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Van de redaktietafel/Van de voorzitter
Wissel bezorgster /lan Platje

Klootzak gezocht
Klootzak gezocht/DOZON 1e topsponsor
Meisies C scoren goed/Sponsor front
longens BI in kleren/Sponsor KAB

Meisies Bl ook onder de pannen

Sponsor Balans techniek uitzendburo
Nationale MÍni Kampioenschappen/ Adri
Meisjes A,/Meisjes C

Wist u dat..
Dames 3 al weer eerste

Heren 5 kampioen
Heren 7/Wist u dat
Heren 2 en 3 rekreanten /Dreigend tekort
loop Knoop
Taken Haldienst
Contributie

NEFIT Orion Expres inleverdata voor het seizoen 1998/1999
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Kopij kan geschreven dan wel getypt (op papier of floppy) worden

ingeleverd bij Wiebe van der Sluis, Van der Grijnstraat 10, Doetinchem.

Doe het wel op tijd.



De zesde 0rlon Expres

van dit seizoen ligt al weer

op tafel. Het seizoen gaat

snel voorhlj. Maar we kunnen

met een tevreden gevoel

verder.

De resultaten op sportief vlak zijn

goed te noemen. Natuurlijk zullen

er best een aantal leden zijn die

voor zichzelf iets betere verwach-

tingen hadden, maar over het

geheel genomen gaat het goed

met de club. Er wordt hard

gewerkt en vooral zien we de

vruchten van enkele jaren noeste

arbeid om de basis onder de ver-

eniging te verbreden. Dat uit zich

niet alleen in de goede prestaties

van de jeugd en senioren, maar

ook in de komst van nieuwe

sponsors. Nefit Orion leeft, en dat
wordt gevoeld en gewaardeerd.

Deze Orion Expres is weer tot
stand gekomen door de inbreng

van een aantal zeer actieve leden

van de vereniging, Zonder hen

was het niet gelukt deze uitgave

nu uit te brengen. Privé redenen

hebben mij een tijdje afzijdig van

Orion gehouden, maar dank zij

de medewerking van Wim, Wirn,

.laques en René, als ook andere

welwillende leden is de voortgang

niet in gevaar gekomen. lk wil

hen daarvoor hartelijk bedanken.

Verderop in deze Orion Expres

kun je kennis nemen van de ont-

wikkelingen binnen de verenging

op het terrein van sponsoring.

Daaruit kun ie opmaken dat het

goed gaat. We zijn nog niet aan

het eind van de ontwikkelingen.

De initiatieven, zoals in de vorige

Orion Expres reeds beschreven,

beginnen vruchten af te werpen.

En we zullen in de toekomst de

gang van zaken blijven volgen.

Wiebe van de Sluis

Nu de competltie vor-

dert kunnen voorloplge con-

clusies worden getrokken

over de eindresultaten.

Waarschijnlijk mede daa rdoor

hoor je in de wandelgangen - en

soms langs officiële weg - die spe-

lers en speelsters benaderd wor-
den om hun sportieve prestaties

elders te beproeven. Omgekeerd

komt het echter ook voor.

Wel zijn in de regio afspraken

gemaakt over de manier waarop

RES
verenigingen elkaar benaderen.

Hoewel de resultaten van onze

prestatieteams daarvoor op zich

geen aanleiding geven is het

onontkoombaar dat er af en toe

beweging in de spelersmarkt zit.

Laten we sportief blijven en de

afspraken daar- over nakomen.

NeÍit-Orion blijft een vereniging

waarin sprake is van veel actie en

de behoefte tot verdere ontwikke-

ling van het volleybal, zowel voor

de recreanten als voor de presta-

tiegroepen. Cevolg hiervan is dat

er in de pers regelmatig aandacht

aan onze vereniging wordt

geschonken. ln het verlengde

hiervan blijkt ook dat bedri,jven

dit nieuwe elan waarderen en

bereid zijn de vereniging finan-

cieel te steunen. Het zal duideliik

zijn dat de toewijzing van midde-

len aan de diverse lijnen regelma-

tig onderwerp van gesprek is in

het bestuur. Door het bestuur zul-

len heldere afspraken worden

gemaakt, waardoor spmke zal ziin

van een evenwichtige verdeling.

Dit jaar vieren we ook het
'l e lustrumfeest van het Beach-

Volleybal in hartje Doetinchem.
lk kan nu al beloven dat het dit
jaar echt een fantastisch spektakel

zal worden met vele hoogtepun-

ten, w.o. top- beach-volleybal in

Doetinchem. De data zijn9 t/m
11 juli a.s. Hou hiermee rekening

bij de vakantieplanning. Tenslotte

wens ik iedereen veel leesplezier.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper

ORION EX
Van de redaktietafel



ln wljk 2 was Annemay-

la tansma farenlang bezorg-

ster van onze Orlon Expres.

Ook toen ze stopte met volleybal-

len, bleef ze dit doen. U werd het

haar echter toch te veel en ging

de bezorging daaronder lijden.

Zij vroeg en kreeg vervanging.

Annemayla bedankt en success

met de verdere studie.

Na enig belwerk was een ver-

vangster ook weer snel gevonden.

De rest van dit seizoen gaat

Yvonne Mos, de OE rondbrengen

in de muziekbuuÉ en alles aan de

Zelhemse kan van de Boddes

Hosangstraat. Ook zij zal probe-

ren de OE binnen en week na uit-

komen bij u in de bus te depone-

ren. Yvonne succes ermee!

Ab Been

lan Platfe ls 75laar en

volleybalt nog steeds

Elke maandag avond slaan de

heren rekreanten van Orion gezel-

lig hun balletje in de sportzaal

van het Ludger college. Zij doen

dat al enkele jaren samen met

WK en staan daar elke week weer

samen met een man in het veld

waar je veel respect voor moet
hebben. Die zelfde man staat

sinds 3 jaar ook nog elke week op

de woensdag ochtend in het veld

bij de Orion ouderen groep. Jan

Platje speelt ondanks zijn 75 jaar

nog zeer verdienstelijk volleybal.

Bijna 30 jaar geleden kwam Jan

als rekreant bï WlK, nadat een

kennis hem had gevraagd om

eens mee te gaan. Sindsdien is

Jan blijven iballeni Als het nodig is

komt hij opdraven bij toemooien

in het kader van de rekreanten

competitie in Terborg. Ook daar

valt op dat hij menig jongere spe-

ler de baas is.

Jan Platje vierde op 26 februari

zijn 75ste verjaardag en weet zich

met sporten in een opper beste

conditie te houden. Twee maal in

de week volleyballen gaat hem

gemakkelijk af, net zoals het fiet-

sen. Elke dag legt hijzijn kilome-

ters af en niet zelden zijn daar

afstanden van 100 km bij. En dan

te bedenken dat dit niet op een

racefiets gaat, maar op zijn gewo-

ne toerfiets met fietstassen. Naast

het fietsen en volleybal blijft er

voor Jan nog tijd over om aan-

dacht aan zijn grote volkstuin te

besteden, tot groot genoegen

van zijn dochter en buren.

