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Van de redaktietafel
Van de voorzitter
Resultaten tot nu toe
Taken haldienst/Agenda
Dames 1 in Parijs

Algeme Ledenvergadering
Agenda

f aa rverslag volleybalvereniging Orion

faarverslag Heren 1

faarverslag Dames 1

Wist u dat..
Club van lOO ballen
Open Club kampioenschappen
Adoptieplan van top voor ieugd
Dames rekreanten scoren

Ontwikkeling in rekreatief volleybal
Contributie

NEFIT Orion Expres kopij inleverdata voor het seizoen 199811999
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sl6
1916

Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier of floppy) worden ingeleverd bi

Wiebe van der Sluis, Van der Crijnstraat 10, Doetinchem.

Doe het wel op tijd.

Adres
Volleybalverenlglng Orlon
Postbus 492,7000 AL DOETINCHEM

Samenstelllng bestuur

lnhoud o.a.:

Voorzltter
Koos Kuiper
§ecretarls

0314 - 34 03 39

\Mm Boonekamp 0316 - 24 77 59
Pennlngmeester
lan Peet

Becreantencommlssle
Mariike Menzo 0314 -32 61 84
PR-commlsrle
Wiebe v.d. Sluis 0314 - 33 36 94

Kontaktpersonen
§<heldrre<htercoord lnatle
Mariin Wind 0314 -3269 62
Wedstrlldsecretarlaat/
Ledenadmlnlrtratle
Ruud Hofland 0314 - 33 32 09

Red act le / Elnd red actl e
Wlebc van de §luls

Lay-out en druk
WEDEO drukkerll

BezorgcÍt
wtF r
Liset lansen, Holterweg 30
wlit( 2
Marleen Hesseling, v. Lennepstr. l4
Annelmayla lansma, Burg. Kehrerstr. 55
wlr 3
Sander Hugen, Wllem Dreeslaan 57
Willem Hettinga, Willem Dreeslaan 45
wrF 4
Pamela Negerman, Kastanielaan 28
wrF 6
Maayke Zoethout, Perzikbloesem 21

tfraï617
Ab Been, Phttenburgstraat 214

war,ate
Maarten Rosendaal, Schermhorst 43
wrF e
Marieke \dttrorst tleuthorststr. 28

lenne de Boc*s, Grarengoedlaan 104
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Alle goede plannen ten

spljt, deze uitgave van Orlon

Expres ls ook weer te laat en

nog nlet ln de presentatle

dle we zo graag willen.

Enkele belangrijke leveranciers

van kopij schiinen het de nor-

maalste zaak van de wereld te

vinden om zich niet aan afspraken

omtrent inlevertijden te houden.

Het gevolg is dat we voor de rest

van het seizoen een aanpassing

van de plannen hebben moeten

maken, om daarmee te voorko-

men dat we het ene nummer uit-

komt op het moment dat het vol-

gende er al had moeten zijn.

fammer, dat de dingen zo gaanl

want het is nogal ontmoedigend,

zo aan het begin van het seizoen.

Toch ligt er nu weer een stevige

inhoud voor jullie. Er is veel infor-

matie, en die informatie is het

waard om te lezen. Denk daarbij

maar eens aan de stukken rond

de te houden algemene vergade-

ring die op 9 december wordt
gehouden. Voor de rekreanten

staat er een volledige weergave

van het toernooi reglement in.

lk hoop dat zij die kopij voor

Orion Expres hebben dat vanaf

nu op tijd aanleveren. Zoals al

vaker gemeld, ik reken er op dat

elke lijn uit de vereniging in elke

uitgave minstens een pagina vult.

Liinbestuurders weten wat er

speelt en wat de moeite is om in

Orion Expres te melden, zij zijn

het danook die de levering van

kopij moeten aansturen. Dat kan

het beste door een lid uit hun

midden aan te wijzen die verant-

woordelijk is voor Orion Expres

kopij. Op die wijze is het voor de

redaktie ook makkelijker om een

liin over hun inbreng aan te spre-

ken. Mogen wij op lullie mede-

werking rekenen?

Wiebe von de Sluis

De laatste Algemene

Ledenvergaderlng is er mee

lngestemd dat de contributie

per lid zal worden verhoogd

met een bedrag ter waarde

van 2loten voor de Grote

Clubactie.

Deze loten zijn vervolgens thuis-

gestuurd. Behalve mooie prijzen

voor de bezitter, komt men een

groot deel van de opbrengst van

deze aktie de vereniging ten

goede. Uit een aantal reacties

bleek mij dat een aantal leden

niet gelukkig is met deze gang

RES
van zaken. Toch vraag ik begrip

voor dit door de ledenvergade-

ring genomen besluit. Het blijkt

namelijk steeds moeilijker om

genoeg vrijwilligers te vinden die

de loten aan de man brengen. Ter

voorbereiding op de algemene

ledenvergadering in december

heeft het bestuur gesproken over

de begroting voor het volgende

jaar. Er zijn afspraken gemaakt

over periodieke verantwoordin g

van de uitgaven door de verschil-

lende lijnen, gebaseerd op de

besch ikbaar gestelde budgetten.

lndien budgetten worden over-

schreden is de regel dat dit in een

volgende tijdsperiode moet wor-

den ingelopen. Hoewel na toe-

kenning van budgetten er een

zekere bestedin gsvrijheid bestaat

w,ordt en,an uitgegaan dat het

geld sober en doelmatig wordt
gebruikt. Sponsoring en PR-activi-

teiten bli.jven de aandacht hou-

den. We proberen op dit punt

goede afspraken te maken, zodat

binnen de vereniging duidelijk is

wie zich waar mee bezig houdt.

Een speciaal woord van dank gaat

nog uÍt naar Petra Wellink, die

zich erg heeft ingezet om de

Orion-Expres een face-lift te

geven, waardoor we kunnen spre-

ken van een moderne lay-out,

passend bii de flitsende uitstraling

van onze vereniging. Tenslotte

hoop ik dat de komende leden-

vergadering goed zal worden

bezocht. Verderop staat vermeld

wat daarin zoal aan de orde

komt.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper

ORION EX
Van de redaktietafel

Woord
van de
voor-
z i t t e r



Wle de resultaten van

onze hoogste teams de laat-

ste tijd een beetje bijhoudt

zat het zljn opgevallen dat

Dames t het geweldig doet.

Als nieuweling in de eerste divisie

laten ze zien dat ze op dat niveau

thuis horen. Ze hebben een tijdie
op de hoogste plaats gestaan en

trachten nu een plek bij de eerste

vier te behouden.

Dat doel heeft ook Heren l, maar

ziizijn daar toch nog een eindje

te ver van verwijderd, Het zit Pim

en zijn mannen ook niet mee.

Blessures van twee van de belang-

Een nleuw vereniglngs-

f aar betekent elke keer weer

afscheld nemen van een aan-

ta! bezorgers en het zoeken

van vervangers ln die wljk.

