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Deze eerste uitgave van Orion

Expres is een beetje later dan

vooraf de bedoeling was, maar

gebrek aan kopij en vooral veel te

late binnenkomst van de Bonds

informatie betreffende de comPe-

titie waren daarvan de oorzaak.

Bovendien lieten overmatige

drukke werkzaamheden van de

redakteur en de beslommeringen

rondom de invoeging van de

nieuwe hooÍdsponsor zaken een

vroegere verschijning niet toe.

En nog zijn we niet geheel klaar

met de voorbereidingen voor het

nieuwe seizoen. Deze Orion

Expres ziet er iets anders uit dan

we gewend zijn. We zijn al een

tijdje bezig om de vormgeving

van ons clubblad te herzien, en

zagen daar met de komst van een

hoofdsponsor voor de vereniging

een goede gelegenheid toe.

Klaar zijn we nog niet helemaal,

beschouw deze uitgave daarom

maar als een nooduitgave. De vol-

gende zal er iets anders, maar wel

veel mooier uitgaan zien. We had-

den zo graag in deze eerste uit-

gave alle belangrijke zaken rond

de nieuwe hoofdsponsor vermeld,

maar dat lukte niet. Er moest nog

zoveel gebeuren, vooral wat de

kleding van de teams en het pro-

motiebeleid betreft, dat we maar

besloten hebben dit mega project

even naar een latere datum te

verschuiven. We kunnen dan

inmiddels de meest belangriike

mededelingen over de aanloop

naar de competitie reeds in deze

uitgave kwijt. ln de nieuwe opzet

gaan we er van uit dat elke liin

binnen de vereniging een eigen

pagina krijgt en er elke keer voor

zorgt dat deze pagina ook daad-

werkelijk wordt gevuld. We willen

steeds de belangrijk bestuursaan-

gelegenheden van de lijnen via

Orion Erxpres naar de leden com-

municeren en we willen een

goede berichtgeving over te ver-

wachten en gehouden evenemen-

ten (toernooien en wedstrijden)

vermeld zien. U kunt niet van de

redaktie veruvachten dat die alles

weet en alles zelf doet. Elk bericht

en nieuws beging met het door-

geven van die informatie, en daar

hebben we de hulp van iedereen

bij nodig. We rekenen daarom dit

seizoen weer op een ieders mede-

werking.

\Mebe van der Sluis

Nadat iedereen zo mogelijk heeft

genoten van een fiine vakantie

pakken we in dit nummer de (vol-

leybal)draad weer op. Er wordt

weer volop getraind voor het

komende seizoen om de nieuwe

naam van onze vereniging uit te

dragen. Ook zijn er door vertrek

en komst van nieuwe leden diver-

se wijzigingen aangebracht in de

teams. Enkele leden zijn van

RES
mening dat bij de teamindelingen

soms onjuiste beslissingen zijn

gevallen en soms wordt dan het

lidmaatschap helaas beëindigd.

Voor zover het bestuur hieraan

iets kan doen in meer algemene

zin zullen we dit zeker niet nala-

ten. Aan de andere kant hebben

de team-managers hier uiteraard

een belangrijke verantwoordeliik-

heid, waarbij ik ervan uit ga dat

sprake is van "fair play" over en

weer. Door de komst van de nieu-

we sponsor Nefit is de vereniging

BTW-plichtig geworden.

Voor zover nodig zullen de team-

managers en de trainers worden

geínformeerd over de gevolgen

hiervan voor het indienen van

declaraties e.d. Dit betekent wel

dat de penningmeester periodiek

over gegevens moet beschikken

i.v.m. de BTW-administratie.

Over de hierbij te hanteren

werkwijze zullen de teams-

managers afzonderlijk worden

geinformeerd. Het bestuur in de

nieuwe bredere samenstelling

heeft al een paar keer vergaderd

en er bestaat veel enthousiasme

om actief voor de vereniging aan

de slag te gaan. Zo wordt
gewerkt aan een nieuwe lay-out

voor deze Nefit-Orion expres en

zo wordt nagedacht over een

betere presentatie van de vereni-

ging in Rozengaarde. KoÉom

werk genoeg de komende maan-

den. lk wens iedereen veel spel-

plezier en succes in de verschillen-

de competities.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper.

ORION EX
Van de redaktietafel

Woord

van de

voorzitter
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Op donderdag 2 full

werden alle stemgerechtlgde

leden van Orlon blleengeroe-

pen voor een bultengewone

Algemene Ledenvergaderlng.

Deze vergadering was nodig in

verband met een ingrijpende

wijziging in de statuten van de

vereniging. Het ging hier om een

wijziging in de naam van de

vereniging.

Door onverwachte omstandig-

heden kon de vergadering niet

worden voorgezeten door Koos

Kuiper, hiiwerd in die plaats ver-

vangen door penningmeester Jan

Peet. Deze opende om 20.00 uur

de vergadering en liet weten dat

een aantal leden, waaronder

sekretaris \Mm Boone-kamp

wegen vakantie verh inderd

waren. Enkele leden hadden

andere leden aangewezen om

namens hen een stem uit te

brengen inzake de voorgestelde

naamswijziging. Daar om 20.00

uur niet het gewenste aantal

leden aanwezig waren werd de

vergadering direct na de opening

gesloten om, zoals reeds geagen-

deerd onmiddellijk om 21.00 uur

met een nieuwe vergadering te

kunnen beginnen. Deze vergade-

ring werd bijgewoond door 25

leden dle allen hun steun gaven

aan de wiiziging van de vereni-

gingsnaam in een naam die

gecombineerd zal worden met de

naam van de nieuwe sponsor.

