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Jan Kroon 0314 - 32 64 04
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leugdlijn
Henk Bazen
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Recreantencommissie
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Rene Wiggers 0314 - 33 22 92
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Ab Been 0314 - 33 48 32
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Rob Vermeulen 0314 - 36 19 01
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Eindredactie
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wuk 4
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Bestuurszaken

ffiffiffiffire Expres
Van de
bestuurstafel
Geacht bestuur,

Bij deze wil ondergetekende,

wedstrudsecretaris van Nefit

Orion, z[jn beklag doen over de

slechte medewerking van de

spelende leden die zijn aange-

wezen om hun taak als haldienst-
functionaris uit te oefenen.

Er zijn (gelukkig niet altijd) teams

die het compleet laten afweten of
indien aanwezig, toekijken hoe het

werk wordt gedaan.Deze brief
werd mij onlangs in de hand

gedrukt. Wat moet je hier nu
mee? Wij zijn toch geen bestuur-

ders die andere leden op hun fou-

ten moeten gaan wijzenl Een ver-

zoek aan alle leden van de

vereniging die zijn aangewezen

om hun medewerking te verle-

nen. Doeje plicht, met z'n allen
is het werk zo gepiept.

Betaalde toegang
Bij de wedstrijden van heren 'l

moet in het vervolg betaald wor-

den. Dit geldt niet voor de leden

van Nefit Orion. Ook de mensen

die geen lid zijn, maar zich op
een of andere manier inzet-

ten voor de vereniging word

een uitzondering gemaakt. Dus

wanneer u van plan bent om
(hoe meer hoe liever) een wed-

strud van heren 1 te gaan bezoe-

ken krijgt u de vraag voorgelegd

of u lid bent, reageer sportief, de

mensen die dit werk doen kennen

niet alle leden van gezicht.Bij de

wedstrijd van 30 oktober waren

er 21 betalende bezoekers, alhoe-

wel de tribune vol zat,

Ledenvergadering
Reserveer nu reeds woensdag-
avond 15 december voor de

algemene najaarsvergadering
van Nefit Orion.

Van het internet
BU het bekijken van de volleybal-

site van de NeVoBo werd mijn
aandacht getrokken voor het
volgende bericht.

21 en 22 december a.s.

Oefenen de dames van

Nederland tegen de dames van
Duitsland in Doetinchem.

De bedoeling is dat de volleybal-

vereniging Nefit Orion samen met
TVN dit festijn gaat organiseren.

secretaris, W. Boonekamp
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Graag wil ik dit stukje

beginnen met iedereen te

bedanken die een bijdrage

heeft geleverd aan de kwali.

teit, vorm en inhoud van de

uorige editie uan de Orion.

Expres.

Nu komt het er op aan om dit
niveau te handhaven. Dit bete-

kent met name ook dat we met

z'n allen moeten zorgen voor vol-
doende copy met lezenswaardige

artikelen over ons aller verenin-

gingsleven. Gebleken is dat het

aantal sponsoren - met name de

adverteerders daaronder -
behoorllk is toegenomen en dat

in de Orion-Express weer stukjes

worden geplaatst met soms een

humoristische ondertoon, maar

ook met een mild-kritische

inhoud. Hierdoor ontstaat een

clubblad dat boeit en daardoor
gelezen wordt. Onze eind-redac-

teur verwacht ook van mij een

duit in het zakje en wil een iets

pittiger voorwoord kunnen

afdrukken. HU kent my niet goed

genoeg, anders zou h1 weten dat

ik geen verstand heb van de tech-

niek van de sport en slechts als

toeschouwer van het spelletje

geniet. Een pittige wedstrudanaly-

se of iets in die sfeer is derhalve

niet aan mU besteed. Het uit de

schooll klappen over onze soms

pittige bestuursvergaderingen ligt
ook niet op de weg van een

bestuurder, Laat ik maar besluiten

met een paar pittige wensen:
- meer aandacht in de lokale

media voor de volleybalsport en

de verrichtingen van de

verenigingen;

- meer belangstelling onder onze

eigen leden voor vereniging-
zaken zoals violenaktie, bezoek

ledenvergaderingen e.d. ;

- overleg met de gemeente met

als resultaat dat de sporthal

Rozengaarde over betere facili-

teiten gaat beschikken ook in

de recreatieve sfeer.

Tenslotte wens ik iedereen voor

de komende weken weer veel

succes en spelplezier.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper
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ln deze tweede uitgave

van de Orion.expres is een

van onze doelstellingen ruim

gehaald.

Het blad moet voor alle leden van

Nefit-Orion interessant zijn en ieder-

een moet zich er in terug kunnen

vinden. En ik denk dat we daarin

weer beter geslaagd zr..1n. Ditmaal

heeft vooral dejeugd uitgepakt

en zelfs de recreanten eisen hun

aandacht. Want vooral b1 deze

laatste groep leven er nogal wat
irritaties en dat is goed duidelryk

gemaakt. Het blijkt dat zij een

soort vergeten groep zijn binnen

Nefit-Orion. En als die gedachte

leeft dan is er geen beter middel

omdat te laten weten in het Orion-
blad zelf.

We streven naar een zo breed

mogellke opzet en per uitgave

leggen we onszelf ook de plicht

op altUd wat extra's te melden

over twee vlaggenschepen van

onze vereniging. We zljn nu

begonnen om de coaches van het

hoogste dames- en herenteam

van de club per uitgave kort aan

het woord te laten over de stand

van zaken bU het eerste team.

Achterin zullen we nu telkens de

stand afdrukken met een kort
commentaar van de coaches.

Pim Raterink over het eerste

herenteam en Theo Boekhorst

over het eerste damesteam,

Uiteraard is dit een moment-

opname en soms zgn de teams al

enkele wedstrijden verder, Maar

op deze manier weet iedereen

tenminste op welke plaats het

eerste staat. Niemand kan dan

nog zeggen: hoe gaat het met de

eerste teams? En ook belangrlk:
dat iedereen de prestaties gaat

volgen van deze teams. Want Nefit-

Orion 'l in de volleybal eredivisie

wensen we natuurl!jk allemaal.

Overigens wordt er veel materi-

aal, of copy zoals het zo deftig
heet, aangeleverd bestaande uit

tekst. Sterker nog er is alleen

maar tekst aangeleverd en niet 1

plaatje. Heel belangrlk dat er ook

foto's binnenkomen. Een clubblad
wordt nog aantrekkelr..lker als een

leuk verhaal beeldend wordt
gemaakt. Foto's en afbeeldingen

zrln altryd aandachttrekkers bij ver-

halen. Net als de krant die je leest

wordtje aandacht vooral gepakt

door de kop boven het verhaal of
een opvallende foto. Dus aan

iedereen het verzoek om hiermee

rekening te houden. Want wat is

nou leuker om jezelf of je team

terug te zien in het clubblad.
Zelfs als je alleen maar een leuke

foto hebt die je graag zou willen
laten zien aan de hele vereniging
is altld welkom.

En eventueel kan

altrld de hulp inge-

roepen worden

van onze officieuze

clubfotograaf Wim

Boonekamp.

Bellen hoeft niet

want hU is meestal

wel in de zaal.

Overigens wil ik
wel hiermee bena-

drukken dat er ook tekst binnen
moet komen want dat bluft toch
ook belangrlk.

Naast gekke en leuke verhalen

willen we ook informatief bllven.
Zo staan er naast allerlei serieuze

zaken en informatie van het

bestuur, commissies en bond ook
een interview in met onze

Braziliaan Duda Lustosa in.

HU vertelt waarom hg Orion bin-

nenkort zal verlaten,

Veel leesplezier allemaal en let op
de inleverdatum van copy voor
het volgende nummer: voor het

einde van de maand moet alles

binnen zr.1n. De deadline ligt op
28 november en hou er rekening

mee dat Sinterklaas al b1 het ver-

schljnen van nummer drie alweer

vertrokken is en dat de kerst niet

lang meer op zich laat wachten.

Want we willen het volgende
nummer voor kerstmis uitbren-
gen, En de winnaar van het inle-

veren van dit nummer was onze

voorzitter. Koos was de eerste met
het inleveren van zln bldrage.
En aan iedereen dus het verzoek:

denk aan foto's.

lacques Verhogen
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Ook de mannen uan

trainer coach Pim Raterink

komen in sPorthal

Rozengaarde in actie.