We feliciteren Jan alsnog langs

deze weg met zijn 75ste verjaar-

dag en hopen dat hij nog jaren

zonder blessures mag blijven spe-

len.



Onze club Orlon gaat

de markt op met de S3TD.

En dat staat voor SpoÉ,

Sponsoring en SuppoÉteam

ter ondersteuning van Top-

sport Doetinchem.

Kort samengevat betekent dit dat

het eerste team van Orion in de

hoogste divisie wil spelen, over

twee jaar de Serie A, en dat kan

alleen gebeuren met geld en dat
moet weer opgebracht worden

door sponsors.

En wat kost dat
Om in de eredivisie te spelen

moet je een budget hebben van

250.000 gulden. Orion heeft

momenteel een budget van

150.000 gulden. Daar moet dus

een ton bij.

Eredivisieclub Vocasa uit
Nijmegen moet degradatiewed-

strijden spelen en heeft in de kas

net als Orion anderhalve ton. Het

huidige budget is dus nog zo

slecht nog niet. Maar hoe krijg je

bij Orion sponsors die als ze

sportliefhebber zijn ook naar

De CraaÍschap kunnen. Aan welke

voorwaarden moet je voldoen.

Aardig is dan te kiiken naar een

club die 15 jaar geleden nog

opkeek naar Orion maar inmid-
dels de trendsetter is in Neder-

land: Piet Zoomers Dynamo.

Budget in Apeldoorn: 1,3 miljoen

gulden en een team dat bestaat

volledig uit full-profs. En wat
raden zij Orion aan: stel een abso-

lute klootzak aan om jullie wens

voor elkaar te krilgen.

Wat zljn de
f unctie-eisen en
takenpakket van
deze Orion
klootzak?
Het allermoeilijkte is lobbyen om

geld binnen te halen. Onze man

moet dus wat betekenen in de

zakengemeenschap, moet dus in

het bedrijfsleven staan en contac-

ten hebben. Zonder netwerk

wordt het lastig netwerken en dus

moet deze man beschikken over

een...

U raadt het al, een netwerk. Maar

deze man moet ook de sportieve

doelstellingen in de gaten hou-

den. Want trainers komen en

gaan en de Orion klootzak moet

zorgen dat er een meerjarenplan

ligt en dat de geeiste stappen ook

daadwerkelijk gemaakt worden.

Zeg maar een technisch-directeur

die naast de trainer staat. Verder

mag deze man de spelers bewust

maken dat sponsors belangrijk

zijn. Dat spelers na de wedstrijd

met de geldschieters gaan praten

en dat ze op hun vrije dag een

winkel moeten openen. Omdat

de sponsor dat vraagt. En dan het

allerbelangrij kste: het overtuigen
van de totale club, dus van het

eerste team tot en met recrean-

ten, dat iedereen het leuk gaat

vinden dat er een topteam is.

En dat een topteam privileges

heeft. En dat kan voor bijvoor-

beeld het recreanten- of jeugd-

team betekenen een training

overslaan omdat het eerste de

zaal nodig heeft voor een ingelas-

te training. Kortom een beest met

overredin gskracht enthousiasme,

een over mijn lijk mentaliteit, een

bijter, een terriër, kortom een

Orion-klootzak. Met maar'l doel:

Orion naar de top.

En dan de
sponsorclub
Sponsors krijg je alleen als je ze

meer biedt dan alleen een recla-

mebord. Business-to-busi ness is

belangrijk. En dat verwachten ze

wel dat er van die andere bedrij-

ven geen nitwits komen maar wel

mensen die bij zo'n bedrijf aan

het roer staan. En de business-

clubleden willen ook nog wat met

elkaar ondernemen. Sponsoren

uit clubliefde ziin er niet zoveel en

ze gaan gauw vergelijken met in

Doetinchem met De Craafschap.

Wat krilg ik daar voor mijn geld.

Dus ook gezamenlijke activiteiten

en uitstapjes zijn belangrijk.

Verder moet de sponsorclub

opgebouwd zijn als een piramide.

Een hoofdsponsor, dan subspon-

sors en dan de rest. Als een

bedrijf opstapt mag dit op geen

enkele manier effect hebben.

Van elke 1.000 gulden die spon-

soren in de clubkas storten is

400 gulden voor interne activi-

teiten van die sponsorclub.



Dus als Orion naar een budget wil
van een kwart miljoen dan is

100.000 gulden daarvan nodig

voor de sponsorclub. En wat die

interne activiteiten inhouden

stond al te lezen in de vorige

O rion-expres: naar o ptredens,

interlands en avontuurlijke trips.

Maar eerst komt er over 2 jaar

een serie A, zeg maar een eredivi-

De heren van de

Doetlnchemse volleybal-

vereniglng Nefit Orion willen

zo snel mogelljk terug naar

de eredlvlsle.

Om die intentie te kunnen reali-

seren stapte Nefit Fasto uit
Deventer het afgelopen jaar als

hoofdsponsor binnen. Voor drie

jaar heeft dit bedrijf gespeciali-

seerd in de ontwikkeling en pro-

duktie van CV-ketels in eerste

instantie de helpende hand toe-

gestoken. Achter de schermen

werd voorts binnen een speciale

commissie gezocht naar nog

meer wegen voor sponsoring.

Begin februari belegde die com-

missie- Sport Sponsoring

sie met acht ploegen, dan een

serie B, ook landelijk met acht

ploegen. En dan pas de eerste

divisie. Dus Orion moet eerst

maar zorgen dat ze in die serie B

terecht komen. Dan kan de club

rijp gemaakt worden voor het

grote werk. Zoals de organisatie,

management spelers.

Professioneel worden. En wordt u

Supportteam Doetinchem een

eerste bijeenkomst in 't Hart van

Doetinchem onder het motto:

"\Mj willen niet hetzelfde doen als

anderen." De commissie streeft

naar een beperkte groep actieve

sponsors, die behalve als binding

het bezoeken van de wedstrijden

ook gezamenlijk spannende activi-

teiten gaat ondernemen.

Het eerste succes van de commis-

sie - kort samengevat S3TD - is

binnenkort door iemand 'vriende-
lijk edoch dringend' verzocht de

zaal te verlaten voor een training
van het eerste dan weet u wie die

'klootzak' is.

