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Van de
bestuurstafel

Een nieuwe rubriek die

dit jaar regelmatig in de

orion expres zal gaan ver-

schijnen.

Wat de inhoud van deze rubriek
zal gaan worden is nog moeilijk te
zeggen. Verslagen van bestuurs-

vergaderingen hoeft u niet te ver-

wachten, wel zal ik proberen om
u enig idee te geven wat er zoal

speelt in de vereniging maar dan
natuurlrlk bestuurlyk gezien.

U weet natuurllk hoe het bestuur

in elkaar zit. Maar voor alle duide-

lljkheid stel ik ze nog even aan u
voor.

We hebben een dagelijks bestuur
van drie mensen t.w, de voorzit-
ter, Koos Kuiper, de secretaris,

Wim Boonekamp en tot slot de
penningmeester Jan Kroon.
Voor de herenlijn is George de
Jong, voorzitter van de herentop
vertegenwoordlgt in het bestuur.

Voor de dameslijn is dat Lou

Fokkinga, voorzitter van de

dameslijn.

De jeugdlijn wordt vertegen-

woordigd door Henk Bazen,

voorzitter van de jeugdlgn.

De recreanten worden vertegen-

woordigd door Marijke Menzo.
Van bovengenoemde mensen

wordt verwacht dat z1 het bedrljf
Nefit Orion draaiende weet te
houden.

Hoe doen wij dat?
Het totale bestuur vergadert een-

maal per maand, het dagelijks

bestuur komt zonodig meerdere

keren per maand blj elkaar.

Bij de volgende uitgave van de

Orion expres zal ik wat dieper

ingaan over de actuele zaken die
spelen.

Bij het openslaan van de krant op
maandagmorgen werd mijn blik
getroffen door een overlijdens-

bericht, lanny Peet de vrouw van

onze vorige penningmeester is op
53 jarige leeftijd overleden.

Mljn gedachten gingen gelijk naar

Jan Peet die samen met zijn twee
kinderen achterblijft. lk heb Janny

drie jaar meegemaakt op de

maandagavonden als het vorige
dagelljkse bestuur bij Jan Peet

thuis vergaderde. Altijd even har-

telUk en meelevend.

Het bestuur van Nefit Orion
wenst Jan en zijn kinderen veel

sterkte toe om dit verlies te dra-

gen, zeker met alle plannen voor
de toekomst,

Woord uan de
uoorzitter

lUa een heerliike vakan.

tie pakken we nu met z,n

allen de (uolley.bal)draad

weer oP.

De verschillende teams zljn

wederom geformeerd, Wel heb ik
begrepen dat het niet in alle

gevallen gelukt is een voldoende
formatie samen te stellen.

Uiteraard is ditjammer.

Inmiddels zien we ook terug op
een geslaagd internationaal toer-
nooi op 28 augustus in

Rozengaarde, Door iets te weinig
publiciteit vooraf viel de publieke

belangstelling wat tegen.

ln onze dames en heren-top heb-

ben zich ook verschillende muta-

ties voor gedaan. Net als vele

andere ben ik razend benieuwd

naar de komende resultaten.

Duidelijk is wel dat de verwach-

tingen hoog gespannen zijn en

dat er een grote dosis enthousias-

me valt te bespeuren. Dus waar-

om zullen we niet optimistisch
zijn. Fijn is her ook dar het aantat
jeugdleden een positieve ontwik-
keling laat zien. De nieuwe leden

wens ik veel plezier bij Nefit
Orion. Tenslotte wens ik iedereen

een fijn, §ezellig en succesvol sei-

zoen toe.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper
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De Klos
Het begint ermee dat

je gevraagd wordt om per

uitgave Yan de Orion.expres

een uerhaal te schrijven ouer

Heren-l. ,e sputtert nog wat

datje het druk hebt en

uraagt'wat schuift het

eigenlijk'.

Behalve een vage glimlach en een

schouderklop word ik niet veel

wijzer. Nou ja dacht ik: nou dan

schrljf ik toch een leuk stuKje. We

zien wel. Om je stukkie in te moe-

ten leveren moetje op bezoek bij

de eindredacteur. Die begint dan

dat hU er toch wel genoeg van

heeft om eindredacteur te zijn

van de Orion-expres. Dat hU het

eigenlijk toch wel druk heeft en

het is toch alleen maar vrijwilliger-

werk. Dat hij de club graag uit de

brand wilde helpen maar onder-

tussen-al enkelejaren deze taak

heeft. En door allerlei omstandig-

heden wordt het teveel. En echt

veel tijd ben je er niet aan kwijt,

zo wordt mij vaderlijk toever-

trouwd. Ach ja, zeg ik weer, ik wil

er wel over nadenken,

Ondertussen ben ik eindredac-

teur, maar alleen om de club uit
de brand te helpen, riep ik thuis

nog. 'Alsofje nog niet genoeg te

doen heb', kreeg ik dan ook te

horen. lk vrees dat ik nu de

komende jaren eindredacteur

ben. Het schuift in ieder geval

niets. Maar een beloning hoop ik

toch wel te krugen. Van de lezers

welteverstaan.

lk hoop dat u met veel plezier

ook de komendejaren de Orion-

Expres zult lezen. We willen

een clubblad maken waar ieder-

een van de club zich in kan vin-

den.

Suggesties en ideeën zljn dan ook

altijd welkom. Want een clubblad

voerd. De bondsraad heeft name-

Irlk besloten dat pas met ingang

van het seizoen 2000-2001 RPS in

alle competities in te voeren.

Het komende seizoen zal de

NeVoBo onderzoek doen naar het

meest gewenste spelsysteem.

Hoeveel sets en dat soort zaken.

De SNS-league speelt RPS en

lager niet. Om ervaring op te

ffially ffioint §ysteem
Hoe moeten we dit seizoen tel-

len? Op de ouderwetse wijze of

volgens het Rally Point Systeem

(RPS).

En RPS is voor de duidelrlkheid

da,t elk punt ook werkelyk telt ook

al:hebje geen opslag. De NeVoBo

heeft zichzelf verplicht te spelen

volgens de internationale volley-

balspelregels maar pas volgend

seizoen wordt het landellk inge-

moet wel een bron van informatie

voor de leden zijn, En daarom

roep ik alle commissies en leden

op om de Orion-expres dan ook

voor dit doel te gebruiken.

De sponsorcommissie heeft zich

al, geheel vrljwillig en zonder

druk, aangemeld om in elk num-

mer een sponsor in het voetlicht
te zetten, En ook dejeugdcom-
missie gaat aan de slag.

Vooral de jongere spelers zoals de

mini's wil ik aanmoedigen om

hun sportieve belevenissen op

papier te zetten. Het feuilleton

over het volleybierteam zal ook

voortgezet worden.

Onze wens is dat iedereen zich in

het blad kan vinden en uitkijkt
naar het verschljnen van elk

nieuw nummer. En dat het in ver-

volg pas NA het lezen gebruikt

wordt als kattenbakbodem.

Veel Ieesplezier aliemaal!

lacques Verhagen

doen met het nieuwe puntensys-

teem zal de nationale bekercom-

petitie wel volgens het RPS spelen

en enkele regionale bekercom-

petities.

Dus alle leden die niet in de SNS-

league spelen, en dat zljn er bij

ons nul, gewoon de opslag terug

veroveren en dan kunnen weer

punten gemaakt worden.

En een set gaat tot 15.



Zaterdag 28 agugustus

ffiffiffiffiffiw ffiffiffiffi ffiWffiwWffiffire

De Observatie van Peter

Geitenbeek. Ooit was hij de

eindredacteur uan dit blad.

Peter is a! langer bli Radio

Gelderland werkzaam dan de

omroep bestaat. En hij was

zelfs eens chef.spoÉ. Dus

heeft ook verstand van vol-

leybal.

Tegenwoordig heeft hij andere

bezigheden en oberserveert veel

en geeft graag overal zijn mening

over. Een heel nuttige en interes-

sante clinic is het zaterdag 28

augustus in sporthal Rozengaarde

geweest. De Amerikaanse toptrai-
ner Bill Neville gaf na afloop van

een oefentoernooi een demon-
stratietraining waar de vonken

van afspatten. Echt Amerikaans:

een positieve beleving van een

zware inspanning. Zo maakte

Neville met zijn team duidellk.
Damescoach Theo Boekhorst was

er echt van onder de indruk.

Hg heeft er wel wat van opgesto-

ken,

Jan Berendsen van dameslands-

kampioen Pollux urt Oldenzaal,

die er ook was met zijn team, was

mogelyk wat minder positief. Dat

gold niet zozeer de demonstratie

alswel de belangstelling, die de

Amerikaanse coach had voor zljn

speelster Alice Blom. Neville was

gecharmeerd van haar spel en

stijl. Berendsen hoopt en ver-

wacht dat Blom blijft bij de

Oldenzaalse club, waar zij ditjaar
debuteert. Duidelijk was voor
Berend-sen, dat Pollux zonder

Alice Blom een stuk minder waard

is. Dat wist hij natuurlljk ook al

voor deze clinic. Maar goed,

Berend-sen heeft ook kunnen

rondneuzen blj de Orion-dames.