Op vrijdagavond 3 december ont-

moet Nefit Orion eerste divisionist

Tonegido uit Voorburg'

Alle wedstruden in de derde

bekerronde zullen worden

gespeeld met het rallYPoint

systeem, Dit betekent dat de eer'

Brechtie Wiggers zorgde voor een leuke verrassing voor

dames I tijdens de eerste thuiswedstrud'

Op zaterdag 9 oktober was het dan zover' de eerste thuiswedstrijd van

dames 'l stond te gebeuren' Vooraf was natuurlijk alles in gereedheid

gebracht door iedereen. Boe(es met teampresentaties werden verspreid'

de bekende Mini Expres lag gereed' alles was er klaar voorl

Tot verbazing van het hele team stond in de Mini Expres een klein ver-

haaltje van Brechtje die het eerste dames team door het schenken van de

wedstrudbal een hart onder de riem wilde steken' De dames vonden dit

een geweldig gebaar en willen namens team en begeleiding op deze

manier Brechtje hartelUk bedanken voor deze leuke verrassing'

Team en begeleiding dames 1

5
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ln de derde ronde om

de Nationale volleYbalbeker

heeft dames Í van [tlefit

Orion in de thuiswedstrijd

lmpact §neek uit de SNS'

leaque geloot-

De wedstrljd wordt gesPeeld oP

donderdag 2 december in sPort-

hal Rozengaarde.

Het duel begint om 20.30 uur'

ste vier sets van de "best of five"

gespeeld worden tot 25 Punten

met twee Punten verschil'

De eventuele vgfde set gaat tot
'l 5 punten met 2 Punten verschil'

Trainer/coach dames 1 Theo Boekhorst

"We zien wel waar het schip strand!"
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Dames 1 bedankt
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Dit smaakt naar meeÍ....
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Uitzinnig van vreugde

begroette dames 2 van Nefit

Orion zaterdagmiddag in

sporthal Rozengaarde de 3.2

overwinning op Krekkers uit

het Twentse Mariaparochie.

Die enorme blijdschap was niet

zo verwonderllk. Na 25 nederla-

gen op rij - het afgelopen seizoen

lag de lat voor het jeugdige oner-

varen team in de tweede divisie

veel te hoog, zodat degradatie

volgde - werd deze zege als een

kam pioenschap gevierd.

Trainer-coach Paul Langenakker

van het door Boco keukens uit
Zutphen gesponsorde team was

helemaal in zgn nopjes.

"Dit smaakt naar meer", sprak

de Winterwyker, die br_1 het woord
een daad voegde door op de

daaropvolgende training met een

& 'l:;.

§ffik*c'pili!*

Foto onder v.l.n.r. Franca, Simone, Liset, Caya, Sanne, Paul, Peter, Marieke en Debby
(Niet op de foto Hiske, Cindy en Herma)

" Paul nu kunje wel stoppen,

want dat doen de meeste spor-

ters op hun hoogtepunt!"

traktatie over de brug te komen

Een trouwe supporter riep Paul

vanaf de tribune toe:

^-EHT \TïGIGEFUS
Assurantiën BV & Makelaardij Onroerend Goed

PASSÏRMT 11

7OO1 GA DOEïINCHEM
TEL. (0314)332292
FAx (031 4) 36 43 67

MOLENKAMPSPARK 2
7607 LE ALMELO

TEL. (0546) 82 15 1s
FAX (0546) 827s 43
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AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED T

TAXATIES I
HYPOTHEKEN T

ASSURANTIËN
PENSIOENEN

FINANCIERINGEN I
BANCAIRE ZAKEN I



Duda Lustosa uerlaat Orion

ffiM &remm ffiffiffiryë #re% #k &mr*wrykrere

Duda Lustosa verlaat

Nederland op 25 november.

De Braziliaan heeft dan bijna

anderhalf seizoen erop zitten

bij Nefit-Orion.

Bij aanvang van dit seizoen kwam

h1 al te laat terug. HI had toen

eigenlqk al in Brazllie willen bl!j-

ven. Maar Lustosa had de belofte
gedaan dat hU zou terugkomen

en die wilde hlj perse nakomen.

Maar zijn tijd in Nederland zit er

nu op.

'lk ben bl11 dat ik terug ga naar

Brazilie, De reden is nogal com-
plex, ik heb problemen gehad,

die zrln opgelost. Maar eigenlijk

had ik van de zomer al niet meer

terug willen komen. Maar de

mensen hier hebben me zo goed

geholpen tudens mgn verblijf in
Nederland dat ik mrln belofte niet

wilde breken. lk kwam al te laat

hier na de zomer. Maar daar had

ik mr.1n redenen voor. lk heb de

club ook al die tijd met faxen en

telefoontjes op de hoogte gehou-

den waarom en hoe de stand van

zaken was.'

Lustosa arriveerde een week voor
de eerste training. Dat er mede

cri,",e-problemen aan ten grond-

s ag agen is een publiek geheim.

Hr praat daar zelf liever niet over.

Vorig serzoen '"vas de competitie

twee wedstrlden onderweg toen

de Braziliaan de Orion-gelederen

kwam versterken. Toen het vorig

seizoen eindigde was hlj ook

gewoon van plan om terug te

komen en weer een seizoen b!
Nefit-Orion te spelen. Maar dat

kan hij toch niet opbrengen. 'lk ga

samen met mljn vrouw terug en

werken aan de toekomst. lk mis

mijn vrienden en familie. En die

zijn byzonder belangrrlk voor me.

En ik heb het idee dat ik lang

genoeg volleybal heb gespeeld.

Het is nu tgd voor andere zaken.'

De libero van Orion speelde voor

h1 naar de Acherhoek kwam een

seizoen in Zwitserland. Daarvoor

was hij zes jaar actief in Portugal.

Dankzl een dubbel paspoort

speelde hij zichzelf in het nationa-

le Portugese team. Het kwam tot
ruim 20 interlands en eenmaal op

een i nternationaal landentoernooi

tn Oekraine tot de uitkiezing:

beste speler van het toernooi. ln

zrln laatste jaar in Portugal

behaalde h1 zln enige landstitel

in zijn carriere. Br.1 Sporting Clube

Espinho. ln Brazilie was de 28-
jarige Lustosa professioneel volley-

baller. 'lk speel al zo lang dat ik
nu wat anders wil doen,

Mijn ambitie ligt bU het trainen

van jeugdspelers. lk zit er zelfs

aan te denken om een volleybal-

school op te richten samen met

een vriend. lk heb al een aan-

bieding van een vriend van m!j

die sportsecretaris van de staat

Rio is. H1 wil graag dat ik kom

werken op een volleybalschool en

me dan speciflek ga bezighouden

met de jeugd. En dat l!jkt me ont-
zettend leuk, Ook zou ik wel weer

naar school willen en een oplei-

ding gaan volgen in fysiotherapie.

Dat trekt me ook wel. ik zie wel

hoe het zich ontwikkelt.'

Lustosa was tot zljn komst in

Doetinchem altgd full-prof. Maar

Orion kan dat nou eenmaal niet

betalen. Het volleyballen wordt
nu gecombineerd met een baan

op de produktie-afdeling van

Thermocet. Een volledige werk-

baan en daarnaast nog de trainin-
gen bry Orion. lk heb weinig vrlje

tUd naast al mr.1n bezigheden. De

t!d die ik heb benut ik voorname-

lijk met het schrijven van brieven

aan familie in Brazilie. M1n familie

mis ik namelijk heel erg. Verder

lees ik veel en ga naar de kerk.

lk ben een rustig persoon.'

En verrassend genoeg is Lustosa

net als zijn miljoenen landgeno-

ten een voetballiefhebber maar in
het stadion zalje hem niet aan-

treffen. 'Kijken in het stadion vind

ik niks. lk prefereer om thuis de

wedstrijden te volgen. lk kan dan

wat praten, drinken en eten met



Duda Lustosa
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vrienden of familie.

Maar een favoriete club heb ik
wel: Flamengo.