Door lacques Verhogen,

Ch eí spo rt O mroep Cel der la n d

en Orion 8.

inmiddels een feit. Naast een aan-

tal toezeggingen van Achter-

hoekse bedrijven voor het nieuwe

seizoen heeft het gerenommeerde

Doetinchemse bedrijf DOZON

bouwtechniek aan de Plakhorst-

weg 12, groothandel in ijzerwa-

ren, gereedschappen, hang en

sluitwer( meubelbeslag en

machines voor industrie en bouw-

nijverheid is als eerste topsponsor

een verbintenis voor drie jaar

aangegaan.

EERSTE TOPSPONSOR OVER STREEP
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Nadat, Meisfes C2,

lange tljd hebben gewacht

op een (goede) tralner, kre-

gen we ln fanuarl vorlg faar

er een: lan van UiteÉ.

Sindsdien gaat het erg goed,

natuurlijk omdat we er een paar

goede mini's bij kregen en ons

team werd opgepept door
Meddi. Aan het einde van het 2e

deel van het seizoen ging het er

om spannen gingen we wel door
of niet? Nadat we berekend had-

den hoeveel we er gewonnen

hadden (7) en hoeveel we er ver-

loren hadden (1 , van de uiteinde-

lijke kampioen) was het duidelijk

dat we door gingen. Jan vond

een sponsor, Balans, waar we

trots op zijn en nu kan en mag

het niet meer misgaan! Ook dit
seizoen staan we in het 2 deel er

weer goed voor. We staan op het

Van het sponsors front.

Op alle fronten ls Nefit

Orion actief om en betere

financlële basls onder de ver-

enlging te leggen.

Dat gebeurt zowel bij de top als

ook bij de basis. Het jeugdbestuur

laat zich in dit opzicht niet onbe-

tuigd.

Verschillende jeugdteams hebben

inmiddels een eigen sponsor.

Meest recent zijn daar Meisjes B,

Meisjes C2 en iongens C1 aan

toegevoegd. Er kunnen er even-

wel nog meer bij. Wie zorgt voor

de volgende nieuwe sponsor?

Mocht je willen weten wat er alle-

maal voor nodig is bel dan even

met Wim Boonekamp of Martin

Slotboom.

Meisjes C2 bestaat uit: op de kast v.l.n.r. Lienke Eenink, Noortfe Pasman (aanvoerd-

ster), Jíll Verheii, Nicole Hesseling, lan van Uitert (trainer/coach) Voor de kast: lnge van

der Stelt, Marjolein Lindstra. Meddi Peters, Marissa Peppelman en Nancy van Uitert.

moment dat ik dit schrijf gedeel- Van Jan moeten we bij de erte 3

de 2e, we hebben 4 wedstrijden eindigen, en daar gaan we voor

gewonnen en 1 gelijkgespeeld. zorgen!!!



fongens 81 in
Auto- en
Motorrii-
school kleren

Henri Arendsen is een man met
een volleybalhart. Een aantal jaren

geleden speelde hij nog bij Focus

in Keppel. Door drukke werk-

zaamheden had Henri geen tijd

meer voor zijn favoriete sport.

Maar door Margreet Keizer is ze

weer bij het volleybal betrokken

geraakt. Hij sponsort nu Jongens

Bl. Arendsen begon begin jaren

negentig een eigen rijschool. ln

eerste instantie nam hij de motor-
rijlessen over van Jan Greven.

Langzamerhand kwam daar ook

de auto bij. Toen moest Henri

Arendsen een keuze maken. Hij

liet ziin oude beroep achter zich

en stortte zich helemaal op zijn

rijschool activiteiten. Spijt van

deze stap heeft hij niet. De agen-

da is iedere dag behoorlijk

gevuld.

Arendsen begint elke morgen om

8.00 uur en is 's avonds om 22.00

uur pas klaar metzijn werk. En

dat zes dagen per week. Hij

houdt op ÈÈn werkdag bewust

tijd voor zichzelf . Eerder draaide

hij hele dagen door. Maar dat
bleek een te zware belasting. De

laatste jaren hebben de lessen in

de auto de overhand gekregen.

"Doordat voor een motorrijbewijs

zwaardere eisen worden gesteld,

is de belangstelling afgenomen",

verklaarde Henri Arendsen de ver-

andering. "Maar ik heb gelukkig

meer pijlen op de boog. Bij mij

kan de jeugd ook terecht voor
een bromfietsrijbewijs. En binnen-

kort start ik met lessen voor het

aanhan gersrijbewijs. "

Met andere woorden, binnenkort

kun je op de Bunderhorst in

Doetinchem terecht voor alle rij-

vaard i g heidsbewijzen.

Accountants & belastingadviseurs

Kab accountants & belastingadvi-

seurs te Doetinchem zijn sinds

enige weken de subsponsorvan

de jongensteams 81 en 82,

samen met Autorijschool

Arendsen.
h * I u st i rt g a rl. v I Íí (r r.r r: r
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ln de vorlge Orion

Expres maakten we al mel-

dlng van de overeenkomst

die voor Melsjes BI met

Dakbedekkersbedrijf 't Plein

was gemaakt.

't Plein is een dakbedekkersbedrijf

in de ruimste zin van het woord.

Voor alle klussen op het dak kun

je terecht bij Wim Riethorst, de

eigenaar van het bedrijf. Het

ei genlijke dakbedekkerswerk, zoals

het leggen van pannen en bitum,

staat uiteraard op het program-

ma, maar't Plein biedt meer.

Voor het repareren van het lood

aan de schoorsteen ben u ook op

het Javaplein 2 in Doetinchem

aan het juiste adres. En is uw dak-

goot kapot, dan komt u bij

Riethorst niet tevergeefs om hulp

vragen. Dit is slechts een greep

uit zijn werkzaamheden. Wilt u

meer weten neem dan kontakt op

met Wim. Ongeveer vier jaar

geleden begon Wim Riethorst

met zijn bedrijf. De start was

moeizaam, maar op dit moment
zit de draai er redelijk in. Het kan

altijd beter. Riethorst heeft het

nadeel, dat zijn beroep vooral sei-

zoenwerk met zich meebrengt.

Hij moet als het ware zijn inko-

men voor de winter in de zomer

veiligstellen. Daarom zijn werhare-

ken van 80 uur in de zomer geen

uitzondering.

Omdat het bedrijÍ groeit wil \Mm

Riethorst in de toekomst ook met
extra mankracht gaan werken.

Celukkig heeft hij tussendoor

even tijd om aan Nefit Orion te

denken. Daarom sponsort hij dit
seizoen Meisjes B1. ln dat team

speelt ook de dochter van

Riethorst.

Zijn partner speelt ook bij Orion.

Dus dat betekent dat het met het

Orion gevoel bij de familie

Riethorst wel goed zit.

oooWist u dat

{E
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OOK ONDER DE PANNEN



Volleybal ls een team-

sport waarbij zowel het team

als de indlvlduele technlsche

kwaliteiten van de spelers

leiden tot succes.

