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Van de redactietafel/Van de voorzitter
Selektie Heren llRia bedankt
Orion leden laten kans liggen
Vervolg/Vossenjacht jeugd

lnternationaal Nefit Orion toernooi/clinic
Kopij inleveren lOríon bedankt adverteer-
ders/Agenda
5e City Beach Volleybal toernooi
Hoogtestage volleybierteam Heren I
Vervolg
Rekreanten
lndeling competitie
Voorlopige indeling competitie
Trainingsrooster
Contributie
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Dlt ls de laatste ultgave

van het selzoen 199a-1999.

Hlf komt wat laat ln het sei-

zoen ult, maar dat heeft alles

te maken met het felt dat de

Algemene Voorlaarsvergade-

rlng zo vlak voor de vakantie

plaats heeft gevonden.

Dit is ook mijn laatste Orion

Expres. Na tien jaar in het bestuur

te hebben gezeten en acht .jaar

de redaktie van Orion Expres te

hebben gedaan, vind ik het tijd
om er eens even tussenuit te

gaan. lk heb in al die jaren Orion

zien degraderen uit de eredivisie

en hoop dat Heren 1 er volgend

seizoen weer naar terug mag

keren. Maar nog meer hoop ik

dat dat kan gebeuren binnen een

vereniging die die stap technisch,

financieel en bestuurlijk aan kan,

maar bovenal daarvoor ook bin-

nen de vereniging voldoende

draagvlak weet te creëren en

behouden. En misschien moet ik

daarbij zelfs zeggen dat het nog

belangrijker is dat er voldoende

basis moet zijn bij de gemeente

en mensen maar vooml bedrijven

buiten Nefit Orion om dit alle-

maal mogelijk te maken. Niet

alleen voor één jaar maar voor

meerdere jaren. Het is en uitda-

ging waarvoor is gekozen door de

Algemene Vergadering en ik hoop

dat die uitdaging leidt tot een

gezonde toekomst. lk stop er

mee. En met ingang van het nieu-

we seizoen neemt lacques

Verhagen, speler van Heren 8, de

redaktie van Orion Expres over. lk

wens hem daarbij veel succes en

vooral veel kopij. lk dank iedereen

die op welke wijze dan ook mij

het werken voor Orion en vooral

Orion Expres tot een plezierige

vrijetijdsbestedin g heeft gemaakt.

En voor de rest, allemaal een

goede vakantle en een

gezonde start van het nleu-
we selzoen 1999 - 2OOO toe-
gewenst.

Wiebe vqn de Sluis

ln de vorige Orion-Expres wenste

ik iedereen alvast een fiine vakan-

tie in het besef dat ik dat deed in

de laatste editie voor de zomer-

pauze. Nu blijkt dat deze expres

het seizoen afsluit en wel op een

moment direct na de laatste

ledenvergadering op 29 juni i.l.
ln deze vergadering is gesproken

over de rekening en de begroting

met als algemene conclusie dat

we in financiële zin de zaken nog

niet goed voor elkaar hebben.

ln dit bestek kan ik niet verder

ffiffi§

ingaan op de oorzaken hiervan.

Wel zal het bestuur in nauw over-

leg met de lijnen afspraken

maken over een strengere begro-

tingsdiscipline. Ook is gesproken

over de ambities van de verschil-

lende lijnen voor het komende

seizoen. Met z'n allen zullen we

ons best moeten doen om deze

soms hoge ambities waar te kun-

nen maken. ln deze voorjaarsver-

gadering heb ik tevens moeten

melden dat Martin Slotboom zijn

inzet voor de dameslijn heeft

moeten opgeven vanwege drukke

zakelijke activiteiten. Martin,

bedankt voor je inzet voor de ver-

eniging en we hopen dat je in de

toekomst weer wat tiid in Orion

zult kunnen steken.

Tenslotte hebben we node

afscheid genomen van bestuurslid

\Mebe van der Sluis. Ruim 10 jaar

is \Mebe bestuurlijk actief

geweest, met name in de sfeer

van sponsoring en de PR.

Zijn grote inzet verklaart een

grote betrokkenheid bij Orion.

Wiebe heeft een bijzondere

prestatie geleverd en hij stond -
samen met zijn fototoestel - altijd

klaar voor de vereniging. \Mebe,

ook hier nogmaals bedankt voor

het vele goede werk en het ga je

goed!

Dit laatste wens ik u ook en ....
Dan zien we elkaar gezond en wel

weer in het komende seizoen, een

spannend seizoen volgens mij.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper



Met het aantrekken

van Ewout Splt van Kras Ster

Vakantles/Vo(aSa ult

Nlf megen, als spelverdeler is

de selectie van Heren 'l zo

goed als compleet voor het

komende selzoen.

Tlen taar lang heeft ln

het colofon van Orlon Expres

de naam Rla Schraders

gestaan. Rla was typlste van

de redaktle.

Ze was slechts bij een enkeling

binnen de vereniging bekend,

maar toch heeft ze altijd bijzonder

met Orion meegeleefd en er hard

voor gewerkt. ln de acht jaar dat

Orion Expres heb gedaan heb ik

aan Ria een zeer betrouwbare

medewerkster gehad. Daardoor

ben ik haar erg gaan waarderen.