Romario speelt daar ook. In

Nederland heb ik geen favoriete

club.'

ln Nederland verblijft de in Sao

Paulo geboren Braziliaan b1

Marco Buiting. Vorig seizoen nog

zijn teamgenoot in het eerste, dit
jaar is Buiting voor het tweede
gaan spelen, Lustosa waardeert

de mensen die hem in
Doetinchem hebben opgevangen

enorm. Maar zal niet wennen aan

bepaalde 'Hollandse zaken'. '

Nederlanders zljn afstandelryk.

Koud eigenllk. ln Brazilie doeje
meer met vrienden. Wlj staan

meer open voor elkaar. By ons is

er meer vriendschap en we zljn

vriendelijker. lk mis die typische

Braziliaanse gezelligheid. En waar

ik helemaal verdrietig van word is

het weer. Het is altld koud hier.

Wandelen doe ik graag maar lk

word hier altijd verkouden.'

'Maar waar ik echt bewondering
voor heb is het organisatietalent

van jullie. Had Brazilie maar een

kwart van jullie organisatievermo-

gen. Dan was het bij ons brlzon-

der goed. lk heb daar toch wel

bewondering voor. Maar waar ik
echt van opklk is het aantal fiet-

sen hier. lk hou van fietsen maar

zoveel fietsen vind ik echt niet

normaal.'

Nog een paar weken en dan is

het Nederlandse avontuur voorbij
voor Duda Lustosa. Orion is een

club die hem aan het hart gaat.

Promotie moet mogelljk zgn.

'We hebben een goed team, beter

dan vorig seizoen. Betere spelers,

de training is beter, het hele

niveau ligt hoger. Het enige

nadeel vind ik dat we een te

kleine ploeg op de training heb-

ben. ln Brazilie en Portugal train-
den we met veel meer mensen.

Dan kan je oefeningen beter

doen, meer variatie kan je er dan

inleggen. De meeste spelers en

ook tralner Pim Raterink vind dat
ook wel denk ik. Maar ja, Orion
kan dat nou eenmaal niet voor

elkaar krijgen. ls toch wel een

nadeel hoor,'

Maar een eventuele promotie met

dit team gaat dus aan de neus

van Lustosa voorblj. H11 gaat terug
naar zijn vaderland Brazilie. Om
zijn leven weer op de rails te zet-

ten en het geluk te vinden met

11

familie en vrienden. Geluk dat h1

hier had maar hem de laatste

maanden in de steek liet.

Hg had zich er veel van voorge-

steld. Lustosa zal ze nooit verge-

ten wat ze voor hem betekent

hebben. 'Heel veel dank wil ik uit-
spreken aan de mensen die mrl zo

goed geholpen hebben en zo goed

opgevangen hebben toen ik hier

kwam, Jeroen van Ree, Marco

Buiting, George de Jong, Pim

Raterink, Gerard Wesselink, Erik

Veenstra. En hun vrouwen uiter-

aard. Deze mensen waren echt

blzonder belangrryk voor me.

I ask for God blessing for these

people of Orion.'

locques Verhogen
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Sint bij Nefit Orion op
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De Sint Nicolaastijd

breekt weer aan. ln de stad

zie je overal de etalages weer

gevuld met speelgoed voor

de kinderen chocoladeletters

en pepernoten vliegen je

bijna om de oren.

De goed heilig man uit Spanje

weet dat en heeft enige tgd gele-

den al een bericht naar

Doetinchem gestuurd, want ht1

weet uit vorige jaren (ondertussen

al acht jaar) dat er b1j Nefit-Orion

een sint Nicolaascommissie is, die

er voor zorgt dat Sint Nicolaas

met een paar Pieten btl vele

gezinnen op bezoek komt.

De reacties zijn daar zo goed over

en Sint Nicolaas is er zeer over te

spreken dat hU met veel enthou-

siasme wordt ontvan gen.
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De Pieten gaan altljd graag mee

naar Doetinchem, vooral als er

even rust is, of aan het einde van

de avond gaan zij altijd even bij

de familie Hofland op bezoek.

Je vraagt je af waarom? Dat is het

geheim van de Pieten, maar de

erwtensoep met worst of de boe-

renkool gaat er als zoete koe(es

in.

Ook het bezoek van de Sint met

Pieten by het Mini tournooi vindt

de Sint altld even gezellig. leder

jaar ziet hy daar de oude beken-

den en kan hij zelf constateren

hoe zijn Pieten zich gedragen als

volleyballers en scheidsrechters als

zg alleen op pad z1n. Gelukkig is

de minicommissie erg tevreden.

Naast een groot aantal gezinsbe-

zoeken brengt Sint ook bezoeken

bij sportverenigingen, buurthui-

zen en bedrijven. Mocht U den-

ken, dat ik daar nog niet aan heb

gedacht Sint staat U graag bij om

een bezoek te komen brengen. ln

augustus komen de eerste tele-

foonles al binnen bU Antoinette

en Ruud.

Om de prljs hoeft U het niet te

laten /37,50 met twee zwarte

Pieten z1n uw kinderen of klein-

kinderen helemaal in hun nopJes.

Een telefoontje naar Antoinette of

Ruud (0314-333209) en in het boek

van Sint wordt er gekeken of er

nog plaats is. Bel echter niet te

laat, want vol is vol.

t2
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longens AÍ
longens A1 is een

groep van tien enthousiaste

volleyballers in de leeftijd

van bijna 15 tot al 17 )aar.

Het team
Onder leiding van Wim de Voogt

wordt in het Ulenhof twee keer

per week twee uur lang intensief

getraind. De groep is zeer gemo-

tiveerd en ondanks het feit dat

een ieder ook druk is met studie,

werk en andere sociale bezighe-

den, is de trainings-opkomst byna

altijd 100% En daar bluft het niet

b1. Lees zelf maar, Hierna worden

de teamleden aan.Je voorgesteld.

Ze gaan in ieder geval allemaal

voor een goede prestatle in de

komende competitie.

Harm.lan Breeman
Met z;.1n 17 jaren is Harm-Jan een

van de oudste van de groep.

H5 volleybalt zo'n 5 jaar en omdat
h1j zowel het spelverdelen als het

aanvallen heel goed beheerst

speelt het team het 2-4 penetra-

tie-systeem, hetgeen betekent dat

de spelverdeler aanvaller is als hr.'1

in de voorzone staat en spelverde-

ler als h1 in de achterzone staat.

Dit systeem heeft als brlkomend

voordeel dat je altijd beschikt over

drie aanvallers aan het net.

Harm-Jan speelt behalve volleybal

waar hlj gewoon heel veel plezier

in heeft ook voetbal en er wordt
ge-windsurft. Wanneer je een pizza

b1 Shalom bestelt, dan heb je
grote kans dat hU hem komt

brengen, want daar werkt hy

naast zijn studie aan het Ludger

college. Met hetzelfde plezier.

Sven Dassen

Sven is helemaal gek van volley-

bal. Begonnen bg Volga in

Gaanderen en naar Orion geko-

men toen b1 Volga geen team

meer te formeren was, traint hlj

het liefst iedere dag. Met zUn bU-

zonder goede techniek is hrl de

vaste spelverdeler van de groep

en speelt al zeer veel combinaties

Jongens A1 presenteert zich!

binnen het penetratie-systeem.

Samen met Eddy corrigeert hij de

posities binnen het team. Ook

Sven zit op de Nederlandse

Volleybal School in Nljmegen en

dat is maar goed ook, want

anders kwam hg volleybal te kort.

Eddy Egberts
Hoewel dejongste van de groep,

is Eddy een van de gevaarllkste

aanvallers. Door zljn lengte en zijn

sprongkracht en goede timing is

h1 op mid de Bas van de Goor

van het team. Eddy zit op de

Nederlandse Volleybal School in

Nlmegen en maakt zo nog flink

wat extra volleybal-uren, Ondanks

dat hry naast school (hij doet de

HAVO) ook nog fitnest en keu-

kens aflevert in binnen- en buiten-

land (tot in italië toe), heeft hg

voldoende energie over om voor,

tSdens en na de wedstrljd com-

mentaar op van alles en nog wat

te leveren. Wanneer dat commen-

taar gaat over volleybal, getuigt

dat van een goed inzicht in het

spelletje. Het mooie van volleybal

vindt hrl vooral het snelle karakter

van het spel.