Balans Techniek is een team dat

door een persoonlijke benadering

van goed technisch opgeleid per-

soneel tot succes komt door mid-
del van de juiste persoon bi) een

passende opdrachtgever te

bemiddelen. Doordat wij, vaak

jarenlange, goede contacten

onderhouden met gerenommeer-

de bedrijven in geheel Nederland,

onderhouden wij ook op regio-

naal niveau contacten zoals

medesponsor Rensa. Hierdoor zijn

wijvoortdurend op de hoogte

van mogelijke interessante vacatu-

res. De kans op een eventuele

vaste-, detachering-, of uitzend-

baan via Balans Techniek bij deze

bedrijven is vaak groter dan dat je

zelf rechtstree k sol liciteert.

Door onze kennis van zaken zijn

wij in staat om personeelsfunctio-

narissen, na een uitvoerig gesprek

met jou als kandidaat, te advise-

ren over jouw juiste werkplek bin-

nen hun organisatie. Aan deze

advisering wordt grote waarde

gehecht en wordt vaak een lang-

durige selectieperiode bekort.

Ben je op zoek naar een nieuwe

uitdaging, heb ie een gedegen

technische opleiding en wilje het

beste uit jezelf halen?

Neem dan eens contact met ons

op om een afspraak te maken op

telefoonnr. 026-370.37 .57 .

Kom je liever langs, dan vind je

ons aan het \Mllemsplein nr. 26 te
Arnhem (nabij het (bus)station).

\Mj vinden het een uitdaging

ervoor te zorgen dat je strak een

baan hebt in een aantrekkelijke

werkomgeving met de kans op

een vast dienstverband. Durf als

volleyballer die sprong ook eens

te maken!

Balan§tr
Techniek
f'/c,.ïri+r'ír:, f 'rtrÍr,.r'.r ÍrrrtiJ l r

BALANS TECHNIEK UITZENDBURO EN



Op zaterdag 2O maart

1999 ziln de voorrondes voor

de Nationale Open Mini

Kampioenschappen en het

Nationaal Minl Toernool in

Zwolle gehouden.

Nefit Orion heeft hieraan met
enkele teams deelgenomen.

Het jongenstam bestaande uit
Diewert Wiggers, Wessel Staal,

Kwinten Sliepen, Saner Hugen

(geblesseerd) en Niek Hugen,

moest ësmiddags aantreden in de

Komt Adri terug op het

oude nest? "Orion polst Adri

de Wllde voor technlsche

staf" zo kopte de Gelder-

lander een verhaal over

Neflt Orion een tljdje terug.

ln het Celders Dagblad kwam

jongens/mixpoule. De eerste

tegenstander was WSV Warns-

veld. Deze wedstrijd eindigde in

een gelijkspel.

De tweede wedstrijd tegen

SNS/Savicto Enschede werd

opnieuw een gelijkspel en de

derde wedstrijd tegen Avia

Apollo-8'l werd gewonnen.

Het team eindigde als eerste in de

poule en moest in de kruisfinale

tegen Avia Apollo-8 2. Hiervoor

moest naar een andere sporthal in

Zwolle worden verhuisd. Na 1-l
in setstand moest een derde set

volgens rallypoint worden

gespeeld. Deze was zeer span-

nend en de jongens wonnen deze

met 1 7-15.

Door een minder gunstige inde-

ling (in Zwolle zou slechts ÈÈn

van de acht teams zich plaatsen

voor de eindronde) moest nog

een beslissingswedstrijd worden

gespeeld tegen de winnaar van

de andere kruisfinale: WSV

Warnsveld. Het was een goede

wedstrijd maar helaas ging de

vermoeidheid een rol spelen.

Mede door de blessure van

Sander waren er geen wissel

mogelijkheden.

De wedstrijd werd verloren met

2-0 (7-15 3n 11-i5) en hierdoor

miste het team maar net de plaat-

sing voor de eindronde.

lonnie Hugen

belangrijk rol te gaan spelen in de

technische staf van de herenlijn.

Of Adri komt oÍ niet is niet te zeg-

9en.

Na oriënterende gesprekken vol-

gen er vaak meer, en niemand

kan vooraf vertellen hoeveel.

Het kan zelfs zijn dat eer deze

Orion Expres wordt gelezen er

reeds zakelijke afspraken ziln

gemaakt. We houden u op de

hoogte.

even later in een interview met

Pim Raterink ook de naam van de

vroegere trainer/coach van Heren

1 naar voeren. De vraag binnen

Orion gelederen is dan ook,

"Komt Adri terug op het Orion

nest. Wat is waar van die verha-

len?"

Alles en niets, zouden we kunnen

zeggen. Er is inderdaad gepraat

met Adri. Niet om de rol van Pim

over te nemen, maar om een

?
o



Het talentrljke volley-

balteam van Nefit,/Orlon

heeft opnleuw moeten erva-

ren dat topsport keihard kan

zijn.

Zaterdag 3 april jongstleden

bereikten de 'Cirls'van Karel

Mollevanger op indrukwekkende

wijze de finale van de Open Club

kampioenschappen. Voor de mei-

den van Nefit Orion telde maar

één plaats en dat was de EERSTE!!

(Hoe Olympisch is deze gedach-

te?!)

Voor Brechtje Wiggers, Ellen

Siebelink, Mijs van Eenennaam en

Liset Jansen was het de laatste

kans op goud, want zij zijn vol-
gend seizoen 'te oud' om nog

aan enig jeugdkampioenschap

mee te mogen doen.

Deze'Spetters' waren daarom

optimaal gemotiveerd , dat
begrijpt u. Bovendien hadden

deze dames al vaker finales

gespeeld en ...verlorenl Dat gaat

een keer vervelen. Voor Nathalie

Reulink was het de eerste keer in

haar prille leven dat ze een eind-

ronde meemaakte en zij genoot
bij voorbaat al van het gebeuren.

Nicole 007 Bont was net terug

van een lastige blessure . Ze was

reuze blij er weer bij te mogen

zijn. Selma Leeuwenstein zag het
helemaal zitten om dit talenNolle,

aanvallend sterke team van set

upjes (Karel zegt weleens:' snert-

ups') te voorzien. Hiske Wiggers,

jawel de jongere zus van....,

Melina Luijendijk , Lieke de Jong

en Caya Stokvisch vulden de ,qua
schoon heid iedereen overklassen-

de ploeg aan. Karel is trots op zijn

'Bjoeties'. "De meesten zijn niet

alleen blond, maar kunnen ook

nog volleyballen!" zo riep hij eens

enthousiast uit.

De Nefit Orion meisjes begonnen

de eerste wedstrijd in de poule

aarzelend. PZ Dynamo uit

Apeldoorn bood niet alleen taaie

tegenstand, ze kregen zelfs op

I 1 -14 een set point. Dit was te

gek, vonden de meiden.