Dat laatste levert doorgaans wei-

nig problemen op, omdat de

meeste (jeugd)leden 1x in de 5-6

weken wel een half tot een heel

uur willen besteden aan hun ver-

eniging en het ook nog leuk virr-

rijkste aanvallers tijdens zeer

crusiale wedstrijden is vervelend

en tegelijk schadelijk voor het

resultaat. Als de geruchten juist

zijn, dan moeten de Heren wel bij

de eerste vier eindigen om een

snelle kans op promotie naar de

eredivisie mogelijk te maken.

Er zijn plannen om tussen de eer-

ste en de eredivisie een nieuwe

divisie te plaatsen, waarin de twee

degradanten uit de eredivisie en

de vier besten uit beide eerste

divisies zullen worden geplaatst.

Zil je er niet bij dan kom je dus in

een lagere klasse zonder te

degraderen. Promotie naar de

eredivies zal dan minstens een

jaar langer gaan duren dan bij

aanvang van het seizoen was

voorzien.

Voor hen in de plaats komen:

Sander Hugen, Pamele Negerman

en Maayke Zoethout.

Welkom bij de bezorgclub die er

voor dit jaar als volgt uit ziet:

\Mjk 1: LISET IANSEN,
Holterweg 30

\Mjk 2: MARLEEN HESSELING,

van Lennepstr. 14

\Mjk2: ANNEMAYLA,ANSMA

Burg. Kehrerstr. 55

\Mjk 3: SANDER HUCEN,

Wllem Dreeslaan 57

\Mjk 3: WILLEM HETTINGA,

\Mllem Dreeslaan 45

\MJK 4: PAMELA NECERMAN,

Kastanjelaan 28

\Mjk 6: MMYKE ZOETHOUï

Pezikbloesem 2l
l//'ik617: AB BEEN,

Plattenburgstraat 214

Wjk 8/9: MMRTEN ROSENDML,

Schermhorst 43

\Mjk 9: MARIEKE VELTHORST,

Heuthorststraat 28

Wtjk 9: JENNE DE Bools,
Grevengoedlaan 104

lk wens jullie dit iaar vele droge

dagen, zodat je lekker op ie fietsje

de O.E. kunt bezorgen.

Het is de bedoeling dat binnen

een week na het uitkomen van de

O.E. deze bij iedereen in de bus

ligt. lk hoor zo af en toe geluiden

dat dat niet altijd gebeurt. Als er

klachten zijn over de bezorging,

geef dat dan aan mij door zodat

ik er iets aan kan doen. Verder alle

bezorgers alvast bedankt voor jul-

lie inzet.

Ab Been (Tel.: 0314-334832).

den doordat ze hun woonomge-

ving (nog) beter leren kennen en

soms kennis maken met andere

leden dan hun teamgenoten.

De meesten bezorgen dan ook

meerdere jaren. Dit jaar zijn

gestopt: Karen Cnossen: Zij gaat

buiten Doetinchem studeren.

Sabine Driessen: Mndt dat ook

anderen een kans moeten krijgen

om in wijk 4 te bezorgen.

Marleen Croeneveld: Stopt

wegens dru kke werkzaamlreden.

Alle drie hartelijk bedankt voor
jullie inzet!

Bezorging ORION EXPRE§

1998/1999



Tal(en
- Op de aangegeven tijden wedstrijdformulieren afhalen bij het wedstrijdsekretariaat (tot de winterstop bij Ruud

Hofland en daarna bijWim Boonekamp)

- Een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn in de hal. Dat is nodig om de velden oP te zetten

en de scheidsrechters te ontvangen.

Verantwoordelijk voor de ballen. ln elk van de twee ballenwagens behoren 20 ballen aanwezig te zijn.

Controleer dit voor aanvang en na afloop van de dienst!! Als er ballen worden vermist zoek dan ook in de

kleedkamers, toestelhokken, op de tribunes en achter de schermen. (Elke vermiste bal kost al gauw / 75 1100,-)

Vermissing van ballen moet worden gemeld bij Ruud of \Mm.

Kijk of de scheidrechters aanwezig ziin. Als een scheidsrechter niet komt opdagen, zorg dan voor een vervanger.

lndien nodig scheidsrechters bellen. De lijst van scheidsrechters vindt men in de rvedstrildmap.

Konsumptiebonnen uitreiken aan de scheidsrechters

Velden tildig opbouwen en na afloop weer opruimen.

Op de zaterdagen waarop Dames 1 en/of Heren I thuis spelen moeten ook reclame borden worden geplaatst

Tellen bil dewedstrijden (behalve bij Dames 1,2en3 en Heren I en 2. Hierwordt hetfeiteliike tellen door

speciaal geínstrueerde telsters gedaan. 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 gemakkeliik kunnen biihouden.

Zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen.

Wedstrijdmap met wedstrijdformulieren + sleutels van de ballenwagens nog de zelfde dag of avond inleveren bij

het wedstrijdsekretariaat. Zaterdags moeten de spullen direct na afloop van de wedstrijden ingeleverd worden

i.v.m. doorbellen uitslagen om 19.00 uur!

Verdere taakomschrijvingen zijn te vinden in de wedstrifdmap

HALDIENST 199811999

19 nov. 20.30 - 23.00 uur Heren 6

21 nov. 09.30 - einde H'l Dames 4

26 nov. 20.30 - 23.00

28 nov. 11.30 - 14.00

3 dec. 20.30

5 dec. 12.30 15.00

23.00

uur Heren 7

uur Dames 6

uur Heren 7

uur Heren 1

uur Dames 3

24 november

1 december

8 december

26 fanuarl

2 februarl

9 februarl

3O maaÉ

ó april

13 aprll

Heren rekreanten toernool Terborg

Dames (Dl en 3) rekreanten toernool

Dames (D2 en 4) rekreanten toernooi

Heren rekreanten toernool Terborg

Dames (Dl en 3) rekreanten toernool

Heren rekreanten toernooi Terborg

Terborg

Terborg

20.30

09.30 - einde HlHeren 4

17 dec. 20.30 - 23.00 uur Heren 8

11.30 - i4.00 uur Dames 6

Terborg

Dames (Dl en 3) rekreanten toernool Terborg

Dames (D2 en 4) rekreanten toernool Terborg

Dames (D2 en 4) rekreanten toernool Terborg14 jan. 20.30 - 23.00 uur Dames 5

1998-1999

HALDIENST

Haldienst

AGENDA



Uit wel lngellchte krln-

gen vernamen wij dat de

Dames 1 selectle van Nefit

Orlon o.l.v. de heren

Boekhorst en Mollevanger

Parfs hebben vereerd met

een bezoek. Onze speclale

roddelverslaggever lOOp

KnOOp veÉelt wat hil

zoal heeft waargenomen.

Het zonnige weekend van I8, 19

en 20 september moesten de

Nefit Orion dames een toernooi

afwerken in de sporthal van de

organiserende vereniging Stade

Francais, nog geen I00 meter van

het voetbalstadion Parc des

Princes van Paris Saint Cermain.

Vlak voor het vertrek naar Pari,is

moesten Nathalie Reulink en

Franca Rijksen afzeggen en

zodoende trad het team ietwat

gehandicapt aan tegen Clamart,

een Frans Ere-divisieteam, het

Frans Nationale leugdteam en

Stade Francais. Tot overmaat van

ramp werd Marjo Giesen in Parijs

overvallen door (heer of dame?)

