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Daar llgt dan weer een

nummer van Orlon Expres.

Het heeft even geduurd maar

ultelndelllk hebben we weer

voldoende materlaal verza-

meld om er lets zlnvols van

te maken. We hadden wel

lets eerder kunnen verschlf-

nen, maar de prestatles van

onze vler feugdteams ln de

strlld om de Open CIub kam-

ploenschappen deden ons

beslulten om dan ook daar

nog maar ven op te wachten.

De volgende Orion Expres zullen

we proberen rond 3 april te laten

verschijnen, zodat we daar ook de

resultaten van de violenaktie in

kunnen vermelden. leder lid heeft

intussen naar ik aanneem een for-

mulier gekregen waarop hij of zij

de bestellingen kan invullen.

lk hoop dat evenals voorgaande

iaren ook deze aktie weer zeer

succesvol mag zijn, want Orion

heeft met de violen een aardige

traditie opgebouwd. Zo'n traditie

mag je niet verloren laten gaan

en de organisatoren verdienen

het om dit jaar opnieuw een

record te breken. Help mee, het is

goed voor de club en ook voor

het aanzien van veel tuintjes.

Mag ik er op rekenen dat ik voor

20 maart voldoende kopij binnen

heb om de volgende uitgave van

Orion Expres op tijd te kunnen

laten verschijnen?

Wiebe van de Sluis

Onder het motto

"veranderen van splfs doet

eten" hebben we dlt faar nlet

een tradltlonele nleuwf aars-

receptle voor de leden geor-

ganlseerd, maar een avond

voor alle vrlfwllllgers dle het

functloneren van Neflt-Orlon

mogelljk maken.

RES

Uit de grote opkomst op die

geslaagde avond in het Hart van

Doetinchem blijkt dat we over

een groot aantal vrijwilligers en

sponsoren beschikken.

Een volgende keer organiseren we

weer iets voor de leden en zo

komt iedereen aan de beurt.

Ondertussen is er een nieuwe for-

mule bedacht voor het vinden en

behouden van nieuwe sponsoren

voor de vereniging. Dit gebeurt

onder de naam 3STD. ln het ver-

volg zult u lezen wat hier precies

onder wordt verstaan. Centraal

hierin speelt de gedachte dat

sponsoren in de huidige tijd niet

alleen geld willen geven, maar

ook iets terug willen zien voor

hun bijdrage. De uitdaging voor

een vereniging bestaat eruit om

hieraan de juiste invulling te

geven. Als dat lukt binnen de

nieuwe formule dan kunnen we

over enige tijd het aantal spon-

soren zien groeien.

Zo zijn velen enthousiast -en ieder

op zijn eigen wiize- bezig om

Nefit-Orion in en buiten het

speelveld tot bloei te brengen.

Zo lang dit maar door gaat, kan

ik positieve stukjes blilven schrij-

ven.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper

ORION EX
Van de redal«tietafel



RPS tegenstander Pierre Mathieu
op het hoofdmenu

Dlt faar werd het nleu-

we faar op een bllzondere

wlfze lngeluld.

Het bestuur heeft alle vrijwilligers.

kaderleden en sponsors vermst

met een gezellige avond in het
pa(y en congrescentrum "Het
Hart van Doetinchem" Dit nieu-

we uitgaanscentrum in het pand

waar voor heen Zalencentrum

Wldebeest was gehuisvest troffen

vele bijOrion betrokken mensen

elkaar onder het genot van een

winterse pot eten en drinken.

Een groot aantal Orionners en

sponsors genoten van Paul

Cenitsent kookkunst. Het eten en

drinken voerden evenwel niet de

hoofdtoon van de nieuwlaarsbij-

eenkomst.

Pierre Mathleu
Het hoofdmenu werd opgediend

door niemand minder dan Pierre

Mathieu, bondscoach van het

nationale dames volleybalteam.

De Doetinchemse bondscoach

hield een voordracht over de ont-
wikkelingen in volleyballand en

liet daarin duidelijk merken dat hij

de nodige problemen heeft met

de nieuwe spelregels zoals die nu

intemationaal en op eredivisie-

niveau gelden. Mathieu is vooral

een tegenstander van het mlley-

pointsysteem voor alle sets.

George de long dankt Pierre Mathieu voor de medewerking aan de gezellige

NieuweiaarsbÍieenkomst van Nefit Orion

Lekker genieten van de winterpot

WINTERPOT MET



Tot voor kort gold dit systeem

alleen voor de vijfde set, maar is

nu van kracht voor de gehele

wedstrijd. Welwordt er nu tot 25

punten gespeeld in de eerste vier

sets en tot 15 in de vijfde.

De belangrijkste reden om het

RPS-systeem in te voeren is "tijd".

achterstand van enkele punten

kan al catastrofaal zijn. Ook de

techniek zal ondersneeuwen,

want kracht zal in het spel een

belangrijker rol krijgen. Deze ont-
wikkeling is niet gunstig voor het
Nederlandse volleybal, zo zegt
Pierre Mathieu, want dit kleine

landje is juist ze groot geworden

dankzij de perfecte techniek en

het strategisch inzicht.

Deze inleiding was goed te verte-

ren en vormde een goede aanzet

voor het dessert. De muziek en

gezelligheid zorgden er verder

voor dat Nefit Orion met goede

moed en een goede sfeer het

nieuwe jaar in kon gaan.

ïld genoeg om met ledereen een

praatle te maken.

Volgens het oude systeem konden

wedstrijden gemakkelijk uitlopen

tot 2,5 uur. Dat werd door de

commercieel gerichte denkers

bin nen de wereldvolleybalbond

als te bezwaarlijk gezien om

zowel toeschouwers op de tribu-
ne als via de W te binden.

Met het huidige systeem kan zo'n

wedstrijd binnen een uur worden

afgewerkt. Dat vindt Mathieu

geen winst want als het even

tegen zit kun je een wedstrijd met

3-0 verliezen en binnen drie kwar-

tier de toeschouwers weer naar

buiten sturen? ls dat wat je wilt?

ls dat waar de toeschouwers voor

betalen?

Mathieu is er niet gelukkig mee.

Ook ziet hij bezwaren van spel

technische aard. Voorheen kond
je met strategieën spelen, maar

dat kan met het nieuwe systeem

niet meer, zo meent Mathieu.