Ze was niet alleen een zeer goede

Door de komst van Ewout (22

jaar) is bij een eventueel vertrek

van Lubos (Frenkie) Kyncl het eer-

ste team vezekerd van een erya-

ren spelverdeler. Ewout heeft een

jaar in de eredivisie gespeeld en

brengt daardoor extra ervaring

binnen. Mocht Frenkie vanwege

problemen met het verlengen van

zi.jn werk- en verblijfsvergunning

toch terug naar Tsjechië moeten

gaan, dan is zijn plaats door een

goede vervanger ingenomen. Als

Frenkie alsnog zijn verb ijf zeker

kan stellen, dan rvil trainer Pim

Raterink hem graag bij de selectie

houden. Twee goede spel,,,erde-

lers kan hij zeker gebruiken,

Ewout is een afgestudeerde HTSer

en woont en werkt in Arnhem.

Voordat hij voor VoCaSa uitkwam,

speelde hii bi, EAW uit Arnhem

en SSS in Barneveld.

in de meer modernere Arial.

Maar met de komst van de com-

puter verviel er ook veel werk

voor Ria. Kopijwerd op schijf aan-

geleverd en behoefde soms alleen

nog bewerking door de eindre-

dakteur. Ria hoefde op en zeker

moment nog maar nauwelijks

meer iets te doen voor sommige

uitgaven van Orion Expres.

Dat was ook het moment waarop

Ria zei eraan het eind van dit sei-

zoen mee te willen stoppen.

Na 10 jaar neemt ze afscheid en

wij kunnen alleen maar zeggen:

Ria heel, heel erg bedankt.

typiste maar door haar werkzaam-

heden bij Wedeo bleek ze ook

een perfecte schakel te zijn tussen

redaktie en vormgeving. Tot een

jaar geleden was ze zelfs actief

betrokken bij de opmaak van het

blad.

ln de periode dat Ria het type-

werk voor Orion Expres deed is er

veel veranderd. ln het begin

moest alles in kolommen worden

getypt zodat het klaar was om zo

opgenomen te kunnen worden

om te drukken. Door de komst

van de computer hoefde dat niet

meer en kon alles als platte tekst

naar de drukkerij en daar werd

het netjes op breedte gezet, eerst

nog in typletter (courier) en later Wiebe von der Sluis



De leden van Neflt

Orion hebben op dinsdag 29

funl de kans laten llggen om

mee te besllssen over de

koers dle de verenlglng voor

de komende faren moet gaan

varen.

Vooral omdat de ambities de

financiële mogelijkheden lijken te
overstijgen is het van het grootste
belang gebleken dat de leden

hun zegje doen en daarmee

inbreng hebben in de te volgen
sportieve en financiële koers.

Op de Algemene Voorjaarsver-

gadering werd het uitgestelde

financieel verslag over 1997-98
behandeld en ook de begroting
voor 1 999-2000. Het resultaat

van het vorig boekjaar was niet
om vrolijk van te worden en heeft
het bestuur genoopt om nog
strakker dan voorheen de broek-

riem aan te halen. De begroting
voor het komende ,iaar werd der-

halve dan ook ingediend als een

werk-begroting, omdat de defini-
tieve begroting pas kan worden
gemaakt als er wegen zijn gevon-
den om het tot een sluitend

geheel te maken.

Het nog niet gedekte gat in de

begroting is nog te ovezien en

vmagt om een nadere discussie

over de ambities en de mogeliik-
heid om nieuwe sponsors te vin-
den. Om te voorkomen dat de

verhoudingen tussen de verschil-

lende lijnen en teams scheef

komen te liggen is besloten om
voor elke lijn een duidelijke

begroting te maken. Daarmee

wordt ook helder gemaakt naar

de leden waar de gelden bliiven

en waar eventuele overschreidin-

gen of te korten vandaan komen.

Ook tijdens de vergadering werd

maar eens te meer duidelijk dat
de Zwarte Piet maar al te gemak-

kelijk naar het hoogste herenteam

wordt geschoven, maar het

bestuur liet duidelijk weten dat
dat niet terecht is. Tegenvallers

zitten overal.

Goed imago
Het gaat Nefit Orion overigens

wat betreft het werven van spon-

sors redelijk goed. Er zijn zoals

ook al in de vorige Orion Expres

gemeld verschillende nieuwe

5ponsors bijgekomen en er lijken

binnen afzienbare tijd nog een

aantal bij te komen. Uit de plan-

nen voor het komend seizoen

bleek zowel bij de jeugd als bij de

dames grote optimisme te

bestaan. Er zijn grote ambities en

er is talent. Theo Boekhorst

onderstreepte nadrukkelijk dat
door de prestaties van de Dames

en door de wijze waarop de

heren zich manifesteren, NeÍit
Orion weer duidelijk op de

Nederla ndse volleybal kaart staat.

De Nevobo adviseert herhaaldelijk

talenten om bij Orion te gaan

spelen, om daar de spong naar

de nationale top te maken.

Het eerste Dames team gaat het
komend jaar voor een positie bij

de top en het tweede en derde

team komen beide in de derde

divisie uit. Dames 2 blijft het team

waar het aanstormend talent kan

rijpen. Veel aandacht wordt
besteed aan opleiding, begelei-

ding en communicatie met de

ouders.

Bij de heren ligt de lat iets hoger.

Daar gaat men nadrukkelijk voor
het kampioenschap omdat pro-

moveren naar de eredivisie wel-

haast als een must wordt gezien.

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt

aan continuïteit zowel op het

punt van spelers als de financiële

basis.