Het tempo ging omhoog en met

16-14 en 15-6 werd Dynamo

opzij geschoven. Een goed begin

is het halve werk! Sudosa uit
Assen werd vervolgens met 15-5

en 16-14 verslagen. De 2e set

kwamen de meis.ies van aanvoer-

ster Brecht,le Wiggers met 6-12

achter. Een schitterende serie

sprongopslagen van Brechtje (6)

bracht Orion weer terug in de set.

Charley's Cirls hadden zich nu

geplaatst ,,,oor de kruisfinales,

zodat Karel in nauwe samenwer-

king met Paul Langenakker de

bankspeelsters wat speeltijd kon

gunnen tegen De Flamingo's uit

Cennep. De eerste set ging dit
voortreffelijk (1 5-8). De tweede

set glng het helaas wat minder en

die ging ,,,erloren ('10-'l 5)

ln de kruisflnale moest worden

aangetreden tegen de kampioen

van vorig jaar lmpact Sneek.

Brechtje en de haren hadden nog

wat recht te zetten na de finale-

nederlaag van vorig jaar. Nou dat

heeft lmpact Sneek ook geweten.

lmpact rverd gewoon INCEPACKT.



Met 15-1 en 1 5-7 werden de

S neker meis.ies weggeserveerd.

Deze wedstrijd speelden de mei-

den bijna perfect. Niet alleen de

ploeg was een lust voor het oog

(leuke shirts hadden ze aanl),

maar ook hun spel!

Ceweldeprachtig!

ln de f inale !

ïegen het altijd lastige VC

Nesselande. De club uit
Zevenhuizen had de voorgaande

wedstrijden in poule en kruisfinale

al grote indruk gemaakt. Ze won-

nen alles dik en duidelijk.

Nagenoeg het hele team speelt in

de eerste divisie B. Nefit Orion

kon daar ook het een en ander

tegenoverstellen: Vier speelsters

Tljdens het Nederlands

Kampioenschap voor club-

teams op zaterdag 3 apri!

heeft Melsjes C en meer dan

voortreffelijk resultaat

behaald.

Zij gingen met goede moed naar

'De Kei' in Warnsveld om zich bij

de besten onder de laatste acht

van Nederland te plaatsen. Het

met le divisie ervaring, vier met

2e divisie ervaring en veel finale

ervaringen.

Nefit Orion wist echter dat een

ieder meer dan I00o/o moest spe-

len om enige kans te maken.

Trnree sets lang wisten de meisies

tot de '10 goed bij te blijven.

De grotere aanvalskracht van

Nesselande gaf in de eirrdfases

van beide sets de doorslag.

(12-15 en 1 0-1 5) Het was wel

jammer dat ln de tweede set bij

de stand I 0-l 1 en Nefit Orion

aan serve(Ellen S.) de scheidsrech-

ter ons inziens een 'gestolen bal'-

van Nesselande goedkeurde.

"lk had nog wel eens willen zien

wat er was gebeurd als we I 1-1 'l

werd een finale plaats. Annemieke

Hordijk en uw verslaggever

(Arend Hordijk), de 2 begeleiders

van het team waren al blij dat de

meiden de finale hadden bereikt.

De voorronde en de tussenronde

werden met de hakken over de

sloot gehaald, mede omdat het

teamspel niet al te best was.

De voorbereiding van de finales

waren zowaar nog slechter

geweest: trainingen gingen niet

door i.v.m. vakanties, speelsters

melden zich af om diverse rede-

nen/ er waren blessures, etc.

Uiteindeliik waren er slecht twee

trainingen waarin kompleet kon

worden geoefend.

Met het goede gevoel van: 'We

zijn in ieder geval bij de beste

acht en het kan alleen maar

bete/, kon er eigenlijk niets mis

gaan. De verwachtingen waren

niet te hoog gespannen. De eer-

ste wedstrijd ging om 9.30 uur

tegen Alterno, een team dat altii

hoge ogen gooit en bij de war-

ming-up heel professioneel aan

de gang ging. Veel team-building,

elkaar aanmoedigen etc. al met al

zeer indrukwekkend.

niet!
hadden mogen maken van de

scheids?" was de prangende

vraag van Karel.

Tja.... a|s.....

Karel werd ook een beetje boos

op de scheidsrechter en kreeg dit
keer geen geel, omdat de matig

leidende man niet goed kon ver-

staan wat Karel zei. Wat een

kabaal in de hal overigens. je kon

het fluitje nauwelijks horen.

Nefit Orion trof wéér een tegen-

standster in de finale die een tik-

keltje beter was. Wéér ...net niet!

Toch waren Karel en Paul trots op

hun meiden. Ze hadden genoten

en het talrijk opgekomen publiek

(50 man of vrouw?) hopelijk ook.

MET TWEEDE PTAATS



I

De laatste wedstrijd in de poule
ging tegen lmpact (vroeger heet-

te dat Olympus, Avero en nog

veel andere namen) uit Sneek.

Deze club heeft een gerenom-
meerd verleden waar het om

meisjes teams gaat. Omdat Nefit
Orion de kruisfinale al had bereikt
was de spanning en concentratie
er af. Er werd dan ook belabberd

gevolleybald. An nemiek wisselde

Kyra in en het bleef niet best. De

set ging verloren met 15-1 3. De

volgende set mocht Noortje voor
Sanne invallen om toch nog wat
speeltijd te krijgen, maar het

bleek niet veel te vemnderen, ook

nu verloren we maar nu met l5-
9. Omdat DOK en Alterno gelijk

speelden werden we onverulacht
toch nog eerste in de poule. Dat
betekende dat we in de kruisfinale

tegen Halley moesten spelen. Hier

kwamen de nodige revanche

i

Onze meiden reageerden wat
afstandelijk en vonden het mar

carnavalesk. Al snel na aanvang

van de wedstrijd stonden onze

meiden op een achterstand van

4-0. Annemiek en ik keken elkaar

eens aan en vroegen ons af wat
dit moest worden. Een time-out
was nodig om de meiden duide-
lijk te maken dat de wedstrijd
inderdaad was begonnen.

Dat hielp en er werd gevolley-

bald. Annemiek en ik keken elkaar

eens aan en zeiden: 'Ze kunnen

het echt en ze laten het zien ook'.
Ze wonnen de set met 15-6.

Dat was en uitsteken begin en

een opsteker voor de tweede set.

Deze ging vanaf het begin goed,

maar bij 124 stokte het even.

ïoen Alterno tot 12-9 was ingelo-
pen werd de set resoluut door
onze meiden uitgemaakt 15-9.

Spannend tot het
elnd
Na een uurtje rust moesten we
aantreden tegen Wiechers

WDOK. \Mm Boonekamp had

hun eerste wedstrijd gefloten en

waarschuwde de meiden dat dit
een zware tegenstander was.