Risico nemen kan niet meer, want
dat gaat je direct punten kosten.

Stoeien kan al evenmin, want een

WINTERPOT



ORION
Wat schreef de

Gelderlander over een nleuw

lnltlatlef van Neflt Orion:

Orlon zoekt nleuwe

wegen voor sponsorlng

Door Dick Visser

S3TD liikt een scheikundige krab-

bel, of een toverformule. De

Doetinchemse volleybalcl ub Nefit-

Orion introduceerde de letter-cij-

fer-combinatie gisteravond als een

nieuwe manier om sponsors aan

zich te binden. Sport, Sponsoring,

Supportteam als ondersteuning

voor Topsport Doetinchem.

De eerste slag was voor Orion,

want ruim veertig personen

gaven gehoor aan de oproep om

in zalencentrum 't Hart van

Doetinchem kennis te maken met

de interactieve netwerkformule.

Of het initiatief een succes wordt,
moet de komende tijd blijken als

de belangstellende ondernemers

daadwerkeliik toetreden tot de

nieuwe manier van netwerken'.

Met als motto 'we willen niet het-

zelfde doen als anderen'streeft
Orion naar een beperkte groep

actieve sponsors, die behalve als

binding het bezoeken van de

wedstrijden, ook gezamen lijk

spannende activiteiten gaan

ondernemen . Bijvoorbeeld naar

optredens van talentrijke cabare-

tiers, met oudbondscoach Joop

Alberda naar een interland van

het Nederlands team, ultralight
vliegen en trips met een four-

wheel-drive. "Je kunt toch niet

opboksen tegen de businessclub

van De Craafschap die bijna vier-

honderd leden heeft. Daarom

streven we naar een groep men-

sen die zich onderscheidt door

herkenbaar te zijn, elkaar stimu-

leert, samenwerkt en die als S3TD

sponsor bij Orion mogelijkheden

tot communicatie ziet", aldus

Ceert Teunissen van het DOC

(Doetinchems Opleidings-

centrum) dat Orion steunt bij het

opzetten van het netwerk voor

ondernemers.

Met als doel ook om via een

reclamebord bij de thuisduels van

Orion, een permanente vermel-

ding op het sponsorbord in de

wedstrijdhal en op posters en

aanplakbiljetten, een eigen pagina

in het clubblad Orion Expres, de

naamsbekendheid van het bedrijf

te vergroten.

ln dat laatste rijtje past geen

naamsvermelding op de televisie

via bord-reclame langs het speel-

veld. Er zijn per seizoen weliswaar

45 wedstrijden op het scherm te

zien, maar dat betreft louter ere-

divisieduels. En zowel de mannen

als de vrouwen van Orion spelen

(nog) in de eerste divisie.

"Daarom is het belangrijk dat
getmcht wordt de promotie naar

de hoste klasse snel tot stand te

doen komen", stelde bestuurslid

Ceorge de Jong van Orion. "Er is

namelijk sprake van dat in de toe-

komst de eredivisle wordt inge-

krompen van tien naar acht

teams. Dan wordt het nog moei-

lijker om daar tussen te komen".

Orion is de weg omhoog vorig
jaar juli ingeslagen. Toen presen-

teerde De ,long de nieuwe hoofd-

sponsor Nefit Fasto. "Die keus

voor topsport, eredivisie, is een

bewuste geweest. Na ruim een

half iaar is het duidelljk dat het

haalbaar is. Binnen de club wordt
het draagvlak groter. Niet alleen

sporttechnisch maar ook com-

mercieel en financieel gezien kan

het".

Een probleem wordt de accom-

modatie. De sporthal Rozen-

gaarde voldoet op termijn niet

meer als onderkomen voor een

topclub in wording. De long wees

op de flirt die er enkele jaren was

tussen Orion, De Craafschap en

De Cazellen. "Als toen was beslo-

ten tot de bouw van een nieuw

voetbalstadion, had dat in combi-

natie kunnen gebeuren met een

indoorevenementenhal voor top-
sport. Erg jammer dat die kans

niet is benut".

lnmiddels zijn er contacten met

handbalclub De Cazellen om wel-

licht gebruik te gaan maken van

een toekomstig sportcomplex bij

de nog te bouwen Brewinc-school

aan het Zaagmolenpad. Er zal

dan overleg met de gemeente en

de school op gang moeten

komen, maar het is nog onduide-

lijk of het bii Brewinc gaat om

een sporthal oÍ zaal.

Wat schreef de Gelderlander



Een andere tegenvaller is de

matige klassering van het eerste

mannenteam. Je roept wel van

alles, maar het team staat in de

middenmoot", pakte De long de

koe bij de hoorns. "Er zijn twee

steunpilaren (Putman, Richter)

weggevallen. Er waren veel bles-

sures, waardoor er in het team

geschoven moest worden.

Celukkig hebben we een jeugdin-

ternational en drie ionge talenten.

De komst van de Braziliaanse aan-

winst leverde veel publiciteit op.

Maar de doelstelling om eerste of

ln 1999 organlseert de

NeVoBo In de zomerrrakantle

acht volleybalkampen voor

de feugd van 12 tot en met

19 faar.

Om deze kampen te organiseren

en te begeleiden en om het voor

de deelnemers een te gekke week

te maken, zoekt de NeVoBo.

Kaderleden voor de

volleybalkampen m/v

tweede te worden hebben we

voor dit seizoen moeten laten val-

len. De basis ligt er en we zijn

druk bezig de spelersgroep voor

volgens seizoen te versterken".

Met het huidig budget van

150.000 gulden zou Orion ook als

staartclub in de eredivisie geen

slecht figuur slaan. Een midden-

moter in de hoogste klasse slurpt

al gauw een kwart miljoen gulden

op. De absolute top (PZlDynamo)

komt het jaar door met een mil-

joen gulden, zo kreeg De long
deze week desgevraagd te horen

De kaderleden houden zich van-

zelfsprekend intensief bezig met

de organisatie, uitvoering en deel-

nemers van de volleybalkam-

pioen.