André Franken
Toen b1 Sparta Zelhem geen

team meer kon worden gefor-

meerd is hlj samen met Eddy en

Kevin naar Orion gekomen. H1j rs

15 jaar en speelt nu 7 jaar volley-

bal, waarvan het grootste gedeel-

15
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Presentatie
te als spelverdeler. Omdat hr_1

tegenwoordig veel meer geinte-

resseerd is in een aanvallende

positie, bekwaamt hrl zich

momenteel als buitenaanvaller en

neemt ook die positie in binnen

het team. Als oud spelverdeler is

h1 gewend aan acties bU het net

en heeft hy het sterkste blok van

de groep. André is geselecteerd

voor de regio-trainingen en is van

daaruit geselecteerd voor de

Rayon-trainingen en zit nu op de

Nederlandse volleybal School in

Nlmegen. Daarnaast doet h1j aan

fitness en motercross. H! studeert

bouwtechniek aan 't Brewinc in

Doetinchem en zit in klas 4 en

werkt zaterdags en in de vakan-

ties bU aannemersbedrlf Wassink.

Willem Hettinga
Willem zit in 5 VWO en is nog net

1 6 jaar. H r3 volleyba lt a I va naf de

mini's. Naast het volleybal surft

hg, speelt gitaar en gaat graag

stappen, Het liefst speelt hij op de

buitenaanval-positie, maar tijdens

de trainingen begint hy zich ook

te bekwamen als mid-aanvaller,

zodat h1 ook inzetbaar is als ver-

vanging van de twee vaste mid-

aanvallers. Hij is een echte team-

speler en vindt een goede team-

geest heel erg belangryk en inves-

teert daar ook in. Wanneerle

boodschappen doet bU Albert -

Herln, is de kans groot dat de vak-

ken van waaruitje de boodschap-

pen pakt door hem gevuld z1n.

Het leven is tenslotte duur. Ook

voor scholieren.

Pim Keizer
Pim is een van de oudere in het

team en een echt volleybalbeest.

Hrl is altijd geselecteerd geweest

voor de districtsteams van de

regio Oost Gelderland en baalt als

een stier dat hU door zijn leeftrld

hiervoor niet meer in aanmerking

komt. Van hem mag er morgen

een A-selectie van de regro

komen. Hoewel h1j relatief kort

volleybalt is h1 een all round

volleyballer. het feit dat hrl per-

soonlljk vrijwel altfd kan beschik-

ken over een sporthal voor zich-

zelf zal daar ook wel debet aan

zi)n, maar een goede aanleg is

tenslotte het halve werk.

Pim is de hoofd-aanvaller van het

team en het meest in het oog

lopende van zijn spel is zgn

sprongkracht.

Hr.1 springt evenals Eddy hoger

dan ieder ander. Naast een VWO-

opleiding, hrl zit inmiddels in de

v1fde, computert en danst hr.1.

Om het een en ander te kunnen

bekostigen worden er tegels gezet.

Mitchell van Koert
Het kortst is Mitchell b[ de

groep.Hij is 15jaar en ook hr.1

komt van Volga en volgt de selec-

tietrainingen van Regio Oost.

HI is buitenaanvaller en is tevens

in staat als spelverdeler te funge-

ren, als vervanger van Harm-Jan

en Sven.

Rik Lievers
De libero-functie lUkt te zUn uitge-

vonden voor deze ljzevoordenaar.

Klein (nou ja, vroeger dan) en

snel, is deze positie bU uitstek

geschikt voor hem en heeft ook

zijn interesse. Rik is 1 5.1aar en

onderzoekt bU tUd en wljlen insec-

ten, tenminste als hrl geen piano

speelt. Hrl volgt de selectie-trai-

ningen van Regio Oost en vindt
de charme van volleybal het Íeit

dat het een teamsport is en dat

ieder team zich aan de eigen zlde
van het speelveld bevindt.

Rik Verbeek
Als er iemand niet bang is voor

de bal dan is het deze Doetin-

chemmer, Rik duikt naar de bal en

het gebeurt niet gauw dat de bal

b1 hem in de buurt op de grond

valt. Rik ls 17 jaar en speelt op de

positie van buitenaanvaller.

Kevin de Voogt
Kevin is een complete all round

volleyballer. Net als Eddy is h1 in

dit team mid-aanvaller, Naast een

gevaarlr,lk precieze serve, die h1

op meerdere manieren op de

tegenstander loslaat, heeft hr.1

onder vrijwel alle omstandighe-

den de posities van de tegenstan-

ders in de gaten en scoort daar-

door vaak ook op tactische wijze.

Ook wordt hrl aljaren geselec-

teerd voor de selectieteams van

de het district Oost Gelderland en

Nevobo Regio Oost, vanwaaruit

hij heeft deelgenomen aan de

selecties voor de steunpunttrai-

ningen, wat nu dus de

Nederlandse Volleybal School

heet.

Kevin is een echte sportliefhebber

en wil na zijn studie op het

Rietveld Lyceum daar ook zijn

geld mee verdienen, Naast het

volleybal en fitnessen is hij zeer

geinteresseerd in alles wat met

sterren en planeten te maken

heeft en tekent hij z1n eigen strip-

figuren en -verhalen,

t7
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Nieuwe auonturen uit

de eigentijdse volleybalsoap-

serie met onze alom geliefde

sporthelden. Aflevering 3:

De lange lange lange

weg naar succes!

Om de gespierde torso's van onze

sportjunks in perfectie shape te

houden trainen we al meer dan

een decennium in de voor onze

fysiologische optimale frequentie

van maar liefst 1 keer per week.

Dit in combinatie met de weke-

lijkse wedstrr.ld staat borg voor

een optimale vet/vezel verhou-

ding in relatie tot een minimale

zuurstofopname. Maar dit alles

alleen is uiteraard geen garantie

voor topprestaties. Of zoals Van

Kooten en De Bie het lang gele-

den al stelden: fysiek is altryd

psychisch I

Dit credo hebben we extreem

hoog in ons vaandel staan.

Kortom succes is een keuze.

Hierbry onze richtlijnen die we niet

willen achter willen houden.

Let wel, het is een lange weg

naar succes en we passen deze

regels al zo'n ll jaar toe maar het

resultaat is er eindellk. De eerste

drie wedstrijden van dit seizoen

hebben we gewonnen en staan

voor het eerst in de historie van

het volleybierteam bovenaan in

de vierde klasse en dat zelfs onge-

slagenl

1 De geest regeert over het

lichaam.

Ons hechte team wint altijd op

het mentale vlak. Door tegen

de tegenstander te zeggen dat

Ouwe Henk verlof heeft en zich

pas morgen weer hoeft te mel-

den in de open kliniek. Maar

dat hU zeker geen speler is. Dat

de oppas van Gerben net afbel-

de en dat hij daarom vanavond

wat later naar bed mag. Dat

wat hij aan heeft niet het sport-

tenue rs maar dat hr-1 zijn pyja-

ma al had aangetrokken. Maar

op moment dat de wedstrud

begint staan ze plotseling

gewoon op het veld. We moe-

ten bekennen dat dit ons ook

nogal eens verrast. (Van die

pyjama met konlntjesopdruk

dan). Maar het gaat erom de

tegenstander geestellk te ver-

warren. (Uiteraard bereikt dit

een hoogtepunt wanneer de

begeleiders van Ouwe Henk

hem op komen halen).

2 De vijand
De opponent in de competitie

is niet de tegenstander maar

wordt steevast aangeduid met:

De V1and.

3 Verliezen en toch de vljand

kleineren!

Niet alleen na een gewonnen

wedstrUd

maar voor

al na een

verloren

wed-

strUd

luidkeels de vijand op de

hoogte stellen van het feit: dat

lnspiratiebron voor Ouwe Henk. Maar betreft dit nou z1n yoga

of vogelnestje oefening.

we toch beter

4 Blijven kleineren

Na een wedstrud in

de zeggen dat het gebruikelijk

is dat het bezoekende team het

net en dergelijk opruimt.
Hierdoor wordt reeds een voor

sprong opgebouwd bry het vol-

gende punt.

5 Kantine

Zeker trydens de derde helft in

de kantine laten zien wie de

ware kampioenen z1jn, Dus bier

en bitterballen in grote hoeveel-

heden.