Plannen om met andere vereni-

gingen in de regio tot een hech-

tere samenwerking te komen om

het volleybal in de regio naar een

hoger plan te stuwen zijn op niets

uitgelopen. Lou Fokkinga en ook

Theo Boekhorst hebben er veel

tijd ingestoken en zijn tot de slot-

som gekomen dat de ambities er

wel zi,jn, maar dat kleine plaatselij-

ke en emotionele zaken het vols-

trekt onmogelijk maken om tot
zaken te komen.

Afscheid en begin
Aan het eind van de vergadering

maakte voorzitter Koos Kuiper

bekend dat Martin Slotboom zijn

taken binnen Orion heeft neerge-

legd. Zakelijke redenen maken

NS LIGGEN



het hem onmogelijk om zoveel

voor de club t doen als hij het

afgelopen jaar heeft gedaan.

Hij dankte hem voor ziin inzet.

Ook werd afscheid genomen van

Wiebe van der Sluis. Hij was aftre-

dend en heeft te kennen gegeven

niet meer beschibaar te ziin voor
nog een periode. Hij treed terug

als bestuurslid voor PR en

Sponsoringzaken en ook als

redakteur/coordinator van de

Orion Expres. De laatste taak

De leugdcommlssle

heeft het volleybalselzoen

afgesloten met een grote

vossenlacht voor de leugd.

Op zaterdag 19 juni kwamen

ruim 70 mini's en jeugdleden bíj

het RieWeld Lyceum bij elkaar om

samen met ouders, trainers,

coaches en teambegeleiders een

tien vossen te zoeken die zich her

en der in de binnenstad hadden

verstopt. Doordat juist op dat

zelfde moment de binnenstad

werd opgevrolijkt door het stmat-

theater festival, was het niet een-

voudig de vossen van de artiesten

wordt met ingang van het nieuwe

seizoen overgenomen door

Jacques Verhagen, speler van

heren 8 en Hoofd Sportredaktie

bii Omroep Gelderland. Koos

bedankt \Mebe voor alle werk dat

hij de afgelopen 10 jaar als

bestuurslid heeft vezet. \Mebe

bedankt het bestuur en de verga-

dering voor de fijne en minder fij-

nen momenten en wenst de ver-

eniging het succes in sportief en

financieel opzicht toe wat het ver-

dienL

Rianne Dunnewold en Theo Boek-

horst maken voor de sluiting

bekend dat op 28 augustus

Dames t het seizoen begint met

een zeer uitnodigend toernooi in

Rozengaarde. Hier werken

Amerikaanse, Belgische en

Nederlandse topteams aan mee.

Ruim voor tien uur sluit de voor-

zitter de vergadering en kunnen

de tien leden en 6 bestuursleden

voldaan huiswaarts keren en aan

een welverdiende vakantie begin-

nen.

te onderscheiden. Maar door het

vragen naar het wachtwoord

"Kippensoep" werd al gauw dui-

delijk wie wel en wie niet een vos

was. De jeugdcommissie kan

tevreden terugkijken op geslaag-

de seizoensafsluiting. Ze had er

weer iets leuks van gemaakt.

w fuNI
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ln september staan we

er weer en hopellfk met een

Orlon Expres dle weer goed

gevuld ls met adveftentles.

Want wat is Orion Expres zonder

de adverteerders?

Leeg en een kostenpost voor de

club. lk dank de adverteerders

voor hun plaatsingen en hoop ze

volgend seizoen allemaal weer

terug te zien.

Dank ook aan alle bezorgers en

bezorgsters, aan de medewerkers

en voor jullie aller inbreng.

Ondertussen allemaal een warme,

gezonde en fijne vakantie toege-

wenst.

Wiebe von der Sluis

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

28 augustus
lO.OO uur:
Volleybal clinic met de vermaarde Amerikaanse tminer Bill Nevill.

11-1E.30 uur:
lntemationaal toernooi van Dames 1 in Rozengaarde, met deelname van

Arke Pollux, en teams uit België en de Verenigde Staten.

week 23
Begin trainingen nieuw seizoen

KOPU TNTEVEREN



Van 9 tot en met 11

jull wordt voor de vljfde keer

het Orlon Beachvolleybal-

toernool gehouden op het

Slmonspleln In Doetlnchem.

Rondom de Catharinakerk liggen

dan weer twee zand'eilanden' van

elk 100 kuub heerliik rul Netter-

dens zand. ln nauwe samenwer-

king met de sportzaken Claus

sport, lntersport Velthorst, Coach-

sport en de plaatseliike horeca,

verenigd in city-entertain ment

Doetinchem, wordt het eerste lus-

trum gevierd. Voor deze speciale

gelegenheid wordt met de hulp

van Pleasure Sports uit Couda

drie dagen lang een biizonder

interessant programma gePresen-

teerd.

Op vriidagavond 9 Juli worden de

velden ingespeeld door voorna-

melijk Orion jeugdspelers.

Waarna op zaterdag 10 juli vanaf

1 1.00 uur de eerste van de onge-

veer 24 rekreantenteams aan de

slag gaan.

Het publiek kan op die dag vanaf

14.00-21.00 uur genieten van de

EXA Beachvolleybal Demo Tour.

OnderdEel hiervan is een clinic

voor de ieugd, terwiil bovendien

demonstratiepartijen worden

gegeven door landelijk bekende

top-volleyballers.

John Stubbe, Jaap Vos, Ferry van

Hal, Masha van Wijnen, Vem

Koenen en Simone Kooy vezor-

gen een complete volleybalshow

met heel veel toeters en bellen.