Hij heeft Brechtje Wiggers al laten

verhuizen van Doetinchem naar

Olden-zaal. Een overgang, die de

Doeti nchemse speelster goed

doet, zo verklaarde zij in sporthal

Rozengaarde. Maar er loopt nog

wel meer goed spelersmateriaal

rond blj de Doetinchemse dames.

En dat is in de eerste plaats een

behoorlijke geruststelling voor
Theo Boekhorst. Want behalve

Brechtje Wiggers vertrokken nog

enkele speelsters. Dus mager is

het niet gesteld b1j Orion.

De Pollux-coach heeft dat uiter-

aard ook gezien. Dus Berendsen

zal heus wel een paar namen in
zUn notitieboekje - en zeker in

z5n geheugen - hebben vast-

gelegd. Zo heeft de clinic voor
iedereen zijn waarde. Zo'n bijeen-

komst levert in elk geval nieuwe

trainings-inzichten op. Je kunt
bovendien op een ongedwongen
manier in de keuken van de ander

kijken. En dat hebben Neville en

Berendsen zeker gedaan. Reken

daar maar op. BU de Amerikaanse

speelsters viel op, dat alle acties

gericht zln op een direct resul-

taat, dus winst (als het ware een

spiegel van de Amerikaanse maat-

schappij). En dat is in Nederland

nog lang niet overal zo. Een men-

taliteitsverschil, dat onze topclubs
beginnen over te nemen; waarom

zou Orion niet volgen? En dan

blijven de spelers en speelsters op
den duur wel in Doetinchem. Wat

in Oldenzaal kan, is zeker moge-

l1k in Doetinchem. Je moet nooit
terugkyken naar het roemrijke

verleden, want dat vertroebelt de

toekomst een beetje. Maar zo'n
clinic maakt wel duidellk, dat met
een flinke inspanning dat Orion-
verleden omgezet kan worden In

tegenwoordige tUd.

Peter Geitenbeek
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'Dit seizoen zal bepalen of
Orion weer naar de top van
lllederland kan'.

Pim Raterink is ook dit seizoen

weer trainer van het eerste heren-

team. Vorig seizoen werd afgeslo-

ten met een zesde plaats. Te laag

zo werd geoordeeld, Die prestatie

moet beter. En niet zo klein beetje

ook. Het eerste herenteam heeft

een doel en dat is kampioen wor-

den en daarna de promotie

bewerkstelligen. Pim Raterink

gelooft in dat doel, de selectie is

sterker, er is op ervaring inge-

kocht. 'Als we weer moet afhaken

in de race om de titel dan ont-

staat er stilstand bij de club en

dan ben ik weg.'

Training
'De verwachtingen zijn dus hoog-

gespannen. We gaan voor de

titel, Zo simpel is dat en daarna

promotie naar de SNS-league.

Vanaf de eerste training zljn we

meer wedstrijdgericht gaan

trainen, Zo komt de druk op de

training hoger te liggen. lk ben

ook gellk begonnen met iedereen

op zijn eigen positie neer te zet-

ten. Om de spelers te laten wen-

nen aan de weerstand hebben we

veel oefenwedstruden gespeeld

tegen ploegen uit de SNS-league.

Je moet niet vergeten dat ieder-

een weet dat wU kampioen willen

worden en elke tegenstander zal

komend seizoen tegen ons op

scherp staan. Daarom is het goed

om te oefenen tegen betere ploe-

gen. We trainen dit seizoen op

vier dagen. Van dinsdag tot en

met vrr-1dag. Een keer trainen we

drie uur. Dinsdag is iedereen ver-

plicht te verschijnen. Minimaal

twee keer per week trainen we

wedstrudgericht, Zes tegen zes.

Daarom moet de selectie ook uit
12 spelers bestaan. Spelers z1n

verplicht op drie van vier training-

en te verschljnen.'

De competitie
'Veel verwacht ik van Donitas uit
Groningen, Sneek en Zaanstad.

Ook Zwolle 2 heeft een ervaren

team en kan zich ermee bemoei-

en. Maarja zlj kunnen niet pro-

moveren, We hebben best wel

een zware seizoenopening.

De eerste wedstrud is uit tegen

Donitas, daarna Vrevok 2 en dan

Sneek. We weten wel gellk waar

we staan. Dat weten we eigenllk
ook al na de wedstrld tegen

Donitas. Wat we geleerd hebben

van de vorige seizoenen is dat we

een ervaren team moeten hebben

in de eerste divisie. ln de eerste-

divisie heb je geen tijd om een

team op te bouwen, je moet er

gelijk staan. Daarom hebben we

ook ervaren jongens als Vennik en

Hermsen gehaald,'

De spelers
'Arthur Vennik en Erik Hermsen

komen van Zwolle en zijn basis-

spelers. Gemotiveerd en met hun

ervaring belangrlk. Ewald Spit

komt van Vocasa uit N[megen.

Jong maar met veel mogelljk-

heden, H1 heeít afgelopen sei-

zoen in de SNS-league gespeeld

en heeft dus ook veel ervaring.

Goede leider ook, Jan-Willem van

de Vegt bl1ft nog 1 .1aar en Bas

Mollevanger zet ik misschien

wel op de libero plaats. Dan heb-

ben we nog de buitenlanders.

Uit Brazilië Duda Lustosa en de

Tsjech Lubos Kyncl. Lustosa is een

wat apart verhaal. ls getrouwd in
Nederland en wilde in Brazilië

voor de kerk trouwen. Maar in

het vliegtuig kreeg h1 ruzie met

zijn vrouw en de kerk hebben ze

daarna niet meer gezien. Z1 is al

een tgd hier maar hU zat niet lek-

ker in zijn vel en is pas een week

voor het begin van de competitie

hier. Dat is niet echt optimaal,

nee. Verder hebben we veel talen-

ten. Enkele jongens spelen in

vertegenwoordigende elftallen.

En allemaal hebben ze er zin en

willen ze keihard werken om onze

doelstelling waar te maken.'

De titel
'lk geloof ook dat als heren '1 op

het hoogste niveau speelt dat

goed is voor de hele club.

Het is goed voor de samenhang

en sfeer in de vereniging.

De belangstelling van publiek en

jeugd zal toenemen. Jongeren kjj-

ken toch tegen het eerste team

en de spelers op. Zonder topteam

heb je de kans dat de vereniging

doodbloedt. Het is dan alleen nog
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maar recreatief. lk geloof dat een

vereniging alle aspecten van de
sport moet hebben: topsport en

recreatief. Dit wordt een belang-
r1;'k jaar. Elk jaar gaat het beter.

Zowel het team als de begelei-
ding wordt steeds professioneler.

Dit seizoen zal bepalen of Orion
weer naar de top van Nederland
kan. We hebben nu driejaar hier
naar toe gewerkt. Het moet nu
gebeuren. Als we promotie niet
halen dan moeten we ons afura-
gen: moeten we doorgaan of
mOet het op een andere manier.

Want lukt het weer niet dan ver-
dwljnen er spelers. Als we weer in
de subtop eindigen ontstaat er

een stilstand, Maar dan stop ik.

Want ook als trainer wil ik het
hoogste bereiken.'

lacques Verhagen (Frenkie)

dit gaat niet over de aspira.

ties van het Heren í team

van dit jaar, of over de late

uurtjes na een intensieue

dinsdagtraining op een bar-

kruk in de Sporthal, zelfs

niet over een megatrip in

een lounge koffieshop te

T\II&ï,IË,-I* í ö.G?r<§rrf

v.l.n'r. Hemmle ten Hoopen, Herman Rooiiakkers. pim Raterink, Arthur vennik, Ewout
spit, lairo Hooi, Bjorn proost, Erik Hermsen, Ron peter wiilink, Rinze Reinbergen, Bas

Mollevanger, Micher Kuiperii, Jan-wiflem van der vegt, Joram Maan, Lubos Kuncr

F lyi ng H i g h ! #,ï,,"J:ft*,,, :
lllee, dames en heren, Doetichem (is die er dan?); kende.

niets van dit allemaal. Dit

gaat over het teamweekend

van het eer3te herenteam

van llefit Orion.

Oude gezichten verdwijnen en

nieuwe moeten worden ingepast
en aangezien het bewegen van
6 grote mannen op een volleybal-
helft niet het meest eenvoudigst
is, wordt er veel tljd en energie
gestoken in het leren kennen van

Het weekend begon op zaterdag
in Gennep waar we een driekamp
speelden tegen Flamingo's en

Sliedrecht. Over het resultaat

mochten we niet klagen (twee

keer gewonnen), over bepaalde
spelonderdelen wel (een ambiti-
euze ploeg mag niet snel tevre-
den zijn!), Vervolgens zijn we in
de auto gestapt en via Duitsland
naar Veldhoek gereden. Nu is dat
waarschljnlljk bij veet van u een
bekend plaatsje, maar mij zegt
het helemaal niets, Toen ik hoor-
de dat dit in de buurt van

l
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Hengelo lag, dacht ik uiteraard

dat we 'all the way' richting

Enschede gingen. lk moet eerlijk

bekennen dat Veldhoek een

mooie omgeving kent.