Criep Virus. Theo (Der Theo voor

intlmi) had vanaÍ dat moment
geen opstellin gsproblemen meer,

maar kon tegelijk ook enkele tac-

tische vondsten niet uitproberen

met zi.in team. Voor en tussen de

wedstrijden door werd Parijs

bezocht. Op diverse toeristische

prachtplekjes werden de speel-

sters en hun twee bodyguards

Theo en Karel gesignaleerd.

Vrijdagavond, vri,jwel direct na

aankomst, zag uw reporter het

illustere groepje aan de voet van

de verlichte Eifeltoren. Na een

Mac Donalds ontbijt dook het uit-

gedunde team, plus de toen

reeds met hoofdpif n rondzwal-

kende Marjo, de Metro in

Richting Sacré Cour, De Tuileriën,

Louvre, De Hallen, Centre de

Pompidou etcetera etcetera.

Alles ln ijltempo, want om half

drie moesten we ons melden in

de sporthal.

Met stleve kuut'n
Redelijk afgemat, met stieve kuut

'n een lage rugpijntjes begonnen

Les Orion-dames aan de wedstrii-

den. Marjo werd direct doorge-

stuurd naar de hotelkamer.

Zou er een dopingcontrole zijn

gehouden dan was Marjo vrijwel

zeker betrapt op het gebruik van

g rote hoeveelheden Amfetamine.

Een drug die men rijkelijk aantreft

in aspirines en wat later in de

urinestralen. U weet, beste lezers

en lezeressen, dat die Fransen bij

voorbaat elke 'Pééle Basser al ver-

denken van gebruik doping of

drugs. We verloren tweemaal met

ere (1-2) en één keer met 0-2.

De meisjes vochten voor wat ze

waard waren en zagen hoe hun

tegenstandsters bijzonder goed

verdedigden. Zeer leerzaam. Zeer

vermoeid, edoch ook voldaan

keerden ze die avond hotelwaarts.

Theo en Charley werden die

avond laat nog gezien op een

Parijser terrasje in het gezelschap

van twee charmante zo rond de

veertig jaar geschatte dames.

Die ene dame, die opvallend

dicht in de buurt van Le Theo zat,

sprak voortreffelijk Francais, zo

vernam de schrijver dezes van de

Franse barkeeper,

5t. Cloud en lnsept
Op zondag, na een heerlijk ont-

bijtie van MAC werd nog twee

keer gespeeld. Marlies Koenders

en de haren (en dat waren er

samen zes) waren te zeer ver-

moeid om nog tot een positief

resultaat te komen.

Tegen St. Cloud en lnsept (het

Nationale Frans Jeugdteam) werd

met l-2 eervol verloren. De twee

charmante dames zag uw repor-

ter even later nog op de tribune.

Zij stapten na het toernooi in de

auto van Theo Boekhorst en ver-

dwenen, achtervolgd door een

Volkswagenbus bestuurd door

ene Karel Mollevanger, richting

Belgische grens, vermoedelijk

terug naar Pays Bas. Theo, Karel

en hun meiden hadden genoten,

zo vernamen wij uit doorgaans

zeer onbetrouwbare bronnen.

De vraag blijft echter hangen:

'Wat hadden zij in Parijs te

zoeken?'



Woensdag 9 december
Op woensdag 9 dec

1998 vlndt de algemene

ledenvergadering plaats van

de volleybalverenlglng

NEIIT ORION.

Het bestuur nodigt alle leden

dringend uit om aanwezig te zijn

in de kantine van het sportcen-

trum Rozengaarde.

We beginnen om 20.00 uur en

het eerste kopje koffie, in de ver-

gaderruimte geserveerd, is voor

rekening van de vereniging.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen

stukken.

3. Notulen van de vorige verga-

dering ( zie Orion Expres eind

vorig seizoen).

4. Bespreking van het iaarverslag
van de vereniging over het

verenigingsja ar 1 99 7 I 1 99 8.

( zie Orion Expres ).
5. Financieel verslag over het

afgelopen boekjaar.

Het verslag ligt op de verga-

dering voor ieder ter inzage.

6. Verslag van de kascontrole-

commissie.

7. Benoeming nieuwe leden van

Pauze

I 0. Bestuursv erkiezin g,

A,ftredend en niet

penningmeester J.

bestuur heeft voor

functie J. Kroon ber

den.

Aftredend en herki

secretaris W. Boone

Vacature vooaitter da

voorgesteld word, L. F

Vacature voorzitter herenlijn 
:.:.i,:,:j

voorgesteld word, C. de long 
i:::::::ii::::

Vacature voorzitter ieugd voor- ,iiitliiill,llvYv Yvvr 
''tt':'l'i'1"':'

gesteld word, H. Bazen .,,,,','i.i:,.,i',,:,'i'i

Bovenstaande heren van harte

aanbevolen.

Tegenkandidaten kunnen zich '.

8.

9.

de kascontrole-commissle.

De aangepaste begroting voor

199811999. Op de verga-

dering ter inzage

Overzicht van de stand van

zaken wat betreft de spon

soring.
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ruAntens het bestuur,

NG

Leden die punten aan de agenda

willen toevoegen, kunnen deze

tot zeven dagen voor de vergade-

ring schriftelijk indienen bij de

secretaris van de vereniging.

Zij dienen de onderwerpen op de

vergadering zelf te introduceren

..,,.ii,i,,,:::::::,:,i,:,:;'' 
,,,:,:,,,,.,:,ii,i,,,,,,,,,

Tegenkandidaten kunnen zich ::::::::::::: 
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Het afgelopen vereni gingsjaa r

heeft de vereniging een storm-

achtige periode mee kunnen

maken. Waren we net uitgefeest

door het behalen van het kam-

pioenschap van onze Dames I,

en de vele andere kampioen-

schappen. Een gerucht wat later

bewaarheid werd ging door de

gelederen, Orion kreeg met

ingang van het seizoen I 998/

1999 een nieuwe hoofdsponsor.

Na lang gissen werd de naam van

de sponsor via een video presen-

tatie bekend gemaakt, NEFIT

FASTO uit Deventer had besloten

om onze vereniging en in het bij-

zonder de topteams van de heren

financieel te ondersteunen voor

de komende 3 .iaar.

Het Bestuur
Onder leiding van voorzitter Koos

Kuiper is het bestuur diverse

malen bijeen geweest om de

dlverse zaken in goede banen te

leiden. Het D.B. werd gevormd

door voorzitter Koos Kuiper,

secretaris Wim Boonekamp en

penningmeester .lan Peet, die

door ziekte veel van de vergade-

ringen heeft moeten missen.

Juist door die ziekte van Jan Peet

onstond er zo nu en dan enige

vertraging bij het afwikkelen van

diverse financiële zaken. ln de

loop van het seizoen gaf jan Peet

dan ook aan, graag te willen stop-

pen. Na lang zoeken heeft het

bestuur de Heer Jan Kroon bereid

gevonden om de taak van pen-

ningmeester op zich te nemen.

Jan Kroon is in de afgelopen
periode samen met Jan Peet al

actief bezig met de finacieen.