DOK begon inderdaad voortva-
rend en bleef tot I2-1 0 voor
lopen. Hierna namen onze mei-

den krachtig het heft in handen

en maakten de eerste set met 13-

15 in hun voordeel af. De tweede
set vediep identiek, alleen de rol-
len waren omgedraaid. De uitzon-
dering zat aan het eind, onze

meiden gaven de voorsprong niet

meer uit handen en trokken deze

set met "l 5-"12 naar zich toe. Deze

uitslag betekende dat Meisjes C

zich zomaar bij de laatste vier van

Nederland had geplaatst.

vERVOrc MEr§rES C



gevoelens bij de meiden boven,

want in de voorronden verloren

we met 2-0 van hen.

Revanche
gevoelens
De eerste set tegen Halley ging

met 15-10 verloren, de tweede

werd gewonnen met 15-1 3, en

dus moest er een derde set op

ralleypoint worden gespeeld.

Onze meiden bleken de zenwen

net iets beter onder controle te

hebben en wisten de set en wed-

strijd met 15-6 te winnen. Bii 8-3

werd gewisseld en al snel daarna

liepen onze meiden uit naar 12-3.

Bij zoín stand geef je de wedstrijd

niet meer uit handen en was een

plaats bij de laatste twee bereikt.

Na de wedstrijd werd in de kanti-

ne duidelijk dat ook meisjes A de

finale had bereikt en ook daar was

het Nefit Orion team niet favoriet.

Onze tegenstandster, Sudosa uit

Assen, had een veel evenwichtiger

team, maar ook hier werden

zwakke plekken ontdekt.

De finale begon om 18.15 uur.

Onze meiden waren doodnerveus

en dus lukte niets. Na een kwar-

tier was het al 15-2 voor Sudosa.

Na veldwisseling hield ik de mei-

den voor dat het niet erg is om

een pak slaag te krijgen, maar ga

dan wel vechten ten onder. Dat

bleek te werken, want de meiden

maakten er vervolgens een zeer

spannende tweede set van. Tot

twee keer toe kwamen onze mei-

den bij 14-13 op set-point. Maar

Sudosa had nu de sterlate zenu-

wen en won tenslotte met 16-14

en werden daarmee kampioen

van Nederland.

De C-meisjes hebben in Warns-

veld grandioos volleybal laten

zien en Annemiek en ik hebben

zitten genieten op de bank. Het

was geweldig. Ook onze suppor-

ters waren vol lof over de volley-

bal l<waliteiten van onze en hun

volleybal talenten. Pamela.

Marissa, Sanne, Janneke, Kirsten,

Kyra, Noortje en met recht aan-

vooerster Debby, het was gewel-

dig. Proficiat met jullie 2e plaats.

Arend Hordijk

VERVOLG METS|ES C
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Nu het einde van het

volleybalseitoen' 98 /' 99 ln

zicht komt, worden de kam-

ploenen in de verschillende

klassen en divisies weer

beJubeld.

ln de dameslijn heeft het team

Dames 3 een zekere reputatie

hoog te houden. Reeds twee keer

eerder werd het team kampioen

in de promotieklasse. Afgelopen

zaterdag bestond opnieuw voor

dit team de gelegenheid de

hoogste plaats in de promotie-

klasse in de wacht te slepen. Een

goede reden voor een groot deel

van de partners en kinderen van

de in dit team spelende dames

om in Dinxperlo eens poolshoog-

te te komen nemen.

Het Dames 3 team was op vrijwel

gehele sterkte aanwezig om aan

te treden tegen Favorita. ledereen

wilde natuurlijk wel bij de "kam-

pioenswedstri,jd" aanwezig zijn en

een balletje meespelen.

Trainer/coach Hans Oolbekkink

was dan ook bij zoveel "eigen"

publiek genoodzaakt en kele

publiekswissels toe te passen.

Na een eenvoudige 3-0 overwin-

ning was het dan zover. De eerste

plaats was behaald en kon wor-
den gevierd met de uitreiking van

een door ÈÈn van de partners

meegebrachte beker.

Verder waren er ook medailles

voor alle dames, bloemen en veel

felicitaties. Er werd de kantine

nog een glaasje op het behaalde

resultaat gedronken en natuurlijk

gesproken over het volgende sei-

zoen!

Wat is er dan aan
de hand?
Dames 3 is reeds twee keer eerder

kampioen geworden in de pro-

motieklasse en beide keren niet

gepromoveerd. Een keer heeft het

team de ruimte aan het tweede

damesteam van Nefit Orion gege-

ven om op een hoger niveau te

kunnen spelen. Voor de opbouw

van de prestatielijn bij de dames-

teams was dat een goede ontwik-

keling. Vorig jaar, bij het tweede

kampioenschap is het team niet
gepromoveerd omdat alle com-
petitiewedstrijden in de 3e divisie

op de zaterdag dienen te worden
gespeeld. Dit is voor het team

een vrijwel onmogelijke opgave.

De meeste speelsters uit het team

zijn ook ouder met opgroeiende
(en sportende) kinderen en heb-

ben naast hun eigen sportieve bij-

drage soms ook nog een kader-

functie in de vereniging of juist

hun partners hebben die functie.

De afgelopen maanden is veel

aandacht besteed aan communi-

catie met de regionale en natio-

nale Sector Competitie om het

voor het volgende jaar mogelijk

te maken ook op een doorde-

weekse avond wedstrijden in de

3e divisie te spelen.

We hopen op een positief besluit

van de Nevobo, zodat het dames

drie team het volgende seizoen

met plezier kan uitkomen in de 3e

divisie. Het zou het derde kam-

pioenschap in de promotieklasse

extm glans geven, dames van

harte gefeliciteerd.

Namens het bestuur,

Louw Fokkingo

DAME§ 3 IIL WEER



fa, u leest het goed.

Ons Heren-7-team bestaat in

nagenoeg ongew{zlgde

samenstelllng al 3O speetsel-

zoenen.

Als we uitgaan van de Íusiedatum

destijds dan heeft Orion als ver-

eniging dezelfde leeftijd.

Op 8 aprill.l. heb ik de team-

leden gefeliciteerd met dit jubi-

leum en vastgesteld dat het een

bijzonder team is ook qua samen-

stelling.

Zo is daar \Ml Riemslag, die vol-

gend jaar 40 jaar lid is. Wat dacht
u van de ex-voorzitter fan Haring

en Piet Schoon, door wiens

bemiddeling ik uw voorzitter

mocht worden. Een van de spe-

lers Bob Wentink is zelÍs erelid van

1U.oeu..:'j':,:.:.:,:-:,:.:.:.:.:.:,1,:,|.:.:.:'i:i::::|::|::Iii:::i;

:hetii,ltsël..fiin

.ffi",t

onze vereniging. Zo'n lange tiid
in een team dat betekent in ieder

geval dat er sprake is van een

vriendenclub.