6 Kantine ll
Altqd als laatste de kantine ver

laten, Vooral b5 de vijand kan

dit tot grote irritaties leiden. Bg

het bedienende personeel dan.

7 Canal Plus

Vooral b5 Ouwe Henk is deze

variant populair. Zodoende bllft
h1 altrld op de hoogte van de

laatste lichamelijke stand van

zaken. Het is ons alleen nog

niet duidelljk of Ouwe Henk zijn

imitaties betrekking hebben op

wat hU gezien heeft de voor

gaande nacht of het nadoen

van oefeningen, zoals het

vogelnestje, van de gymles in de

open kliniek.

Helaas kan Ouwe Henk dat zelf

ook moeilljk verwoorden.

Ondanks deze handvesten, het

heeft geleid wat we

nogmaals en vooral

'Íl 
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len melden tot de ongeslagen

koppositie in de vierde klasse,

bestaat de kans op specifieke

sportpsychischeblessures. We wil-
len u echter niet onthouden.

Neem de volleybierontsteking,

Het betreft hier een zeer onaan-

gename en prynlijke blessure. Na

een actieve loopbaan besluit een

onzer definltief de bijl er in te zet-

ten (volgens de overleveringhad

de behandelende chirurg het

grapje in het voorgesprek niet als

zodanig opgevat). Na het scheren

en het daarna uitbundig.loderen

van het, zo zou later blijken, deer-

lijk getroffen gebied begon de

ellende voor onze vrolgke spuit.

Denkend dat de rest peanuts is,

zoals de Heidi van het ziekenhuis

belast met joderen, vrolr..1k uitriep.
Nou niets is minder waar. Een

zwelling ter grootte van een slap-

pe volleybal maakt het bankzitten

en niet vrolijker op, Of er een

relatie bestaat tussen de ongesla-

gen koppositie in de vierde klasse

en het voorlopige bankzitten van

deze aangeslagen jongeman is

ons nog niet geheel duidelijk.

Maar waakzaamheid brl sport-
psychischeblessures is geboden.

H.H en J.V.

ln verband met bedreigingen,
vermoedelllk teamgenoten, zljn

hun volledige

namen bi1'de

redactie bekend,

.i' I
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Houdt de volgende data uru!

Dinsdag 21 en
woensdag 22 december
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Waarschuwing

#ffiffiffi ffircffi@ffi
Uw Joop Knoop zal direct maar

met de deur in uw ongetwlfeld
sfeervolle huiskamer binnenvallen.

lk heb m!j namelgk nogal erg

opgewonden, groen geel en

blauw geërgerd, vreselijk in m1n

kuif gepikt en zelfs in het kruis

getast gevoeld na het lezen, van

m|Jn column in de laatste oNloN
EXPRESSO

Wie schetst mr-1n niet geringe ver-

ontwaardiging (a welke kunste-

naar waagt zich daaraan???) toen
ik mocht lezen dat de redactie

niet achter (lk cileer)" Mijn
geneuzel kon staon." De enige

reden dat mijn artikel (ik citeer

nog steeds)..' in j ullie kwoliteitrijke
blod staat is het onthullende feit

dot MEN nu eenmaal dit soort

onwelriekende journolistiek graog
leest."

De redactie ziet wel in, dat MEN

( wie dat ook zrln mogen) mr.1n

artikelen veel leest, maar gaat

gemakshalve wel met een nood-
gang voorbl aan het onweerleg-

bare naakte Feit dat loop Knoop
zijn sporen meer dan verdiend

heeft . lk mocht hele pagina's vul-

len in gerespecteerde roddel-

bladen als : GLUREN en KOEKE.

IOEREIU, Privé, Roddelaria,
Sleutelgat etc.

Allemaal bladen, die net als

het grootste roddelblad

De Gelderlander, veel

worden gelezen in

kapperszaken en schoon-

heidsboutiques.

Accoord redactie, dat jullie

de lezers en lezeressen verzoe-

ken om mljn soms onpassellk

makende, hier en daar ietwat

bezrlden de waarheid z1nde, doch

alleszins smakellk opgediende

brouwsels voor eigen risico te

lezen. Nogmaals geheel

accoord, Maar, en nu

begint er weer iets te

borrelen (nee, het

goot hier niet om een

diorree aanvof hel
gaat me te ver als u

advivoorstelt om de

rubriek met een kilo zout tot
u te nemen. Daar zakt me de

broek vanaf , Gelukkig wordt mljn
broek hoog gehouden door een

paar stevige broektels, anders, zo

vrees ik had ik dagenlang in m'1jn

blote (niet onaantrekkelijke ) bips

moeten rondlopen.

Joop Knoop kan echter tegen

een stootje en kan zich ook ver-

weren middels het befaamde

wapen: DE PEN. Maar

wat te denken van

Susan RexSHOP?

Zij zag haar

naam heel pljn-

lijk verbasterd in I

mljn vorige stuk-

je. Dat wil ik vanaf

deze plaats direct

rechtbreien en daarvoor

m1jn, met een korrel zout te

nemen. excuses aanbieden. Je

begrijpt. lieve Susan, (met een s

in het midden) dat je
diverse namen ,die

zo worden

genoemd onder
jullie (te gek

hete) douches

slecht kunt ver-

staan. Zelfs door

sleutelgaten dringen

bepaalde klanken vervormd door.

Wat echter heel duidelijk hoor-

baar is, nu kom ik pas ter zake,

z1n de drieletterwoorden die te
pas en te onpas tr'ydens de trainin-

gen en wedstruden door

diverse dames uit de

dames selectie wor-

den uitgekrijst.

Jullie trainers lheo
Boekrol en Korel

Moddergooier zeggen

er weinig van of horen

het niet eens! Sterker nog:

Joop Knoop verdenkt beide, niet

al te fris onder de oksels zijnde,

heren ervan, dat ze de dames

(waaronder nog enkele postpu-

bers) stimuleren om zich méér

verbaal te uiten. "Dat hoort bij de

beleving van het spel" schuimbek-

te die Korel Ballevonger.

Nee, beste dames 1 en sommige

dames 2 spelers, een zekere kui-

sing van jullie taalgebruik zou

zeker niet misplaatst zjjn. Ik
wil vanaf deze plaats enkele

suggesties doen om het

taalgebruik binnen en

buiten de witte volleybal-

lijnen te verfraaien en te

kuisen.

Natuurllk moet je met woor-
den je frustraties kunnen uiten.

Het kan zeker geen kwaad om je
blljkbaar nogal beperkte woor-
denschat uit te breiden met meer

beschaafde uitroepen. l.p.v. het

teveel gehoorde Krut zou men

kunnen roepen "Vragina". Een

waardeloze, richting tribune

dwarrelende pass zou men'een
vaginole poss' kunnen noemen.

Na een slecht gespeelde wedstrud

kunje beter zeggen: 'Het wos

weer zwoor vliegveld van Zilrich' ,

want het vliegveld van deze

Zwitserse plaats heet nameli.l'k

oo
oo

OO
oo

oo
oo
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(heuswaar damesl) Kloten. Een

lullige misser in het achterveld

benoemen we voortaan mel"een
penisale baf' of een opmerking

van jullie coach van dezelfde

strekking verwoorden we met :

'Wat is dat voor een penisool

gezwets?'

Het woord Shit

zou ik graag

in het

Beschaafde

Nederlandse

Poep willen veran-

deren. Koeiendriet vind ik een

heel goed alternatief voor het

door Morlies'Dophne' Koenders

herhaaldellk gebezigde Bullshit.

Aanvoerster Marlies wordt de laat-

ste tUd weer heel vaak herkend op

straat. Waarschgnlryk komt dat

door het programma BIG BROT-

HER. Daarin presenteert Dophne

Dekkers elke avond. Ze heeft het

haar behoorlrlk lang en ik vind het

haar van Marlies persoonlijk veel

leuker. Marlies ziet er overigens

intelligenter uit en kan veel beter

volleyballen. lk dwaal af, beste

lezeressen. Speciaal een hint voor

Mijs Met die Énige naam. Alsje
de scheids een'Kleutzqk' vindt ,

noem hem dan voortaan

Testikelbuiltje. Dat klinkt

veel vriendelgker en je

bedoelt hetzelfde, lk

zou nog wel wat

meer nuttige tips aan

de dames van Orion

willen geven, By the

way ,die Nathalie
ReulinK verdient ons

inziens een nieuwe erenaam.
'Zo'n naam verdien je', hoorde ik

Basje'KNOL' Mollevanger, de

Libresse van heren 1 eens zeggen.