Daar de naam van de sponsor

nog niet openbaar gemaakt kan

worden krijgt het bestuur de vol-

macht om deze naamsverbintenis

inhoud te geven.

Doordat de Algemene Ledenver-

gadering van Orion haar goed-

keuring heeft verleend aan een

naamswijziging, gevolg van een

sponsor verbintenis, heet de

vereniging met ingang van het

n ieuwe volleybalseizoen

Nefit Orion.

Nefit is een Deventers bedrijf wat

zich heeft gespecialiseerd in ver-

wa rmingsapparatuur. Het bedrijf

heft een drielarig contract met de

vereniging aangegaan en zal en

bela ngrijls financiële bijdrage

verlenen aan de herenlijn zodat

deze weer de sprong naar de ere-

divisie kan gaan maken.

nng
Het businessplan van de Herenlijn

sprak de sponsor zodanig aan dat

ze er hun medewerking aan wil

geven, onder voorwaarde van een

naamsverbintenis en de nodige

promotie.

Niet alle geld gaat naar Heren 1,

ook Heren 2, de dameslijn en de

jeugd kan van deze sponsor steun

verwachten. ln de volgende Orion

Expres zal uitvoeriger aandacht

aan de sponsor en de sponsering

worden besteed.

ffiiiï::
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Simonsplein was dit jaar door alle

bouwaktiviteiten beperkt maar

zodra die zijn beëindigd, en het

plein heeft weer zijn ruime oPzet-

terug dan kan het beachvollebal-

toemooi nog groter worden.

§ Door de sponsoring van veel

bedriiven in en rond de binnen-

stad, en vooral die van Claus

Sport, lntersport Veldhorst en

Coach krijgt het toernooi steeds

§ meer allure. Doordat de aanlig-

gende horeca ondernemingen oP

Het vierde Beachvolleybaltoer-

nooi, gehouden in het weekend

van 4,5 en 6 juli is opnieuw een

geweldig succes geworden.

Op drie grote zandbakken lieten

veel leden van Orion en van

omliggende verenigingen zien dat

volleybal ook buiten een zeer aan-

trekkelijke sport kan zijn. Het

sfeervolle gebeuren is voor verde-

re groei vatbar. De ruimte oP het

een prettige wijze op het toernooi

inspeelden kreeg het geheel een

uiterst gezellige sfeer.

De basis is gelegd voor een goede

traditie en voor verder uitbouw

tot een gerenommeerd gebeuren.

Donkere wolken die voórbii trokken

en soms een paar druppels lieten vallen

mochten de pret niet drukken.

Als ie aan de kant zit kriig ie soms

de kriebels, en zou ie zo het veld in wil-
len rennen.

De parasol gaÍ bii tiid en wiile
bescherming tegen de zon en soms
tegen een paar spatjes

De inspanning was soms aan de

gezichten aÍ te lezen. Lisette maakt het
allemaal niets uit, ze stak er gewoon de
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Het nleuwe volleybal-

selzoen ls begonnen en de

eerste tralnlngen zlfn achter

de rug. Op zaterdagavond 26

september hebben de top-

teams van NEFIT ORION het

selzoen geopend met een

demonstratlewedstrlf d van

Heren I tegen de gerenom-

meerde eredlvlslonlst PZ -

Dynamo ult Apeldoorn.

Het werd een stijlvol gebeuren.

De gasten werden een gezellige

ontvangst voorbereid bij de

ingang van de hal. Daar waren

een aantal zitjes klaargezet en

konden de gasten een koPje kof-

fie drinken voordat ze naar de

teampresentatie en wedstriid kon-

den gaan kijken.

Heren 1 presenteerde zich in een

geel/blauwe outfit geschonken

door de nieuwe sPonsor Nefit.

De wedstrijd liet zien dat de

heren in de breedte aan kmcht

heeft gewonnen, maar dat het

nog niet in staat is de toPPer uit

de nationale eredivisie echt moei-

lijk te maken. Met 3-0 gingen de

mannen van Pim Raterink ten

onder, maar de set standen

15-1 O, 15-7 en 16-14 geven wel

aan dat het geen walk-over is

geworden. Er werd van weers-

zijden goed volleybal getoond en

dat doet voor wat Nefit Orion

betreft veel goeds verwachten

voor het komende seizoen.

De heren beginnen de competitie

op zaterdag 3 oktober met hun

eerste thuiswedstrijd om 19.00

uur tegen Zaanstad,

Voorafgaande spelen de Dames 1

om ,l6.30 
uur tegen Rijnmond en

3 oktober I9.00 uur

16.30 uur

I4.00 uur

17.00 uur

17.00 uur

17.00 uur

I9.00 uur

I6.30 uur

I4.00 uur

17.00 uur

15.30 uur

17.00 uur

10 oktober

l7 oktober

24 oktober

31 oktober
4 november
24 november
1 detember
8 december

26 lanuarl
2 februarl
9 februarl

3O maart
6 april

'13 aprll

om 14.00 ur spelen Dames 2

tegen AT-Sign/HHC. Twee weken

later spelen de teams weer thuis

en kan al een eerste indruk wor-

den gekregen van de sterkte van

de team in hun klasse"

De topteams van NEFIT ORION

rekenen op jullie steun en hoPen

dat alle leden van NeÍit Orion dit

seizoen getuige mogen zijn van

veel volleybal plezier voor spelers

en toeschouwers.