Wiebe v.d. Sluis is ondanks zijn

drukke werkzaamheden actief

geweest op het gcbied van de

P.R. terwijl Marijke Menzo de

belangen van de recreanten

behartigde. Zoals u kunt lezen

een klein bestuur voor zo'n grote

vereniging, maar dankzij velen

leden zoals Ruud Hofland, Arend

Hordijk, Marleen Croeneveld en

velen anderen is het ook dit )aar
weer gelukt.

Voor het volgend seizoen zien de

zaken er gelukkig een stuk beter

uit, in het bestuur treden toe

namens de herenlijn C. de Jong,

namens de dameslijn L. Fokkinga,

en namens de jeugdafdeling H.

Bazen, zowaar een compleet

bestu ur.

Ledental
Het ledental bleef in het seizoen

1997 I 1998 vrijwel gelijk, alleen

aan het eind van het seizoen

groeide het aantal jeugdleden

behoorlijk. Het ledental aan het

eind van het seizoen was 450

De lijnen
De jeugdcommissie, als ook de

rekreanten en de Dames- en

herenlijn komen met een eigen

jaarverslag

Het bedrljf svolleybaltoernool
Deze tak van de vereniging ver-

dient een aparte plaats binnen

het jaarverslag. Het aantal deelne-

mende teams hadden nog veel

groter kunnen zijn gezien de

animo, helaas vol is vol. ln samen-

werking met een groot aantal

Orion-scheidsrechters worden er

diverse toernooien afgewerkt.

Veel dank is er verschuldigd aan

de commissie die dit festiin weer

prima regelde.

Beachvolleybal
Ook dit jaar werd weer het tradi-

tionele beachvolleybal gehouden

in het centrum van Doetinchem,

Het Simonsplein was ondanks de

diverse bouwputten omgetoverd

tot een grote zandbak. ln tegen-

stelling tot vorige jaren werd nu

al reeds op vrijdagavond begon-

nen. Het weer een van de belang-

rijkste elementen tijdens dit toer-

nooi liet ons niet in de steek, de

regen bleef praktisch achterwege.

Ondanks de concurrentie van de

W.K. voetbal werd dit sportieve

gebeuren druk bezocht. Dank aan

de commissie die ook dit iaar
zorgde voor een voortreffelijke

organisatie.

P.R. en publlcltelt
Over publiciteit had Orion het

afgelopen seizoen niet te klagen.

Rondom de kampioenschappen

hebben de kranten behoorlijk wat
aandacht aan de vereniging

besteed, ook de sponsoring van

Nefit Fasto had heel wat aan-

dacht. ln de laatste periode van

het vorige seizoen was Radio

lJsselstad regelmatig in de hal

aanwezig om live de wedstrijden

van de topteams te verslaan.

Het clubblad verscheen regelma-

tig en werd met aandacht gele-

zen. Een woord van dank gaat

dan ook naar Wiebe en Arend en

natuurlijk Wedeo.

laanterslag



Voor het derde seizoen als

manager van de Heren 1 waren

de verwachtingen redeliik hoog

gesteld. Pim Raterink werd als

nieuwe coach/hoofdtrainer aan-

gesteld, als opvolger van Fred

Wellink, met als 1e trainer Bas

Bloem.

De selektie bestond, in volgorde

van rugnummers, uit de volgende

spelers: SteÍan Brokken; Markus

Richter; lan-Willem van de Vegt;

Michel Kuijperii; Martijn Steen-

bergen; Stefan Putman; lasper

C roeneveld; Bas Mollevanger;

Marco Buiting en Dino Ciesing.

Helaas kwam onze ambitie om

hoog te eindigen onder grote

druk te staan. Markus raakte

ernstig geblesseerd aan zijn enkel,

waardoor hij langdurig uit de

roulatie was. Vervolgens werd dui-

delijk dat Michel, door een baan

elders te aanvaarden, onvoldoen-

de mogelijkheden kreeg om zijn

volleybal ambities te verwezen-

lijken en koos uiteindelijk voor

een stap terug te doen. Dit had

tot gevolg dat het team in een

vriie val kwam, wat resulteerde op

een plek in de onderste regionen

voor de winterstop.

Jasper 6roeneveld koos in deze

periode voor te stoppen bij Orion.

Dit betekende dat wij de 2e

competitiehelft met een selectie

van 8 spelers van start gingen en

Pim noodgedwongen als 2e spel-

verdeler bij de selectie werd

gehaald. Wat er vervolgens

gebeurde was al enigszins merk-

baar voor de winterstop.

We gingen winnen. Dit heeft

geresulteerd dat we de zoge-

naamde kampioen van de 2e

competitiehelft zijn geworden.

Als eindci.ifer van een bijzonder

seizoen kon een 4e plaats ge-

noteerd worden. Hiervoor een

welgemeend compliment.

Wij moesten afscheid nemen van

Stefan Brokken en Martiin

Steenbergen.

Zij besloten om te stoppen.

Bedankt voor iullie inzet.

Wat gebeurde er verder
rondom Heren I
Veel. Al een paar jaar is een

enthousiaste groep bezig de

(on)mogelijkheden te pijlen om

de heren op een hoger niveau te

brengen. Tegenslagen hebben zij

ervaren dat het eens (net) weer

niet lukte.

Cedachten om 'het bijltje' er bil

neer te leggen kwamen bii dat

soort momenten boven stromen,

Ulteindelijk is dit, gelukkig, niet

gebeurd. Door stug door te gaan,

een beleidsplan voor de komende

jaren op te stellen, mensen er

voor warm te maken maar vooral

door het vinden van de nieuwe

sponsor NEFIT.

Na verdere onderhandelingen

heeft dit uiteindelijk geleid tot het

hoofdsponsorschap van Heren 1

met daaraan gekoppeld de

naamsverbinding met de vereni-

ging ORION. Wat staat er zoal in

het beleidsplan voor de komende

drie .jaar. Voor het seizoen 1998 -

1 999 is de selektie uitgebreid naar
'l 2 spelers. Er ls gezocht naar ver-

sterking. Hierin werden we danig

ren 1

in de weg gelopen door menig

ere-divisie-team. lk kan wel stellen

dat we daar merendeels niet

tegenop konden. De selektie voor

dit seizoen kan dan ook gezien

rvorden als een mengeling van

routine en aanstormend jong

talent.

De doelstelling voor het seizoen

98i 99 behelst een plaats bij de

eerste vier. Voor de seizoenen

daarna is meedoen om het kam-

pioenschap en eventuele promo-

tle het uitgangspunt.

Wie ondersteund nu dit al?

De groep rond Heren t heeft het

afgelopen 2 jaar een face-lift

ondergaan en functioneert nu als

management-team voor de selek-

tle Heren 1 & 2. Dit team wordt
bemensd door Ceorge de Jong
(r,oozitter), Erik Veenstra (finan-

cien), Cerard Wesselink, Bouke

Hellinga en de manager Heren 1.

Deze groep behandeld en verant-

woord alle materiele en immate-

riele zaken. Huidige en (mogelij-

ke) toekomstige spelers worden

bespro ken. Begrotingen opstellen,

beleidslijnen bedacht en uitge-

werkt. Technische staf op nivo

(brengen of; houden.