Nathalie zal voortaan de erenaam

Killing Block Nathie dragen. Zg

blokkeerde laatst een tegenstand-

ster dusdanig , dat de veters uit
haar schoenen schoten. De

geblokkeerde bal had reeds 2 x

gestuiterd voordat de nu met psy-

chische klachten ronddolende

aanvalster landde.

De eerstvolgende Orion

Expresso wil ik graag

. een diepte interview

met Marrit Dryk-van-

een-vrouw het licht

doen zien. 21 is een

geweldig slechts 18

zonnige lenteslong

talent en ze speelt dit sei-

zoen voor het eerst In Dames 1 .

Ga maar eens kljken.

JOOp KnOOp

oo
oo

oo
oo
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uan Orion?
De Recreanten zijn er

ook nog. Een kwart van de

vierhonderd Orion-leden

speelt recreatief.

Toch lr.1kt de vereniging er weinig

benul van te hebben, wat de

recreanten eigenllk uitspoken,

vindt Margke Menzo. En, wat de

recreatieve spelers zelf betreft: die

laten ook weinig van zich horen.

Ze spelen alleen maar, Op hun

vaste avond, deels viermaal per

jaar deelnemend aan een toer-

nooi.

"Geen klachten, iedereen tevre-

den," is de conclusie van Marijke,

in het bestuur verantwoordelljk

voor de 'recreatieve sector'.

Ze hebben het kennelljk naar hun

zin. Getuige het feit, dat de recre-

ant blj de volleybalclub z1n of

haar team bljzonder trouw is.

"Er zljn erbry, die op 251arige leef-

tr.1d begonnen. Nu zljn ze al dik

over de vrlftig. En dat speelt maar

door. Je zou zeggen: niks aan de

hand, die hebben het uitstekend

naar hun zin. Maar helaas zien we

tegelUk, dat de vereniging zo ont-

zettend snel vergrijst."B!j een alras

ouder wordend team stop je niet

zomaar een achttieryarige, die

recreatief wil gaan spelen. Zo

iemand voelt zich toch net pret-

tig. Je moet toch een beetye

onder leeftljdsgenoten kunnen

sporten.

Dus maakt MarSke zich wel zor-

gen om de aanwas in de recre-

atieve sector, "Elk team heeft een

aanwas van zo'n een tot twee

nieuwe leden per jaar. Alsle

bedenkt dat een in leeftld verou-

derd team vanzelfsprekend meer

afvallers heeft, dan geeft dat te

denken voor de vereniging.
''Waarom komt er zo weinig

nieuw recreatief bloed naar de

vier dames-, vier heren- en een

mixed-groep?

Een van de oorzaken kan z1n, dat

de een na de andere Orion-wed-

strUdspeler uiteindelijk recreatief

gaat spelen by Blauw-Wit. "ln het

begin kon ik me dat wel voorstel-

len. Want Blauw-Wit speelde

behoorllk op niveau. Maar dat is

al lang niet meer zo. Onze teams

doen het inmiddels bU de toer-

nooien minstens zo goed. Nee,

eigenlijk ergeren we ons rot aan

dit verschijnsel."

Het feit dat de recreantencom-

petitie bestaat uit maar vier

toernooien perjaar, mag gerust

een verschijnsel van deze ttjd

genoemd worden. Want kryk je zo

een aantaljaren terug, dan was

er, buiten de trainingen, haast

elke maand wel wat te beleven

op toernooigebied. "Daar krtlgSe

de leden niet meer voor," zegt

Marlke, "want zondag is tegen-

woordig familiedag. De mensen

hebben het door de week alle-

maal zo druk, dat ze in het week-

einde niet ook nog eens aan het

net willen staan. Op zondag is het

tgd voor de eigen familie."

De maandagavond spelen dames

drie en vier in 't Rietveld onder

aanvoering van Ada Hordlk en

met trainer Henk Bazen.

Ondertussen traint de heren drie

in de zaal van de locatie

Willibrord van 't Ludger.

Teamleider is hier Cor Vredegoor.

Eigenlrlk was dit eerder een

mixed-groep, maar sinds de

dames het lieten afweten is de

sparring-partner de volleybalploeg

van gymnastiekvereniging WlK.

Op de dinsdagavond spelen de

dames een en twee, de groep van

Anja Wissink, met trainer Tony

Scholts in de zaal aan de Lohman-

laan. Gevolgd door de heren een

en twee van Albert Jansen. "Deze

ploeg speelt de laatste tgd met

Borboro de Bruin
Duvol Sloïhouwerstroot 89
7009 JT Doetinchem

Proktiik voor o.o.:

. Sport mossoge
, Hoofdpijn mossoge

. Topen / Bondogeren

Voor meer inÍormotre kunï u terechl ondeÍ ïeiefoonnummer:
0314-34 04 35
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Iserieus onderdeel

een minimale bezetting," zegt

Marlke, "die willen er graag nog

wat volleyballers brl hebben. Maar
ja, natuurlqk wel een beetje op

niveau. Want aan beginners heb
je niets. Men wil toch een pretti-

ge avond hebben. Anders loople
de kans dat er toch leegloop ont-
staat. "

De meest wisselende groep is de

woensdagmorgen mixgroep in

Rozengaarde. Dinie Bannink heeft

hier de leiding en de trarner is

Wim Boonekamp. Gestart als

ouderengroep, vandaar de och-

tend, stroomt er de laatste tyd
toch wat meer jong volk' in.

Logisch, want er zijn nogal wat
moeders, die 's avonds b1 de kin-

deren willen zijn en overdag wat
meer tljd hebben. De enige

herenploeg die niet in toernoor-

verband speelt, is de vrijdagse
'groep Vermolen', voorheen

bekend als 'groep Bloem'.

Het gaat er altfd behoorlryk fana-

tiek aan toe in de Rietveldzaal.

Nog vreemder is het dat na

inschrr,lving voor het nieuwe

seizoen bg de bond blUkt dat

deze persoon, die inmiddels een

acceptgiro had ontvangen, al

geen lid meer was. Jammer van

het bondsgeld. Dat moet Orion
wel betalen! Ook jammer van de

tijd en zonde van het werkl (Bg

de bond weer uitschrljven, door-
geven aan iedereen dat hij/zlj
geen lid meer is, etc.) Ook krijg ik

afmeldingen van mensen die een

paar weken later weer lid worden
(afmelden b[ de bond, aanmel-

den br.1 de bond, contributie ver-

rekenen, lijsten veranderen, etc.).

Niet handig.

Voorkom dus verspilling van tijd
en geld:

denk goed na over mutaties en

geef ze op tijd aan mlj door,

Geen mini's meer
Van de bond (Nevobo) heb ik

doorgekregen dat alle mini's zljn

Het zal wel zijn, dat het weekein-

de moet worden ingeluid, De

speelvastheid b1 de inmiddels

zo'n achttien leden tellende groep

Vermolen is enorm. Meerdere

spelers draaien hier al een kwart

eeuw mee. Gelukkig heeft deze

groep de laatste tijd bepaald geen

gebrek aan Jongere aanwas.

Wellicht het beste bew1s, dat

volleyballen jejong en beweeglijk

houdt. Uiteraard ook bq de recre-

anten.

Lombiek Knepfle

Mw##reffi#ffi#mMwffiffiffieruffi
Gaaf he, volleybal!
Net één grote familie, iedereen

kent iedereen (bqna)

Dat komt vooral door de vele pas-

foto's die van hand tot hand gaan

tussen de diverse mensen van de

vereniging en de bond om uitein-

delrlk op het ledenpas.le te belan-

den. (lk ken iemand die oude pas-

foto's en ledenpasjes van Orion

spaart!) Voor nieuwe leden (die

kompetitie willen spelen) belang-

rlk om te weten: ook al heb je
een aanmeldingsformulier inge-

vuld, ondertekend en afgegeven:

zonder pasfoto wordt_1e niet
ingeschreven brl de bond en kun

je geen kompetitie spelen!