Nu heeft zo'n teamweekend wel

iets; met elkaar het gevoel heb-

ben dat het seizoen bqna begint

en dat er behoorlijk veel werk

staat te wachten. Nu is deze

spanning alleraardigst, maar vol-

gens de begeleiding niet voldoen-

de. Het zondagprogramma was

geheim!

Zaterdagavond aangekomen in

de Veldhoek (dit is het sportcen-

trum waar de Graafschap vaak

verbllft) en na een slaapzaalin-

spectie lekker borrelen voor het

eten.. De kolen van de barbecue

gloeiden om halftien op hun best,

dus kon er goed gegeten worden.

Naast de spelers en de begelei-

ding hebben we deze avond ook

leden van het bestuur gezien.

Het eten werd, dankzlj het idee

van Arthur Vennik, afgesloten rnet

ijs. De avond die volgde was

gezellig. Naast wat bilarten en

kaarten hebben we tot laat in de

avond op het terras gezeten.

daadwerkelljk is geweest. Na een

echt veldhoeks ontbrltje en een

kort teamberaad, was het tijd

voor het ochtend programma.

Op de fiets! en niet zomaar een

fiets, maar een mountain - bike

Alsle de volgende ochtend door
"bikkel Rinse' om acht uur van je
bed wordt gehaald, lukt de vorige

avond heftiger dan dat deze

(geen berg te bekennen). lk weet

niet hoe dat bU u zit, maar ik heb

na 25 km op zo'n martel zadeltje

echt behoeften aan rust. Gelukkig

was ons reisdoel meer dan de

moerte waard, want we gingen

de lucht in; parapenten (kei gaaf).

Parapenten is een soort parachute

springen vanaf de grond.

Je wordt aan een lier (dit is een

lang touw) samen met een

instructeur omhoog getrokken,

waarna je op 200 meter hoogte

zelf de lier loskoppelt en je dus

zweeft. Toch niet een allerdaagse

bezigheid en voor de meeste van

ons spannend. Een van de

belangrlkste momenten is het

begin. Als je niet meesprint t[j-

dens het opstLlgen, kan het zljn

dat je uiteindelijk over de grond

wordt voortgesleept.
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Het is opvallend dat je je teamge-

noten wel leert kennen in deze

situatie. 'Bikkel Rinse' ging geheel

vrljwillig als eerste (ik had het niet
gedaan). Yoram deed een

omvan grljke sprintwarming-up.
Michel kwam na twee pogingen

de lucht pas in (niet zijn fout).
Herman had dit al veel vaker

gedaan en schoot als een pijl de

lucht in (of had dat een andere

oorzaak?). En ik? lk ging met
knikkende knieën omhoog.
Eenmaal boven gekomen en los-

gekoppeld, was het uitzicht
prachtig en de vlucht heerl!jk.

Taken

Nadat we allemaal een luchtritje
hebben gemaakt, zijn we terug
naar de Veldhoek gegaan, waar

de gastvrouw een heerlijke lunch

had voorbereid. Na de lunch is

ieder zijn eigen weg gegaan.

Persoonlljk vond ik het een

geslaagd weekend. Leuke activi-

teiten, prima sfeer en een passen-

de verzorging. lk hoop tudens het
seizoen nog vaak terug te denken

aan deze dagen. Kortom: "We are

flying high".

Erik Hermsen (speler van Nefit
Orion heren 1)

ffireffiffiffiryreffiffi,
Op de aangegeven tuden wedstrijdformulieren afhalen bU het wedstrijdsekretariaat (tot de winterstop bij
Ruud Hofland en daarna bijWim Boonekamp)

Een half uur voor aanvang van de wedstruden aanwezig zljn 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!l 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 l1OO,-) Vermissing van ballen moet worden gemeld bij Ruud of Wim.
Kijk of de scheidrechters aanwezig z!jn. Als een scheidsrechter niet komt opdagen, 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 tjjdig 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 de wedstruden (behalve bij Dames 1,2 en 3 en Heren 1 en 2. Hier wordt het feitelljke tellen door
speciaal geÏnstrueerde telsters gedaan. Maar bij de wedstruden 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 rijd beginnen.
Wedstrijdmap met wedstrljdformulieren + sleutels van de ballenwagens nog de zelfde dag of avond inleveren
bU het wedstrudsekretariaat. Zaterdags moeten de spullen direct na afloop van de wedstruden ingeleverd
worden i,v.m. doorbellen uitslagen om 19.00 uurl
Verdere taakomschrijvingen zijn te vinden in de wedstrudmap
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Toernooi
$ww6#pmgfrrare

Zaterdag 18 september

jl. mocht ik als nieuwbakken

coach van het meisjes A-team

mee naar een groot toernooi

in Enschede.

Enthousiast belde ik de meiden

op. Er moest ook nog een auto

blkomen, maar het was kort dag

en van de ouders kon dus nie-

mand rljden. Gelukkig vond ik
een teamgenoot van m1j (ikzelf

speel in dames 4) bereid te rlden.
(Bedankt Roos!). Om half twaalf

vertrokken we, zodat we ruim op

t1d in Enschede waren. De eerste

wedstrud begon namelijk om

i 4.00 uur.

We, dat zgn:

Mareille Albers: stabiele kracht

overal inzetbaar, een rots in de

branding. .,

t,Ë,'

Marga Velhausz: inzet '1 20%o, lk

heb haar zelfs 2x zren duiken.

Suzanne Nijkamp: nog maar net

b1j de vereniging (maar stiekem

geoefend met Sanne); dus kan ze

al goed mee doen,

lnge van de Stelt: Weet nu datje
de bal met de handen moet spe-

len, niet met je oog; ondanks

haar hoofdpyn toch perfecte

inzet; goed gedaan lnge.

Marleen Hesseling: bescheiden

type; is in de verdediging een kei

en haar opslag scoorde vaak.

Carlijn Nijhof: gracieuze speel-

ster, volledige inzet, ook zonder lol-

ly's. Heeft een lieve zus die graag

voor haar oppast.

Anneke Thuys: kon niet mee-

gaan; de grootgrossierder die ook
weleens op de kleintjes past had

haar nodig.

Van Anneke verwachten we iets

moois dit seizoen.

Diny Velthausz

ric,\lO fi.f kr.C,cl.[
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Nog even iets van Marga over
het toernooi: De eerste wed-

struden met het nieuwe team gin-

gen eigenlijk best goed. We heb-

ben twee keer gelgkgespeeld en

een keer verloren. Dat is nou niet

bepaald nummer 1, maar., we

hebben wel een pen en twee lol-

lies gekregen! We waren maar

met 6 speelsters, maar je begrlpt
wel, dat als Anneke erbij was

geweest, dan hadden we gewoon

easy gewonnen! Yeahright!
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Leden

&ffireffireffiw%wffiffi@ffi
De vakantie zit er op helaas.

Maar niet getreurd!

Vanaf 1 augustus kan er bij

NEFIT-ORION gelukkig weer

gevolleyballed worden!

Zonder inkomsten lukt dat

natuurlijk niet. September is dan

de maand van de contributie-

betalingen.

De contributie van de leden die

Orion hebben gemachtigd om

dat automatisch van hun rekening

af te schrijven, is inmiddels ont-

vangen.

Naar de leden die de vereniging

niet hebben gemachtigd om

automatisch de contributie van

hun rekening te laten afschrijven,

zljn acceptgiro's verstuurd. Van de

meeste leden heeft de penning-

meester reeds de contributle ont-

vangen. Voor alle duideltlkheid:

alleen b1j nieuwe leden z1n bg de

betalingen het inschrtlfgeld bere-

kend.

Aan de leden die nog niet aan

hun verplichtingen hebben vol-

daan vraag ik hierbtl om er voor

te zorgen dat het contributiebe-

drag vóór 23 oktober is overge-

maakt. Z\ voorkomen daarmee

extra (aanmani ngs)-kosten.

Wilt u ook automatisch betalen,

belt u mij dan.

Belt u m1 ook gerust als u vragen

heeft over betalingen en als er

wq.lzigingen zijn van uw persoons-

gegevens. Zowel voor u als voor

Dit besluit heeft het bestuur van

de NeVoBo gisteren ttjdens de

hoofdbestuursvergaderi n g geno-

men.

Het hoofdbestuur acht het niet

verantwoord zo kort voor de start

van de competities deze nieuwe

wq.lzigingen nog door te voeren.

Volgend seizoen zullen de volgen-

de aanpassingen in de Neder-

landse competities van kracht

zijn:

. het spel gaat door, wanneer bij

de service de bal het net raakt

terwrll de bal over het net gaat.

de vereniging is het prettig als

het ledenbestand zo goed moge-

l1k is bggewerkt. Voor leden die

hun contributie in 2 termijnen

betalen zal in januari nog een

afschrrlving plaatsvinden.