Al met al is er zoals U ziet,

ondanks het vele water dat door
de Rijn is gegaan, hard gewerkt

om tot bovenvermeld resultaat te

komen door de technische staf,

het management-team maar ook

door het algemeen bestuur die

ons van de nodige steun voozag.
Hemme ten Hoopen, manager

Heren 1 .

laarverslag HE
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Dames I
Het eerste damesteam is aan het

seizoen '971'98 begonnen met de

doelstelling om bij de eerste vijf

op de ranglijst van de 2e divisie te

eindigen. Het trainersduo Theo

Boekhorst I Karel Mollevanger

was voor het damesteam een

nieuw startende combinatie die

goed bleek te rverken, de heren

vulden elkaar goed aan.

Daarnaast bleef Rlanne Dunne-

wold als teammanager de belan-

gen van het team op professione-

le wijze behartigen. ln de loop

van het seizoen ontstonden er

goede mogelijkheden om inder-

daad hoog te eindigen, het pres-

tatieniveau steeg en de steeds

sterker worden teamgeest bracht

goede resultaten voort. Op enig

moment werd er in de begelei-

dingscommissie dan ook gespro-

ken over de kansen om door te
stromen naar de 1e divisie via het

behalen van de tweede plaats op

de ranglijst. Uiteindelijk werd zelfs

het kampioenschap behaald, een

welverdiende eerste plaats, een

felicitatie waard.

Dames 2
Dames 2 had als doelstelling zich

te handhaven in de tweede divi-

sie, het team was nieuw in deze

divisie. Erg plotseling kwam het

team, nog voor het seizoen was

begonnen zonder trainer te zit-

ten. Teammanager Theo Peper-

kamp en technisch coördinator

Theo Boeklrorst zi.in enkele maan-

den druk geweest om r.rog voor

een nieuwe tralner te zorgen het-

geen overigens niet is gelukt.

Cera Hendriks en Petra Wellink,

beiden speelsters in dames 2,

hebben bij gebrek aan een trai-

ner/coach, de ve, antwoordelijk-

heid voor het team op zich geno-

men. Het handhaven in de tweede

divisie is voor het team en de

begeleiding een lastige opgave

gebleken, die door vasthoudend-

heid en doozettingsvermogen

uiteindelijk wel gerealiseerd is.

Dames 3

Dames 3 wordt al voor het twee-

de jaar gekenmerkt door een

hoog ka mpioenschaps-gehalte.

Voor de tweede keer werd het

eryaren en technisch sterk spelen-

de team kampioen, zonder overi-

gens te promoveren. Het team,

dat overigens geen onderdeel

vormt van de prestatieliin, heeft

daarmee al wel een keer een

goede dienst bewezen aan de

opbouw van deze prestatielijn.

Door hun kampioenschap kon in

het verleden een ander, meer

prestatieopbouw gericht tea m

lrun plaats innemen. lndien de

Nevobo, regio oost echter zou

toestaan wedstrijden uit de derde

divisie ook op donderdag avond

te laten spelen, zou dit dames-

team onder leiding van Hans

Oolbekking ook zelf graag in de

derde divisie de strijd aan gaan

met de concurrentie!

Dames 4
Dames 4 vormde het afgelopen

seizoen in de eerste klasse het

opleidingsteam voor de hogere

teams. Belangrijke filtering van

jeugdig talent en talentontwikke-

ling vindt gedurende het seizoen

plaats, waarbij de eerste klasse

een belangrijke overgang vormt
tussen de jeugd en de hogere teams.

Dames 5 t/m 8

De damesteams 5 tot en met 8

spelen in de seniorencompetitie

met de nadruk op plezier en

gezelligheid, het doel van deze

teams is niet gericht op prestatlef

volleybal. Deze teams zijn dan

ook geen onderdeel van de pres-

tatielijn in onze vereniging. Toch

is het afgelopen seizoen gebleken

dat ook deze teams vooÉdurende

aandacht moet worden geboden.

Het vinden van trainers en het

evenwichtig bemensen van deze

teams is van belang om als ver-

eniging continu'iteit in het volley-

balplezier te kunnen bieden.

Traditioneel wordt er vanuit de

dameslijn veel aandacht geschon-

ken aan de open clubkampioen-

schappen voor de jeugd. Door

goede afstemming met de jeugd-

begeleiding en specifieke team-

trainingen voor de teams die

deelnemen aan de open club blij-

ken we het steeds erg goed te

doen. Ook het afgelopen seizoen

behaalden we een hoge klasse-

ring: we werden 2e van

Nederland bij deze open club

ka mpioenschappen.

Terug kijkend op het afgelopen

seizoen concludeer ik dat we

prestatief zeer goede resultaten

hebben geboekt. Het feit dat we

weer over complete teambegelei-

ding konden beschikken op de

laarverslag
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hoogste teams gaf ons de

gelegenheid onze activiteiten

goed uit te voeren en de speel-

sters goed te begeleiden.

We hebben ook hier en daar

tekort geschoten, iets waarbij ook

even stil mag worden gestaan.

Cedurende het gehele seizoen

zijn we niet formeel vertegen-

woordigd geweest in het bestuur,

iets wat toch eigenlijk niet kan.

Zorgpunten hadden door directe

vertegenwoordiging middels

korte lijnen beter behandeld kun-

nen worden. Ook is de technische

begeleidin gscom missie niet altijd

succesvol geweest in het oplossen

van problemen.

Soms was een trainer niet te vin-

den, communiceerden we niet

voldoende of verliepen vergade-

ringen niet zoals je zou mogen

verwachten. Met de inmiddels

genomen initiatieven tot verbete-

ring en de ervaring die we in
jaren met elkaar hebben opge-

bouwd, spreek ik de verwachting

uit dat we net als de damesteams

in onze vereniging op een steeds

hoger niveau uitkomen.

Louw Fokkingo

Voorzitter beg el ei di n g sco m m i s si e

dameslijn.

oooWist u dat
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Binnen de dameslljn

speelt Dames 2 voor het

tweede selzoen In de tweede

dlvisle. Dames 'l speelt nu ln

de eerste divisie na het beha-

len van het kampioenschap

vorig seizoen. Ondersteuning

in financiële zin is bij hoger

spelende teams een must,

Middels een sponsoring

wordt dit voor beide teams

gedeeltelijk gereallseerd.

"Door naar attractief damesvolley-

bal te komen kijken kunt u thuis

de veruyarming een paar graden

lager zetten. Het geld dat u hier-

mee uitspaart willen wij voor u

besteden aan het uitbouwen van

dit mooie spelletje. Dat laatste is
nu waar we u middels dit schrij-

ven warm voor hopen te krijgen."
Dit zijn de begirr regels van een

brief die aan veel geinteresseer-

den is verzonden of overhandigd
in het kader van de actie

"De club van

I OO ballen".

De ontvanger wordt hiermee

opgeroepen f 100,- te doneren

door dit bedrag contant of via

VSB banknr. 93.61.93.862 t,n.v.

Volleybalvereniging Orion Club

van 100 ballen aan de club te
schenken.