Op zondag 11 juli wordt er als

van ouds gespeeld door dames en

heren drietallen om zeer aantrek-

kelijke pripen. Bii de dames spe-

len onder andere Brechtje

Wiggers, Lonnie Holders en

Nathalie Reulink in één team.

Een van de favorieten voor de

eerste plaats zal dit keer een tam

van Nederlands kampioen Arke

Pollux ziin.

Bii de heren verwachten we, net

als vorige jaren bijzonder specta-

culair volleybal te zien. De win-

naars van vorig jaar Bas Hellinga,

Bas Mollevanger en Dirk-Jan van

Cent ziin uiteraard weer van de

partij.

Het programma ziet er goed uif
maar nu nog het weer.

De organisatoren hopen natuurliik

op schitterend, droog, er zonnig

weer, zodat iedere bezoeker vanaf

de diverse terrassen of achter de

dranghekken kan genieten van dit
nog immer fantastische zandspek-

takel.
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Een zwaar selzoen

vraagt om een goede aftrai-

ning. Sommigen doen dat ln

de kroeg, anderen op het

strand en nog weer anderen

gaan een aantal dagen ln

ruste In een van Neerlands

vele rekreatle-verblllven.

Heren E legde de brug naar

het nleuwe selzoen op cam-

plng de Twee Bruggen ln

Mlste. Hoe dat glng leest u

hlerna.

Na een zwail en afmattend sei-

zoen werd voor een rustige

ambiance gekozen om de geterg-

de lichamen geheel te laten recu-

pureren. Als team moesten wij tot
het uiterste gaan om degradatie

te ontlopen wat wederom niet
gelukt is. De Twee Bruggen in

Miste bleek de juiste locatie deze

kater weg te spoelen. Het volledig

gestoffeerde huisje bleek maar

liefst op een afstand van 1 kilo-

meter van de kampwinkel te lig-

gen. Dus overbelasting lag op de

loer. Maar Cerben had gelukkig

toestemming om zijn Opel Viagra

bij het huisje te parkeren. Door

Fotobijschrift: V.l.n.r. Willem Siebelínk, Rob van Dijk en Henk van Diik bezig met de

voorbereidingen van het sportmenu.

handig van dit SRV-wagentie

gebruik te maken werd overbelas-

ting vermeden.

Sportvoeding
Er werd gekozen voor een vezelrij-

ke voeding met als basissupple-

menten frikandellen, bitterballen,

kipkrokantjes afgeblust met 34

teentjes knoflook in een licht ver-

teerbare culinair verantwoorde

dresslng van kwark en yoghurt.

Dus absoluut niet vet. Om de

passage door de slokdarm vlot te
laten verlopen werd gekozen voor

de slurrie-methode. Een sport-

drank gebaseerd op gerst en zui-

ver bronwater. Dit alles met een

boeket van Tsjechische hop ver-

volmaakt. Dit geestri,jke vocht

wordt in handige vijÍtig liter fus-

ten afgeperst.

Dus ook de bicepsen kregen er

venijnig van langs.

Sportblessures
Wllliam, 110 kilo maar geen gram

teveel, liep een zwaar invalidise-

rend sporttrauma op. Onze pas-

ser-loper trainde zijn biceps met

de keukenla. Wat iedereen wist,

behalve William, was dat deze iso-

kinetische trainin gsapparatuur

niet op deze taak was berekend.

Na een fraaie kogelbaan beschre-

ven te hebben plette de volle keu-

kenlade de toch al niet kleine

grote teen van onze \Mlliam.

Dit verklaarde misschien het

vreemde looppatroon gedurende

de rest van het weekend. (Niet

dat lopen ziln hobby is). De bles-

sure was zodanig dat hij tot op de

dag van vandaag nog in de ziek-

HOOGTESTAGE VOTTEYBTERTEAM



tewet bivakkeerd. Ceheel tot zijn

genoegen. Medio oktober ver-

wacht \Mlliam weer enige nagel-

groei en dus ook weer aan het

werk te kunnen. Ouwe Henk (1 15

kilo, zijn ideale sportovergewicht

ligt op i 14,5 kilo, dus als vanouds

in vorm), heeft dit jaar vooml aan

de preventie van zijn chronische

volleylongblessures gewerkt. Hij

heeft de vitale capaciteit van zijn

toch al enigszins opgerekte long-

blaasjes weten te vergroten door

de passage van lucht en edelgas-

sen te optimaliseren. Door zijn

huigje te laten extiperen (verwij-

deren). Sindsdien is de nachtrust

in de Heemskerklaan definitief

verleden tiid. Ouwe Henk ruist en

fluit dat het een lieve deugd is.

Ook Ouwe Henk gaat nog een

seizoen door. U zult nog veel van

hem horen. Letterlijk!

Sportromances
Met vier vrijgezellen in het team

en een damesbasketbalteam uit
Zieuwent in de achtertuin lag er

voor deze knapen een sportro-

mance voor het grijpen.
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goed op deze afkick bijeenkomst

voorbereid, getuige de in de ver-

brui ksstatistieken weergegeven

zaken. Tot zover deze impressie

van onze hoogtestage in Miste.

Mocht u na het lezen van dit arti-

kel toch aanleiding zien iets der-

gelijks te willen organiseren dan

verwijzen wij u naar Paul

Lowenthal. Om u op de hoogte

te houden van onze sportieve

progressie verwijzen wij u naar de

volgende editie van dit blad.

iacques Verhagen en Hennie

Huberts.

