeljeugd, zeker in
de hoogste teams. Juist hier is te zien wat een
goede jeugdopleiding te weeg kan brengen. De
doorstroming is prima en wanneer we niet jaarlijks
sterspeelsters zouden verliezen door het opnemen
van een studie elders, zouden we geheel op eigen
(jeugd)kracht de sprong naar hogere divisies ge-
makkelijk kunnen maken.
Een bewijs van deze kracht was te zien in de dis-
trictspromotieklasse, waar het zeer geroutineerde
dames 3 pas na heftige onderlinge strijd met het
zeer jonge dames 2 het kampioenschap kon bin-
nenhalen. Ook dames 5 wist uiteindelijk promotie
te bereiken en wel naar de l ste klasse.
Voortgaande progressie. Zo mogen we het kort
samenvatten. De TC. heeft eer van haar werk en
de trainers, die zich vaak voor weinig geld maxi-
maal inzetten, verdienen een pluim.

De recreanten
De recreantenlijn bestond dit jaar uit 2 damesgroe-
pen, 3 herengroepen en 2 mixgroepen. Bij een van
de damesgroepen is een competitieteam geko-
men, zodat we weer vol zaten.
Met de herengroepen van de maandag en dins-
dagavond spelen we in de recreantencompetitie in
de poules A Vm D.en met cie damesgroepen van
de dinsdag spelen we in de recreantencompetitie
in de poules A en B. De maandaggroepen spelen
C en G. De damesgroep van de dinsdag was kam-
pioen in Terborg en deed ook dit jaar weer mee
aan de districtskampioenschappen. Vorig jaar wa-
ren ze zesde, dit jaar werd de tweede plaats be-
reikt.
De mixgroep van de maandagavond doet ook mee
met de recreantencompetitie en is geëindigd in
poule K. De woensdagmorgengroep (mixgroep) is
ook goed bezet, maar doet niet mee met de re-
creantencompetitie.
Ook de herengroep van de vrijdagavond draait
nog steeds goed. Dit jaar hebben we een onder-
ling toernooi gehad waaraan alle groepen van de
recreanten en een paar andere teams meededen.
Op deze avond kregen de dames die tweede wa-
ren geworden in het district een bloemetje aange-
boden. Al met al mag de groeiende groep recrean-
ten binnen de vereniging terugzien op een goed
verenigingsjaar

Het bed r ijf svo I I ey bal toe rn oa i
Deze tak van de vereniging verdient een aparte
plaats binnen het jaarverslag. Nog steeds groeit
het aantal deelnemende teams en juist hier zien
vye dat volleybal leeÍt onder de mensen. De com-
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missie organiseerde drie toernooien, in september,
december en in mei. Daarbij werd veelal gespeeld
in twee categorieën. Het totaal aantal deelnemers
lag in de buurt van zeshonderd. Mede dankzij de
plezierige medewerking van een groot aantal
Orion-scheidsrechters kunnen de toernooien jaar-
lijks plaatsvinden. Op deze manier maakt de ver-
eniging positieve reclame voor de volleybalsport.
Dat is ook heel belangrijk. Dat Vredestein en We-
deo daarbij nogal eens kampioen worden, zegt bo-
vendien iets over de kwaliteit van de Orionspelers
binnen deze bedrijfsteams. Het mag duidelijk zijn
dat de vereniging aan de commissie die steeds
weer in staat is de bedrijfstoernooien te organise-
ren, veel dank is verschuldigd.

Beachvolleybal
Nadat vorig jaar reeds een aarzelend begin werd
gemaakt met beach- (oÍ beter gezegd zand-) vol-
leybal, kwam deze nieuwe tak van volleybal dit
jaar echt van de grond. erion heeÍt nu een eigen
commissie die reeds twee toernooien organiseer-
de. Bovendien ligt er aan het Stroombroek-strand
te Braamt een speelveld dat de vereniging in be-
heer heeft. Zowel het stadstoernooi als het evene-
ment in Braamt was geslaagd. Voor veel volley-
ballers is zandvolleybal een attractieve uitdaging
waarmee de techniek en de conditie ook geduren-
de de zomermaanden op peil kunnen worden ge-
houden. Bovendien kunnen toernooien ook voor
de penningmeester interessant zijn. Ook hier blijkt
dat Orion niet stilstaat, maar voortdurend inspeelt
op nieuwe ontwikkelingen.