Om de kaderleden niet meteen in

het meteen in het diepe te gooi-

en, zijn er drie begeleidingsweek-

enden gepland.
o kennismakingsmiddag voor

nieuwe kaderleden (18 april

1e99)
o voorbereidingsweekend (7, 8 en

9 mei '1999)

o evaluatieweekend (28 en 29

augustus 1 999)

We verwelkomen je heel graag

als kaderlid als je:

WEGEN
van de stichting WN (l-opvolley-

bal Nederland). Orion onderhan-

delt momenteel met twee bedrij-

ven die topsponsor kunnen

worden voor een bedmg van

25 mille per jaar. Er is in totaal

ruimte voor vier topsponsors,

naast een groep stersponsors

(10 mille per jaar) en sponsors die

jeugd- en regioteams steunen.

Orion streeft volgend seizoen

naar een budget van 250.000

gulden. Komt S3TD misschien

toch in de annalen terecht als

toverformule.

o jeugdvolleybal en de jeugd zelf

erg leuk vindt
. ervaring hebt met het geven

van leiding aan groepen

iongeren
. spellen en creatieve activiteiten

kunt bedenken en begeleiden

o prettig gestoord bent

Bezit je al deze of enkele van deze

eigenschappen, aarzel dan niet en

meld je aan! Bel het NeVoBo

hoofdkantoor voor het aanmel-

dingíormulier. Het telefoon num-

mer is (0348) 41 19 94. Een e-

mail sturen naar info@nevobo nl

kan ook. Waarschuwing: de

NeVoBo zomerkampen werken

verslavend!

VOLLEYBATKAMPEN



De redactle van de

Orlon Expresso heeftt, na nlet

te lang aandrlngen, de heer

loop Knoop bereld gevonden

om het gaande selzoen tel-

kens een fa«et van ons eerste

damesteam te bellchten.

Dit doet hij op geheeleigen, bui-
tengewoon originele, niet altijd
waarheidsgetro uwe wiize. Ziin
artikelen dienen dan ook met een

flinke korrel zout te worden geno-
men. Een hele lepel volstaat

meestal.

Tóch, zo vindt de redactie, kan de

heer Joop Knoop veel verrassende

en soms ook intieme informatie

aan U, beste lezers en lezeressen,

kwijt. Joop Knoop ontleent zijn

informatie vaak aan zijn scherp

gehoor. Hij legt zijn oor te luister

aan diverse douchemuren en het
roddelcircuit wordt door hem

zeer geïnteresseerd gevolgd.

Voorts maakt Joop frequent

gebruik van diverse sleutelgaten

en zijn ene oog weet vaak niet
wat hij ziet. Niet zelden ziet men

Joop dan met rode konen zijn

notitieblok uit zijn kontzak trek-

ken.

De gesprekken aan de bars leve-

ren hele nuttige details op, die

Joop op smeuïge wijze in een

(alweer) leuk en sappig artikel

weet samen te ballen. Zijn vaak

niet al te fris riekende stukjes die-

nen dan ook geheel voor eigen

risico gelezen te worden.

ln dit nummer van de Orion

Expres wil ik het licht graag eens

laten schijnen op Karel

Mollevanger. lk heb Karel al eens

gevraagd voor een 'diepte inter-
view' einde augustus 1998.

Die man is echter geen avond
thuis, zo bleek mij uit doorgaans

onbetrouwbare bronnen.

Naast Theo Boekwurm, de man

achter het succes van het afgelo-

pen seizoen, lag het voor de hand

dat die Carolus Ballevanger eens

zijn zegje zou doen over "ziin'
meiden. Begin december kon ik

de al grijzende, rondborstige man

betrappen op een vrij moment.

Hijwas thuis, want hijwas name-

lijk ziek!! Zwaar hoestend en

proestend weliswaar, kon uw

EEN KUK'E IN DE KEUKEN VAN



ffi&w
reporter Karel

enkele krachtige

uitspraken ont-
lokken. De Nefit

Orion dames

stonden ten tijde

van ons gesprekje op

een gedeelde vijfde plaats en dat

is, voorwaar, niet slecht voor een

debutant in de eerste divisie. Zo

vond ook Charley, want zo mocht

ik hem al gauw noemen. "lk
denk", zo kuchte hij, dat we dit
seizoen nog hekel aardige dingen

gaan zien van onze Hittepetitten.

We hebben inmiddels veel

geleerd van onze nederlagen en

Theo en ik hebben de greep op

de groep nog lang niet verloren.

We voelen ons nog jong en we

trachten zo nu en dan een avond-

je met die meiden te stappen.

Dat gaat ons niet slecht af!'

rochelde Karel wat na. Karel was

ook zeer te spreken over de

samenwerking met Theo en prees

hem (mijns inziens iets té nadruk-

kelijk) de hemel in. Over het team

had Karel niets dan lof. Vooral de

wedstrijd outfit van de 'girls' vond

hij onwijs gaaf en uiterst sexy,

hijgde Karel. Heeft hij nog wel

oog voor het spel?? Vroeg uw

reporter zich af. Karel had nog

wel enige twijfel over de juiste

instelling van sommige dames. Hii

wilde daar niet verder over uitwei-

den, maar het lijkt uw Joop

Knoop raadzaam om eens een

traininkje van Theo of Karel te

bekijken.Karel kuchte iets van

..."beleving, iets willen leren....?!

Eén van de avonden dat Karel

nog vrij leek benut hij om dames

8 te trainen. Bijna elke maandag-

avond van 
,l8.00 tot 19.30 uur

laat hii zo'n tien nóg jongere veu-

lens de stoffige hoekjes van de

Rietveld zaal zien. "Zij moeten

nog veel leren. Ze zij echter

uiterst leergierig, enthousiast,

soms nog iets te verlegen, maar ik

zie elke week vooruitgang. Die

meisjes die komen er wel. Ze heb-

ben nu al meer punten gehaald

dan vorig seizoen. Jammer dat er

binnen de vereniging niemand

gevonden kon worden om dat
jonge spul te trainen", gorgelde

de koortsige Karel.

Karel hoopt dat iemand deze gre-

tige groep van hem wil overne-

men, want hii is al prominent

aanwezig op dinsdag-, donderdag

en vrijdagavond. lk heb zijn

vrouw, die hinderlijk bii ons inter-

view aanwezig bleef, maar even

niet gevraagd wat zij hiervan

vond. Haar blikken richting

Charley spraken duideliike taal. Zij

verzorgde haar zieke echtgenoot

weliswaar begripsvol en liefderijk,

maar de wijze waarop zij telkens

zijn kussen opschudde beloofde

weinig goeds, zo vermoed ik
althans. Vraagt u hem zelt maar,

na lezing van dit te korte artikel.

lk had die illustere, robuust ogen-

de Karel nog veel meer willen vra-

gen en vooral aan het woord wil-
len laten komen. Er was nog veel

te vertellen. Karel bleek ook een

visie te hebben over de toekomst
van zi.in damesteam en de vereni-

ging Nefit Orion in het bijzonder.