Verbrui ksstatistieken

Bier:

Cola:

Melk:

Frikandellen:

Knoflook:

Condooms

meege-

nomen:

Condooms

gebruikt:

Condooms

reto u r:

Ren nies:

100 liter

1 liter
.l 

glas,

half opgedronken

6 dozen a 30 stuks

20 bollen

0

10

t handige door-

druktrip
Toiletpapier

Ouwe Henk: i familiepak

Toiletpapier

rest: 1 rol (grijs)

Video-

recorder: 
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Uiteindelijk viel de keuze van de

dames op het afgetrainde lichaam

van onze Hennie. 95 kilo bij 1.68

meter! Het eerste contact verliep

op bijzonder romantische wijze.

Per flessenpost. Cevraagd werd

aan deze adonis of hij ook kwam

zwemmen. De basketballende

aanzoekster zou gekleed gaan in

een transparant zwart badpak.

De afloop van deze amoureuze

beslommeringen was nogal

teleurstellend. Hennie stond in vol

ornaat en slechts gekleed in ziin

oversize volleybierbroek bil het

pierebadje. Zij niet. We waren

10
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Orion heeft een aantal

zeer actleve en goede spelen-

de rekreantengroepen.

Enkele groepen zijn op zoek naar
meer spelende leden. Om elke

De rekreantenllfn heeft

op 1 funl weer de faarfifkse

afslultlng van het selzoen

gevlerd door tradltloneel een

toernool voor alle recreanten

van Orlon te organlseren.

Om een toernooi van enige

omvang te kunnen houden zijn
dit jaar nog 3 andere teams uitge-
nodigd, namelijk, de heren van

WIK (die gewoonlijk samen met
Orion 3) traint en Cymvereniging
Ypsilon waaryan onze scheids-
rechter Hans Albers lid is en een

mix team van een buitvereniging
uit Overstegen. Helaas heeft onze

week weer een aardige partij te
kunnen spelen moet je wel over
voldoende mensen beschikken,

Verschillende groepen kampen

met een tekort aan spelers (-

sters). Deze groepen zouden het
Íijn vinden om er nog een paar

spelers bij te hebben die regelma-

tig de trainingen kunnen bezoe-

ken.

Wle heeft belangstelllng of
weet wle gelnteresseerd ls?
Neem dan even kontakt op
met Marljke Menzo,
tel: 3261E4.

geleend. Omdat we toch van één

vereniging zijn springen we ook
bij elkaar in. Uiteindelijk konden

we toch om half 8 beginnen, ook
al moest een van de scheidsrech-

ters boven op de stoel nog zijn
schoenen aandoen. Aan het eind

16 daarvan kwamen als winnaars

uit de bus: dames 2, heren I en

mix l. De prijsuitreiking vond in
de kantine plaats (taart), en daar
werden ook de scheidsrechters:

Hans Albers, Arend Hordifk, jan

Bosma, Theo Besselink, Ab Been

en Henk Kuiperij, bedankt en

uiteraard ook Ben Helmink die de

wedstri.iden goed liet verlopen en

de punten bij hield. Omdat ieder-
een de avond geslaagd vond zien

we jullie graag volgend jaar weer.

Morijke Menzo,

voorzitste r rekreo nten I ij n

vrijdagavond herengroep zich ook
dit jaar weer afgemeld. Maar toch
hadden we vier heren teams

namelijk:

Orion 1 en 2 die samen als

I team speelden, Orion 3, WIK en

Ypsilon. Uit eigen gelederen had-

den we vier dames teams name-

lijk: Orion 1, Orion 2, Orion 3 en

Orion 4. En drie mix-teams

namelijk: Orion 1, Orion 2 en

Overstegen. Toen de eerste wed-
stri.jden zouden beginnen was een

van de herenteams niet compleet
en werd er uiteindelijk aan alle

kanten geleend. Toen er eindelijk

zes personen in het veld stonden

bleken er een paar opdat mo-
ment niet in dat veld te horen

spelen maar op een ander veld.

Daardoor moest er inderhaast ook
nog bij de mixteams worden



v

Tegenstanders Heren 1 in de le divisie A
Eindstand 98-99 Wedstrijd

3 2 okt. uit
9 9 okt. thuis

7 16 okt. uit
2 30 okt. thuis

P*. 2 in de 2e divisie 6 nov. uit
12 13 nov. thuis

4 20 nov. uit
8 27 nov. thuis

P*. Kampioen 2e D. 11 dec. uit
D* 18 dec. thuis

5 15 jan. thuis

Club

Dontitas

Vrevok 2

Sneek

Kangeroe

Reflex

Martinus

Hevo

Cito

Zwolle 2

Vocasa

Zaanstad

Plaats

Groningen

Nieuwegein

Sneek

Hardenberg

Kampen

Amstelveen

Heino

Zeist

Zwolle

Nijmegen

Zaanstad

P = promotie. D=degradatie uit de SNS-league.

Martinus had eigenlijk moeten degraderen maar omdat het tweede kampioen werd van de 2e divisie blijft
Martinus 1 in deze divisie.

Favorieten voor het kampioenschap:

Nefit Orion, Vocasa, Kangeroe, Donitas en Hevo.