Pecunia, pecunia!
of zoiets... (geld, geld en
nog eens geld, bah!)

Voor de iaatste stand van zaken

omtrent het lidmaatschap of con-

tributie adviseer ik u het

Reglement seizoen 1999 2000

(verderop in deze ORION EXPRES)

nog eens door te lezen.

Geniet van het spel!

Rob Vermeulen,

tet. 0314-361901

ruffiWffiffiffi geluiden
lIeVoBo voert nieuwe sPelre-

gelaanpassingen pas volgend
seizoen in

lllíoerden, Í7-O9-í999

De aanpassingen op de spel.

regels die de FIVB vorige

week heeft bekendgemaakt,

worden pas in het seizoen

2OOO-2OOí ingeuoerd in alle

lllederlandse competities.

* het aanraken van net of antenne

is niet langer fout, wanneer dit

niet van invloed is op het spel.
* alle pauzes tussen de sets duren

3 minuten. De pauzes tussen de

2e en 3e set mag verlengd wor-

den tot '1 0 minuten door de ver-

antwoordelijk instantie op verzoek

van de organisator.

Rondom de time outs verandert

er niets in de Nederlandse com-

petities. Elk team heeft twee time-

outs van 30 seconden per set. ln

de officiele FIVB- en wereldcom-

petities heeft elk team in de eer-

ste tot en met vierde set het recht

14



reffi%#ffiffiffi geluiden
op een time-out per set.

Daarnaast zijn er twee technische

time-outs per set. Alle time-outs

duren 60 seconden. ln de beslis-

sende vljfde heeft elk team twee
time-outs van 30 seconden, De

www.volleybal.org. de volleybalsit

van Nederland

ln september wordt de volleybalsi-

te van Nederland gelanceerd:

www.volleybal.org.

Op zoek naar het laatste volleybal-

nieuws? Benieuwd naar uitslagen,

vijfde set kent geen technische

time-outs.

Al deze spelregelaanpassingen zljn

per direct ingegaan in de officiele

F|VB-competities. De CEV voert

het per 1 oktober 1 999 in.

De Europacupwedstrijden en de

Europese Pre-kwalificatie en

Kwal ificatietoernooien voor de

Olympische Spelen 2000 worden
met deze aanpasslngen gespeeld.

Hoppa
Hoppa, 5O jaar volleybal in
lllederland

Een halve eeuw volleybal in boek-

vorm, 160 Pagina's met historische

vol leybalgebeurtenissen d ie tussen
'1947 en 1997 hebben plaatsge-

vonden, aangevuld met foto's en

statistische gegevens.

Hoppa, 50 jaar volleybal in
Nederland bestelt u door f. 30,00

p.st. + f. 5,00 verzendkosten over

te maken naar SNS-bank Randstad,

95.00.99.813, t..n.v. TVN in

Utrecht, o.v.v. Hoppa en het aantal

boeken,

van TVN, NeVoBo en SNS bank is
nog volop in ontwikkeling en

wordt steeds verder uitgebreid.

Op den duur is

vuurw.volleybal.org

de interactieve informatiebron

voor volleyballers en belangstellen-

den en de helpdesk voor clubs.

W#&ffiwyfu@Wwffi&m
standen en programma's van de

SNS-League, 1e en 2e divisie of de
prestaties van de nationale teams?

U vindt het allemaal op www.vol-
leybal.org. En dit is nog niet alles.

Laat u eens uitdagen voor de vol-

leybalquiz of bezoek de ' hall of
fame', Deze nieuwe internetsite

15



Waarschuwing

#ffiffiffi ffireffiffiffi
Waarschuwi nouooraf uan de-redactie:

laatste Orion Sexpresso niet eens

ontvangen hebben, laat staan

gelezen. Zy misten zodoende

De redactie kan echt

niet aohter het geneuzel van

ene heer loop Knoop rtaan.

De enige reden dat loop

Knoops artikel in dit kwali-

teitrijke blad staat is het ont.

hullende feit dat MEII nu

eenmaal dit soort onwelrie-

kende journalirtiek graag

leest. Dat is op zich weer

goed voor onze adverteer-

ders. Zij willen tenslotte dat

dit clubblad veel gelezen

wordt!

U leest uiteraard de soms onpas-

selijk makende stukjes van J.K.

voor eigen risico. Wij adviseren u

tevens de rubriek met een flinke
korrel zout (een pot zout is

ook goed) tot u te nemen.

De redactie.

Wie schetst mijn niet afla-

tende verbazing (Ja wie??)

toen uw Joop Knoop moest

horen van enkele dames, spelend

in het eerste Elite team, dat zU de

m!jn veel verguisde, doch

desondanks veel gele-

zen, hergelezen en

besproken artikel over

(alweer) Dames 1. Uw

reporter Joop Knoop

heeft iets met de

dames 1 selectie. Met

name de blondines onder

hen mogen zich in een speciale

belangstelling verheugen.

Er is weer veel gebeurt bU het eer-

ste damesteam van Orion. De

technische staf bestaande uit de

illustere heren Theo Boekenstal

en Karel Moddergooier deed

lange tgd zeer geheimzinnig over

de nieuwe aanwinsten. Hier

moest uw Joop meer van

weten. Hij heeft

allereerst de beide

managers Teetje

Pepper-steak en

Rianne

Dundoorde-
broek trachten te

benaderen.

Hij kreeg slechts zelden

beluisterde Voice Mails aan de

lljn. Via via vernam uw razende

reporter dat de meisjes een nacht

zouden logeren bg

Marleen Duurloop
(een blondje).

Goed verstopt

onder een slaap-

zak en zeer

moeil[k op te
pompen luchtbed

heb ik dingen gezien

en gehoord waar een rechtgeaar-

de journalist slechts van kon dro-

men.

Joop heeft ze gezien, die prachti-

ge afgetrainde meiden. ln slapen-

de toestand ziet het team

van Theo en Karel er

zeer onschuldig uit.

Sommigen, zo con-

stateerde Joop, sla-

pen nog met een

duim in de mond.
'Heel sensueel' mag ik

wel schrijven, Genoeg

geleuterd echter, beste lezer en

lezeressen, wlj waren op zoek

naar de nieuwe krachten, lk heb

ze niet alleen zien slapen, pom-

pen, boterhamme!es smeren,

spieren zien opwarmen, dansen in

een biertent te Zelhem, maar ook
zien spelen.

Direct viel mij (niet alleen door
haar lengte) Mirjam Pitboel op,

Zij sch!jnt uut Almen te kom-

m'n en kan al lekker blok-

ken. Ze hoeft er niet eens

by te springen.

Geweldige meid, leuk pas

blgekleurd haar. Ze leek

een blondine, maar dat

schlnt toch nep te zijn.

Marrit Dijk vaneen vrouw vond
ik een aardig passer-loopstertje.

,Pittig wijfie' hoorde ik technisch

staflid Karel Molenwiek roepen.

Ze komt uit Schalkhaar, speelde

vorig jaar nog voor PZ Dynamo

en ze toonde veel inzicht in het

volleybalspel.

Een wel heel erg jong spelverdeel-

stertje is de selectie komen verrij-

ken. Ze oogt nog wat traag, maar

haar fluwelen handjes brengen

het balletje met een zeer zachte

oo
oo

oo
oo

oo
oo
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nog veel van ze horen en hopellk
ook veel ZIEN.

Uit doorgaans zeer onbetrouwba-

re bronnen vernam ik dat de

dames een nieuwe yell gaan

showen. Het zag er in Zelhem t1-

dens een toernooi van Sparta nog

een beetje houterig uit, maar als

de heupjes gaan wiegen dan ziet

het er fraal uit. Komt dat zien!

Uw ster reportverslag-

schrijver:

/;\

'17 

Joop Knoop

lOOp KnOOp
touch b1 de gretige aanvalsters.

CHAnel Wilwel is haar naam en

ze komt net als haar klasgenote

op de Ludger HAVO Nathalie
(Snakie voor intimi) uit het scho-

ne en het kinderrljke (zo llkt het

soms) Wehl.

Daarnaast kwa-

men er twee

bomen van

meiden uit

Zelhem aan-

waaien. lk kon hun

namen niet goed verstaan uit de

mond van Theo Pepervaatje,

maar naast Marleen Duurloopje
(ook al blond) kwam Suzan

Sexwinkel de fraai gevormde

,rr ir ftrËF:-f I

'r

Orion gelederen versterken. Op

de trainingen klagen diverse

speelsters over de moeilljke servi-

ce van Suzan. Z\ laat passer

lopers eruit zien als Ketser

Nakgkers. Naast deze vljf nieuw-

komers bestaat het team nog uit

Marlies'Daphne' Koenders,

Mijs met die Énige Naam,

Marjooke 'de tijgerin' Giessen,

Nathalie'Snakie' ReulinK,

lngrid OEAH Papen en

Hermanator Zeevalkink.

Een leuk team om naar te k1iken

en dan bedoelt Joop Knoop niet

alleen volleybal.