Hl - Zaanstad

D1 - Rilmond

D2 - AT-Sign/HHC

Havoc - Hl
Flamoingo's'56 - D1

Halley - D2

H] - Dito

D1 - Keuken Kampioen/VCS

D2 - Summa Peelpush

BouwLiin/Kangeroe - H1

lnter Rijswiik - D'l

Saturnus/N Bouwmans - D2

Open Club Voorronden
Algemene Nafaars Vergaderlng
Heren rekreanten toernool Terborg
Dames (Dl en 3) rekreanten toernool Terborg
Dames (D2 en 4) rekreanten toernool Terborg
Heren rekreanten toernool Terborg
Dames (Dl en 3) rekreanten toernool Terborg
Heren rekreanten toernool Terborg
Dames (Dl en 3) rekreanten toernool Terborg
Dames (D2 en 4) rekreanten toernool Terborg
Dames (D2 en 4) rekreanten toernool Terborg

Stiilvolle

AGENDA
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Het begon allemaal medio januari

1998. Margot Hei,iink, onze aan-

voerster en een redelijk biidehan-

te dame, komt tijdens een diner

in contact met Elo Dhaene en zijn

collega. Al pratende over koetjes

en kalfjes, komt het gesprek op

volleybal en alle leuke kanten van

deze sport. Margot ik zei het al,

redelilk bijdehand, gooit een bal-

letje op over (team)sponsoring.

Om nou een héél lang verhaal

héél kort te maken: thermic line

design heeft daar wel oren naar

en besluit onze nieuwe sponsor te

wordenl Wij, dames 3, vinden dat

r:dË

fantastisch en om onze dank te

kunnen uiten, besluiten wij om af

te reizen naar Dilsen in Belgié.

Daar staat de fabriek van onze

sponsor en daar vindt de Produk-
tie van werkelijk zeer fraaie design

radiotoren plaats. Een datum voor

deze wederzi.idse kennismaking in

"snel" gemaakt.

De auto's rljden op nlets
Vrijdag 26 juni Varkensweide, de

reis gaat beginnen. We vertrekken

met 9 vrouwen en I man, we

gaan echt niet op reis zonder

Hans, in 2 auto's. Vraag me niet

waar deze auto's op rijden, maar

ze kosten de bestuursters niet!!!

Dus de reiskosten kunnen we

alvast in onze zak houden. \Me

weet waar het nog van Pas komt!

We rijden eerst richting Zeddam

om Merel op te halen, zii woont

namelijk "buiten", en nemen dan

via Beek de snelweg richting

Nijmegen, Venlo, Maastricht.

Halverwege deze lange reis volgt

uiteraard een sanitaire stop en

een verzorging voor de inwendi-

ge mens. Margot heeft zich goed

laten uitleggen waar de fabriek

staat en loodst ons zeer vakkun-

dig, via allerlei Belgische "wereld-

steden" naar Dilsen. We zijn er te

vroeg, wat nu? We besluiten toch

ons toch te melden bij de receP-

tie. Men is hier allervriendelijksq

Mijnheer Dhaene is er nog niet,

maar wij mogen alvast mee naar

de vergaderruimte waar een zeer

royale lunch voor ons klaar staat.

Dit gaswriie onwangst blijkt al

snel tekenend te zijn voor het

bedrijf, voor onze sponsor ther-

mic line design en voor ons con-

tactpersoon Elo Dhaene. De rond-

leiding door de fabriek is erg

indrukwekkend, het is een enorm

groot complex (9 voetbalvelden),

er staan zeer moderne machines

en er werken ontzettend veel

mensen. Voor iedereen heeft Elo

een vriendelijk woordje klaar en

onze vragen beantwoord hii zeer

geduldig. le voelt het aan alle

kanten, men is hier zeer trots oP

zijn produkt!!! Het officiële

gedeelte is voorbij en Elo nodigt

ons uit om in de plaatseliike taver-

ne nog wat gaan drinken. Na een

vrij wilde rit komen we bij de

plaatselijke taverne. De zon breekt

nog even door, dus buiten oP het

terras kan geproost worden oP

een hartverwarmend seizoen'

Daar blijkt dat Ëlo en ziin vrouw

Petra (leuke naam), zij is er onder-

tussen ook bij gekomen, zich erg

goed in ons gezelschap kunnen

vermaken. Diegene die ons team

een beetle kennen, weten dat wij

erg goed functioneren als de druk

hoog is, zo ook nu. Het gekweb-

bel en gelach is niet van de lucht

onder de druk van weer een

nieuw fles wijn. Celukkig houden

onze twee chauffeuses hun hoofd

helder, zodat we 's avonds veilig

naar Maastricht af kunnen reizen.

Onze sponsor biedt ons ook nog

een overheerlijke diner aan en tot
ons groot vermaak bliiven hij en

zijn vrouw ook mee-eten.

Een betere kennismaking met ie

nieuwe geldschieter kun je ie niet

voorstellen! Elo, bedankt Termic

line design bedankt!

1.l.1...
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Hans gaat nlet mee wlnkelen

Na een vrij rustige overnachting

in een hotel in Maastricht en een

ontbijt met o.a. Ellen van Lange,

begeven wij ons naar het centrum

van Maastricht. Hans is heel dui-

delijk, hij gaat niet mee winkelen.

Dus op zoek naar een terras waar

we hem met een gerust hart ach-

ter kunnen laten. Wij zijn zuinig

op Hans, het beste is nog niet

goed genoeg voor hem, maar

gelukkig vinden we toch iets wat

de toets der kritiek kan doorstaan.

Om hern een plaats voor de hele

dag te kunnen garanderen, blij-

ven wij ook nog maar even wat

drinken. Daar ontvangt Hans ziin

jaarlijkse cadeau van ons: een fan-

tastische gekleu rde verrekij ke r,

zodat hij ons altijd van verre al

kan zien aankomen (z'n gehoor is

nog goed!). Kan 'ie hem gelijk

gebruiken bij de wedstrijden als

hij de rugnummers van de tegen-

standers niet kan lezen!!!