PR en publiciteit
Orion heeÍt het afgesloten verenigingsjaar ver-
schillende keren in de publiciteit gestaan. Vaak in
zeer positieve zin. De prestaties van de verschil-
lende jeugd en seniorenteams gaven daar gcede
aanleiding toe. Orion is met Heren t het hoogst
spelende team in de regio en trekt daardoor gere-
geld de aandacht van de lokale en regionale pers.
Ook de prestaties van de dames gaan niet aan de
aandacht van de media voorbij. De aandacht voor
de bestuurlijke en Íinanciële problemen van de
vereniging heeft de nodige aandacht gekregen, en
heeft bijgedragen aan een bredere belangstelling
en ondersteuning van de club. Helaas laat zich dat
nog niet in sponsorgelden uitdrukken. Dat zal ho-
pelijk komen nu er door middel van de kortings-
bonnenaktie "10 voor 12" meer aandacht besteed
wordt aan "wat Orion kan doen voor de sponsors".
Het Orion clubblad 'Orion Expres' is weer acht
keer verschenen en geeft vrijwel maandelijks tij-
dens het speelseizoen inÍormatieover mensen,
teams, clubzaken e.d. en bewijst daarmee een be-
langrijk communicatiemedium binnen de vereni-
ging te zijn.

Eigen hal
De Halcommissie heeÍt van de gemeente te horen
gekregen dat het voorgestelde plannen te hoog
gegrepen zijn en dat op die grond geen medewer-
king van de gemeente te verwachten is.

Omdat er voorshands nog geen andere opties lig-
gen en Orion toch haar eisen blijÍt stellen, wordt
weinig vooruitgang geboekt.
Eerst moet er een doortimmerd beleidsplan komen
en dan kan de commissie verder. Het wachten is
daarop en inmiddels blijÍt de commissie waakzaam
passief .

Luncftroom

Caííe Cfticco
Í{et aíres ztoor

een k"opje krírte mtt ge6oN

of een uitgeíreiíe [uncfi,.

Afieuutstaí 6t
7001AC Doetincfiim

Íe[efoon (0314)36 50 62
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Dames 1

05 - 10 Orion - Saturnus
12 - 10 Nijmegen '73 - Orion
19 - 10 Orion - WC 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
1'l - 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 - Jeans Centre/ER
15 - 03 VC Heerlen - Orion
22 - 03 Orion - VoCaSa
05 - 04 Sparta - Orion
12 - 04 Orion - Nuvoc
19 - 04 Orion - Chip MarkeWCG
26 - 04 Saturnus - Orion

Doetinchem
Nijmegen
Doetinchem
Gennep
Doetinchem
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

Wedstriidschema Heren I en 2 en l)ames I en 2 1996 . 1997

Heren 1

05 - 10 Orion - EAVV
12 - 10 Cito - Orion
19 - 10 Orion - Schovocomca
26 - 10 VCE/PSV - Orion
09 - 11 Orion - Sliedrecht sport
16 - 11 Rijnmond - Orion
23 - 11 Orion - Facopa VC
07 - 12 VVC - Orion
14 - 12 Orion - Delta
11 - 0'l GeeversAy'Cl - Orion
18 - 01 ChipMarkeVVCG - Orion
25 - 01 Orion - Cito
01 - 02 Schovocomca - Orion
22 - 02 Orion - VCE/PSV
01 - 03 Sliedrecht sport - Orion
08 - 03 Orion - Rijnmond
15 - 03 Facopa VC - Orion
22 - 03 Orion - VVC
05 - 04 Delta - Orion
12 - 04 Orion - GeeversA/Cl
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 - 11 Orion - Facopa/VO
07 - 12 Henzo/Oikos - Orion
14 - 12 Orion - SomasiActivia
11 - 01 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 - 03 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
Doetinchem
Vught
Doetinchem
Landgraaf
Geldrop
Doetinchem
Cap. a/d lJssel
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
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