W1 gaan het komende seizoen

Otf rOFI
I
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oo

I

x#
'48:.

::.:r:':t:'j.::::::

'S,*+
. §lf,!],J

il:ffiËx

{ïl'*o*o,

*:tw,l
T

sË;



Promotiedegradatieregeling Gewest Zuid

ffiwwffiMffiffireffiffi@ffi%ffiw
Promotie-degradatiereg.

eling jeugdGompetitie 1e

helft seizoen I 999,/2OOO

Gewest Zuid.

Teams, die geen gebruik wensen

te maken van promotie naar de

kampioensklasse, dienen dit z.s.m.

en in ieder geval voor '1 ''l decem-

ber a.s. schriftel!.1'k kenbaar te

maken aan de sectie wedstrjjdza-

ken.

PRO M OTI E./D EG RADAT ! E.

REGELIilG IEUGDGOMPETITIE

sEtzoEil Í999/2000
GEWEST ZUID

A.IEUGD MEISIES

De nrs 1, 2 en 3 van de 1" klasse

D en E promoveren naar de kam-
pioensklasse;

De nrs I t/m 1 1 van de ',l" klasse

D en de nrs 9 t/m 12 van de 1"

klasse E degraderen naar de 2"

klasse;

De overige teams in de 'l " klasse

D en E handhaven zich in de 1"

klasse;

De nrs 1 en 2 van de 2e klasse D

promoveren naar de 1" klasse;

De overige teams van de 2" klasse

D handhaven zich in de 2" klasse.

Voorlopige uitgangssituatie
2e helft eompetitie
Kampioensklasse-

1 poule van 12
'l' Klasse:

1 poule van 11

2" Klasse:

1 poule van 12

A.IEUGD IOIUGEITS

De nrs 1 t/m 6 van de 1" klasse C

promoveren naar de kampioens-

klasse;

De overige teams van de 1. klasse

C handhaven zich in de 1" klasse.

Voorlopige uitgangrsituatie
2'helft oompetitie
Kampioensklasse:

1 poule van 12

1" Klasse:

1 poule van 5

B.IEUGD MEISIES

De nrs 1 t/m 6 van de 1" klasse D

promoveren naar de kampioens-

klasse;

De nrs 10 en 11 van de 1" klasse

D degraderen naar de 2" klasse;

De overige teams van de 1" klasse

D handhaven zich in de 1" klasse;

De nrs 1, 2 en 3 van de 2" klasse

D, E en F promoveren naar de 1"

klasse;

De nrs 11 van de 2" klasse D en E

en de nr 10 van de 2" klasse F

degraderen naar de 3" klasse;

De overige teams van de 2" klasse

D, E en F handhaven zich in de 2"

klasse;

De nrs. 1en2 van de 3" klasse D

promoveren naar de 2" klasse;

De overige teams van de 3" klasse

D handhaven zich in de 3" klasse.

Uoorlopige uitgangsrituatie
2'helft eompetitie
Kampioensklasse:

1 poule van 12

1" KIasse:

1 poule van 12

2" KIasse:

2 poules van 12

3" Klasse:

1 poule van 11

B.IEUGD IOiIGEIUS

De nrs 1 t/m 6 van de 1" klasse C

promoveren naar de kampioens-

klasse,

De overige teams van de 1" klasse

C handhaven zich in de 1" klasse;

Alle teams van de 2" klasse B pro-

moveren naar de 1" klasse,

Uoorlopige uitgangssituatie
2'helft eompetitie
Kampioensklasse:

1 poule van 12

1" Klasse:

1 poule van 9

B.IEUGD II'IIX

De 2e helft van de competitie
wordt de 2e klasse B 1" klasse.

Uitgangssituatie 2. helft
competitie
le Klasse:

1 poule van 11

G.IEUGD MEISIES

De nrs 1 t/m 6 van de 1" klasse D

promoveren naar de kampioens-

klasse;

De nr 11 van de 1" klasse D

degradeert naar de 2" klasse;

De overige teams van de 1" klasse

D handhaven zich in de 1" klasse;

De nrs 1 tlm 4 van de 2" klasse D

en E promoveren naar de 1" klasse;

De nrs 10 van de 2" klasse D en E

degraderen naar de 3" klasse;

De overige teams van de 2" klasse

D en E handhaven zich in de 2"

klasse;

De nrs 1 t/m 6 van de 3" klasse D

en E promoveren naar de 2" klas-

se;

De overige teams van de 3" klasse

D en E handhaven zich in de 3"

klasse.
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IeugdGompetitie
Uoorlopige uitgangsituatie
2. helft eompctitiG
Kampioensklasse:

1 poule van 12

1'Klasse:

1 poule van 12

2'Klasse:
1 poule van 12 en 1 poule van 11

3'Klasse:
1 poule van 12

C.IEUGD IOilGENS

De nrs 1 t/m 6 van de 1" klasse C

promoveren naar de kampioens-

klasse

De overige teams van de 1" klasse

C worden samengevoegd met de

Cleugd mix.

Voorlopige uitgangssituatie
2e helft competitie

Kampioensklasse:

1 poule van 12

G.IEUGD MIX
De 2e helft van de competitie

worden de C;jeugd jongens

samengevoegd met de C;jeugd

mix,

in het veld staat op het

moment van de vervanging)

vervangen worden. De gebles-

seerde Libero mag gedurende

de rest van de wedstrud niet

meer terugkeren in het veld.

Commentaar: Uiteraard moet

eerst de reguliere speler, die voor
de Libero het veld heeft verlaten,

z1n plaats weer innemen, voordat

tot vervanging van de geblesseer-

de Libero wordt overgegaan,

Aanraken van het net 12.3.í
wijzigen:
Het aanraken van het net of de

antenne (regel 12.4.4) is niet

fout, tenzq de speler het net of de

antenne aanraakt tldens het spe-

len van de bal of een poging

daartoe.

Opslag
De serveerden moet de bal bin-

nen I seconden na het fluitsig-

naal voor opslag van de eerste

scheidsrechter raken.

Commentaar; lndien op het wed-

strUdformulier nog geen speciale

plaats gereserveerd is voor het

vermelden van de Libero, dient

op het wedstrljdformulier voor

het rugnummer van de betreffen-

de speler een "1" te worden

geplaatst.

De speciíieke spelregels voor de
"Libero" zijn de volgende:

Spelerswisselingen

Spelerswisselingen waarbl een

'Libero'betrokken is, worden niet

geteld zoals by de reguliere spe-

lerswisselingen, maar de 'Libero'

kan enkel weer vervangen wor-

den door de speler die hij vervan-

gen heeft en er moet minstens

één rally tussen elke twee vervan-

gingen met een Libero hebben

plaatsgevonden. etc.

Vervanging van de geblesseer-

de'Libero"
- Met toestemming van de eerste

scheidsrechter, mag de gebles-

seerde "Libero' gedurende de

wedstrud door iedere andere

geregistreerde speler (die niet

ffi##freile§e #ffiffi&§ffiffiffi§ffi €#§§wytum#

-ffi%ffiw*mffiffire
Aanvulling 1 op de officiële

spelregels volleybal 1997 - 2000
(augustus 1999) is tot onze schrik

niet bljgewerkt met de aanpassin-

gen die de FIVB heeft verwerkt in

de spelregelversie van februari

1 999,

Hieronder vindt u deze aanpas-

singen aangevuld met enkele

commentaren. Een volledig actu-

ele versie van Aanvulling 1 komt
in oktober 1999 uit.

Deel Í
Spelregelwijzigingen í 999

Teamleiders

De Libero kan geen aanvoerder

zin.

Regel 8 Speler:wisselingen
De Libero (regel 4.1.2) moet op

het wedstrudformulier genoteerd

worden op de regel die daarvoor

speciaal gemaakt is. Het nummer

moet tevens toegevoegd worden

aan het opstellingsbriefje van de

eerste set. (regel 7.3.1).
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Spelregels
Commentaar: De serveerden

heeft nu 8 seconden de tgd om

de bal te serveren. Het teken

indien h1 dit niet binnen de tlds-
panne van 8 seconden doet rs

overeenkomsti g veranderd.

De scheidsrechter dient dan 2

handen op te steken en 8 vingers

te tonen,

Schermen
Een speler of een groep spelers

van het team.

Commentaar: Een stilstaande spe-

ler kan nu ook verantwoordelijk

zijn voor een scherm.

Aanvalsslag
Commentaar: Een fout blj de aan-

valsslag wordt ook gemaakt, als

een Libero de bal bovenhands

speelt in de voorzone of het ver-

lengde daarvan en de toegespeel-

de bal volledig hoger is dan de

netrand op het moment van de

aanval (regel 8.5.2.2d).De

scheidsrechter dient het teken 21

te geven van een foutieve achter-

speler en de Libero aan te wijzen!

Reglementaire spelonderbre.
kingen
16.6.2 Onjuiste verzoeken

leder onjuist verzoek dat het spel

niet beinvloedt of ophoudt, moet
worden afgewezen, waarbij

behalve in geval van herhaling in

dezelfde "wedstrud" - geen mEgt-

regel wordt opgelegd.