De "clubleden" krijgen hiervoor

en aantal aantrekkelijke zaken

voor terug, waaronder aanspre-

kend volleybal.

De spelregels van de "Club van

100 ballen" zijn als volgt:
l. lndien u dit wenst wordt uw

naam vermeld in de zg. "club
van 

.l00 
ballenkast" in de

Orion Expres.

2, U krijgt uw eigen naambordje

op een plaquette die tiidens de

thuiswedstrijden in de sporthal

staat.

3. U krijgt de Orion Expres thuis

bezorgd (indien u dit wenst).

4. Aan het eind van het seizoen

nodigen wij u uit voor een

onderling potje volleybal.

Mochten er zich onder de

lezers van Orion Expres belang

stellenden zijn die ook lid van

deze club willen zijn dan kan

dat door aanmelding bij de

managers van Dames 1 en 2.

Martin Slotboom, Rianne

Dunnewold en Theo

Peperkamp. U kunt zich ook

tijdens thuiswedstrijden bij hen

melden.

Ondersteuning in financiele
zin binnen de damesliin via

CLUB van tOO ballen



pioenschappen

Melsfes A van Neflt

Orion togen op 31 oktober

naar SpoÉhal De Kel ln

Warnsveld. Onder de bezle-

lende leldlng van tralner-

coach Karel Mollevanger

moest er achtereenvolgens

worden aangetreden tegen

Vlos Eefde, Bovo Aalten,

Favorita Dlnxperlo, De

Krekkers uut Harbrinkhoek

nabll Almelo.

Coach Carolus wilde dat ziin mei-

den de tegenstanders serieus

namen en vooral 'scherp' bleven

spelen. Hii loofde zelfs een be-

loning uit voor elke 15-0 set.

Een rondje!!!l Nee, niet om de

sporthal of over de rotonde, maar

een nat rondje: Een glas of flesje

met een sprankelend vocht.

Nou, dat heeft die Karel 'Ballen-

vanger' geweten. Maar liefst vijf
maal behaalden zijn meiden die
'l 5-0 score. De girls zongen na

elke NUL-overwinning uit volle

borstjes: "Karel moet een rondje

geven, hi ha ho" op dezelfde een-

tonige melodie. Karel lachte tel-

kens als de bekende boer met
portemonnee-pijn.

De Nefit Orion selectie bestond

uit acht speelsters. Brechtje 'hak-

ken en dakken'\Mggers was, net

als vorig seizoen, de aanvoerster

van dit bijzonder stel 'Bjoeties'.

Hiske, haar zus, Liset Jansen, Mijs

van Eenennaam (Ja ha, zo schrijf

je dat!), Nathalie ReulinK, Ellen

Siebelink, Nicole 007 Bent en

Selma Leeuwenstein (niet te ver-

warren met de naaimachine!)

waren de andere zeven. De

'M ollevanger-meiden' begor.r nen

stroef.

Op de nul houden
Vios Eefde werd met pijn en

moeite bedwongen met I5-1.

Karel glimlachte tevreden.

Dat had hij niet moeten doen.

De meisjes waren getergd.

De tweede set kende men geen

pardon met die arme Vios meisjes

(15-0). Daarna werd voor de

eerste maal het Lied achtstemmig

ingezet. De trend was gezet.

Bovo en Favorita werden met

tweemaal NUL, achteloos aan de

kant geschoven. Karel probeerde

nog wel zijn team te verwarren

door allerlei vreemde wissels, rare

verhaal tijdens de Time Outs,

raadselachtige opstellingen en

provocerende opmerkin gen.

Niets hielp. De meisjes bleven

scherp, hot en onverzadigbaar.

De Krekkers uut Harbrinkhoek

boden gelukkig enige tegenstand,

wat weer een glimlach op het

gezicht van Karel toverde.

Met 15-4 en 15-7 kwamen de

meis.ies uut Tukkerland, die een

'boomstam'van I meter 85 in

hun midden hadden, iets tekort

om Brechtje en de haren het echt

rnoeilijk te maken, De meisjes van

Orion plaatsten zich zodoende

voor de Tussenronde, die tijdens

het Carnavalsweekeinde worden

gehouden.

Coach Karel verwacht dat zijn

Dreamteam de Eindronde van de

Open Clubkampioenschappen zal

halen en een van de favorieten is

voor de Nationale titel. "Dat zou

mooi zl]n, als we eerste worden!"

zuchtte de al grijzende trainer,

terwiil hij wat wazig voor zicht uit
staarde. Het talent en kwaliteit is

in ieder geval aanwezig. U hoort
nog van deze prachtmeiden en

wij schrijven erover in de Orion

Exp res.

Sterreporter en riooljournolist

Frits Rits

Meisies A door de voorronde



De hoogste teams gaan

zich lntensiever met de jeugd

bezlghouden. Doel ls dat de

jeugd meer blj de hoogste

teams worden betrokken.

Hoe gaat dit gebeuren?

Heel simpel. ledere speler van de

hoogste teams, dus heren I -

heren 2 - dames 'l - dames 2,

adopteert een jeugdteam.

Elk jeugdteam krijgt hiervoor 2

mentoren en 2 mentrices.

Deze spelers/speelsters zullen in
overleg train ingen bi,iwonen,

wedstrijden bezoeken en zelfs

coachen of training geven.

Wat betekent dit voor de
jeugd?

Bij elke thuiswedstrijd van Heren

1 - Heren 2 - Dames 1 - Dames 2

wordt een jeugdlid uitgenodigd

als jeugdlid van de week.

Dit jeugdlid maakt met het team

alles mee voor deze thuiswed-
striid: voorbespreki ng, wa rmin g-

up, tossen, wedstrijd en nabespre-
king. Dit alles in een tenue van
Nefit. Nefit Orion heeft 66 jeugd-
spelers/speelsters. Daa rvan kun-
nen minstens 40 (4teams x10
thuiswedstrijden) tijdens een

thuiswedstrijd bij een topteam
alles meemaken wat hen interes-

seert en ze mogen bovendien
tijdens de wedstrijd op de bank
zitten.
De verdeling is als volgt:
Heren l
12 december lB2

Heren 2
'12 december jC'l

Dames l
I2 december MC5

Dames 2

12 december MC4
Elke mentor/mentrix zorgt ervoor
dat een speler/speelster uit
zijnlhaar team op zaterdag aan-
wezig is op het afgesproken tijd-
stip. Eerder in die week is de

manager van het team op de

hoogte gebracht wie jeugdlid ,.,an

de week is, zodat hij of zij in de

Mini-Expres (het wedstrijdboekje)
kan worden vermeld.

Uit Spanje hebben vrij ,..e:r' -e:
bericht gekregen dat Sint

Nicolaas en zijn Pieten weer naar

Doetinchem komen. Uit zijn

notities kwam duidelijk naar

voren/ dat hij zeer graag bij Nefit-
ORION-leden op bezoek komt.

Zo ook hoopt hij dit jaar weer
vele huisbezoeken af te leggen

en vooral bij families van Nefit-
Orion-leden. Sint Nicolaas en

vooral vele Pieten hebben bijzon-
der goede herinneringen aan de
afgelegde bezoeken.