Laten we blij zijn dat in deze tijd

van verregaande individualisering

de gemeenschapszin en de team-

geest in onze vereniging nog

steeds groot is.

lk hoop dat dit nog lang zo blijft
en ik wens het Heren - 7 - team

ook in de toekomst nog veel suc-

ces en speelplezier.

Koos Kuiper

oooWist u dat

Íoln§

lll.k'.,.ö

::.llUÍ:,l(



Als eerste team van de

verenlglng werd heren 5

kamploen ln de 2e klasse van

de reglo oost, sterker nog dlt

team werd als eerste van de

hele regio kamploen bij de

senloren. Proflclat.

Via aanplakbiljetten werd kond
gedaan van het aanstaande kam-

pioenschap er waren drie moge-
lijkheden, l. Gewoon winnen. 2.

Gelijk spelen. 3. Verliezen. Want
wat bleek, voor aanvang van de

wedstrijd was reeds duidelijk voor
de schrijver dezes dat het kam-

pioenschap al behaald was. Maar
het team zelf was blijkbaar nog
niet op de hoogte want men was

bloednerveus voor aanvang van

de wedstrijd (je had die grote

kerels een zenuwachtig bezig

moeten zien).

Na een beslist spannende wed-
striid 2-2 werden de bloemen en

de beker van het vorige kam-

pioenschap in onWangst geno-

men. Hopelijk wordt de beker van

dit seizoen sneller uitgereikt.

Belangrijk is: er volgt promotie

naar de eerste klasse.

Foto's

Wim Boonekamp deelt de bloemen uit

maar houdt wel het vingertie omhoog?

Wat bedoelde hij daar eigenlijk mee?

Ook de sponsor (de heer en mevrouw

Aneveld van Kort Hout) deelden mee in

de feestvreugde

Wat kun je toch blij ziin met zo'n over-

winning.
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De Heren recreanten

van Nefit Orlon hebben op

dinsdag 3O maart ln Terborg

stuiveÉje gewisseld.

Heren 3 moesten tijdens het
recreanten toernooi in drie wed-
strijden erkennen dat ze onvol-

Verschillende rekrean-

ten groepen,/teams, vooral

blj de heren, kampen met

een tekort aan spelers.

Enkele groepen kunnen er beste

een aantal spelers bij hebben om
wekelijks gezellig te kunnen blij-
ven spelen.

Een paar groepen kampen zelfs

met een acuut tekort en vrezen

zelfs voor hun voortbestaan.

Mocht je belangstellenden weten
voor de maandag, dinsdag of
woensdagavond groepen laat het
dan even aan Marijke Menzo
weten. Zijweet waar noch speel-

doende hadden gepresteerd om
hun plek op het derde veld te
behouden. Drie wedstrijden van

elk trvee sets ler.,erde slechts vier
verloren sets, een gelijk spel en

een gewonnen set op,

Merkwaardig in dit verband is dat
drie van de vier verloren sets na

een aanvankelijke voorspron g

verloren gingen met slechts één

punt verschil. Maar toch, r,erlie-

sters en spelers kunnen worden
geplaatst en op welk niveau in de

verschillende groepen wordt
gespeeld.

zen is verliezen. Degradatie was

het gevolg.

Maar gelukkig deden Heren 2 het
op het vierde veld beter. Zij wis-

ten hun partijen te winnen, ook al

moest dat op het eind met slechts

vijf spelers. Zi.i mochten promove-

ren en nemen bij de aanvang van

het nieuwe seizoen de plaats van

Heren 3 in.

Als elke groep er weer een paar
spelers/speelsters bij heeft kunnen
we volgend seizoen weer met een

stevige bezetting doorgaan.

-^-
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Opnleuw, beste lezers

dezes, een bultengewoon

lnteressant aÉikel van onze

zo langzamerhand gevreesde

, maar ook beruchte riool-

lournalist fOOp KnOOp.

Deze man liet talrijke figuren hun

'zegje' doen in zijn even zovele

geschriften, welke het daglicht

zelden konden verdragen. lOOp
verkrijgt zijn kennis vaak door te

luisteren aan douche muren,

soms doucht hij gezellig mee (ja

ook bij dames 1!) en daar hoort
hij dingen.... De heer KnOOp

heeft een hele grote... eh... duim

en daar zuigt hij regelmatig aan.

Soms laat ie dat anderen doen, zo

vernamen wij uit onbetrouwbare

en vunzige bronnen. Uiteraard

leest u dit stukje, Kijkie in de
keuken van ..... geheel voor
eigen risico.

De redactle
ln dit zoveelste (en alwéér te laat

verschijnende ) nummer van de

oNloN EXPRES ( Vrij

vertaald: Uien

expres) wil uw

reporter (schrijver

van dit waar-

schijnlijk voorlig-

gende stukje) een

vmaggesprekje weer-

geven met TOP/Tob trai-
ner Theo Boekhorst en zijn blon-

de verlengstuk in het veld

aanvoerster Daphne Koenders.

ïheo , want zo mocht ik hem al

snel heel amicaal noemen, hééft

iets met blondl Het trof toevallig

dat Daphne net haar fragiele klei-

ne teen had gebroken omdat ze

zo nodig de badkamerdeur open

wilde schoppen en 'Deer Theo'

even niet hoefde te trainen op de

dinsdagavond. Dat deed op dat

moment de luidruchtig aanwezi-

ge Karel Moddergooier.
ln een ontspannen sfeertje,

met vóór ons een lekker

bokkig biertje en vóór

Daphne een light Rivel-

laatje, keuvelden wij wat
over Dames 1, de per-

spectieven ervan en de- 
sportieve toekomst van het

jonge aantrekkelijke team. Alle

meisjes gingen over de tong en

oo
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als wij niets negatlefs

konden vinden, ver-

. zonnen we wel

wat
Natuurlijk stelde

ik ook de pran-

gende vraag aan

Theo: "Hoe kom je

toch aan al bijnamen,

verbasteringen van je

naam?"

De schrijver dezes noemde Theo
in meerdere artikelen :

Bockworst, Boe kenwurm,
Boekelegger, Boekweit enz.

Direct wees een beschuldigend

vingertje richting zijn assistent

Karel Molenwiek en een veelzeg-
gend schouderophalen volgde
daarop. Marlies, die door mij al

enkele malen met Daphne werd
aangesproken, wees met een prie-
mend klein ingetaped teentje
richting dezelfde Karel. Telken-

male, tijdens ons gesprek, maar
ook reeds daarvóór, viel mij de

treffende gelijkenis op met
Daphne Dekkers, de vriendin/
vrouw van ene Richard Kraaie-
nest (een vrij bekend tennisballer)
lk vond Marlieske zelfs nóg mooi-
er en haar typerende huppel-
loopje nóg charmanter.