Er wordt wat afgelopen en gewin-

keld in Maastricht. Hans krijgt

regelmatig bezoek en past op alle

tassen, tasjes en plastic tassen"

Hij vindt het best hiivermaakt

zich met z'n verrekijker. De dag

wordt afgesloten met een "stu-

denten" diner op het Vriithof en

met een zeer goed gevoel kijken

we terug op deze twee dagen.

Wat het komende seizoen betreft:

we hopen weer net zo hartver-

warmend en vrij uit te kunnen

spelen als het afgelopen seizoen,

met hopelijk wat minder bles-

sures en wat meer supporters,

zodat een ieder de mooie tenues

kan zien die onze sponsor ther-

mic line design ons schenkt, kort-

om ..... een team met een fantas-

tische uitstralingll!

Op5,6en7funlwas

het dan elndelijk zovevt

heren 6 glng op toernool

naar Duinrell.

Ons team ging met twee groepen

op reis naar Duinrell, de eerste

groep had vrij van school en gin-

gen al 's morgens weg, de twee-

de groep ging 's avonds op weg

onder leiding van Sander

Smidstra. Bij aankomst bleek dat

de eerste groep de tent al had

opgezet, het bier al koud had

gezet en de mooie vrouwen onze

tent al hadden laten zien. De eer-

ste avond gingen we naar een

discotheek toe en daar bleven we

tot 03.30 uur, het werd dus niet

zo laat omdat we de volgende

dag moesten volleyballen. De vol-

gende dag was het zaterdag en

dat was de beroemde volleybal-

dag, we werden wakker door de

regen maar vielen meteen weer in

slaap, toen we wakker werden

+

bleek dat we de bus hadden

gernist en natuurlijk ook de wed-

strilden hadden maar geen nood

want door het slechte weer wer-

den de wedstriiden afgelast (o.k.

coach). Toen laat in de middag

de zon even ging schijnen en de

,t ..,§'

s§...#
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Namens dames 3: Margot Heiiink,

Marian Bloem, lna Cerrits, Diria La Cro,
Loekie de long, Hans Oolbekkink,

lacqueline Raterink, Margot Rouvroye,
Merel van Winen en Petra Sniider.

Duinrell met Heren 6



buurman langs was geweest om

te klagen over de herrie 's nachts

begonnen we toch wel zin te krij-

gen om een potje te ballen, de

beroemde coach en zijn knechtje

(Sander en iörgen) besloten ons

toen maar in te schriiven voor de

zondag. Om 18.30 uur gingen

we uit eten bij de pizzeria, een lol

dat we hadden want iedereen

behalve Jörgen kreeg een warme,

Jörgen vroeg een nieuwe en kreeg

toen een verbrande pizza, toen

was de maat vol voor Orion en

kregen we met medewerking van

onze horeca van onze horeca spe-

cialist de drankjes vergoed

(bedankt!). Om 23.00 uur gingen

we naar de feesttent en toen gin-

gen de casanova's van heren 6

aan het werk en het resultaat was

uitstekend. Na een kort nachtje

slapen kwam de beruchte zon-

dag, we behalve Rick want die

was ziek) speelden 5 wedstriiden

om de 1 le tot de 'l 5e plek, het

was een modderige boel en na

toch 3 keer gewonnen en 2 keer

gelijk te hebben gespeeld werden

we toch nog 1 1e. Aan het eind

van de middag gingen we met de

trein naar huis waar we weer

heerlijk ons droge bedje instaP-

ten. ledereen van heren 6

bedankt voor de leuke dagen.

Croetjes van heren 6.

oooWist u dat



Met de start van het

nleuwe volleybalselzoen zlln

foke Emaus en Belt van Staat

de nleuwe contactpersonen

voor de mlnl's.

Zijvolgden ons (Mieke en Hen-

rine) op en gaan nu de toernooi-

en organiseren, informatie over

wedstrijden verspreiden, de nieu-

we leden opvangen enz. Bij deze

bedanken wij de oude6, trainers,

jeugdleden en de andere leden

van de jeugdcornmissie voor hun

medewerking aan het kunnen

laten spelen van een enthousiaste

groep Orionleden: de mini's.

Tot ziens in de zaal!

Mieke van der Heiden

Henrine Pothoff.

Het is wel even wennen. De minilijn zonder Henrine en Mieke, dat kan

toch eigenlijk niet? lawel, het zal wel moeten. Na vele, vele jaren van

noeste arbeid en inzet hebben beide dames er een punt achter gezet.

Het tandem is afgestapt en anderen mogen het werk nu voortzetten.

De dank aan Henrine en Mieke is groot. Ze hebben veel mini's een

prachtige tijd bezorgd, en er voor gezorgd dat velen een goede volleybal

start konden maken.

Nieuwe contactpersonen

Mieke en

Henrine

bedankt!

Taken haldienst
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Zaterdag 2O f unl was er

een afsluitende spoËdag

voor de feugd van ORION op

de sportaccommodatle van

het ULENHOF COLLEGE..

De jeugd cie. had gerekend op

60 deelnemers. Voor deze 6Q

jeugdleden had Martin Slotboom

namens de ieugd cie. l0 x 6 shirt-

jes ingekocht bii 'CLAUS". Voor

Brazilië, België, ltalië, Nederland,

Z. Afrika, Kameroen, Noorwegen,

Amerika, Duitsland en Spanje. Elk

land had een eigen kleur. Behalve

Nederland, want oranje was uit-

verkocht. Hoe zou dat nou kun-

nen?? Tot schrik van de organisa-

tie, maar tot volle tevredenheid

van het jeugdbestuur waren er

ruim 75 jeugdleden aanwezig!!