Wangedrag dat leidt tot
maatÍegelen (was 2Í.Í)
wijzigen:
lncorrect gedrag door een lid van

het team jegens officials, tegen-
standers, teamgenoten of toe-

schouwers wordt, afhankelijk van

de ernst ervan in drie groepen

onderverdeeld. (21,1.1 t/m
21.1 ,3 wgzigingen in 21.2.1 ilm
21.2.3)

ONBEHOORLIJK GEDRAG:

handelingen tegen de goede

manieren of tegen morele begin-

selen of blijk geven van minach-

ting
BELEDIGEND GEDRAG:

lasterlijke en beledigende woor-

den en/of gebaren

AGRESSIEF GEDRAG:

lichamelljke aanval of poging daartoe.

Tabel uan Maatregelen (was
2Í.2) wijzigen:
Ter beoordeling van de eerste

scheidsrechter en afhankel!jk van

de ernst van het wangedrag, wor-

den de volgende maatregelen

toegepast en genoteerd op het

wedstrijdformulier:

BESTRAFFI NG WEGENS WANGE-

DRAG

Het voor de eerste maal vaststel-

len van onbehoorlijk gedrag in

dezelfde wedstrijd door een lid

van het team, wordt bestraft als

bf het verlies van de rally (regel

6.1.2).

UIT HET VELD STUREN

Het lid van het team dat wordt
bestraft met uit het veld sturen,

mag de rest van die set niet spe-

len en moet plaatsnamen in de

strafruimte achter de spelersban-

ken (regel 1.4.5,5.3.2 en tekening
1) zonder verdere gevolgen.

lndien er geen strafruimte aanwe-

zig is of gecreëerd kan worden

dient het lid van het team op het

uiterste hoe(e van de bank plaats

te nemen.) Een uit het veld

Wangedrag en bijbehorende

wY*affi@wwffiffiffiwrc
Rege! 2í Wangedrag en bij-
behorende maatregelen
Toevoegen:

Misdragingen
Misdragingen zljn niet onderhevig
aan maatregelen. Het is de taak

van de eerste scheidsrechter te

voorkomen dat de teams maatre-

gelen moeten worden opgelegd.

Dit doet hij door het geven van

een waarschuwing (verbaal of
door een teken met de hand) aan

het team via de aanvoerder,

Deze waarschuwing is geen straf

en heeft geen onmiddellljke
gevolgen: deze waarschuwing

wordt niet genoteerd op het

wedstdjdformulier.

Commentaar: Het waarschuwen

via de aanvoerder kan slechts een

maal per wedstrijd gebeuren.

Elke volgende actie van welke

speler dan ook heeft een maat-

regel voor wangedrag ten gevol-

ge.
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gestuurde coach verliest in die set

zijn recht tussenbeide te komen

en met plaatsnemen in de straf-
ruimte achter de spelersbank,

(lndien er geen strafruimte aan-

wezig is of gecreeerd kan worden
dient het lid van het team op het
uiterste hoekje van de bank plaats

te nemen,)

Commentaar: lndien de assistent-

coach zich voor de wedstrud

heeft gelegitimeerd, dan kan h1

de taken van de coach overne-
men. Een eerste vorm van beledi-
gend gedrag wordt bestraft met
uit het veld sturen voor die set,

zonder verdere consequenties,

Het voor de tweede maal vaststel-

len van onbehoorlgk gedrag door
hetzelfde lid van het team tgdens
dezelfde wedstrUd wordt bestraft
met uit het veld sturen voor die
set, zondere verdere gevolgen.

Commentaar: Het insturen van
het rapport inzake strafbare feiten
is bij cumulatief onbehoorlyk
gedrag niet meer noodzakellk,

DISKWALIFICATIE IS UITSLUITING

VOOR DE REST VAN DE WED.
STRIJD

Het lid van de ploeg dat wordt
bestraft met diskwalificatie moet
de speelruimte voor de rest van

de wedstrud verlaten, zonder ver-

dere gevolgend. Elke vorm van

agressief gedrag wordt bestraft
met diskwalificatie, zonder verde-
re gevolgen. Een tweede maal

vaststellen van beledigend gedrag
voor hetzelf lid van de ploeg in

dezelfde wedstrdu wordt bestraft
met diskwalificatie, zonder verder
gevolgen. Het voor de derde maal

vaststel len van onbehoorlijk
gedrag door hetzelfde lid van dep
leog in dezelfde wedstrud wordt
bestraft met diskwalificatie, zon-
der verdere gevolgen.

Toepassing uan maatregelen
(was 2Í.3)
Alle strafmaatregelen, buiten de

waarschuwingen, worden op het
wedstrudformu lier genoteerd.

Enkel

mulier

wangedrag

van het team
strud wordt
zoals

in tekening 9.

middels een handgebaar, geen

kaartgebruik, geen notatie op het
wedstrijdformu lier.

BESTRAFFING: Gete kaarr.

UIT HET VELD STUREN: Rode

kaart.

DISKWALIFICATIE: Gete en rode
kaart samen in een hand. Alle
strafmaatregelen blijven geldig
voor de gehele wedstrud (dit
geldt ook voor spelophouden).

1
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Íllieuwe
Kaartgebruik bg'

Tekening 9, regel 21 .2Íabel van Maatregelen bU wangedrag

eerste maal (door ieder lid van als verlies van een rally

bliiven zitten oÍ in de stÍaÍÍuimte

vooÍ de rest van dé sel óp daToek van
bliiven zilten oÍ in de straÍÍuimte

voor de resl van de wedstÍiid, de speelruim§
opwarmruimie en de speleÍsbank verlaten

nieuw Tabel van maatregelen bij spelophouden

eerste maal, voor ieder lid
van dè plo€g
tweede en volgende maal
voor ièder lid van de ploeg

notatie op het wedstrijdformutier

als bii verlies van een rally

25

gÍoePen aantal malen maatregel te tonen kaarten gevolgen

onb€hoorlijk gedrag bestraÍting 9eel

rwe€oe maat (door heÈelfdè lid
van het team)

url nel veto
stuÍen

rood

deÍde maat (door het2elfde lid
van het team)

orsrwattÍicatie ge,el en tood
samen in een hand

vooÍ de.eat van de wedstriid, Oe speeti-imte,
opwarmruimie en spelèÍsbank veÍlatenoereorgeno gèdrag eérsle maal url nel veto

sturen
rood

tweedé maal diskwalilicatíe geel en rood
samen in Én hàn.l

vooÍ de rest van de wedstriid, de speelruimte,
ODwaÍmflrimlè cn .1. enàl.rèhà-L r,-,rà.^i

agÍc§§rer gwrag eersre maat diskwaliíicatie geel en rood
samen in een hand

të tonen kaarten

spelophouden waar3chuwing

bestÍaÍÍing

teken 25
zonderkaart
leken 25
met gele kaart
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ReGreanten
Het nieuwe volleybal-

seizoen staat voor de deur en

herhaaldelijk hoort Marijke

Menzo bestuurslid recrean-

tencommissie, dat er veel

uraag is naar een nieuw op te

starten beginnersgroep.

"Op dit moment is er geen

Op 261uli overleed in Hengelo (Gld). Ben Tjoonk echtgenoot van Martha ljoonk-schoeman. Martha maakt
deel uitvan de dinsdagavond recreantengroep. Een zestal recreanten was 30juli aanwezig blj de begrafenis.
Op die manier wilde de afvaardiging Martha in deze moeillke periode blstaan.

Op woensdag 8 september overleed lrma Kamperman,

lrma was een trouw lid van Orion. Ze is in 1976 bij Orion
gekomen en heeft verschillende teams meegemaakt.

Je kon altijd op lrima bouwen, ze was als het even kon

altijd erblj. Ze had belangstelling voor iedereen en ook
een positieve inbreng in de groep. Rustgevend en ze was

er voor allemaal. We missen je.

Loes, Lucie, Margreeth, tanneke, Anne, Marian, Aafke,

lanny, Anneke, Els, Magda, Carla, Krista, Ada H., Marian,

Ada 5., Gerrie en Henk. Teamgenoten volleybalrecreanten

groep Orion.

Het bestuur van Nefit Orion wenst allen veel sterkte toe
om dit verlies te dragen.

Het bestuur van Nefit Orion

27

beginnersgroep, maar daar kun-

nen wij natuurlijk wel iets aan

doen". licht Maruke Menzo toe.

AIs er ongeveer tien nieuwe leden

zijn die het volleybal willen

opstarten - dus echte beginners -

dan behoort een nieuwe groep

tot de mogelijkheden. lk wacht
met spanning de aanmeldingen

af en hoop dat er daadwerkelljk
gestart wordt".

Ook verschillende andere groepen

kunnen actieve volleyballers of
volleybalsters in de recreatieve

sfeer gebruiken. De heren (drie

groepen) volleyballen op maan-

dag-, dinsdag- en vrljdagavond.