We zullen nog veel van hem

horen en over hem lezen, zo durf
ik vanaf deze plaats te voorspel-

len. Leuke vent overigens, veel

gevoel voor humor ook, iets te

kritlsch naar journalisten toe vond

ik. De koffie was lekker Jannie!!
Die kleffe ontbijtkoek had niet
gehoeven. De volgende Onion
Expresso gaan we Dames i nader

beschouwen door de ogen van

Theo Boekelegger en aanvoerster

Marlies'Daphne' Koenders.

fOop KnoOp.
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ln 1999 ook

Dat ls een mool streef-

getal. Dat aantal moeten we

toch met elkaar kunnen ver-

kopen om een mool "extra"

geldbedrag voor de verenl-

glng bll elkaar te krlfgen!

Zoals ieder iaar komt de grote

violen-aktie er weer aan. Alle

leden van Nefit Orion is inmiddels

weer gevrzragd om de viooltjes-

voor Orion te verkopen. leder .iaar

een fantastische aktie, waar heel

veel mensen aan meewerken om

een heel groot bedrag voor de

club te verdienen.

Op alle trainingen zijn inmiddels

de inschrijfformulieren weer uit-

gereikt aan de leden en wij

rekenen op jullie inzet. De

train(st)ers verzamelen iul lie

inschrijfformulieren in de week

van 1 t/m 5 mart en bezorgen

deze op bij Marleen Groeneveld

op Hackfort 4 in Doetinchem.

Mochten lullie lijsten hebben

waar op meer dan 25 kistjes zijn

verkocht, dan kun ,ie deze ook

eerder afgeven op bovenge-

noemd adres, zodat de violen dan

al in de eerste week van maart

bezorgd kunnen worden. De vio-

len worden bij de leden thuisbe-

zorgd en zij moeten ze afleveren

bij de bestellers. De levering

begint in de eerste week van

maart en we hopen dat alles voor

1 5 maart is bezorgd.

HUtP
Hulp hebben we ook dit jaar weer

nodig. Hoe meer handen hoe

beter en sneller alles weer gere-

geld is. We doen een beroep op

leden en/of ouders van leden die

éénmalig iets willen doen voor de

vereniging. Het gaat om 1 of 2

maal de violen van onze kweker

Sinderen af te halen

en te bezorgen op

een paar adressen

in Doetinchem.

Elke rit vraagt

slechts 2 tot 3 uur aan tijd. Als u

een auto met een aanhanger

heeft gaat het vervoer heel

gemakkelijk

GRAAG
Craag ontvangen wij een tele-

foontje van u waarin u de mede-

werking toezegt.

Tenslotte........ wensen we ieder-

een veel succes bij de verkoop

van de rode, witte, gele, blauwe,

oranje en gemengde violen en

bedenk hierbij dat leden die meer

dan 25 kistjes violen verkopen

een aardige attentie ontvangen.

Diegene die het meest

heeft verkocht kriigt
uiteraard een grotere

beloning!

1999 kisties violen?

BEDANKT
Hebben jullie nog vragen over de

aktie, bel me dan even op.

Namens de violencommissie

Marleen Croeneveld, Hackfort 4.

Tel:334466.
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5 December'9E Rletveld Lyceum .3O uur begon het.

De zwarte pieten waren scheidsrechters. Per team werd je ingedeeld in

groepjes. Zoals staf.letter, sint, piet, banket. \Mj waren met de pieten aan

het volleyballen. Een piet wou de bal pakken hij dook en toen viel zijn

pruik af.

Stoomboot was 1e geworden in poule C. Diegene die le was geworden

kreeg een Chocolade letter diengene die 2e zijn geworden kregen een

mandarijnje en een klein chocolaatje Sinterklaas kwam te laat! Maar

kwam gelukkig wel.Het was erg leuk!

door: Kim en Simone Linstro

TEUGD ADOPTIE PLAN

Neflt-Orlon heeft een plan bedacht om feugdspelers en

-speelsters een keer een wedstrljd van de topteams (Heren 1,

Heren 2, Dames 1 en Dames 2) te laten meemaken.

Die wedstrijden maak je mee van de voorbesprekingen tot het einde. De

train(st)ers van de jeugdteams kiezen een speler van de week uit die dan

bij de wedstrijd op de bank mag zitten. Als je als jeugdspeler een keer de

kans krijgt, moet je het zeker doenl lk heb het al eens meegemaakt bij

Heren 1 en dat was fantastisch! lk mocht op 23 januari de wedstrijd

tegen Havoc memaken. Eerst gingen alle spelers naar de kantine voor de

voorbespreking, dat gebeurde tegen half zes. ln die teambespreking

werd door de trainer/coach onder andere verteld hoe ze moesten spelen,

wie van het andere team gevaarlijk waren, wie ze moesten afblokken en

waar ze op moesten letten. Daarna werden in de kleedkamer de inspeel-

shirts aangetrokken en begon de warming-up. lk mocht even inspelen

met Marco Buiting. lk moest ook de bidons van de spelers vullen. Daarna

begon de echte wedstriid die Heren 1 met 3-l wist te winnen. lk wil alle

spelers en begeleiders van Herenl bedanken dat ze me zo goed hebben

opgevangen! Het was geweldigl

Croetjes Sonder Hugen

Op zaterdag 9 januari 1999

We verzamelden Om 12.00 uur

bij Rozengaarde en gingen met

2 auto's naar Cendringen.

Na't omkleden gingen we ons

opwarmen. We hadden er zin in.

We moesten tegen 3 teams spe-

len. lammer genoeg waren die

veel beter dan wij. We speelden

2 sets per wedstrijd, één set duur-

de 1 I minuten. Het plafond was

mooi hoog, zodat we lekker hoog

konden spelen. Het toernooi

duurde tot 4 uur.

De prijsuitreiking was in de kanti-

ne. We kregen allemaal een soes-

ie. De winnaars kregen nog een

plak chocola. \Mj waren jammer

genoeg laatste geworden.