Bravo. Na een korte speluitleg

begonnen de 10 "wereldteams"

aan 10 sport/spel onderdelen.

Zo moest er o.a. op het sportveld

gevolleybald worden staand op

een karretje en voortgetrokken

door de rest van het team. Ook

was er een volleybal-estafette,

waar het team moest proberen

om al spelend een zo groot
mogelijke afstand af te leggen

binnen een bepaalde tijd. Doel-

schieten en ook tsoukballen waren

spannende onderdelen, waar

enorm hard gewerkt werd voor

een goede score. Frisbeen en rug-

byvoetbal waren voor velen een

technisch zwaar onderdeel. Binnen

kon de jeugd klimmen op 5 klim-

routes tot 6 meter hoogte onder

deskundige leiding van een groot

aantal leerlingen van het Ulenhof

college, daarnaast konden ze

leren balanceren op een heuse

circusbal en tot slot mochten de

waaghalzen nog in een saltostoel

voor- en achterover duikelen.

Op het echte volleybalveld moest-

en de teams een volleybalwed-

strijd spelen tegen 2 speelsters

van dames 1 en later tegen 2 spe-

lers van heren 1. Deze wedstrij-

den vonden de jeugdleden erg

leuk om te doen, sommigen

dachten nog een kans te maken

om met 6,7 ia soms wel eens 8

tegen 2 te spelen. De toppers of

(tobbers) moesten soms tot het

uiterste gaan om niet al te opval-

lend er een "echte" wedstrijd van

te maken. De teams werden zeer

professioneel begeleid door hun

bondscoaches, die het echte werk

niet schuwden om af en toe fana-

tiek mee te spelen. Er was ook

nog een eiergooi en -vangwed-

strijd , waar iedereen met groot

enthousiasme aan begon. De

grootste afstand waar 2 leden

met een heel ei mee konden

gooien was 35 meter!! De ideale

weersomstandigheden ( 30 gra-

den )!! konden niemand ervan

weerhouden om sportief en

gezellig mee te doen. Uiteindelijk

bleek bij de prijsuitreiking dat

Nederland gewpnnen had en

daarom een ijsiè kreeg als hoofd-

prijs. Met de belofte en onder-

steund met een applaus van de

jeugd voor zichzelÍ werd aÍscheid

genomen en de aÍspraak gemaakt

om volgend jaar met nog (!!)

meer jeugd (en wat meer belang-

stelling van de ouders) er weer

een te gekke sportieve dag van te

maken als afsluiting van een

ORION seizoen.

Een deelneemster aan het
woord
Zaterdag ochtend 20 juni moeten

we om 10.00 in de gymzaal zijn .

En begon meneer Keizer te vertel-

len wat de bedoeling was. We

werden in 10 groepen verdeeld

en iedereen moest naar een land

rennen. leder land had een kleur.

lk was geel dus Brazilië.

De kleuren en de landen waren:

. geellBrazilië; rood/België; licht-

blauw/ltalië; paars/Nederland;

zv't artl Z. Af rika; g roen/ Ka me roe n;

grijs/Noorwegen; crème/Amerika;

wit/Duitsland; donker blauw/

Spanje

leder land kreeg ook deze kleur

shirt en die mocht je houden,

voor velen was dat een pyjama.

De organisatie verwachtte hoog-

stens 60 kinderen en hadden dus

ook 60 shirts maar er kwamen

meer dan 75 kinderen. Het team

meisjes B'l kregen nog geen shirts

maar die komen nog. Toen begon-

nen de spelletjes: er waren 4 acti-

viteiten binnen en 8 buiten.

Binnen waren muur klimmen, sal-

tostoeltje , ballopen en in de

andere zaal volleyballen tegen 2

mensen van heren 1 of dames l.
Buiten waren steltlopen doelschie-

ten, tjoekballen en nog andere

activiteiten. ledereen had veel

plezier gehad en aan het eind van

de middag de grote finale:



:iiiilï{iËUöi:ilE



1e dlvlsle A Heren

1. lmpact Sneek-Sneek

2. Nefit/Orion-Doetinchem

3. Cito-Zeist

4. Bosadv./Vrevok-Nieuwegein

5. Martinus-Amstelveen

6. Hevo-Heino

7. Deloitte&Touche/

Donitas-Croningen

8. Bouwlijn/Kangeroe-Hardenberg

9. Dinto-Warmenhuizen

1 0. Havoc-Haaksbergen

1 l. Zaanstad-Zaandam

12. SSS-Barneveld

1e divlsle B Dames
1. Data Ceneral-VCN -Zevenhuizen

2. Nefit/Orion-Doetinchem

3. Martinus 2-Amstelveen

4. Somas/Activa-Sint Antonis

5. Longa'59-Lichtenvoorde

6. Switch'87-Millingen a/d Rijn

7. Abcoude-Abcoude

8. lnter Rijswilk-Rijswijk

9. Keuken Kampioen/Berkel

VCS-Enschot

10. Flamingo's'56 -Cennep

1 1. Rijnmond-Schiedam

12. WC2-Vught

2e divisle D Dames

1. Ceevers/VCL-Landgraaf

2. Nefit/Orion 2-Doetinchem

3. Cemini-Elst

4. VoCaSa-Nijmegen

5. Sparta-Zelhem

6. Switch'87 2-Millingen a/d Riin

7. Nuvoc-Veldhoven

8. Saturnus/N Bouwmans-Uden

9. Summa Peelpush-Meijel

10. Halley-Wehl

11. AT-Sign/HHC-Horn

1 2. Europtimum/VCH-Heerlen

3e dlvlsle Heren
1, Set Up '65 2-Ootmarsum

2, Nefit/Orion 2-Doetinchem

3. Vios/Eefde-Eefde

4. Reflex 
.l 
/Duiven-Duiven

5. SNS/MTSH-Hengelo

6. Avia/Apollo 8 1-Born

7. Vrivo 1-Vriezenveen

8. Harambee 1-Enschede

9. Wevoc 1 -Westervoort

10. Rivo-Rijssen

1.l. Bovo 2-Aalten

12. Herman Sans/Flasch l -

Nijverdal

Promotleklasse B Dames

1. Side Out 1-Zutphen

2. Skopein/Wivoc i -Winterswijk

3. Labyellov 1-Zevenaar

4. Mos Beltrum l-Beltrum

5. Longa 3 *-Lichtenvoorde

6. Nefit/Orion 3-Doetinchem

7 . Favorita 'l -Dinxperlo

8. Mos Eefde 1-Eefde

9. Halley 2-Wehl

1 0. Longa 4-Lichtenvoorde

1 l. Access/BVC 1 -Barchem

I 2. Smash 1 -'s-Heerenberg

'le klasse D Dames

1. Nefit/Orion 4-Doetinchem

2. Pajodos l-Pannerden

3. Focus 1-Hoog-Keppel

4. Blok 1-Cendringen

5. Wilskracht I *-Kilder

6. Victoria 2-Didam

7. Favorita 2-Dinxperlo

8. W.l.K. 1-Steenderen

9. Halley 3-Wehl

1 0. Wevoc 2-Westervoort

1 
'1. T.H.O.P. 1-Zieuwent

'12. Mctoria I -Didam

1e klasse D Heren

1. Nefit/Orion 4-Doetinchem

2. Labyellov Z-Zevenaar

3. Labyellov 1-Zevenaar

4. Reflex 2-Duiven

5. Wevoc 3-Westervoort

6. Phantoms 1 *-Doesburg

7. Favorita 1 -Dinxperlo

8. Vollverijs 1-Terborg

9. Halley 1-Wehl
'l 0. Longa 3-Lichtenvoorde

I1. Bovo 3-Aalten

12. Huevo 1-Doetinchem

2e klasse G Dames

1. Nefit/Orion S-Doetinchem

2. D.E.S. 1-Angerlo

3. Labyellov 3 *-Zevenaar

4. Reflex 1-Duiven

5. Wevoc 3 ï-Westervoort

6. Volga 1-Caanderen

7. Favorita 3-Dinxperlo

8. Focus 2-Hoog-Keppel

9. Halley 4 *-Wehl

10. actief 1 -Westervoort

I 1. Bovo 2-Aalten

1 2. Smash 2-'s-Heerenberg

2e klasse H Dames
1. Br:aderie/Dynamo 4-Neede

2. Skopein/Wvoc 3-\Mnterswijk

3. Labyellov 2-Zevenaar

4. Reflex 2-Duiven

5. Longa S-Lichtenvoorde

6. Nefit/Orion 6-Doetinchem

7. Favorita 4-Dinxperlo

8. Vollverijs'l-Terborg

9. Halley S-Wehl

10. Peeske 1-Beek

1 l. Bovo 1-Aalten

1 2. \Mllems/Cemini 1 -Borculo

Competitie



3e klasse N Dames

1 . Volga 2-Caanderen

2. Nefit/Orion 7-Doetinchem

3. Labyellov 4-Zevenaar

4. ReÍlex 3-Duiven

5. Longa6-Lichtenvoorde

6. Mevo 'l -Meddo

/. Urol l-Lroenlo
8. W.l.K.4-Steenderen

9. Revoc 2-Rekken

10. Rivo 2-Rietmolen

1 l. T.O.H.P. 2-Zieuwent

1 2. Smash 4-'s-Heerenberg

3e klasse M Heren

1. Baderle/Dynamo 6 "-Neede

2. Nefitiorion 7 '-Doetinchem
3. Tornax I -Ruu rlo

4. SenOl*-Sinderen
5. Mevo 2-Meddo

6. WillemsiCemini 5 *-Borculo

7. Crol 4-Croenlo

8. D.l.O. 1 *-Celselaar

9. Rivo 2 *-Rietmolen

1 0. Lon ga-Lichtenvoorde

1 l. Willems/Cemini 4-Borculo

12. Boemerang 3 *-Eibergen

2e klasse F Heren

1. Baderie/Dynamo 3-Neede

2. Skopein/Wivoc 2-Winterswijk

3. Marvo 1-Marienvelde

4. Loil '1 -Loil

5. Blok l -Cendrlngen

6. Neflt/Orion 5-Doetinchem

7.