Asjebalieft!
Aan iedereen vraag ik om wr-1zi-

gingen zo snel mogellk aan mij

door te geven. Het is voorgeko-

men dat iemand lid wordt en pas

7 maanden later wordt ingeschre-

ven! Dat kan natuurlijk niet.

gewlzigd in spelend lid.

Dus bestaan er nu alleen nog

maar Junioren A t/m E.

Voor de contributie heeft dat ver-

der geen consequenties.

Automatisch betalen,
natuuuuuurlijk!
Maar de 1e betaling voor nreuwe

leden die zich na 25 augustus

hebben aangemeld gaat per

acceptgiro. Dat komt omdat de

incasso-opdracht aan de bank

dan is verstuurd. De 2e automati-

sche betaling vindt plaats rond

15 januari. Willen de leden die

per acceptgiro de 2e periode

betalen dit uiterl!jk op.15 januari

doen? Dat is wel zo sportief en zij

voorkomen daarmee een aanma-

ning met extra kosten.

Mea culpa, mea culpal of zoiets.

(ik kan het ook niet helpen)

Mep ze!

Rob Vermeulen, 031 4.361 90'1
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Reglement seizoen Í 999-2OOO
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1) Tijdstip betaling:

- september : hele jaar of 1e periode

-januari : 2e periode

- tussent!ds bij een later gestart nieuw lidmaatschap

2l Contributie afhankelijk van geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een lid is afhankelilk van zljn/haar geboortedatum bij de

start van het seizoen (1 augustus) en blgft gedurende het hele seizoen ongewlzigd.

3) Glubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 1999-2000 bedraagt:

Senioren geboren voor'1-10-1981 f 265,-- Mini's geboren op of na 1-10-1985 / 150,--

Junioren geboren op of na 1-'10-'1981 f 205,-- Recreanten f 165,--

iunioren geboren op of na 1-10-1985 / 150,--

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

jaar of per periode. 81 een later gestart lidmaatschap betaald men gedeeltuke contributie.

4l Bondscontributie:
De bondscontributie voor het seizoen 1999-2000 bedraagt::

Senioren geboren vóór 01-.10-1981 f IO,OO

A-junioren geboren op of na 01-10-1981 f 45,00

B-junioren geboren op of na 01-10-1983 Í 45,00

C-junioren geboren op of na 01-10-1985 f 35,00

DiE-3unioren geboren op of na 01-10-1987 / 35,00

Mini's geboren op of na 01-10-1989 f 25,00

Recreanten Í 20,00

Verenigingleden f 2O,OO

Bondscontributie betaald men voor een heel jaar of tussentljds b[ een later gestart nieuw lidmaatschap.

De bondscontributie wordt tegelUk met de clubcontributie verrekend.

5) Betaling
Betaling gaat via de postbank op giro nr. 39.57.466 (ook voor bankrekeninghouders), Degene die de

vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro (voor het hele

jaar of voor de 1e of 2e periode) . Per acceptgiro wordt f 1,OO in rekening gebracht. Voor een eventuele

aanmaning wordt/ 5,00 in rekening gebracht (na 2 aanmaningen volgt royement als lid).

6) Uitzonderingen:
Bg 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 schriftelgk verzoek

indienen bU het bestuur. Bondscontributie kan niet worden verrekend.

7t Beëindiginglidmaatschap:
Beeindiging kan op ieder moment. Het liefst schrifteluk doorgeven aan de ledenadministratie. Wordt het

lidmaatschap tldig opgezegd dan vindt verrekening plaats van betaalde contributie. Bondscontributie kan

niet worden verrekend,

8) Nieuw lidmaatschap:
lnschrijving kan op ieder moment via een inschrijfformulier en kost voor:

Senioren . f 20,--

Recreanten f 15,-- Junioren: Í 15,--

De verrekening van het inschrrlfgeld vindt plaats met de eerste betaling van de contributie per acceptgiro

of automatische incasso.

9) Contactpersoon: Rob Vermeulen, Hovenierspad 6, 7001 DA Doetinchem, te|.0314-36190i.
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Op de aangegeven tuden wedstrijdformulieren afhalen bU het wedstrljdsekretariaat (tot de winterstop blj
Ruud Hofland en daarna b1 Wim Boonekamp)

Een half uur voor aanvang van de wedstrljden aanwezig zyn in de hal. Dat is nodig om de velden op te
zetten en de scheidsrechters te ontvangen.
Verantwoordeli.jk voor de ballen. ln elk van de twee ballenwagens behoren 20 ballen aanwezig te zijn.

Controleer dit voor aanvang en na afloop van de dienst!! Als er ballen worden vermist zoek dan ook in de
kleedkamers, toestelhokken, op de tribunes en achter de schermen. (Elke vermiste bal kost al gauw

Í 75 /100,-) Vermrssing van ballen moet worden gemeld b1 Ruud of Wrm.

K1k of de scheidrechters aanwezig zln. Als een scheidsrechter niet komt opdagen, zorg dan voor een ver-

vanger, lndien nodig scheidsrechters bellen, De llst van scheidsrechters vindt men in de wedstrldmap.
Konsumptiebonnen uitreiken aan de scheidsrechters

Velden trydig 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 b1 de wedstrt.1den (behalve bij Dames 1,2en 3 en Heren 1 en2. Hier wordt het feitelUke tellen door
speciaal geinstrueerde telsters gedaan. Maar bij de wedstruden van Dames 1 en Heren 'l moet de haldienst

zorgen voor tellers schuin achter het veld, zodat de toeschouwers de stand gemakkelijk kunnen bijhouden.
Zorgen dat de wedstrijden op tr.'1d beginnen.

Wedstrldmap met wedstrldformulieren + sleutels van de ballenwagens nog de zelfde dag of avond inleveren
bU het wedstrldsekretariaat. Zaterdags moeten de spullen direct na afloop van de wedstrijden ingeleverd
worden i.v.m. doorbellen uitslagen om ''l 9.00 uurl

Verdere taakomschrljvingen zijn te vinden in de wedstrudmap

KW@re% ffi rcffiffi § § ffi re &emffi#*erere&

O2-1A 11.30-16.00 uur
07-10 20.00-23.00 uur
09-10 09.30-14.00 uur

1 4-1 0 20.00-23,00 uur

16-10 11 .30-16.30 uur

21-10 20.00-23.00 uur

28-10 20.00-23.00 uur

30-10 09.30-14.00 uur

04-11 20.00-23.00 uur

06-11 11.30-16.00 uur

1 1-1 1 20.00-23.00 uur

13-1 1 09.30-14.00 uur

18-i 1 20.00-23.00 uur
20-1_J 1 1 .30 -|,,W;#:w.
25171 2A,A0-2 uur

8,.T os# -*14.0o=
;::::..:; '!.!1.|t :;,:;::::=
uuut uuli.
cÍg-lz zo.@-23,00 uurt.
11-1* T1.30-16-00 uuh

1 6-1 2'- ZA.OO-23.00 uur

1Ï;'Í &í1] ïï
.= ilt::',1:) i:l:ï::.;.:,:::a:::::.:, .:ti:l:i::),: ),:tl

"6roÍ iil,:,?.e.: 
;zsjns,;ii r

13-01 20.00-23,00 uur,, , :..
15:01 11 .00.17.00 uur

Dames 6

Heren 5

.Heren 3

Hieren 2,

Heren 6 ,

Dames 2

Dames 3

Dames 4

Heren 3.

Dames 6,

Heren 4

Dames'l

Dames 7

H"tffil

ï$'F s'

@u",
pa,iili r,,?;

lHereil öir

Daglgp 3
Dame§ 4

'Ex.'9a;,,.;.

'El èn:i

Herën 7i
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Punten komen volgens
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De selectie van het

tweede vrouwenteam uan

Nefit Orion kent dit seizoen

ueel nieuwe gezichten. Twee

van die gezichten zijn

Simone en Marieke Milder.

De Hengelose volleybalsters stap-

ten na het afgelopen seizoen over

van DVO, hun oude club, naar

Nefit Orion, Dat was voor Simone

en Marieke een hele stap, want
beiden hadden ze samen met

nog een andere zus, vanaf prille

leeftld gevolleybald blj DVO. Hun

ouders spelen nog bij de recrean-

ten van de Hengelose volleybal-

club. Dus leek de overgang naar

Nefit Orion een grote stap.