We vonden het een heel erg leuk

toernooi en we hopen, dat we

gauw weer met een toernooi mee

mogen doen.

De Orion-meisjes C4,

Meike Manschot.

HET
VOttEYBAL.
TOERNOOI



Op dlnsdag 16 februarl ls er voor de tweede keer een

vrlendlnnetlesdag georganlseerd, elke mlnl mocht een vrlend-

lnnetfe meenemen en als ze nlet kon klezen, twee. Ultelndelllk

waren er zo 'n 55 melsles aanwezlg.

Omdat dit een behoorlijk grote groep was hebben we besloten om de

groep op te splitsen in hoe we normaal ook trainen. Als eerste zijn wij

begonnen met het spel "iemand de bal, niemand de bal" en overlopertie

(een zeer geliefd spel bij de mini's).

De groep van Nienke begon gewoon met inlopen. Vervolgens hebben

we per groep het net opgezet, de meisjes die al op voÍleybal zitten lieten

prima zien hoe dit moest.

Nadat het net opgezet was, hebben we met z' n allen laten zien hoe vol-

leybal nou moet, de mini's mochten het zelf aan hun vriendinnetie uit-

leggen. Zo hebben ze goed laten zien wat ze in korte tiid al geleerd had-

den. Om ook nog even actief met de bal bezig te ziin hebben we nog

wat baloefeningen gedaan zoals:

e stuiteren met de bal, eerst met rechts, dan met links en dan met

beide handen en ondertussen door de zaal lopen.

. De bal zo hard mogeliik stuiterenen er zo vaak mogelijk onderdoor

lopen of kruipen.
o De bal wordt weggegooid en ze moeten er met z' n tweeen achter

aan rennen, wie hem het eerst heeft.

ln de laatste minuten hebben we nog even "KnipoogmoordenaaÉje"

gedaan

De tijd ging ongelooflijk snel en het was heel gezellig en om deze dag

goed af te sluiten las \Mlleke van Renssen nog een gedicht voor dat ging

over deze dag, dit staat hieronder.

lk wilde nog alle mini's bedanken voor hun sportieve inzet.

Anne-Mayla.

VRIENDIN-
NETf ES-

DAG

Vriendinnetjesda g

is een dog dot alles mag.

Het is don ook heel leuk

en we liggen Ín een deuk.

Anne-Moylo en Nrcol

met hun moken we veel lol.

Ook Nienke, Mirjom En Debby zijn

von de portij

zij zijn ook heel blij

We beginnen met een warming-up

von je hup hup hup.

Dit komt ook von toepossing

de rest is een verrossing

Misschien doen we wel spelletjes

dot is niet welletjes.

Misschien doen we ondere dingen

of goan we zingen.

Don is het pouze

dan goan we wouze

Don moeten we weer weg

wat een enorme pech

Het wos een leuke dog

en die eindigt met een lach

Nou goan we weer

tot de volgende keer.

Croetjes Kim en

Willeke

VRIENDINNETIESDAG

l-



Op zaterdag 13 febru-

arl hebben 4 teams van

Neflt-Orlon de tussenronden

gespeeld voor de Nederlande

kamploenschappen voor

clubteams.

Jongens B en .longens C teams

worden 3e in de poules en hier-

mee uitgeschakeld. Meisjes C

werd eerste in de poule en kon na

de winst in de kruisfinale door
naar de finaleronde, evenals het
meisjes A-team, deze werden 2e

in de poule maar via winst in de

kruisfinale werd toch de finale op
5 april bereikt.

Hoe kwam het allemaal tot stand:

IoNGENS B
fongens B in Amstelveen begon

chaotisch, velden niet klaar, geen

scheidsrechters, kortom zoals in

Amsterdam en omgeving
gemeente is.

Hierdoor ook wat concentratie
gebrek en verlies van Devolco

met 15-1 1 en 15-l 1. De volgen-
de wedstrijd werd gewonnen van

Jodan Boys met 1 7-'15 en 15-6.

De laatste wedstrijd in de poule
tegen Compean werd echter ook
verloren met 15-6 en 15-'l 2 waar-
na een 3e plaats in de poule het
eindresultaat was.

Fotobiischrift: longens B hebben het net niet gehaald

|oNGENS C

Jongens C moest naar Deventer om te proberen de finale te bereiken.
De eerste wedstr'rjd was tegen Primavo uit Apeldoom. Ma een 15-1 3 en
I -15 werd een 1-1 behaald. Daama was EMS/Olhaco de tegenstander en
via 15-9 en l6-14, na een 4-14 achterstand werd een stap gezet naar de
finale. Echter de werd een stop gezet naar de finale. Echter de volgende
tegenstander Sudosa was veel te sterk en I5-4 en 'l 5-6 waren de set-

standen. Een slechter setsaldo werd fongens C noodlot en ook hier was

een 3e plaats in de poule het eindresultaat.

Fotobilschrift: longens C werden derde.

2 TEAMS NAAR FINALE



Melsfes C begon met

een tegenslag door het ult-

vallen van baslsspeelster

Klrsten.

Het allereerste balkontakt van
Kirsten was op haar wijsvinger
van de rechterhand en een hui-
lende basisspeelster holde met
Annemieke naar de koude kraan.
Na 10 minuten was Kirsten terug
en Arend tapte haar vinger des-
kundig in want Kristen wilde toch
spelen. De eerste wedstrijd begon
Kyra op Kirsten plaats en het had
gelukkig geen negatief effect,
15-'l was de uitslag, de 2e set
werd ook ruim gewonnen met
15-2. De volgende wedstrijd ging
een speelster van Mikro door de
enkel en er was geen reserve

speelster. Hiermee hnamen elk
wedstrijden tegen Mikro te verval-
len. Meisjes C was hierdoor veze-
kerd van een kruisfinale plaats.

De laatste wedstrijd was tegen
Flamingo's uit Gennep.