8. Labyellov 4-Zevenaar

9. Actief 1 -Westervoort
'10. D.V.O. 3-Hengelo (Cld)

I I. Boemerang 1-Eibergen
'l 2. Smash 2-'s-Heerenberg

2e klasse G Heren

1. NefitiOrion 6-Doetinchem

2. Rohda 1-Lobith

3. K.S.H. 1*-Harreveld

4. Halley 2-Wehl

5. Wilskracht'l*-Kilder

6. Phantoms 2 *-Doesburg

7. Pajodos 1-Pannerden

8. Vollverijs 2 *-Terborg

9. BIok 2 *-Cendringen

I 0. Wevoc 4-Westervoort
.lt.
'l 2. Access/BVC 4 *'-Barchem

3e klasse O Heren

1. Volga S-Caanderen

2. Skopein/Wivoc 4-!Vinterswijk

3. Revcc 1 -Rekken

4. Loil 2-Loil

5. Wlskracht 2-Kilder

6. Victoria 3-Didam

7. Crol 2-Croenlo

8. Vollverijs 5-Terborg

9. Pajodos 2-Pannerden

10. Volga 3-Caanderen

1 
'1. Nefit/Orion 8-Doetinchem

.l2. 
Huevo 3-Doetinchem

4e klasse K Dames

1. Nefit/Orion 8-Doetinchem

2. Rohda 2-Lobith

3. Labyellov 6 Zevenaar

4. V.Y.V. 2-lJzevoorde

5. Huevo 5-Doetinchem

6. D.V.O. 6-Hengelo (Cld)

7. Favorita 5-Dinxperlo

8. V.C.V. S-Varsseveld

9. Halley 8-Wehl

1 0. Longa 7-Lichtenvoorde
.l l. Victoria 5-Didam
.l 2. Huevo 4-Doetinchem

.a\-
BHJ \!'TGCERS

Assurantiën BV & Makelaardij Onroerend Goed

PASSTRMT 11,
7OO1 GA DOETINCHEM

TEL. (0314)332292
FAX (0314) 36 4il 67

MOLENKAMPSPARK 2,
7607 LE ALMELO

TEL. (0546) 82 1s 15
FAX (0s46) 827543

AAN- EN VERKOOP

ONROEREND GOED I

TAXATIES
HYPOTHEKEN

ASSURANflËN
PENSIOENEN

FINANCIERINGEN
BANCAIRE ZAKEN
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Actief '81
De Adelaan
A.S.V.
Awnti
Blok'71
Boemerang
Bovo
Brcvolk
AccesíBVC
Dash
D.E.S.
D.I.O.
D.V.O.
Baderie/Dynamo
Baderie/Dvnamo
Erix '80
Favorita
Favorita
Fmus
WillemVGemini
Givo'92
SC Gorssel
Grol
SV Halle
liallev
SV Érfsen
Huévo'E5
Huévo '85
Huévo '85
Huévo '85
K.S.H.
K.S.V.
l:bvellov
SV L.oil
lnnga '59
Mawo'76
Mevo
NefiíOrion
Overa
Paiodos
't Peeske
The Phantoms
The Phantoms
Reflex
Revoc
Rivo
ROHDA
s.c.M.
S. en O.
Side Out
Side Out
§mash '§g
Socii
Soana
f.o.s.p.
Tornado
Tornax
v.c.v.
Victoria
Vios-Belmm
Vios-Eefde
Volsa
Vol[veriis
v.u.v.-
Vy'evoc
w.t.K.
Wilslcracht
Skmein/Wivoc
Skoircin/Wivoc
w.s.v.

Westervoort
Megchelen
Velswijk
L,mbem
Crendringen
tslDergen
Aden
Bredevoort
Barchem
Vorden
An-serlo
Crelselaar
Hencelo (Gld)
Neeàe
NeeddOranjel
Liewlde
Dinperio
Breeàenbrek
Hoog-Keppel
Borcuio
Gie$eek
Gorssel
Groenlo
IIalle
ïVehl
Harfsen
Doetiochem
DoerOnawa
Doet.Oosseld
Doet.Rozenga
Harreveld
Vragender
7*venaar
toil
Lichtenvmrde
Mariënvelde
Meddo
Doetinchem
Almen
Pannerden
Beek
Doesburg
Doe$urg.Wilg
Duiven
Rekken
Rietmolen
Tolkemer
Tdnam
Breedeórek
Zuohen
Waimveld
's-Heercnberg
V/ichmond
Zclhem
Zeuwent
I-aren
Ruurlo
Varsseveld
Didam
Belmm
Eefde
Gaanderen
Terborg
Uzevoorde
Wesoenvoon
Steenderen
Wehl
rilíinterswiik
Winters.tíazel
Vfarasrcid

De Pals
De Biel
D'n Draeier
Kedijk -

Usselweide
De Pickerhal
Atadnahal
Ons Huis
't Onderschar
't Jebbi.nk
B. Ruvsschml
De Beirneker
De iGmo
SoilbroeÈhal
dranielaan
Del Àkker
Eurohal
Terborgseweg
Hessenhal
Te RieíScholtenhzl
De haoven
't Trefount
Den EÍshof
Meiserkamp
Kon. Beatrixcentr.
Hoeflo
De Bongerd
Ottawa
Oosseld
Rozengaarde
Het Kempken
De Bult '
[:ntemorsen
fu Zowp-
Hamaiandhal
Mariënvelde
't Kempken
Rorcngaarde
Almeloe
DorDscenmrm
De !(otkstede
Beumerskamp
Wilsenleen
De §pclleward
't Agerioo
De Möl]e
Suq. [fulsshai
Ronïallischml
Terborgseweg
HaDzehel
De Kei
Monderland
De I rnkhorst
De Pol
Sourcv Cener
De BÉnirk
Rikkenhase
v. Paltandthal
De Muizenberg
De Sonders
De Stuw
De Pol
De Paasberg
Pokkcrshuue
De Pais
De Hoose Wessel
Kon. Bdàrixcentr.
De Pelkwiik
De Hazelder
De Kei

Fmmerik 5
Nieuwe Weg
Velsviikwee 50
KoedijÉ 29 -
InrtuSriewes 23
Kerkstrart f8
Bewijding 1