De twee damesgroepen nemen

de maandag- en dinsdagavond

voor hun rekening terwijl woens-

dagmorgen een oudere mix-

groep (dames en heren) actief is.

leder lid van llefit Orion dat
in zijn familie. of kennissen
kring belangstellenden heeft
voor volleybal kan inlichting-
en krijgen bij Marijke Menzo,
tel. O3í4.3261A4.
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Het volleybierteam klaar uoor uolgend
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De heren van team 7

hebben het vorig seizoen

afgesloten met een hoogte"

stage in Miste. Degradatie

was hun lot.

Ze hadden elkaar een paar weken

niet gezien en ter voorbereiding

op het nieuwe seizoen moest er

dus gauw weer iets gezelligs

georganiseerd worden. Het werd

een barbecue b1 Hennie Hubert.

Behalve een verslag van de avond

hebben de heren ook nog het

team doorgelicht, Of ze als team

ook het einde van het seizoen

gezamenlfk halen valt na dit arti-

kel te bezien.

Als eerste willen we iedereen

danken voor de vele tientallen
positieve reacties op onze eerste

volleybierteamverslag. Ook de

bloemstukken en andere blijken

van hulde hebben ons volleybal-

hart sneller doen kloppen.

Vooral de reacties van onze team-

genoten hebben ons diepgeraakt,

Vooral die van Ouwe Henk zr-1n

moeder willen we u niet onthou-

den: 'wordt dit blad door meer

mensen gelezen?' Ouwe Henk

zijn reactie:'welk blad?'

Om de overgang van algehele

lethargie naar enige vorm van

lichaamsbeweging soepel te laten

verlopen zijn we het seizoen spor-

tief begonnen: met een sport-

barbecue. De opkomst van b!-
zonder goed te noemen.

Slechts 1

persoon

liet het

afweten. Frits

van Florestein, Frits staat ook wel

bekend als 'Fritz met de slappe

handjes'. Een veel gehanteerde

variant hierop is 'Fritz met de

slappe houding'. De eerste bank-

zitter is in ieder geval bekend.

Bedankt Fritsl (Niet datje erin

had gestaan),

De avond kende ook een plus-

punt. Gerben hield zoals gebrui-

kelijk en vooral gewenst de hele

avond zljn mond. Helaas voor de

vrouw van Paul zat Gerben naast

haar. Onze condoleances.

Volgend jaar magje naast iemand

anders zitten. Namens het hele

team aan de vrouw van Paul:

sorry!

De avond kende ook een min-

punt. Gerben meende zich der-

mate vrij op te stellen dat er ook

tweemaal wel iets uit zljn mond

kwam. Dit betrof echter de res-

tanten van het wat slap gebakken

worslje. Na deze voorbereiding

op het seizoen gaan we ons

opmaken voor het seizoen 1999-

2000. En daarbij hoort uiteraard

een sterktezwakte analyse.

William Siebelink
Pluspunt: Zuipt als een ketellap-

per. (ls ook zljn beroep). Heeft

van zijn beroep zijn hobby

gemaakt. Minpunt: Laat de kop

gauw hangen.

Foto I Het volleybierteam toast op het komende seizoen.
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ueruolg volleybierteam klaar uoor uolgend
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Minpunt: Let op onze

Een zeldzaam moment: ln het uiterst moderne outfit jubelt het volleybierteam om een

behaald punt lvlarijn wind, uiterst rechts, loopt op het einde en is een dezer dagen uit-

geteld,

Frits van Florestein
Pluspunt: Zegtzelí vroeger heel

hoog te hebben gespeeld.

Minpunt: Had op dat schunbare

hoogtepunt moeten stoppen.
Frits bevestigt dit maar al te graag.

Rob van Dijk
Pluspunt: Heeft nog een over-

hemd uit de flowerpower tqd.

Minpunt: Draagt deze tegen-
woordig ook nogl

Henk van Dijk
Pluspunt: Blijft mooi op zijn ideale

sportovergewicht. Minpunt: Heeft

afscheid een jaar uitgesteld.

Gerben Hoekstra
Pluspunt Komen we nog wel op.

bIzonder hartelUk

danken voor de grote inzet die

zljn hebben getoond b1 de orga-

nisatie van de violenaktie. Het

bestuur wil de aktie voortzetten
en zoekt nog naar vrljwilligers

voor de ondersteunig.

Koos Kuiper

Vrijwilligers gezoGht uoor

Ëtr#reffircrcffiMWffim
Zoals bekend heeft

Marleen Groeneveld geduren.

de bijna 1O jaar de violenak.

tie voor Orion georganiseerd.

Deze aktie kende qua succes een

sterke stijgende l!jn en heeft in die
jaren ruim f. 75.000,00 opge-

bracht voor onze vereniging.
Marleen kreeg veel steun van vrlj-
willigers waarbij ik met name

Hanneke Velthorst noem. Marleen

en ook Hanneke hebben laten

weten het organiseren van de vio-

lenaktie over te willen dragen aan

extra editie.

Paul Lowenthal
Pluspunt Draagt eindelljk gehoor-
apparaten. Minpunt: Hoge eigen

bljdrage. Vrouw wil niet meer

mee naar barbecue. Bedankt

Gerben.

Marijn Wind
Pluspunt Uit Doetinchem

verhuisd. Minpunt: Niet ver weg
genoeg.

Hennie Hubert
Pluspunt: Voelt teamgenoten
goed aan. Minpunt:
Teamgenoten hem niet.

laeques Uerhagen
Pluspunt: Beheerst als enige

sprongservice,

Minpunt: Lukt zelden.

Op uitdrukkelljk verzoek van de

auteurs zljn hun namen bekend

bij de redactie,

i'

raag wil ik hen namens
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Gity Beachvolleybal

ffiffi%ffiffiffiM#ry %wwffiffiffiW
Op 9, ÍO en Íl juti vond in Doetinchem op het

Simonsplein opnieuw het grote Gity Beachnolleybaltoernooi

plaats.

Naast diverse horeca teams was er voor de jeugd een clinic waaraan
deelgenomen kon worden. "Professionele beachvolleyballers,' lieten ons
de kneepjes van het vak zien. Bovendien mocht de organisatie niet kla-
gen over het weer? Of toch.,.. het was echt HEET! Al met al mag Nefit
Orion weer terug kijken op zeer geslaagde dagen met aantrekkelijk vol-
leybal en heel veel zonneschijn, zand en zonnebrand.

il{a1'
dieffiffiA
O2-10 11 .30-16.00 uur

07-10 20.00-23.00 uur
09-10 09.30-14,00 uur
14-1O 20.00-23.00 uur
'16-10 '1 1 .30-16.30 uur

21-1O 20.00-23.00 uur

28-1O 20.00-23.00 uur
30-10 09.30-14.00 uur

O4-11 20.00-23.00 uur

06-1 1 11 .30-16.00 uur
1'l-11 20.00-23.00 uur
13-'1 1 09.30-14.00 uur
18-1 1 20.00-23.00 uur

2O-11 11 ,30-16.00 uur
25-11 20.00-23.00 uur

27 -11 09.30-14.00 uur

09-12 20.00-23.00 uur

11-12 11 .30-16.00 uur

16-12 20.00-23.00 uur

18-12 09.30-'14.00 uur

06-01 20.00-23.00 uur

13-01 20.00-23.00 uur
15-01 11 .00-17.00 uur

Dames 6

Heren 5

Heren 3

Heren 2

Heren 6

Dames 2

Dames 3

Dames 4

Heren 3

Dames 6

Heren 4

Dames 1

Dames 7

Heren 7

Heren 5

Heren 1

Dames 2

Heren 6

Dames 3

Dames 4

Heren 2

Heren 4

Heren 7

,§§t§ *

33

r,



3O September

Tttrsmprgseretam,ie
Op donderdag 3O sep.

tember Yond in het Business

Gentrum van de Graafrohap

de offioiele teampro3entatic

plaats uan het eer.te heren

team uan llefit Orion.

Onder het genot van een kopje

koffie werden d.m.v. een spel de

spelers van het eerste team
gepresenteerd aan de pers, geno-

digden en natuurlUk de spon-

soren.

ö
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3O September

T*@§v&ffiryw%ffireMre@§@
Al volleyballend werd men aan

het publiek voorgesteld. Zoals

gebruikelijk werd er een woord
gericht naar de sponsoren.

Doelstellingen werden naar voren

gehaald en een foto van het team

werd aangeboden aan de spon-

soren. Na alle noodzakeljjke infor-

matie over dit team was er nog

de gelegenheid om met elkaar

een toast uit te brengen op het

startende seizoen. Een bijzondere
happening ook al om het feit dat
men te gast mocht zljn bij voet-

balvereniging de Graafschap.
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voor heren

De volgende serie toernooien worden gespeeld op 21 en 28 december
en wel respectievelijk mixed-beginners en mixed-gevorderden.

Bed rijfsvolleybal toernooi

Op donderdagavond 16 september

werd door de Commissie BedrijÍs-

volleybal Toernooi het 55e

toernooi georganiseerd voor

herenteams.

lngeschreven hadden 10 teams,

zodal2 poules van 5 teams gingen

uitmaken wie de beker deze maal

mocht meenemen.