De wedstrijd liep van geen kant
en onze meiden kwamen echt
niet in hun spel, na een 7-12 ach-
terstand in de eerste set werd
deze echter gewonnen met l5-
13. De tweede set werd niet
beter en een 7-l 5 nederlaag was

het resultaat. Tellen was geboden.
Arend telde ons naar de 2e plaats,

echter de wedstrijdleiding telde
Orion naar de eerste plaats. Dus

was nr. 2 uit de andere poule de
Burgst onze tegenstander. Ceen
ploeg met aspiraties dus moest
meisjes C niet teveel tegenstand
verwachten. De eerste set werd
moeizaam gewonnen met l5-1 1

en de tweede set zakte de meisjes

weer erg ver weg. Het herstel

kwam erg laa! na een 1-12 ach-
terstand werd nipt verloren met
l3-15. Rally Point was het ver-
volg. Na de wissel bij 8-5 werd
het toch nog spannend toen
meisjes C bii 13-8 niet verder kon
scoren. Op een stand van l3-l l
serveerde een speelster van de
Burgst in het net en mocht Orion
bij l4-1 1 weer serveren.

De Burgst scoorde weer en het
werd "14-12. De serve van de
tegenpartij werd goed opgevan-
gen en Sanne scoorde het
bevrijdende 15e punt en dus op
naar de flnale op 3 aprll.

FINATES VAN DE OPEN CLUB



Melsles A vond ln

Wagenlngen ln de eerste

wedstr[d al dlrekt z'n meer-

dere ln Arke/Pollux ult

Oldenzaal, met 2 x 15-9 werd

duldel{k wle hler de sterkste

was.

De volgende wedstrijden waren

voor het A-team een formaliteit
1 54 en 1 5-3 tegen de Krekkers,

en 15-3 en 15-10 begon Set Up

'65 uit Ootmarsum.

Hierna volgden de kruisfinales.

Orion moest tegen DOK uit

Dwingelo, ook dit was niet meer dan een formaliteit met l5-3 en 15-1 0
stelde meisjes A de finale veilig. De andere finale ging tussen Arke/pollux
en streekgenoot Halley.

Na een 1 -l tussenstand moest ook hier een rallypoint set uitsluitsel
geven. Meisjes A was reeds geplaatst en het hele team liep naar het
andere veld en hielp daar Halley met veel geschreeuw naar de winst op
Arke Pollux. Dat hiermee een titelkandidaat werd geëlimineerd was ook
in het voordeel van Orion aldus Karel Mollevanger.

Meisies A van voren en Karel zich maar

afvragen: Wat moet ik hiermee?"

TNNgS'; NÍ§t
MeÍsles A van achteren maken ze nog

meer indruk

FINIILES VAN DE OPEN CIUB



Melsfes Bl speelt de

komende tlfd ln kleren van

dakbedekkersbedrlff

"'t Pleln".

Aan eigenaar, W Riethorst is

gevraagd een stukje te schrijven
over zijn bedrijÍ. Omdat hij niet
zo'n man van woorden is, maar
van daden geldt dit ook voor zijn
dakbedekkersbedrijf. Daarom zegt
hij in het kort:

UW DAK 15 ONS VAK!
Voor informatie of een vrijblijvend
offerte kunt u schrijven of bellen,
Dakbedekkersbed rijÍ't plein

Javaplein 2,7009 EP Doetinchem
tel. 0314-346445 mobiet 0653-
266185. Verder wenst Riethorst
de meiden van Bl een sportief
seizoen toe en veel succes.

Het team bestaat uit: I - Karin Bazen,2 - pamela Ningerman, 3 - lonti Hamer (heeft

het team inmiddels verlaten), 4 - Kirsten Masselink, 5 - sarina Riethorst, 6 - Kyra

Ulfman, 7 - Martine wevers, 8 - lanneke wesselink. En verer staan op de foto: trainer
Peter van Veen, coach Henk Bazen en sponsor W. Riethorst

Marlfke Menzo ls

onlangs eens ln de ledenad-

mlnlstratle gedoken om eens

te achterhalen hoelang een

van de rekreanten nu elgen-

llfk lld ls van Orlon.

Die speurtocht liep eigenlijk al

snel stuk op de gevolgen van de

moderne tijd. ln de begin jaren

tachtig is de ledenadministratie

van de Nevobo op de computer
gezet. Om werk te besparen en

niet al te moeilijk te doen zijn
voor alle leden de ingangsdatum
voor het lidmaatschap gelijk
gesteld. Daardoor is nu moeilijk te
achterhalen hoe lang iemand die

al voor 1980 lid van de vereni-
ging was nu in werkelijkheid lid is.

lubilarissen zien hun jubileumdag

ongemerkt voorbijgaan omdat
het bestuur niet meer na kan

gaan wanneer iemand nu precies

voor '1980 lid is geworden.
Het zou fijn zijn als we dat alle-

maal wel zouden weten. Daarom

roept Marijke de hulp in van de
senioren om alles opnieuw in

kaart te brengen. Dat kan als in
ieder senioren team iemand zich
opwerpt om dit even voor zijn
team uit te zoeken om het vervol-
gens aan Marijke door te geven.

Ze rekent er op. Ook niet meer

spelende leden worden gevraagd

hun medewerking te verlenen.

SPONSOR

HOE IANG BEN IE AL LID?



Op 19fanuarl hebben

de rekreantendames een

feestfe gebouwd. Ze vlerden

de 6oste verfaardag van

MaÉha Tfoonk Schoeman.

Martha is al geruime tijd lid van

Orion. ln 1975 kwam ze in

Doetinchem wonen en haar

I belangstelling voor volleybal

j bracht haar in kontakt met Orion
,, Z" heeft de liefde voor volleybal

I ontdekt bij een gymclub in
' Almelo. ln die tiid was het niet zo

gemakkelijk om bij Orion aan de
It bak te komen. Er was een wacht-

lijst. Martha moest zeker een jaar

wachten eer ze een plekje bij
Dames 3 kon krijgen. Ze werd
toen teamgenote van onder
andere Lucie Raterink, Wilvan
Veldhuizen en Antoinette Hofland.

Martha trainde in de jaren daama

ook met Dames 2 mee en heeft
zelfs 4 jaar op dat niveau Íneege-

draaid.

faren later verhuisde Martha naar

Hengelo en speelde daar vervol-
gens bij DVO. Na daar na vele

iaren met plezier te hebben
gespeeld werd Martha te oud
bevonden en kwam ze niet meer

in aanmerking om bijenig team

te worden ingedeeld. Als anderen

ie te oud vinden, ga je omk'rjken

naar iets anders, zo dacht Martha.