Plaats

Ootmarsum

Dordrecht

SL Anthonis

Apeldoorn

Horn

Landgraaf

Soes

Nieuwegein

Zevenhuizen

ïlburg
Rijswijk

Eindstand 98-99

2

P*.2e
7

P*. Kampioen 2e D.

P*. Kampioen 2e D.

P*.2e
9

P*. Kampioen 2 D.

4

8

9

Wedstrijden

2 okt. Uit

9 okt. thuis

16 okt. uit
30 okt. thuis

6 nov. uit
I3 nov. thuis

20 nov. uit
27 nov. thuis

11 dec. uit
18 dec. thuis

15 jan. thuis

Tegenstanders Dames 1 in de I e divisie B.
Club

Set Up

Ekspalvo

Activia

Altemo
HHC

VCL

Sovoco

Vrevok

VCN

vcs
Rijswijk

P staat hier dus ook voor promotie. Opvallend is dat van de 12 ploegen er 5 promovendi zijn. Waarvan drie

kampioenen tweede divisie en 2 via promotie-degradatie wedstrijden. Orion eindige vorig seizoen als 6e en

alleen VCN eindigde hoger. Set-up, vorig jaar in de andere 1e dvisie 2e, lijkt de favoriet voor de titel.

Nefit Orion, Activia en VCN de outsiders.

lacques Verhogen,

Cegevens: Nimox



7. Nefit Orion 4 Doetinchem
8. Marvo 1 Marienvelde
9. Side Out I Zutphen

3e dlvlsle Dames
1. Boemerang 1 Eibergen
2. ArkelPollus 2 Oldenzaal
3. Krekkers I Maria-

parochie
4. Aastad 1 Almelo
5. Flevoll 1 Fleringen
6. Set Up'65 2 Ootmarsem
7. Nefit Orion 2 Doetinchem
8. Nefit Orion 3 Doetinchem
9. Schlicher/Devolko'l

Denekamp
l0.Harambee 1 Enschede
1 l.SNS/Savico 1 Enschede
12.Dash 2 Vorden

le klasse C Dames
1. W.t.K. 1 Steenderen
2. Vios-Eefde 1 Eefde

1 0. Revoc 2 Rekken
1 

'l . Revoc 3 Rekken
12. Willems/Cemini 3

Borculo

3e dlvlsle Heren
l. Set Up 65 2 Ootmarsum
2. Havoc 2

3. Bovo 2
Haaksbergen
Aalten

4. Schlichter/Devoko 1

Denekamp
5. Herman Sans/Flash 1

Nijverdal
6. SNS/MTSH 1 Hengelo
7. Nefit Orion 2 Doetinchem
8. Acces/BVC 1 Barchem
9. Sparta 1 Zelhem
lO.Wevoc I Westervoort
11.Vrivo 1 Vriezenveen
1 2.SNS/Savicto 1 Enschede

'le klasse C Heren
i. BoemerangI Eibergen
2. NeÍit Orion 4 Doetinchem
3. Bovo 3 Aalten
4. Crol 1 Croenlo
5. Vios Beltrum i Beltrum
6. Dash I Vorden
7. Nefit Orion 3 Doetinchem
8. Marvo 1 Marienveld
9. KSV i Vragender
10.DVO 1 Hengelo gld
1 l.Vollverils Terborg
l2.Tormado 1 Laren

2e klasse F Heren
1 . Skopein/\Mvoc 4\Mnterswijk
2. Nefit Orion 5 Doetinchem
3. Bovo 5

4. Crol2
5. Revoc 1

6. Mevo i
7. Smash 2

Aalten
Croenlo
Rekken
Meddo
's Heerenberg

8. Access/BVC 3 Barchem
9. Baderie/Dynamo 5

Neede
't0.DVo 2 HengeÍo gld
1 l . Skopein/\Mvoc 3\Mnterswijk
12. ASV 1 Velswijk

3e klasse K Heren
1. Skopein/Wivoc \Mnterswijk

4. ASV 2 Velswijk
5. Wevoc 6 Westervoort
6. Huevo 2 Doetinchem
7. Nefit Orion 6 Doetinchem
8. Socii 1 Wchmond
9. Victoria 4 Didam
10.DVO 4 Hengelo gld
1 l.Vollverijs Terborg
1 2. Loil 2 Loil

3e klasse N Dames

3. VCV 1

4. Sparta 2
5. VYV 1

6. Dash 3

10.wsv 1

1l.Longa 3

l2.Longa 4

Varsseveld
Zelhem
lJzevoorde
Vorden

Warseveld
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde

Meddo
Sin deren
Dinxperlo
Celselaar

1. DES1

2. Labyellov
3. VCV 2

3. VCV 4
4. KSV 3

5. Volga 3
6. Overa 3

9. KSV 2
1O.WSV 3

Angerlo
Zevenaar
Varsseveld

Varsseveld
Vragender
Caanderen
Almen

Vragender
Warmsveld

4.
5. Halley 7 Wehl
6. Huevo 3 Doetinchem
7. Smash3 sHeerenberg
8. Nefit/Orion 7 Doetinchem
9. Victoria 4 Didam
10.\Mlskracht 2 Kilder
l l.Phantoms 1 Doesburg
1 2.Longa 7 Lichtenvoorde