Pikant detail, beste

lezers, is het feit dat de

vriend en bedmate
van Marlies ook Richard

heet. Hij heet weliswaar

van achter Jansen (gewo-
ner kan 't niet) maar toch....
een leuk gegeven.

Theo nam tijdens ons onge-
dwon gen triootje(gesprek tussen

drie mensen) direct het initiatief.
lk constateerde een enorme dosis

vakkennis en , zeker niet onbe-
langrijk, mensenkennis. De grij-
zende en helaas ook duide-
lijk zichtbaar, kalende

volleybalgoeroe ont-
hulde zichtbaar

nagenietend van

een vierde

Bokbiertje, dat hij

komend seizoen graag

verder wilde met zijn

team. Alle speelsters hadden

mondeling te kennen gegeven

eveneens een jaartje door te gaan

en dat stemde Theo en Marlies

zeer tevreden. Over de andere
trainer Karel M, die op dat
moment de meisjes verdedigend

aan de tand voelde, was de grijze
eminentie zéér le spreken. Theo
prees Karel mijns inziens iets te
nadrukkelijk de hemel in. Mijn
argwaan was een beetje gewekt,
want ik ken de heer Boekhorst als

een uiterst kritisch en scherpzin-
nig volleybalkenner.'Bij Theo,, zo

hoorde ik eens door een sleutel-

gaf 'doe je het niet gauw echt
goed en je moet wel verrekte

sterk gespeeld hebben wil
hijje prijzen'.

Zelfs na herhaald

aandringen mijner-

zijds of hlj toch

niet een minpuntje
van Carolus

Ballebehanger kon

aanduiden bleef Theo

volharden in loÍprijzingen richting
zijn Co-trainer. Zelfs niet nadat
Marlies enigszins uitdagend fluis-

terde : "Zeg het maar Theo, gooi
het er maar uit!" Marlies vond ik
opvallend positief over haar team.
Weinig wanklanken kon ik note-

ren. Hoezeer ik probeerde te
insinueren dat toch niet

. alles koek en ei was bin-

nen het dames l
team. Pas na enig

aandringen en enkele

alcoholische versnape-

ringen meende ik te
horen dat ze zei " De inzet

op de trainingen zou wat fanatie-
ker kunnen" Marlies wilde dat
echter niet bevestigen, noch ont-
ken n en.

Toch moest uw reporter pijnlijk
duidelijk constateren dat de

dames volgend seizoen nog
hogere ambities hebben, dat ze

er nog steeds lol in hebben en

dat ïheo en Marlies nog van

grote waarde zijn voor de dames

en dat het team nog niet zonder
deze twee keien kan. De volgen-
de Orion Sexpress wil ik, fOOp
KnOOp, graag de rest van het
team belichten. Craag een kijkje

te gunnen in de gezellige keuken

van het soms oogstrelende team
van Dames 1.

Herma Zeevalkink , door vrien-
dinnen en bekenden The Herma-

nator genoemde midspeelster en
BOEM -BOEM Brechtje heb ik
dan speciaal op het oog om aan

een diepte-interview te onder-
werPen.

oo
oo
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jOOp KnoOp

ffi&ffiffiffi I



- op de aangegeven tijden wedstrijdformulieren afhalen bij het wedstrijdsekretariaat (tot de winterstop bij
Ruud Hofland en daarna bij Wim 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 zi.in.
Controleer dit voor aanvang en na afloop van de dienstll 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 bailen moetworden gemerd bij Ruud of v\4m.

- Kijk of de scheidrechters aanwezig ziin- Als een scheidsrechter niet komt opdage n, 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 I thuis spelen moeten ook reclame borden worden geplaatst- Tellen bij de wedstrijden (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 1 moet de haldienst
zorgen voor tellers schuin achter het veld, zodat de toeschouwers de stand gemakkelijk kunnen bijhouden.- Zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen.

- wedstrijdmap met wedstrijdformulieren + sleutels van de ballenwagens nog de 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 -l9.00 

uurl
- Verdere taakomschrijvingen zijn te vinden in de wedstrijdmap

l5 apr
20.30-23.A0 Heren 4

l7 apr
09.3O-einde Heren l

22 apr
20.30-23.00 Dames 2

24 apr
09.30-.15.30 Heren 8

8 mei aanvang IO.OO uur
Nefit bedrijven volleybal toernooi, Sporthal in de Veldhoek

26 mei
Algemene voorjaa rsvergaderi n g, Rozen gaarde.

28 mei
Orion Mix toernooi voor alle leden, Rozengaarde

9 t/m 11 juli
City Beachvolleybal toernooi, Simonsplein, Doetinchem

HATDIENST



CONTRIBUTIE
1) Tiidstip betaling:

betalen voor 1 september : hele jaar / 'le halfjaar

voor 1 februari : 2e halfjaar

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

Senioren geboren voor'l -,l 0-1980 Í 260,--

A/B-junioren geboren op of na 1 -10-1 980 Í 200,"
C/D/E-junioren + mini's geb. op of na I -10-1984 Í 145,--

Contributie
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.

Bondscontri butie:
De bondscontributie voor het seizoen 1998-1999 bedraagt:

Senioren geboren vóór 01-10-1980 Í 60,00

A-junloren geboren op of na 01-10-1980 Í 40,00

B-iunioren geboren op of na 0.1-10-1982 / 30,00

C-,iunioren geboren op of na 01-10-1984 Í 25,00

D/E-junioren geboren op of na 01-10-,l986 f 25,00

Mini's geboren op of na 0'l-10-1988 Í 15,00

Recreanten / 1 5,00

Vereniginglid / 15,00

De bondscontributie moet voor 1 december van het lopende seizoen worden betaald en geldt voor het

hele jaar.

5) Beëlndiging lldmaatschap:
Schriftelijk bij de ledenadministratie een maand voor de onder punt 1 genoemde data, anders is contribu-

tie voor het lopende half jaarverschuldigd. Eenmaal betaalde bondscontributie kan bii tussentijds beëin-

digen van het lidmaatschap niet worden teruggevorderd.

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

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

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

per aanmaning.

7) Uitzonderingen
Bij blessures c.g. 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).

Recrea nten

Ereleden

Í 160,--

gratis

3)

4)

8) lnschrljfgeld:
Senioren : f 20,--

Recreanten : t' 15,--

A- t/m E-junioren/mini's : / 15,--

9) Betalingen:
VSB bank nr. 93.60.37.318

(Ciro van de VSB bank nr 809604)

1O) Contactpersoon: Rob Vermeulen, Hovenierspad 6, 7001 BA Doetinchem, tel. 0314-361901 .