De Sinterklaas-commissie wil dan

ook graag Sint helpen met het
vastleggen van bezoeken.

Veel gezinnen die de Sint vorig
jaar heeft bezocht hebben hem al

weer gevmaqd om persoonlif k

terug te komen op een vooraf

vastgesteld rijdstip. lndien dus

opa, oma, vader of moeder graag

de Sint op bezoek heeft, schroom

dan niet de commissie te bellen
en Sint wordt voor u vastgelegd.

Cezien de grote belangstelling en

de korte tijd oie er nog te gaan is

voor Sinterklaas weer van deur tot
deur moet gaan worden belang-

stellenden ge'.,raagd zo snel

mogelijk kontakt op te nemen

met Ruud Hofland onder nummer
0314-333209. De kosten voor
een bezoek zijn t'40,-.

-^-
BH.' \YTGGEFTS

Assurantiën BV & Makelaardij Onroerend Goed

PASSTRMT 11,
7OO1 GA DOETINCHEM

TEL. (0314)332292
FAX (0314) 36 43 67

MOLENKAMPSPARK 2,
7607 LE ALMELO

IEL. (0546) 82 1s 15
FAX (0s46) 8275 43

Sint

Nicolaas

bezoek

AAN. EN VERKOOP

ONROEREND GOED I

ÏAXATIES
HYPOTHEKEN

ASSURANÏIËN
PENSIOENEN

FINANCIERINGEN T
BANCAIRE ZAKEN T



Op 6 oktober was weer

het eerste toernool voor

dames-rekreanten ln spoÉhal

"De Paasberg" ln Terborg

voor de poule's E, F, G en H.

Aan het eind van het aÍgelopen

seizoen zijn we (Dames 2)

gedegradeerd naar poule E.

Het was al weer een paar jaar

geleden dat we zo laag speelden,

En dat moest dus even worden

recht gezet. Dus met goede

moed op naar Terborg en de

inzet was 200 o/o. Omdat Dames

1 en 2 op dinsdagavond trainen

en het toernooi ook op dinsdag-

avond is, namelijk 29 september

(D'l)en 6 oktober(D2), vielen er

twee trainingen uit. Dames-1 was

een week voor ons met hulp van

2 dames uit Dames-2 (ingewik-

keld hè?) weer gepromoveerd van

poule B naar A, maar wij zaten in

poule E, 3 klassen lager dus.

Tot over maat van ramp meldden

op maandag 2 dames zich af voor

het toernooi, dus moesten wij nu

I dame lenen van Dames-l .

De eerste rvedstrijd moest Orion-

2 tegen Sparta-2. Die wonnen we

met 'l 7-5 en i 9-8. Hoi, de eerste

4 punten binnen, De tweede

wedstrijd moesten we spelen

tegen Blok '71 -2 en hiertegen

wonnen we de eerste set met
I9-1 0, maar helaas verloren we

de tweede set met 14-8. Dit
waren dus maar 2 punten.

Coach Tony spmk ons in de pauze

even goed toe en stelde ons een

taart voor de volgende trainings-

avond in het vooruitzicht.

De derde wedstrijd was Orion-2

tegen Brevo-S een wedstrijd die

door ons met 1 3-9 en i l -7 werd

gewonnen; oftewel alweer

4 punten = totaal 10 punten =

en dus promotie naar poule D.

En dat is fijn want nu spelen we

weer tegelijk met Dames-l onze

toernooien in Terborg.

Dames-2

Vorlg faar werden ln

alle regio's blnnen het toen-

matige district Oost Gelder-

land 4 toernoolen voor

dames en heren georganl-

seerd.

Daaraan namen 182 dames- en

103 herenteams deel, die als

volgt over de regio's waren

verdeeld:

regio Croenlo

90 dames- en 55 herenteams

regio Terborg

56 dames- en 28 herenteams

regio Zevenaar

36 dames- en 20 herenteams

De als nummers I en 2 van deze

toernooien geëindigde dames- en

herenteams hebben aan het eind

van het seizoen in Terborg gestre-

den om het kampioenschap van

het district.

De uitslag was als volgt:

Dames: 1. Crol

2. Labyellov A

3. Revolva 1

4. Stovoc

5. Orion 1

6. Netwerk l
Heren: 'l . Victoria A

2. A.N.V, 1

3. Longa 3

4. Revolva 1

5. Blauw \Mt I
6. Halley A

Ook werden voor het hele distrikt

in de sporthal De Veldhoek 4

toernooien voor mixed-teams

georganiseerd, waarvan 59 teams

deelnamen. Het mixedteam van

Bovo is hierbij kampioen gewor-

den. T.o.v. het vorig seizoen

namen I dames- en 4 mixed-

teams minder en 4 herenteams

meer aan de toernooien deel.

Het district telde op 1 januari

1998 2036 recreatieve leden. Dat

is 41 leden minder dan per 1

ianuari 1997. Oost Celderland

staat hiermee op de 2e plaats,

qua aantal rekreanten, van alle

districten in Nederland.

DISTRICTS

TOER-

NOOIEN



Nu besloten ls tot ver-

minderlng van het aantal dls-

trikten, waardoor dlstrlkt

Oost Gelderland samen met

de dlstrlkten Twente en

lfsselstreek op 1 lull 1998 een

nleuwe reglo Oost zljn gaan

vormen, leek het sekretarls

van het sektlebestuur, 5am

Blom wel aardlg om ln het

faarverslag van de sektle aan-

dacht te besteden aan de

ontwlkkellng van het rekre-

atlef volleybal.

Hij schreef het volgende:

"ln het begin der zestiger jaren

werd in ons distrikt op beperkte

schaal door rekreanten volleybal

gespeeld. ln 1968 zijn daarom de

verenigingen V.C.V. en Vollverijs

begonnen met het organiseren

van volleybaltoernooien voor

herenteams. Hieraan namen toen

deel teams van Blauw wit, Sparta,

de Valken, V.C.V. te Varsseveld.

Op '15 september i 969 werd

besloten in het vervolg deze toer-

nooien te laten organiseren door

een commissie, bestaande uit 3

personen t.w.: Tj. De Vries van

Blauw wit, voozitter, Sam Blom

van V.C.V., sekretaris en .1. de

Ridder van Sparta, penningmees-

ter.

Op 1 1 november 1976 vonden

de eerste besprekingen met een

delegatie van het distriktsbestuur

plaats om de toernooien bij de

NeVoBo onder te brengen.

Na enkele besprekingen kon in de

distriktsraad van 21 augustus

1978 het besluit genomen tot het

instellen van een sektie rekreatief

volleybal. Luc Kok werd als voor-

zitter en Sam Blom als sekretaris

gekozen. Luc Kok heeft deze

Íunktie vervuld tot 1994 en is

opgevolgd door lneke ter Braak

Hulshoff, Sam Blom stopt er met

ingang van het nieuwe seizoen

mee. ln 1978 had het rekreatief

volleybal in de drie regio's al

zodanige vormen aangenomen/

dat werd overgegaan tot het hou-

den van een distriktstoernooi. Op

dat moment telde het distrikt 56

dames- en 54 herenteams. Dat is

inmiddels uitgegroeid tot 182

dames-, I03 heren- en 59 mixed-

teams. Om deze te kunnen laten

spelen valt er heel wat te organi-

seren en zi.in veel mensen nodig.