Simone en Marieke maakten ech-

ter een bewuste keuze. DVO

speelde vorig jaar in de derde

divisie, maar kon daar geen pot-

ten breken en degradeerde kans-

loos. De beide zussen hadden

echter de smaak van derde divisie

flink te pakken en wilden daarom

het liefst op dat niveau bllven

spelen. Daarom bood Nefit Orion

uitkomst. Het tweede team was

immer uit de tweede divisie gede-

gradeerd. Karel Mollevanger, de

trainer van het eerste team, ging

dus naar huize Milder om de

beide zussen met de bekende

smakelyke verhalen over te halen.

De aanpak van Mollevanger werk-

te. Karel had daarbI ook het

geluk, dat Johan Tazelaar, de trai-

ner van DVO vertrok. Als Johan

was gebleven, was ik waarsch!jn-

l5k niet naar Orion gegaan, liet

Simone duidelgk merken. Van

Johan hebben we veel geleerd en

hij was een fijne man. Simone

was ook degene, die als eerste de

knoop doorhakte om naar Nefit

Orion te verhuizen. Marieke twlj-
felde eerst nog. UiteindelSk haal-

de Simone haar over om toch te
gaan. Dat geeft ook meteen het

verschil tussen de beide zussen

aan. Simone is 19 jaar en Marieke

1 5 jaar. Simone weet daarom al

wat duidelSker wat ze precies wil.

lk vind volleyballen heel leuk,

maar ik zet er niet meer alles voor

opz1. Wat ik eerder wel heb

gedaan. Er z1n nog zoveel andere

sporten die ik graag doe. Tfdens

het gesprek kwam er een vriendin

van Simone binnen om naar een

Japanse gevechtsport te gaan.

Daarnaast mag ik op zaterdag-

avond graag stappen. Daarom is

voor mlj de derde divisie ideaal,

want dan ben je meestal 's

avonds rond zeven uur thuis.

Simone bekgkt de sport per sei-

zoen. lk heb dit seizoen gekozen

om voor Orion te spelen, maar

wat daarna gebeurt weet ik niet.

lk doe komend jaar examen op

het Graafschapcollege. Als ik slaag

en ik kan aan de geplande oplei-

ding beginnen, moet ik waar-

schgnllk toch verhuizen. Tot dat

moment zal Simone zich voor

100% voor Nefit Orion inzetten.

De oudste van de twee traint
daarvoor twee avonden in de

week. De derde training op vrij-

dagavond laal zij schieten. Dat

doet Marieke nlet. De jongste telg

heeft daarbr.l mazzel dat zU bU die

extra training met Miriam Boel

van het eerste mee kan rijden.

De auto van Miriam komt tegen-

woordig heel goed van pas, want

Marieke is door de staf van de

hoofdmacht gevraagd om een-

32
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Dames 2 met de nieuwe gezichten
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maal per week b1 hun mee te

trainen. Dat is toch een teken, dat

ze binnen Orion goede mogelgk-

heden in haar zien. Marieke wil
daar zelf nog niet aan geloven. Of
ze verbergt dat uitstekend voor

de buitenwereld, want de vraag

of ze in de toekomst in het eerste

komt, wist ze uttstekend te omzei-

len. De reactie over de eerste trai-

ning b1 de hoofdmacht luidde:
"Het was wel leuk.

Toch misstaat de l5Jarige niet in
het vlaggenschip. Marieke zit in
het exameryaar op het

Ludgercollege in de groep met

Nathalie Reulink en Chantal

',',,i:lemsen, Beide zitten al in het

sers:3 ':eam. Na doorvragen wrlde
l',,ia- :<e .. e ,.^./at meer vertellen.

Het g -g ^ eder geval veel snel-

Bedriifsvolleybal
Mixed teams

28 december beginners
30 december gevorderden

Marieke wilde daar echter niets

van weten. Dat bleek toen het ter
sprake kwam dat Wim

Boonekamp nog een foto van de

meiden moest maken. Dat wil ik

helemaal niet, reageerde

Marieke. Als het dan toch moet,

buig ik naar beneden, zodat ze

mgn hoofd niet kunnen zien.

Het is te hopen dat Marieke in
het tweede team haar hoofd er

wel bij houdt want haar team

draait nog niet. (Op dat moment
was de 3-2 zege op Krekkers nog

niet bekend). Wij hebben een

slechte voorbereiding gehad, ver-

klaarde Simone. Tijdens een

oefenwedstrld stonden er maar

drie speelsters van de selectie in

het veld. De rest was jeugd. lk
ben er van overtuigd dat de pun-

ten komen, want daarvoor heb-

ben we teveel kwaliteit in de

groep, keek Simone vooruit.
Marieke was het roerend met
haar zuster eens.

Wim Kappert

ler als b1 het tweede. Daarmee

was duidellk dat zU steeds op de

vlakte bleef, Marieke is veel te

bescheiden, vertelde haar moe-

der. ze mag best wat meer over-

tuigd zryn van haar kwaliteiten.

JJ
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HEREN í
Redelijk op schema

2 oktober '16.00 uur Deloitte&Touche/Don-Nefit Orion
9 oktober 19.00 uur Nefit Orion-Vrevok
16 oktober 16.30 uur lmpact Sneek-Nefit Orion
30 oktober 19,00 uur Nefit Orion-Bouwlijn Kangeroe

"lk denk dat we redelgk op schema zitten, hoewel de nederlaag in de
eerste thuiswedstrud tegen Vrevok 2 niet ingecalculeerd was,,, sprak trai-
ner coach Pim Raterink na afloop van de vierde competitiewedstrud.
"Over de nederlaag moeten we niet al te rampzalig doen. Daar kun.1e

alleen maar beter van worden." volgens Pim Raterink is de eerste divisie
een erg moeilljke afdeling. "Er is veel routine en bepaalde ploegen spe-
len al heel lang in dezelfde samenstelling. Je moet er dus elke wedstrlld
voor 100oó staan." Om een juiste instelling te creeeren wordt elke tegen_
stander vooraf bekeken. "We mogen niet het idee hebben dat er prak-
tisch nauwelUks tegenstand is. Als w1' die instelling niet hebben, zijn w1
op de goede weg".

1-3

1-3

0-3

3-0

Standíe divisie A Heren
1. Cito
2. Vrevok 2
3. Nefit Orion
4. Martinus 2

1 1. Dinto
12.Zaanstad

7. Deí&Touch Donitas 4-5
8. lmpact Sneek 4-4
S. Bouwlljn Kangeroe 4-3
10. VoCaSa 4-3

4-12
4-11
4-9
4-9

5. Remote lT/Zwotte 4-6
6. SNS/Reílex 4-6

4-2
4-2

DAMES Í

2 oktober

9 oktober
'l 6 oktober

30 oktober

Punten zullen heus wel komen

16.00 uur Set Up '65-Nefit Orion 3-0
16.30 uur Nefit Orion-Control Techniques Ekspalvo 3-1

17.00 uur Somas Activia-Nefit Orion 3-Z
19.00 uur Nefit Orion-Dros Alterno 1-3

§tand le diuisie B Dames
Met een achtste plaats op de ranglijst blljven resultaten op dit
moment toch wat achter bij de verwachtingen", concludeert
trainer coach Theo Boekhorst het voorlopige resultaat 4 uil 4.
Theo had verwacht dat zijn dames op buiten in staat zouden
zijn meer te brengen. "Dat is tot op heden niet gelukt.,,
" We zullen geduldiger moeten zijn wat de progressie van de
speelsters betreft en voorlopig een pas op de plaats moeten
maken. De punten zullen heus wel komen. Met Set Up en Alterno
hebben wij twee sterke tegenstanders gehad, terwijl de nederlaag
bij Activia niet nodig was geweest", aldus een optimistische Theo
Boekhorst.

1. Set Up '65
2. Stam SoVoCo

4-12
4-12

3. Data General/VCN 4-10
4. Dros/Alterno
5. Somas Activia
E. Bar Schr/Vrevok

4-9
4-7
ó.-q

7 Keuken kamp/VCS 4-sZ Nefit Orion 4-4I CtrolTech/Ekspalvo 4-3
4-2
4-2
4-1

'1C. Geevers/VCL
f i. Pex,'HHC
12. lnter Rrlsvu4k
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