Kruirorcnstraat 1

lgukenlaan I
't Jebbink 13
ps. À{ilEistl:en [Q
Driesseiweg 25
Sarinktano 7
Bleekenwe! 14
Oranielaaa 2
Uevélderweg 120
Eurmagraat 2
Terbörgseweg 6l
MonumenEnweg 30
Haarloseweg 10
BincerdeDscdiik 2
Molenweg 53'
Oude W'wijkseweg 37
Roggesraar 50'VÍilhelminasu:et 

14
Hulstweg 6
De Bongerd 81
Onawastraat
ffi'. [.6yinklaan
Soonlaan I
tjrslasraat Z
Kapelweg 17
I-entemorgen 3
ïVehlseweg 40
Waichercnstraat 1

Waaiderweg 11
Goorweg i
Sportlaan I
forenstraat 4
Civilisstraat 3
Kolksedeweg
Breedesraat
Mlgenlaan
Kasanielaan 7
Zuid Ékkenseweg2l
Het Olland 1

's Gravenwaard
Jac. Thyssestr. 3
Terborcseweq 61
Blenkeis-Koe-nweg 2
Bussenweide I

v263118726

0314-811458
0573-251908
0315ó811E8
05454744m
05434745n
054345tzt4
0573441588
0575-552445
u3LyT3ffi3
0545481491
o575462689
054s-2y27L7
o54s-292613
0544-374ffi
0315{51765
0315-651865
03t+38t476
0545-272271
0313-631 1 10
0575493576
054ÀJ62386
03L+63r63?
03i4{81793
0572-3817M
0314-377180

03t+377r82
031+330991
054+372959
054É-374Tn
03tG525420
03tG226340
054/-3727t2
054+35t674

031+330991
057543t758
a31C3713&
031G531759
031v74&9

031G263298
0s4s43t272
054s-22t505
031G541882
031+651530
0315-651865
0575-516661
0s7s-52t938

O.Detinchemsewes 43 031+6É1ffi
I enkhorstersuaar 35 05754Ln0
V. Goehstaar T2
Zeeenöiik 5
Veí'woldseweg 14
F[rsteoauersr. 1

van Fallaadtsnaat 8
Lupinestraat 11
Avestervles 1

Bargerswe[ 5
Pelsrimstraat 61
't Veld
I-oordijk 12
Emmerik 5
Pr. Bernhardlaan 3 0575452263
Wilhelminastraat 14 0314-681793
Hakkeierkampsu'aat 31 0543-514750
Eurooalaan 250 0543-513933
Bussenweide 1 0575-521938

03t+62267
os4+35?272
0573401886
0573452179
03l.5-241y6
a3rG223727
05,14 481867
0575-540060
03t5-32496:2
0315-324rr2
03t4-342ffi
02G3trnz6



CONTRIBUTIE
I) Tijdstlp betallng:

betalen voor 1 oktober : hele jaar I lehalÍjaar
voor 1 februari : 2e halfjaar

2) Categorleën gekoppeld aan leeftljdslndellng van de bond:
voor het seizoen 1998-1999 houdt dit in:

Senioren geboren voor 1-10-1980 Í260,--
A/B-junioren geboren op of na 1-10-1980 f 20O,--

C/D/E-junioren + mini's geb. op of na I -10-1984 Í 145,--

Contrlbutle
De verschuldigde contributie per lid is exclusief de bondscontributie en wordt aan het begin van het sei

zoen bepaald aan de hand van zijnlhaar geboortedatum en blijft gedurende het gehele seizoen onge-

wiizigd.

Bondscontributle:
De bondscontributie voor het seizoen 1998-1999 bedraagt:

Senioren geboren vóór 01-.l0-.l980 f 60-

A-junioren geboren op of na 01-10-1980 f 43,00

B-junioren geboren op of na 01-10-1982 Í 35,00

C-junioren geboren op of na 01-10-1984 Í 27,00

D/E-junioren geboren op of na 0i-10-1986 Í 26,00

Mini's geboren op of na 01-10-1988 Í 13,50

Recreanten / 1 5.00

Vereniginglid Í 11,00

De bondscontributie moet voor 1 decembervan het lopende seizoen worden betaald en geldtvoor het

hele jaar.

Beëlndlglng lidmaatschap:
Schriftelijk bij de ledenadministratie een maand voor de onder punt 1 genoemde data, anders is contribu-

tie voor het lopende half jaar verschuldigd. Eenmaal betaalde bondscontributie kan bii tussentiids beëin-

digen van het lidmaatschap niet worden teruggevorderd.

Acceptglro:
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro

kaart voor de contributieinning. Per acceptgirokaart wordt Í 1,25 in rekening gebracht in verband met

administmtie- en incassokosten. Bij een aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van / 5,--

per aanmaning.

Ultzonderlngen
Bij blessures c.q. zwangerschap dient normaal contributie betaald te worden, echter: contributie kan wor

den gerestitueerd wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen. Dit geschiedt uitsluitend na

een schriftelijk verzoek daartoe aan en met toestemming van het bestuur, waarna de contributie terugbe -

taald wordt onder aftrek van de bondscontributie en administmtiekosten (verzoek om terugbetaling over -

een reeds afgesloten seizoen is niet meer mogeliik).

Recreanten

Ereleden

f 160,--

gratis

3)

4)

5)

6)

7)

8) lnschrllfgeld:
Senioren

Recreanten

: f 20,--

: J 15,--

9) Betallngen:
VSB bank nr. 93.60.37.318

(Ciro van de VSB bank nr 809604)

A- t/m E-junioren/mini's : / 15,-
1O) Contactpersoon: R. Hofland, EinthovenlaanlT, T0O2 HE Doetinchem, tel: 333209.

Reglement seizoen'98-'99