De liefde voor het nobele volley-

bal dreef haar weer naar haar

Foto: Martha Tloonk

oude club. Een telefoontje naar

Doetinchem en Martha kon weer
aan de bak. Nog de zelfde avond
stond ze in Terborg te bekijken of

ze zich thuis zou voelen bij het

niveau wat daar werd gepresen-

teerd. Het oordeel viel positief uit
en Martha werd opnieuw lid van

Orion. Dat was 1995, en nu is

Martha eike week opgewekt bij
rekreanten D1-2 aktief. Komt een

team een speelster tekort dan is
Martha bereid bij te springen.

Haar passie voor volleybal is zelfs

zo groot dat ze af en toe zelfs de

heren uit de brand helpt.

Martha's 60ste verjaardag is zoals

al gezegd niet ongemerkt voorbij
gegaan. Marijke Menzo, voozit-
ster van de rekreanten afdeling en

medespeelster had grootse plan-

nen, maar zag die vlak voor die
tijd in lucht opgaan omdat ze zelf

door de rug ging.

Teamgenoten waren zo sportief
om de taken overte nemen: de

zaal werd versierd, er was gebak

gemaakt en kofÍie gezet. En zo
werd een van de oudst spelende

leden van Orion in het zonnetje
gezet.

6O iaar en nog steeds actief

MARTHA T|OONK



Orion 2 speelde in poule D. De

eerste rvedstrijd was om 20.00

uur tegen Blok '71 -'l . Ons tearn

bestaat uit 7 dames waaryan er

deze a','ond 3 door ziekte of bles-

sure aftr'ezig \^Jaren, zodater 2

dames gezocht moesten worden

die bereid rvaren deze avond met

ons team mee te doen. Celukkig

vonden we Martha en lr4agda

bereid om ons uit de zorgen te

halen. Blok-l begon met opslag

en punten maken. Voordat we

een bal goed terugspeelden was

het al 0-9. Onze supporters (alle

2) hadden er al een zwaar hoofd

in, maar de beste stuurlui.....We

kwamen terug, en de eindstand

van de eerste set werd toch nog

8-1 5. De tweede set begonnen

wij met de opslag en waren nu

goed op dreef: het werd 18-6. En

daarmee haalden we de eerste 2

punten binnen. Daarna een half

uur pauze om ons op te maken

voor de volgende wedstrijd:

Orion-Revolva. De klappen kwa-

men hard aan (bij Revolva, dus)

:17 - 4 en 15 - 9 Ons complete

supportersvak was zeer verbaast

en luidruchtig aanwezig, want we

hadden nu al 6 punten. Eenmaal

allemaal goed op elkaar inge-

speeld, konden we meteen door-

gaan naar de volgende wedstrijd

tegen Brevo-S. ledereen bleek nu

toch wel erg moe, want het lukte

in het begin niet meer zo goed.

Bii4-5 ging het ineens wel en

gingen we door tot 12 -7, dus

weer 2 punten erbij. ln de laatste

set was de energie op en toen

ging deze set helaas verloren met

8-10.

Met de start van het seizoen 1997198 kwamen we recreanten te kort.

Door een samenvoeging van de heren van gymvereniging W.l.K. en het

team van de maandagavond kon er toch getmind worden met twaalf

personen. Beide teams hadden te kampen met een tekort aan mensen.

Door samen te trainen blijven beideteams bestaan. Beide teams/vereni-

gingen blijven apart en komen elkaar ook in de recreantencompetitie

weer tegen. Verder bestond de heren-recreantenlijn nog uit de dinsdag-

avond groep, bestaande uit 2 teams, en de vrijdagavondgroep. De

damesgroep van de maandagavond bestaat ook uit 2 teams net als de

damesgroep van de dinsdagavond. Ook speelt er een mixgroep op

maandagavond en een op dinsdagmorgen. Damesrecreanten-1 was aan

het eind van het seizoen weer kampioen in Terborg en deden weer mee

met de districtskampioenschappen. Hier presteerden ze matig: ze eindig-

de op de vijfde plaats. De andere recreantendames schommelen tussen

de poules D, E, F en G. Damesrecreanten-3 hadden een heel goed sei-

zoen en promoveerde na bijna elke wedstrijdavond. De heren-recreanten

van maandag en dinsdag gingen heen en weer tussen de poules B en D.

De Mix-groep van de maandag speelde in poule L en de mixgroep van

de dinsdagmorgen, die dit jaar voor het eerst meededen, speelde in

poule N. De dames van de dinsdagavond kregen een nieuwe trainer in

de persoon van Toni Scholtz, Deze dinsdagavond Damesgroep deed ook

mee met een competitie van Halley en is daar na 4 zondag-ochtenden

ook kampioen geworden. Alle recreanten, hebben samen met het W.l.K.

team en een Huevo-team dit seizoen een geslaagd onderling toernooi

gehad. Het verenigingsjaar is al met al afgesloten met een goed resul-

taat. De stijgende lijn in de recreantenpoules houden we vol, maar alle

groepen kunnen er nog steeds enkele mensen bij gebruiken.

Marijke

RECREANTENTOERNOOI
Op 2 februarl werd voor de derde keer dlt se{zoen het

Dames recreantentoernool gehouden ln sporthal "De

Paasberg" ln Terborg.



VERVOTG TOERNOOI
Nou ja'.'.., wat moet je daar nu van zeggen. Na het optellen bleek dat Brevo ook 8 punten had, maar ons set-
gemiddelde was beter, Brevo had +1 3, orion had +25 punten, dus orion promoveerde naar veld C. ook speel-
de deze avond orion-1, die 2e werd in poule A, en orion-3 verloor helaas en gaat van B naar C.
Op 13 Aprll dus : Orlon 2- Orlon 3. Komt dat Zlen !!!!!

De Herenrecreanten komen al gerutme tlfd ln de G en D groep ln Terborg ult.