Na de serie poulewedstrijden

werden om 22.15 uur de finales

gespeeld om de eerste zes plaat-

sen. De verdediger van de beker

Huévo '85 stond weer in de finale

en verdedigde met succes de

beker zodat zij tot mei 2000 deze

weer in bezit houden.

De uitslag is geworden:

1. Huévo '85

2. Orion

3. Wouter Kolk

4. Wedeo

5. Vredestein

6. De Roskam

7Um10
Mervo,

KAB,

De Balletjes

Vulcanus

ZÀ-
EI{I \il'TGIGERS

Assurantién BV & Makelaardij Onroerend Goed

PASSTRMT 11

7OO1 GA DOETINCHEM
TEL. (0314) 332292
FAX (0314) 36 € 67

MOLENKAMPSPARK 2
7607 LE ALMELO

TEL. (0546) 82 15 15
FAx (0s46) 8275 43

TAXAflES T
HYPOTHEKEN I
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Reglement seizoen 1 999.2OOO

ffiffiffiffiry§Mffiffi%ffiffi
Í) T-rjdstip betaling:

- september : hele jaar of 1e periode
-januari : 2e periode
- tussentijds b1 een later gestart nieuw lidmaatschap

2, Contributie afhankelijk uan geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een lld is afhankelyk van zijnlhaar geboortedatum bq de
start van het seizoen (1 augustus) en blijft gedurende het hele seizoen ongewrlzigd,

3) Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen l ggg-2000 bedraagt:
Senioren geboren voor 1-10-1981 f 265,-- Mini's geboren op of na 1-10-1985 f 1SO,--
Junioren geboren op of na 1-10-l g9i f zos,-- Recreanten / 165,--
Junioren geboren op of na 1-10-1985 / 1S0,--

Categorieen zgn gekoppeld aan leeftijdsindeling van de bond. Clubcontributie betaald men voor een heel

laar of per periode. B1j een later gestart lidmaatschap betaald men gedeeltijke contributie.
4) Bondscontributie:

De bondscontributie voor het seizoen lggg-2000 bedraagt::
Senioren geboren vóór 0l-',l0-lg8l f 7O,OO

A-junioren geboren op of na 0'l-10-198.l f 45,OO

B-junioren geboren op of na 01-10-1983 f 4S,OO

C-junioren geboren op of na 0'l-.l0-1985 / 35,00
D/Elunioren geboren op of na 01-10-1987 / 35,00
Mini's geboren op of na 01-10-'1989 f 25,OO

Recreanten f 2O,OO

Vereniginglid f ZO,OO

Bondscontributie betaald men voor een heeljaar of tussentijds b1 een later gestart nieuw lidmaatschap,
De bondscontributie wordt tegelUk met de clubcontributie verrekend.

5) Betalang
Betaling gaat via de postbank op giro nr. 39.57.466 (ook voor bankrekeninghouders). Degene die de
vereniging gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro (voor het hele jaar of
voor de 1e of 2e periode). Per acceptgiro wordt f 1,0O in rekening gebracht. Voor een eventuele aan-
maning wordt/ 5,00 in rekening gebracht (na 2 aanmaningen volgt royement als lid).

6) Uitzonderingen:
B1j blessures of zwangerschap kan met toestemming van het bestuur contributie worden verrekend
wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen. Daarvoor kunt u vooraf een schriftellk verzoek
indienen bg het bestuur. Bondscontributie kan nlet worden verrekend.

7l Beëindiginglidmaatschap:
Beeindtging kan op ieder moment. Het liefst schriftelljk doorgeven aan de ledenadministratie. Wordt het
lidmaatschap tgdrg opgezegd dan vindt verrekening plaats van betaalde contributie. Bondscontributie kan
niet worden verrekend,

8) lUieuwlidmaatschap:
lnschrlving kan op ieder moment via een inschrlfformulier en kost voor:
Senioren : f 2O,--

Recreanten : f 15,-- A- t/m E-junioren/mini's : / 15,--
De verrekening van het inschrlfgeld vindt plaats met de eerste betaling van de contributie per acceptgiro
of automatische incasso,

9) GontactPersoon: Rob Vermeulen, Hovenierspad 6, 7001 BA Doetinchem, tel.03.l4-361g0,].



Com petitieprog ram ma's 1999-2OOO

Heren
1e divisie

2 okt.

9 okt.

1 6 okt.

30 okt.

6 nov.

1 3 nov.

20 nov.

27 nov.
.l 

1 dec.

1 8 dec.
15 jan.

22 jan.

29 ian.
5 feb.

12 feb.
19 feb.
26 Íeb.
18 mrt.
25 mrt.

1 apr.

8 apr.

1 5 apr.

1

Heren
16.00 uur
19.00 uur

1 6.30 uur

19.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
16.00 uur

19.00 uur
I 7.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

1 7.00 uur

19.00 uur
18.00 uur

19.00 uur

17.00 uur

19.00 uur
15.45 uur

19.00 uur
1 8.30 uur
"l 6.30 uur
19.00 uur

Deloitte&Touche/Don
Nefit Orion

lmpact Sneek

Nefit Orion

SNS Reflex

Nefit Orion

Dinto-Nefit
Nefit Orion

Remote lTlZwolle 2
Nefit Orion

Nefit Orion
Vrevok 2

Nefit Orion

Bouwliln Kangeroe

Nefit Orion

Martinus
Nefit Orion

Cito-Nefit
Nefit Orion
VoCaSa

Zaanstad

NefÍt Orion

- Nefit Orion
- Vrevok 2
- Nefit Orion
- Bouwlijn Kangeroe
- Nefit Orion
- Martinus
- Orion
- Cito
- Nefit Orion
- VoCaSa

- Zaanstad
- Nefit Orion
- lmpact Sneek

- Nefit Orion
- SNS Reflex

- Nefit Orion
- Dinto
- Orion

- Remote lTlZwolle 2

- Nefit Orion
- Nefit Orion
- Deloitte&Touche/Donitas

1e divisie A heren
Martinus - Amstelveen
SNS-Reflex - Kampen
Bouwlijn/Kangeroe - Hardenberg
lmpact Sneek - Sneek
Vrevok 2 - Nieuwegein
Del. &ïouche/Don. -Croningen
Nefit Orion - Doetinchem
VOCASA - NÍimegen
RemotelT/Zwolle2 - Zwolle
Cíto

Dinto
Zaanstad

- Zeist
- Warmenhuizen

- Zaandam

Dames I
le Divisie Dames

2 okt.

9 okt.

1 6 okt.

30 okt.

6 nov.

1 3 nov. 1 6.30 uur
20 nov. 1 7.00 uur
27 nov. 'l 6.30 uur
'I 1 dec. 19.00 uur

1 8 dec. 1 6.30 uur

Set Up'65
Nefit Orion

Somas Activia

Nefit Orion
Pex/HHC

Nefit Orion
Stam SoVoCo

Nefit Orion

Dros Alterno
Nefit Orion
Ceevers/VCL

Nefit Orion

lnter Rijswifk

Nefit Orion

- Landgraaf
- Horn
- Apeldoorn
- Sint Anthonis
- Dordrecht
- Ootmarsum
- Doetinchem
- Berkel-Enschot

- zevennurzen
- Níeuwegein
- Soest

- Rijswijk

'12 febr. 16.30 uur
1 9 febr. 1 6.30 uur
26febr. 'l6.30 uur
18 mrt. 17.00 uur
25 mrt. 16.30 uur

Barn. Schrevers/Vrevok - Nefit Orion
Nefit Orion - Data Ceneral VCN
Keuken Kampioen VCS - Nefit Orion

- Nefit Orion
- Control Techniques Ekpalvo
- Nefit Orion
- Dros Alterno
- Nefit Orion
- Geevers/VCL
- Nefit Orion

- Somas Activia
- Nefit Orion
- Pex/HHC
- Nefit Orion
- Stam SoVoCo

- Nefit Orion
- Set Up'65

16.00 uur

1 6.30 uur
'1 7.00 uur

1 6.30 uur
19.00 uur

1e divisie B dames
Ceevers/VCL

PexiHHC

Dros/Alterno
Somas/Activia

Control Techn.i Elap.

Set UP'65
Nefit Orion
Keuken Kamp.lVCS
Data Ceneral-VCN
Barn. Schev./Vrevok

STAM/SoVoCo

lnter Rijswijk

Nefit Oron - BarneveldSchrevers/y'revok
Data Ceneral/r/CN - Nefit Orion
Nefit Orion - Keuken Kampioen VCS

Nefit Orion - lnter Rilswijk

Control Techn./Ekspalvo - Nefit Oríon

15 jan.

22 ian.
29 ian.
5 febr.

1 apr.

8 arp.

1 5 apr.

1 6.30 uur
16.30 uur

16.30 uur
'14.30 uur

14.30 uur

15.45 uur

I 6.30 uur

40