Nu een einde is gekomen aan het

werk van het sektiebestuur willen

wij daarom iedereen bedanken

die daarbij behulpzaam zijn

geweest".

Artlkel 1

Aan een toernooi kan worden

deelgenomen door een team, dat

bestaat uit 6 rekreatieve spelers/

speelsters. Onder een rekreatieve

spelers/speelsters wordt verstaa n

hij oÍ zi), die niet in de kompetitie

speelt en alszodanig in de leden-

administratie van het distrikt met

eeÍt "R" geregistreerd staat.

Wanneer een rekreatieve speler/

speelster als invaller/invalster twee

wedstrijden in de kompetitie mee-

speelt, blijft deze de status van

rekreatieve speler/s peelster

behouden.

Artike! 2
Wanneer tijdens een toernooi blijkt

dat in een team een of meerdere

ko mpetitie-spelers/spee lsters mee-

spelen, degradeert dat team auto-

matisch naar een lagere poule en

ontvangt een boete van f 25,-.

AÉlkel 3

Spelers/speelsters mogen tijdens

het toernooi niet van team wisse-

len of gewisseld worden. Bij con-

statering daarvan degradeert dat

team automatisch naar een lagere

poule.

Artlkel 4
Wanneer een team tijdens het

toernooi door een blessure van

een speler/speelster onvolledig

Toernooireglement reltreatief volleybal



raakt, rnag dit team het toernooi
met 5 spelers/speelsters uitspelen.

AÉikel 5

Wanneer door onvoorziene om-
standigheden op een toernooi-
avond een herenteam niet over
voldoende heren kan eschikken,
kan dit team met ten hoogste 2

dames-rekreanten worden aange-
vuld. Per seizoen mag een team
hoogstens 2xvan deze regel
gebruik maken.

AÉlkel 6
ln een mixed-team mogen maxi-
maal 3 heren spelen.

Artikel 7

De toernooien zijn verdeeld in

poules, de winnaar promoveert
en de verliezer degmdeert. Alleen
in de A-poules vindt een punten-
telling plaats; te weten nr. I - 4
punten, nr.2 3 punten, nr. 3 - 2
punten en nr.4 - 1 punt. Deze

punten opgeteld over alle 4 toer-
nooien, geven aan de 3 teams
met het hoogst aantal behaalde
punten, het recht deel te nemen
aan het kampioenstoernooi van

het distrikt. Bij gelilk eindigen
wordt een besl issin gsrvedstrijd

gespeeld.

Artlkel 6
De teams dienen zich bij aankomst
in de hal, voor aanvang van de

eerste door hen te spelen wed-
strijd, te melden bij de wedstrijd-
leiding.

AÉlkel 9
Elke wedstrijd bestaat uit 2 sets

met een speeltijd van 13 minuten.

Artlkel 1O

Voor elke gewonnen set worden
2 punten toegekend. Bii gelijke

stand krijgt ieder team 1 punt.

Artikel 11

lndien een team op het officiële
aanvangssignaal van de I e en/of
2e set nog niet aanwezig of
onvolledig is, wordt dit team
geacht deze set(s) met I 5-0 te

hebben verloren.

Artikel 12

Bij gelijk eindigen van twee of
meer teams, beslist het saldo van
de gescoorde en tegengescoorde

punten van alle gespeelde wed-
strijden.

Artikel 13

Begin en eindsignaal van iedere
set wordt door de wedstrijdlei-
ding gegeven.

AÉlkel 14
Het als eerste in het programma
vermelde team begint te spelen

op het veld gelegen aan de linker-
zijde van de scheidsrechter en

heeft de opslag.

Artikel 15

Cedurende de wedstrijden zijn
geen time-outs toegestaan.
Spelers-rvisseling is alleen toege-
staan bij blessures. lndraaien is

wel toegestaan, echter alleen bij
de opslag-plaats.

Artikel 16

Smashen in mixed toernooien is

toegestaan. Eventueel kan voor
de wedstrijd door de scheidsrech-

ter en de beide teams afspraken
gemaakt worden omtrent wel of
niet smashen.

Artikel 17
Een coach mag tijdens het spel

wel aanwijzingen geven aan de
spelers/speelsters, echter niet op
een te luidruchtige wijze.

Artike! 18
De vereniging, die volgens het
programma voor een scheidsrech-

ter moet zorgen, moet tevens een

teller leveren.

Artikel 19
De nethoogte voor dames-team is

2,24 meter. De nethoogte voor
heren-team is 2,43 meter.

De nethoogte voor mixed-team is

2,35 meter.

Artlkel 2O

Wanneer een team niet verschijnt
zonder daarvan tenminste 5

dagen voor het te houden toer-
nooi kennis te hebben gegeven

aan de toernooileiding, zal een

boete opgelegd worden van

f 2s,--.

AÉikel2I
Beslissingen van de scheidsrech-
ters zijn bindend. Protesten wor-
den niet in behandeling geno-

men.

AÉikel22
ln gevallen, waarin dit reglement
niet voorziet, beslist de wedstrijd-
leiding.

Vervolq
toernooi reg le meníekreat ief vol leyba I



CONTRIBUTIE
1) Tljdstlp betallng:

betalen voor 1 oktober : hele jaar / 1e halfjaar

voor 1 februari : 2e halÍjaar

2) Categorieën gekoppeld aan leeftiidslndellng van de bond:

voor het seizoen 1998-1999 houdt dit in:

Senioren geboren voor 1 -l 0-1 980 Í 260,"
A/B-iunioren geboren op of na 'l-10-1980 Í 200,"

C/D/E-junioren + mini's geb. op of na 1-10-1984 Í 145,"

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

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

wijzigd.

4) Bondscontrlbutie:
De bondscontributie voor het seizoen 1998-1999 bedraagt:

Senioren geboren vóór 01-10-l980 f 60-

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

B-junioren geboren op oÍ na 01-10-1982 / 35,00

C-junioren geboren op of na 01-1 0-1 984 f 27,00

D/E-iunioren geboren op of na 01-10-1986 f 26,00

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

Recreanten / 1 5.00

Vereniginglid Í 11,00

De bondscontributie moet voor I december van het lopende seizoen rvorden betaald en geldt voor het

hele jaar.

5) Beëlndlging lldmaatschap:
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 bij tussentijds beëin-

digen van het lidmaatschap niet worden teruggevorderd.

6) Ac<eptglro:
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso onwangen een acceptgiro

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

administratie- en incassokosten. Bij een aanmaning worden incassokosten in rekening gebmcht van f 5,--

per aanmaning.

7) Ultzonderlngen
Bi.j 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 administratiekosten (vezoek om terugbetaling over -

een reeds afgesloten seizoen is niet meer mogelijk).

Recreanten

Ereleden

Í 160,--

gratis

8) !nschrljfgeld:
Senioren

Recreanten

: f 20,--

: f 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) Contactpereoon: R. l(bfland, Einthovenlaan 17,7002 HE Doetinchem, tel: 333209.

Reglement seizoen'98-'99