Lange tijd waren hier drie orion teams ingeschreven, maar sinds het begin van dit jaar is het eerste team afge-
zakt naar het niveau Dinxperlo. Het tweede en derde team kwamen op 26januari samen uit in poule C en
mochten daar samen met VCV en Volga uitmaken wie er eerste en laatste werd. Heren 2 viel de twijfelachtige
eer te beurt om als laatste te eindigen, waardoor ze op 30 maart in poule D mogen uitkomen. orion 3 begon
mati$, maar kon dank zij de inbreng van Andrea Hordijk (voor deze ene keer wegens een tekort aan spelen toe-
gelaten) nog tot een redelijk niveau komen. Lange tijd leek het team mee te dingen naar een promotie plaats,
maar in de laatste wedstrijd werd deze kans op schromelijke wijze uit handen gegeven. Niet dat dat erg is, zo
viel achteraf te vernemen, want de heren hebben in de hogere klasse weinig te zoeken. Hun trainingsmaatjes
van WIK ondervinden dat aan de lijve. WK en orion 3 ontlopen elkaar niets. Hetgeen ook al bij het vorige toer-
nooi bleek, toen won WIK nipt van orion. Zelfs met een sterkere opstelling konden de WIK mannen zich niet
handhaven in de B groeP en mogen derhalve weer samen met orion 3 in de C groep uitkomen. Met deze ken-
nis op zak weet orion 3 dat de C groep voor hen de beste plek is om gezellig te kunnen blijven spelen.

Kun je het volleyballen niet laten? Wil je in de zomer eigenlijk ook wel volleyballen? Zo ja, dan is dit echt iets
voor jou: de volleyba! zomerkampen Wat kun je zoal van zo'n kamp verwachten? Natuurlijk is het niet 24
uur per dag volleybal, dat is zelfs voor de grootste volleybalfanaat te veel van het goede. Naast volleyballen
staat ie het volgende te wachten: de in heel Nederland wereldberoemde HIKE; bos- en veldspelen; alternatieve
volleybal (blind-, buiten- en hindernisvolleybal); verkleedpartijen en muziek; kampvuur; bonte avond; (te) gekke
kaderleden. ln 1999 worden in de zomervakantie acht kampen georganiseerd in Bathmen. Zeist en Heerenveen
voor volleyballers in de leeftijd van 12 tot en met 19 iaar. Doe es gek en ga lekker met ons mee. Als je eenmaal
geweest bent, wil je ieder jaar weer! Voor informatie en een inschrijfformulier kun je bellen met het NeVoBo
hoofdkantoor in Woerden, tel. (0348) 41 19 94. Je krijgt dan zo snel mogelijk de folder en toebehoren thuisge-
stuurd. P.S. Het NeVoBo ZoKo-Promoteom is ook oonwezig op diverse toernooien en kompioenschappen.

HEREN RECREANTEN



- 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
Í 75 1100,-) vermissing van ballen moet worden gemeld bij Ruud of wim.

- Kijk of de scheidrechters aanwezig zijn. Als een scheidsrechter niet komt opdagent zorg dan voor een ver-
vanger. lndien nodig scheidsrechters bellen. De lijst van scheidsrechters vindt men in de wedstrijdmap.

- Konsumptiebonnen uitreiken aan de scheidsrechters
- Velden tijdig opbouwen en na afloop weer opruimen.
- op de zaterdagen waarop Dames 1 en/of Heren 1 thuis spelen moeten ook reclame borden worden geplaatst
- Tellen bij dewedstrijden (behalve bij Dames 1,2 en 3 en Heren 1 en 2. Hierwordt hetfeitelijke tellen door

speciaal geïnstrueerde telsters gedaan. Maar bij de wedstrijden van Dames 1 en Heren 'l 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 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 .t9.00 

uur!
- Verdere taakomschrijvingen zijn te vinden in de wedstrijdmap

DATUM T|JD

20febr 11.30-14.00

25 febr 20.30-23.00

27Íebr 11.30-14.00

4 mrt 20.30-23.00

6 mrt 09.30-einde Hl

i 1 mrt 20.30-23.00

13 mrt

'18 mrt

20 mrt

11.30-14.00

20.30-23.00

09.30-einde H'l

ïEAM DATUM TIJD

25 mrt

27 mrt

1 apr

8 apr

10 apr

15 apr

17 apr

22 apr

24 apr

20.30-23.00

1 1 .30-14.00

20.30-23.00

20.30-23.00

09.30-einde Hl

20.30-23.00

09.30-einde H1

20.30-23.00

09.30-15.30

TEAM

D7

D3

D1

D6

H7

H4

D7

D2

H1

H1

H6

H7

H8

D2

D6

H5

30 maart

HEREN (H2 EN 3)

rekreanten toernool Terborg

6 aprll
Dames (D 4) rekreanten
toernool Terborg

l3 aprll
Dames (D1,2 en 3) rekrean-

ten toernool Terborg

rEKffi: ï
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CONTRIBUTIE
1) Tljdstlp betallng:

betalen voor 1 september : hele jaar / 1e halfjaar
voor I februari : 2e halÍiaar

2') Categorleën gekoppeld aan leeftljdsindellng van de bond:
voor het seizoen 1998-1999 houdt dit in:
Senioren geboren voor 1-'l 0-1980
A/B-junioren geboren op of na 1 -10-1980
C/D/E-junioren + mini's geb, op of na I -10-.l984

3) 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-
wijzigd.

4) Bondscontrlbutle:
De bondscontributie voor het seizoen 

.l998-1 
999 bedraagt:

Senioren geboren vóór 0'l-10-,l980 Í 60,00
A-junioren geboren op of na 0l-.10-1980 Í 4O,OO

B-junioren geboren op of na 0i -'10-1 982 / 30,00
C-junioren geboren op of na 01-10-1984 Í 2S,OO

D/E-junioren geboren op of na 01-,l0-1986 Í 2S,OO

Mini's geboren op of na 01-10-1988 /'l5,OO
Recreanten / 1 5,00
Vereniginglid Í j S,OO

De bondscontributie moet voor 'l december van het lopende seizoen worden betaald en geldt voor het
hele jaar.

5) Beëlndiglng lldmaatschap:
Schriftelijk bii de ledenadministratie een maand voor de onder punt 'l 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) Acceptglror
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen 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 gebracht van / 5,--
per aanmaning.

7) 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 schrifteliik vezoek 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 mogeliik).

Í260,--
Í 200,--

Í 145,--

Recreanten

Ereleden
Í 160,--

gratis

E) lnschrlffgeld:
Senioren

Recreanten

: f 20,--

: | 15,-

9) Betallngen:
VSB bank nr. 93.60.37.3'l 8

(Ciro van de VSB bank nr 809604)
A- t/m E-junioren/mini's : / i5,--

1O) Contactpersoon: R. Hofland, Einthovenlaan 17, 7OO2 HE Doetinchem, tel: 333209.