4e klasse K Dames
1. Dash 6 Vorden
2. Tornax 2 Ruurlo

2. Rivo l
3. Bovo 2
4. Crol 1

10.DVO 3

11.Loil 1

12.Erix 1

2e klasse F Dames
1 . Skopien/\Mvoc 2Winterswijk

Rietmolen
Aalten
Croenlo

5. Vios-Beltrum 2 Beltrum
6. Boemerang 3 Eibergen
7. Nefit Orion 5 Doetinchem
8, Avanti 3 Lochem
9. Baderie/Dynamo 2

Neede
Hengelo gld
Loil
Lievelde

3e klasse M Dames
I Skopein/Wivoc Winterswijk
2. Nefit/Orion 6 Doetinchem
3. Bovo 3 Aalten

7. Nefit/Orion 8 Doetinchem
8. Acces/BVC 5 Barchem
9. Baderie/Dynamo 8

Neede
10.DVO 6 Hengelo gld
1 l.Tornado 3 Laren
'l2.Wllems/Gemini 4

Borculo

4e klasse I Heren
1. Dash 4 Vorden
2. Vios-Eefde 3 Eefde
3. Overa 2 Almen
4. Nefit/Orion 7 Doetinchem
5, DVO 5 Hengelo gld
6. Acces/BVC 5 Barchem
7. Corssel 2 Gorssel
8. Acces/BVC 6 Barchem4. Mevo 1

5. SenOl
6. Favorita 5
7. DtO 1

8. Eoemerang 7 Eibergen
9.

2. Rivo l
3. Civo l

Rietmolen
Ciesbeek

1 l.Tornado 2 Laren
12. \Mllems/Cemini 4

Borculo

VOORTOPIGE INDELING
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Kontaktpersoon
Dames lacqueline Raterink

Heren \Mm Boonekamp

Jeugd Jannie Hugen

Trainingsrooster
Zaal Rletveld spelzaal
Maondog

1 7.30 - 19.00 meisjes c2(c4)

19.00 - 20.30 jongens a1

20.30 - 22.00 dames 4

Dlnsdog

'17.30 - 1 9.00 jongens c2

19.00 - 20.30 meis.ies a1

20.30 - 22.00 heren 4 (5)

Woensdog

18.30 - 20.00 meisjes c2(c4)

Donderdog

18.00 - 19.30 meisjes c4(c3)

Rletveld turnzaal
Moondog

1 8.1 5 -19.45 ,iongens c1

19.45 - 21 .OO dames recr.

21 .OO - 22.30 mixed recr.

Dlnsdog

17.30 - 19.00 jongens b1

19.00 - 20.30 dames 617

20.30 - 22.30 dames 3

Woensdog

18.30 - 20.00 meisles c3(c2)

Donderdag
'18.00 - 19.30 jongens c1

Lohmanlaan
Moondog

17.30 - 19.00 meisjes c.l

19.00 - 20.30 dames 8

20.30 - 22.00 heren 3 (4)

Dlnsdag
-17.3O - 19.0O meisjes b1

19.00 - 20.30 dames rekr.

20.30 - 22.00 heren rekr.

tel: 0314-344645

rel: 0316-247759

tel: 031 4-342796

Cerard Klomps

Wim de Voogt

Wim Evers

Liset Janse

Maarten Brinkhof

Cerrit Palm

Cerard Klomps

Bert Snippe

Arend Hordijk

Henk Bazen

Mijs Eenennaam

Cerrit Palm

Hans Oolbekking

Kasper van Hiiten

Arend Hordijk

Jan van Uitert

Bas Bloem

Anja Hissink

Woensdog
'I 8.30 - 20.00 rïe s ÉS C1

20.00 - 22.00 herer 5 ó

Gorkumhof
Dlnsdog

19.00 - 21 00 heren 617 (718)

Ulenhof
Dlnsdag

19.00 - 2'l .00 dames 5

19.30 - 22.0O dames 2

Donderdag

19.00 - 21.00 dames 5

'l 9.00 - 21 .00 jongens a1

Rozengaarde
Dlnsdag

1 7.00 - 18.30 mini jongens

17.00 - ,l8.30 rr'ni mersjes

17.00 - i9.00 meisjes b1

19.00 - 22.00 dames l

19.00 - 22.30 heren I

19.00 - 22.30 heren 2

Donderdog

17.00-18.30
17.30 - 19.00 meisles b1

18.30 - 20.30 dames 2

18.30 - 20.30 heren 1

Vr$dog

18.30 - 20.30 dames.l
,l8.30 - 20.30 heren'l

]a:,'ar Uitert

Sa-c:'Sr^r1511,

Ciel Jansen

Paul Langenakker

Ciel lansen

Wlm de Voogt

Peter van Veen

Theo + Karel

Pim Raterink

Cerard Wesselink

Peter van Veen

Paul Langenakker

Pim Raterink

Theo + Karel

Pim Raterink

Hessenhal
Donderdog 19.00 - 22.00 dames 1

Theo + Karel

Saza

Woensdog 16.00 - 19.00 heren i
Pim Raterink

Dichteren Dinsdag n.o.Lk.

Donderdag n.o.t.k.

De trainlngen beglnnen weer ln de week
van 23 augustus 1999.

TRAININGSROOSTER



Voorlopige indeling JEUGDTEAMS
Jongens A
Harm Jan Breeman

Willem Hettinga

Rik Verbeek

Pim Keizer

Andre Franken

Kevin de Voogt

Eddy Egberts

Sven Dassen

Mitchelvan Koert

Rik Lievers

Meisjes A
Marga Velthausz

Mareille Aalbers

Anneke Thuis

Carlijn Nijhof

Marleen Hesseling

lnge van de Stelt

Linda Velthuizen

Suzanne Nijkamp

Meisjes G2

Suzanne Dobiegata

Marieke Freriks

Kimberly Kistemaker
Kim Linstra

Simone Linstra

Angela Terpooften
Mariska Terpoorten

Annejulia Schut

Mayka Radstake

Trainer: Wim de Voogt Trainer: Mijs Eenennaam Trainer: Arend Hordijk Trainer: Liset Jansen

Coach: Wim de Voogt Coach: Toon Knipping Coach: Coach:

Jongens B
Thijs Kramer

Sjors van Swaay

Pieter Knipping

Sjoerd Gudde

Jelle Luimes

Maaften Rosendaal

Stijn Windt

Bob Velthausz

Feike Jorna

Meisjes Bí
Karin Bazen

Pamela Nengerman

Sarina Riethorst

Kyra Ulfman

Noortje Pasman

Meddi Peters

Marissa Peppelman

Debora Wíllemsen

Sanne Siebers

Meisjes C3

Milou Bazen

Anke Bulsink

Lotte van lngh

lris van lngh

Lotte Nolte

Femke Bijlsma

lnge Buiting

Kristelvan Hilten

Jongens C1

Niek Hugen

Sander Hugen

Martin Meijer

Daan van Haarlem

Kwinten Sliepen

Martijn Winkelman

Meisjes 82
Kim ter Beest

Cynthia Mengana

Bianca Lukassen

Mechteld Giezen

Annemieke Dinissen

lngeborg van Trooijen

Yvonne Mos

Meisjes C4

Marieke Snippe

Chantal Bastiaanse

Lienke Hettema

Joni Bosman

Bea ten Have

lelse BomhoÍ

Seher Ucusze

Jongens C2

Diewert Wiggers

Wessel van Staal

Gijs van Doorn

Jacco Spek

Roy Wassink

Sander Roebers

Jeroen Winkelman

Geert Jan Beunk

Rutger Sloot

Bram van Swaay

Meisjes C1

Margo Jolink
Nancy van Uitert

Lienke Eenink

Maayke Zoethout
Meike Manschot

Nicole Hesseling

Marloes Wesselink
Marjolein Linstra

JillVerhey

Trainer: Jan van Uiteft

Coach: Erica Jolink

Trainer: Maarten Brinkhol Trainer: Peter van Veen Trainer: Anja Wissink

Coachr Diny Velthausz Coach: Miriam Pasman Coach: Teus Mos

Trainer: Gerard Klomps Trainer: Kasper van Hilter Trainer: Bert Snipp

Coach: Miriam Kistemake Coach: Coach: Bert Snippe



CONTRIBUTIE
1) Tljdstlp betallng:

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

2) Categorleën gekoppeld aan leeftijdsindellng van de bond:
voor het seizoen 1999-2000 houdt dit in:

Senioren geboren voor 1-.1 0-1980 Í 265,--
A/B-junioren geboren op of na 1-10-1980 Í 205,--

C/D/E-junioren + mini's geb. op of na 1-'10-1984 Í 150,--
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 ziinlhaar geboortedatum en blijft gedurende het gehele seizoen onge-
wijzigd.

4) Bondscontributle:
De bondscontributie voor het seizoen 1998-1999 bedraagt:
Senioren geboren vóór 01 -.1 0-1980 Í 7O,OO

A-junioren geboren op of na 01-10-1980 f 45,00
B-iunioren geboren op of na 01-.10-1982 f 45,00
C-junioren geboren op of na 01-10-1984 Í 35,00
D/E-junioren geboren op of na 01-10-,l986 / 35,00
Mini's geboren op of na 01-10-1988 Í 25,00
Recreanten Í 25,00
Vereniginglid Í 25,00
De bondscontributie moet voor 1 december van het lopende seizoen worden betaald en geldt voor het
hele jaar.

5) Beëlndiglng lldmaatschap:
Schrifteliik bii de ledenodministratie een moand voor de onder punt 1 genoemde doto, onders is contribu-
tie voor het lopende holf jaor verschuldigd. Eenmaol betaolde bondscontributie kon bij tussentijds beëin-
digen van het lidmootschop niet worden teruggevorderd.

6) Acceptglro:
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso onwangen een acceptgiro
kaart .''oor de contributieinning. Per acceptgirokaart wordt / 1,25 in rekening gebracht in verband met
adn'lnistratie- en incassokosten. Bi| een aanmaning worden incassokosten in rekening gebracht van f 5,--
per aanmaning.

7) Ultzonderingen
Bij blessures c.q. z\vangerschap dient normaal contributie betaald te worden, echter: contributie kan wor
den gerestitueerd rvanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen. Dit geschiedt uitsluitend na

een schrifteliik'.'erzoek daartoe aan en met toestemming van het bestuur, waarna de contributie terugbe -

taald wordt onder aftrek 
",an 

de bondscontributie en administratiekosten (vezoek om terugbetaling over -

een reeds afgesloten seizoen is niet meer mogelijk).
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Recreanten

Ereleden
Í 165,--

g ratis

8) lnschrlffgeld:
Senioren

Recrea nten

9) Betallngen:
VSB bank nr. 93.60.37.3'18: f 20,--

: f 15,--

A- t/rn E-junioren/mini's : / 15,--
'lO) Contactpersoon: Rob Vermeulen, Hovenierspad 6, 700'l BA Doetinchem, tel. 0314-361901 .


